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1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämishankkeen tausta ja kohdeorganisaation esittely 

Jatkuva kehittämistyö on liiketoiminnan menestyksen edellytys. Nykyään toimintaympäris-

töt muuttuvat ennalta-arvaamattomasti, nopeasti ja jatkuvasti, joten ne tuovat uudenlaisia 

haasteita ja mahdollisuuksia yrityksille. Jotta jatkuvassa muutosnopeudessa pysytään mu-

kana, niin se vaatii organisaatioilta ja sen jäseniltä ketteryyttä ja jatkuvaa uudistumisky-

kyä. Ketteryys tarkoittaa sitä, että organisaatioiden tulee jatkuvasti uudelleen määritellä ja 

miettiä, minne ovat menossa muuttuvassa toimintaympäristössä. (Ojasalo, Moilanen & Ri-

talahti 2018, 12–13; Savolainen & Lehmuskoski 2017, 26.) Organisaatioissa jatkuvia ke-

hittämistyötä vaativia asioita ovat muun muassa toimivan organisaatiorakenteen luomi-

nen, henkilöstön motivoiminen, toiminnan tehostaminen ja prosessien kehittäminen. No-

peiden muutoksien myötä innovatiivisuuden merkitys kasvaa. Innovaatiot eivät ole pelkäs-

tään tekniikkajohtoisia, vaan innovaatiot voidaan määritellä laajasti mukaan lukien myös 

sosiaaliset innovaatiot. Se pitää sisällään toisenlaiset toimintatavat, uudet käytännöt ja 

käytäntöjen muuttuminen rutiineiksi. (Ojasalo ym. 2018, 12–13.) 

Toimintaympäristöjen muutokset luovat suuria muutostarpeita yrityksen toimintoihin. Muu-

toksia aiheuttaa digitalisoituva, verkottuva ja globaalistuva toimintaympäristö. Yrityksen 

toiminta perustuu yhä enemmän tietoon ja sen hallintaan. Nykyisin tietoa on paljon saata-

villa ja samalla tiedon määrä kasvaa koko ajan. Silti ihmiset kokevat olevansa entistä tie-

tämättömämpiä monista asioista, vaikka tietoa on paljon ympärillä. Juuri tämä tiedon tulva 

on nostanut tutkimustiedon merkityksen korkeammalle kuin koskaan ennen. Yritysten on-

gelmien ratkaisemiseksi tietomassasta pitäisi pystyä poimimaan olennainen, yrityksen tar-

peita palveleva tieto. (Ojasalo ym. 2018, 13.) 

Organisaatioissa taloushallinnon kehittämisen toiveena on ketterä taloushallinto, joka tu-

kisi kasvua ja liiketoiminnan muutoksia sekä hoitaisi rutiinit kustannustehokkaasti ja huo-

maamattomasti. Valitettavasti taloushallinnossa nähdään kuormituksen kasvu lisääntyvien 

viranomaisraportoinnin velvoitteiden ja erilaisten vaadittavien sisäisten ja ulkoisten kont-

rollien kautta. Taloushallinnossa pitäisi löytää keinot vastata eri tahojen toiveisiin ja vaati-

muksiin sekä ratkaista vastakkainasettelu: ketteryys vs. kasvavat kontrolli- ja raportointi-

vaateet. Pakolliset ulkoiset raportointivaatimukset on kuitenkin pystyttävä hoitamaan te-

hokkaasti osana prosessia. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 12.) 

Tämä kehittämishanke tehdään yritykselle, jonka päätoimiala on tuotanto ja yritys omistaa 

useita eri tuotantolaitoksia. Tästä kohdeorganisaatiosta käytetään nimitystä Yritys X toi-

meksiantajan pyynnöstä. Yritys haluaa, ettei yrityksen nimi näy lopullisessa verkossa 
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julkaistavassa opinnäytetyössä, jossa se on periaatteessa kaikkien luettavissa. Yritys X on 

suuryritys ja konsernin emoyritys sekä myös tytäryhtiö kuulumalla isoon konserniin. Yritys 

X huomioi liiketoiminnassaan ja päätöksissään ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja pyr-

kii toimimaan niitä edistävästi. (Yritys X 2020.) Samalle toimeksiantajalle on tehty keväällä 

2019 opinnäytetyö aiheesta ostolaskujärjestelmän hankintaprojektin esiselvitys.  

Tässä opinnäytetyön kehittämishankkeessa on tarkoitus löytää tehokkuutta lisääviä kei-

noja kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseihin. Tietoperustassa on perehdytty ta-

loushallinnon eri prosesseihin ja niiden kehittämiseen. Prosesseista puhuttaessa on otet-

tava kantaa myös prosessien johtamiseen. Perinteisen prosessijohtamisen lisäksi tässä 

opinnäytetyössä tuodaan esille myös lean-ajattelu, miten sitä voisi hyödyntää taloushallin-

non kehityksessä. Kaarlejärven ja Salminen (2018, 264) toteavat, että lean-ajattelu on 

alun perin kehitetty tuotantoyritysten kehittämiseen. Lean-ajattelu on suosittu johtamisfilo-

sofia, jota hyödynnetään nykyään laajasti myös asiantuntijatyön kehittämisessä. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tämän kehittämishankkeen lähestymistapa on toimintatutkimus. Siinä painottuu tutkitun 

tiedon tuottaminen ja käytännön muutoksen aikaansaaminen. Toimintatutkimuksessa koh-

teena on yleensä ihmisten tai organisaation toiminnan muuttaminen. Kehittämisprosessi 

kestää usein pitkään, koska keskeistä on viedä muutos käytäntöön ja arvioida sitä. Kes-

keisintä on saada organisaatiossa toimivat ihmiset osallistumaan aktiivisesti kehittämistyö-

hön. Toimintatutkimuksellisissa kehittämistöissä käytetään erilaisia menetelmiä, varsinkin 

sellaisia, jotka mahdollistavat ihmisten aktiivisen osallistumisen ja hyödynnetään heidän 

keskinäinen vuorovaikutuksensa. (Ojasalo ym. 2018, 37.) 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kanasen 

(2014, 19–20) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pääasiassa prosesseja, joten 

ollaan kiinnostuneita merkityksistä eli siitä, miten ihmiset näkevät ja kokevat reaalimaail-

man. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan kautta reaalimaailma suodattuu tutkimustulok-

siksi tiedon keruun ja analysoinnin avulla. Laadullisessa tutkimuksessa on suora kontakti 

tutkittavan ja tutkijan välillä, asiaa tutkitaan muun muassa haastatteluilla ja havainnoin-

nilla. Tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan erilaisilla menetelmillä. Tutkimusongelma 

voi olla jonkun asian kehittäminen tai muutoksen aikaansaaminen. Tutkimuksessa halu-

taan saada ymmärrys ilmiöistä ja aikaansaada muutos parempaan. Tutkimuksen tarkoitus 

on tuottaa tietoa ymmärryksen ja päätöksenteon tueksi. 
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1.3 Kehittämishankkeen tavoite, tutkimuskysymys ja työn rajaukset 

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on löytää ja määritellä keinot, joiden avulla saa-

daan kohdeorganisaation kirjanpidon kuukausiraportit ja tilinpäätös tehokkaasti valmiiksi 

annetussa aikataulussa. Kohdeorganisaatio kuuluu isoon konserniin ja yrityksen omistaja 

antaa aikataulut neljännesvuosiraporteille ja tilinpäätökselle. Kohdeorganisaatiossa on py-

sytty aikataulussa, mutta se vaatii työntekijöiltä paljon venymistä, joustamista ja ylitöitä. 

Jatkuvien muutoksien myötä kiire lisääntyy ja pitkittyy, jolloin se vaikuttaa työntekijöiden 

jaksamiseen, työn mielekkyyteen ja virheiden mahdollisuuksien lisääntymiseen. Tarkoituk-

sena on tutkia kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseja, millaisia ne ovat nyt, löy-

tyykö sieltä pullonkauloja ja löytää keinoja, miten taloushallinnon prosesseja voitaisiin te-

hostaa ja kehittää. Tässä kehittämishankkeessa on tarkoitus keskittyä ainoastaan ulkoi-

seen laskentatoimeen ja tarkastella taloushallinon prosesseja pääkirjan näkökulmasta. Si-

säisästä laskentatoimea tarkastellaan vain sen verran, että vaikuttaako se jotenkin pro-

sesseihin ja raporttien valmistumiseen hidastavasti. Taloushallinnon prosessit periaat-

teessa ulottuvat läpi koko organisaation. Tässä kehittämishankkeessa aihe rajataan niihin 

prosesseihin ja niiden toimivuuteen, mitkä viivästyttävät kirjanpidon eli talousraportin val-

mistumista. Tutkittavaan asiaan vaikuttanee moni asia, niiden merkittävyyttä kehittämis-

hankkeeseen punnitaan tarkasti, jottei aihe laajene liiaksi. Kehittämishankkeen päätutki-

muskysymys on: 

• Miten saada kohdeorganisaation kirjanpidon kuukausiraportit ja tilinpäätös tehok-

kaammin valmiiksi aikataulussa? 

Pääkysymystä tukevat apukysymykset ovat: 

• Missä ovat pullonkaulat nykyisissä prosesseissa? 

• Miten taloushallinnon prosesseja voidaan kehittää tehokkaimmiksi? 

1.4 Raportin rakenne 

Opinnäytetyön rakenne muodostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen pääluku on joh-

danto, jossa esitellään kehittämishankkeen tausta ja kohdeorganisaatio sekä kehittämis-

hankkeen tavoite, tutkimuskysymys ja työn rajaukset. Kehittämishankkeen tietoperusta on 

toisessa ja kolmannessa pääluvussa. Luvussa kaksi käsitellään prosesseja yleisesti, pro-

sessijohtamista ja lean-johtamista. Kolmannessa luvussa keskitytään taloushallinnon pro-

sesseihin ja niiden kehittämiseen sekä kehittämisen hyötyihin. 
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Pääluvussa neljä käsitellään kehittämishankkeen toteutuminen. Luvussa kuvataan tutki-

musmenetelmät, aineistonkeruu ja käytännön toteutus. Lisäksi tässä luvussa on kuvattu 

saatu tutkimusaineisto ja sen analysointi. Pääluvussa viisi kerrotaan kehittämishankkeen 

tulokset. Tulokset on käsitelty aineistonkeruun mukaan ja ryhmitelty eri teemoihin, mitkä 

nousivat esiin aineistoa analysoitaessa. 

Viimeisessä, kuudennessa pääluvussa esitellään opinnäytetyön johtopäätökset ja vastaus 

tutkimuskysymykseen. Luvussa myös arvioidaan kehittämishanke ja sen hyödyntäminen 

sekä tuodaan esiin jatkokehittämisehdotukset. 
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2 PROSESSIT JA PROSESSIJOHTAMINEN 

2.1 Prosessit 

Prosessi koostuu joukosta toisiinsa liittyvistä toiminnoista ja niiden toteuttamiseen tarvitta-

vista resursseista, joiden avulla syötteet jalostetaan tuotoksiksi. Periaatteessa prosessina 

voidaan kuvata mikä tahansa toiminta tai kehityskulku. Organisaation tärkeimmät proses-

sit ovat kriittisiä organisaation menestymisen kannalta. Näistä prosesseista käytetään ni-

mitystä liiketoiminta-, pää- tai avainprosessit. Tärkeintä organisaatiossa on menestymisen 

kannalta tuntea asiakkaan prosessi. Ydinprosessiksi kutsutaan suoraan ulkoisille asiak-

kaille arvoa tuottavaa prosessia esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, asiak-

kaiden kiinnostuksen herättäminen, tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja asiakastuki. 

Organisaatio ei kuitenkaan voi toimia pelkästään ulkoisille asiakkaille arvoa tuottavien pro-

sessien varassa. Tarvitaan tukiprosesseja edellytysten luomiseen. Tukiprosesseja ovat 

muun muassa strateginen suunnittelu, toiminnan suunnittelu ja seuranta, osaamisen ke-

hittäminen, rahoituksen suunnittelu ja tietojärjestelmien ylläpito. (Laamanen & Tinnilä 

2009, 121–123.) 

Prosessien avulla on tavoitteena mallintaa organisaation liiketoiminnan logiikkaa ja tarkoi-

tus kehittää niitä (Laamanen & Tinnilä 2009, 7). Prosessikuvauksia on hyvä käyttää pe-

rehdyttämisen välineenä, jonka avulla voidaan vähentää organisaatiosta katoavaa hiljaista 

tietoa ja samalla estää huonojen toimintatapojen jalkautumista uusiin työntekijöihin (Kärnä 

2020). Prosessikuvaukset auttavat henkilöstöä ymmärtämään ja hallitsemaan liiketoimin-

nan kokonaisuus, asiakkaat saavat parempaa palvelua, toimintaketjusta karsitaan lisäar-

voa tuottamattomia töitä pois (Laamanen & Tinnilä 2009, 7). 

2.2 Prosessijohtaminen 

Prosessijohtaminen eli prosessien tavoitteellinen johtaminen vaatii koko organisaation lä-

päisevää toimintaa, yhteistyökykyä ja – taitoa sekä laajaa kokonaisnäkemystä toiminnasta 

(QPR Software Oyj 2020). Jokaisessa organisaatiossa tulisi miettiä, miten hyödynnetään 

kaikkien työntekijöiden luova potentiaali ja sitä kautta kehitetään uusia parempia palveluita 

sekä tuotteita ja toimintaa tehokkaaksi. Prosessijohtaminen on yksi lähestymistapa johta-

miseen, jossa ymmärretään organisaation toiminta arvoa luovana prosesseina. Tässä 

ajattelutavassa tunnistetaan organisaation avainprosessit, kuvataan ne ja niitä pyritään 

jatkuvasti parantamaan, jotta asiakkaille luodaan enemmän arvoa. Tällöin puhutaan pro-

sessijohtamisesta. Prosessijohtamisen tavoitteet ovat samat kuin yleisen johtamisen ta-

voitteet, joita ovat muun muassa hyvä taloudellinen tulos, asiakastyytyväisyys, korkea 

tuottavuus ja henkilöstön hyvinvointi sekä motivaatio. (Laamanan & Tinnilä 2009, 6–7.) 
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Laamasen ja Tinnilän (2009, 7) mukaan prosessijohtaminen eroaa muista aikaisemmin 

käytetyistä tavoista siinä, että prosessijohtamisessa keskitytään nopeuteen ja joustavuu-

teen. Aikaisemmin on keskitytty kustannustehokkuuteen ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Prosessijohtamisessa korostetaan yhteistyötä läpi organisaation sekä menettelyjen ja tii-

mien kehittämistä. Tässä ajattelutavassa toimittajia ja asiakkaita pidetään yhteistyökump-

paneina. Merkittävin asia on, että on tapahtunut muutos ajattelutavassa. Nyt hahmotetaan 

organisaatiorajojen ylittävät toimintaketjut eli prosessit. Moision (2020) mukaan proses-

seille olisi hyvä nimetä omistajuus, eli kuka se on, mitä hän tekee ja mitkä ovat hänen val-

tuutensa. 

Prosessijohtamisen perusajatus on se, miten organisaatio luo arvoa asiakkaalle. Proses-

siajattelussa uskotaan, että arvo asiakkaalle luodaan tapahtumien ketjussa, joita voidaan 

kutsua prosesseiksi. Organisaatiossa pitää tunnistaa tapahtumien ketju, mallintaa se ja 

asettaa toteuttamiselle ja kehittämiselle tavoitteita. Prosessijohtamisessa organisaatio luo 

riittävästi arvoa asiakkaille suhteessa kustannuksiin, jotta syntyy mahdollisuus taloudelli-

seen menestymiseen. Prosessien kuvaaminen tarkoittaa toiminnan mallintamista. Jos ha-

lutaan parempia tuloksia, se yleensä tarkoittaa muutoksia käytännön toiminnassa. Mallin-

tamisella pyritään näkemään mikä on kriittistä toimintaa arvonluonnin näkökulmasta. Mal-

linnuksen ansiosta henkilöstö ymmärtää paremmin kokonaisuutta ja omaa rooliaan ja 

merkitystä arvonluonnissa. Tämä vaikuttaa henkilöstön motivaatioon ja yhteistyöhön läpi 

koko organisaation. Mallinnus auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin ja tätä 

kautta saadaan parempia palveluita ja tuotteita asiakkaille tehokkaammalla toimituksella. 

(Laamanen & Tinnilä 2009, 10–11.) Prosessikuvauksia ei ole tarkoitus käyttää niin, että 

niistä aina tarkastetaan, kuinka jokin tietty asia tehdään ja miten prosessi etenee. Proses-

sikuvaksien tarkoitus on tuoda tietoisuutta ja samalla toimia viestinnän välineenä. (Kärnä 

2020.) 

Prosessijohtamisen perusajatus on yksinkertainen, mutta sen tehokkaaseen lähestymi-

seen liittyy useita haasteita esimerkiksi toiminnan mallintamisen loogisen tason määrittely. 

Usein toiminta mallinnetaan liian yksityiskohtaisesti. (Laamanen & Tinnilä 2009, 11.) Kär-

nän (2020) toteaakin, että prosessien kehittäminen ja prosessijohtamien jää usein puoli-

tiehen, kun prosessien kuvaamisesta tulee pienen porukan ikuisuusprojekti. Tällainen pro-

sessien kuvaamisvaihe ei vielä ole prosessien johtamista. 

Hammarsten (2011) ottaa melko kärkkäästi kantaa prosessijohtamiseen. Hän toteaa, että 

prosessijohtaminen ei saa perustua perusolettamukseen, että työntekijä on tyhmä, yksin-

kertainen ja korvattavissa. Työntekijöille ei saa tulla tunnetta, että hänen omaan ajattelu-

kykyynsä ei luoteta, vaan tarvitaan kaavake ja ohjeistus siitä, miten asiat pitää hoitaa. 
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Näin työntekijän ei tarvitse ottaa vastuuta eikä käyttää omaa harkintaansa. Jos työntekijä 

lähtee, niin hänet on helppo korvata uudella työntekijällä, kun prosessi hoitaa homman. 

Prosessiajattelu on lähtöisin teollisesta tuotannosta, jota on alettu käyttämään kaikkeen 

mitä yrityksessä tapahtuu niin henkilöjohtamiseen ja asiakaspalveluun. Parhaiten eivät 

kuitenkaan menesty ne organisaatiot, joissa prosessit ovat viilatut ja kaikenkattavat vaan 

ne, jotka osaavat ottaa yksilöistä eniten irti eli toisin sanoen antavat työntekijöille mahdolli-

suuden näyttää kykynsä ja kehittyä. (Hammarsten 2011.) Kärnän (2020) mukaan proses-

sijohtamisessa pidemmälle organisaatiot erottuvat siinä, että niissä prosessikuvauksia 

käytetään toiminnan kehittämisessä ja perehdyttämisen välineinä. 

2.3 Lean – johtaminen 

Jos prosessityö on jäänyt liiaksi prosessikaavioiksi, niin lean jatkaa siitä eteenpäin konk-

reettisilla menetelmillä (Moisio 2018). Lean ei ole päämäärä, johon pyritään, vaan se on 

jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi (Tuominen, Tuominen & Malmberg 2009, 5). 

Moision (2018) mukaan lean-hankkeiden onnistumisen edellytyksenä on selkeä johtamis-

tavan muutos mahdollistavaan ja valmentavaan suuntaan sekä tiimien itseohjaukseen li-

säämiseen. Lean tukee konkreettisilla ja maanläheisillä menetelmillä jatkuvan parantami-

sen aloittamista. Leanin avulla on tarkoitus luoda selkeä ja vaivaton työympäristö, josta 

asiat löytyvät helposti, kaikella on paikkansa ja kaikki ovat paikoillaan. Kun prosessien hu-

kat tunnistetaan yhdessä prosessin henkilöstön kanssa, niin saadaan henkilöstö huomaa-

maan ja oivaltamaan oman prosessinsa kipupisteet ja pullonkaulat. Ja sitä kautta tutki-

maan hukkailmiöiden syitä ja käynnistää korjaavat toimenpiteet. Kun yhdessä mietitään 

prosessin tavoitetila, niin prosessin henkilöstön on helpompi pohtia, miten nykytilaa tulee 

kehittää. 

Organisaatiossa lean-kulttuurin kehittäminen on pitkä matka, mikä edellyttää muutosjohta-

juutta ja johdon näkyvää omaa esimerkkiä (Moisio 2018). Tuominen ym. (2009, 5) totea-

vat, että lean-kulttuurin luomisen olevan matka, mikä kulkee läpi organisaation kaikkien 

liiketoimintaprosessien. Moision (2018) mukaan lean- kulttuurin piirteitä ovat johtajien ja 

esimiesten oman toiminnan kehittäminen. Tavoitteena on henkilöstön valmentaminen rat-

kaisemaan itseohjautuvasti ongelmia ja vuorovaikutteinen tavoitteiden asettamisen taita-

minen. Esimiehiä kannustetaan kuuntelemaan työntekijöitä niin, että he kokevat tulevansa 

kuulluksi. Henkilöstöä tulee innostaa havainnoimaan mahdollisia asioita jarruttavia esteitä. 

Esimiesten tulisi osoittaa luottamusta henkilöstön toimintaan vastuuttamalla ja valtuutta-

malla heitä toimimaan omatoimisesti ja esimiesten tulisi liikkua itse myös kentällä. Lean 

nostaa asiantuntijatyössä esille muun muassa prosessien tehtävämäärien luokittelun, kes-

keneräisten tehtävien määrän seurannan, läpimenoajan mittaamisen, tehtävien 
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valmistusnopeuden mittaamisen, sivusta tulevan tehtäväkuorman tekemisen läpinäky-

väksi, tiedonsiirron ennakoinnin parantamisen, tehtävien hallinnan visualisoimisen ja poik-

keamatilanteisiin varautumisen. Tuomisen ym. (2018, 5) mukaan lean-toiminta ei ole joi-

denkin lean-työkalujen käytön matkimista. Sen sijaan, organisaation tulee kehittää itsel-

leen sopivia periaatteita ja soveltaa niitä tinkimättömästi. Näiden avulla saavutetaan kor-

kea suorituskyky ja sitä kautta saavutetaan parempi lisäarvo asiakkaille ja yhteiskunnalle. 

2.4 Lean asiantuntijatyön johtamisessa 

Alun perin lean-filosofia on kehitetty Toyotan autotehtailla, mutta nyt se on laajassa käy-

tössä laadunparantamisen ja johtamisen avaintyökaluna. Leanin perusidea sopii hyvin 

myös toimistoympäristöön, kun tavoitteena on sujuvoittaa omaa työtä ja myös koko orga-

nisaation sisäistä tekemistä. (Sormunen 2018.) Lean-johtamisessa tavoitellaan työn suju-

vaa etenemistä, virtausta. Virtauksen pahimmat esteet ovat vaihtelu, ylikuormitus ja 

hukka. Tavoitteena ei ole näiden esteiden poistaminen vaan keino päästä päämäärään. 

Vaihtelulla tarkoitetaan epätasapainoa tai epäyhdenmukaisuutta. Vaihtelu aiheuttaa yli-

kuormitusta ja hukkaa. Asiantuntijatyössä tämä voi tarkoittaa muun muassa osaamiseroja 

eri henkilöiden välillä tai työkuorman vaihtelua eri päivinä. Vaihtelua voidaan havaita mit-

taamalla aikoja, mitä kuluu työn suorittamiseen tai odottamiseen. (Torkkola 2015, 23.) 

Ylikuormituksella viitataan laitteen, järjestelmän tai ihmisen kuormittumiseen. Jos henki-

löstö on jatkuvasti ylikuormittunut niin se aiheuttaa sairauspoissaoloja ja tämä vähentää 

kykyä uudistua, oppia uutta. Tämä puolestaan estää työn tekemisen tapojen parantami-

sen. Niin kuin sananlasku sanoo ”on niin kiire juosta, ettei ehdi nousta pyörän satulaan”. 

Täytyy muistaa, että asiantuntijatyössä ihminen on olennainen osa työprosessia. Sen 

vuoksi ihmisten hyvinvointi on tärkeä asia ja suora yhteys työn virheettömyyteen ja kehit-

tämiseen. Laadukas työympäristö on merkittävä tekijä ihmisen kannalta ja sitä kautta or-

ganisaation tehokkuuden toteutumisessa. (Torkkola 2015, 25.) 

Hukka on sellaista tuottamatonta tekemistä, josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Huk-

kaa voi syntyä monesta asiasta ja se onkin luokiteltu tyypillisesti seitsemään kategoriaan: 

• Ylituotanto. Tämä aiheuttaa eniten ongelmia ja muita hukan muotoja. Asiantuntija-

työssä ylituotantoa voidaan virheellisesti pitää hyveenä, mutta se hukkaa organi-

saation resursseja ja vähentää asiakastyytyväisyyttä. Ylituotanto tarkoittaa, että 

tehdään liian paljon, liian aikaisin tai varmuuden vuoksi. Asiantuntijatyössä tämä 

tarkoittaa esimerkiksi turhaa mittaamista tai palavereja, joihin kutsutaan varmuu-

den vuoksi paljon ihmisiä tai ei kyseenalaisteta palavereiden tarpeellisuutta. Väärä 
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priorisointi voi aiheuttaa myös ylituotantoa. Tehdään mieluummin kiireellisiä eikä 

ensisijaisesti tärkeitä asioita. 

• Varastot tai asiakastyössä keskeneräinen työ. Nämä ovat kaikki se työ, mikä on 

aloitettu, mutta ei ole vielä saatu valmiiksi. Tällaisia töitä asiantuntijatyössä ovat 

esimerkiksi sähköpostit, projektit ja raportit. 

• Odottaminen. Eli työ odottaa tekijäänsä tai asiakas odottaa palvelua. Työntekijöillä 

voi olla kiire asioiden hoitamiseen. Aina kun tehtävää siirretään toiselle henkilölle, 

niin tehtävä joutuu joka siirron yhteydessä jonoon odottamaan käsittelyä. Asiantun-

tijaorganisaatioissa odotetaan yleensä päätöksiä, hyväksyntöjä tai tehtävään tarvit-

tavia lisätietoja asiakkailta tai kollegoilta. 

• Ylimääräinen työntekijän tai materiaalin liike. Asiantuntijatyössä tämä voi tarkoittaa 

muun muassa tiedon syöttämistä käsin järjestelmästä toiseen tai useiden sovellus-

ten käyttämistä. Myös tiedon lajittelu ja etsimien voidaan laskea tähän. Toimisto-

työssä voidaan lisäksi huomaamatta kävellä pitkäkin matkoja eikä niitä edes tie-

dosteta hukaksi. 

• Siirtäminen. Asiantuntijatyössä tietoa ja työtä siirretään henkilöltä tai osastolta toi-

selle. Pitäisi pyrkiä minimoimaan tarvittavien henkilöiden määrä per tehtävä. Jos 

työ kuitenkin vaatii eri osaajien välistä kommunikointia, tulisi työntekijät sijoittaa 

mahdollisimman lähelle toisiaan riippumatta organisaatiorakenteesta. 

• Virheet ja uudelleen rakentaminen. Jos asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa pal-

veluun, työ palautuu takaisin uudelleen tehtäväksi. Silloin työ tehdään käytännössä 

kahteen kertaan ja syö kapasiteettia myös kahteen kertaan. Tämä voi tapahtua 

myös työketjun sisällä; jos edellinen työvaihe on toimittanut virheellistä tai puutteel-

lista tietoa, niin seuraava työvaihe joutuu korjaamaan virheen tai palauttamaan 

työn takaisin. Asiantuntijatyössä uudelleen tekemistä aiheuttavat myös keskeytyk-

set, häiriöt ja väärinkäsitykset. Virheet aiheuttavat yleensä kumuloituvaa vaihtelua 

työketjun edetessä, joten virheettömyys ketjun alkupäässä on kaikkein tärkeintä. 

• Epätarkoituksenmukainen käsittely. Jos ei tiedetä tarkkaan mitä asiakas haluaa, 

niin saatetaan tehdä ylimääräisiä asioita, josta ei ole kenelläkään hyötyä esimer-

kiksi raportteja, tarkistuksia tai jopa kokonaisia työvaiheita. Asiantuntijatyössä 

tämä voi ilmentyä, jos ei ole tarpeeksi oikeaa työtä tai laatutasoa ei ole yhdessä 

sovittu. Asiantuntijat voivat tarvittaessa viilata lopputulosta loputtomiin täyttääk-

seen työaikansa. 
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Huomioitavaa on, että näitä hukkia ei ole tarkoitus lähteä systemaattisesti poistamaan. 

Hukka on seuraus, eli pitää ymmärtää sen aiheuttaja eli vaihtelua. Tärkeämpää on tunnis-

taa systeemin pullonkaula ja poistaa hukka sieltä, missä sillä on ainoastaan kokonaisuu-

den kannalta merkitystä. (Torkkola 2015, 25–27.) Leanin perusidea sopii hyvin toimisto-

ympäristöön, kun tavoitteena on sujuvoittaa omaa työtä ja koko organisaation sisäistä te-

kemistä. Tarkoitus on lisäksi kohentaa laatua, leikata kustannuksia, lyhentää läpimeno-

aikoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. (Sormunen 2018.) 

Johtajan tehtävä lean-johtamismallissa on organisoida oppiminen niin, että kaikki oppivat 

joka päivä. Johtajan rooli on valmentaa ja opettaa analyyttista ajattelua. (Torkkola 2015, 

32.) Torkkola (2015, 220) kuvaa periaatteet, joita voidaan pitää myös organisaation ar-

voina. Niiden pohjalta henkilöstö voit tehdä itsenäisesti yhdenmukaisia valintoja todelli-

sissa arjen tilanteissa. Periaatteet, miten organisaatiossa tulisi ajatella, jotta strategia to-

teutuu ovat; virtaus on päämäärä, oppiminen on tärkeämpää kuin suorittaminen, tilanne-

kuva visualisoidaan kaikille näkyväksi, päätökset tehdään tosiasioiden pohjalta, asiakkaan 

ääni antaa suunnan ja ihmisten kunnioittaminen on lähtökohta. 

Johdon tulisi kohdella työntekijöitä yksilöinä sekä uskoa yksilön kehittymiseen ja jokaisella 

ihmisellä on kykyä johonkin. Johdon olisi hyvä kohdata ja kuunnella työntekijöitään ilman 

lomakkeita ja prosessikaavioita. Työntekijöille tulee antaa vastuuta ja lupa tehdä virheitä. 

Ihmiset eivät opi niin nopeasti, ettei koskaan sattuisi virheitä. Tutkimuksien mukaan ihmi-

nen mukautuu hämmästyttävän hyvin olosuhteisiin ja ympäristön odotuksiin. Jos työnteki-

jää pidetään tyhmänä, niin hän käyttäytyy tyhmästi. Jos työntekijää pidetään kehityskel-

poisena, niin hän alkaa kehittyä. (Hammarsten 2011.) 

Viestinnän merkitystä johtamisessa ei sovi unohtaa, sillä ilman viestintää ei voida johtaa. 

Johtamisviestintä tarkoittaa tiedon vastaanottoa, tuottamista ja jakamista. (Åberg 2006, 

93.) Sisäiseen viestintään vaikuttavia tekijöitä on tutkittu puolalaisissa organisaatioissa. 

Yritykset ympäri maailmaa pyrkivät löytämään uusia keinoa kasvattaa yrityksen kannatta-

vuutta ja kilpailukykyä. Yrityksen työntekijät ovat usein yrityksen tärkein voimavara ja re-

surssi, joten sisäinen viestintä on yksi tärkeimmistä tekijöistä yritysmaailmassa. Tutkimuk-

sen mukaan tehokkaat sisäisen viestintäkäytännöt johtavat organisaation suorituskyvyn 

parantumiseen. Tehokas sisäinen viestintä voi parantaa koko organisaation tehokkuutta. 

Työntekijöiden tulisi olla motivoituneita arvon luojia eikä vaan organisaation työntekijöitä. 

Riittävän tiedon saaminen nopeasti ja riittävät yhteydet organisaation muihin yksiköihin 

parantaa työn laatua. Näin myös työntekijät tuntevat työpaikkansa paremmin ja itse orga-

nisaation. Kaikki tämä vaatii selkeää ja hyvin suunniteltua viestintää kaikilla tasoilla myös 

johdon. (Chmielecki 2015, 24–25, 36.) 
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3 TALOUSHALLINNON PROSESSIT JA KEHITTÄMINEN 

3.1 Taloushallinnon prosessit 

Taloushallinto muuntaa organisaation toiminnan taloudelliseen eli numeraaliseen muotoon 

ja raportoi toiminnan tuloksesta (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 93). Taloushallinto on jär-

jestelmä, jolla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumia. Näin organisaatio voi rapor-

toida toiminnastaan sidosryhmilleen. Sidosryhmien perusteella taloushallinto voidaan ja-

kaa ulkoiseen eli yleiseen laskentatoimeen ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen. Ulkoi-

sessa laskentatoimessa tuotetaan informaatiota pääasiassa organisaation ulkopuolisille 

sidosryhmille esimerkiksi viranomaisille ja omistajille. Sisäisessä laskentatoimessa puo-

lestaan raportoidaan organisaation johdon taloudelliseen informaation tarpeeseen. (Lahti 

& Salminen 2014, 16.) 

Taloushallinto on järjestelmä, mikä koostuu toisiinsa liittyvistä osatekijöistä, jotka toimivat 

yhdessä saavuttaakseen tietyn tuloksen. Tietojärjestelmän toisiinsa liittämät osatekijät si-

sältävät laitteistot, ohjelmistot, tiedon syötön, tulosteen, datan, ihmiset ja menettelytavat. 

Taloushallinnossa järjestelmän tuottama tulos on esimerkiksi kuukauden tulosraportti ja 

tilinpäätös. (Lahti & Salminen 2014, 16.) Taloushallinnon prosesseista muodostuu yrityk-

sen kirjanpito, minkä tärkein tehtävä on tuottaa tietoa yritykselle itselleen. Yrityksen toi-

minnan tuloksellisuus nähdään tuloslaskelmasta ja taseesta selviää yrityksen vakavarai-

suus ja maksuvalmius. Kirjanpidon pohjalta ja sen tuottamien lukuja hyödyntämällä voi-

daan tehdä myös muita yrityksen toimintaa palvelevaa laskentaa esimerkiksi kassavirta-

laskelmia ja -ennusteita sekä budjetteja. (Taloushallintoliitto 2020.)  Lahden ja Salmisen 

mukaan (2014,16) taloushallinto voidaan nähdä strategisella tasolla joko liiketoimintapro-

sessina tai yhtenä yrityksen tukitoimintona.  

Taloushallinnon kokonaisuutta kannattaa käsitellä pienempinä osakokonaisuuksina ja pa-

lasina, jolloin se on mahdollista konkretisoida (Lahti & Salminen 2014, 16). Taloushallinto 

voidaan pilkkoa eri prosesseihin; ostolasku-, myyntilasku-, matka- ja kululaskuprosessi, 

maksuliikenne ja kassanhallinta, käyttöomaisuuskirjanpito, pääkirjanpitoprosessi ja rapor-

tointiprosessi (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 93–95). Kuviossa 1 havainnollistetaan talous-

hallinnon osakokonaisuuksia ja osaprosesseja, miten ne linkittyvät pääkirjanpitoon muo-

dostaen taloushallinnon kokonaisuuden. Osaprosessit kuvataan tarkemmin luvuissa 3.4–

3.10. 
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KUVIO 1. Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista ja raportoinnista 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 95) 

 

3.2 Kohti älykkäämpää taloushallintoa 

Nykyään organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa ja organisaatioihin kohdistuva 

muutospaine on kasavanut. Tämän ajan merkittävin ilmiö on digitalisaatio. (Savolainen & 

Lehmuskoski 2017,13.) Taloushallinto on ollut valtavassa murroksessa ja nopeassa kehi-

tyksessä sähköistymisen ja digitaalisuden myötä. Digitaalinen taloushallinto on prosessi, 

jossa yhdistyvät ihmisten tekeminen, töiden organisointi, tietojärjestelmät ja teknologiat 

sekä mahdollisimman virtaviivaiset toimintaketjut, joissa automatisoinnilla pyritään poista-

maan turhat tai päällekkäiset käsittelyvaiheet. (Lahti & Salminen 2014, 23–25.) Automati-

soinnin ansiosta taloushallinnon asiantuntijat voivat käyttää aikaansa tiedon hyödyntämi-

seen eikä tiedon tuottamiseen. Lopultakin taloushallinto on pääsemässä byrokraattisesta 

tukitoiminnosta liiketoiminnan kumppanin rooliin. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 13.) 

Merkittävä tehokkuutta edistävä yksittäinen taloushallinnon osa-alue on verkkolaskutus ja 

se onkin erittäin keskeinen osa digitaalista taloushallintoa. “Paperiton kirjanpito” ei ole 
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vielä digitaalinen taloushallinto. Käytännössä paperiton kirjanpito tarkoittaa, että tosittei-

den esitystapa on sähköisessä muodossa. Huomioitavaa on, että paperiton kirjanpito voi-

daan saavuttaa myös tehottomassa ja manuaalisessa taloushallintoprosessissa, sillä tosi-

teaineisto voidaan muuttaa sähköiseen muotoon jälkikäteen esimerkiksi skannaamalla. 

Digitaalisessa taloushallinnossa on keskitytty tietovirtojen digitalisointiin organisaatioiden 

ja järjestelmien välillä. Tulevina vuosina suurimmat hyödyt digitalisoitumisesta saavute-

taan, kun hyödynnetään digitaalista dataa talousprosessien ja raportoinnin automatisoi-

miseksi.  Prosesseja automatisoimalla siirrytään automaation vaiheeseen. Silloin järjes-

telmä voi tehdä itsenäisesti toimenpiteet, joihin aikaisemmin tarvittiin henkilöresursseja. 

Tämä mahdollistaa taloushallinnon tehokkuuden nostamisen huomattavalla tavalla. Näin 

ollen jatkossa henkilöresurssien tehtäväksi jääkin säännösten luominen ja poikkeusta-

pausten käsittely. (Lahti & Salminen 2014, 26–27.) Rutiinitehtävien jääminen roboteille ja 

ohjelmille ihmisen pitää kyetä strategiseen ajatteluun. Koneille jäävät tilanteet ja asiat, 

jotka toistuvat jatkuvasti. Ihmisille jäävät ainutkertaiset asiat ja erityistä oivallusta vaativat 

kohtaamiset. (Ollila 2017, 71.) Juuri tätä älykäs taloushallinto tarkoittaa. Siinä prosessit on 

suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi ja yhdenmukaisiksi, järjestelmät korvaavat ihmistente-

kemät rutiinitehtävät ja ihmisille jää enemmän aikaa päättelyyn sekä luoviin ongelmien rat-

kaisuun. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 17.) Kuviossa 2 kuvataan taloushallinnon digitali-

soitumista. 

 

KUVIO 2. Kehitys paperittomasta kirjanpidosta älykkääseen taloushallintoon (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 16) 

 

3.3 Ohjelmistorobotiikka ja tekoäly taloushallinnon prosesseihin 

Kirjanpidon perimmäinen tarkoitus ei koskaan ole ollut rutiinitehtävien tekeminen esimer-

kiksi tiliöinnit, vaan tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään valistuneita päätöksiä talou-

teen pohjautuen (Taloushallintoliitto 2019). Robotiikan avulla yritykset voivat 
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automatisoida toistuvia sääntöihin perustuvia liiketoimintaprosesseja, jolloin henkilöillä jää 

enemmän aikaa arvokkaampaan työhön. Ohjelmistorobotiikka on yleensä edullinen ja hel-

posti toteutettavissa. Se ei vaadi mukautettuja ohjelmistoja tai merkittäviä järjestelmien in-

tegrointia. (Boulton 2018.) Ohjelmistorobotti käyttää ohjelmistoa kuten ihminenkin käyt-

täisi, eli mitään rajapintaa eikä ohjelmistoon suunniteltua automatisointitoimintoa tarvita. 

Lähtökohtaisesti ohjelmistorobotin tehtäväksi voidaan siirtää kaikki tietokoneen näp-

päimistöllä ja hiirellä toteutettavat toimenpiteet. (Haapavuori 2020.) Silti käyttöönotto tulee 

tehdä suunnitellusti ICT-asiantuntijoiden kanssa. Hyvä myös tiedostaa, että robotiikka ja 

tekoäly sekoittavat työntekijöiden päivittäiset prosessit sekä työnkulun ja henkilöstö tulee 

suhtautumaan siihen eri tavoin. (Boulton 2018.) Ohjelmistorobotit sopivat erinomaisesti 

tehtäviin, joissa käsitellään paljon dataa eri järjestelmien välillä. Ohjelmistorobotit toimivat 

laadukkaasti, virheettömästi ja voi tehdä useaa prosessia samanaikaisesti tai vaihtaa su-

juvasti prosessista toiseen. (Lacity & Willcocks 2015.) 

Skovbon (2017) tiivistää tekoälyn olevan yksinkertaistettuna tietokoneen kyky käyttäytyä 

kuin ihminen. Tarkemmin sanottuna tekoäly on tietokonejärjestelmä tai tietokoneen oh-

jaama robotti, mikä kykenee suorittamaan tehtäviä, joihin yleensä vaaditaan ihmisälyä ku-

ten esimerkiksi näköaistimuksen käsittelyä, äänentunnistusta, oppimista tai päätöksente-

koa. Tekoälyjärjestelmä ymmärtää ympäristöään ihmismäisellä tavalla ja tekoäly voi toi-

mia itsekseen varmistaakseen menestyksekkään lopputuloksen. Hiltunen (2017) toteaa, 

että tekoälyn myötä tietokoneet suorittavat jotkin tehtävät, esimerkiksi laskutoimitukset, 

monta kertaa tarkemmin ja nopeammin kuin ihminen. Koneet voivat työskennellä 24/7 ja 

eivät vaadi palkkaa, lomaa, eivätkä valita ja eikä anna tunteiden vaikuttaa työn tulokseen. 

Tekoäly on yleensä halvempi ja paljon loogisempi kuin ihminen. Tekoälylle kelpaa tylsät ja 

yksitoikkoiset työt myös vaaralliset ja likaiset työt. Lisäksi koneet ovat äärimmäisen pe-

dantteja. Tekoäly tulee vaikuttamaan monen työhön ja voi viedä työpaikkoja, mutta sa-

malla tekoäly myös luo uusia työpaikkoja. 

Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn keskeisin ero on oppimistapa. Ohjelmistorobotit toimivat 

täsmälleen ennalta määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Ohjelmistorobotit ohjelmoidaan 

vaihe vaiheelta tekemään tiettyä tehtävää, jota se toistaa samalla tavalla niin kauan, että 

tehtävä on suoritettu loppuun. Tekoälylle määritelläänkin haluttu lopputulos. Tekoälylle tar-

jotaan dataa, jota se kykenee analysoimaan ja oppimaan uutta aiempien analyysiensa 

pohjalta. Tekoäly ”palkitaan” oikein tehdystä tehtävästä, jonka ansiosta tekoäly oppii. Näin 

tekoälyä voidaan vahvistaa ja kehittää paremmaksi. (Taloushallintoliitto 2019.) Digitalisaa-

tion myötä kiinnostavin työ tulevaisuudessa voi ollakin kehitystyö, eikä vain tietoteknisten 

välineiden ja prosessien kehittäminen. Esimerkiksi taloushallinnon ammattilaiset voivat 

itse luoda uudenlaisia tekemisen tapoja ja uusia työnkuvia, koska he ovat alansa parhaita 
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asiantuntijoita. (Ollila 2017, 71.) Tutkimuksen mukaan tekoäly tulee vaikuttamaan merkit-

tävästi kirjanpidon tekemiseen ja muuttamaan kirjanpitäjän työtä huomattavasti. Samalla 

kuin työtehtävien konkreettinen tekeminen muuttuu, niin kirjanpitäjien vastuut ja velvolli-

suudet muuttuvat. Johdon on hyväksyttävä tämä tekoälyn myötä tuleva kehitys ja kannus-

taa sekä tukea työntekijöitään päivittämään taitojaan. Taloushallinnon koulutukseen on li-

sättävä enemmän kognitiivisiin valmiuksiin tähtääviä asioita kuten kriittistä ajattelua, ryh-

mätyötä ja viestintää. (Shaffer, Gaumer & Bradley 2020.) 

3.4 Ostolaskuprosessi 

Ostolaskuprosessi on taloushallinnon prosessi, jossa yrityksen ostolaskut vastaanotetaan, 

hyväksynnän ja tarkastuksen jälkeen laskut maksetaan, kirjataan kirjanpitoon ja arkistoi-

daan. Ostolaskuun liittyvä prosessi alkaa jo kuitenkin aiemmin tuotteen tai palvelun tilauk-

sesta. Sen vuoksi oston kokonaisprosessista käytetäänkin usein termiä ”ostosta maksuun 

tai Procure to Pay”, jolloin prosessiin voi sisältyä ostosopimusten hallintaa ja tavaran tai 

palvelun vastaanottotapahtumia. Sähköisessä ostolaskuprosessissa ostolasku vastaan-

otetaan verkkolaskuna tai skannattuna ja laskun perustiedot tallennetaan. Lasku kohdiste-

taan mahdolliseen ostotilaukseen tai ostosopimukseen ja tiliöidään. Lasku laitetaan tar-

kastettavaksi ja hyväksyttäväksi sekä tarvittaessa reklamoidaan toimittajalle. Hyväksytyt 

laskut kirjautuvat ostoreskontraan ja kirjanpitoon. Ostoreskontrasta muodostetaan maksu-

aineisto pankkiin lähettäväksi. Maksut kuitataan maksetuiksi tiliotteen tai palautusaineis-

ton perusteella. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 93, 96 & 98.) 

Yleensä ostolaskuprosessi vie eniten taloushallinnon aikaa (Similä 2019). Sen lisäksi, että 

ostoreskontra on eniten talousosaston vievä prosessi, niin ostolaskujen käsittely työllistää 

myös muita organisaation henkilöitä muun muassa ostolaskujen tarkastuksen ja hyväk-

synnän osalta. Ostolaskuprosessia onkin pystytty kehittämään ja nopeuttamaan sääntö-

pohjaisen automaation, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen välineillä. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 96.) Sääntöpohjaista automaatiota on hyvä kehittää jatkuvasti, koska par-

haimmillaan automaattisessa ostolaskuprosessissa ihmisen ei tarvitse puuttua ostolaskun 

kulkuun lainkaan (Kujansuu 2020).  Monissa organisaatiossa hankinnan ensimmäinen 

vaihe on ostoehdotus, joka hyväksynnällä muodostuu ostotilaukseksi, mikä välitetään toi-

mittajalla. Yleensä ostolaskujen käsittely on linkitetty ostotilaukseen. Kun hankinnan ti-

laus- ja vastaanottovaiheessa hoidetaan hyväksymis- ja tiliöintitapahtumat, niin silloin ti-

lauksella on jo suurin osa ostolaskulla tarvittavista tiedoista. Näin ostolaskuprosessi te-

hostuu merkittävästi, jos saadaan tiedot hyväksikäytettyä eikä niitä tarvitse uudestaan tal-

lentaa ostolaskulle. Tämä vaihe voitaisiin automatisoida niin, että tilaukseen ja vastaanot-

toon täsmäävät laskut eivät vaatisi ostolaskun saapuessa enää mitään manuaalisia 
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toimenpiteitä. Ostolaskun saapuessa järjestelmä automaattisesti vertaisi laskudataa ti-

lauksen ja vastaanoton tietoihin. Näin ostolaskulle saadaan siihen liittyvät ostotilaustiedot. 

Ostolaskun täsmätessä ostotilaukseen ostolaskun tiliöinti tallentuu automaattisesti ostoti-

lauksen tietojen perusteella. Ostolaskun täsmätessä ostotilaukseen lasku on valmis mak-

settavaksi, eikä erillistä hyväksymiskiertoa enää tarvita, koska hankinta on hyväksytty jo 

ostotilausvaiheessa. Tämän prosessin etu on se, että hankinnat voidaan kirjata kirjanpi-

toon reaaliaikaisesti suoriteperusteisesti tavaran tai palvelun vastaanottamisesta. Ei tar-

vitse odottaa laskun saapumista tai tehdä kulujaksotuksia kauden katkossa. (Kaarlejärvi & 

Salminen 2018, 99–101.) 

Ostosopimukseen perustuva toistuvan ostolaskun käsittely on samanlainen kuin tilauksel-

listen laskujen käsittely. Siinä ostolaskun täsmääminen tehdään sopimusta eikä tilausta 

vastaan. Yleensä sopimukseen perustuvia laskuja ovat erilaiset hallintoon ja kiinteistöön 

liittyvät laskut kuten esimerkiksi vuokra-, leasing-, siivous-, vartiointi- ja tietoliikennepalve-

lulaskut. Ostoreskontraan tulee luoda sopimusrekisteri, jossa ostosopimukset on tallen-

nettu käsittely- ja tiliöintisäännöt sopimuksittain. Ostolaskulle tiliöinti tulee automaattisesti 

sopimukselta ostosopimusnumeron perusteella vastaanottovaiheessa. Laskun täsmä-

tessä sopimukseen hyväksymiskiertoa ei tarvita, koska voimassa oleva sopimus on hy-

väksytty erikseen. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 101.) 

Ostolaskujen vastaanotto tapahtuu joko verkkolaskuna tai paperilaskuna, paperilasku 

skannataan järjestelmään. Sähköpostia ei voi käyttää vastaanotettujen verkkolaskujen vä-

littämiseen. Käytännössä yrityksen tulee käsitellä sähköpostilla tullut lasku samoin kuin 

paperilasku, eli skannata se kuvana järjestelmään. (Lahti & Salminen 2014, 61.) Sähkö-

postilla lähetetty lasku on perustelua vain sellaisissa tapauksissa, jossa ulkomaiselta toi-

mittajalta ei ole mahdollista saada verkkolaskua, joten sähköpostilla lähetys nopeuttaa 

laskun vastaanottamista (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 102). Verkkolasku on konekielinen 

lasku, josta ei tarvitse manuaalisesti kopioida maksutietoja paperilta tai pdf-tiedostosta kä-

sin (Koivupuro 2020). Ostolaskun sähköinen vastaanotto eli verkkolasku on tekijä, joka 

vaikuttaa eniten laskun käsittelyn automaation ja vähentävän huomattavasti työvaiheita. 

Tämä ei kuitenkaan ole ainut ostolaskun käsittelyyn kuluva aika. Tähän vaikuttaa myös 

muut tekijät muun muassa puutteelliset tehdyt hankinnat lisäävät selvitystyötä ja tiliöinnin 

selvittäminen. Usein yrityksen koko lisää byrokratiaa liittyen laskujen käsittelyyn muun mu-

assa kuluja kohdistetaan useille seurantakohteille, laskuja kierrätetään useilla henkilöillä 

ja yksittäinen lasku pitää jakaa monelle kustannuspaikalle. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

103.) 
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Ostolaskun saavuttua ostoreskontran tehtävä on tarkistaa laskun tiedot, tiliöinti, alv-käsit-

tely ja laskun lähettäminen hyväksymiskiertoon. Nämä työvaiheet ovat täysin tai ainakin 

osittain automatisoitavissa ostolaskujärjestelmän toiminnoilla tai ohjelmistorobotiikalla ja 

koneoppimisella. Ostolaskun perustuessa ostotilaukseen tai ostosopimukseen ostolaskun 

tiliöinti periytyy sieltä. Laskuille voidaan antaa oletustiliöinti ja tiliöinnin automaatiotavat pe-

rustuvat ihmisen tekemiin tiliöintisääntöihin. Koneoppiminen voidaan ottaa avuksi automa-

tisoimaan tiliöintisääntöjen luontia. Siinä koneoppiminen päättelee uuden laskun tiliöinnin 

aiempien laskujen tiliöintien perusteella. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 104–105.) 

Lahden ja Salmisen (2014, 68) mukaan jokainen yritys luo itse omat laskujen tarkastus- ja 

hyväksymismenettelyn säännöt, kirjanpitolaki ei säätele sitä. Kaarlejärvi ja Salminen 

(2014, 108–109) toteavat, että yleensä iso osa organisaation henkilöistä tarkastaa tai hy-

väksyy ostolaskuja, joten laskujen tehokkaalla käsittelyllä on merkitystä koko organisaa-

tion tehokkuuteen. Tarkastajan ja hyväksyjän työtä voidaan tehostaa valitsemalla käyttä-

jäystävällinen ohjelma, jota voidaan käyttää myös mobiililaitteella, minimoidaan käsiteltä-

vien laskujen määrä eli pyritään parhaan mukaan automatisoimaan asioita esimerkiksi ti-

laukselliset laskut. Olisi hyvä pyrkiä siihen, että hyväksyjä vain hyväksyy laskun, eli että 

lasku kuuluu yrityksen maksettavaksi ja hänen ei tarvitse käyttää aikaansa tiliöintiin. Tili-

öinti hoidettaisiin ostoreskontrassa, mutta aina tämä ei ole mahdollista, jos se ei näy tai 

ole pääteltävissä laskulta ja jos lasku jaetaan monelle seurantakohteelle. 

Ostolaskujen maksatus tehdään useissa organisaatioissa päivittäin. Jos maksukertoja vä-

hennetään 1–2 kertaan viikossa säästetään työaikaa ja helpotetaan kassanhallintaa. Har-

vempiin maksukertoihin siirtyminen vaatii ostolaskujen nopeaa kiertoa. Yleensä päivittäi-

set maksukerrat johtuvat siitä, että pitää saada erääntynyt lasku maksuun, kun se on ollut 

liian pitkää kierrossa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 109.) 

Kireiden raportointiaikataulujen vuoksi ostoreskontra joudutaan sulkemaan liian aikaisin, 

eli niin, että kaikki kaudelle kuuluvat laskut eivät ole vielä saapuneet ostoreskontraan tai 

laskut ovat vielä hyväksymiskierrossa. Nämä kulut pitäisi kuitenkin saada kirjanpitoon oi-

keellisuuden vuoksi. Tähän ratkaisu olisi automatisoida jaksotus hyväksymiskierrossa ole-

ville laskuille. Niillä on yleensä jo esitiliöinti, niin niiden tiliöintien mukaan jaksotettaisiin oi-

kealle kaudelle ja jaksotus puretaan seuraavalle kaudelle, jolloin laskujen lopullinen kulu-

kirjaus syntyy. Tämä olisi ostotilauksiin perustuva jaksotus, jossa ostotilauksiin liittyvät las-

kut eivät ole vielä saapuneet. (Lahti & Salminen 2014, 75.) Tietenkin on olemassa laskuja, 

joihin ei liity ostotilausta, niin nämäkin laskut tulisi tiedostaa kauden katkossa. Varsinkin 

olennaiset summat tulisi jaksottaa oikealle kuukaudelle. Pitäisi pystyä tunnistamaan tällai-

set laskut, mitkä eivät koskaan tai usein ehdi kirjanpitoon ajallaan. Olisi hyvä luoda 
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rutiinikäytäntö satunnaisille puutuville laskuille, jossa liiketoiminnasta vastaavat ilmoittavat 

puuttuvat kulut kirjanpitoon esimerkiksi vakiomuotoisella lomakkeella. Tästä jaksotuksen 

kirjaus voitaisiin automatisoida. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 111.) 

3.5 Myyntilaskuprosessi 

Myyntilaskuprosessin sisältävän vaiheet myyntitilauksesta laskutukseen ja maksusuorituk-

seen. Myyntilaskuprosessiin kuuluu olennaisesti saatavien hallinta eli myyntireskontra ja 

perintätoiminnot. Myynnin kokonaisprosessia voidaan kutsua termillä ”tilauksesta kas-

saan” tai ” Order to Cash”. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 93.) Kaarlejärven ja Salmisen 

(2018, 121,132) mukaan myyntilaskuprosessi käynnistyy laskun laatimisesta ja päättyy 

vastaanottajan maksusuorituksen kohdistuttua myyntireskontraan ja kirjauksen näkymi-

seen pääkirjanpidossa. Laskun laatimista voi edeltää muun muassa tarjouspyynnön vas-

taanotto ja tarjouksen hinnoittelu. Sähköinen myyntilaskuprosessi sisältää kaksi päävai-

hetta; laskutuksen, mikä laatii ja lähettää laskun sekä myyntireskontran, mikä seuraa 

myyntisaamisia, kuittaa suoritukset ja hoitaa perintätoimenpiteet. Myyntireskontraprosessi 

päättyy, kun asiakas maksaa laskunsa ajallaan. Jos näin ei tapahdu, niin ryhdytään toi-

menpiteisiin, jotta suoritus saataisiin. Yleensä maksamattomasta laskusta lähetetään 

maksukehotus. Mikäli muistutuksista huolimatta suoritusta ei saada, niin siirrytään proses-

sissa perintävaiheeseen. Useat yritykset hyödyntävät perinnässään perintään erikoistu-

neita yrityksiä ja palveluntarjoajia. 

Laskutusprosessin mahdolliset viiveet ja virheet voivat heikentää yrityksen maksuval-

miutta ja vaarantaa koko toiminnan (Lahti & Salminen 2014, 78). Maksuvalmius tarkoittaa, 

että yritys pystyy maksamaan laskunsa ajallaan ja rahat riittävät joka hetki (Toivonen 

2016). Sen vuoksi laskutus on erittäin kriittinen toiminto yritykselle. Laskutus näkyy myös 

yrityksen asiakkaille, joten se on suuri osa imagoa ja yrityksen asiakaspalvelua. (Kaarle-

järvi & Salminen 2018, 120.) 

Sähköisestä laskutuksesta puhuttaessa keskitytään liian suppeasti vain laskunlähetysvai-

heeseen tai -kanavaan. Kannattaa kuitenkin tarkastella koko prosessia laskuttajan näkö-

kulmasta aina laskun muodostamisesta maksun vastaanottamiseen ja kuittaukseen asti. 

Laskun lähettäjän on tärkeää oman tehokkuuden kannalta saada laskun laatimisprosessi 

sähköiseksi, mahdollisimman automaattiseksi ja tehokkaaksi. Tällä voi enemmän merki-

tystä kuin sillä, mitä kanavaa käytetään laskun lähettämisessä vastaanottajalle. (Kaarle-

järvi & Salminen 2018, 121.) 

Myyntilasku muodostetaan järjestelmien sisältämien datan perusteella automaattisesti tai 

tallentamalla laskutiedot manuaalisesti. Tehokkuuden kannalta olisi tärkeä saada tieto 
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siirtymään automaattisesti tiedon alkulähteiltä, näin vältettäisiin tiedon käsittelyä moneen 

kertaan. Tämän lisäksi asiakas-, sopimus- ja hinnoittelutiedot tulisi olla järjestelmissä oi-

kein käytettävissä laskun laatimisen automatisoimiseksi. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

122.)  Asiakkuudenhallinta liittyy olennaisensa osana myyntilaskuprosessia. Asiakastieto-

jen ylläpito ja hallinta voidaan hoitaa monella eri tavalla ja tavat vaihtelevat yrityksittäin. 

Oleellista on varmistaa järkevä tietojen ylläpito ja ettei samaa tietoa ylläpidettäisi manuaa-

lisesti monessa eri järjestelmässä. (Lahti & Salminen 2014, 87.) 

Lähettääkseen verolaskuja laskun lähettäjän tulee kytkeytyä johonkin markkinoilla toimi-

vaan verkkolaskuoperaattoriin. Operaattorille siirretään laskutusaineisto laskuttajan järjes-

telmästä. Operaattori välittää laskuaineiston eteenpäin ja konvertoi verkkolaskuja ja val-

voo laskuliikennettä. Operaattorit tarjoavat myös laskuprosessiin liittyviä palveluita, kuten 

arkistointi- ja tulostuspalveluita. Operaattorin päätehtävä on välittää lasku vastaanottajalle, 

joko sähköisesti vastaanottajan operaattorille tai paperilaskuna laskujen tulostuspalvelun 

kautta. (Lahti & Salminen 2014, 93.) Yrityksen omassa asiakasrekisterissä ylläpidetään 

tietoa, miten kenelläkin asiakkaalle lähetään lasku eli esimerkiksi jokaisen sähköinen vas-

taanotto-osoite. Prosessi olisi tehokkaimmillaan, jos laskutusosoitteista ei tarvitsisi jokai-

sen ylläpitää asiakkaan ajantasaista laskutusosoitetta vaan se voitaisiin hakea verkkolas-

kuosoitteistosta reaaliaikaisesti laskun lähetyksen yhteydessä. (Kaarlejärvi & Salminen 

2018, 129–130.) 

Lahden ja Salmisen (2014, 96) mukaan myyntireskontran hoito on ollut pitkään yksi säh-

köistetyimpiä osaprosesseja Suomessa. Tämän on mahdollistanut Suomen edistykselli-

nen pankkijärjestelmä ja viitenumerokäsittely. Asiakkaan maksaessa oikealla viitteellä voi-

daan suoritus käytännössä kohdistaa automaattisesti suoraan myyntireskontraan oikealle 

laskulle. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 131) toteavat verkkolaskujen myötä maksu- ja vii-

tenumerovirheet vähenevät huomattavasti, koska inhimillisiä näppäilyvirheitä ei voi tapah-

tua. Asiakas voi kuitenkin maksaa laskun ilman viitettä, väärällä viitteellä tai väärän sum-

man. Automatisointia voidaan näihin tehdä, kun maksun kohdistamiseen käytetään mak-

sussa näkyvän mahdollisen laskun numeron tai maksajan nimen perusteella. Näin oike-

alla summalla tullut suoritus pystytään automaattisesti kohdistamaan oikeaan laskuun. 

3.6 Matka- ja kululaskuprosessi 

Matka- ja kululaskuprosessi sisältää työntekijöiden työmatkoista syntyvistä kuluista, mat-

kakulukorvaukista ja pienkulutapahtumista, jotka ovat ostolaskuprosessin ulkopuolinen ta-

pahtuma. Tämä voidaan nähdä osana kokonaisprosessia ”ostosta maksuun”. (Kaarlejärvi 

& Salmien 2018, 94.) Laki määrittelee verovapaiden matkakustannusten korvausten enim-

mäisrajat kuten päivärahojen ja kilometrikorvausten. Työmatkoista syntyy yleensä 
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muitakin kustannuksia kuten hotelliyöpymisiä, matkalippuja ja neuvottelukuluja. Näitä ja 

pienhankintoja työntekijä ostaa joko omalla rahalla, henkilökohtaisella luotto- tai pankki-

kortilla tai yrityksen luottokortilla. Jossakin tapauksissa prosessiin voi liittyä matkasuunni-

telma. Yleensä se vaaditaan ulkomaanmatkoista tai tietyn kustannusrajan ylittävistä mat-

koista. Prosessi päättyy, kun tapahtuma on käsitelty kokonaisuudessaan taloushallin-

nossa ja matka- tai kulukorvaus on maksettu tarkistus- ja hyväksymistoimenpiteiden 

myötä työntekijälle ja kirjaukset ovat pääkirjanpidossa. (Lahti & Salminen 2014, 101–102.)  

Matka- ja kulukorvausprosessi koetaan usein hankalaksi ja työlääksi niin matkustajan kuin 

hallinnon näkökulmasta. Tässä prosessissa on tärkeä huomioida kontrollin merkitys. 

Matka-, edustus-, kokous- ja neuvottelut sekä muut työntekijöiden suorittamat pienhankin-

nat voivat muodostaa merkittävän kulukerän ja ovat samalla alttiita inhimillisille virheille 

sekä on altis väärinkäytöksille. Toisaalta tässä prosessissa käsiteltävien laskujen ja kuit-

tien summat ovat pieniä, joten kontrollit kannattaa kohdistaa sinne missä molemmat, vir-

heriski ja virheen olennaisuus, ovat olennaisia ja merkittäviä. (Lahti & Salminen 2014, 

102–103.)  Matka- ja kulukorvaus prosessi jää usein vähälle huomiolle suurissakin organi-

saatioissa, vaikka tapahtumia voi olla merkittävä määrä. Tähän vaikuttavia asioita ovat, 

että toiminto on hajallaan eri organisaatioyksiköissä. Yhden yksikön määrät eivät ole vält-

tämättä suuria ja näin ollen kokonaismäärä katoaa helposti näkyvistä. Prosessilla ei välttä-

mättä ole selkeää omistajaa tai vastuu on hajautunut epäselvästi henkilöstö- ja taloushal-

linnon välille. Usein päivärahat ja kilometrikorvaukset ja mahdolliset muut kulukorvaukset 

ovat palkkaprosessin osana palkanmaksun yhteydessä. Tehokkuuden kannalta tämä ei 

välttämättä ole perusteltua. Usein tämän prosessin merkitys kokonaistehokkuuden kan-

nalta on vähäisempi kuin esimerkiksi ostolaskuprosessi, jossa on suuremmat volyymit, jo-

ten automatisointi ja kehitystyö aloitetaan siitä ensin. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 113.) 

3.7 Maksuliikenne ja kassanhallinta 

Yrityksellä on oltava pankkitili ja sen käyttämiseen tarvittavat välineet esimerkiksi verkko-

pankkitunnukset, jotta se voi toimia (Finanssialalle 2020). Yrityksen taloushallinnossa 

maksuliikenne tarkoittaa maksutapahtumien, viitesuoritusten ja pankin tiliotetapahtumien 

käsittelyä. Maksuliikenteeseen olennaisesti liittyy myös eri maksuvälineet kuten muun mu-

assa luottokortti ja muut maksukorttitapahtumat sekä kassa- ja käteistapahtumien käsit-

tely. Yrityksestä ulospäin lähtevät maksut muodostetaan yrityksen taloushallintojärjestel-

mästä ja toimitetaan pankkiin. Pankki veloittaa yrityksen pankkitililtä maksuerän mukaiset 

veloitukset. Yritykseen sisäänpäin tulevat suoritukset pankki kerää päiväkohtaisesti yh-

teen ja välittää tiedot yritykselle tiliotteille sekä viitemaksutiedostoina. Tämän jälkeen yri-

tyksessä kuitataan saapuvat maksut avoimia tapahtumia vastaan. Pankki raportoi 
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rahaliikenteen kokonaisuutta tiliotteella, josta voidaan kirjata tapahtumat automaattisesti 

kirjanpitoon. Maksuliikennettä hoidetaan joko taloushallintojärjestelmän omalla maksulii-

kennemoduulilla tai sitten erillisellä rahaliikenneohjelmistolla. Valitun järjestelmän rooli on 

olla välittäjän pankkien ja taloushallinto-ohjelmiston välillä. Maksuaineistoa kerätään muun 

muassa ostoreskontrasta, palkkajärjestelmästä ja matkalaskujärjestelmästä pankkiin väli-

tettäväksi ja pankista välitetään taloushallintojärjestelmään tiliote – ja viitesuoritustietoja. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 94, 132–134.) 

Suomessa maksuliikennestandardit ovat hyvin toimivat ja kattavat pankkien välillä. Niiden 

ansioista virheet vähenevät ja automatisoidaan taloushallintoa. Suomalaisten maksukäyt-

täytyminen on nopeaa ja raha kulkee osapuolten välillä ilman suurempia viiveitä. Myös ko-

timaan maksuliikenteessä viitteiden käyttö on kattavaa. Kaiken tämän vuoksi suomalainen 

maksuliikennejärjestelmä ja -infrastruktuuri on maailman kehittyneimpiä. (Lahti & Salmi-

nen 2014, 116.) 

Yrityksestä uloslähtevä maksuliikenne muodostuu ostolaskujen, matka- ja kululaskujen, 

palkkojen maksuista, rahoitustapahtumista kuten lainanlyhennyksistä ja koroista, verojen 

ja veron luontoisista maksuista kuten arvonlisävero, ennakkovero, työnantajasuorituksista 

sekä muut manuaalimaksuista (Lahti & Salminen 2014, 118). Tiedot maksettavista osto-

laskuista, matkalaskuista ja palkoista saadaan niiden omista järjestelmistä maksuliiken-

teeseen. Näitä voidaan automatisoida, esimerkiksi ostoreskontrassa voidaan maksuerien 

muodostaminen automatisoida ja ajastaa tapahtuvaksi tiettyyn aikaan. Joitakin harvoja 

maksuja joudutaan syöttämään manuaalisesti rahaliikenneohjemaan. Tällaisia ovat muun 

muassa verot ja muut veronluotoiset erät. Manuaalimaksuja olisi hyvä välttää ja pyrkiä te-

kemään maksut esijärjestelmien ja niiden hyväksymismenettelyjen kautta. Silloin lokitietoi-

hin tallentuvat tiedot käsittelijöistä ja hyväksyjistä sekä tositteiden sähköinen arkistointi on 

helpompaa. Automaatiolla voidaan siis vähentää maksuihin kuluvaa aikaa, mutta myös 

keskittämällä maksut tietyille maksupäiville vähennetään työaikaa. Ostolaskut voisi mak-

saa kaksi kertaa viikossa, matkalaskut kerran viikossa ja sekalaiset manuaalimaksut kan-

nattaa keskittää samoille maksupäiville muiden maksujen kanssa. Päivittäin maksuja ei 

kannattaisi tehdä, vaikka maksujen muodostus olisikin automatisoitu. Yleensä maksatuk-

seen liittyy manuaalisia työvaiheita kuten hyväksynnät, joten ne työllistävät sitä enemmän 

mitä useammin maksuja tehdään. Keskitetyt maksut helpottavat hyväksyjien ajankäytön 

suunnittelua. Maksatuksen tehokkuuden kannalta kannattaa pyrkiä maksamaan kaikki 

uloslähtevät maksut yhdeltä pankkitilliltä. Silloin maksatuksen tekemin on yksinkertaisem-

paa eikä tarvitse seurata eri tilien saldoja. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 134–136.) 
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Yrityksestä ulospäin lähtevissä maksuissa on usein suurin riski väärinkäytöksille. Tätä ris-

kiä voidaan pienentää työtehtäviä hajauttamalla eli minimoidaan vaaralliset työyhdistel-

mät. Esimerkiksi maksuerän muodostaja ei voi lähettää aineostoa pankkiin ja kaksoishy-

väksynnällä varmistetaan, että kaksi eri henkilöä on tarkastanut aineiston ennen kuin ai-

neiston voi lähettää pankkiin. Automatisoimalla toimittajien pankkitilitietojen ylläpito ja tar-

kastus voidaan valvoa väärinkäytösriskiä. (Lahti & Salminen 2014, 120.) 

Yritykseen sisäänpäin tulevia rahavirtoja ovat myyntireskontran suoritukset eli asiakkaiden 

maksamat laskut, käteismyynnin tilitykset sekä pankki- ja luottokorteilla tehdyt suoritukset 

sekä verkkopankkimaksut (Lahti & Salminen 2014, 121). Parhaimmillaan myyntisuoritus-

ten kohdistaminen on täysin automaattista pankista kirjanpitoon. Viiteaineiston avulla 

myyntireskontrassa voidaan automaattisesti kuitata saadut suoritukset avoimiin laskuihin. 

Manuaalista käsittelyä vaativat poikkeustapaukset, eli sellaiset, joissa ei ole käytetty vii-

tettä tai se on virheellinen tai on maksettu väärä summa. Joissakin järjestelmissä voidaan 

tehdä automaattiset kohdistukset myös tällaisille suorituksille maksun eri tietojen pohjalta 

tilastollisten algoritmien avulla. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 136–137.) 

Tito-ominaisuuden eli tiliote tositteena avulla tiliotetapahtumien kirjaus voidaan automati-

soida. Rahaliikennejärjestelmään erilaisille maksutapahtumille tallennettujen tiliöintimallien 

avulla tiliote tiliöityy kirjanpitoon. Manuaalisesti tiliöinti tulee valita vain niille tiliotetapahtu-

mille, joita automaatio ei tunnista. Pankkitilin saldo on kirjanpidossa aina oikein, kun jokai-

nen tapahtuma on käsitelty rahaliikenneohjelmassa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 137.) 

Usein yrityksissä on käytössä luottokortteja, joilla työntekijät voivat maksaa pienostoksia 

tai työmatkoilla syntyviä kuluja. Luottokortit voisivatkin olla työntekijöiden omalla maksu-

vastuulla, yritys takaisi kortin ja maksaisi kortin vuosimaksut. Työntekijä veloittaisi yrityk-

seltä yritykselle kuuluvat kulut kulu- tai matkalaskulla. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 139.) 

Lahti ja Salminen (2014, 126) toteavat, että rahan riittävyyttä seurataan kassaennusteiden 

avulla, joita tehdään lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Lyhyen aikavälin ennuste perustuu 

yleensä ostolaskujen ja myyntilaskujen eräpäiviin. Pitkän aikavälin rahoitusennuste perus-

tuu yleensä budjettiin. Lyhyen aikavälin kassaennuste on mahdollista pitkälti automatisoi-

tavissa, vaikka maksuliikenteessä, kun ennusteelle tarvittavista tiedoista on osto- ja myyn-

tireskontrasta. Näin lyhyen aikavälin ennuste on suhteellisen tarkka kahden tai kolmen vii-

kon päähän. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 140) mainitsevat, jos ennusteelle voitaisiin li-

sätä tiedot tilauskannoista, saataisiin tarkkaa ennustetta pidennettyä olennaisesti. Kone-

oppista voisi hyödyntää pidemmän aikavälin ennusteisiin. Silloin voitaisiin huomioida use-

ampia asioita esimerkiksi asiakkaiden maksukäyttäytymisen muutoksia. 
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3.8 Käyttöomaisuuskirjanpito 

Yrityksen pitkäaikaiset investoinnit kuten koneet ja kalusto, joita hyödynnetään kolmen tai 

useamman vuoden ajan kirjataan taseeseen käyttöomaisuudeksi. Taseesta käyttöomai-

suushankinnat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan poistoina vaikutusaikanaan. Poistot vas-

taavat hankitun hyödykkeen taloudellista kulumista. Yleensä poistolaskennassa lasketaan 

erikseen suunnitelman mukaiset ja EVL-poistot. (Lahti & Salminen 2014, 130.) EVL-pois-

tot ovat elinkeinoverolain määrittelemät verovuoden enimmäispoistot verotuksessa (Laki 

elinkeinotulon verottamisesta 360/1968, 30§–45§). Käyttöomaisuuskirjanpidossa seura-

taan näitä hankintoja sekä niiden arvostusta ja poistoja. Usein taloushallinnon järjestel-

missä on oma moduuli käyttöomaisuusrekisterille, mutta on olemassa myös erityisohjel-

mia käyttöomaisuuden hallinnalle. Tämä linkitetään liittymillä kirjanpitoon. Käyttöomai-

suuskirjanpitoprosessiin kuuluu käyttöomaisuushankintojen perustamien käyttöomaisuus-

rekisteriin, poistolaskenta, poistojen kirjaus pääkirjanpitoon, käyttöomaisuuden myynti- ja 

romutustapahtumien käsittely ja kirjaus, käyttöomaisuuskirjanpidon täsmäytys pääkirjanpi-

toon ja käyttöomaisuusraportit. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 94, 140–141.) 

Käyttöomaisuusohjelman tai -moduulin toiminnat mahdollistavat automaattisen poistolas-

kennan ja poistojen kirjauksen pääkirjanpitoon, suunnitelman mukaisten poistojen, EVL-

poistojen sekä poistoerojen samanaikaisen laskennan ja rekisteripidon sekä automaattiset 

raportit käyttöomaisuuden erittelyistä halutulta ajankohdalta (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

141). Jotta käyttöomaisuusrekisterin ylläpito ei hidasta kirjanpidon kauden katkoa, kannat-

taa päivittää hankinnat, myynnit, siirrot ja arvonmuutokset säännöllisesti kuukauden ai-

kana. Käyttöomaisuusrekisteristä on pystyttävä jäljittämään lasku tai muu tapahtuma, 

mistä käyttöomaisuushankinta on syntynyt. Tästä käytetään nimitystä audit trail eli auko-

ton kirjausketju. Hankintojen käsittelyn tehokkuuden kannalta tärkeää on, että on selkeä 

ohjeistus ja rajanveto siihen, mitkä käsitellään käyttöomaisuutena ja mitkä kuluna. Ilman 

tätä ohjeistusta käyttöomaisuutta voi kirjautua kuluksi tai toisinpäin. Jälkikäteen näitä jou-

dutaan tarkistamaan ja mahdollisesti korjaamaan. Ohjeistus tulisi olla kaikkien hankintojen 

tekevien ja tiliöivien saatavilla sekä tiedossa. Poistokirjaukset kirjataan kuukausittain pää-

kirjanpitoon käyttöomaisuusrekisteristä. Tämä voidaan ajastaa tapahtuvaksi automaatti-

sesti tiettyyn aikaan kauden katkoa. Poistoajojen jälkeen tarkistetaan, että käyttöomai-

suusrekisteri täsmää pääkirjanpidon käyttöomaisuustileihin kummastakin otettujen raport-

tien tai listauksien avulla. Tämä täsmäytys voitaisiin automatisoida esimerkiksi ohjelmisto-

robotiikalla. Robotti ajaisi täsmäytyslistat ja saldot, arkistoisi ne ja ilmoittaisi täsmäytyksen 

lopputuloksen kirjanpitäjälle. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 143.) 
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3.9 Pääkirjanpitoprosessi 

Tapahtumat osaprosesseista kootaan pääkirjanpitoon (kuvio 3), jossa täsmäytetään niitä 

ja luodaan tapahtumien pohjalta raportointia (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 145). Pääkir-

janpito on kirjanpidon ylin taso, josta tuloslaskelma ja tase syntyvät (Rekola-Nieminen 

2015). Nykyään pääkirjanpitoprosessin rooli on entistä enemmän tietoa kokoava ja var-

mistava prosessi. Suurin osa kirjanpidon kirjauksista syntyy muiden taloushallinnon pro-

sessien kautta automaattisesti. Pääkirjanpidon tehtävänä on aineistojen ja kirjausten vas-

taanottaminen, täsmäyttäminen ja kauden katkon toimenpiteet, joilla oikaistaan kirjauksia 

oikealle kuukaudelle sekä sulkea kuukauden taloushallinto. Tästä prosessista käytetään 

nimitystä ”tositteesta raportointiin” tai ”Record to Report”. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

94–95.) 

Muut taloushallinnon osaprosessit ovat pääkirjanpidon tärkeitä sidosryhmiä ja rajapintoja, 

koska liiketoiminnan prosesseista syntyvät kirjaukset muodostavat suoraan pääkirjanpi-

toon tehtävistä tositteista. Näitä liiketoimintaprosesseja ovat osto-, myynti-, matka- ja kulu-

lasku-, käyttöomaisuus-, laina- ja talletusreskontra sekä palkka-, kassakirjan-, vaihto-

omaisuus- ja projektikirjanpito. Tapahtumat näistä voidaan tuoda pääkirjanpitoon tapahtu-

makohtaisesti, päivä- tai kuukausikohtaisina koosteina. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

143–144.)  Osakirjapito on täsmäytettävä pääkirjanpitoon vähintään tilikausittain. Täsmäy-

tyksessä on verrattava osakirjanpidon tilien saldoja vastaavien pääkirjanpidon tilien saldoi-

hin. (KILA 2011, 20). Pääkirjanpidon tositteella on käytävä ilmi, mistä osakirjanpidosta löy-

tyy tositteen muodostanut alkuperäinen liiketapahtuma. Samoin osakirjanpidon kautta on 

kyettävä osoittamaan osakirjanpidon tapahtuman laatima lopullinen kirjanpidon tosite. 

Pääkirjanpito ja osakirjanpidot voivat olla saman taloushallintojärjestelmän moduuleja. 

Tällöin osakirjanpidon tiedot ovat valmiiksi samassa järjestelmässä pääkirjanpidon 

kanssa. Osakirjanpidot voivat myös olla erillisjärjestelmissä, silloin tiedot siirretään auto-

maattisesti pääkirjanpitoon järjestelmien välisillä liittymillä. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 

144.) Pääkirjanpitoon kirjataan myös suoraan tositteita. Niitä ovat jaksotus-, korjaus-, 

siirto-, muistiotositteet ja arvonlisäverolaskelmat sekä muut verokirjauksia todentavat tosit-

teet. (KILA 2011, 42.) 
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KUVIO 3. Pääkirjanpito muodostuu osakirjanpidosta ja suoraan pääkirjanpitoon tehtävistä 

muistiotositteista (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 145)  

 

Taloushallinnossa pyritään, että suurin osa liiketapahtumista kirjautuisi kirjanpitoon auto-

maattisesti kirjausparametrien, liittymien tai muun automaation ansioista. Silloin pääkirjan-

pidon tehtäväksi jää liiketoimintaprosessien kirjausparametrien ja -automaaton ohjaus, eli 

tarkistaa, että kirjanpitoon tulevat kirjaukset menevät oikeille tilleille ja dimensioille niin 

kuin ne halutaan ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin. Lisäksi pääkirjanpidossa täsmäyte-

tään osakirjanpidot ja liittymät, eli varmistetaan kaikkien tietojen siirtyneen täydellisesti 

lähteeltä pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 152.) Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 

146) mukaan tämä täsmäytys voidaan automatisoida. Pääkirjanpidon tehtävänä on myös 

analysoida kokonaisuutta poikkeamien havaitsemiseksi ja tarvittavien oikaisujen, korjaus-

ten sekä järjestelmien ulkopuolisten tapahtumien kirjaaminen. Kaikkien näiden vuoksi kir-

janpitäjiltä ja controllereilta vaaditaan osaamista koko yrityksen liiketoimintaprosesseista, 

yrityksen bisneslogiikasta aina johdon raporttien tietotarpeiden ymmärtämiseen. Näin 

heiltä vaaditaan puhtaasti kirjanpidon ja ulkoisen raportoinnin lisäksi aivan uudenlaisia 

osaamisvaatimuksia. Tämän vuoksi taloushallinon henkilöiden olisi hyvä olla mukana esi-

merkiksi järjestelmäprojekteissa tunnistamassa prosesseja ja tapahtumia, mitkä aiheutta-

vat kirjanpidon kirjauksia, määrittelemässä niille automaattista kirjauslogiikkaa ja suunnit-

telemassa kontrolleja, joilla varmistetaan tietojen siirtyminen virheettömästi kirjanpitoon. 
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Taloushallinnon olisi hyvä myös osallistua uuden järjestelmän tai toiminnallisuuden testaa-

miseen, jotta varmistutaan, että tiedot siirtyvät ja prosessit toimivat suunnitellusti. Kaiken 

tämän vuoksi älykkäässä taloushallinnossa pääkirjanpidon rooli on tärkeä, täsmäyksen ja 

ohjauksen vuoksi. Jos prosessit ja kontrollit pääkirjanpidon kannalta suunniteltu ja määri-

telty tehokkaiksi, niin tämä vaikuttaa koko taloushallinnon tehokkuuteen, oikeellisuuteen ja 

laatuun. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 146.) 

Pääkirjanpidon kirjauksien liittymien ajot ja sisään luvut osakirjanpidoista, reskontrista ja 

ulkoisista lähteistä voidaan ajastaa automaattisiksi esimerkiksi liittymätyökaluilla, järjestel-

mien omilla toiminnoilla tai ohjelmistorobotiikalla. Osakirjanpidon ja liittymän täsmäytykset 

voidaan myös ajastaa automaattiseksi. Tämä täsmäytys kannattaa suunnitella osaksi pro-

sessia. Muistotositteet kirjataan suoraan pääkirjanpitoon ja yleensä muistiotositteet teh-

dään manuaalisesti. Muistiotositteiden lukumäärä ja niiden sisältämät rivimäärät vaihtele-

vat suuresti yrityksen koon mukaan. Varsinkin suurissa yrityksissä voi olla paljon sisäisen 

laskennan seurantatasoja esimerkiksi, jos yrityksellä on sata kustannuspaikkaa ja joka 

kuukausi jaksotustosite sisältää sata riviä. Automatisoimalla tällaisia tositteita tehostetaan 

kirjausten tallennusta huomattavasti. Muistiotositteita voidaan automatisoida automatisoi-

malla jaksotustositteet liiketapahtumien perusteella (esimerkiksi vastaanotetut tavarat, 

joista ei vielä tullut ostolaskua), jaksotustositteiden automaattinen purku, jaksotustosittei-

den automatisointi ajan perusteella (esimerkiksi vuoden vakuutuslaskun jaksotus 12 kuu-

kauden kuluksi), tositteen kopiointi, tositerivien sisään luku Excelistä kirjanpitoon, vyöry-

tykset ja muut automaattiset tositteet. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 147–148.) Nykyään 

monessa yrityksessä raportointia aikataulua kiristetään entisestään, joissakin raportti tulee 

valmistua jo 1–5 arkipäivässä. Tämä tarkoittaa sitä, että ostoreskontra pitää sulkea ennen 

kuukauden päättymistä ja laskuja puuttuu reskontrasta. Tällöin kirjanpidosta puuttuu ku-

luja, mutta niistä olennaiset puuttuvat kulut tulee jaksottaa kirjanpitoon. Tämä jaksotuksen 

perusta ei välttämättä ole vielä järjestelmissä, joten sen muodostaminen perustuu järjes-

telmän ulkopuolisiin tietoihin. Jaksotus puretaan seuraavan kuukauden alussa. Kuluksi se 

tulee kirjanpitoon, kun lasku saapuu ostoreskontraan. Jos jaksotus toistuu lähes saman-

suuruisena seuraavina kuukausina, niin voidaan jaksotustositetta käyttää pohjan ja kopi-

oida uudelle kuukaudelle. Silloin siinä on kaikki tiedot muun muassa tilit ja kustannuspai-

kat valmiina, vain summia tarvitsee muuttaa. (Lahti & Salminen 2014, 159–160.) 

Monia jaksotuksia, täsmäytyksiä ja kustannussiirtoja lasketaan Excelissä. Kun tiedot ovat 

jo Excelissä, niin tiedot voidaan lukea automaattisesti kirjanpitoon tositteeksi. Näin ei tar-

vitse manuaalisesti syöttää tietoja uudelleen ja tämä vähentää merkittävästi manuaalityötä 

varsinkin pitkillä tositteilla. (Lahti & Salminen 2014, 160.) Suuressa yrityksessä moni hen-

kilö voi muodostaa jaksotuksia. Olisi hyvä, että yrityksessä olisi vakoitu Excel-pohja. 
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Henkilöt perehdytettäisiin käyttämään sitä ja sillä ilmoitetaan jaksotustiedot kirjanpitoon. 

Kun Excel lähetettään tiettyyn osoitteeseen tai tallennetaan tiettyyn paikkaan, sieltä se 

voidaan automaatiolla tarkastaa, lukea sisään ja arkistoida. Kirjanpidossa vyörytykset tar-

koittavat, että jaetaan yrityksen yhteisiä kuluja muille kustannusseurantakohteille. Yleensä 

jaettava summa todelliset kirjatut kulut, mutta jakoperuste voi vaiheella. Jakoperuste voi 

olla muun muassa henkilömäärä tai liikevaihto. Vyörytyssäännöt on mahdollista määritellä 

useimmissa järjestelmissä, joten vyörytyksen voi ajaa automaattiset muiden kirjausten val-

mistuttua. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 148–149.) 

Lahti ja Salminen (2014, 161) toteavat, että tilien täsmäytykset ja tarkastukset ovat tär-

keitä, jotta varmennetaan pääkirjanpidon saldojen oikeellisuus. Suurin osa kirjanpidon ta-

pahtumista tulee osakirjanpitojen kuten reskontrien kautta. Täsmäytys tarkoittaa, että var-

mistutaan kaikkien liiketapahtumien kuten summien, tapahtumamäärien tai rivimäärien 

olevan samat esimerkiksi osakirjanpidon ja pääkirjanpidon välillä tai kahden kirjanpitovel-

vollisen välillä. Pankkitilit täsmätään pääkirjanpitoon, ja tämä on perusta kirjanpidon kai-

kille täsmäytyksille. Se voi osoittaa, että myynti- ja ostoreskontran maksutapahtumat ovat 

oikein. Kaarlejärvi ja Salminen (2018, 150–153) mainitsevat, että näitä täsmäytystoimenpi-

teitä voidaan automatisoida esimerkiksi liittymiin toteutettavilla seurannoilla, tarkistuslas-

kelmilla, hälytyksillä tai automaattisilla raporteilla, joista voidaan todeta tietojen täsmää-

vyys lähdejärjestelmän ja pääkirjanpidon välillä. Automaattisessa kirjanpidossa tarvitaan 

enemmän välitilejä. Välitilit ovat taseen tilejä ja ne liittyvät yleensä maksutapahtumiin. 

Näillä välitileillä varmennetaan, että siirtyvä tieto on kirjautunut kumpaakin päähän sa-

malla tavalla kahden järjestelmän tai toiminnon välillä. Välitilien saldon tulisi olla nolla. Vir-

heelliset tapahtumat havaitaan, jos tilin saldo on jotain muuta kuin nolla. Välitilien käyttö 

tehostaa täsmäytystyötä ja mahdollistaa täsmäytysten automaatiota. Välitilit ovat käytössä 

ostomaksuissa, myyntimakuissa, matkalaskuissa ja palkoissa. Esimerkiksi ostoreskontra 

muodostaa pankkiin lähettävän maksuaineiston niin kirjanpidossa se kirjautuu ostoveloista 

ostomaksujen välitilille ja kun maksu tapahtuu, niin se kirjautuu pois ostomaksujen väliti-

liltä ja pankkitililtä maksetuksi. Täsmäytyksen tarkoitus on tarkistaa, että kirjanpidon saldo 

on sama kuin osakirjanpidon saldo samalla hetkellä. Tehokkaimmin tämä toteutetaan au-

tomaatiolla, esimerkiksi ohjelmistorobotiikalla. Se ajaa tarvittavat tiedot kauden katkosta, 

dokumentoi täsmäytyksen ja tiedottaa kirjanpitäjälle täsmäytyksen tuloksen. Tase-erittely 

on listaus tasetileistä, joilla varmistutaan, että tasetileillä on kirjattuna sinne kuuluvat ta-

pahtumat ja oikeilla summilla. Osa erittelyistä saadaan suoraan osakirjanpidosta, muista 

on tehtävä erilliset tase-erittelyt. Perinteisesti tase-erittelyt muodostetaan käymällä taseti-

lien tapahtumat läpi, eli poistetaan listauksesta purettujen tapahtumien saldot ja lisätään 

uudet saldot. Tase-erittelyjä tehdään manuaalisesti Excelissä, mutta jotkin järjestelmät 



28 

 

mahdollistavat tasetilien selvityksen. Silloin järjestelmä joko tunnistaa automattisesti tase-

tileiltä puretut tapahtumat tai ne merkitään järjestelmään selvitetyksi. Näin tasetilien tapah-

tumien tila on joko avoin tai selvitetty. Tasetilien avoimista tapahtumista voidaan muodos-

taa raportti, tase-erittelyt. Olisi hyvä pyrkiä ohjaamaan kirjausten sisällön oikeellisuutta jo 

kirjausten alkulähteellä, esimerkiksi seurantakohteiden ja arvonlisäverokoodien oikeaa 

käyttöä. Tällöin virheellisiä kirjauksia ei syntyisi, eikä tarvitsisi tarkistaa ja korjata jälkikä-

teen. Automaatiolla vähennetään inhimillisiä virheitä, mutta automaation tekemien kirjauk-

sien laadun varmistamiseksi on asetettava automatisoidun prosessin säännöt ja ohjaustie-

dot. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 150–153.) 

Kun raportointiaikataulut monessa yrityksessä kiristyvät, niin se aiheuttaa painetta sulkea 

kirjanpito jopa seuraavan kuukauden ensimmäisinä päivinä. Siksi olisi tärkeä suunnitella, 

aikatauluttaa ja vastuuttaa kauden katkon työtehtävät. Jokainen kauden katkoon osallistu-

van tulee tietää omat vastuualueensa, ja näin ollen voivat suunnitella aikataulunsa etukä-

teen ja viivästyksiin voidaan puuttua nopeasti. (Lahti & Salminen 2014, 164.)  Kauden kat-

kon tehtäviä kannattaa dokumentoida ja seurata yksityiskohtaisesti jossain yhteisessä työ-

tilassa esimerkiksi levyasemalla (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 153). Kauden katkon suun-

nittelun kannalta kannattaa pohtia mitkä työvaiheet voidaan tehdä ennen varsinaista kau-

den katkoa. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi palkkakirjaukset, vaikka maksupäivä 

olisi viimeinen päivä, niin aineisto on valmis jo muutamaa päivää aikaisemmin, korkojak-

sotukset ja alustavat tase-erien täsmäykset. Voisiko joitakin epäolennaisia työvaiheita eli-

minoida kokonaan tai siirtää seuraavaan kuukauteen. Tällaisissa tapauksissa kannattaa 

määritellä jaksotuksilla ja oikaisukirjauksille olennaisuusraja, eli alle sen pienempiä kir-

jauksia ei tehdä. Kannattaa miettiä onko jotain työläitä täsmäytyksiä, jotka ovat epäolen-

naisia kokonaisuuden kannalta. Tällaiset voitaisiin siirtää tehtäväksi kauden katkon jäl-

keen seuraavalle kuukaudelle. (Lahti & Salminen 2014, 164–166.) Kaarlejärven ja Salmi-

sen (2018, 156) mukaan useita kauden katkon tehtäviä on mahdollista automatisoida. 

Kauden katkon aikana tehtäviä toimenpiteitä voisi nopeuttaa mm seuraavilla toimenpi-

teillä; ulkoa tulevien Excelin kirjauspyyntöjen automaattinen tarkistus, sisäänluku ja kir-

jaus, jaksotusten ja varausten automaattinen sisäänluku Excelistä, ostotilauksiin perus-

tuva automaattinen jaksotus, kun ostolaskut eivät ole vielä saapuneet ostoreskontraan, 

kirjanpidon raporttien ajot, arkistointi ja jakelut automaattisesti. 

Jos kauden katkoa on tarpeen nopeuttaa nykyisestä, niin voi miettiä seuraavia menetel-

miä asioiden nopeuttamiseksi. Jokainen kauden katkon tehtävä tulisi selvittää, milloin teh-

tävä voidaan aloittaa, kauan sen suorittamiseen kuluu aikaa ja milloin tehtävän on oltava 

valmis. Jos käy niin, että sille on varattu liikaa aikaa, niin aikaistetaan deadlinea. Tulisi sel-

vittää myös onko kauden katkossa sellaisia tehtäviä, tarkistuksia ja täsmäytyksiä, joita 
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voisi tehdä hiljaisempana aikana tai jopa jättää tekemättä. Jos kauden katkossa käytetään 

aikaa virheellisten kirjausten tai täsmäytys kirjauksien korjaamiseen, niin prosessia pitäisi 

pyrkiä kehittämään siten, että kirjaukset ovat olisi oikein alun perin. Helpoin tapa nopeut-

taa kauden katkon tehtäviä on ostoreskontran sulku. Ostoreskontran sulkeminen päivää 

aikaisemmin, on selvitettävä, kuinka paljon saapuu vielä kuluja ja ovatko ne oleellisia kir-

janpidon oikeellisuuden kannalta. Jos niiden osuus on merkittävä, niin kulut tulisi arvioida 

edellisten laskujen tai arvion perusteella. Aikataulu tulisi suunnitella siten, että kirjaukset 

valmistuvat hyvissä ajoin ennen kirjanpidon sulkemista, jotta jää riittävästi aikaa täsmäy-

tyksille, tarkistuksille ja lukujen analysoinnille. Lukujen validointiin tulee olla aikaa ennen 

julkaisua, jotta varmistutaan raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus. Toisaalta luvut ei 

hyödytä ennen kuin ne ovat julkaistu ja ovat niitä tarvitsevien käytössä. Sen vuoksi tarkis-

tuksiin ei tule käyttää liiaksi aikaa. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 156–157.) Kuviossa 4 

kuvataan taloushallinnon prosessit pääkirjanpidon näkökulmasta. 

 

KUVIO 4. Taloushallinto pääkirjanpidon näkökulmasta (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 96)  

 

3.10 Raportointiprosessi 

Raportointiprosessissa käytetään muiden prosessien tuottamaa tietoa. Raportointipro-

sessi alkaa siitä mihin muut osaprosessit päättyvät. Raportointiprosessiin kuuluu erilaisten 

raporttien muodostaminen ja niiden jakelu. Monissa osaprosesseissa on selkeästi tunnis-

tettavissa alku ja loppu sekä näiden eri vaiheet. Pääkirjanpito ikään kuin yhdistää ja 
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kokoaa osaprosessit, joten se toimii muiden osaprosessien solmukohtana. Pääkirjanpito 

on raportointiprosessin alkulähde. (Kaarlejärvi & Salminen 2018, 94–95.) Ulkoiseen rapor-

tointiin konserniyrityksessä kuuluu myös konsernikonsolidointi. Tämä tarkoittaa sitä, kun 

konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidot ovat valmiit, niin yhdistetään niiden luvut yhteen 

ja eliminoidaan luvuista konsernin sisäiset tapahtumat. Näin saadaan muodostettua kon-

sernin tuloslaskelma ja tase. (Lahti & Salminen 2014, 174.) 

Yrityksen toiminnan tulosta tarkastellaan kuukausittain ja 12 kuukauden jakso muodostaa 

tilikauden. Tilikaudesta on laadittava tilinpäätös, jossa on esitettävä tuloslaskelma, tase, 

liitetiedot, suuryrityksen esitettävä rahoituslaskelma ja kaikista näistä vertailutiedot edelli-

seltä tilikaudelta. (Taloushallintoliitto 2020.) Osakeyhtiön on toimitettava tilinpäätös veroil-

moituksen liitteenä verottajalle. Verohallinto hallinto toimittaa tilinpäätöksen rekisteröitä-

väksi Patentti- ja rekisterihallitukselle. (Verohallinto 2018.) Näin ollen osakeyhtiön tilinpää-

tös julkaistaan Kaupparekisterissä, josta luvut ovat rahoittajien, yrityksen tavarantoimitta-

jien ja myös kilpailijoiden käytössä (Taloushallintoliitto 2020.) Lisäksi verottajalle toimite-

taan kuukausittain arvonlisäveroilmoitus (Verohallinto 2020). Kuukauden tuloslaskelma ja 

tase toimitetaan johtoryhmälle ja hallitukselle tiedoksi sekä päätöksien tueksi. 

3.11 Taloushallinnon kehittämisen hyödyt 

Monessa organisaatiossa taloushallinnon resursseja ja aikaa vähennetään, kun toimintaa 

pyritään tehostamaan ja kustannuksissa säästämään. Taloushallinnon prosessit tulee hoi-

taa tehokkaasti, tehtäviä priorisoida ja arvoa tuottamattomista aikaa vievistä tehtävistä tu-

lisi päästä eroon, jotta taloushallinto pystyy vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin. (Lahti 

& Salminen 2014, 206.) Kaarlejärven (2019) mukaan taloushallintoa kehittämällä saadaan 

parempi tuki liiketoiminnalle ja johtamiselle sekä samalla tuetaan yrityksen strategista ket-

teryyttä ja optimoidaan ihmisen tekemä työ. 

Prosessien johtamiseen ja ohjaamiseen tulisi panostaa. Prosessit tulee kuvata koko orga-

nisaation tasolla ja prosessit on resursoitu sille taholle, jonka on tarkoituksenmukaista hoi-

taa tehtävää koko organisaation näkökulmasta. Prosesseja tulee automatisoida mahdolli-

suuksien mukaan ja niitä kontrolloidaan keskitetysti ja automaattisesti. Rutiinitoimenpiteet 

prosesseissa olisi pyrittävä automatisoimaan, jotta henkilöresurssit voidaan käyttää tulos-

ten, ennusteiden ja poikkeamien analysointiin. Prosesseja täytyisi mitata niiden tehokkuu-

den ja tulosten analysoimiseksi ja kehityskohteiden havaitsemiseksi. Taloushenkilöstön ei 

tulisi keskittyä vaan taloushallinnon prosesseihin, vaan ymmärtää ja ohjata enemmän lii-

ketoiminnan kokonaisprosesseja. Näin on mahdollista tukea ja analysoida liiketoiminnan 

prosessien kehitystä, osallistua liiketoiminnan muutoshankkeisiin ja vaikuttaa niiden 
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vaikutuksiin. Näin taloushallinto voi alusta alkaen kontrolloida koko toiminnanohjausjärjes-

telmän toimivuutta ja tehokkuutta. (Lahti & Salminen 2014, 206.) 

Taloustoimintojen ja raportoinnin kehittämistä tulisi edistää koko organisaation näkökul-

masta, jotta kehitystoimenpiteillä tavoitellaan organisaation kokonaisetua eikä vain talous-

hallinnon tehtävien tehostamista (Lahti & Salminen 2014, 206).  Kaarlejärven (2019) mu-

kaan nopean teknologian kehityksen myötä muutoksia on kahdenlaisia, automaation ansi-

osta rutiinitehtävät vähentyvät ja älykkäiden teknologian myötä on muodostunut kokonaan 

uusia toimintatapoja kuten esimerkiksi reaaliaikaisen raportoinnin. 

Automaatio ja digitaalinen data vastaa niin taloushallinnon ulkoisiin kuin sisäisiin vaati-

muksiin. Automatisoimalla rutiinit saadaan prosesseista digitaalisempia, standardoidumpia 

ja keskitetympiä prosesseja. Silloin niitä on nopeampi muuttaa ja kehittää. Automatisoitu-

jen prosessien laatu on parempi, eikä mene aikaa ihmisten mahdollisten manuaalisten vir-

heiden ja väärinkäytön estämiseksi. Älykkään taloushallinon toteutuminen vaatii näkemyk-

sellistä johtamista ja kehitysosaamista. Jos perusta ei ole kunnossa, niin uusista teknolo-

gioista ei ole hyötyä. Huonon tai tarpeettoman prosessin automatisointi ei tuo lisäarvoa. 

(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 13.) 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tutkimusmenetelmät ja aineistonkeruu 

Tässä opinnäytetyössä laadullisen tutkimuksen menetelminä aineiston keruussa käytettiin 

prosessikuvauksien laatimista, yhteisöllistä ideointimenetelmää ja havainnointia. Talous-

hallinnon prosessit ovat melko laaja käsite ja ne yleensä ulottuvat läpi koko organisaation. 

Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoitus pilkkoa kaikkia prosesseja, vaan tarkastella niitä, 

jotka ovat kriittisiä talousraportin valmistumisen kannalta. Ojasalon ym. (2018, 44) mu-

kaan prosessianalyysissä selvitetään yrityksen prosesseja ja luodun prosessikaavion 

avulla havainnollistetaan prosessin eri vaiheet, vaiheissa olevat ongelmat ja ehdotetut rat-

kaisut. Yhteisöllisiä ideointimenetelmiä on monia ja niissä on tarkoitus, että ihmiset yh-

dessä luovat uusia näkökulmia luovuutta tukevalla menetelmällä. Tunnetuin näistä on ai-

voriihityöskentely, josta on paljon erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Tavoitteena on 

vapaasti keksiä ideoita ilman kritiikkiä, tarkoituksena onkin saada aikaan mahdollisimman 

paljon ideoita. 

Tässä opinnäytetyössä toteutettu yhteisöllinen ideointimenetelmä oli käytännössä sekoi-

tus aivoriihityöskentelyä ja ryhmäkeskustelua. Ojasalon ym. (2018, 41–42) mukaan ryh-

mäkeskustelu on usein käyttökelpoinen menetelmä kehittämistyössä. Ryhmäkeskustelulla 

saadaan nopeasti tietoa useilta henkilöiltä samaan aikaan. Ryhmäkeskustelussa asioissa 

päästään usein syvemmälle kuin yksilöhaasteluissa, koska siinä on ryhmän jäsenten vuo-

rovaikutus. Näin ryhmän jäsenet auttavat toisiaan muistamaan asioita ja yleensä mielipi-

teen esittäjän on perusteltava kantansa muiden jäsenten reagoidessa siihen. Usein ryh-

mäkeskustelussa saadaan totuudenmukaisempi kuva asiasta, koska ryhmä vie keskuste-

lua eteenpäin ja he puhuvat asiasta arkikielellä eikä haastattelija ohjaa liikaa keskustelua. 

Havainnointi on yleinen tiedonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018, 70). Ojasalon ym. (2018, 42) mukaan havainnointi on suositeltava mene-

telmä jopa kaikkeen kehittämistyöhön. Sitä voidaan toteuttaa monella tapaa riippuen ke-

hittämiskohteen tavoitteista. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 70) toteavat, että osallistuvasta ha-

vainnoinnista puhutaan silloin, kun tutkija on aktiivisesti vuorovaikutuksessa tiedonantajien 

kanssa ja tämä muodostuu tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa. Tässä opinnäytetyössä käy-

tettiin myös havainnointia niin sanotusti osallistuvaa havainnointia tiedonkeruumenetel-

mänä. Tämä perustuu siihen, että opinnäytetyön tekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa 

ja hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa emoyhtiön pääkirjanpidon teko. Opinnäyte-

työssä tarkastellaankin taloushallinnon prosesseja juuri pääkirjanpidon näkökulmasta. 
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Opinnäytetyön tekijä havainnoi asioita ja dokumentoi merkitykselliset asiat kirjaamalla ne 

ylös pitämäänsä päiväkirjaan. 

4.2 Kehittämishankkeen toteutus 

Opinnäytetyöhön olisi hyvä löytää mielekäs kehittämiskohde. Se on monella tapaa tärkeä 

vaihe kehittämisprosessissa. Kehittämistöissä korostuu kyky tunnustaa organisaatioissa, 

työssä ja ammateissa piileviä kehittämistarpeita. (Ojasalo ym. 2018, 26.) 

Tämä opinnäytetyö käynnistyi ja aiheeksi valikoitui Yritys X:n taloushallinnon prosessit, 

kun huhtikuussa 2019 Yritys X:n taloushallintotiimi suunnitteli ja toteutti ryhmätyönä pro-

sessikuvauksen konsernin talousraportin valmistumisen vaiheista. Siinä oli tarkoitus ku-

vata kaikki työvaiheet mitä taloushallinto tekee, että talousraportti valmistuu ajallaan. Ta-

loushallintotiimin jäsenet kirjasivat jokaisen työtehtävänsä post-it-lapuille. Jokainen työteh-

tävä ja työvaihe laitettiin omalle lapulle. Nämä post-it-laput laitettiin aikajärjestykseen isolle 

paperille kuvastamaan talousraportin etenemistä. Myöhemmin tästä kokonaisuudesta teh-

tiin Excel-taulukko, joka oli tarkoitus tehdä näkyväksi koko organisaatiolle. Tämä ei kuiten-

kaan toteutunut, mikä johtunee siitä, että taulukosta tuli melko laaja ja yksityiskohtainen. 

Samalla asetettiin jokaisen taloushallintotiimin jäsenelle sen vuoden tavoitteeksi laatia 

prosessikuvaus omista työtehtävistään vuoden 2019 loppuun mennessä. Talousraportin 

prosessikuvaus ja emoyhtiön pääkirjanpidon valmistumisesta tehty prosessikuvaus ovat 

merkittävä osa tämän opinnäytetyön tutkimusaineistoa. 

Yritys X:n kanssa tehtiin toimeksiantosopimus syksyllä 2019. Kehittämishankesuunnitelma 

esiteltiin marraskuussa 2019 aiheseminaarissa osana tutkimuksellinen kehittäminen kurs-

sia. Alkuvuosi 2020 oli kiireellistä aikaa taloushallintotiimillä tilinpäätöksen vuoksi ja maa-

liskuussa maailmanlaajuinen pandemia sekoitti normaalin arjen hetkeksi. Kevään, kesän 

ja alkusyksyn 2020 aikana koottiin ja kirjoitettiin kehittämishankkeen tietoperusta.  

Toiseksi tutkimusmenetelmäksi valittiin yhteisöllinen ideointimenetelmä, jolla kerättiin tutki-

musaineistoa. Yhteisöllinen ideointimenetelmä päätettiin järjestää, kun perehdyttiin ja kir-

joitettiin riittävästi tietoperustaan. Näin saatiin varmistettua näkökulma, mistä lähestytään 

tutkittavaa asiaa. Päätettiin järjestää aivoriihi, jossa oli tarkoitus keskustella kehittämiskoh-

teista ja -ideoista. Aivoriihi päätettiin järjestää virtuaalisesti verkossa Microsoft Teams-so-

velluksen avulla, koska pandemian vuoksi kohdeorganisaatiossa vältetään kokoontumisia. 

Opinnäytetyön tekijällä oli myös muutama kysymys mihin halusi aivoriihessä vastauksen 

esimerkiksi onko uusi ostolaskujärjestelmä tehostanut ostoreskontran toimintaa. Tietope-

rustaan perehtyessä nousi esiin myös muutamia ideoita, joita kysyttiin voisiko ne toimia 

kohdeorganisaatiossa. Teams-kutsu aivoriihen lähetettiin jokaiselle taloushallintotiimin 
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jäsenelle eli 8 henkilölle. Kutsun hyväksyi 3 henkilöä. Osallistujien määrä ei ollut kovin 

suurin, mutta kuitenkin varsin kattava huomioiden heidän työtehtävänsä kohdeorganisaa-

tiossa. Aivoriihen osallistujien nimiä ei julkaista vaan heitä käsitellään henkilöinä A–C. 

Henkilöiltä kysyttiin jälkeenpäin sähköpostilla heidän koulutuksestaan ja työhistoriaansa 

taloushallinnon parissa sekä työoloaikaa Yritys X:ssä. Näin voitiin tuoda esille heidän suh-

teensa ja tuntemuksensa tutkittavaan asiaan. 

Taulukko 1. Henkilöiden suhde tutkittavaan asiaan 

Henkilö Työhistoria taloushallinnon parissa ja kohdeorganisaatiossa 

 A 

Koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi / kauppatieteiden yo. Koke-
musta taloushallinnon töistä on kertynyt ostoreskontran- ja maksuliiken-
teen hoitamisesta, kirjanpidosta sekä kassavirtalaskelmista. Nykyisiin työ-
tehtäviin sisältyy muun muassa erilaiset kontrollit, sisäiset laskelmat ja ti-
linpäätöksen eriyttämislaskelmat sekä vastuu budjetoinnista, pitkän tähtäi-
men -laskelmista ja raportoinnista. Tällä hetkellä on taloushallintotiimin 
esimies ja työskennellyt kohdeorganisaatiossa reilut 10 vuotta. 

B 

Koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi. Tehnyt laaja-alaisesti talous-
hallinnon työtehtäviä myyntireskontrahoitajana, toimistosihteerinä, maksu-
liikenteenhoitajana ja kirjanpitäjänä. Työvuosia kohdeorganisaatiossa on 
kertynyt yhteensä 31 vuotta. Tämänhetkiset työtehtävät ovat muun mu-
assa konsernikirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. 

C 
Koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi. Työskennellyt alalla noin 3,5 
vuotta taloushallinnon assistenttina, myyntireskontranhoitajan ja ostores-
kontran hoitajana. Työskennellyt kohdeorganisaatiossa 3 vuotta. 

 

Aivoriihi toteutettiin torstaina 22.10.2020. Osallistujille ilmoitettiin alussa, että se nauhoite-

taan ja jäämällä palaveriin he hyväksyivät sen. Aluksi osallistujille kerrottiin mitä aivorii-

hessä on tarkoitus tehdä. Aivoriihen pohjana oli yhdessä laatima prosessikuvaus talousra-

portin valmistumisesta ja emoyhtiön kirjanpito-prosessikuvaus. Niitä tarkasteltiin aivorii-

hessä ja keskusteltiin missä ilmenee pullonkauloja, ja mitkä ovat kriittisiä kohtia talousra-

portin valmistumisen kannalta. Teams on oiva työkalu, kun siinä voi jakaa tietokoneen 

näytön niin muut osallistujat näkevät sen omalta ruudultaan. Teamsin hyöty oli myös se, 

että aivoriihen ryhmäkeskusteluineen pystyttiin tallentamaan. Teamsissa pystyttiin luento-

lehtiön avulla täyttämään yhdessä virtuaalisia post-it- lappuja näkyville. Luentolehtiön pys-

tyi tallentamaan kuvatiedostona tietokoneelle. Aivoriihi kesti hieman vajaa 2 tuntia. Aivorii-

hen jälkeen tehtiin aineiston analysointi ja muodostettiin johtopäätökset. Opinnäytetyön 
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raportointi tehtiin syksyn 2020 aikana ja julkaisuseminaari pidettiin 7.12.2020. Opinnäyte-

työn eteneminen on kuvattu kuviossa 5. 

 

KUVIO 5. Kehittämishankkeen vaiheet  

 

4.3 Aineiston kuvaus ja analysointi 

Yhdessä tehty talousraportin prosessikuvaus ja opinnäytetyön tekijän tekemä pääkirjanpi-

don prosessikuvaus olivat tämän opinnäytetyön tarkastelun kohteena. Prosessikuvaksien 

kuvauksissa ja analysoinnissa hyödynnettiin ja täydennettiin myös tutkintotyön tekijän do-

kumentoituja havainnointeja.  

Tehtyjen prosessikuvauksien pohjalta aivoriihessä keskusteltiin ja mietittiin kehittämiskoh-

teita ja -ideoita. Kun aivoriihi nauhoitettiin, niin opinnäytetyön tekijän ei tarvinnut tehdä 

muistiinpanoja aivoriihen aikana ja pystyi paremmin osallistumaan ja keskittymään kes-

kusteluun. Ojasalon ym. (2018, 107) mukaan haastattelu kannattaakin äänittää, jotta 

haastattelija vapautuu muun muassa tarkkailemaan haastateltavia ja voi palata haastatte-

lutilanteeseen uudestaan. Silloin tallenne toimii ikään kuin muistina ja sen avulla on hel-

pompi tulkita eri tilanteita. Äänitteen uudelleen kuunteleminen mahdollistaa tutkijan huo-

maamaan eri näkökulmat ja puheen eri sävyt. Asioita ei välttämättä sanota suoraan, vaan 
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•Opinnäytetyön aiheen valinta

•Prosessikuvauksien suunnittelua ja tekeminen

Syksy 2019

•Prosessikuvauksien valmistuminen
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•Aiheseminaari
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2020
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•Tietoperusta

Syksy 2020

•Yhteisöllinen ideointimenetelmä
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totuudet tulisi osata lukea ”rivien välistä”. Teamsissa käytettiin luentolehtiö -ominaisuutta, 

jossa jokainen ryhmän jäsen pystyi kirjaamaan kehittämisideoita virtuaaliselle post-it la-

puille. Luentolehtiö ei näy Teams-tallenteessa, vaan se erikseen ladattu ja tallennettu ku-

vana osana tutkimusaineistoa. 

Tallenne kuunneltiin niin, että siitä tehtiin muistiinpanot esille tulleista pullonkauloista, kriit-

tisistä pisteistä, sekä kehittämiskohteista ja -ideoista. Aivoriihessä keskustelu välillä eksyi 

hieman asian viereen, mutta nämäkin on kirjoitettu muistiinpanoihin muina esille tulevina 

asioina. Ne jollain tavalla kuitenkin liittyivät tai vaikuttivat taloushallintotiimin työtehtäviin. 

Selkeästi sellaiset asiat, jotka eivät liittyneet aiheeseen tai menivät aivan liian yksityiskoh-

taiseksi, jätettiin kirjoittamatta muistiinpanoihin. Sanatarkasti tallenteesta kirjoitettiin auki 

(litteroitiin) muutama kommentti, ne mitkä tuotiin suorina lainauksina kehittämishankkeen 

tuloksien analysointiin. Muilta osin tallenne kirjoitettiin auki hiukan suurpiirteisimmin. Oja-

salon ym. (2018, 107) mukaan litterointi on analysoinnin apuväline ja litteroinnin tarkkuus 

on sidoksissa kehittämistehtävään. Haastattelu voidaan litteroida ylimalkaisemmin käyttä-

mällä esimerkiksi yleiskieltä, jos vain vastausten sisällöllä on merkitystä. Jos tutkimuksen 

kannalta käytetyillä sanoilla on merkitystä, niin silloin vastaukset on litteroitava sanatar-

kasti. Tässä tutkimuksessa yhteisöllinen ideointimenetelmä oli periaatteessa sekoitus ryh-

mäkeskustelua ja aivoriiheä. Aivoriiheä ei olekaan tarkoitus litteroida, vaan siitä jää muuta 

dokumenttia, eli konkreettiset kehittämiskohteet ja -ideat, joita on tarkoitus tutkia ja analy-

soida. 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN TULOKSET 

5.1 Prosessikuvauksien tulokset 

Laadituista prosessikuvauksista havaittiin, että osa taloushallinnon työtehtävät ovat riippu-

vaisia toisista työtehtävistä tai toiminnoista. Taloushallintotiimissä puhutaankin ”junan” 

etenemisestä. Tämä nimitys johtuu siitä, jos jossain työtehtävissä tulee viiveitä tai ilmenee 

virheitä ja niiden korjaaminen vie aikaa, niin ”juna” pysähtyy siihen paikkaan. Näin kirjan-

pito ei etene ollenkaan. Kuvassa 1 on taloushallintotiimin yhdessä laadittu prosessikuvaus 

talousraportin valmistumisesta. Siinä työntekijät merkitsivät eri värisillä post-ti-lapuilla 

omat työtehtävänsä. 

 

KUVA 1. Yhdessä laadittu talousraportin alustava prosessikuvaus 

 

Ostoreskontran sulkeminen on merkittävä tapahtuma talousraportin valmistumisen kan-

nalta. Pääkirjanpitoon voidaan tehdä joitakin kirjauksia mihin ostoreskontran sulkeminen 

ei vaikuta. Osa kirjauksia voidaan tehdä kuluvan kuukauden aikana. Havainnoin perus-

teella Yritys X:ssä palkat maksetaan 2 kertaa kuukaudessa, kuukauden 15.päivä ja viimei-

nen päivä. Palkka-aineisto muodostuu jo muutamia päivä aikaisemmin ennen maksupäi-

vää, joten ne voidaan noutaa kirjanpitoon jo kuluvan kuukauden aikana. Myös muutamia 

muistio- ja jaksotustositteita voidaan kirjata kuluvan kuukauden aikana. Osa tositteista kui-

tenkin vaatii kuukauden vaihtumisen. Lainojen korkojaksotus voidaan tehdä aikaisintaan 

kuukauden viimeinen päivä, koska ohjelma, josta korkotiedot otetaan ei anna tietoja tule-

vaisuuden päivälle. Kassatositteet siirretään kirjanpitoon kuukauden aikana viikoittain, 

mutta luonnollisesti viimeisimmän voi siirtää vasta kuukauden vaihtumisen jälkeen. Myynti 
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voidaan noutaa kirjanpitoon laskutuksen valmistuttua viimeistään seuraavan kuukauden 

7.päivä. 

Tuotantoraportti on myös tärkeä asia talousraportin valmistumisen kannalta. Se saadaan 

yleensä seuraavan kuukauden 8.–9. päivä, juuri ennen ostoreskontran sulkemista. Tuo-

tantoraportin avulla päästään laskemaan polttoaineet. Tuotantoraportin pohjalta saadaan 

kirjanpitoon myös sisäiset erät. Havainnoinnin mukaan sisäiset erät luetaan Excelillä kir-

janpitoon ja ne ovat edellytyksenä ostoreskontran sulkemisen lisäksi, jotta vyörytykset voi-

daan tehdä. 

Ostoreskontran sulkemisen jälkeen ”juna” lähtee etenemään askel askeleelta. Ostores-

kontra on suunniteltu suljettavaksi seuraavan kuukauden 10.–11. päivänä. Talousraportin 

valmistumiseen jää muutama päivä. Ostoreskontran sulkemisen jälkeen voidaan kirjata 

arvonlisävero. Myös polttoaineiden kontrollilaskelmat ja varaston uudelleen laskenta teh-

dään ostoreskontran sulkemisen jälkeen. Jos nämä ovat kunnossa, niin annetaan lupa 

sulkea varastot. Varastojen sulussa menee yleensä vain pari tuntia, jos ei ole mitään epä-

selvyyksiä.  

Varastojen sulkemisen jälkeen voidaan tehdä eliminointiajot kirjanpitoon, eli siirretään pro-

jektien perusteella kuluja tuloslaskelmalta taseeseen. Eliminointiajojen jälkeen tuloslaskel-

malla jää sinne kuuluvat kulut ja voidaan tehdä tuloverojaksotus. Nyt pääkirjanpito on val-

mis. Tästä jatketaan tekemällä konsernikirjanpito yhdistelemällä konsernin yritykset ja eli-

minoimalla keskinäiset tapahtumat. Pääkirjanpidon valmistuttua voidaan tehdä myös vyö-

rytykset, jotta saadaan eri liiketoimintojen (yksiköiden) tulokset selville. Näiden tietojen 

pohjalta tehdään talousraportti, joka sisältää yhtiöiden tuloslaskelmat, taseet ja konserni-

tuloslaskeman ja -taseen sekä erilaiset kaaviot. Talousraportti valmistetaan johtoryhmälle 

ja hallitukselle. 

Kuviossa 6 on tämän kehittämishankkeen tutkimusaineistoina käytetty prosessikuvaus 

emoyhtiön kirjanpidosta. Siinä on nuolilla kuvata toiminnot, mitkä ovat riippuvaisia toisis-

taan ja siten merkittäviä työvaiheita talousraportin valmistumisen kannalta. 
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KUVIO 6. Prosessikuvaus emoyhtiön kirjanpidosta 

 

5.2 Aivoriihen tulokset 

Aivoriihessä keskustelu pohjautui laadittuihin prosessikuvauksiin. Niiden pohjalta yhdessä 

mietittiin pullonkauloja ja kriittisiä pisteitä talousraportin valmistumisen kannalta. Aluksi 

keskusteltiin, että aikataulun talousraportille määrää aika pitkälti omistaja. Omistajalle pi-

tää toimittaa raportit ja tiedot kvartaaleittain 15.–17. päivä. Päivämäärä hieman vaihtelee, 

yleensä se on kuukauden toisen kokonaisen viikon perjantai. Henkilö A mainitsi, että aika-

taulu on järkevä pitää samana kuukausittain, koska samalla se rytmittää johtoryhmän ja 

hallituksen kokouksia. Johtoryhmän palaveri on joka kuukauden kolmas tiistai. Johtoryh-

män jäsenille tulee toimittaa talousraportti niin, että heillä on kaksi arkipäivää tutustua sii-

hen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että talousraportti valmistuu viimeistään perjantai aa-

muna. 

 Aineistoa analysoitaessa keskusteluaiheet, kehittämiskohteet- ja ideat ryhmiteltiin eri tee-

moihin. Keskustelu syntyi paljon ostoreskontrasta ja siitä, miten sitä voisi kehittää ja te-

hostaa. Tekoäly ja robotiikka nousi usein keskustelussa ratkaisuksi toiminnan kehittä-

miseksi. Aivoriihen teemoiksi muodostuivat ostoreskontra, tekoäly ja robotiikka, konsernin 

välinen laskutus, varasto, pääkirjanpito, taloushallinnon näkökulma prosesseihin ja ulkois-

tetut prosessit.  
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KUVA 2. Aivoriihen virtuaaliset post-it-laput 

 

Ostoreskontra 

Aivoriihessä keskusteltiin paljon ostoreskontrasta. Sitä pidettiin pullonkaulana ja suurim-

pana syynä, mikä luo kiireen talousraportin tekemiselle. Tämä on ymmärrettävää, onhan 

ostoreskontra iso osa kirjanpitoa ja se sisältää eniten tositeaineistoa. Toisin kuin esimer-

kiksi kuukauden laskutus voidaan kirjata muutamalla tositteella. 

Mä nään nyt tossa ostoreskontrassa, että sehän on aina sellainen mikä ju-

mittaa tiettyjä asioita tai itseasiassa aika paljonkin asioita. Niin nyt kun ensi 

vuonna saadaan sitä tekoälyä siihen, niin saitaisiin jouhevammaksi ostores-

kontran tekemistä, koska sitten sieltä saadaan sitä laskuaineistoa kohtalai-

sen valmiilla tiliöintiehdotuksilla menemään. Sen kyllä pitäisi antaa aikaa 

tehdä sitä muuta työtä ja aikaa tehdä enemmän niitä laskuja mitkä vaatii sitä 

selvittelyä enemmän. (Henkilö A.) 

Kohdeorganisaatiossa on tehty vuosikello, eli aikataulu koko vuodeksi kuukauden talous-

raportin valmistumiselle. Siinä on merkattu päivämäärä, milloin ostoreskontra suljetaan, 

yleensä seuraavan kuukauden 10.–11. päivä. Päivämäärä tarkoittaa, että sinä päivänä on 

vielä aikaa tehdä ostoreskontraa, mutta sen päivän aikana ostoreskontra pitäisi saada sul-

jettua. Nykyisin melkein poikkeuksetta ostoreskontra suljetaan päivän myöhässä. 

Yksi syy ostoreskontran sulkemisen viivästymiselle on, että kirjanpitoon haluttaisiin saada 

kaikki isoimmat ja oleellisemmat laskut, mutta käytännössä kaikki laskut eivät ehdi oike-

alle kuukaudelle. Ennen ostoreskontran sulkua pyritään saamaan laskujen tarkastajia ja 

hyväksyjiä tarkistamaan laskunsa, jotta ne saadaan kirjanpitoon. Henkilö A sallii, että las-

kuja siirtyy seuraavalle kuukaudelle enintään 500.000,00 euron edestä. Tämä on ollut 
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pitkään käytäntö ja melko stabiili. Ennen ostoreskontran kiinni laittamista ostoreskontran 

hoitaja muistuttaa sähköpostitse ja puhelimitse laskujen käsittelijöitä käsittelemään las-

kunsa pikaisesti, jotta ne saadaan kirjanpitoon ja ostoreskontra kiinni. Jos tämä ei johda 

toivottuun lopputulokseen, niin henkilö A, taloushallintotiimin esimies, soittaa vielä perään. 

Tämän vuoden keväällä kohdeorganisaatiossa on otettu uusi ostolaskujen kierrätysjärjes-

telmä käyttöön. Tällä hetkellä se on osaltaan vaikuttanut hidastavasti ostoreskontran toi-

mintaan. Aina uuden ohjelman käyttöönotossa menee aikaa, ennen kuin se tehokkaassa 

käytössä. Kohdeorganisaatiossa on samalla ollut valitettavasti henkilöstövaihdoksia osto-

reskontrassa. Tämä on tarkoittanut sitä, että ostoreskontran hoitajalta on mennyt aikaa 

opettaa uusia työntekijöitä ja hänellä on ollut vähemmän aikaa opetella ja rakentaa osto-

laskujen kierrätysjärjestelmää mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Henkilö C mainit-

sikin, että uuden ohjelman tarkoitus on ohjata tekijöitä järkeistämään asioita, jotta laskuille 

voidaan luoda tiliöintisääntöjä. Hän mielestään laskujen käsin tiliöinti onkin hitaampaa uu-

dessa järjestelmässä kuin vanhassa. 

Sääntöpohjasta (tiliöintiä) vois tehdä aika paljon, miten jotain laskuja käsitel-

lään mutta sellaista ei nyt mitenkään älyttömästi ole tehty. Tilanne on se, 

että me käsitellään edelleen laskuja käsin yksitellen ja se on hitaampaa kuin 

ennen. Se on ainakin mun mielestä huono yhtälö. (Henkilö C.) 

Henkilön C:n mielestä ostoreskontran oma pullonkaula on toistuvaislaskusopimuksissa 

olevat liian kireät euromäärät.  

Pullonkaula meidän (ostoreskontran) suunnalta, on todella kireitä se kuinka 

paljon lasku saa heittää toistuvaislaskusopparilla. Se johtaa siihen, että niitä 

joutuu vähän väliä räveltää ja hyväksyttää uudestaan ja mikä ei mun mie-

lestä taas ole tarkoituksenmukaista. Mua ainakin turhauttaa se, että on asi-

oita, mitkä pitäis mennä kattomatta, silti sä joudut niitä joka kuukausi katto-

maan. (Henkilö C.) 

Toistuvaislaskusopimuksia tehdään laskuista, joita tulee säännöllisesti kuukausittain, sa-

man sisältöisinä ja suuruisina. Sopimukset hyväksytetään hyväksyttäjällä ja tämän jälkeen 

laskut kulkevat järjestelmässä automaattisesti. Sopimuksille asetetaan aikaraja ja yleensä 

hinnalle ja laskutusvälille raja-arvot, jotta pienet muutokset eivät pysäyttäisi tätä automaat-

tista käsittelyä. Joillakin toistuvaislaskusopimuksella ei hinnalle juurikaan sallita vaihtelua, 

niin laskut eivät menekään automaattisesti. Tällöin ostoreskontran hoitajan joutuu muutta-

maan sopimusta ja hyväksyttämään sen uudestaan hyväksyjällä. Hän kokee tämän tur-

hauttavaksi, koska näiden toistuvaislaskusopimuslaskujen idea on se, ettei näihin tarvitsisi 

mitenkään puuttua. Nyt viime aikoina niitä on joutunut kuitenkin käsittelemään melkein 
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joka kuukausi. Joihinkin toistuvaislaskusopimuksiin on laitettu nyt vähän isompi vaihtelu-

väli esimerkiksi puhelimien leasingmaksuihin. 

Samassa yhteydessä puhuttiin, että luottokorttilaskut ovat melko hitaita käsitellä ostores-

kontrassa. Usein laskuilla käsitellään pieniä summia ja korttien käyttäjiltä tulisi löytyä kai-

kista ostoista kuitit ja ne tulisi skannata laskun liitteeksi. Teoriaosassa ilmeni, että joissa-

kin yrityksissä luottokorttilaskut ovat työntekijöiden maksuvastuulla. He veloittavat yrityk-

selle kuuluvat laskut matkalaskuohjelman kautta. Keskusteltiin tästä, että olisiko tämä 

hyvä käytäntö kohdeorganisaatiossa. Tämän tavan hyöty olisi siinä, että työntekijöiltä on 

oltava kuitit, jotta he voivat tehdä kululaskun ja nämä laskut eivät olisi ollenkaan ostores-

kontrassa. Tässä yhteydessä henkilö A kertoi, että uuteen ostolaskujen kierrätysohjel-

maan on tarkoitus ottaa luottokorttimoduuli. Tämä ilmeisesti toimisi niin, että heti kun luot-

tokorttia on käytetty, niin tapahtuma näkyy ohjelmassa. Luottokortin käyttäjä voi ottaa ku-

van kuitista kännykällä ja liittää sen tapahtuman liitteeksi. Näin ollen ei tarvitse odottaa 

varsinaista luottokorttilaskua. Tällä toivottavasti saataisiin luottokorttilaskujen käsittely te-

hokkaammaksi. Taloushallintotiimin esimies, henkilö A, sanoi selvittänsä tämän melko pi-

kaisesti, koska ostolaskujen kierrätysohjelmaan on tulossa päivitys. Olisi hyvä hankkia 

luottokorttimoduuli ennen sitä, ettei ainakaan sen takia käyttöönotto viivästyisi. 

Vaikka viime aikoina ostoreskontran toimintaa on hidastanut uusi ostolaskujen kierrätys-

ohjelman käyttöönotto ja henkilöstövaihdokset, niin myös laskujen tarkastajien ja hyväksy-

jien toiminnalla on merkitystä. Varsinkin kesäisin laskujen tarkastajien ja hyväksyjien tuu-

raajat tulisi ohjeistaa hyvin, joten olisi hyvä laatia hyvät ohjeet erilaisten laskujen käsitte-

lyyn. 

Aivoriihessä kysyttiin, että onko uusi ostolaskujen kierrätysjärjestelmä toivotun oloinen ja 

onko se helpottanut ja nopeuttanut ostolaskujen käsittelyä. 

Joo ja ei. Tuntuu, että ollaan edelleen vielä siinä käyttöönoton jälkeisessä 

ihmettelyvaiheessa. Kyllähän siinä on säätöä riittänyt. Ohjelma ollut puol 

vuotta käytössä eikä vieläkään kaikki toistuvaislaskut pyöri. Mun mielestä 

voisi tehdä vielä huomattavasti paremmin. En ole kauheen tyytyväinen todel-

lakaan siihen vielä. (Henkilö C.) 

Kysy vuoden päästä uudestaan. (Henkilö A.) 

Henkilö C mainitsi, että ollaan vielä käyttöönoton jälkeisessä ihmettelyvaiheessa. Hänen 

mielestään on vielä paljon tehtävää ja asioita voitaisiin tehdä vielä huomattavasti parem-

min. Keskusteltiin, että uuden ohjelman opettelu ja tehokas käyttöönotto voi viedä aikaa. 

Varmaan vuoden päästä voidaan paremmin vastata tähän kysymykseen.  
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Tekoäly ja robotiikka 

Aivoriihessä henkilö A, taloushallintotiimin esimies, kertoi, että ostoreskontraan on tarkoi-

tus lähitulevaisuudessa ottaa tekoälyä ja ehkä robotiikkaa helpottamaan, nopeuttamaan ja 

tehostamaan ostoreskontran toimintaa. Tekoälyä on tarkoitus ottaa peruslaskuihin, joihin 

ei voi tehdä tiliöintisääntöä ja toistuvaislaskusopimusta. Laskuilla on erilaisia niin sanottuja 

polkuja, on toistuvaislaskusopimuksiin perustuvat, tilauksiin perustuvat ja laskuja, joihin 

voidaan perustaa tiliöintisääntö. Näihin polkuihin kuuluvat laskut menevät jouhevasti osto-

reskontrassa eteenpäin. Näihin laskuihin ei tarvita tekoälyä, joten ne rajattaisiin pois teko-

älyltä. 

Tekoäly tulee peruslaskuihin, sellaisiin mihin ei saada sitä sääntöä tai ei 

saada sitä toistuvaislaskua tai ei mätsää tilaukseen. Nehän rajataan siltä 

pois. (Henkilö A.) 

Tekoälyn ja robotiikan ottaminen ostoreskontraan on viivästynyt osaksi uuden ostolasku-

jen kierrätysohjelman toimittajan vuoksi. Heillä on ollut hankaluuksia suorittaa projekti lop-

puun asti, sovittuja päivämääriä ja lupauksia on siirretty monta kertaan. Heidän tulisi siir-

tää vanhasta järjestelmästä kuuden vuoden ostolaskut uuteen järjestelmään. Silloin teko-

älyllä on tarpeeksi dataa mistä oppia, miten laskuja pitäisi tiliöidä. Vanhojen laskujen puut-

tuminen uudesta järjestelmästä luo myös muita käytännön ongelmia. Nyt vanhoja laskuja 

ei pääse katsomaan mistään ja niitä olisi joku voinut tarvita esimerkiksi budjetoidessaan 

ensi vuoden kuluja.  

Konsernin välisisiä laskuja, joissa tytäryhtiö laskuttaa emoyhtiötä, ei ole automatisoita-

vissa, eli ei voida tehdä toistuvaislaskusopimusta eikä luoda tiliöintisääntöä laskun sisällön 

vuoksi. Ongelmaksi siinä muodostuu, kun laskulla on useampi rivi ja eikä ne ole miten-

kään laskettavissa toisistaan. Henkilö A ehdotti, että tähän otetaan robotiikkaa tiliöimään 

nämä laskut. Aiheesta keskustellaan ICT-päällikön kanssa, mutta aluksi on mietittävä ja 

kirjattava ylös, mitä robotin halutaan tekevän. 

Konsernin välinen laskutus 

Konsernin välinen laskutus nousi myös yhdeksi puheen aiheeksi aivoriihessä.  

…niissä laskuissa on ollut tällä hetkellä viivettä, että niitä jonkin verran meni 

seuraavalle kuukaudelle. Ja sitten vielä, että tavallaan se raha ei tuu konser-

nin ulkopuolelta vaan se liikkuu konsernin sisällä. Niin semmoisia ketjuja 

mistä ei tavallaan taloudellisesti suurta hyötyä ole konsernin näkökulmasta 

niin eiks konsernilaskutukset ole juuri sellainen mikä pitäisi saada mene-

mään sujuvasti. (Henkilö B.) 
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Joo, se aina kyllä tökkii, koska ne tulee aina niin myöhään verrattuna tohon 

milloin pitäis laittaa kausi kiinni. (Henkilö C.) 

Laskutuksessa on ollut aikaisemmin erilaisia laskutusryhmiä, joten asiakkaita on lasku-

tettu eri rytmeissä. Aikaisemmin on ollut, että vuoden viimeinen konsernin välinen laskutus 

katkaistiin joulukuun puolessa välissä. Laskutuksen ulkoistuksen myötä näitä laskutusryh-

miä on siivottu pois ja laskutusväli on kalenterikuukausi. Onko mahdollista, että tytäryhtiö 

laskuttaisi emoyhtiötä aikaisemmin ja vaikka ajalta 15.x.-14.x? Kuukauden laskutus val-

mistuu seuraavan kuukauden noin 7.päivä ja silloin verkkolaskut saapuvat ostoreskont-

raan. Tässä tapauksessa noin 100 laskua ja näiden laskujen käsittelyyn voi ostoreskont-

ran hoitajalta mennä yksi työpäivä. Näissä laskuissa on myös se ongelma, että näistä ei 

voi tehdä toistuvaislaskusopimusta eikä niihin voi luoda tiliöintisääntöä. Laskuille jää vain 

pari päivää aikaa kiertää tarkastus- ja hyväksymiskierros, kun nämä laskut pitäisi saada 

kirjanpitoon, koska ne ovat konsernin välisiä tapahtumia. Nämä laskut ovat tytäryhtiön 

saamisissa niin silloin niiden tulisi olla emoyhtiön veloissa samalla kuukaudella. Tämä hel-

pottaa konsernikirjanpidon tekijää konsernin välisissä täsmäytyksissä. Nämä konsernin 

väliset laskut lisäävät omalta osaltaan ostoreskontran kiirettä juuri ennen ostoreskontran 

kiinni laittamista 10.–11. päivä. Tällainen konsernilaskutus tulisi mennä sujuvasti, koska 

näistä raha ei tule ulkopuolelta vaan raha liikkuu konsernin sisällä. Eli siitä näkökulmasta 

näistä laskuista ei ole kovin suurta taloudellista hyötyä. Konsernin omat käyttöpaikat työl-

listävät taloushallintoa, joten tämmöiset työt pitäisi ehdottomasti saada tehtyä aikaisem-

min, kun juuri ennen ostoreskontran kiinni laittamista. 

…meidän omat käyttöpaikat on työllistänyt paljon taloushallintoa erilaisina 

kirjauksina. Ja mistä ei vastaavasti rahallista hyötyä, vaan konsernin sisällä 

liikkuu rahaa. Se ei tuu ulkoa, mikä kasattaisiin kassavirtaan. Eli tämmöiset 

prosessit kannattaisi ainakin yrittää kehittää. (Henkilö B.) 

Varasto 

Aivoriihessä todettiin, että ostoreskontran jälkeen kriittisin piste on polttoaineet ja sitä 

kautta varastot. Ostoreskontran mentyä kiinni tehdään varastojen uudelleen laskenta, jotta 

päästään tekemään polttoainekontrollit. Kun ne ovat kunnossa niin varastosta vastaava 

voi sulkea varastot. Tämän vuoksi tuotannonraportti on myös hyvin merkittävässä roo-

lissa, koska siitä saadaan kuukauden polttoainetiedot. 

Ostoreskontran jälkeen seuraava pullonkaula on polttoaineet. Pitää saadaa 

tuotantoraportti, että päästään laskemaan polttoaineet, ostoreskontra pitää 

saada kiinni eli polttoainelaskujen on kiertänyt ja tehdään varastojen uudel-

leen laskenta, jotta päästään tekee polttoainekontrolli. Ja sen jälkeen, kun 
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todetaan, että se on kunnossa, saadaan varasto kiinni, että päästään tekee 

eliminointiajot. (Henkilö A.) 

Aivoriihessä keskusteltiin, että varasto on hieman ongelmallinen. Joten sen toiminnalli-

suutta kannattaa pohtia tarkoin uutta ERP-toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessa. 

Varasto sillä tavalla ongelmallinen, että katotaan nyt kun lähetään seuraavaa 

ERP kattomaan tossa vuoden kahden sisällä, olisiko siellä sitten sellanen, 

että me saatais sitä varastoa palasteltua, pala palalta kiinni. Muut varastot 

osuudet vois laittaa kiinni aikaisemmin jo, ja sit se polttoaine olis viimeinen, 

koska eihän polttoaineet mene millekään investoinneille, vaan on sitä käyt-

töä. (Henkilö A.) 

Pääkirjanpito 

Opinnäytetyön tekijä nosti aivoriihessä esille, että tilinpäätöksen yhdeksi työläimmäksi 

työksi koettiin tase-erittely. Sitä ei saada suoraan kirjanpito-ohjelmasta vaan se tehdään 

Excelillä. Varsinaista Excel-tiedoston tekemistä ei koeta työläänä, koska tiedot, taseen 

erät, on käyty jo läpi tilinpäätöstä tehdessä ja voidaan käyttää viime vuoden tiedostoa 

pohjana. Kohdeorganisaatiossa on ollut tapana, että tase-erittelyssä olevat tositteet liittei-

neen on skannattu sekä tallennettu ja lisäksi tehty linkitys tase-erittelyyn. Nämä tehdään 

tilintarkastajia varten, toki tase-erittely on myös kirjanpitäjän työkalu. Tilintarkastajat saa-

vat tarkastuksen ajaksi yrityksen tietokoneen käyttöönsä suorittaessaan tilintarkastusta 

yhtiön tiloissa. Näin he pääsevät tase-erittelyn liitteisiin. Tilintarkastajat aloittavat tilintar-

kastuksen jo tammikuun lopulla, joten tase-erittely liitteineen ja linkityksineen tulee tehdä 

heti tilinpäätöksen valmistuttua. 

Aivoriihessä keskusteltiin myös paperitositteiden tarpeellisuudesta. Varsinkin nyt etätöiden 

lisääntyessä tämä koetaan hieman hankalaksi. Kohdeorganisaatiossa muistiotositteet ja 

jaksotustositteet tulostetaan ja säilytetään paperisina.  Etätöissä tositteet tallennetaan pdf-

tiedostoksi ja toimistolla ollessa nämä sitten tulostetaan. Näin ollen tositteiden tulostus 

ikään kuin käsitellään kahteen kertaan. Henkilö A mukaan ensi vuoden alusta muistio- ja 

jaksotustositteet voitaisiin tallentaa pdf-tiedostoiksi. Hänen mielestään tästä voitaisiin 

tehdä ensi vuoden tavoite koko taloushallintotiimille. Kaikissa yhtiössä olisi sama käy-

täntö, ja kaikki tallentavat tekemänsä muistio- ja jaksotustositteet pdf-tiedostoiksi. Tätä 

kuitenkin tulisi vielä kysyä ja varmistaa tilintarkastajilta. Tilintarkastajille laitetaan materi-

aali heidän portaaliinsa tilikauden aikaista tilintarkastusta varten. Yleensä he vielä pyytä-

vät myös yksittäisiä tositteita. Silti he selaavat tositteita mapeista saapuessaan paikan 

päälle suorittamaan tilintarkastusta. Todettiin myös, että tositteiden tallentaminen pdf-tie-

dostoiksi on melko työlästä, koska usein tositteisiin liittyy paljonkin liitteitä. Silloin niitä 
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voidaan joutua skannaamaan ja yhdistelemään yhdeksi tositteeksi. Toki tämä helpottaisi 

tammikuussa tehtäviä tase-erittelyitä, kun tositteet olisivat jo valmiiksi skannattu ja tallen-

nuttu koneelle, niin tase-erittelyn liitteiden etsiminen ja linkittäminen olisi helpompaa ja te-

hokkaampaa.  

Aivoriihessä keskusteltiin myös voisiko tekoälyä tai robotiikkaa hyödyntää johonkin muu-

hunkin rutiinitehtäviin. 

Mitä täällä olisi muuta sellaista mihin pystyttäisiin ottaa jotain robotiikkaa tai 

tekoälyä johonkin muuhun kirjanpidolliseen rutiinitehtävään? (Henkilö A.) 

Usein muistio- ja jaksotustositteiden tiedot perustuvat johonkin täytettyyn Excel-tiedos-

toon. Joissakin pisimmissä tositteissa, joissa on monta riviä, vaikka noin sata, käytetään 

määrämuotoista Excel-tiedostoa, mikä voidaan sisään lukea kirjanpito-ohjelmaan. Tässä-

kin tehdään jonkin verran manuaalista työtä, koska tiedot kopioidaan määrämuotoiselle, 

Excel-tiedostelle ja siihen pitää lisätä kirjauskansionnumero, päivämäärä ja tositenumero. 

Ja päivämäärä ei kuitenkaan siirry kirjanpito-ohjelmaa, joten se pitää syöttää käsin. Olisi 

hyvä pohtia mihin muihin kirjauksiin tätä määrämuotoista Excel-tiedosto voisi käyttää. 

Keskusteluissa tuli esille myös yksi hyvin kriittinen piste tilinpäätöksen kannalta. Se on yh-

den liiketoiminnan osalta tulevat keskeneräiset investoinnit tilinpäätökseen. Siihen on oma 

järjestelmänsä, mikä ei ole taloushallinnon käytössä. Näiden tietojen poimimiseen ja sel-

vittelyyn on omat työtehtävät. Tämä on ollut yhden ihmisen tehtävä ja hallussa. Aikaisem-

min tähän jopa käytettiin ulkopuolista tekijää, toki hän oli entinen kohdeorganisaation työn-

tekijä. Nyt ilmeisesti tänä vuonna tämän työtehtävän tekee kohdeorganisaatiossa työsken-

televä henkilö ja se on hänelle uusi työtehtävä. Tämä on sellainen tieto, että ”juna” pysäh-

tyy jos tietoa ei saada ajoissa. 

Kohdeorganisaatiossa on erillinen raportointiohjelma. Tase-erittelyn saatavuutta kysei-

sestä ohjelmasta on aikaisemmin tiedusteltu, mutta sen mahdollinen rakentamien oli han-

kala. Nyt sitä voisi tiedustella uudestaan. Myös varsinaisesta kirjanpito-ohjelmasta myös 

yritetty tehdä tase-erittelyitä ja sitä jopa kysyttiin nykyisen toiminnanohjausjärjestelmää 

otettaessa käyttöön. Se ei oikein onnistunut ja oli kovin työläs. 

Taloushallinnon näkökulma prosesseihin mukaan 

Aivoriihessä nousi myös yksi aihe esille, mikä vaikutta oleellisesti taloushallinnon proses-

seihin merkittävästi. Kaikkien tulisi tiedostaa asiat, mitkä vaikuttavat taloushallintoon ja kir-

janpitoon. 
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…tämä ei tavallaan ole meidän oma prosessi, tää on vaan se data, joka 

sieltä meille tulee. Meidän täytyis voida luottaa siihen, että tiedetään, miten 

se käsitellään ja se on oikein. (Henkilö B.) 

Sopimuksia tehdessä tulisi aina miettiä taloudellinen näkökulma. Esimerkkinä polttoaine-

sopimus, mikäli se on poikkeava muista sopimuksista, pitäisi informoida etukäteen ainakin 

ostoreskontraa ja mieluusti myös koko taloushallintoa. Nyt näiden laskujen selvitystyö ja 

virheiden korjaaminen vie kohtuuttoman paljon taloushallinnon aikaa. Jos taloushallinnon 

töitä pyritään kehittämään, niin asiat pitää pystyä ymmärtämään ja luottamaan datan oi-

keellisuuteen.  

Ulkoistetut prosessit 

Kohdeorganisaatiossa on palkanlaskenta ulkoistettu ja tämä aiheuttaa jonkin verran epä-

tietoisuutta ja hämmennystä taloushallinnossa.  

Aikaisemmin kun me pyydettiin HR:ltä määräaikaisten palkat budjettia varten 

niin se oli tunnin kahden sisässä meillä se tieto, eikä kolmen viikon päästä, 

kun se on jo mennyt se asia. (Henkilö A.) 

Aikaisemmin on totuttu saamaan tarvittavat palkkatiedot ja raportit omalta palkanlaskijalta 

hyvinkin nopeasti. Nyt ulkoistuksen myötä on hieman epäselvää ja hankala selvittää asi-

oita. Taloushallinto selvittää asioita joko oman HR-osaston kautta tai suoraan palkanlas-

kennan hoitavan yrityksen kanssa. Yhdeksi ongelmaksi on muodostunut, ettei monista ke-

hotuksista huolimatta ole toivottuja raportteja palkanlaskennasta saatu. Palkanlasken-

nasta pitäisi saada tilinpäätöstä varten monta erilaista raporttia. Tällä hetkellä ei ole vielä 

varmaa tullaanko sellaiset saamaan ajallaan. Palkkojen ja lomapalkkajaksotuksen nouto 

kirjanpitoon käy näppärästi, mutta joskus niissä on ollut sellaisia puutteita tai virheitä, ettei 

niitä ole voinut kirjata kirjanpitoon. Näiden selvittely on hidasta ja turhauttavaa. Ideaali ti-

lanne olisi se, että kirjanpitäjä vain noutaa palkat kirjanpitoon ja niissä oleva data on oikein 

ja kirjattavassa muodossa. 

Lopuksi 

Aivoriihessä ei noussut raportointiprosessi ollenkaan puheenaiheeksi. Opinnäytetyön te-

kijä nosti asian esiin kysymällä, ollaanko raportointiin tällä hetkellä tyytyväisiä. Tähän vas-

tattiin lyhyesti, että ”kyllä tähän uuteen”. Havainnoinnin kautta voidaan todeta, että kuu-

kausittaista talousraportoinnin esittämistapaa on muutettu. Käytännössä raportointiin kuu-

luu edelleen melko paljon manuaalityötä, vaikka uudessa tavassa joitakin vaiheita jäänyt 

pois. Talousraportti johtoryhmälle ja hallitukselle tehdään nykyisin Microsoftin PowerPoin-

tille. Talousraporttiin laitetaan kaikkien yrityksien ja konsernin tuloslaskelmat, taseet ja 
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monia graafisia taulukoita. Tuloslaskelma ja tase otetaan raportointiohjelmasta Exceliin 

muokattavaksi tietynlaisiksi. Ennen nämä muutettiin vielä pdf-muotoon. Nyt Excel-versio 

kopioidaan PowerPointille. Graafiset taulukot tehdään myös manuaalityönä Excelissä. Nii-

hin on luotu hyvät ja toimivat pohjat, mutta ovat kuitenkin manuaalityötä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tulosten pohdintaa 

Kehittämishankkeen tavoitteena oli löytää ja määritellä keinot, joiden avulla saataisiin koh-

deorganisaation kuukausittainen talousraportti ja vuoden tilinpäätös tehokkaasti valmiiksi 

annetussa aikataulussa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaation 

taloushallinnon prosesseja ja löytää sieltä mahdolliset pullonkaulat sekä löytää keinoja, 

joilla taloushallinnon prosesseja voitaisiin tehostaa ja kehittää. 

Yhteisöllisessä ideointimenetelmässä, joka oli sekoitus aivoriiheä ja ryhmäkeskustelua, 

nousi keskusteltaviksi teemoiksi selkeästi seitsemän; ostoreskontra, tekoäly ja robotiikka, 

konsernin välinen laskutus, varasto, pääkirjanpito, taloushallinnon näkökulma prosessei-

hin ja ulkoistetut prosessit. Mielestäni nämä keskusteluaiheet sisältävät niin kehittämis-

kohteet kuin ratkaisutkin. Aiheista taloushallinnon osaprosesseja ovat ostoreskontra, kon-

sernin välinen laskutus (myyntireskontra), pääkirjanpito ja ulkoistetut prosessit (palkanlas-

kenta ja myyntireskontra). Ratkaisuja näiden osaprosessien tehostamiseksi ovat kaksi 

muuta aihetta eli tekoäly ja robotiikka sekä taloushallinnon näkökulma prosesseihin. Seu-

raavaan kuvioon (kuvio 7) on koottu keskusteluaiheet tulokset yhteenvetona. 

 

KUVIO 7. Yhteenveto tutkimuksen tulokset 

•Kuukausittain sulkeminen suunnitellusti ajallaan

•Tekoälyä ja robotiikkaa

•Uusi ohjelma tehokkaaseen käyttöön

•Viestintä

•Tuuraajien (hyväksyjät ja tarkastajat) kunnollinen ohjeistus

•Luottokorttimoduuli ostolaskujen käsittelyohjelmaan

•Oman käyttöpaikat, useat dimensiot,  laaja tilikartta -> laskut jaetaan moneen monelle tilille ja kohteille

Ostoreskontra

•Eivät saa hidastaa ostoreskontran sulkemista

•Laskut saatava laskutuksesta aikaisemmin ostoreskontraan -> tämä jo kysytty laskutuksesta, pitäisi tulla muutamia 
päiviä aikaisemmin

•Tekoäly ja robotiikka -> Näihin laskun tiliöintiin robotiikka jo alettu hankkimaan

•Taloushallinnon näkökulma prosesseihin

Konsernin välinen laskutus

•Tuotantoraportti ajallaan

•Uutta ERP-toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessa selvitettävä voisiko varastojen sulkemisprosessia tehostaa 
edelliseen verrattuna

Varasto

•Muistio- ja jaksotustositteet tallennetaan pdf-tiedostoiksi, ei enää paperitulosteita

•Mihin muistio- tai jaksotustositteisiin voisi hankkia robotiikkaa  tai tekoälyä

•Määrämuotoinen Excel-tiedosto laajempaan käyttöön, sillä sisäänluku kirjanpitoon

•Uutta ERP-toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessa voisi huomioida pääkirjanpidon tarpeita sekä toiveita tase-
erittelyn laadinnasta ja raportoinnista

Pääkirjanpito

•Selkeät tehtävänjaot ja vastuut, kuka hoitaa mitäkin

•Taloushallinnon näkökulma prosesseihin

Ulkoistetut prosessit



50 

 

Ostoreskontra 

Aivoriihessä todettiin, että suurin pullonkaula ja syy kuukausittaisen talousraportin kiiree-

seen on ostoreskontra. Viime aikoina ostoreskontra on mennyt päivän myöhässä suunnit-

telusta aikataulusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muut pyrkivät mahdollisuuk-

sien mukaan kirimään aikataulun kiinni omissa työtehtävissään. Tämä on haastavaa, 

koska ostoreskontran sulkeminen rytmittää muita työtehtäviä ja ostoreskontran sulkemi-

sen jälkeen on vain muutama päivä aikaa saada talousraportti valmiiksi. Kohdeorganisaa-

tiossa on laadittu vuosikello talousraportin valmistumiselle ja siinä määritelty kuukausittain 

tarkka päivämäärä, jolloin ostoreskontran tulisi sulkea. Aivoriihessä todettiin, että tämä 

olisi ideaali tilanne ja pysyttäisiin paremmin aikataulussa, jos ostoreskontra suljettaisiin ai-

kataulun mukaisesti. Tällöin jäisi myös paremmin aikaa selvitellä mahdollisia muita ongel-

makohtia. Kaarlejärvi ja Salminen (2018) totesivatkin, että ostolaskujen käsittely on talous-

osaston eniten resursseja vievä prosessi. Lisäksi ostolaskujen käsittely työllistää useita 

organisaation henkilöitä kuten ostolaskujen tarkastuksen ja hyväksynnän osalta.  (Kaarle-

järvi & Salminen 2018, 96.) Sen vuoksi on tärkeää, että tarkastajien ja hyväksyjien loma-

ajan tuuraajat ohjeistetaan huolella käsittelemään laskut oikein. Se ettei ostoreskontraa 

saada suljettua sovittuna päivänä vaikuttavat monet asiat. Tällä hetkellä kohdeorganisaa-

tiossa vaikuttaa vielä se, että uusi ostolaskujen kierrätysohjelma ei ole vielä täysin tehok-

kaassa käytössä. Tällöin laskut saadaan tarkastus- ja hyväksymiskierrokselle viiveellä. 

Kaikki kohdekuukaudelle kuuluvat laskut halutaan oikeellisuuden vuoksi kirjanpitoon, joten 

kuukauden alkupäivinä saapuneet laskut halutaan myös mukaan kirjanpitoon. Nämä las-

kut tulee kiertää nopeasti tarkastus- ja hyväksymiskierroksen lävitse. Kaikki laskut eivät 

välttämättä ehdi edes saapua ostoreskontraan ennen sen sulkemista ja osa jää kuitenkin 

tarkastuskierrokselle. Nämä laskut siirtyvät seuraavalle kuukaudelle. Jos päätetään, että 

ostoreskontra laitetaan sovittuna päivänä kiinni, niin voitaisiin tiliöidyistä tarkastus-hyväk-

symiskierroksilla olevista laskuista listaus Exceliin, jonka perusteella tehdään jaksotusto-

site. Jaksotus purettaisiin seuraavan kuukauden alkuun, kun todelliset laskut tulevat osto-

reskontran kautta kirjanpitoon. 

Kaarlejärven ja Salmisen (2018, 96) mukaan ostolaskuprosessia on pystytty kehittämään 

ja nopeuttamaan sääntöpohjaisen automaation, ohjelmistorobotiikan ja koneoppimisen vä-

lineillä. Kohdeorganisaatiossa onkin jo suunnitteilla tekoälyä ostolaskujen tiliöintiin. Tämän 

käyttö on hieman viivästynyt uuden ostolaskujen kierrätysohjelman toimesta, koska he ei-

vät ole suorittaneet projektia sovitusti loppuun. Tarkoitus on siirtää uuteen ohjelmaan kuu-

den vuoden ostolaskut, jotta tekoälyllä on tarpeeksi dataa analysoida yrityksen tiliöinnit. 

Aivoriihessä pohdittiin myös sitä, että voisiko ostoreskontran sulkemista aikaistaa muuta-

malla päivällä. Nopeasti todettiin, ettei tämä onnistu, koska silloin ei olisi vielä välttämättä 
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suurimmat polttoainelaskut saapunut, joten polttoainevastaavien pitäisi pystyä antamaan 

arviot polttoaineista kirjanpitoon jaksotusta varten. Samassa yhteydessä puhuttiin, kun te-

koälyn myötä oletettavasti ostoreskontran toiminta nopeutuu ja tehostuu niin ensi vuoden 

vuosikelloon tämän vaikutusta ei vielä huomioida. Katsotaan, miten tekoäly tulee vaikutta-

maan ja toivottavasti tulevaisuudessa voitaisiin ostoreskontra sulkea, vaikka päivänkin ai-

kaisemmin nykyisestä. 

Tekoäly ja robotiikka 

Aivoriihessä keskusteltiin tekoälyn tai robotiikan käyttöönotosta ostoreskontraan ja kirjan-

pitoon. Keskustelussa löydettiinkin laskut, mihin tekoälyä otetaan ensimmäiseksi. Haapa-

vuoren (2020) mukaan onkin tärkeä ja ensimmäinen vaihe ohjelmistorobotiikan ja mahdol-

lisen tekoälyn ottamiselle tunnistaa automatisoitavia prosesseja. Aluksi kannattaa automa-

tisoida helpoimpia prosesseja. Kun prosessi on tunnistettu, niin sen jälkeen prosessi ja sii-

hen liittyvät vaiheet tulee mallintaa. Tämän jälkeen opetetaan robotti suorittamaan teh-

tävä. 

 Aivoriihessä keskusteltiin, että uusi ostolaskujen kierrätysohjelma pyrkii ohjaamaan käyt-

täjäänsä järkeistämäänsä asioita ja tiliöintisääntöjä tulisikin tehdä vielä enemmän ohjel-

maan. Taloushallintoliiton (2019) mukaan moni yritys on parantanut kirjanpidon proses-

seja esimerkiksi sääntökirjastojen avulla. Eli ohjelmaan on määritelty, miten tietyt laskut 

tulee tiliöidä, jonka jälkeen ne tiliöityvät automaattisesti. Tekoälyn ottamista ostoreskont-

raan tekoälylle opetetaan kirjanpidon logiikka tarjoamalle sille yrityksen aineisto. Sen pe-

rusteella tekoäly tunnistaa yleisiä malleja ja samalla selviää tiliöintitarkkuus. (Taloushallin-

toliitto 2019.) Ohjelmistorobotiikan kanssa voidaan käyttää tekoälyä apuna, jolloin mahdol-

listetaan ohjelmistorobotin oppiminen ja päättely. Taloushallinnon prosesseissa tätä voi-

daan hyödyntää nimenomaan monimutkaisissa tiliöinneissä. (Haapavuori 2020.) 

Konsernin välinen laskutus 

Tämä konsernin välinen laskutus aiheuttaa kiirettä ostoreskontrassa ja aiheuttaa ongelmia 

myös konsernikirjanpitäjälle, jos nämä laskut eivät ole ehtineet oikealle kuukaudelle. Kon-

sernin välinen laskutus tarkoittaa sitä, että tytäryhtiö laskuttaa emoyhtiötä, joten tämä on 

kohdeorganisaation ostoreskontran ja myyntireskontran välinen asia. Tällaiset niin sanotut 

omat prosessit eivät saisi olla syynä ostoreskontran kiireeseen, koska pitäisi pystyä itse 

vaikuttamaan tällaisiin asioihin. Vaikka tässä on kyseessä omat prosessit, niin ongelman 

tässä muodostaakin laskutuksen ulkoistaminen, eli kaikki asiat eivät olekaan kokonaan 

omissa käsissä. Nämä laskut ovat tärkeä saada oikealle kuukaudelle emoyhtiön ostores-

kontrassa, koska tytäryhtiöllä ne tulevat laskutuksen mukaan oikealle kuukaudelle. Nyt on-

gelman muodostaa se, että laskutus valmistuu keskimäärin seuraavan kuukauden 
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7.päivä, jolloin ne myös saapuvat emoyhtiön ostoreskontraan. Näiden laskujen tiliöinti on 

manuaalista, koska ei voida luoda tiliöintisääntöjä niiden monimuotoisuuden takia. Lisäksi 

näiden laskujen tulisi ehtiä kiertää tarkastus- ja hyväksymiskierros ennen ostoreskontran 

sulkemista.  

Aivoriihessä mietittiin näiden laskujen jaksottamista kirjanpitoon, mutta todettiin se olevan 

kuitenkin työläs omien käyttöpaikkojen myötä. Heti aivoriihen jälkeen tiedusteltiin laskutus-

päälliköltä, että voisiko näiden laskujen laskutusrytmiä muuttaa, jotta saataisiin ne aikai-

semmin ostoreskontraan. Nämä laskut omalta osaltaan hidastavat ostoreskontran sulke-

mista ja sitä kautta viivästyttää talousraportin valmistumista. Nyt aluksi päädyttiin siihen, 

että laskutusrytmiä ei vielä muutettu, mutta laskutuksessa luvattiin tehdä nämä laskut 

massalaskutuksessa ensimmäisenä. Näin ollen laskut saapuvat ostoreskontraan kuukau-

den ensimmäisinä päivinä, joten käsittelyyn jää muutama päivä enemmän aikaa. Katso-

taan riittääkö tämä. Lisäksi juuri nämä laskut ovat ensimmäiset, johon ostoreskontrassa 

otetaan tekoäly avuksi tiliöimään ne. Näitä laskuja on noin 100 kappaletta ja niiden tiliöinti 

on manuaalista sekä niiden tiliöintiin voi ostoreskontran hoitajalta mennä yksi työpäivä. 

Varasto 

Aivoriihessä pohdittiin, että yksi kriittinen piste on polttoaineet ja sitä kautta varastot. Tuo-

tannonraportti on myös merkittävässä roolissa, koska siitä saadaan kuukauden polttoaine-

tiedot. Varastojen uudelleen laskenta ja polttoainekontrollit voidaan tehdä vasta ostores-

kontran mentyä kiinni. Tämän jälkeen voidaan sulkea kaikki varastot. Ja nämä kaikki ta-

pahtuvat vasta ostoreskontran mentyä kiinni. Varastojen toiminnallisuutta kannattaa miet-

tiä uutta ERP-toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa, voisiko siinä sulkea osan varas-

toista jo aikaisemmin, ettei kaikki tarvitsisi sulkea samaan aikaan. 

Pääkirjanpito 

Aivoriihessä nousi kehittämiskohteita ja -ideoita pääkirjanpidon osalta tilinpäätökseen laa-

dittavat tase-erittely ja paperitositteiden tarpeellisuus. Tase-erittelyn laatiminen on melko 

työläs työvaihe ja lisäksi se pitäisi saada valmiiksi heti tilinpäätöksen valmistettua, jotta se 

olisi tilintarkastajien käytettävissä. Tätä on kohdeorganisaatiossa mietitty aikaisemminkin, 

mutta siihen ei ole löytynyt vielä muuta järkevää ratkaisua. Ne tehdään edelleen käsin Ex-

celissä. Paperitositteiden tarpeellisuus kyseenalaistettiin aivoriihessä, koska nyt kuluvana 

vuonna taloushallinto on tehnyt paljon etätöitä. Etätöissä tositteet tallennetaan pdf-tiedos-

toiksi tietokoneelle, jotka toimistolle mentäessä tulostetaan paperille. Joskus tositteisiin on 

palattava ja tarkistettava asioita, niin tällä hetkellä se onnistuu vaan toimistolla ollessa. 

Jos ne tallennetaan pdf-tiedostoiksi silloin niitä voi katsoa etäpäivinä koneelta ja ne 
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olisivat taloushallinnon saatavilla. Eikä konkreettisesti tarvitse mennä toimistolle työhuo-

neeseen selaamaan tositteita tai pyytää jotain toista henkilö etsimään niitä. 

Joissakin muistio- ja jaksotustositteissa käytetään määrämuotoista Excel-tiedosta, jolla 

voidaan lukea tiedot kirjanpito-ohjelmaan. Tätä määrämuotoista Excel-tiedostoa voisi hyö-

dyntää ehkä enemmänkin. Taloushallinnon on annettava tämä Excel-taulukko tiedoksi tie-

tyille yksiköille, jotka täyttävät Exceleitä taloushallinnon kirjattavaksi. Toisaalta muutaman 

kirjausrivin vuoksi ei kannata tätä Exceliä käyttää, koska käsin tekee nopeammin. Lisäksi 

voisi miettiä sopisiko tekoäly tai robotiikka johonkin pääkirjanpidossa tehtäviin kirjauksiin. 

Käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmasta luodaan tiedosta suunnitelman mukaisista poistoista, 

mikä luetaan sisään kirjanpito-ohjelmaan. Tämän tapaisia toimintoja voidaan halutessa 

automatisoida. 

Kohdeorganisaatiossa on erillinen raportointiohjelma käytössä. Sinne siirtyy automaatti-

sesti yön aikana päivän tiedot ja tapahtumat kirjanpito-ohjelmasta. Siirto voidaan käynnis-

tää myös manuaalisesti tarvittaessa. Raportointiohjelma on käyttäjäystävällisempi ja siellä 

pystytään porauttamaan kirjapidon tililtä yksittäisille laskuille asti. Talousraporttia varten 

raportointiohjelmasta otetaan tuloslaskelma ja tase Exceliin muokattavaksi halutun nä-

köiseksi ulkoasultaan, jonka jälkeen se kopioidaan PowerPointille. Lisäksi Excelissä teh-

dään graafiset taulukot, mitkä kopioidaan PowerPointille. Haapavuoren (2020) mukaan 

ohjelmistorobotiikalle voidaan lähtökohtaisesti antaa kaikki sellaiset työt mitkä tehdään tie-

tokoneen näppäimistön ja hiiren avulla. Mielestäni tämä talousraportin kasaaminen olisi 

juuri sellainen. Yleensä talousrapotin valmistumisella on kiire ja joskus voi olla sellaisia ti-

lanteita, että raportin tekeminen on jo pitkällä niin tietoja vielä muutetaan. Niin silloin nämä 

tietojen vienti Exceliin ja niiden muokkaus pitää tehdä uudestaan kiireessä. Todennäköi-

sesti ohjelmistorobotiikka hoitaisi työn nopeasti ja virheettömästi samalla työntekijät vält-

tyisivät turhauttavalta kahdenkertaiselta manuaaliselta työltä. 

Taloushallinnon näkökulma prosesseihin 

Aivoriihessä otettiin esille, että sopimuksia tehdessä tulisi ottaa taloushallinnon näkökulma 

prosesseihin. Asioista tulisi informoida ostoreskontraa ja mielellään koko taloushallintoa, 

miten tiettyjä laskuja tulee käsitellä ostoreskontrassa varsinkin, jos on jotain tavanomai-

suudesta poikkeavaa. Taloushallinnossa pitäisi pystyä luottamaan tietojen oikeellisuuteen. 

On ollut tapauksia, että tietyt laskut ovat ostoreskontran kautta ja myös tarkastajien sekä 

hyväksyjien toimesta menneet väärin kirjanpitoon ja varastoon usean kuukauden ajan. Tä-

män korjaaminen vaati paljon selvitys- ja korjaustyötä usealta ihmiseltä. Kirjanpidossa 

virhe on osaltaan vääristänyt kirjanpidon oikeellisuutta ja lisännyt taloushallinnon henkilöi-

den työmäärää selvitys- ja korjaustöiden vuoksi. 
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Ulkoistetut prosessit 

Kohdeorganisaatiossa on ulkoistettu laskutus eli myyntireskontra ja palkanlaskenta. Var-

sinkin palkanlaskennan osalta koetaan hämmennystä ja epätietoisuutta, kuka hoitaa mitä-

kin asiaa ja asiaa pompotellaan työntekijältä toiselle. Ulkoistetuissa prosesseissa tulisi ot-

taa myös taloushallinnon näkökulma ja tarpeet huomioon. Ihanne tilanne olisi se, että pal-

kat noudetaan siirtotiedoston kautta kirjanpitoon ja tiedostossa olevat tiedot ovat oikein. 

Palkanlaskennasta tulisi saada erillinen kirjanpitoerittely, jolla verrata tietoja, että ovat sa-

mat palkanlaskennassa ja kirjanpidossa. Tärkeää olisi myös määritellä vastuut ja työtehtä-

vät. Mielestäni asioiden tulisi mennä niin, että HR on yhteydessä palkanlaskentaa hoita-

vaan yritykseen ja muut, taloushallinto mukaan lukien, tiedustelee asiat omalta HR:lta. 

Tällöin HR on tietoinen kaikista asioita mitkä liittyvät ulkoistettuun palkanlaskentaan ja voi-

vat tarvittaessa puuttua epäkohtiin ja ongelmiin. 

Yhteenveto 

Kohdeorganisaation taloushallinto ei ole yrityksen ydinprosessi vaan tukiprosessi. Yrityk-

sen perimäinen tehtävä ei ole tuottaa taloustietoja tehokkaasti ja nopeasti, kuitenkin niitä 

halutaan aina vain nopeammin päätöksien tueksi. Automatisointia ja robotiikkaa tärkeäm-

piä asioita on, että mietitään työtehtävät ja prosessit kuntoon sekä selkeytetään ja teh-

dään näkyväksi ihmisten työtehtävät ja vastuut. Taloushallinnon työtä helpotetaan ja te-

hostetaan sillä, että varmistetaan taloushallinnon näkökulma asioihin ja varmistetaan tieto-

jen oikeellisuus osaprosessien alkupäässä. Usein virheet huomataan vasta taloushallin-

nossa, jossa virheitä joudutaan selvittämään ja korjaamaan. Usein tämä joudutaan teke-

mään juuri kiireisimpään aikaan, kun talousraporttia tulisi tehdä tehokkaasti. 

Haluan nostaa vielä yhden asian, josta ei varsinaisesti puhuttu aivoriihessä ja se on vies-

tintä. Kuten Åberg (2006, 93) toteaakin viestinnän liittyvän johtamiseen, sillä ilman viestin-

tää ei voida johtaa. Mielestäni se linkittyy hyvinkin moneen asiaan tässä kehittämishank-

keessa. Aivoriihessä keskusteltiin ulkoistetuista prosesseista ja taloushallinnon näkökul-

masta asioihin, niin mielestäni nämä ovat viestinnällisiä asioita. Eri osaston tulisi viestiä 

enemmän keskenään ja varsinkin otettaisiin taloushallinnon näkökulma asioihin. Aivorii-

hessä ilmeni, ettei kaikille ollut aivan selvää mistä päivämäärä ostoreskontran sulkemi-

selle tulee. Mielestäni kannattaisi laittaa intranettiin kuukausittain ilmoitus, koska ostores-

kontra laitetaan kiinni. Ilmoitus olisi hyvä laittaa muutama päivä aikaisemmin, että se toi-

misi muistutuksena laskujen tarkastajille ja hyväksyjille. Jos tämä auttaisi ihmisiä käsittele-

mään laskunsa aikataulussa, niin silloin ostoreskontran ja taloushallintotiimin esimiehet ei 

tarvitsisi muistutella sähköpostitse tai puhelimitse. Viestinnällä voitaisiin tuoda myös esille 

sitä, miten laskujen käsittely vaikuttaa ostoreskontran sulkemiseen ja sitä kautta koko 
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talousraportin valmistumiseen. Se, että talousraportin tekemien ei ole vain taloushallinnon 

työtehtävä. Konkreettinen talousraportti kylläkin, mutta tiedot siitä tulee eri liiketoiminta yk-

siköistä. Toisaalta tulee muistaa myös se, että laskujen tarkastajien ja hyväksyjien päätyö-

tehtävä ei ole laskujen käsittely vaan oman liiketoiminta yksikön tuloksellinen tekeminen. 

Kuitenkin mielestäni tulisi asioita viestiä myös niin, että kaikki yrityksessä tehtävät asiat ja 

varsinkin ne missä raha liikkuu vaikuttavat aina taloushallintoon ja kirjanpitoon.  

Helposti voidaan luoda mielikuva, että kaikki taloushallinnon prosessit helpottuvat, nopeu-

tuvat ja tehostuvat automatisoinnin, robotiikan ja tekoälyn myötä. Tosiasiassa näiden käyt-

töönotto kuitenkin vaati työtä, aikaa ja perehtymistä asiaan. Taloushallinnon datan on ol-

tava kunnossa, jotta prosesseja voidaan automatisoida ja käyttää robotiikkaa tai tekoälyä. 

Kaarlejärven ja Salmisen (2018,13) mukaan älykkään taloushallinnon toteutuminen vaatii 

näkemyksellistä johtamista ja kehitysosaamista. Uusista teknologioista ei ole hyötyä, jos 

perusta ei ole kunnossa. Sillä huonon tai jopa tarpeettoman prosessin automatisointi ei 

tuo lisäarvoa. 

Vastaus tämän kehittämishankkeen päätutkimuskysymykseen ”Miten saada kohdeorgani-

saation kirjanpidon kuukausiraportit ja tilinpäätös tehokkaammin valmiiksi aikataulussa?” 

on oleellinen osa kohdeorganisaation kehittämishankkeen onnistumisen kannalta. Apuky-

symyksien ”Missä ovat pullonkaulat nykyisissä prosesseissa ja miten taloushallinnon pro-

sesseja voidaan kehittää tehokkaimmiksi, selvitettiin nykyisten prosessien pullonkaulat ja 

keinoja taloushallinnon prosessien tehostamiseksi. Tiivistettynä vastaus päätutkimuskysy-

mykseen on ostoreskontran sulkeminen ajallaan ennalta suunnitelman päivän mukaisesti. 

Se, että aikataulussa pysytään, on ostoreskontran tehtäviä ja prosesseja kehitettävä niin, 

jotta tavoitteeseen päästään. Ostoreskontra on iso osa kirjanpitoa ja sisältää suurimman 

osan tositeaineistoa. Ostolaskujen käsittely ja ostoreskontran kehittäminen ei ole vain os-

toreskontra eikä edes vain taloushallinnon asia, vaan se koskee koko organisaatiota. Ta-

lousosaston eniten vievä prosessi on ostolaskujen käsittely. Ostolaskujen käsittely työllis-

tää myös muita organisaation jäseniä. Ostoreskontran toimintaa ja kirjanpitoa yleensäkin 

voidaan tehostaa ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn avulla. Lisäksi taloushallinnon proses-

seja tulee kehittää johtamisen ja viestinnän avulla ottamalla huomioon taloushallinnon nä-

kökulma sopimuksia tehdessä ja ulkoistettaessa prosesseja. Näin taloushallinnossa ollaan 

tietoisia muutoksista ja uusista asioita, joihin voidaan perehtyä etukäteen. Näin vältytään 

myös virheiltä ja sen myötä säästetään aikaa, mikä menisi selvitys- ja korjaamistyöhön. 

6.2 Kehittämishankkeen arviointi ja hyödyntäminen 

Arviointi on tutkimuksellisen kehittämistyön viimeinen vaihe, jonka tarkoitus on osoittaa, 

miten kehittämistyössä onnistuttiin ja arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen 
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luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin eli ja validiteetin avulla. (Ojasalo ym. 2018, 47,105.) 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittauksen luotettavuutta eli mittaustulosten toistettavuutta, jotta 

tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia tuloksia. Kun tutkimuksen tulokset eivät ole 

sattumanvaraisia niin tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä. Uusimalla tutkimus saavutettaisiin 

samat tulokset. (Hiltunen 2009.) Validiteetti taas ilmaisee sen, kuinka hyvin tutkimuksessa 

käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä mitä oli tarkoituskin mitata (Tilastokeskus 

2020).  

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisen tut-

kimuksen menetelmiä aineiston keruuseen käytettiin prosessikuvauksien laatimisia ja yh-

teisöllistä ideointimenetelmää. Tässä tutkimuksessa yhteisöllinen ideointimenetelmä oli 

periaatteessa sekoitus aivoriiheä ja ryhmäkeskustelua. Ojasalon ym. (2018, 105) mukaan 

laadullisen tutkimuksen tarkoitus on hankkia suppeasta kohteesta mahdollisemman paljon 

tietoa ja ymmärtää ilmiöitä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tutkimuksessa osallistui 

aivoriiheen kolme taloushallintotiimin jäsentä opinnäytetyön tekijän lisäksi. Taloushallinto-

tiimissä oli kaiken kaikkiaan kahdeksan ihmistä, joten osallistujien määrä ole melko vähäi-

nen. Kuitenkin sitä voidaan pitää riittävänä ja kattavana osallistujien työtehtävät huomioi-

den. Osa osallistujista on työskennellyt pitkään, jopa 30 vuotta, kohdeorganisaatiossa. 

Tutkimustulokset eivät olleet sattumanvaraisia, jos tutkimus uusittaisiin, niin saataisiin sa-

mat tulokset, joten siltä osin tutkimus on reliaabeli. Tutkimuksen olisi voinut toteuttaa 

myös haastattelujen avulla. Todennäköisesti haastateltavat olisivat olleet samat henkilöt, 

ketkä osallistuivat aivoriiheen. Kysymyksillä olisi kenties saanut täsmällisempiä vastauk-

sia, kun aivoriihessä keskustelu helposti ajautui yksityiskohtiin tai ohi aiheen. Teamsissa 

toteutettu aivoriihi ei oikein onnistunut niin kuin olisi toivonut. Opinnäytetyön tekijän olisi 

pitänyt enemmän suunnitella käytännön toteutus ja virtuaalisten post-it-lappujen käyttöä 

sekä ohjata osallistujia käyttämään enemmän niitä. Opinnäytetyön tekijä jäi kaipaamaan, 

että aivoriihessä olisi tullut enemmän ja varsinkin vaikka hassultakin kuulostavia ideoita. 

Ojasalon ym. (2018, 44) mukaan yhteisöllisen ideointimenetelmän tavoitteena onkin roh-

kaista ilmaisemaan ajatuksia ilman kritiikkiä ja saada mahdollisimman paljon ideoita ai-

kaan. 

Kehittämishankkeesta haasteelliseksi teki taloushallinnon prosessien laaja käsite ja sen 

ulottuvuus läpi organisaation. Ilman selkeää rajausta opinnäytetyö olisi voinut laajentua 

loputtomasti. Opinnäytetyön tekijä työskentelee kohdeorganisaatiossa, joten tutkittava 

aihe on tuttu, mutta haastavaa on säilyttää objektiivisuus tutkittavan asiaan. Kehittämis-

hankkeen tarkoituksena oli tutkia kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseja, millaisia 

ne ovat nyt, löytyykö sieltä pullonkauloja ja löytää keinoja, miten taloushallinnon proses-

seja voitaisiin tehostaa ja kehittää. Kehittämishankkeessa saatiin vastaus 
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tutkimuskysymykseen, joten voidaan todeta, että valitut mittausmenetelmät olivat oikeat ja 

tutkimus on validi. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusongelma voi olla jonkun asian kehittäminen tai muu-

toksen aikaansaaminen. Tutkimuksessa halutaan saada ymmärrys ilmiöistä ja aikaan-

saada muutos parempaan. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa ymmärryksen ja pää-

töksenteon tueksi. (Kananen 2014, 19–20.) Tämän kehittämishankkeen tavoitteena oli 

löytää tehokkuutta lisääviä keinoja kohdeorganisaation taloushallinnon prosesseihin. Tar-

koituksena oli löytää konkreettisia keinoja, joilla saataisiin tehokkuutta lisättyä ja samalla 

kenties työn mielekkyyttä parannettua. Mielestäni tässä onnistuttiin, koska ostoreskontra 

osoittautui pahimmaksi pullonkaulaksi kuukausittaisen talousrapotin valmistumiseen aika-

taulussa. Tähän yhtenä ratkaisuna on tekoälyn ottaminen ostoreskontraan. Nyt tämän ke-

hittämishankkeen myötä tunnistettiin ne laskut, johon tekoäly tullaan ensimmäisenä otta-

maan. Sen hankkimisprosessi on jo käynnissä. Ajan puutteen vuoksi, ei ehditä tähän ra-

porttiin seuraamaan miten sen käyttöönotto etenee ja miten paljon se tehostaa ostores-

kontran toimintaa. Toivon tämän kehittämishankkeen olevan alkusysäys kohti älykkääm-

pää taloushallintoa kohdeorganisaatiossa, jotta jatkuvasta prosessien ja työtehtävien ide-

oinnista sekä kehittämisestä tulisi arkipäiväinen asia ja osa työpäivää.  

6.3 Havaintoja kehittämistyöstä ja jatkokehittämisehdotukset 

Tässä kehittämishankkeessa aineistonkeruu menetelmänä järjestettiin yhteisöllinen ide-

ointimenetelmä, joka olisi sekoitus aivoriiheä ja ryhmäkeskustelua. Kohdeorganisaation 

taloushallintotiimin esimies mainitsi, että tämmöisiä aivoriihiä pitäisi järjestää jatkossakin 

taloushallintotiimin kesken. Niissä taloushallintotiimin jäsenet voisivat yhdessä miettiä 

konkreettisia asioita, joita pitää ja voidaan kehittää tai tehdä toisin. Tarkoituksena olisi 

luoda tästä koko ajan käynnissä oleva prosessi, jossa ideoidaan ja toteutetaan ideoita. 

Tällöin olisi koko ajan menossa ideointi, ratkaisujen keksiminen ja käytäntöön otto. Näin 

taloushallinto pysyisi mukana kehityksessä ja tehostaisi prosessejaan.  

Organisaatiossa pitäisi syntyä innostusta ja yhteistä tahtoa, jotta yrityksen strategia toteu-

tuu (Kuusela 2015,15). Savolaisen ja Lehmuskosken (2017) mukaan organisaatiossa tuli-

sikin rakentaa sellainen kulttuuri ja ilmapiiri, jossa jokainen voi innovatiivisesti kehittää ja 

kokeilla uusia ideoita turvallisesti. Ideoita tulisi arvioida systemaattisesti ja kannattamatto-

mat tulisi ajaa järjestelmällisesti alas. (Savolainen & Lehmuskoski 2017, 54.) Innovaa-

tiokulttuurin ruokkiminen on tärkeää organisaatioissa. Kun innovaatiotyöstä tehdään sys-

temaattista, niin siitä tulee uusi pysyvä osa ihmisen arkea. (Savolainen & Lehmuskoski 

2017, 18.) 
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Opinnäytetyön aikana nousi esiin jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksia. Kehittämishank-

keen yhteisöllisessä ideointimenetelmässä kävi ilmi, että kohdeorganisaatioon ollaan vuo-

den kahden sisällä uusimiaan EPR-toiminnanohjausjärjestelmä. Sitä hankkiessa ja valitta-

essa kannattaa huomioida tässä kehittämishankkeessa nousseisiin muutostoiveisiin. Ke-

hittämiskohteita olisi ainakin varastojen toiminnallisuus, voisiko niitä käsitellä erikseen ja 

suorittaa niiden sulkemiset eri aikaan.  

Pääkirjanpidon toive olisi saada tase-erittely suoraan ohjelmasta. Kohdeorganisaatiossa 

on erillinen raportointiohjelma käytössä. Aikaisemmin on selvitelty tase-erittelyjen muo-

dostamista tästä raportointiohjelmasta, mutta se oli kovin työlästä eikä siitä näin ollen ollut 

vastaavaa hyötyä. Tätä voisi tiedustella uudestaan, onko ohjelman toimittaja kenties kehit-

tänyt tätä toiminnallisuutta. Toki tämä asian voisi huomioida myös uutta ERP-toiminnan-

ohjausjärjestelmää hankkiessa, jos tase-erittely oli mahdollista saada kirjanpito-ohjel-

masta. 
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