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Tämän opinnäytetyön aiheena on 1.4.2020 voimaan astuneen verkkolaskulain toisen osan 
voimaantulo ja sen vaikutukset Ohjelmisto X:ää käyttävien elinkeinonharjoittajien 
myyntilaskutukseen. 

Valitsin tämän aiheen, sillä se on ajankohtainen aihe niin EU-tasolla kuin Suomessakin, jolloin 
siitä saatu data ja tutkimustieto on tuoretta ja hyödynnettävissä toiminnan kehittämiseen ja 
verkkolaskutuksen ymmärtämiseen. Aihetta on tarkasteltu EU-direktiivistä ja Suomen 
ajantasaisesta lainsäädännöstä lähtien, minkä lisäksi laskutuksen ja taloushallinnon teoriaa on 
käsitelty useiden eri kirjallisuus- ja online-pohjaisten lähteiden kautta. 

Lähdeaineisto on melko yksimielistä taloushallinnon käsitteistä ja myyntilaskutuksen 
järjestämisestä, mutta lakimuutoksen myötä tieto voi nopeasti vanhentua. Opinnäytetyössäni otan 
kantaa tähän aiheeseen tutkimalla, miten elinkeinonharjoittajat ovat valmistautuneet muuttamaan 
oman myyntilaskutuksensa sähköisiksi lakimuutoksen myötä ja kuinka tämän tiedottamisessa on 
onnistuttu. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena. Toimeksiantajana toimii 
Yritys X. 

Opinnäytetyöni alkaa tietoperustan läpikäymisestä. Johdannossa esitellään toimeksiantajayritys 
ja Ohjelmisto X, minkä jälkeen pureudutaan taloushallinnon käsitteisiin ja prosesseihin. Tämän 
jälkeen esittelen EU-direktiivin sisällön sekä siitä johdetun Lain hankintayksiköiden ja 
elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta, josta siirrymme luontevasti aihetta 
käsittelevään tutkimus- ja pohdintaosaan. Tutkimustuloksista käy ilmi, että verkkolaskulain 
voimaantulosta huolimatta useat elinkeinonharjoittajat ovat jo muuttaneet myyntilaskutuksena 
sähköisiksi aiemmin. Tämän lisäksi elinkeinonharjoittajat kokevat, että aiheesta olisi pitänyt 
tiedottaa enemmän. 

 

ASIASANAT: 

Laskutus, direktiivit, taloushallinto, sähköinen laskutus 

 



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Business | Media Management  

2020 | 38 pages, 3 pages in appendices 

Eemeli Sepponen 

THE EFFECTS OF THE SECOND ACT OF THE E-
INVOICING LAW ON SALES INVOICING OF 
TRADERS 

 The users of Software X 

The subject of this thesis is The Effects of The Second Act of the E-invoicing Law on Sales 
Invoicing of Traders, which came into effect on 1 April 2020, and how it affects the sales invoicing 
of traders who use the accounting Software X. 

I chose this subject as it is a current topic both in the European Union as well as in Finland. The 
data and research information obtained is fresh and can be used to develop operations and 
understanding of e-invoicing.  

The basis of the research is on the EU directive and up-to-date Finnish legislation. In addition to 
those, the theory of billing and financial management has been examined by using several 
different literature and online based sources. 

The source material is fairly unanimous on the concept of financial management and sales 
invoicing, but with the change in the law, information can quickly become obsolete. In my thesis, 
I will study this topic by examining how traders have prepared to convert their own sales invoices 
to electronic in accordance with the new e-invoicing law and how the communication of the 
change was conducted and if it was successful. The study was conducted as a quantitative 
survey. The client is Company X. 

My thesis begins with going through the theory base. The introduction consists of introducing the 
employer company and the Software X, followed by a deeper look into the concepts and 
processes of financial management. I will then present the content of the EU Directive and the 
derived Act on Electronic Invoicing for Contracting Entities and Traders, from which we will 
naturally move on to the research and reflection section on the subject. The research results show 
that despite the E-Invoicing Act coming into effect, several traders have already converted to 
electronic invoicing before the law. In addition to this, traders feel that more information of the E-
Invoicing Act should have been provided. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni tutkitaan 1.4.2020 voimaan astuneen lain, Laki hankintyksiköiden ja 

elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (22.2.2019/241), toisen osan 

käytännön vaikutusta Ohjelmisto X:ää käyttävien elinkeinonharjoittajien 

myyntilaskutukseen. Myöhemmin lakiin viitataan sanalla verkkolaskulaki. 

Myyntilaskutusprosessia tarkastellaan opinnäytetyössäni laskun muodostamisesta sen 

lähetykseen verkkolaskun muodossa. Laskun aihe, maksutoimenpiteet ja 

maksusuorituksen kuittaukset on jätetty pois aiheen rajaamiseksi. 

Opinnäytetyö tehdään toimeksiantona työnantajayritykselleni Yritys X:lle, jonka tuote 

Ohjelmisto X on. Tutkin opinnäytetyössäni myös elinkeinonharjoittajien toiveita 

verkkolaskulain tiedottamisesta sekä siitä, mitä kautta he kuulivat aiheesta ja kuinka 

tiedottaminen olisi tullut hoitaa.  

Aihe on ajankohtainen, sillä verkkolaskulain voimaantulon myötä yritykset voidaan 

velvoittaa vastanottamaan verkkolaskuja. Lain myötä verkkolaskuksi määritellään laskun 

sähköinen aineisto, minkä uskon olevan käänteentekevä muutos yritysten 

myyntilaskutuksessa, jossa ennen myös PDF ja paperinen lasku ovat olleet laajasti 

hyväksyttyjä. Aihe on hyvin ajankohtainen, uusi ja merkityksellinen yritysten elintärkeille 

toiminnoille, minkä vuoksi sen tutkiminen antaa viitteitä myyntilaskutuksen 

sähköistämisen edistysaskeleista. 

Tavoitteena on selvittää Yritys X:n Ohjelmisto X -asiakaskunnan muutokset 

verkkolaskulain toisen osan voimaantulon myötä. Opinnäytetyön pääkysymys on 

selvittää, miten myyntilaskutus on järjestetty ennen ja jälkeen lain voimaantulon. 

Apukysymyksinä käytetään aihetta läheisesti käsitteleviä lisäkysymyksiä, kuten 

tiedottamisen onnistumista ja sen mahdollisesta vaikutusta yrityksen 

myyntilaskukäyttäytymiseen. 

Tutkimuksen menetelmä on toteutettu kvantitatiivisena strukturoituna 

kysymyspatteristona otannan suuruudesta johtuen. Välineinä on hyödynnetty Google 

Forms -kyselytyökalua ja tietojen purkamiseen Google Sheets -työkalua. Kysely on 

toteutettu sähköpostitse lähetettynä kyselynä Yritys X:n Ohjelmisto X -asiakaskunnalle. 

Opinnäytetyöni rakenne kulkee laajemmasta aihealueesta tarkempaan ja siitä aina 

tutkimusosaan asti. Esittelen ensin työnantajayrityksen sekä laskutusohjelman, jonka 
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käyttäjäkuntaa tutkitaan. Tämän jälkeen tarkastelen lähdeaineiston pohjalta yrityksen 

taloushallinnon perusteita. Taloushallinnon perusteiden osa-alueiksi olen sisällyttänyt 

myyntilaskutuksen sähköistämisen ja digitalisaation osana yrityksen laskutusta. 

Tämän jälkeen tarkastelen EU:n direktiiviä verkkolaskulain sisällöstä ja kuinka se on 

implementoitu kansallisella tasolla osaksi Suomen lainsäädäntöä. Tästä johdannaisena 

siirryn varsinaiseen tutkimusosaan, jossa tutkitaan yrityksen 

myyntilaskutuskäyttäytymistä ja aiheen tiedottamista ennen ja jälkeen verkkolaskulain 

toisen osan voimaantulon. Tutkimustulokset analysoidaan ja niistä vedetään 

johtopäätökset, minkä jälkeen siirrymme pohdintaosioon. 

Pohdintaosassa tarkastelen tutkimuksen tavotteita ja päätutkimustuloksia. Arvioin 

tutkimuksen toteutumista, menetelmiä ja nostan esiin jatkotoimenpiteitä, joita Yritys X 

voi tehdä tutkimustulosten pohjalta. Lopuksi kerron omasta opinnäytetyöni 

oppimiskokemuksesta, sen tavoitteista ja toteutumisesta.  

 

1.1 Toimeksiantajayrityksen esittely: Yritys X 

Toimeksiantajan tiedot on piilotettu julkisesta versiosta. 

 

1.2 Ohjelmisto X 

Ohjelmisto X:n tiedot on piilotettu julkisesta versiosta. 
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2 YRITYKSEN TALOUSHALLINTO 

Yrityksen taloushallinnon ymmärtäminen on elintärkeä osa yrityksen toimintaa ja sen 

myötä tärkeä tausta opinnäytetyölleni. Yritys, jolla on tehokkaasti ja hyvin hoidettu 

taloushallinto, kykenee mukautumaan oman aikansa ja toimintansa tarpeisiin ja 

mahdollisiin riskeihin sekä tarkastelemaan omaa kehityskaartaan talouden lukujen 

silmin. 

Liiketoiminnan elinkelpoisuus sekä taloudellinen menestys varmistetaan 

talousohjaamisella. Elinkelpoisuutta ylläpitääkseen yrityksellä on neljä tavoitetta, jotka 

tulee taloudessa saavuttaa. Likvidi- eli maksukyky tulee olla kunnossa, minkä lisäksi 

yrityksen tulee myös vakavarainen, jolloin mahdollisimman pieni osa olisi vierasta 

pääomaa ja taas puolestaan mahdollisimman paljon omaa. Yrityksen toiminnan tulee 

olla kannattavaa, eli menot ja lainat sekä voitonjakomaksut tulee pystyä kuittaamaan 

myyntituloilla. Toiminnan tulee myös olla tehokasta ja tuottaa asiakkailleen lisäarvoa. 

(Viitala & Jylhä 2013, luku 18.) 

Taloushallinto on laaja kokonaisuus, jonka avulla organisaatio seuraa taloudellisia 

tapahtumia, joita voidaan hyödyntää raportoinnissa sidosryhmille. Taloushallinto jaetaan 

kahteen kokonaisuuteen taloudellisen tiedon tuottamiseksi: yleiseen laskentatoimeen 

(ulkoinen) ja johdon laskentatoimeen (sisäinen). (Viitala & Jylhä 2013, luku 18; Lahti & 

Salminen 2014, 16.)  

Esimerkiksi verottaja, työntekijät, asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit ovat tahoja, joille 

tuotetaan yrityksen taloudellisia tietoja ulkoisen laskentatoimen kautta. Ulkoisen 

laskentatoimen perusta on yrityksen kirjanpidossa. Sisäinen laskentatoimi puolestaan 

tuottaa taloudellista tietoa yrityksen johdolle edistäen siten yrityksen sisällä tapahtuvaa 

taloudellista johtamista. Nykyaikaisessa taloushallinnossa sekä sisäinen että ulkoinen 

laskentatoimi tuottavat tietoja, joita hyödynnetään vuorovaikutuksellsiesti keskenään. 

(Viitala & Jylhä 2013, luku 18; Lahti & Salminen 2014, 16.) 

Taloushallintoa voidaan tarkastella yrityksen strategian tasolla, jolloin sitä katsotaan 

osana liiketoiminnan funktiota tai tukitoimintona yrityksen toiminnalle. Taloushallinnon 

kokonaisuuden käytännön ymmärtämisen osalta sitä on helpointa tarkastella 

pienempinä osina. (Lahti & Salminen 2014, 16.)  
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2.1 Taloushallinnon prosessit 

Lahti & Salminen (2014, 17) kertovat maksuliikenne- ja kassanhallintakäsittelyyn 

kuuluvan viitesuoritukset, tiliotetapahtumat ja maksuihin liittyvät tapahtumat. Tärkeä osa 

maksuliikennettä on myös muut maksuvälineet, kuten esimerkiksi kassa- ja 

käteistapahtumat, mobiili- ja internetmaksut sekä muut maksukortteihin liittyvät 

tapahtumat.  

Käyttöomaisuudeksi lasketaan elinkeinotoiminnan pysyvään käyttöön hankittua 

omaisuutta, kuten kalustoa, koneita ja rakennuksia (Verohallinto 2020). 

Käyttöomaisuuden seuraamista kutsutaan käyttöomaisuuskirjanpidoksi, joka sisältää 

myös hakintojen arvostuksen ja poiston. Palkkakirjanpitoprosessiin kuuluu työajan ja 

palkanlaskennan sekä muiden palkkatapahtumien seuranta ja analysointi. (Lahti & 

Salminen 2014, 17.) 

 
Kuva 1. Pääkirjanpito, raportointi, arkistointi ja esiprosessit muodostavat taloushallinnon 
kokonaisuuden (Lahti & Salminen 2014, 19). 

Pääkirjanpito nitoo prosessissaan yhteen tapahtumat muista taloushallinnon osa-

alueista ja raportoi näistä eteenpäin. Pääkirjanpitoon kuuluu tapahtumien täsmäytyksen, 

tilikauden seuraaminen ja sulkeminen, minkä lisäksi sen piiriin kuuluu esimerkiksi myös 

verotus ja raportointi. (Lahti & Salminen 2014, 17.) 
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Erilaisten raporttien rakentaminen ja välittäminen eteenpäin kuuluvat raportoinnin 

prosessiin. Raportoinnissa käytetään muista taloushallinnon osa-alueista saatua tietoa. 

Yrityksen budjetointia ja ennusteita ohjataan ja johdetaan raportoinnin avulla. Arkistointi 

liittyy vahvasti kaikkiin taloushallinnon osa-alueisiin. Kontrollit ovat pitkälti toimintoja, 

joilla pyritään varmistamaan, että yritys toimii tehokkaasti ja raportointi on luotettavaa. 

(Lahti & Salminen 2014, 18.) 

Ostolaskujen kokonaisprosessi alkaa ostoehdotuksella tai ostotilauksella, joka päättyy 

ostolaskun maksamiseen. Myös esimerkiksi sopimukset ja tuotteen vastaanottamiset 

voivat kuulua ostolaskuprosessin piiriin. (Lahti & Salminen 2014, 16–17.) 

Ostolaskuprosessista irrallisia korvattavia kuluja, joita ovat työntekijän matkat ja muut 

pienet kulutapahtumat, kutsutaan matka- ja kululaskuprosessiksi. Myyntilaskutukseen 

liittyvä prosessi koostuu puolestaan myyntitilauksesta, laskutuksesta ja  

maksusuorituksesta. Perintä ja myyntireskontra lasketaan tärkeäksi osaksi 

myyntilaskuprosessia. (Lahti & Salminen 2014, 17.) 

2.2 Sähköinen myyntilaskutus yritysten välisessä toiminnassa 

Yrityksen yksi kriittisimmistä prosesseista on laskutuksen järjestäminen, jolla 

mahdollistetaan yrityksen elintoiminnot. Laskutus on yrityksen aikaa vievää toimintaa, 

minkä vuoksi sen tulisi olla nopeaa ja helppoa. (Toivonen 2017, 8.) 

Laskutusprosessi on yritykselle äärimmäisen tärkeä osa, jonka virheet voivat heikentää 

yrityksen elinvoimaisuutta ja maksukykyä. Laskutus on myös vahva osa yrityksen 

ulospäin näkyvää mainetta. Myyntilaskutuksen prosessi alkaa myyntilaskun luomisesta 

ja päättyy vastaanottajan maksusuoritukseen, joka kohdistetaan yrityksen 

myyntireskontraan, kirjataan pääkirjanpitoon ja lopulta arkistoidaan sähköisessä 

muodossa. (Lahti & Salminen 2014, 78.) 

Sähköistä myyntilaskutusta ja sen toiminnallisuutta on hyvä tarkastella koko prosessin 

näkökulmasta aina myyntilaskujen luomisesta maksusuoritukseen ja kirjaukseen. 

Monesti sähköinen laskutus mielletään tarkoittamaan vain laskulähetystä ja -kanavaa, 

mutta laskuttajan näkökulmasta laskun luominen sähköisesti, automaattisesti ja 

tehokkaasti on lähetyskanavaa olennaisempi asia. (Lahti & Salminen 2014, 78.) 
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Myyntilaskutusprosessi sisältää neljä pääasiallista osaa: laskun luominen, laskun 

lähettäminen, laskun arkistointi ja myyntireskontra, johon suoritus kuitataan ja josta 

käsitellään perinnälliset toimenpiteet. Myyntilaskutus ei voi olla sähköistä ilman 

vastaanottajan kykyä vastaanottaa ja käsitellä sähköisiä ostolaskuja. (Lahti & Salminen 

2014, 79.) 

 
Kuva 2. Prosessi myyntilaskun elinkaarelle (Lahti & Salminen 2014, 79). 

Myyntilaskutuksen sähköistäminen tuo joustavuutta yritykselle. Sähköisesti hoidettu 

myyntilaskutus on mahdollista toteuttaa niin, ettei se ole sidonnainen tiettyyn 

kuukaudenpäivään. Sähköinen myyntilaskutus tehostaa yrityksen kassavirtaa, helpottaa 

laskutuksen seurattavuutta ja mahdollistaa pääsyn samaan aineistoon esimerkiksi sekä 

tilitoimistolle että asiakasyritykselle. (Kuntola 2016.) 

Automatisoidun ja sähköistetyn toiminnan ansiosta virheet ja sitä kautta selvitystyöt 

vähenevät. Sähköistämisen myötä tulostus- ja postituskulut vähenevät ja tuovat siten 

säästöä yritykselle. Sähköisesti toimitettujen myyntilaskujen läpimenoaika lyhenee, 

jolloin lasku saadaan vastaanottajalle nopeammin ja sen lisäksi maksuun aikaisemmin 

vastaanottajan päässä. (Lahti & Salminen 2014, 81–82.) 

Myyntilaskun tietosisältö on määritelty arvonlisäverolaissa AVL 209 e §. Myyntilasku 

sisältää siten pakollisia tietoja, jotka tulee löytyä laskusta millä kielellä tahansa. (Jokinen 

& Pamppunen 2019.) Myyntilaskuilla on tarkat määritykset arvonlisäverolaissa (Liite 1). 

2.3 Digitaalinen taloushallinto ja verkkolaskutus 

2.3.1 Digitaalinen taloushallinto vs. sähköinen taloushallinto 

Sähköinen taloushallinto voidaan mieltää eri taloushallinnon prosessien ja tehtävien 

hoitamista sähköisesti. Periaate on, että tiedot kirjataan kerran yhteen järjestelmään, 
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jolloin toistuvat manuaalisesti käsiteltävät prosessit ja prosessiketjut automatisoidaan ja 

päivitetään kirjanpitoon. Sähköinen taloushallinto eroaa digitaalisesta siinä, että 

digitaalisessa taloushallinnossa automaatio on merkittävässä osassa ja aineisto alusta 

loppuun käsitelty sähköisesti. (Suomela 2016.)  

Digitaalisesta taloushallinnosta on lukuisia eri nimityksiä ja määrityksiä ja useat eri 

määritelmät kertovat, että taloushallinto on ollut suuressa murroksessa digitaalisuuden 

myötä.  Digitaalista taloushallintoa voidaan tarkastella esimerkiksi vain sähköisenä 

myynti- ja ostolaskutuksena ja siihen liittyvänä tiliotetapahtumana, joka on 

konekielisessä muodossa. Osaltaan siinä korostuvat puolestaan eri tekniset ratkaisut, 

verkkolaskustandardit ja informaation rakenteelliset kielet kuten XBRL ja XML. (Lahti & 

Salminen 2014, 23.) 

Digitaalinen taloushallinto onkin automatisointia informaation eri käsittelyvaiheiden 

osalta sekä niiden työstämistä digitaalisesti. Kaikki yrityksen toimet pyritään hoitamaan 

digitaalisesti sidosryhmien kanssa ja siten tiedon ylimääräistä manuaalista käsittelyä 

pyritään välttämään. (Lahti & Salminen 2014, 24.) 

Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan siten prosessia, jossa taloushallinnon eri osat 

työvaiheineen pyritään automatisoimaan. Automatisoinnin tavoite onkin poistaa turhat 

vaiheet sähköisen aineiston käsittelystä. Ylimääräiset työvaiheet pyritään 

automatisointimahdollisuudesta huolimatta poistamaan ja jäljelle jääneet työt 

vakioimaan. Digitaalisella taloushallinnolla pyritään siten tehostamaan toimintaa 

hyödyntämällä lukuisia eri sähköisiä ratkaisuja. (Lahti & Salminen 2014, 25–26.) 

2.3.2 Verkkolaskutus osana digitaalista taloushallintoa 

Verkkolaskutuksen merkitys on kasvussa niin Suomessa kuin maailmallakin. Yhä 

useampi yritys siirtyy tai on siirtynyt verkkolaskutuksen pariin, minkä vuoksi perinteiset 

sähköposti- ja paperilaskut jäävät todennäköisesti jollain aikajänteellä historiaan. 

Verkkolaskutuksen yleistyessä myös automatiikan ja robottien merkityksen voi ajatella 

kasvavan. 

Yksi keskeisimmistä osista digitaalisessa taloushallinnossa on verkkolaskutus, jolla 

digitaalisen taloushallinnon tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. 

Verkkolaskutusta hyödyntämällä laskun tiedot saadaan siirrettyä rakenteellisesti 

suoraan vastaanottajan ostolaskujärjestelmään. (Lahti & Salminen 2014, 26–27.)   
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Verkkolaskuksi määritellään sähköinen laskuaineisto, jonka mukana vastaanottajalle 

toimitetaan automaattisesti laskun tiedot liitteineen (Maventa n.d). Verkkolaskudataa 

hyödyntämällä laskun käsittelyn eri vaiheet, kuten esimerkiksi täsmäytys ja tiliöinti, 

voidaan käsitellä automaattisesti. (Lahti & Salminen 2014, 26–27.) 

Nykyisellään suuri osa tiedosta on jo digitaalisessa muodossa, jonka myötä 

talousprosessien ja raportoinnin automatisointia voidaan hyödyntää. Datan 

automatisointi mahdollistaa tilanteen, jossa järjestelmä kykenee suorittamaan 

itsenäisesti tehtävät, joita ennen käsiteltiin manuaalisesti ihmisen toimesta. (Lahti & 

Salminen 2014, 27.) 

Sähköiseen taloushallintoon on kehittynyt sähköisyyttä edistävien lakimuutosten ja 

internetin avulla useita eri verkkolaskustandardeja. Verkkolaskuoperaattorit tarjoavat 

verkkolaskupalveluita ja laskuvälitystä. Suurella osalla yrityksiä on kyky ja valmius 

lähettää verkkolaskuja ja vastaanottaa niitä, mutta siitä huolimatta useat vastaanottavat 

edelleen paljolti paperilaskuja. Verkkolaskutuksen hyödyt tulevat esille paperilaskuista 

luovuttaessa. Eri maiden välillä on standardeista ja operaattoreista johtuen vaihtelua, 

mikä on vaikeuttanut verkkolaskujen välitystä EU-tasolla. (Lahti & Salminen 2014, 29.) 

Suomen sisällä suuret yritykset ovat edistyneimpiä digitaalisuudessa, minkä lisäksi 

suuret toimijat lähettävät myös myyntilaskunsa verkkolaskuina. Enterprise Resource 

Planning- ja talousjärjestelmät ovatkin pyrkineet automatisoimaan manuaalisia vaiheita 

ja yhteistyöllä kehittämään yritystenvälisiä integraatioita, mutta myös hyödyntämään 

raportointia ja saatavilla olevan tiedon analysointia. Sopivan taloushallinnon ohjelmiston 

löytäminen on ollut vaativaa, minkä lisäksi organisaatioiden ja ihmisten vaikeus ottaa 

käyttöön nopeasti muuttuvia teknologioita ja toimintamalleja on hidastanut kehitystä. 

(Lahti & Salminen 2014, 30.) 

Nämä osaltaan vaikuttavat yritysten vastahakoisuuteen siirtyä verkkolaskujen 

lähettämisen piiriin, jossa lähettäjän hyödyt on koettu pieniksi. Markkinat ovat tosin 

vieneet kehitystä eteenpäin ja poistaneet tai pienentäneet esteitä verkkolaskutuksen 

aloittamiselle. Operaattorit ja eri verkkolaskustandardit on saatu toimimaan 

tehokkaammin yhdessä. (Lahti & Salminen 2014, 30.) 

Suomessa EU-direktiiviin 2014/55/EU pohjautuva Laki hankintayksiköiden ja 

elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta astui voimaan 1.4.2019, jolloin 

hankintayksiköt velvoitettiin aloittamaan verkkolaskujen vastaanoton. 

Elinkeinonharjoittajia laki asetettiin koskemaan 1.4.2020 alkaen, jolloin 
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elinkeinonharjoittajilla astui lain puitteissa voimaan oikeus saada pyynnöstä sähköinen 

lasku. (L 22.2.2019/241.) Lain tarkoituksena on edesauttaa laskutuksen sähköisyyttä ja 

automatisointia niin julkishallinnon kuin yritystenkin osalta (Valtiokonttori 2019). 
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3 EU:N DIREKTIIVI JA LAKI HANKINTAYKSIKÖIDEN JA 

ELINKEINONHARJOITTAJIEN SÄHKÖISESTÄ 

LASKUTUKSESTA 

3.1 Direktiivi 2014/55/EU Sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa 

Direktiivit määrittelevät säädetyt tavoitteet, joihin EU-maiden tulee päästä. EU-maat 

saavat itse päättää lain täytäntöönpanon ja keinot, jonka jälkeen ne saatetaan osaksi 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Jäsenmaiden viranomaiset ilmoittavat annetut kansalliset 

lait Euroopan komissiolle määräajassa, joka on yleensä kaksi vuotta. Mikäli jäsenvaltio 

jättää lain antamisen tekemättä, voi komissio käynnistää rikkomusmenettelyn. 

(Euroopan komissio 2019.) 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet direktiivin 2014/55/EU 16.4.2014 

koskien sähköistä laskutusta julkisissa hallinnoissa. EU:n jäsenvaltioissa on useita eri 

standardeja, joita käytetään sähköisessä laskutuksessa. Mikään standardi ei ole 

ensisijainen tai välttämättä keskenään yhteentoimivia. (Direktiivi 2014/55/EU.) 

Yhteisten standardien puuttuessa jäsenvaltiot ovat rakentaneet omia ratkaisujaan 

sähköisen laskutuksen edistämiseen julkishankinnoissa. Keskenään käytössä olevien 

standardien määrä on kasvussa ja oletettavasti tulee tulevaisuudessakin kasvamaan. 

(Direktiivi 2014/55/EU.) 

Standardit, jotka eivät ole yhteentoimivia, aiheuttavat epävarmuutta ja ylimääräisiä 

toimintakustannuksia. Toisistaan poikkeavat tekniset ja oikeudelliset vaatimukset 

muodostavat esteitä maiden välisille kaupoille, mikä rajoittaa perusvapauksien kautta 

maiden välistä kaupallista toimintaa. (Direktiivi 2014/55/EU.) 

EU:n direktiivi suosittaa yhtenäisen eurooppalaisen standardin rakentamista, mikä 

sisältää sähköisen laskun ydinelementtejä. Standardissa olisi määriteltävä 

ydinelementit, joita on aina sisällytettävä sähköiseen laskuun. Semanttinen 

yhteentoimivuus tarkoittaa sitä, että tietty määrä vaadittua tietoa ja sen täsmällinen 

merkitys säilyy huolimatta aineiston siirtotavasta. Dataelementit tulee voida esittää 

sellaisessa muodossa, jota voidaan vaihtaa vastaanottajan ja lähettäjän välillä suoraan, 

minkä lisäksi myös käsitellä automaattisesti. (Direktiivi 2014/55/EU.) 
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Yhteentoimivuutta ja oikeusvarmuutta parantamalla direktiivi edistää sähköisen 

laskutuksen käyttöönottoa, jolloin talouden toimijoille koituu säästöjä. Myös 

ympäristövaikutukset ja hallinnolliset rasitteet vähenevät. (Direktiivi 2014/55/EU.) 

Suurin hyöty saavutetaan, kun laskun käsittely on automatisoitu tuottamisen, 

lähettämisen, siirtämisen, vastaanottamisen osalta. Koneellisesti luettavien laskujen 

digitaalinen ja automaattinen käsittely on siten katsottu noudattavan eurooppalaista 

standardia. Laskukuvatiedostoa ei direktiivin myötä pidetä enää sähköisenä laskuna. 

(Direktiivi 2014/55/EU.) 

3.2 Suomen lainsäädäntö verkkolaskulaista 

Laki hankintyksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta on Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2014/55/EU pohjautuva laki. Lakia sovelletaan 

sähköiseen laskutukseen, joka koskee hankintayksiköitä ja elinkeinonharjoittajia. (L 

22.2.2019/241, 1 §.) 

Sähköiseksi laskuksi määritellään lasku, joka on rakenteisessa muodossa muodostettu, 

siirretty ja otettu vastaan niin, että sen automaattinen käsittely on mahdollista. Sähköinen 

lasku noudattaa eurooppalaista standardia, jonka tiedot on julkaistu Euroopan unionin 

direktiivissä 2014/55/EU. (L 22.2.2019/241, 2 §.) 

Laissa tarkoitetaan hankintayksiköiden lisäksi elinkeinonharjoittajatahoa, joka harjoittaa 

liike- ja ammattitoimintaa ja josta on säädetty elinkeinotulon verottamisesta annetussa 

laissa. Laki koskee elinkeinonharjoittajaa, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 

euroa. (L 22.2.2019/241, 2 §.) 

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus pyytää sähköistä laskua hankintayksiköltä tai toiselta 

elinkeinonharjoittalta (L 22.2.2019/241, 4 §). Laki astuu voimaan 1.4.2019, jolloin se 

velvoittaa julkishallintoja. Elinkeinonharjoittajaa koskeva laki astuu käytännön tasolla 

voimaan 1.4.2020. (L 22.2.2019/241, 5 §.) 
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4 TUTKIMUS VERKKOLASKULAIN TOISEN OSAN 

TIEDOTTAMISESTA JA VAIKUTUKSESTA 

ELINKEINONHARJOITTAJAN 

MYYNTILASKUTUKSEEN 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja esitystapa 

Suuren otannan vuoksi valitsin tutkimuksen lähestymistavaksi määrällisen tutkimuksen, 

jonka strukturoidut kysymykset ja niiden vastaukset mahdollistavat laajan aineiston 

käsittelyn tehokkaasti ja automaatiota hyödyntäen. 

Aineistonkeruu verkkokyselyn muodossa on yksi määrällisen tutkimuksen menetelmistä. 

Sähköpostin otsake laaditaan niin, että sisältö on lyhyt ja tiivistävä, ja joka houkuttelee 

vastaanottajaa avaamaan kyselyn. Tekstikentän tulee niin ikään olla tiivis ja lyhyt, sillä 

online-ympäristössä on totuttu lyhyeen viestintään. Online-kysely tehdään lyhyeksi, sillä 

pitkien kyselyiden vastausprosentit jäävät usein mataliksi. Vastaajalle ilmoitetaan 

vastausaika, jonka hän allokoi vastaamiseen. (Kananen 2015, 279–280.) 

Määrällistä tutkimusta voidaan käyttää suuren otannan käyttäytymisen mittaamiseen, 

jolloin huomiota ei kiinnitetä yksittäiseen vastaukseen (Kananen 2015 , 287). 

Tutkimusaineisto voi olla kyselytutkimuksessa laaja, jolloin suurelta vastaajamäärältä 

voidaan kysyä useita asioita. Menetelmä on nopea ja tehokas ja tuottaa tuloksia 

numeroihin perustuen, mitä voidaan käsitellä tilastollisesti. Vakiintuneen tulkinnan 

mukaisesti saatava tieto on pinnallista mutta luotettavaa. Joukko muodostaa otoksen 

kohteena olevasta perusjoukosta. Datan analysoimiseksi käytetään tilastollisia 

menetelmiä. Tiedot yleistetään koskemaan kyselyn perusjoukkoa. Tutkija ei vaikuta tai 

kohtaa tutkittavia. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 104–105.) 

Luokitteluasteikkoa käytetään kuvaamaan, kun havaintoyksikkö kuuluu vain yhteen 

luokkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ammatti: opiskelija / työväestö / toimihenkilö, asiointi: 

kyllä / ei. Muuttujan arvoilla ei ole merkitystä tai järjestystä, eikä luokkia aseteta 

järjestykseen. Ominaisuuksille annetaan numeraalinen arvo, joka sallii tilasto-ohjelman 

laskuoperaatiot. Frekvenssi (montako kappaletta tai prosenttia vaihtoehtoa on) on ainut 

sallittu laskutoimitus. Havaintoyksiköt voidaan myös asettaa järjestykseen, kuten 
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esimerkiksi Likertin asteikossa, jossa samanmielisyyttä mitataan kasvavana yhteen 

suuntaan tai laskevana toiseen suuntaan. (Kananen 2015, 246–247.) Sanallinen 

mittaaminen esitetään määrällisessä tutkimuksessa numeraalisina (Kananen 2015, 

249). 

4.2 Toteutus 

Opinnäytetyön tutkimusosan toteutus on tehty kvantitatiivisista menetelmää ja sitä 

varten koottua kysymyspatteristoa käyttäen. Kysymykset on strukturoitu. 

Aineistokeruukysely on lähetetty sähköpostitse Ohjelmisto X:n asiakaskunnasta otetulle 

rajatulle satunnaisotannalle tiistaina 27.10.2020. Vastausaikaa on annettu neljä 

arkipäivää 30.10.2020 klo 15.00 asti. Kysely toimitettiin sähköpostitse 865:lle 

elinkeinonharjoittajalle, joista kyselyyn vastasi 9 vastaajaa. Vastausprosentiksi 

muodostui 1,04 %. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. 

Kysymyspatteristo noudattaa strukturoitua kysymyspatteristoa. Kysely sisältää 

kaksitoista kysymystä, joista neljässä on vastausvaihtoehtona Kyllä, Ei ja En osaa 

sanoa. Yhdessä kysymyksessä on vastausvaihtoehtona Kyllä, Ei, Myyntilaskut muutettu 

sähköisiksi jo aiemmin ja En osaa sanoa. Kahdessa kysymyksessä vastaajaa pyydetään 

arvioimaan prosenttiosuutta. Kahdessa kysymyksessä on vastausvaihtoehdoiksi tarjottu 

lista sidosryhmistä, joista vastaajan tulee valita häntä lähinnä oleva vastausvaihtoehto.  

Kysymyspatteristo sisältää myös kolme Likertin asteikolla mitattavaa kysymystä, joilla 

tarkastellaan vastaajan henkilökohtaista kokemusta verkkolaskulain sisällöstä ja sen 

tiedottamisesta. Kyselyn vastaukset annetaan monivalintamenetelmällä. Vastaukset 

ovat sanallisessa muodossa, mutta käsitellään numeraalisesti prosenttiosuusmuotoon 

graafista havainnollistamista varten. Asteikolta on tietoisesti jätetty pois keskivaihtoehto, 

joka mahdollistaa neutraalin vastauksen antamisen, jolloin data on hyödyllisempää 

jatkotoimenpiteitä ajatellen. 

Kyselyn muodostamiseen on käytetty Google Forms -työkalua. Kaikki Google Formsin 

kautta annetut vastaukset tallennettiin Google Sheets -työkaluun, joka on integroitu 

ominaisuus Google Formsissa, ja kaikille arvoille annettiin numeerinen arvo. Tämän 

pohjalta aineistosta muodostettiin graafeja kuvaamaan ja esittämään tuloksia niin ikään 

Google Formsin ja Google Sheetsin ominaisuuksia käyttäen. 
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4.3 Tutkimustulokset 

Tässä kappaleessa käsitellään kyselyyn tulleita vastauksia kysymys ja kokonaisuus 

kerrallaan. Kysymysten tulokset esitetään samassa järjestyksessä kuin vastaajille 

toimitetussa kyselyssä, minkä lisäksi tuloksia havainnollistetaan kuvioilla. 

Prosenttiosuudet eri vastauksista on esitetty sanallisen tekstin yhteydessä.  

Tutkimuksen haastattelukysymykset oli jaettu kolmeen eri päälohkoon aihealueen ja 

kysymyspatteriston mukaan. Ensimmäinen osio koski vastaajan edustaman yrityksen 

myyntilaskutusta yleisesti. Osa-alue kattoi viisi monivalintakysymystä, joista kysymykset 

kolme ja viisi olivat vapaaehtoisia ja loput pakollisia.  

Toinen ja kolmas osio koskivat verkkolaskulakia ja siitä tiedottamista. Osiot on jaettu 

kahteen kokonaisuuteen kysymyspatteriston mukaan. ”Verkkolaskulaki ja siitä 

tiedottaminen, osa 1” lähestyy aihealuetta neljällä pakollisella monivalintakysymyksellä, 

joissa vastaaja valitsee häntä lähinnä olevan vaihtoehdon. ”Verkkolaskulain sisältö ja 

tiedottaminen, osa 2” on oma kokonaisuutensa, jossa vastaajille esitetään kolme 

väittämää. Vastaukset annettiin Likertin asteikolla ja ne mittasivat henkilökohtaista 

käsitystä verkkolaskulain tiedottamisen onnistumisesta. Myös näihin väittämiin 

vastaaminen oli pakollista. 

4.3.1 Vastaajan edustaman yrityksen myyntilaskutus 

Ensimmäinen kysymys koski vastaajan edustaman yrityksen myyntilaskutusta sekä sen 

sähköisyyttä jo ennen 1.4.2020 voimaan astunutta verkkolaskulain toista osaa. Kysymys 

oli pakollinen ja siihen vastasi 9 ihmistä. Vastausvaihtoehdot olivat Kyllä, Ei ja En osaa 

sanoa. Kuviosta 1 nähdään, että vastaajista 88,9 % (n = 8) valitsi vaihtoehdon ”Kyllä” eli 

heidän edustamansa yritys on lähettänyt myyntilaskuja sähköisesti jo ennen 1.4.2020 

voimaan astunutta verkkolaskulain toista osaa. Vastaajista 11,1 % (n = 1) vastasi ”En 

osaa sanoa”. Vaihtoehtoa ”Ei” ei valinnut kukaan vastaajista (n = 0). 
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Kuvio 1. Myyntilaskujen lähettäminen sähköisesti ennen 1.4.2020 voimaan astunutta 
verkkolaskulain toista osaa. 

Toinen kysymys koski yrityksen myyntilaskujen lähettämistä postitse paperisena. 

Kuviosta 2 voidaan huomata, että vastaajista 77,8 % (n = 7) valitsi vaihtoehdon ”Kyllä”, 

jonka mukaan heidän edustamansa yritys lähettää myyntilaskuja postitse. Vastaajista 

kukaan (n = 0) ei valinnut vaihtoehtoa ”En osaa sanoa”. Vastaajista 22,2 % (n = 2) valitsi 

vaihtoehdon ”Ei”. 
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Kuvio 2. Myyntilaskujen lähettäminen paperisena. 

Kolmas kysymys oli vapaaehtoinen, johon sai vastata, mikäli vastasi kysymykseen kaksi 

”Kyllä”. Siten vastaajia oli 77,8% (n = 7) kyselyn kaikista yhdeksästä vastaajasta. 

Kysymyksessä tiedusteltiin arvioitua prosenttiosuutta yrityksen paperisena postitse 

lähetettävistä myyntilaskuista. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat 5 %, 10 %, 20 %, 

30 %, 40 % ja > 50 %. Vastaajista 71,4 % (n = 5) arvioi kuvion 3 mukaisesti, että heidän 

edustamansa yritys lähettää 5 % myyntilaskuistaan postitse. Vastaajista 28,6 % (n = 2) 

arvioi postitse toimitettavien myyntilaskujen määräksi 10 %. Yksikään vastaajista ei 

valinnut vaihtoehtoa 20 %, 30 %, 40 % tai > 50 % (n = 0). 
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Kuvio 3. Paperilaskujen arvioitu määrä yrityksen myyntilaskutusmäärästä. 

Neljäs kysymys oli niin ikään pakollinen ja siinä kysyttiin, lähettääkö vastaajan edustama 

yritys laskuja sähköpostitse. Vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, ”En osaa sanoa” ja ”Ei”. 

Kuten kuvio 4 kertoo, vastaajista 88,9 % (n = 8) valitsi vaihtoehdon ”Kyllä”, kun taas 

puolestaan 11,1 % vastaajista (n = 1) valitsi vaihtoehdon ”Ei.” Vastausvaihtoehtoa ”En 

osaa sanoa” ei valinnut kukaan vastaajista (n = 0). 
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Kuvio 4. Sähköpostilaskutus yrityksessä. 

Viides kysymys oli vapaaehtoinen, johon sai vastata, mikäli vastasi kysymykseen neljä 

”Kyllä”. Siten vastaajia kysymykseen oli 88,9 % (n = 8) kyselyn kaikista yhdeksästä 

vastaajasta. Kysymyksessä tiedusteltiin arvioitua prosenttiosuutta yrityksen 

sähköpostitse lähetettävistä myyntilaskuista.  

 
Kuvio 5. Arvioitu prosenttiosuus sähköpostitse lähetettyjen myyntilaskujen määrästä. 
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Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat kysymystä kolme mukaillen 5 %, 10 %, 20 %, 30 

%, 40 % ja > 50 %. Kuviosta 5 voidaan havaita, että vastaajista 50 % (n = 4) arvioi 

edustamansa yrityksen lähettävän 5 % myyntilaskuistaan sähköpostin välityksellä. 

Vastaajista 12,5 % (n = 1) arvioi sähköpostilaskuna toimitettavien myyntilaskujen 

määräksi 20 %. Niin ikään 12,5 % (n = 1) arvioi sähköpostilaskun lähetysmääräksi 30 % 

yrityksen myyntilaskutuksesta. Vastaajista 12,5 % (n = 1) arvioi lähetysmääräksi 40 % 

ja 12,5 % vastaajista (n = 1) puolestaan > 50 % myyntilaskujen määrästä. Vaihtoehtoa 

10 % ei valinnut kukaan vastaajista (n = 0). 

4.3.2 Verkkolaskulaki ja siitä tiedottaminen, osa 1 

Kuudennessa kysymyksessä vastaajilta tiedusteltiin, mitä kautta he saivat 

ensimmäisenä tiedon verkkolaskulain voimaantulosta. Kysymys oli pakollinen, jolloin 

vastauksia saatiin yhdeksän kappaletta. Vastausvaihtoehdot kysymykseen olivat 

”Verkkolaskuoperaattori”, ”Oman organisaation johto”, ”Valtiokonttori”, 

”Laskutusohjelma” ja ”Muu sidosryhmä”, ”Tieto löytyi sattumalta” ja ”En ollut tietoinen 

tästä”. 

Kuviosta 6 nähdään, että vastaajista 33,3 % (n = 3) valitsi vaihtoehdon ”En ollut tietoinen 

tästä”. Puolestaan 22,2 % (n = 2) vastasi, että oli saanut tietää verkkolaskulain toisen 

osan voimaantulosta muun sidosryhmän kautta. Vastaajista 11,1 % (n = 1) ilmoitti tiedon 

löytyneen sattumalta, 11,1 % (n = 1) vastasi saaneensa tiedon laskutusohjelmalta, 11,1 

% (n = 1) niin ikään ilmoitti löytäneensä tiedon verkkolaskulain toisen osan 

voimaantulosta sattumalta. Kukaan vastaajista (n = 0) ei valinnut vaihtoehtoa 

”Valtiokonttori”. 
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Kuvio 6. Ensimmäinen tieto verkkolaskulain toisen osan voimaantulosta. 

Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin, mikä olisi vastaajan mielestä ollut oikea 

taho tiedottamaan edustamaansa organisaatiota verkkolaskulain voimaantulosta. 

Kysymys oli pakollinen, jolloin siihen vastasi kaikki 9 vastaajaa. 55,6 % (n = 5) vastaajaa 

ilmoitti kuvion 7 mukaisesti mielestään oikeaksi tahoksi laskutusohjelman. 22,2 % (n = 

2) puolestaan ilmoitti verkkolaskuoperaattorin olevan oikea taho tiedottamaan 

verkkolaskulain voimaantulosta omalle organisaatiolleen. 11,1 % (n = 1) vastasi, että 

oikea taho olisi ollut oman organisaation johto ja loput 11,1 % (n =1) vastaajista ilmoitti, 

että Valtiokonttori olisi ollut oikea taho tiedottamaan verkkolaskulain voimaantulosta. 

Muuta sidosryhmää ei valinnut kukaan vastaajista (n = 0). 
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Kuvio 7. Vastaajan mielestä oikea taho tiedottamaan verkkolaskulain voimaantulosta. 

Kysymyksessä kahdeksan vastaajille esitettiin mahdollinen tilanne, jossa uuden 

verkkolaskulain myötä laskun vastaanottaja voi hylätä saamansa laskun, mikäli sitä ei 

ole toimitettu verkkolaskuna. Vastaajalta tiedusteltiin, onko tämä tieto vaikuttanut 

edustamansa organisaation päätökseen siirtää myyntilaskut kokonaan tai osittain 

sähköisiksi. Kysymys oli pakollinen kaikille vastaajille. Vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, 

”En osaa sanoa” ja ”Ei”. 

Kuviosta 8 voidaan nähdä, että vastaajista 77,8 % (n = 7) ilmoitti, ettei tieto ole 

vaikuttanut yrityksen päätökseen siirtää myyntilaskuja sähköisiksi. Puolestaan 11,1 % (n 

= 1) ilmoitti, että yritys on siirtänyt myyntilaskutuksensa kokonaan tai osittain sähköisiksi 

mainitun tiedon perusteella. 11,1 % (n = 1) ei osannut sanoa, onko tämä tieto vaikuttanut 

päätökseen edustamassaan organisaatiossa. 
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Kuvio 8. Vastaajilta kysyttiin, oliko tieto laskun hylkäämisen mahdollisuudesta 
vaikuttanut edustamansa yrityksen myyntilaskutuksen muuttamiseen sähköiseksi. 

Yhdeksäs kysymys koski suoraan verkkolaskulain vaikutuksia elinkeinonharjoittajien 

myyntilaskutukseen, jolloin heitä pyydettiin vastaamaan, onko vastaajan edustama 

organisaatio muuttanut laskutuksensa sähköiseksi verkkolaskulain voimaantulon myötä. 

Kysymys oli niin ikään pakollinen. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin ”Kyllä”, ”Ei”, 

”Myyntilaskut muutettu sähköisiksi jo aiemmin” ja ”En osaa sanoa”. 
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Kuvio 9. Yrityksen laskutuksen muuttamienn sähköiseksi verkkolaskulain voimaantulon 
myötä. 

Vastaajista 88,9 % (n = 8) ilmoitti kuvion 9 mukaisesti, että myyntilaskut on muutettu 

sähköisiksi jo ennen verkkolaskulain voimaantuloa. 11,1 % (n = 1) vastaajista ilmoitti, 

että yrityksen myyntilaskuja ei ole muutettu sähköisiksi verkkolaskulain myötä ja 

puolestaan kukaan vastaajista (n = 0) ei valinnut vaihtoehtoa ”Kyllä” tai ”En osaa sanoa”. 

4.3.3 Verkkolaskulain sisältö ja tiedottaminen, osa 2 

Kohdassa kymmenen esitettiin väittämä, jolla vastaajaa pyydettiin arvioimaan Likertin 

asteikkoa hyödyntäen henkilökohtaista mielipidettä ja tietämystasoa verkkolaskulain 

22.2.2019/241 sisällöstä. Kohta oli vastaajille pakollinen ja vastausvaihtoehdoiksi 

annettiin 1 = ”Täysin eri mieltä”, 2 = ”Hieman eri mieltä”, 3 = ”Hieman samaa mieltä” ja 4 

= ”Täysin samaa mieltä”. 

Kuvioon 10 on purettu tiedot, jonka mukaan vastaajista 44,4 % (n = 4) ilmoitti olevansa 

täysin eri mieltä verkkolaskulain sisällön tuttuudesta, kun taas puolestaan 22,2 % (n = 2) 

ilmoitti olevansa hieman eri mieltä lain sisällön tuttuudesta. 11,1 % (n = 1) ilmoitti 

olevansa hieman samaa mieltä siitä, että verkkolaskulain sisältö on tuttu ja 22,2 % (n = 

2) vastaajista ilmoitti, että verkkolaskulain sisältö on heille tuttu vastausvaihtoehdolla 

”Täysin samaa mieltä”. 
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Kuvio 10. Vastaajalle esitettiin väite ”Verkkolaskulain (22.2.2019/241) sisältö on minulle 
tuttu”. 

Kohdassa 11 esitettiin väite ”Organisaatiossani on tiedotettu verkkolaskulain 

voimaantulosta riittävästi.” Kohta oli pakollinen kaikille vastaajille. Vastausvaihtoehdot 

noudattivat Likertin asteikkoa: 1 = ”Täysin eri mieltä”, 2 = ”Hieman eri mieltä”, 3 = 

”Hieman samaa mieltä” ja 4 = ”Täysin samaa mieltä”. 

Kuvio 11 näyttää, että vastaajista 33,3 % (n = 3) ilmoitti vastausvaihtoehdolla ”Täysin eri 

mieltä”, että organisaatiossa ei ole tiedotettu verkkolaskulain voimaantulosta riittävästi. 

22,2 % (n = 2) vastaajista puolestaan valitsi väitteelle vastaukseksi ”Hieman eri mieltä”. 

Vastaajista 44,4 % (n = 4) ilmoitti olevansa ”Täysin samaa mieltä” väitteen kanssa, kun 

taas puolestaan yksikään vastaajista (n = 0) ei valinnut vaihtoehtoa ”Hieman samaa 

mieltä”. 

 



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Eemeli Sepponen 

 
Kuvio 11. Vastaajille esitettiin väittämä "Organisaatiossani on tiedotettu verkkolaskulain 
voimaantulosta riittävästi". 

Viimeisessä väittämässä kohdassa 12 vastaajia pyydettiin arvioimaan mielipidettään 

siitä, olisiko heidän mielestään verkkolaskulaista pitänyt tiedottaa laajemmin. Kohta oli 

kaikille vastaajille pakollinen ja vastausvaihtoehdoiksi annettiin 1 = ”Täysin eri mieltä”, 2 

= ”Hieman eri mieltä”, 3 = ”Hieman samaa mieltä” ja 4 = ”Täysin samaa mieltä”. 
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Kuvio 12. Vastaajille esitettiin väittämä "Mielestäni verkkolaskulain voimaantulosta olisi 
pitänyt tiedottaa laajemmin". 

 
Kuvion 12 mukaisesti vastaajista kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”Täysin eri mieltä” (n = 

0). 11,1 % (n = 1) puolestaan arvioi olevansa hieman eri mieltä väitteen kanssa. 

Vastaajista 33,3 % (n = 3) valitsi vastausvaihtoehdon ”Hieman samaa mieltä”, kun taas 

puolestaan 55,6 % (n = 5) oli vastauksessaan ”Täysin samaa mieltä”, että 

verkkolaskulain voimaantulosta olisi pitänyt tiedottaa laajemmin. 

4.4 Johtopäätökset tutkimustuloksista 

Vastaajien pienen määrän ja suuren virhemarginaalin vuoksi tutkimustuloksista ei voi 

vetää yleistettäviä johtopäätöksiä, joita voitaisiin ulottaa kattamaan koko perusjoukkoa. 

Pienen vastausmäärän vuoksi tuloksia on käsitelty sellaisenaan ilman syventäviä 

tilastollisia menetelmiä. 

On kuitenkin huomionarvoista, että yhdeksän vastaajan kesken on melko 

yhdenmukaiset vastaukset esimerkiksi myyntilaskutuksen toteuttamisen osalta. Lähes 

90 % on muuttanut myyntilaskutuksensa sähköiseksi jo ennen verkkolaskulain 

voimaantuloa, mikä kertoo siitä, että Suomessa sähköisyysaste verkkolaskutuksessa ei 

ole uusi asia, johon verkkolaskulain voimaantulo olisi iskenyt suuremmin. Tätä 
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näkemystä tukee myös kysymyksen 9 vastaukset, joissa noin 90 % vastaajista ilmoitti 

sähköisyyden olleen olemassa jo ennen 1.4.2020.  

Vastausten indikoimasta korkeasta sähköisyysasteesta huolimatta perinteiset posti- ja 

sähköpostilaskut ovat edelleen vaihtoehtoja, jotka näyttävät olevan edelleen yrityksillä 

aktiivisesti käytössä vaihdellen noin 5-10 % välillä postin kautta toimitettavien 

myyntilaskujen osalta ja 5 %:sta aina yli 50 % sähköpostitse toimitettavien 

myyntilaskujen osalta. 

Kymmenennen väitteen tulokset puhuvat myös sen puolesta, että verkkolaskulakia ei 

ole koettu suurena vaikutukseltaan yrityksen myyntilaskutuksessa, sillä kuusi vastaajaa 

yhdeksästä ilmoitti, että verkkolaskulain sisältö ei ole heille tuttu. Yhdestoista ja 

kahdestoista väittämä jakaa mielipiteitä kuitenkin sen osalta, olisiko verkkolaskulaista 

tullut tiedottaa vielä laajemmin. Väittämässä yksitoista 44,4 % vastaajista ilmoitti, että 

verkkolaskulain voimaantulosta on tiedotettu riittävästi, kun taas loput vastaajat ovat 

toisessa ääripäässä 55,5 %:lla antaen ymmärtää, että voimaantulosta ei olisi tiedotettu 

riittävästi. Suurin osa vastaajista on kuitenkin väittämän 12 mukaan sitä mieltä, että 

verkkolaskulain voimaantulosta olisi pitänyt tiedottaa laajemmin: jopa kahdeksan 

vastaajaa yhdeksästä on ollut sitä mieltä, että aiheesta olisi pitänyt tiedottaa laajemmin, 

kun taas yksi on ollut hieman eri mieltä tiedottamisen laajuuden tarpeesta. Tässä näkyy 

vastaajien oma mielipide siitä, kuinka he näkevät ja näkivät tiedottamisen tarpeen. 

Hajontaa on tältä osin ollut erityisesti kysymyksissä 6 ja 8, joissa kartoitettiin käyttäjien 

ensitietoa verkkolaskulain voimaantulosta ja myös sitä, kuka olisi heidän mielestään ollut 

oikea taho tiedottamaan tästä. Suurta hajontaa oli vastauksissa kysymykseen kuusi, 

jossa 33,3 % vastasi, ettei ollut tietoinen lain voimaantulosta, kun taas 22,2 % ilmoitti, 

että taustalla oli muu sidosryhmä. Verkkolaskuoperaattori, oman organisaation johto, 

laskutusohjelma saivat jokainen taholtaan 11,1 % vastauksista, kuten myös 

vastausvaihtoehto ”Tieto löytyi sattumalta”. 

Verkkolaskulain tiedottamisesta vastaavan tahon katsottiin päällimmäisenä olevan 

elinkeinonharjoittajaa itseään lähinnä oleva taho, tässä tapauksessa laskutusohjelma 

viidessä vastauksessa yhdeksästä. Seuraavana tuleekin laskutusohjelman kanssa 

läheisesti tekemisissä oleva verkkolaskuoperaattori kahdella vastauksella ja jaetulla 

kolmannella sijalla ovat sekä Valtiokonttori että oman organisaation johto molemmat 

yhdellä vastauksella. Tästä voinee vetää olettamuksen, että elinkeinonharjoittavat 

haluavat heitä lähinnä olevan tahon hoitavan tiedottamisen vastaavista muutoksista. 
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5 POHDINTA 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja päätulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka 1.4.2020 voimaan astunut verkkolaskulain 

toinen osa on vaikuttanut Ohjelmisto X:ää käyttävien elinkeinonharjoittajien 

myyntilaskutuksen järjestämiseen ennen ja jälkeen lakimuutoksen. Samalla kyselyssä 

pyrittiin mittaamaan vastaajan käsitystä siitä, oliko tiedottaminen aiheesta heidän 

mielestään onnistunutta. Tavoitteena oli, että tutkimustuloksia voidaan hyödyntää Yritys 

X:n jatkotoiminnassa niin tiedottamisen kuin myös sähköisyysasteen edistämisen osalta. 

Pääkysymyksenä oli kysymys myyntilaskun toteutumisesta ennen ja jälkeen 

lakimuutoksen, minkä lisäksi aihetta sivuttiin myös sähköposti- ja paperilaskujen osalta. 

Tämän lisäksi haluttiin selvittää, oliko tiedottaminen lakimuutoksesta itsessään ollut 

riittävää ja minkä tahon katsottiin olevan oikea ilmoittamaan vastaavista muutoksista. 

Tutkimus toteutettiin määrällisenä ja strukturoituna verkkokyselynä, mutta sen 

vastausprosentti jäi alhaiseksi ja siten tuloksista ei voi vetää yleistettävää johtopäätöstä.  

Päätuloksina tutkimuksesta saatiin kuitenkin selvyys, että verkkolaskulain voimaantulo 

ei ole vaikuttanut suuresti yritysten myyntilaskutuksen järjestämiseen, vaan monet 

elinkeinonharjoittajat ovat muuttaneet myyntilaskutuksensa sähköiseksi jo ennen lain 

muutosta. Siltä osin itse lain voimaantulo ei ole vaikuttanut suuresti yrityksen toimintaan 

myyntilaskutuksen osalta. 

Tutkimuksen osalta suurinta hajontaa on ollut väittämissä kymmenen, yksitoista ja 

kaksitoista, joissa mitattiin vastaajan käsitystä ja mielipidettä verkkolaskulain 

voimaantulon tiedottamisesta. Suurimmalle osalle vastaajista verkkolaskulain sisältö ei 

ollut tuttu. Vastaukset olivat tasaisesti sekä puolesta että vastaan kysyttäessä 

tiedottamisen riittävyydestä omassa organisaatiossa. Kuitenkin suurin osa vastaajista oli 

yhtä mieltä siitä, että verkkolaskulain voimaantulosta olisi pitänyt tiedottaa laajemmin. 

5.2 Arvio työstä ja menetelmistä 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta eli kykyä antaa tuloksia, jotka 

eivät ole sattumanvaraisia. Realibiliteetin arvo on 0-1 välillä. Mahdollisia esimerkkejä 
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mitata realibiliteettia ovat esimerkiksi puolitusmenetelmä, rinnakkaismittaus tai 

uusintamittaus, jossa tutkimus toistetaan samalla mittarilla tietyn ajan kuluttua. Näin 

saadaan tutkimukselle stabiilisuuskerroin. (Valli 2015, luku 10.) 

Tutkimuksen tavoite oli saada useita vastauksia kysymyksiin ja väitteisiin, jotka oli 

muotoiltu yksinkertaisen ymmärrettäväksi sekä opinnäytetyön ohjaajan että yrityksen 

tahtotilan mukaisesti. Vaikka vastauksia ei kovin suuresti kyselyyn tullut, uskon, että 

mikäli tutkimus toistettaisiin uudestaan samalla kysymyspatteristolla, olisivat tulosten 

indikoimat trendit pääpiirteittäin samansuuntaisia myös suuremmalla vastausprosentilla. 

Hirsjärvi & Hurme (2008, 186) kirjoittavat, että validiteetista puhuttaessa erotetaan 

tavallisesti kaksi eri päätyyppiä: tutkimusasetelmavalidius ja mittausvalidius (esimerkiksi 

ennustevalidius). Ennustevalidiuden mukaisesti yhdestä tutkimuksesta voidaan 

ennustaa myöhempien tutkimusten tulokset. Se mittaa siten tulevaisuuden 

todennäköisyyslausumaa. 

Ennustevalidiudesta puhuttaessa tutkimus on sikäli onnistunut, että sen pohjalta on 

mahdollista tehdä ennustettavuutta tulevaisuutta ajatellen huolimatta pienestä 

vastausprosentista. Lakimuutosten myötä elinkeinonharjoittajat ovat velvoitettua jollakin 

aikajänteellä siirtymään perinteisistä laskutuskeinoista sähköiseen, jolloin 

ennustettavuus tutkimustuloksista on helppo tehdä. Ennusteeksi voisi esittää, että 

sähköisten laskujen määrä tulee kasvamaan huomattavasti lähitulevaisuudessa, kun 

puolestaan perinteisten laskutuskanavien käyttö alkaa vähentyä. Tämä toki ei vielä 

vakuuta itse tutkimuksen ennustevalidiudesta, vaikka antaakin raamit 

ennustettavuudelle tutkimuksen ympärillä tapahtuvien muutosten vuoksi 

Tulos itsessään ei ollut yllättävä, vaikkakin odotin enemmän vastauksia tutkimukseen ja 

sitä kautta parempaa yleistettävyyttä verkkolaskutukseen ja sen implementointiin. 

Arvioitaessa menetelmiä, joilla tutkimus toteutettiin, on hyvä nostaa esille kriittiselläkin 

silmällä eri vaihtoehtoja. Huolimatta siitä, että aihe koskettaa jokaista 

elinkeinonharjoittajaa jossain määrin, ei tutkimuksen aihetta todennäköisesti ole koettu 

tarpeeksi kiinnostavana, jotta siihen vastaamiseen olisi haluttu käyttää aikaa, minkä 

vuoksi vastausprosentti jäi hieman yli yhteen. 

Vallitseva maailmantilanne koronan suhteen on myös todennäköisesti omiaan luomaan 

paineita oman työn jatkuvuuden ja jaksamisen kannalta, jolloin sähköpostitse lähetettyyn 

kyselyyn vastaaminen voidaan kokea turhauttavana ja täysin toissijaisena. Monet 

vastaajista ovat Internetin aikakaudella luultavasti kokeneet myös kyselyähkyä. Celkee 
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Oy (2018) otti blogitekstissään ”Kyselyt ovat kuolleet – eläköön vuorovaikutus” kantaa 

tähän ilmiöön:  

Viime vuosituhannen tiedonkeruun konsepti (paperiset kyselylomakkeet) 

on viritetty viimeisen päälle digitaaliseen muotoon sekä valjastettu asiakas- 

ja työntekijäkokemuksen kehittämiseksi. Lähes kaikki kyselyt ovat 

kuitenkin yksisuuntaisia lypsykoneita. Toinen antaa ja toinen saa. Toinen 

hyötyy – toinen ei. 

Voinee siis olettaa, että syvyyttä ja tuloksellisuutta tutkimukseen oltaisiin voitu saada 

kvalitatiivisella tutkimuksella, jossa oltaisiin haastateltu elinkeinonharjoittajia ja päästy 

siten vuorovaikutuksen kautta syvemmin kiinni lain tuomien muutosten äärelle. Nyt tieto 

jää pintapuoliseksi ja huonosti yleistettäväksi. Aiempaan viitaten olisin siis voinut pohtia 

laajemmin eri keinoja saada tuloksia aiheen tiimoilta. 

Arvioitaessa tutkimuksen sidosryhmätyytyväisyyttä viittaan jälleen saadun aineiston 

pienuuteen. Sikäli tuloksia ei suositella käytettävän suurten linjojen vetämiseen, vaan 

enemmänkin osviittana tulevasta. Toimeksiantajayritykselle tutkimuksen tieto ei tule 

yllätyksenä, mutta se toimii suuntaviivana tulevaisuuteen vastaamalla ainakin osittain 

kysymyksiin: ”Teemmekö oikeita asioita? Onko elinkeinonharjoittajien 

myyntilaskutuksen muuttoliike menossa liiketoiminnan kannalta haluttuun suuntaan?” 

Siltä osin suosittelen ulkoisiakin sidosryhmiä suhtautumaan tähän opinnäytetyöhön 

esimakuna tulevasta. 

Oppimiskokemuksena tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut suuri ja osin myös raskas 

matka. Tietoähky on todellinen ongelma ja henkiset paineet onnistua omassa 

opinnäytetyössään ovat suuret. Kuitenkin kokemus on ollut sen vuoksi myös kasvattava 

niin henkisesti kuin ammatillisestikin: aihe on minulle kiinnostava, sillä se käsittelee hyvin 

vahvasti sellaisia aihealueita, joiden kanssa olen tekemisissä omassa työssäni päivittäin. 

 Tyytyväisyyteni itse opinnäytetyöhöni on kaksijakoinen. Kuten aiemmin mainitsin, on 

aihe minulle mielenkiintoinen, mutta toisaalta tutkimusosan alhaisen vastausprosentin 

vuoksi en päässyt siihen tavoitteeseen, jossa olisin toivonut voivani vetää suuria 

linjauksia verkkolaskutuksesta, verkkolaskulain voimaantulosta ja sen kehittymisestä. 

Sen sijaan olen hyvin tyytyväinen tietoperustaani sekä materiaalin läpikäymiseen ja sitä 

kautta saatuun uuteen tietoon ja ymmärrykseen – koskaan ei voi oppia liikaa. 
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5.3 Jatkotoimenpiteet ja jatkokehittämisideat 

Tutkimustulosten perusteella toimeksiantajan on mahdollista saada suuntaviivoja siihen, 

kuinka tiedottamisen toivotaan tapahtuvan. Huomattava osa vastaajista haluaisi itseään 

lähinnä olevan tahon hoitavan tiedottamisen, jolloin esimerkiksi Ohjelmisto X:n puolella 

voitaisiin varautua tulevaisuudessa siihen, että palvelua käyttävät elinkeinonharjoittajat 

haluaisivat ensisijaisesti saada tiedon omalta ohjelmistoltaan.  

Tutkimustulosten perusteella käy myös ilmi, että perinteiset laskutuskanavat ovat vielä 

aktiivisessa käytössä. Lakimuutoksen myötä perinteisesti toimitettuja printti- ja 

sähköpostilaskuja ei mielletä enää varsinaisiksi laskuiksi, jolloin Yritys X:llä on 

mahdollisuus pyrkiä edistämään sähköisyysastetta tämän osalta. Perinteiset kanavat 

ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa yrityksen myyntilaskutusta verkkolaskutuksen ohella. 

Tutkimuksen jatkokehittämisideana voisi olla kyselyn toteuttaminen uudelleen 

esimerkiksi vuoden päästä, jolloin maailmantilanne on mahdollisesti jo hieman 

rauhoittunut – samalla elinkeinonharjoittajat ovat ehtineet sopeutua lakimuutokseen. 

Mikäli tutkimus toistettaisiin laadullisena tutkimuksena, olisi mahdollista pureutua 

tarkemmin tiedottamisen ja lain implementoinnin aiheuttamiin mahdollisiin 

pullonkauloihin.  

Vaikka lakimuutos itsessään ei muuttanut yritysten laskutuskäyttäytymistä 

huomattavasti, olisi jatkotutkimuksena mielenkiintoista nähdä, kuinka sähköisyysaste 

laskutuksessa on kasvanut vuosien saatossa ylipäänsä. Jatkotutkimuksena voitaisiin 

selvittää myös ohjelmistotarjoajien tasolla, kuinka laskutusohjelmat ovat valmistautuneet 

1.4.2020 voimaan astuneeseen lakimuutokseen ja millaisia vaikutuksia tällä on ollut 

näiden yritysten liiketoimintaan.  
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Liite 1: Myyntilaskun sisältövaatimukset 

1) laskun antamispäivä; 

2) yhteen tai useampaan sarjaan perustuva juokseva tunniste, jolla lasku 

voidaan yksilöidä; 

3) arvonlisäverotunniste, jolla elinkeinonharjoittaja on myynyt tavarat tai 

palvelut; 

4) ostajan arvonlisäverotunniste, jota ostaja on käyttänyt ostossa, jos hän 

on ostosta verovelvollinen tai jos kyse on 72 a §:ssä tarkoitetusta tavaran 

yhteisömyynnistä; 

5) myyjän ja ostajan nimi ja osoite; 

6) myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji; 

7) tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun 

maksupäivä, jos se voidaan määrittää eikä se ole sama kuin laskun 

antamispäivä; 

8) veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta, yksikköhinta 

ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon 

yksikköhinnassa; 

9) verokanta; 

10) suoritettavan veron määrä sen jäsenvaltion valuutassa, jossa myynti 

tapahtuu, ei kuitenkaan 15 kohdassa tarkoitetun myynnin osalta; 

11) jos myynnistä ei ole suoritettava veroa, merkintä verottomuudesta 

taikka viittaus tämän lain tai arvonlisäverodirektiivin asianomaiseen 

säännökseen; 
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12) jos verovelvollinen on 2 a, 8 a–8 d tai 9 §:n taikka toisen jäsenvaltion 2 

a tai 9 §:ää vastaavan säännöksen perusteella ostaja, merkintä "käännetty 

verovelvollisuus"; (27.6.2014/507) 

13) jos ostaja laatii laskun, merkintä "itselaskutus"; 

14) toiseen jäsenvaltioon myytävän uuden kuljetusvälineen osalta tiedot, 

joiden perusteella 26 d §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut edellytykset 

voidaan todeta; 

15) jos myyntiin sovelletaan 79 a §:ssä tarkoitettua menettelyä, tapauksen 

mukaan merkintä "voittomarginaalijärjestelmä – käytetyt tavarat", 

"voittomarginaalijärjestelmä – taide-esineet" tai 

"voittomarginaalijärjestelmä – keräily- ja antiikkiesineet"; 

16) jos kyse on 80 §:ssä tarkoitetun matkatoimistopalvelun myynnistä, 

merkintä "voittomarginaalijärjestelmä – matkatoimistot"; 

17) jos sijoituskullan myyjä valitsee myynnin verollisuuden 43 c §:ssä 

tarkoitetulla tavalla, myynnin verollisuutta osoittava merkintä; 

18) jos laskulla muutetaan aikaisemmin annettua laskua, yksiselitteinen 

viittaus tähän laskuun. (L 30.12.1993/1501, 209 e §.) 
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Liite 2: Tutkimusosan kysymykset 

EDUSTAMASI YRITYKSEN MYYNTILASKUTUS 

1. Onko edustamasi yritys lähettänyt myyntilaskuja sähköisesti jo ennen 1.4.2020 

voimaan astunutta verkkolaskulain toista osaa? 

2. Lähettääkö edustamasi yritys paperilaskuja? 

3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mikä on paperilaskujen lähetysmäärän 

arvioitu prosenttiosuus yrityksenne myyntilaskutuksesta? Jos vastasit edelliseen 

kysymykseen ei, voit siirtyä kysymykseen 4. 

4. Lähettääkö edustamasi yritys sähköpostilaskuja? 

5. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mikä on sähköpostilaskujen  

lähetysmäärän arvioitu prosenttiosuus yrityksenne myyntilaskutuksesta? Jos vastasit 

edelliseen kysymykseen ei, voit siirtyä kysymykseen 6. 

VERKKOLASKULAKI JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN, OSA 1 

6. Mistä sait ensimmäisenä tiedon verkkolaskulain toisen osan voimaantulosta? 

7. Mikä taho olisi mielestäsi ollut oikea tiedottamaan organisaatiollesi verkkolaskulain 

voimaantulosta?  

8. Verkkolaskulain voimaantulon myötä vastaanottava yritys saa hylätä laskun, mikäli 

sitä ei ole toimitettu verkkolaskuna. Onko tämä tieto vaikuttanut organisaatiosi 

päätökseen siirtää myyntilaskut kokonaan tai osittain sähköisiksi? 

9. Onko organisaatiosi muuttanut myyntilaskunsa sähköiseksi verkkolaskulain 

voimaantulon myötä? 

VERKKOLASKULAIN SISÄLTÖ JA TIEDOTTAMINEN, OSA 2 

10. Verkkolaskulain (22.2.2019/241) sisältö on minulle tuttu.  

11. Organisaatiossani on tiedotettu verkkolaskulain voimaantulosta riittävästi. 

12. Mielestäni verkkolaskulain voimaantulosta olisi pitänyt tiedottaa laajemmin. 
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