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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kirjanpidossa viime vuosina tapahtuneita tai lähitule-

vaisuudessa kirjanpitoon vaikuttavia muutoksia lähinnä teknologian ja automaation myötä. Au-

tomaatio on jo yleistynyt kaikkialla ja nyt se on ottamassa koko ajan suurempaa jalansijaa myös 

taloushallinnossa. Kirjanpidossa on jo pitkään ollut mahdollista hyödyntää esimerkiksi automaattitili-

öintejä ostolaskuissa, mutta tekoälyn kehittymisen myötä, kohta koko kuukausikirjanpito lienee 

mahdollista teetättää tekoälyllä. Mitä tekemistä siis ihmiselle enää jää? Tässä opinnäytetyössä on siis 

tarkoitus pohtia, miten kaikki kirjanpitoa koskevat muutokset ja uudistukset tulevat vaikuttamaan, 

tai ovat jo mahdollisesti vaikuttaneet alalla toimiviin työntekijöihin.   

 

Automaatio ja tekoäly on muuttamassa maailmaa kovaa vauhtia ja se vaikuttaa ja tulee vaikutta-

maan pitkällä tähtäimellä monen ihmisen elämään. Automaatiota ja teknologiaa on kaikkialla, minne 

katsomme. Olemme päivittäin vapaa-ajalla tekemisissä teknologian kanssa. Kun tietokoneet alkoivat 

yleistyä 1990-luvulla, muuttui monella alalla työt täysin. Aiemmin esimerkiksi kaikki laskelmat tehtiin 

käsin paperille, mutta tietokoneiden myötä työt nopeutuivat, kun tietokone suoritti laskutoimitukset 

ihmisen puolesta.   

 

Kirjanpidossa on myös nyt käynnissä muutoksen tuulet. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana 

sähköinen taloushallinto on yleistynyt alalla voimakkaasti, mutta vieläkään kaikilla ei ole käytössä 

viimeisintä teknologiaa, vaan osa pienemmistä yrityksistä käyttää edelleen paperisia ostolaskuja ja 

aikaa vieviä hyväksyntäprosesseja.  

 

Kun ennen esimerkiksi kirjanpito tehtiin jokaiselle yritykselle erikseen paperille, tilitoimistoissa pa-

perimäärät kasvoivat valtaviksi, kun aineistot tuli säilyttää. Tietokoneiden myötä yritysten aineistot 

säilyvät nyt sähköisessä muodossa ja töiden teko on nopeutunut, kun kirjanpito-ohjelmat ovat pa-

rantuneet. Tämän seurauksena tilitoimistot pystyvät ottamaan aiempaa enemmän asiakkaita it-

selleen ja samalla työvoiman tarve suhteessa asiakkaiden määrään on pienentynyt.  

 

Aihetta on tutkittu paljon yritysten ja työnantajien näkökulmasta, miten automaatio on vaikuttanut 

heidän tarpeisiinsa kohdistaa resursseja tietylle segmentille tai kuinka niiden tulisi suhtautua 

muuttuvaan tilanteeseen yleensäkään. Työssäni ei niinkään keskitytä aiheeseen työnantajan 

näkökulmasta vaan tarkastellaan enemmän muutosten vaikutuksia työntekijöihin ja heidän osaamis-

vaatimusten muutoksiin ja työtilanteeseen. Viimeisten vuosien aikana automaatio on nostanut 

päätään joka alalla ja taloushallinto on edelläkävijä tällä saralla. Työstäni hyötyvät alalle niin pyrkivät 

opiskelijat, nykyiset kirjanpitäjät, kuin myös työnantajatkin. Opiskelijat tulevat huomaamaan, mihin 

opinnoissa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota, jotta työt tulevaisuudessa on alalla turvattu. Jo 

alalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat voivat saada vinkkejä siitä, mihin suuntaan ala on 

menossa ja mitkä taidot tulevat tarpeelliseksi muutosten myötä myös tulevia rekrytointeja silmällä 

pitäen. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

 

Työn tavoitteena on saada selville miten teknologian ja ennen kaikkea automaation yleistyminen 

kirjanpidossa vaikuttaa tai on jo mahdollisesti vaikuttanut alalla toimiviin työntekijöihin. Työ keskit-

tyy ongelmiin nimenomaan kirjanpitäjien näkökulmasta. Työssä ei siis tutkita koko taloushallinnon 

alan työntekijöiden tilannetta, eikä myöskään tarkastella mahdollisia työnantajille aiheutuvia 

muutoksia. Kirjanpitäjinä työskentelee paljon ihmisiä, jotka ovat olleet alalla jo 20-30 vuotta, joten 

ala on jo sinä aikana muuttunut paljon. Nyt kuitenkin automaation myötä ala kokee uuden 

mullistuksen. Työntekijöitä kiinnostaa, miten muutokset tulevat vaikuttamaan heihin ja miten heidän 

työlleen käy. Uusia kirjanpitäjiäkin valmistuu koko ajan lisää ja heitä kiinnostaa onko alalla tule-

vaisuudessa töitä vai onko uudelleenkouluttautuminen heti edessä.  

 

Tutkimuskysymyksiä ovat: Miten automaatio tulee vaikuttamaan kirjanpitäjien työhön? Eli työssä 

haetaan vastausta, miten kirjanpitäjien osaamisvaatimukset ja työtehtävät tulevat muuttumaan. 

Onko kirjanpitäjillä tulevaisuudessa töitä?  

 

Tutkimus on laadullinen eli tutustun aiemmin julkaistuihin artikkeleihin aiheesta ja pohdin niiden 

kautta kysymyksiin vastauksia. Toteutan myös laadullisen – eli kvalitatiivisen haastattelun, jossa 

vastaajina ovat työntekijät, jotka ovat päässeet näkemään tilanteen läheltä ja nyt kertovat oman 

mielipiteensä alan tilanteen kehittymisestä vastaamalla avoimiin kysymyksiin. 
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3 AUTOMAATION VAIKUTUS KIRJANPITOON 

 

Kirjanpitäjien työ koostuu ennen kaikkea kirjanpidosta, laskutuksesta ja reskontrien hoidosta. Lisäksi 

tilitoimistossa työskentelevä kirjanpitäjä usein hoitaa asiakkaan tilinpäätöksen, budjetoinnin, palkan-

laskennan, verotuksen ja kannattavuusseurannan. (Ammattinetti N.d.) Työ on vielä suhteellisen mo-

nipuolista ja työtehtäviä on paljon. Nyt on kuitenkin noussut uhkakuva töiden siirtymisestä automaa-

tiolle. Teknologia ja automaatio ovat kehittyneet jo pitkän aikaa. Sitä mukaa, kun uusia innovaatioita 

ja laitteita on kehitetty, eri alat ovat kokeneet muutoksia, niin myös taloushallinto. Suurin teknolo-

gian aiheuttama muutos kirjanpidossa on ollut työn sähköistyminen, kun kirjaukset ja tilinpäätökset 

on ryhdytty tekemään sähköisesti tietokoneella lähes kaikissa tilitoimistoissa. Sen myötä paperin 

käyttö on vähentynyt ja työstä on tullut tietyllä tavalla selkeämpää ja paljon nopeampaa, kun ei 

tarvitse selata ja etsiä papereista tarvittavia lukuja, vaan voi paljon nopeammin löytää ne luvut tie-

tokoneelta kirjanpito-ohjelmasta. Viimeisimpinä vuosina myös tekoäly ja automaatio ovat lähteneet 

kehittymään tasolle, että niistä voi olla jo hyötyä työelämässä, myös taloushallinnon alalla.   

 

Suosittu kouluttaja ja veroasiantuntija Kari Alhola (2018a) ennusti joulukuussa 2018 Eduhousen 

blogissa, että vuonna 2019 automaatiota hyödynnetään ja toteutetaan enemmän kuin aikaisemmin. 

Hän uskoi vuoden 2019 aikana robotiikan ottavan uuden kehitysaskeleen taloushallinnossa. Robotiik-

kaa kokeillaan ja kehitetään kaikenlaisissa taloushallinto-organisaatioissa yksittäisistä yrityksistä tili-

toimistoyrityksiin. Samalla edelläkävijät ovat vahvasti siirtymässä tekoälyratkaisuihin ja niiden kehit-

tämiseen. Robotiikan ja tekoälyn voimakas nousu on vuoden 2019 vahvoja trendejä. (Alhola 2018a). 

Vuosi vuodelta kehitys on mennyt eteenpäin ja vuonna 2019 automaatio oli osa taloushallintoa jo 

monessa eri tilitoimistossa.  

Myös talouskuutio Oy:n toimitusjohtaja Patrick Partti (2019) nostaa esiin integraation ja automaa-

tion. Partin mukaan automaattiset myynti- ja ostoreskontrat alkavat olla tavanomaisia jo monessa 

ohjelmistossa. Partti uskoo, että vuonna 2020 markkinan muutoksiin reagoiva budjetointi ja tekoälyä 

hyödyntävä talousseuranta ovat kaikkien alan yritysten saatavilla ilman suurempia panostuksia. Li-

säksi automaattinen ostolaskujen tarkistus on suuremmilla tilitoimistoilla jo käytössä ja pienemmille-

kin se on jo saatavilla. Vielä 10 vuotta sitten tällainen kuulosti epätodennäköiseltä tavalliselle yrityk-

selle. Partin mielestä trendi on oikeansuuntainen, mutta ohjelmistoteknistä osaamista tarvitaan yhä.  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa 30/2014, “Uudet teknologiat ja työ; katsaus suomalaisen 

työn tulevaisuuteen” kirjanpitäjän ammatti luokiteltiin Suomessa uhanalaisimpiin ammatteihin 

johtuen teknologian suuresta kasvusta. Mikko Akselin (2017) ei kuitenkaan olisi tilanteesta huolis-

saan, mikäli osaamme vastata asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Hän toteaa Tilisanomissa 1/2017 

julkaistussa jutussa näin: “Pitäisikö tästä olla oikeasti huolissaan? Vastaan kyllä ja ei. Vastaus on 

kyllä, jos emme halua nähdä sitä väistämätöntä muutosta, jonka digitalisaatio ja robotisaatio ovat 

tuoneet tullessaan. Muutosta on jo tapahtunut, sen vauhti kiihtyy, eikä sitä voi estää. Vastaus on ei, 

jos ymmärrämme muutoksen ja pystymme vastaamaan muuttuneisiin asiakastarpeisiin niiden 

edellyttämällä tavalla.”   
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Automaatio on tullut jo vuoteen 2020 mennessä kirjanpitoon esimerkiksi osto- ja myyntireskontriin 

ja automaation ja tekoälyn kehitys ei tule ainakaan hidastumaan tai varsinkaan loppumaan tulevina 

vuosina. Tärkeintä on siis pystyä vastamaan uusiin tarpeisiin ja mukautua uudenlaiseen työntekoon 

kirjanpidon alalla, uusista tai muuttuvista työtehtävistä tulen kertomaan hieman myöhemmin tässä 

luvussa.   

 

3.1 Muutokset työtehtävissä 

 

Yksi suurimmista huolenaiheista ihmisillä ja ennen kaikkea tavallisilla työntekijöillä on, mitä käy 

töille. Loppuuko alalla työt? Joudunko työttömäksi ja kouluttautumaan uudelleen? Pieneneekö palk-

kani, kun robotti tekee suurimman osan töistä, jotka itse aiemmin tein? Tilastokeskuksen tietojen 

mukaan taloushallinnon alalla työntekijöiden määrä on ollut kasvussa viimeiset parikymmentä 

vuotta, vaikka muutoksia on aiemminkin alalle tullut. Varmasti osa työpaikoista häviää, kun työ-

tehtävät hoitaa robotti, mutta niiden tilalle nousee uusia työtehtäviä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen halli-

tus uskoo, että kirjanpitäjien ja tilintarkastajien työllisyys kasvaa seuraavan kymmenen vuoden ai-

kana 4 % (U.S. Bureau of Labor Statistics 2020). 

 

Digitalisaatio tulee luultavasti poistamaan tai ainakin vahvasti muokkaamaan suurelta osin sitä työtä, 

jota tänä päivänä vielä teemme. Oxfordin yliopistossa toteutetun tutkimuksen mukaan on ennus-

tettu, että teknologia tulee korvaamaan kirjanpitäjän ammatin seuraavan 20 vuoden aikana 94 pro-

sentin todennäköisyydellä (Frey & Osborne 2013). Olemme jo hävinneet kilpajuoksun koneiden 

kanssa monessa lajissa. Lähteenmäki-Lindman (2016) uskoo digitalisaatiossa olevan kyse työtehtä-

vien ja tehtävänkuvien evoluutiosta. Perinteisten rutiininomaisten töiden määrä vähenee digitalisaa-

tion myötä, mutta tarve verotukseen tai kirjanpitoon liittyviin neuvoihin kasvaa. Salminen (2015) 

kannattaa ihmisen ja tietokoneen älyjen yhdistämistä. Yhdistämällä hyvä osaava asiantuntija ja vii-

sas teknologia, saavutetaan paremmat tulokset kuin kummankaan olisi yksin mahdollista saavuttaa. 

(Salminen 2015; Lähteenmäki-Lindman 2016.)  

 

Mitä alan työntekijöille siis jää jäljelle? Vai joutuvatko kirjanpitäjät vaihtamaan kokonaan alaa? Tule-

vaisuus ei ole toivoton vaan päinvastoin, tulevaisuus on edelleen täynnä mahdollisuuksia. Työelä-

mässä on aiemminkin ollut suuria muutoksia ja kokonaisia ammatteja on hävinnyt. Ihmiset kuitenkin 

ovat selvinneet. Parhaiten muutoksista selviävät henkilöt, jotka tunnustavat muuttuvan tilanteen ja 

pyrkivät sopeutumaan siihen parhaansa mukaan, sen sijaan, että pyrkisi pysymään vain vanhassa 

eikä edes halua olla osa muutosta. Kaikki voivat siten itse valita, ovatko muutoksessa aktiivisesti mu-

kana kehittämässä tietoja ja taitojaan, joita muutos edellyttää. (Aho 2019, 23.) 

 

On asioita, joissa emme voi kilpailla tietokoneen tai tekoälyn kanssa. Kuten nopeus, laskutaito ja 

muistaminen. Mutta on myös asioita, joissa tietokone ei voi (vielä) kilpailla ihmisen kanssa. Antti Aho 

(2019, 24) nostaa myös esiin kaksi isoa kilpailuetua, jotka ihmisellä on koneisiin nähden. Ongelman-

ratkaisukyky ja vuorovaikutustaidot. Kone on ohjelmoitu tekemään jotain tiettyä normaalia toimin-

toa, joka toistuu usein, mutta toisin kuin ihminen, se ei osaa ratkaista vaikeampia ongelmia, joita se 

kohtaa. Sen lisäksi esimerkiksi asiakkaat, joiden kirjanpitoa kirjanpitäjät tekevät, haluavat päästä 
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keskustelemaan kirjanpitäjänsä kanssa erilaisista ratkaisuista, mahdollisuuksista ja mahdollisista on-

gelmista. Tekoäly ei pysty kommunikoimaan ja selittämään asiakkaalle tekemiään ratkaisuja, jolloin 

asiakaskokemus jää vajavaiseksi. Uskonkin rutiininomaisten kirjanpidon työtehtävien, kuten osto- ja 

myyntilaskujen käsittelyn, jäävän ihmisten osalta menneisyyteen, jos ei ole jo jäänyt, ja se siirtyy 

lopulta kokonaan automaation hoidettavaksi. Sen jälkeen ihmisen tehtävänä on tarkastella hieman 

monimutkaisempia kirjauksia ja tarkistaa tekoälyn tekemien töiden oikeellisuus. Alan asiantuntijat 

ovat arvelleetkin, että tulevaisuudessa kirjanpitäjistä tulee lähes myyjiä, kun he hoitavat enemmän 

yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa sekä asiakaskontaktointia.  

 

3.2 Osaamistarpeet 

 

Osaamistarpeetkin tietysti muuttuvat, kun rutiininomaiset työt hoitaakin automaatio. Aiemmin ihmi-

sen on pitänyt osata tehdä “tylsää työtä”, eli kirjata kaikki pienimmätkin ja joka viikko ja kuukausi 

toistuvat tapahtumat yksitellen. Lisäksi ohjelmasta riippuen työntekijä on saattanut joutua velä las-

kemaan arvonlisäveron erikseen. Automaation ja tekoälyn myötä nämä rutiininomaiset työt jäävät 

pois ihmisten työtaakasta, joten heidän tarvitsee osata katsella ja tarkastella tietokoneen tekemiä 

töitä ja korjata sieltä mahdollisesti esiin nousevat virheet. Digitalisoitumisen myötä rutiinit siirtyvät 

koneille ja työt nopeutuu. Esimerkiksi sen sijaan, että asiakas toisi tai lähettäisi paperiset kuitit kir-

janpitäjälle, voi kuiteista ottaa vaikka puhelimella kuvan ja laittaa ne kirjanpitäjälle sähköisenä. 

Aiemmin ammattitaito ja asiantuntijuus on perustunut alalla laskentaan. Tulevaisuudessa tärkeäksi 

asiaksi nouseekin kontrollointi, varmistus ja prosessien kokonaisymmärrys, joskin myös laskennan 

taito pysyy edelleen mukana. (Metsä-Tokila 2019; Metsä-Tokila 2011.) 

 

Taloushallinnon ammattilainen on alan uudistumisen myötä palveluammattilainen ja yrityskonsultti. 

Kuittien ja lukujen kirjaamisen sijaan kirjanpitäjä osaa tulevaisuudessa muodostaa numeroista 

tärkeää informaatiota liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, jonka myötä kirjanpitäjä pystyy 

tuleivaisuudessa muodostamaan esimerkiksi kassavirtaennusteita asiakkaille. Tämän myötä alan am-

mattilaisten on osattava liiketoiminnan perusteet ja heiltä kysytään myös parempaa toimi-

alatuntemusta. (Metsä-Tokila 2019.) 

 

Töiden muuttuessa, työtehtävien mahdollisesti vaihtuessa ja järjestelmien vielä ennestään kehit-

tyessä, tulee myös eteen uusia taitoja, joita jokaisen kirjanpitäjän tulisi osata. Asiakaspalvelutaitojen 

kehittämisen tarve tulee kasvamaan. Yrityksen kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää, kun kir-

janpitäjä pyrkii löytämään kirjanpidosta järjestelmän tekemät virheet. Vaikka tänä päivänä jokainen 

meistä osaa käyttää tietokoneita, ei voida silti liikaa korostaa, miten isossa osassa uusien ohjelmisto-

jen oppiminen on. Työpaikoilla järjestelmät uudistuvat kovaa vauhtia ja työntekijöiden tulee pysyä 

kehityksessä mukana ja opetella käyttämään niitä, jotta suoriutuminen töistä on mahdollista. Lisäksi 

on otettava huomioon, että eri yritykset käyttävät eri järjestelmiä, joten niiden monipuolisesta 

tuntemisesta ja osaamisesta on varmasti hyötyä. Kun alalle tulee uusia elementtejä ja muutoksia, on 

mahdollisesti tarve myös uudelleen- tai jatkokouluttautumiselle, jotta pysytään mukana muuttuvassa 

ympäristössä. 
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Forbesin sivuilla julkaistussa jutussa kyseltiin, mitä taitoja kirjanpitäjät tarvitsevat tulevaisuudessa. 

Tähän kysymykseen alunperin Quoran sivuilla vastasi Illinois’n Yliopiston professori Gary Hecht. 

Hechtin mielestä tietojen analysointitaidoilla on tälläkin alalla tulevaisuudessa todella suuri kysyntä. 

Kirjanpitäjien tulee osata jatkossa entistä paremmin määrittää yritysten tietojen perusteella ongel-

mat ja mahdollisuudet, joita yritys voi kohdata. Kirjanpitäjät auttavat ongelman tunnistamisessa ja 

alkavat hankkia ja luoda ongelman ratkaisuun ja päätösten tekoon tarvittavia tietoja. Hecht myös 

painottaa, että kirjanpitäjien tulee osata hankkia ja luoda tietoa, jota yrityksellä ei ole, mutta jota 

tarvitaan. Kuitenkin tänään ja tulevaisuudessa osa ongelmasta saattaa olla, että on jo liikaa tietoa. 

Joten kirjanpitäjien on myös tunnistettava, mitkä tiedot ovat merkityksellisiä ja milloin niitä 

käytetään. Myös vahvoille viestintätaidoille on kysyntää myös tulevaisuudessa. Kirjanpitäjä on 

yhteyshenkilö yrityksen päättäjien ja tietojen analysoinnista vastaavien välillä (esimerkiksi muut kir-

janpitäjät, tutkijat ja tilastotieteilijät). Kyky kertoa kaikki tavittavat ja oleelliset asiat selkeällä tavalla, 

on kriittinen taito. Ottaen huomioon tiedon luonteen kehittymisen, Hecht näkee tietojen visualisointi-

taitojen kehittämisen nykypäivän kirjanpitäjien valtavana etuna ja ehdottoman välttämättömänä 

tulevaisuuden tilintarkastajille. Lopuksi kirjanpitäjillä on oltava vahva sietokyky ja kyky hallita tilan-

teita, joille on ominaista epäselvyys ja epävarmuus. Yritysympäristön monimutkaisuuden kasvaessa 

tämän taiton merkitys vain kasvaa. (Quora, 2018.) 

 

Tero Salminen (2018) ei usko kirjanpitäjien töiden muuttuvan niin radikaalisti, että heistä tulisi kon-

sultteja tai kontrollereita, ainakaan suurimmasta osasta. Hän väittää että kirjanpitäjät eivät 

välttämättä pystyisi näin suureen muutokseen. Salmisen mielestä (Kuva 1) taloushallinnon perin-

teiset taidot pysyvät yhä siellä osaamisvaatimusten ytimessä, jonka ympärille rakentuu muut taidot 

kuten IT-, teknologia- ja viestintätaidot. 

 

 

Kuva 1. Osaamisvaatimuksia tulevaisuuden talousammattilaisille. (Salminen, EduHouse Summit 

2018.) 
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Kalliovaaran (2018) mielestä kirjanpitäjien työt ovat jatkossa vielä enemmän konsultoivaa, ja hän 

kannustaakin opiskelijoita panostamaan opinnoissaan sisäisen laskentatoimen tehtäviin, sillä siellä 

tuotetaan laskelmia tukemaan päätöksen tekoa. (Kalliovaara 2018.) 

 
3.3 Aiemmat tutkimukset ja omat kokemukset 

 

Automaation vaikutuksista taloushallintoon on tehty joitain tutkimuksia ja on myös tutkittu, miten 

automaatio on vaikuttanut tai vaikuttaa yrityksiin ja työnantajiin. Kirjanpitäjänkin roolin muutosta on 

jo vähän tutkittu aiemminkin. Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu tukimustulosten mukaan jatkossa 

neuvonantajan, asiakaspalvelijan ja myyjän töitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että käytäntöä ei voi 

kehittää, jos ei ensin ymmärrä teoriaa. Liiketoiminnan ymmärtäminen on erityisen tärkeää, koska 

ilman sitä kehittäminen on mahdotonta, eikä kannattavuuden hallinta onnistu ilman, että ymmärtää 

täysin liiketoimintaa. Alholan esittelemästä muutosbarometristä (Kuva 2) selviää, että konsultointi- ja 

neuvontataitojen tarpeen oletetaan kasvavan kaikista eniten. (Alhola 2018b.) 

 

 

Kuva 2. Taloushallinnon asiantuntijan työnkuvan muutosbarometri (Alhola 2018b). 

 

 

Taloushallinnon asiantuntijan työnkuvan muutosbarometri – tutkimuksen tuloksista nähdään, että 

koulutuksen tarve lisääntyy sekä asiantuntija- että johtotasolla. Alholan (2018b) mielestä kaikki ta-

loushallinnon asiantuntijat tulevat tarvitsemaan uudelleenkoulutusta.  

 

Omilta harjoittelujaksoilta työelämästä olen nähnyt sekä tilitoimiston että vähän suuremman yrityk-

sen sisäisen kirjanpidon arkea. Töissä arvostettiin todella paljon oma-aloitteisuutta ja kykyä oppia 

uusia asioita ja järjestelmiä. Erityisesti tilitoimistossa työskennellessäni esiin nousi asiakaspalvelu-

puoli enemmän. Koska jokaisella kirjanpitäjällä on omat asiakkaat, joiden yrityksen kirjanpitoa hän 

hoitaa, tulee kirjanpitäjällä olla kyky myös keskustella ja mahdollisesti neuvoa asiakasta hankalam-

missa tilanteissa. Asiakkailla ei välttämättä ole samaa tietoperustaa kirjanpidosta ja taloushallinnon 

kysymyksistä, kuten esimerkiksi laskutukseen liittyvistä asioista, kuin kirjanpitäjällä, jolloin asiakas 

kääntyy asiantuntijan puoleen, joka olisi tässä tapauksessa oma kirjanpitäjä. Tilitoimistossa, jossa 



         

         12 (20) 

olin harjoittelussa ja myöhemmin töissä, oltiin juuri aloittelemassa automaattista ostolaskujen käsit-

telyä. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että joissain tapauksissa automaatio nopeutti töitä paljon, 

kun ei ollut tarvetta tiliöidä toistuvia joka kuukausi tulevia laskuja. Vielä kuitenkin oli matkaa, että 

järjestelmä olisi toiminut omillaan. Kirjanpitäjän tehtäväksi edelleen jäi tarkastaa tiliöinnit ja muut 

virheet, mitä järjestelmä teki. Lisäksi oli laskuja, joita automaatio ei vielä tunnistanut, joten ihmisen 

piti käydä kirjaamassa ne. Työpaikkojen puolesta ei pelkoa näkynyt eikä työnkuvakaan ollut aina-

kaan vielä liiemmin työntekijöillä muuttunut, mutta asiakaspalvelu ja kokonaiskuvan hahmottaminen 

olivat selvästi kykyjä, joita odotetaan kyseisessä tilitoimistossa tulevaisuudessa.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, koska tutkimuksella haluttiin luoda syvempi 

käsitys alan tilanteesta. Tutkimuksen aineistonkeruumuotona oli puolistrukturoitu haastattelu. Puo-

listrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat jo mietittyjä valmiiksi ja kaikille vastaajille samoja, 

mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole annettu vaan haastateltava saa vastata vapaasti (Näpärä 

2017). Haastattelussa käsitellään teemoja tutkijan ja haasteltavan kesken keskustellen. Puolistruktu-

roitu haastattelu valittiin aineistonkeruumenetelmäksi, koska sen tarkoituksena oli syventää kyselyn 

tuloksia ja antaa vastaajien kertoa omista kokemuksistaan ilman, että mielipiteitä olisi koetettu ra-

jata. Valittu menetelmä soveltui hyvin tähän tarkoitukseen.  

 

4.1 Haastattelujen tavoite ja tarkoitus 

 

Haastattelujen tarkoituksena oli tuoda esiin kirjanpitäjinä työskentelevien ihmisten näkökulmaa siitä, 

miten ala on muuttunut ja mitä kirjanpitäjiltä tulevaisuudessa odotetaan. Tavoitteena oli siis saada 

näkökulmia nimenomaan työntekijöiltä eikä niinkään työnantajilta. Lähetin haastattelun kysymykset 

15:een Kuopiossa toimivaan tilitoimistoon ja sain vastauksia viiden eri yrityksen kirjanpitäjiltä. Halu-

sinkin saada vastauksia juuri noin viideltä eri kirjanpitäjältä, jolloin laatu pysyisi mahdollisimman kor-

keana, eikä lähtisi rönsyilemään. Viisi vastaajaa on mielestäni optimaalinen luku siihen, että erilaiset 

mielipiteet voivat tulla ilmi ja vertailu on mahdollista. 

 

Tavoitteena oli saada selville, miten automaatio ja teknologia vaikuttaa kirjanpitäjien työhön, jotka 

ovat tekemisissä näiden asioiden parissa joka päivä. Lisäksi haluan tietää, miten automaatio on vai-

kuttanut haastateltavien osaamistarpeisiin ja työnkuvaan, ja miten he uskovat käyvän lähitulevaisuu-

dessa. Kysely toteutettiin anonyymisti ja en julkaise tässä työssä vastaajien nimiä. Haastattelut ovat 

laadullisia - eli kvalitatiivisia haastatteluja. Valitsin tähän tutkimukseen laadullisen tutkimuksen, 

koska halusin, että haastateltavat pääsevät vapaasti kertomaan mielipiteensä kysymyksiin. Kysymyk-

set kyselyyn valitsin sen perusteella, millä uskoin saavani parhaan kuvan alalla vallitsevasta mieliku-

vasta, missä ala on ja minne se on menossa. Lisäksi kysymyksiin vastaaminen antaa myös parhaan 

vastauksen työni tutkintakysymyksiin. Kysymyksiä on yhteensä seitsemän ja ne ovat kaikki avoimia 

kysymyksiä, joihin vastaajat saavat vastata omin sanoin. Kysymyslomake on liitteenä (LIITE 1). 

 

4.2 Haastattelujen kulku 

 

Ensimmäisenä kysyin haastateltavilta, miten automaatio on vaikuttanut heidän työhönsä ja miten he 

uskovat sen vaikuttavan siihen tulevaisuudessa. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että automaatio 

on nopeuttanut työn tekoa ja vähentänyt rutiinitoimenpiteitä. Yksi haastateltavista lisäksi vastasi: 

“Työ on myös helpottunut, kun ei tarvitse odotella eikä etsiä tositteita, kun ovat reskontrassa.” 

 

Seuraavana halusin tietää, onko työnkuva muuttunut automaation seurauksena ja jos on, miten. 

Kaikilla työt olivat vähän muuttuneet, mutta vain lähinnä nopeutumisen seurauksena. Vastaajista 

kaikki vielä tekivät samoja töitä, kuin aiemminkin. Moni myös vastasi, että muutosta ei varsinaisesti 
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ole huomannut, kun työpaikka on vaihtunut välillä ja automaatio on tullut pikkuhiljaa, jolloin mah-

dollinen muutoskin tapahtuu pidemmällä aikavälillä. 

 

Vastaajien ei ollut tarvinnut kouluttautua uudelleen, ainoastaan uusien ohjelmien käyttö on pitänyt 

opetella automaation myötä. Eräs vastaajista kertoi koulutuksen olleen melko vähäistä verrattuna 

substanssikoulutukseen. Haastateltavat eivät uskoneet joutuvansa kouluttautumaan kokonaan uu-

delleen.  

 

Kysyttäessä minkälaisten taitojen tarve on lisääntynyt viime vuosina, kaikki vastaajat ilmoittivat tek-

nisten taitojen tarpeen nousseen vielä aiempaakin tärkeämmiksi. Tietojen haku järjestelmistä on 

noussut aiempaa isompaan osaan, kun kaikki tiedot etsitään sähköisesti paperien sijaan. Lisäksi ylei-

nen tietokoneiden käytön osaamisen tarve on kasvanut ja kaksi näyttöä on minimi, millä pystyy teh-

tävistä suoriutumaan, kun joutuu etsimään tietoa eri paikoista. 

 

Seuraavana kysymyksenä oli: Uskotko, että tulevaisuudessa kirjanpitäjistä tulisi vielä nykyistäkin 

enemmän asiakaspalvelijoita? Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että asiakaspalvelun rooli tulee jos-

sain vaiheessa luultavasti kasvamaan nykyisestä, mutta siihen uskottiin menevän vielä aikaa, ennen 

kuin kirjanpitäjät olisivat suuremmissa määrin vain asiakaspalvelijoita. Vastauksissa tuli myös esille, 

että kaikki kirjanpitäjät eivät ole yhtä hyviä asiakasasioinnissa johtuen kommunikoinnista, joten töitä 

tullaan jakamaan tulevaisuudessakin osaamisen mukaan. 

 

Jos haastateltavat olisivat päättävässä asemassa palkkaamassa uusia kirjanpitäjiä, he painottaisivat 

edelleen ihan “peruskirjanpitoa”. Lisäksi kuitenkin nostettiin esille, että ohjelmistojen monipuolinen 

tunteminen ja kyky oppia uusia asioita ovat myös tärkeitä tekijöitä. Ja koska ala muuttuu ja kehittyy 

koko ajan, nostettiin esille, että kyky paneutua muuttuviin menetelmiin on iso etu. Työntekijöiden ja 

alan ihmisten tulee siis pysyä muutosten mukana ja heidän on otettava selvää niistä asioista, jotka 

varsinkin heitä itseään koskettavat. 

 

Viimeisenä kysymyksenä kysyin, uskovatko haastateltavat kirjanpitäjillä olevan töitä vielä tulevaisuu-

dessa vai veisikö esimerkiksi automaatio alalta työt. Kukaan ei uskonut töiden loppumiseen auto-

maation seurauksena ainakaan ihan lähivuosina. Tilinpäätösten katsottiin yleisesti olevan suurin este 

sille, että kirjanpitäjiä ei enää tarvittaisi. Eräs vastaaja sanoi näin: “Osa kirjanpitäjistä tekee rutii-

nitöitä ja parempaa käsityskykyä omaavat analysoivat tilinpäätöksiä ja kykenevät löytämään järjes-

telmien ja tekemisen aiheuttamia virheitä. Sekä korjaamaan niitä. Mitä enemmän järjestelmät ovat 

sähköisiä sitä enemmän aiheutuu virheitä, ellei automaation tuloksia osata katsoa.”  
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5 YHTEENVETO 

 

Automaatio on vaikuttanut alan työtehtäviin ja kehittänyt alaa joiltakin osin helpompaan suuntaan. 

Rutiininomaiset työtehtävät ovat vähentyneet tai jopa loppuneet kokonaan, esimerkiksi ostolaskujen 

kirjaaminen joissain työpaikoissa. Tämän myötä työnteko on nopeutunut entisestä, kun ei tarvitse 

käyttää aikaa joka päivä, viikko ja kuukausi samoihin kirjauksiin, jotka on jo aiemmin tehty auto-

maation hakiessa tiedot aiemmista kirjauksista. Sen sijaan työntekijöiltä odotetaan enemmän koko-

naiskuvan hahmottamista ja parempaa käsityskykyä koko käsiteltävän yrityksen toiminnasta. Auto-

maation tehdessä rutiininomaiset kirjaukset, kuten ostolaskut, tulee kirjanpitäjän osata poimia mah-

dolliset virheet kirjausten joukosta, ilman jokaisen kirjauksen läpikäymistä. Esimerkiksi jo tasetta 

katsomalla pystyy erottamaan mahdollisia virheitä tiliöinnissä. Saamani tulokset haastatteluista vas-

taavat lähes täysin samaa, mitä asiantuntijatkin ajattelevat alan kehityksestä. Voidaan siis sanoa, 

että automaatio on tällä hetkellä vaikuttanut työtehtäviin juuri sillä tavalla, kuin ennalta arveltiinkin 

ja kuten kolmannessa luvussa käy ilmi koneiden hoitaessa toistuvia kirjauksia, tulee kirjanpitäjän 

hoitaa vaativampia tehtäviä.  

 

Ainakaan vielä ei ole ollut tarvetta kouluttautua uudelleen ja työpaikan sisäisissä koulutuksissakin on 

keskitytty lähinnä uusien ohjelmistojen käyttöön. Automaation ja teknologian myötä ohjelmistot 

muuttuvat koko ajan hieman erilaisiksi, joten työntekijöiltä odotetaan järjestelmien tuntemista ja 

osaamista. Vastaajat näkivätkin teknisten taitojen olevan kyky, jonka tarve on kasvanut eniten viime 

vuosina ja sen tarve ei myöskään tule ainakaan laskemaan, vaan pikemminkin teknisten taitojen 

tarve tulee lisääntymään yhä enemmän seuraavien vuosien aikana. Luvuissa 3.2 ja 3.3 puhuttaessa 

osaamistarpeista, esiin nousee lähes jokaisen asiantuntijan toimesta suurimmaksi tarpeeksi konsul-

tointi- ja neuvontataidot. Haastatteluun vastanneet eivät kuitenkaan ainakaan vielä olleet kokeneet 

tarvetta tälle taidolle. Sen sijaan tietoteknisten taitojen tarve vastaa hyvin paljon sitä, mitä aiemmat 

tutkimukset antavat ymmärtää. Salmisen (2018) näkökulma tulevaisuuden osaamistarpeista luvussa 

3.2 osuu lähelle vastaajien kokemuksia omilla työpaikoillaan. 

 

Kirjanpitäjien asiakaspalvelutaidot ovat kasvaneet viime vuosina ja sille nähdään olevan tarvettakin. 

Lähitulevaisuudessa he pysyvät yhä enemmän perinteisinä kirjanpitäjinä, mutta ajan kuluessa työt 

voivat jakautua alalla siten, että osalle tulee enemmän asiakaspalvelutehtäviä ja osa hoitaa perintei-

sempää kirjanpitoa. Tämä todennäköisesti kuitenkin johtaa asiakaspalvelutaitojen osaamistarpeen 

kasvuun, kuten aiemmissa luvuissa käykin ilmi, joten tulevien kirjanpitäjien kannattaa panostaa 

myös kommunikointiin asiakkaiden kanssa ja harjoitella myös asiakaspalvelua. Asiantuntijoista moni 

näkee asiakaspalvelun olevan taito, jolle on tulevaisuudessa kirjanpitäjien keskuudessa kaikkein eni-

ten tarvetta. 

 

Haastateltavista kukaan ei usko töiden loppumiseen alalla, ainakaan automaation seurauksena. Ih-

mistä tarvitaan edelleen monimutkaisempien kirjausten tekemiseen ja järjestelmän kirjausten tarkis-

tamiseen. Tilinpäätösten tekemiseen sähköisistä järjestelmistä ei ole ollut vielä apua, joten se on 
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edelleen ihmisten harteilla. Yhä myös uskotaan, että mitä enemmän käytetään sähköisiä järjestel-

miä, sitä enemmän kirjanpitoon tulee virheitä, jos osaava ihminen ei ole tarkistamassa kirjauksia 

jälkikäteen.  

Saamani vastaukset kyselyyn puoltaa hyvin vahvasti niitä näkökulmia, joita saa myös lukiessa ja 

kuunnellessa asiantuntijoiden mielipiteitä aiemmista artikkeleista ja tutkimuksista. Suurin eroavai-

suus vastausten ja kolmannessa luvussa esitettyjen väitteiden välillä oli osaamistarpeissa. Vastaa-

jista kukaan ei nähnyt tarvetta konsultointitaidoille, ainakaan suuremmissa määrin, vaan vastauk-

sissa painotettiin hyvin voimakkaasti perinteisiä taloushallinnon taitoja, asiakaspalvelua ja IT-taitoja.  
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä käsitystä siitä mitä kirjanpitäjien töille on käymässä ja miten työt 

ovat muuttumassa lähinnä automaation surauksena. Tavoitteet, jotka asetin työlle, täyttyivät mieles-

täni hyvin. Pyrin käyttämään hyväkseni mahdollisimman paljon aiemmin asiantuntijoiden kirjoitta-

maa tietoa. Lisäksi tein haastattelun, jossa ääneen pääsivät kirjanpitäjät, jotka saivat vastata kysy-

myksiin työntekijän näkökulmasta. Lisäsin mukaan myös oman kokemukseni työharjoitteluista ja 

töistä, jotka puolsivat hyvin paljon asiantuntijoiden ajatuksia. Työtä tehdessäni oma ymmärrykseni 

ja osaamiseni alan tilanteesta kasvoi jonkin verran. Uskon työni auttavan myös muita, varsinkin 

opiskelijoita, jotka voivat saada vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että työt ovat tulevai-

suudessa alalla taattu.  

 

Vaikka ala muuttuu, työt eivät tule häviämään ainakaan lähitulevaisuudessa. Työtehtävät ja työn-

kuva muuttuu hiljalleen, mutta se on väistämätöntä alalla kuin alalla. Aina pyritään löytämään te-

hokkain tapa toimia niin ajallisesti, kuin rahallisestikin. Ala on menossa suuntaan, jossa arvostetaan 

entistä enemmän kokonaiskuvan hahmottamista ja asiantuntemusta, jolloin myös asiakaspalvelun 

rooli tulee kasvamaan.  

 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan, että tutkimustulokset vastaa-

vat todellisuutta. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri lopulta on itse tutkija ja hänen re-

hellisyytensä, koska arvioinnin kohteena on tutkijan tekemät valinnat ja ratkaisut. (Kananen 2015, 

353–354). Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida tutkimuksen osallistujamäärän olevan suhteelli-

sen pieni. Puolistrukturoidussa haastattelussa esiin nousseet vastaukset olivat melko samansuuntai-

sia aiempien tutkimusten ja asiantuntijoiden ajatusten kanssa, mikä vahvistaa tutkimuksen luotetta-

vuutta. Verrattaessa tuloksia aiemmin teoriaosuudessa esiin nousseisiin kohtiin, eroavaisuuksia oli 

hyvin vähän, mikä nostaa luotettavuutta. Tulokset ovat tähän tutkimukseen osallistuneiden alan 

työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Tutkimus oli onnistunut, koska vastaukset saatiin 

kaikkiin tutkimuskysymyksiin. 

 

6.2 Ehdotukset jatkotutkimuksiin 

 

Työssä tarkasteltiin kirjanpitäjien tilannetta koko alalla, jolloin tilanne ei välttämättä vastaa kaikkia 

yrityksiä, koska jotkin tilitoimistot ovat pidemmällä kehityksessä, kuin toiset. Olisikin mielenkiintoista 

nähdä vertailua mahdollisesti kahden ääripään välillä. Olisi myös kiinnostavaa nähdä opinnäytetyö, 

jossa keskityttäisiin enemmän työnantajiin ja miten alan muuttuva tilanne vaikuttaa niiden päätök-

siin. Tämä työ oli kvalitatiivinen tutkimus, jolloin kysymyksiin ei tullut numeroiden valossa kovin pal-

jon esille. Hyvä tutkimuksen aihe voisi olla tehdä lähes samasta aiheesta kvantitatiivinen tutkimus, 

jossa voitaisiin käydä läpi mahdollisesti numeroiden valossa alalla tapahtuneita muutoksia. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 

 

Hei,  

olen Teemu Koivisto ja opiskelen Kuopiossa Savonian Ammattikorkeakoulussa Liiketaloutta. 

Teen opinnäytetyötäni kirjanpidon muutoksista automaation ja teknologian seurauksena. 

Olen kiinnostunut siitä, miten muutokset ovat vaikuttaneet tai tulevat lähitulevaisuudessa vai-

kuttamaan kirjanpitäjien työhön. Miten automaatiota ja teknologiaa hyödynnetään ja miten 

niiden käyttäminen vaikuttaa kirjanpitäjien osaamisvaatimuksiin ja työnkuvaan.  

Tulosten pohjalta voi saada hyvän kuvan, millaisia vaatimuksia kirjanpitäjiltä odotetaan ja 

minne automaatio on kehittymässä alan yrityksissä. Tästä tiedosta voi olla paljon apua, oli sit-

ten työntekijä/-hakija tai työnantaja. 

Kysymyksiä on seitsemän ja vastaaminen vie vastaajan aikaa noin 5–10 minuuttia. Kysymys-

ten pääteemana on kirjanpitäjien osaamisvaatimukset ja työnkuva, sekä miten automaatio on 

osallisena alan muutoksiin. Vastaaminen on anonyymia, enkä julkaise vastaajien nimiä työs-

säni. 

Kiitos vastaamisesta! 

Teemu Koivisto 

 

 

 

 

1. Miten automaatio on vaikuttanut työhösi ja/tai uskotko sen vaikuttavan siihen seuraavien vuosien 

aikana? 

2. Onko työnkuvasi muuttunut automaation seurauksena? Jos on, miten? 

3. Onko sinun tarvinnut kouluttautua uudelleen tai opetella joitain uusia asioita automaation myötä? 

Entä tulevaisuudessa? 

4. Minkälaisten taitojen tarve on lisääntynyt automaation mukana?  

5. Uskotko että tulevaisuudessa kirjanpitäjistä tulisi vielä nykyistäkin enemmän asiakaspalvelijoita? 

6. Jos olisit päättävässä asemassa, millaisia työntekijöitä palkkaisit nyt kirjanpitäjiksi? Millaista osaa-

mista painottaisit? 

7. Uskotko kirjanpitäjillä olevan töitä vielä tulevaisuudessa vai viekö esimerkiksi automaatio työt?  

 

 

 

 


