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Digitalisation is the most significant driving force in financial administration. It is important to
understand the change in work, the expectations towards it, and the future views. The
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setting intermediate objectives will become easier.
This study included two separate sections. First, the changes that digitalisation brings into
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The study was conducted as a case study, which is a qualitative method. Futures studies
were also deployed in this study. In the first section, a semi-structured interview was conducted with professionals in the field. The second section of the thesis focused on investigating how to improve the expertise needed by the future accountant. This was done in a
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This study provided understanding in the future of accountancy and the needed expertise.
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1

JOHDANTO

Taloushallinnon roolit ovat murroksessa osaamisvaatimusten samalla muuttuessa. Automaation edetessä ensin ihmisen tehtävistä poistuvat rutiininomaiset
kirjanpitotapahtumien käsittelyyn liittyvät tehtävät ja myöhemmässä vaiheessa
mutkikkaammat tehtävät kuten poikkeamakäsittelyt, analyysit ja ennusteet.
(Kaarlejärvi & Salminen 2018, 241.)

Robotiikka ja tekoäly tulevat taloushallinnon prosesseihin kovaa vauhtia,
mutta miten ja millä aikataululla se tulee vaikuttamaan kirjanpitäjän työhön?
Taloushallinnon prosessi on kokonaisuus, jossa kirjanpito ja tilinpäätös ovat
prosessin loppupäässä. Kirjanpitoa voisikin ajatella muiden prosessien päätepisteenä. Palkanlaskenta, maksuliikenne, osto- ja myyntireskontra sekä pysyvien vastaavien kirjanpito tuottavat materiaalia, joka lopulta päätyy pääkirjanpitoon ja sieltä tilinpäätökseen. Tuntuu luonnolliselta, että robotiikka- ja tekoälyprojektit lähtevät liikkeelle prosessin alkupäästä. Kun muutokset saadaan
vakiinnutettua, voidaan siirtyä aineiston kulun mukaisesti eteenpäin. Resurssien järkevä kohdentaminen johtaa tilanteeseen, että on hyödytöntä rakentaa
kirjapitoon täsmäytysrobottia toteamaan kirjanpitoon siirtyviä virheitä, jos niiden syntyminen voidaan estää prosessin alkupäähän tehtävällä robotilla. Resurssit kehitystyöhön yrityksissä ovat usein rajallisia, eikä kaikkia haluttuja robotteja pystytä määrittämään ja testaamaan yhtäaikaisesti.

Isoissa taloushallinnon palvelukeskuksissa kirjanpitäjän työ muuttuu eri tahdissa kuin pienemmissä tilitoimistoissa. Kuntaomisteisissa palvelukeskuksissa
ei kirjanpitäjän työnkuva ole samanlainen kuin avoimilla markkinoilla toimivissa yrityksissä. Tuleeko kirjanpitäjistä lopulta pelkästään teknisiä robotin hoitajia vai voidaanko perinteisestä tallennus- ja täsmäytystyöstä vapautuvaa aikaa käyttää jatkossa raporttien tarkempaan analysointiin ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaille?

Luvussa kaksi esitellään opinnäytetyön toteuttaminen ja perehdytään tarkemmin tavoitteisiin, työn rajauksiin ja tutkimusongelmaan. Lisäksi tutustutaan laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkeihin sekä haastatteluun aineiston keruume-
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netelmänä. Aineiston analysointimenetelmien jälkeen esitellään vielä opinnäytetyöprosessin eteneminen. Luvun kaksi tausta-aineistona hyödynnetään laadullista tutkimusta ja tulevaisuudentutkimusta käsittelevää kirjallisuutta.

Teoreettisessa viitekehyksessä luvussa kolme ja neljä määritellään käsitteitä
ja käsitellään digitalisaation vaikutuksia työhön yleisesti. Tämän jälkeen tutustutaan taloushallintoalan digitaaliseen kehitykseen ja tarkastellaan lähemmin
taloushallinnon ammattilaisen rooliin kohdistuvia muutoksia, jotka automaation
yleistyminen tuo mukanaan. Teoreettisen viitekehyksen aineistona käytetään
alan ajankohtaisia artikkeleita, tutkimuksia ja kirjallisuutta viime vuosilta. Viidennessä luvussa esitellään toimeksiantaja Sarastia Oy ja kuvataan nykytilaa
teoreettiseen viitekehykseen peilaten.

Luvussa kuusi tuodaan esiin vaihe vaiheelta, miten tutkimus on toteutettu.
Haastatteluaineistojen keräämisen ja analysoinnin lisäksi luvussa esitellään
tutkimuksen tulokset. Tutkimustuloksia heijastetaan teoreettiseen viitekehykseen ja tutkimusongelmaan. Lopuksi tuodaan esiin tutkimuksesta tehtyjä johtopäätöksiä, tehdään kehitysehdotuksia toimeksiantajalle tulevaisuutta ajatellen ja pohditaan työn eettisyyttä.

2

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön tavoitteita, tutkimusongelmaa sekä
tiedonkeruun ja analysoinnin menetelmiä. Lopuksi kuvataan opinnäyteprosessin toteutuminen.

2.1

Tavoitteet ja rajaus

Työelämän käytäntöjen kehittäminen, muuttaminen ja uudistaminen ovat tavoitteina työelämälähtöisessä tutkimuksessa, jota ammattikorkeakoulujen
opinnäytetöissä suositaan. Vaatimuksena työelämälähtöiselle tutkimukselle on
tutkittavan kohteen tarkka ja ymmärrettävä rajaaminen, uuden tiedon tuottaminen, hyödyllisyys työelämälle ja sen on lisäksi annettava riittävät perusteet julkiselle keskustelulle. (Vilkka 2015, 11 - 19.)
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on haastattelujen ja tulevaisuuspyörätyöpajojen avulla ymmärtää, kuvata ja ennustaa kirjanpitäjän työnkuvan muutosta
digitalisaation myötä ja pohtia, millaista osaamista kirjanpidon ammattilainen
tarvitsee tulevaisuudessa. Työn ulkopuolelle rajataan muut taloushallinnon
tehtävät, kuten rahoitussuunnittelu ja palkanlaskenta.

Opinnäytetyön lopputuloksena syntyy kuvaus siitä, minkälaisia muutoksia kirjanpitäjän työhön kohdistuu ja kehitysehdotuksia kirjanpitäjän osaamisen kasvattamiseen. Työn muuttuessa osaamista kasvattamalla pystytään edelleen
tarjoamaan asiakkaille laadukasta ja ajanmukaista palvelua, sekä tuottamaan
lisäarvoa. Lisäksi opinnäytetyön avulla pyritään kasvattamaan kirjanpitäjien ja
heidän esimiestensä ymmärrystä työn muutoksesta ja ammattitaidon kehitystarpeista, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyön lopputulosta voidaan hyödyntää esim. kirjanpitotyön kehittämisessä, perehdyttämisessä sekä koulutussuunnittelussa.

2.2

Tutkimusongelma

Digitalisaatio on muutosvoima, joka vaikuttaa taloushallintoalaan voimakkaasti. Moni yritysten tai julkisen hallinnon prosessi on osittain tai kokonaan
digitalisoimatta. Taloushallinnossa käytetään jo paljon sähköisiä järjestelmiä,
mutta työtä niiden kehittämisessä on vielä paljon. Automatisointi, robotit ja tekoäly ovat osittain jo muuttaneet ja tulevat muuttamaan alaa entisestään myös
tulevaisuudessa. Taloushallintoalalla on pulaa osaavasta työvoimasta, eivätkä
alan perusopinnot ole riittävän syvällisiä laskutettavan työn itsenäiseen tekemiseen asiakkaalle. (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 23, 36.)

Samalla kun ohjelmat muuttuvat, toimintoja automatisoidaan ja saadaan ohjelmistorobotteja työkavereiksi, kenties myös tekoälysovelluksia, perinteinen kirjanpitäjän työ muuttuu. Käsin tehtävästä muistioiden tallennustyöstä on jo kenties luovuttu kokonaan ja perinteiset paperiarkistot lienevät monessa paikassa
jo historiaa. Ohjelmistojen sähköistyminen mahdollistaa työskentelyn etänä.

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma on kaksihaarainen. Ensimmäiseksi
selvitetään digitaalisuuden tuomia muutoksia kirjanpitäjän työhön. Tavoitteena
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on sekä ymmärtää nykytilaa että kartoittaa meneillään olevan muutoksen vaikutuksia kirjanpitäjän työhön jatkossa. Toiseksi ennakoidaan muutoksesta johtuvia uusia osaamistarpeita kirjanpitäjän työssä, jotta pystytään vastaamaan
tulevaisuuden haasteisiin.

Kohdeorganisaation lisäksi opinnäytetyö tarjoaa katsauksen myös muille taloushallinnosta ja erityisesti palvelukeskuksen kirjanpitäjän tehtävän tulevaisuudesta kiinnostuneille tahoille siitä, miltä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä.

Tutkimusongelmaan vastataan luomalla kuvia mahdollisesta tulevaisuudesta
ja käymällä työpajoissa läpi kirjanpitäjien omia ajatuksia siitä, miten osaamista
tulisi kasvattaa. Tällä tavoin pyritään sitouttamaan kirjanpitäjiä sekä työn muutokseen että osaamisen kasvattamiseen.

2.3

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmä on työväline opinnäytetyön tiedonhankintaan. Halutun tiedon muoto määrittää työhön sopivan tutkimusmenetelmän, joka voi olla määrällinen tai laadullinen menetelmä. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on
saada numeraalista tietoa ja esimerkiksi mitata minkä verran joku asia on
muuttunut. Laadullisessa tutkimuksessa etsitään tietoa, joka auttaa ymmärtämään merkitystä ja selittämään ihmisen toimintaa. (Vilkka 2015, 43 - 44.)

Tässä työssä käytetään laadullista, eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää,
jossa haetaan kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Työmenetelmänä esitetään tulkinta. Tulkintaa tarkastellaan uudelleen, jolloin ymmärrys
syvenee ja siitä tehdään uusi tulkinta. Tutkimus elää ja muovautuu niin kauan,
kunnes tutkija on valmis rakentamaan johtopäätöksen aineistosta ja arvioimaan kriittisesti omaa työtään. Aineiston kerääminen, analysointi, tulkinta ja
raportointi vaiheina kietoutuvat yhteen ja sulautuvat toisiinsa. (Puusa ym.
2020, luku 3.)

2.3.1 Tapaustutkimus
Tutkimustapana tässä työssä käytetään laadullisiin menetelmiin kuuluvaa tapaustutkimusta (engl. case study), jolla tuotetaan valitusta tapauksesta yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. Tapaustutkimus ei pyri yleistettävyyteen,
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mutta yksittäisen tapauksen syvällinen ymmärtäminen ja dokumentoidut lainalaisuudet voivat johtaa siihen, että tuloksilla on laajempaa sosiokulttuurista
merkitystä ja siten jonkinlaista yleistettävyyttä. Tutkimuksen kohde eli tapaus
voi olla yksittäinen yritys tai jokin sen osa, esim. prosessi, toiminto, tuote tai
palvelu. Tapaustutkimus sopii hyvin lähestymistavaksi silloin, kun tehtävänä
on tuottaa kehittämisehdotuksia ja -ideoita. (Puusa ym. 2020, luku 13; Ojasalo
ym. 2015 luku 3.)

Kuva 1. Tapaustutkimuksen vaiheet (Ojasalo ym. 2015, luku 3)

Tyypillisessä tapaustutkimusprosessissa kuvassa 1 lähdetään liikkeelle olemassa olevasta ongelmasta tai kehittämistarpeesta, minkä jälkeen ymmärrystä ilmiöön saadaan kasvatettua perehtymällä tarkemmin teoriaan. Pohjatyöstä huolimatta kehittämiskohde voi täsmentyä vielä prosessin edetessä,
mikä on luonnollinen osa kehittämisprosessia. Aineiston keruu- ja analysointivaiheesta täsmentymisen myötä päästään lopulta tutkimuksen loppuvaiheeseen, jossa esitetään kehittämisehdotuksia tai malleja. (Ojasalo ym. 2015,
luku 3.)

2.3.2 Tulevaisuudentutkimus eli futurologia
Tässä alaluvussa käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen teoriaa perustuen
Slaughterin (1996) englanninkieliseen teokseen New thinking for a New millenium: The knowledge base of futures studies sekä Rubinin (2004) kirjoittamaan Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen (TOPI) oppimateriaaliin. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät soveltuvat hyvin tähän opinnäytetyöhön, koska työssä on tarkoitus selvittää jo käynnissä olevan muutoksen
suuntaa kirjanpitäjän työnkuvassa ja ennakoida tulevia muutoksia sekä osaamistarpeita.
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Rubunin (2004) mukaan tulevaisuudentutkimus on monitieteinen ja tieteiden
välinen tiedonala, jonka tavoitteena on säilyttää tai parantaa ihmiskunnan hyvinvointia ja ylläpitää maapallon kykyä varmistaa elämän säilyminen (Slaughter 1996, 8 - 9). Tulevaisuusajattelulla tarkoitetaan sitä, että tulevaisuudesta
pyritään muodostamaan vaihtoehtoisia kuvia, eli skenaarioita. Skenaarioissa
kuvataan esimerkiksi mikä on mahdollinen, todennäköinen, haluttu tai tavoiteltu tulevaisuus eli mitä on mahdollista tapahtua, mitä voisi tapahtua ja mitä
halutaan tapahtuvan. Tulevaisuudentutkimuksessa etsitään muutoksen alulle
saattavia tekijöitä, joita voi olla esimerkiksi teknologinen muutos ja poliittinen,
taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen tahtotila. Tutkimuksessa on tarkoitus
löytää myös viitteitä siitä, mikä tekijä ennakoi muutoksen käynnistymistä ja ennakoimattomia, ei tarkoituksellisia ja tunnistamattomia seurauksia. (Slaughter
1996, 15 - 16.)

Tulevaisuudentutkimusta käytetään kuvaamaan tavoitteita, arvoja ja trendejä
sekä selittämään olosuhteita. Sitä hyödynnetään sekä yritysten että maiden
johtamisessa ja päätöksenteossa, jolloin pyritään selvittämään jo tapahtuneiden muutosten seurauksia historian valossa. (Slaughter 1996, 10.) Tulevaisuudentutkimuksella pyritään muokkaamaan tulevaisuutta tekemällä tehokkaita suunnitelmia parhaan mahdollisen tulevaisuuden toteuttamiseksi. Se voidaan mieltää tavaksi ajatella tai rakentaa mielekkäitä kokonaisuuksia mielessä. Se on keino muodostaa käsitys elämästä, päätöksistä ja toiminnoista.
(Rubin 2004.)

Tutkimustapa sisältää myös nykyisyyden käsitteen. Meidän on ymmärrettävä,
että valinnat, joita tässä hetkessä teemme, vaikuttavat osaltaan tulevaisuuteemme. Tieto siitä, miten ja millä keinoin tähän hetkeen on tultu, on edellytys
tulevaisuuden tutkimiselle. Tulevaisuuden vaihtoehtojen tutkiminen auttaa
meitä tekemään järkeviä tulevaisuuteen kohdistuvia valintoja tässä hetkessä.
(Slaughter 1996, 11; Rubin 2004)

Kuten moni muukin tutkimusala, myös tulevaisuudentutkimus lähtee siitä oletuksesta, että ihmiset asettavat tavoitteita, joita kohden pyritään. Toinen yleinen olettama on, että yhteiskuntamme sisältää normeja kuten aika, tila, muis-
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tot, odotukset, toiveet, pelot ja päätökset. Yhteiskunta rakentuu päivittäin uudelleen ihmisten toiminnan, reaktioiden ja kanssakäymisen seurauksena.
(Slaughter 1996, 11 - 12.)

Futuristeille, eli tulevaisuuden tutkijoille tyypillinen oletus on, että aika kulkee
lineaarisesti. Tällä tarkoitetaan, että aika kulkee menneisyydestä nykyisyyden
kautta tulevaisuuteen. Ajassa ei voi hyppiä tai matkustaa, mihin osaltaan liittyy
myös olettama, etteivät tulevaisuudessa olevat asiat ole välttämättä olemassa
menneisyydessä tai nykyisyydessä. Tulevaisuusajattelu mahdollistaa toiminnan, eikä se ole täysin ennalta määrättyä, vaikka siihen on jossain määrin
mahdollista vaikuttaa. Ajattelun pohjana on myös, että ympärillä olevan maailma vaikuttaa tulevaisuuteen ja tulevaisuuksilla on eroja, jolloin toiset voivat
olla parempia kuin toiset. Futuristit ajattelevat, että vain tulevaisuustiedolla on
merkitystä, vaikka samaan aikaan tiedetään, ettei tulevaisuudesta ole tietoa.
Tätä kutsutaan tulevaisuuden tutkimuksen paradoksiksi. Tulevaisuuden tutkimuksessa voidaan tehdä ehdotuksia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista tai todennäköisestä tulevaisuuskuvasta, ei antaa varmaa tietoa siitä millainen tulevaisuus on. (Slaughter 1996, 12 - 14.)

2.4

Aineistonkeruun ja analysoinnin menetelmät

Tulevaisuuden tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, joilla pyritään saamaan tulevaisuudesta tietoa. Menetelmiä käyttämällä tulevaisuustyöstä saadaan määrätietoista ja järjestelmällistä.

Tietoa voidaan saada ihmisten tämänhetkisestä mielikuvasta mahdollisesta
tulevaisuudesta tai odotuksista todennäköisestä tulevaisuudesta. Tietoa voidaan etsiä ihmisten tavoitteista, arvoista ja asenteista, eli millainen tulevaisuuden halutaan olevan tai ihmisten aikomuksista tulevaisuuden osalta esimerkiksi äänestyskäyttäytymisen suhteen. Tulevaisuustietoa voidaan tuottaa havainnoimalla ihmisten velvoitteita ja sitoumuksia toisiaan kohtaan. Tietoa löytyy tutkimalla ihmisten menneisyyden kokemuksia ja historiaa, joista on mahdollista ennustaa tulevaa käyttäytymistä. Erilaisia analyyseja käytetään paljon
menetelminä tulevaisuuden tutkimuksessa, esimerkiksi nykytilan analyysi trendianalyysi, data-analyysi ja verkostoanalyysi. (Slaughter 1996, luku 1.)
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2.4.1 Teemahaastattelu tiedonkeruumenetelmänä
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kirjanpitäjän työn muutosta kartoitetaan asiantuntijoiden teemahaastattelun avulla. Laadullisessa tutkimuksessa
käytetyimpiä tiedonkeruumuotoja on haastattelu, joka soveltuu hyvin mahdollisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen ja kuvailemiseen (Talvela & Stenman
2012, 44). Haastattelun aikana on mahdollisuus selvittää vastausten taustalla
olevia motiiveja sekä suunnata tiedonhankintaa lisäkysymyksillä. Vastausten
ymmärtämisessä auttavat haastateltavan ei-kielelliset vihjeet, eli ilmeet ja
eleet. Haastattelun aikana tutkija pystyy lisäkysymyksillä myös varmistamaan,
että vastaukset tuli ymmärrettyä oikein. (Hirsijärvi ym. 2008, 48 - 49.)

Haastattelussa asiantuntijoita pyydetään kuvaamaan valitun teeman toivottavasta tai todennäköisestä tulevaisuudenkehityksestä, jolloin saadaan esiin
haastateltavan oma skenaario tulevaisuudesta. Haastateltavat voivat kertoa
myös kehitykseen liittyvistä haasteista tai esittämään tarvittavia toimenpiteitä
tilan saavuttamiseksi. (Talvela & Stenman 2012, 44.)

Aineiston määrä ei korvaa laatua haastatteluaineiston analyysissa. Aineiston
määrä ja analysointitapa riippuvat tutkimukselle asetetuista tavoitteista ja riittävä määrä saadaan selville analysoitaessa aineiston kyllääntymistä. Kyllääntyminen eli saturaatiopisteen saavuttaminen tarkoittaa tilannetta, jossa uudet
haastattelut eivät tuota kehittämistehtävän kannalta enää uutta tietoa. (Ojasalo ym. 2015, luku 3.)

Aineistoa analysoidaan sisällön analyysilla, minkä jälkeen saatuja havaintoja
ja löydöksiä tulkitaan. Tulkintaa tehtäessä havainnoille annetaan merkitys,
niitä pyritään ymmärtämään ja selittämään sekä rakentamaan niiden välille yhteyksiä ja vetämään johtopäätöksiä. (Puusa ym. 2020, luku 9.)
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Kuva 2. Laadullisen tutkimuksen yleinen malli (Ojasalo ym. 2015, luku 4)

Kuvassa 2 on esitetty laadullisen tutkimuksen yleinen malli. Haastattelujen äänittäminen ja litterointi kirjalliseksi aineistoksi ovat valmistelevia toimenpiteitä,
joiden tarkoituksena on varmistaa aineiston selkeys ja valmius analyysia varten. Aineisto pelkistetään luokittelemalla tai tyypittelemällä se järkeväksi kokonaisuudeksi. Aineistoa voidaan luokitella ennalta määriteltyjen teema-alueiden
avulla, jolloin aineistosta nousee esiin ilmiöitä tai asioita, jotka ovat useammalle haastateltavalle yhteisiä. Näiden säännönmukaisuuksien eli toistuvien
rakenteiden tarkastelu suhteessa toisiinsa on yhteyksien tarkastelua, mikä on
välttämätöntä syvällisen analyysin tekemisessä. Aineiston tyypittely tarkoittaa,
että kehittämistehtävän kannalta merkittäviä ilmiötä analysoimalla pyritään
ryhmittelemään asiat esimerkiksi yhteispiirteiden tai vastakohtien mukaan.
Tutkijan tavoitteena on analyysimenetelmiä hyödyntäen luoda havainnoista ja
osamenetelmistä synteesejä, joiden perusteella lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset laaditaan. Analyysin kriittisen tarkastelun avulla kaikissa
vaiheissa pyritään parantamaan tulosten laatua ja luotettavuutta. (Ojasalo ym.
2015, luku 3 ja 4.)
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2.4.2 Tulevaisuuspyörätyöpaja tutkimusmenetelmänä
Tutkimuksen toisessa vaiheessa kirjanpitäjän työn uusia osaamistarpeita kartoitetaan tulevaisuuspyörätyöpajan avulla. Se on tulevaisuuden tutkimuksen
menetelmä, jossa ryhmä ennakoi, innovoi ja kommunikoi yhdessä sovitusta
teemasta. JAMKissa on kehitetty menetelmä, joka hyödyntää elementtejä tulevaisuusverstaasta ja tulevaisuuspyörästä siten, että tulevaisuuspyörätyöpajan
eri vaiheiden tulokset puretaan pyörän kehille yhdessä osallistujien kanssa.
Nämä työpajat ovat osoittautuneet vaikuttaviksi keinoiksi keskusteluttaa osallistujia tulevaisuuden näkemyksistä ja rakentaa yhteistä tulevaisuuskuvaa tarvittavasta osaamisesta. (Hakala & Hopia 2015.)

Tulevaisuusverstas on tulevaisuustutkimuksen ryhmätyömenetelmä, joka soveltuu tulevaisuustiedon keräämiseen, yhdistelyyn ja ryhmittelyyn mahdollisimman luotettavaksi kokonaisuudeksi. Menetelmästä voidaan myös käyttää
nimityksiä tulevaisuusstudio ja tulevaisuuspaja. Tulevaisuusverstas on aivoriihimäinen ongelmanratkaisumenetelmä, jossa mietitään demokraattisesti toteutettavia ideoita. Verstaan avulla voidaan selvittää mitä yhteisö tietää ja mitä
asioita pitää selvittää, jotta haluttu tulevaisuus on mahdollista saavuttaa. Todellistamisvaiheessa etsitään konkreettiset toimenpiteet tavoitteen toteutumiseen ja pohditaan mahdollisia esteitä. (Talvela & Stenman 2012, 28 - 29.)

Tulevaisuuspyörä on helppokäyttöinen menetelmä, jonka avulla järjestellään
ja ymmärretään erilaisia tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Tulevaisuuspyörä rakennetaan fläppitaululle, keskelle tulee
tarkasteltava ilmiö ja sen ympärille kolme kehää. Ensimmäiselle kehälle kuvataan ilmiön osa-alueet, toisella kehällä avautuu ilmeiset seuraamukset ja kolmannella etsitään seuraamusten mahdollisia tulevaisuuden vaikutuksia. (Talvela & Stenman 2012, 31 - 32.)
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Kuva 3. Tulevaisuuspyörätyöpajan vaiheet (mukaellen Hakala & Hopia 2015)

Kuvassa 3 on kuvattu tulevaisuuspyörätyöpajan prosessin vaiheet 1 - 3. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan osallistujat, päätetään aikarajat ja käsiteltävät
asiat sekä laaditaan niihin liittyvät kysymykset. On tärkeää informoida osallistujia yleisellä alustuksella siitä, mistä tulevaisuuspyörätyöpajoissa on kyse ja
mihin tietoa tullaan käyttämään. Toisessa vaiheessa ryhmä pohtii annettuja
kysymyksiä yhdessä keskustellen yksi kehä kerrallaan vetäjän dokumentoidessa tuotoksia. Kolmannessa vaiheessa ryhmien tuotokset tiivistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, johon pyydetään vielä ryhmien kommentteja rikastuttamaan aineistoa. (Hakala & Hopia 2015.)
2.5

Opinnäytetyöprosessi

Kuvassa 4 esitellään opinnäytetyön etenemisprosessi. Opinnäytetyön aihevalinta on tehty ja alkuperäinen suunnitelma kirjoitettu jo hakuvaiheessa vuoden
2019 keväällä. Opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen keväällä 2020 suunnitelma päivittyi, jolloin kirjoittajan työnantaja myös hyväksyi aiheen tapaustutkimukseksi, joka voidaan toteuttaa Sarastia Oy:ssä.
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Kuva 4. Opinnäytetyön prosessin eteneminen

Suunnitelma tarkentui vielä kesän 2020 aikana lopulliseen muotoonsa kahden
ensimmäisen luvun kirjoitustyön ohessa, minkä jälkeen laadittiin opinnäytetyösopimus. Viitekehys valmistui syksyllä 2020, jolloin toteutettiin myös haastattelut, kirjanpitäjille suunnatut tulevaisuuspyörätyöpajat ja aineiston analysointi.
Tulosten kirjoitustyö valmistui viimein keväällä 2021, kiireisen kevättalven
vuoksi. Opinnäytetyön viimeistely, tulosten esittely ja arviointi toteutettiin keväällä 2021. Keskustelua työstä, sen etenemisestä ja sisällöstä on käyty sekä
työnantajan edustajan, että ohjaavan opettajan kanssa koko prosessin ajan.
Menetelmä on tarkentunut kesän 2020 aikana tutkimuksellisen kehittämisen
kurssilla ja tiedotussuunnitelma on laadittu kurssilla ”Raportoi ja tiedota kehittämisestä” vuoden 2020 loppupuolella.

3

TALOUSHALLINTO

Kirjanpito on kiinteä osa taloushallinnon prosesseja. Tässä luvussa kuvataan
taloushallintoa alana sekä taloushallinnon tehtäviä ja prosesseja. Lopuksi kerrotaan kirjanpitäjän työtehtävistä.
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3.1

Taloushallinto alana

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, koska lakisääteisyyden ja yrityksen käytännön toiminnan kannalta tehtävien hoitaminen koetaan tärkeänä. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee taloushallinnon palveluita tarjoavissa tilitoimistoissa. (Ammattinetti s.a.)

Elinkeinoelämän kehitystä ohjaava trendi on länsimaissa ollut jo pitkään palveluiden merkityksen kasvu. Työllisyyden kohdalla liike-elämän palvelut ovat
merkittävä osa suomalaista elinkeinoelämää. Liike-elämän palveluiden sisällä
on käynnissä toimialarajojen hämärtyminen, mistä tyypillisin ilmiö on eri liikeelämän palvelujen siirtyminen osittain konsultoinnin alueelle. Lainopilliset kysymykset, tietotekniset ratkaisut, markkinointiin ja viestintään liittyvät asiat
sekä taloushallinnon ratkaisut liittyvät entistä tiiviimmin asiakasyrityksen strategiaan ja johtamiseen. Tilitoimistoissa ja tilintarkastusta harjoittavissa yrityksissä on selvästi havaittavissa tehtäväkenttien sekoittuminen toisiinsa ja työn
muuttuminen taloudelliseksi konsultoinniksi. (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 11 - 14.)

Taloushallinto toimialana on kasvanut toimipaikkojen ja henkilöstön osalta
suhteellisen tasaisesti vuosina 1986 - 2017. tehokkuuden kasvu alalla on kiihtynyt vuoden 2005 jälkeen, mistä kertoo liikevaihdon nopeampi kasvu suhteessa toimipaikkoihin ja henkilöstöön. (Taloushallintoalan toimialaraportti
2019, 16 - 17.) Taloushallintoalan markkinanäkymät ovat tulevaisuudessa positiiviset ja vakaat niin Suomessa kuin laajemminkin (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 26). Toimiala ei vaadi mittavia investointeja fyysisiin laitteisiin, jolloin keskimäärin lähes 60 % panoksista sitoutuu työvoimaan (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 28).

Taloushallintoalan toimialaraportin (2019, 35 - 36) mukaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut polarisoituvat tulevaisuudessa voimakkaasti. Kuvassa 5 esitetään polarisaation tuomia vahvuuksia ja haasteita eri kokoisten palveluntarjoajien osalta.
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Kuva 5. Taloushallinnon polarisaatio (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 36)

Alalla on valtakunnallisia tilitoimistoketjuja, jotka pyrkivät laajentumaan lisää
yrityskauppojen myötä. Tilitoimistojen ohella yrityskaupat kohdistuvat taloushallintoalaa tukeviin asiantuntijayrityksiin, kuten ohjelmistoliiketoimintaa harjoittaviin toimijoihin. Koska rekrytointi voi olla alalla haastavaa, osaamisen ostaminen on yksi vaihtoehto. Tehokkuutta alalla haetaan sähköisistä palveluista
ja toimintojen keskittämisestä. (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 35.)

Alalla on myös pieniä toimistoja, jotka panostavat voimakkaasti kokonaisvaltaiseen henkilökohtaiseen palveluun. Haasteena pienillä toimistoilla on julkisten sähköisten palveluiden kasvu, jotka mahdollisesti pakottavat investoimaan
sähköisten järjestelmien kehittämiseen. Palvelun henkilöityminen yhteen asiantuntijaan voi aiheuttaa ongelmia loma- ja sairaustapauksissa sekä eläköitymistilanteessa. (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 35 - 36.)

3.2

Taloushallinnon tehtävä ja prosessit

Taloushallinnon tehtävänä on rekisteröidä tietoja, jotta niitä voidaan hyväksikäyttää organisaation johtamisessa. Hyväksikäyttölaskelmia voidaan tehdä
sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien tarpeisiin. Ulkoisen laskennan raportit ovat usein lakisääteisiä, kuten tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman,
taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Sisäisen laskentatoimen tehtävänä on
palvella organisaation johtamista suunnittelua avustavilla laskemilla, toimeenpanolaskelmilla ja tarkkailulaskelmilla. (Tomperi 2020, 9.)
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Taloushallinnon tuotoksena syntyy rahavirtoja, dokumentteja ja raportointia.
Kuvassa 6 taloushallinnon osa-alueita kuvataan jaottelulla prosesseihin.

Kuva 6. Taloushallinto koostuu pääkirjanpidosta, sen esiprosesseista ja raportoinnista (mukaellen Kaarlejärvi ym. 2018, 95)

Vaihto-omaisuus ja tuotantoprosessi löytyy usein vain tavaramyyntiä ja valmistusta harjoittavista yrityksistä. Palkanlaskentaprosessin lisäksi yrityksistä
löytyy useimmiten seuraavat prosessit:

Ostolaskuprosessi
Ostoprosessia kuvataan termillä ”hankinnasta maksuun”, ja se sisältää vaiheet ostoehdotuksesta ostolaskun maksuun.

Myyntilaskuprosessi
Myyntilaskuprosessia kutsutaan termillä ”tilauksesta kassaan”, ja se kattaa
vaiheet myyntitilauksesta maksusuoritukseen sekä mahdolliset perintätoimet.

Matkalaskuprosessi
Matkalaskuprosessi sisältää työntekijöiden työmatkojen lisäksi ostolaskuprosessin ulkopuolisten pienkulutapahtumista syntyvien korvausten käsittelyn.
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Pysyvien vastaavien kirjanpitoprosessi
Pysyvien vastaavien kirjanpidossa seurataan yrityksen pysyvien vastaavien
hankintoja, kuten koneita sekä niiden poistoja ja arvon kehitystä.

Pääkirjanpitoprosessi
Pääkirjanpitoprosessia voidaan kutsua termillä ”kirjauksesta tilinpäätökseen”.
Se kokoaa tietoa muista prosesseista, täsmäyttää tietoja, ja luo raportointia.
Pääkirjapitoon kuuluu lisäksi verotilitykset, veroilmoitukset ja kauden katkot.
Pääkirjanpitoon voi edellisten prosessien lisäksi tietoa esimerkiksi palkka- tai
materiaalihallinnosta.

Prosessien tuottama tieto päätyy lopulta raportointiin. Raportoinnissa käytetään kaikissa muissa prosesseissa syntyvää tietoa ja siihen kuuluu erilaisten
raporttien muodostaminen sekä jakelu. Raporteista voidaan tehdä erilaisia
analyyseja. Raporttien ja analyysien käyttöä helpottaa, jos niistä päästään porautumaan muiden prosessien tuottamaan tietoon. Raporttien avulla ohjataan
organisaation toimintaa ja tehdään päätöksiä. (Kaarlejärvi ym. 2018, 93 - 95.)

3.3

Kirjanpitäjän työ

Kirjanpidon päätarkoitus on organisaation tuloksen selvittäminen. Lisäksi kirjanpidon tehtävä on pitää erillään organisaation ja muiden talousyksiköiden
menot, tulot ja rahat. (Tomperi 2020, 10.) Kirjanpitäjä vastaa yrityksen tai julkishallinnon organisaation kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Työtehtävät vaihtelevat työnantajan mukaan, ja tehtäviin voi kuulua joissain tilanteissa myös laskutusta, reskontrien hoitoa, verotusta, budjetointia, palkanlaskentaa ja kannattavuusseurantaa. Tehtävä vaatii numerotarkkuutta, huolellisuutta, järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja. Kirjanpitäjä tarvitsee myös luottamuksellisuutta, joustavuutta ja paineensietokykyä. Oman alan kehittymistä on seurattava jatkuvasti sekä hallittava niin toimisto-ohjelmistot kuin taloushallinnon ohjelmistot. (Ammattinetti s.a.)

Kirjanpidon kirjaukset muodostuvat pääasiassa liiketoimintaprosessien ja osakirjanpitojen tuloksena. Suoraan pääkirjanpitoon tehtäviä tositteita kutsutaan
yleensä muistiotositteiksi. Kirjanpitäjät voivat kirjata muistiotositteilla esimerkiksi jaksotuksia ja niiden purkuja, oikaisuja ja korjauksia, täsmäytystositteita,
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vyörytyksiä ja muita sisäisten kustannusten siirtoja, laskennallisia kurssieroja
tai maksettavaa arvonlisäveroa. (Kaarlejärvi ym. 2018, 145.)

Kirjanpitäjän työhön kuuluu täsmäyttäminen. Täsmäytysten tarkoituksena on
varmistaa, että kaikki liiketapahtumat on käsitelty pääkirjanpidossa ja niiden
perusteella laaditun tilinpäätöksen eheys säilyy. Summien, tapahtumamäärien
tai rivimäärien vertailua kahden kirjanpitovelvollisen tai osa- ja pääkirjanpidon
välillä kutsutaan täsmäyttämiseksi. Pankkitilin täsmäytys on perusta kaikille
kirjanpidon täsmäytyksille. (Kaarlejärvi ym. 2018, 149.)

Kirjanpidon tehtäviin kuuluu tase-erittelyjen laatiminen. Tase-erittelyssä kuvataan yksityiskohtaisesti kunkin tasetilin sisältö ja näin varmistetaan tilitapahtumien oikeellinen sisältö ja saldo. (Kaarlejärvi ym. 2018, 152.) Tase-erittelyjä
varmistetaan asianmukaisilla liitedokumenteilla. Kauden katkon toimenpiteisiin
kirjapidossa kuuluu myös uusien pysyvien vastaavien hankintojen käsittely ja
omaisuuteen liittyvät poistoajot (Kaarlejärvi ym. 2018, 154).

Kirjanpidon vuosittain laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja tase-erittelyt. Joissain tapauksissa se voi sisältää myös rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen osuuden, jos
kaksi tai useampi juridisesti itsenäinen yritys muodostaa pysyvän taloudellisen
kokonaisuuden. (Tomperi 2019, 95.)

4

DIGITALISAATIO MUUTOSVOIMANA

Digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisimmillaan tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Tässä luvussa kuvataan digitalisaation tuomia muutoksia ja uusia osaamistarpeita ensin yleisellä tasolla työelämään, seuraavaksi
taloushallintoalaan ja lopulta kirjanpitäjän työhön.

4.1

Digitalisaation tuomat muutokset työelämään

Digitalisaatio muuttaa työelämää niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.
Suomi haluaa olla digitalisaation ja teknisen kehityksen edelläkävijämaa, jossa
digitaalisia palveluita kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajo-
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jen myös julkisessa hallinnossa. Digitaalisia laadukkaita julkisia palveluita halutaan tarjota kansalaisten ja yritysten saataville ja samalla vähentää paperija käyntiasiointia. Digitukea on tarjolla koko maan laajuisesti, ja sitä kehitetään
palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia. (Toimintasuunnitelma 2020,
3 - 4.)

Digitalisaatio on niin suuri muutos työelämässä, että sitä kutsutaan Heinosen
ym. (2012, 28) mukaan kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Parkatti ja
Tammelin (2020) nimeävät digitalisaation neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi ja huomauttavat, etteivät muutokset ole väistämättä radikaaleja tai
äkillisiä. Tämänhetkinen tutkimustieto on hajanaista varsinkin työntekijäkokemusten näkökulmasta. Työ on vähentynyt automaation, robottien ja uusien
valmistusmenetelmien, kuten 3D-printtauksen myötä. Työ ei häviä kokonaan
vaan muuttaa muotoaan rutiininomaisesta työstä suunnittelutyöksi, joka vaatii
luovuutta ja epälineaarista ajattelua. (Heinonen ym. 2012, 28.)

Automatisaatiolla voidaan nähdä positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia työhön.
Parkatin ja Tammelinin (2020) mukaan positiivisena nähdään työn laadun ja
osaamisen kehittyminen. Negatiivisia vaikutuksia ovat työmarkkinoiden polarisaatio, työn köyhtyminen ja jopa työn loppuminen. Digitalisaatioon voi tehostumisen lisäksi liittyä työn tuottavuutta heikentäviä tekijöitä, kuten kokemus aikapaineesta ja ajan rikkonaisuudesta. Lisäksi etätyö saattaa haurastuttaa organisaation sisäisiä sosiaalisia siteitä, sekä vaikeutta työn ja perheen rajojen hallintaa. Monien samanaikaisten muutosprosessien yhteisvaikutus lisää työntekijöiden stressiä ja vaikeuttaa eri vaikutusten mittaamista.

Digitaalisuus ei ole erillinen osa yrityksen tai yhteisön toimintaa, vaan siitä on
tullut osaamisvaatimus jokaiselle (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019,
37). Sen tehokas hyödyntäminen edellyttää organisaatiotason muutoksia,
koska se vaikuttaa koko organisaation toimintakonseptiin. Tehokas digitalisaatio vaatii uutta työnjakoa, uudenlaisia prosesseja ja uusia työkäytänteitä tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa. Se muuttaa työn määrää, sisältöä ja sijoittumista työprosesseissa, jolloin asiantuntijatehtävät ja järjestelmän valvontatehtävät korostuvat sekä vastuiden rajapinnat hämärtyvät. (Tuomivaara ym.
2019, 59.)
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Toiminnat integroituvat ja reaaliaikaiseen tietoon perustuva verkottunut työskentely yleistyy, jolloin työntekijän itsensä johtamisen kyvyt korostuvat. Verkoston voi muodostaa esimerkiksi asiakas, palveluntuottaja, tietojärjestelmätoimittaja ja IT-tuki. Asiakaskokemuksen noustessa digitalisaation myötä keskiöön vastuu asiakassuhteesta on organisaation joka tasolla ja verkoston kaikilla jäsenillä. Asiakassuhde voi muuttua myös kumppanuussuhteeksi, jossa
asiakas itse osallistuu palvelun tuottamiseen tuottamalla tietoa tai jollain
muulla tavalla. (Tuomivaara ym. 2019, 59 - 66.) Työn itsenäistymisen lisääntyminen parantaa organisaation joustavuutta ja tuottavuutta sekä lisää työn mielekkyyttä. Työajat ja työn tekemisen paikka ovat vapaammin valittavissa samalla kun työntekijän vastuu itsensä kehittämisestä kasvaa. (Heinonen ym.
2012, 29.)

Digitalisaation tuomat muutokset vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin,
jonka ydin on työn mielekkyys. Mielekäs työn on itselle ymmärrettävää ja merkityksellistä, ja sen asema osana isompaa kokonaisuutta on selkeä. Digitaaliset ratkaisut tulisi työn merkityksellisyyden ja mielekkyyden säilyttämiseksi
tehdä ja omaksua työntekijän näkökulmasta, hänen kokemuksiinsa luottaen ja
yhdessä uusia toimintatapoja etsien. Onnistunut muutosviestintä luo pohjan
muutoksen positiiviselle kokemiselle, kun taas rikkonainen viestintä luo epävarmuuden tunnetta ja aiheuttaa kritiikkiä. Digitalisaation tuomat muutokset
vaativat avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä, jossa voi jakaa sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Vaikka kasvokkainen vuorovaikutus vähenee, asiakaskokemus muuttuu ja asiakastuntemus voi vähentyä, digitalisaatio ei korvaa
ihmisten välistä vuorovaikutusta. Luottamuksen rakentaminen ja toimivat ihmissuhteet luodaan edelleen kasvokkain. (Tuomivaara ym. 2019, 61 - 68.)

Digitalisaation myötä vakaat urapolut poistuvat ja jatkuvuus työelämässä tulee
perustumaan erikoistuneisiin työtaitoihin, yleisten työtaitojen kehittämiseen ja
jatkuvaan oppimiseen sekä verkostojen hyödyntämiseen. Työ tulee muuttumaan myös tulevaisuudessa yhä kiivaammin, minkä vuoksi organisaatioiden
tulee panostaa toimintaympäristön ja elämän ennustamiseen. (Heinonen ym.
2012, 30.)
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Osaamisella tarkoitetaan kapeimmillaan vain tietoja ja taitoja. Laajempaan
määrittelyyn voidaan lisätä näkemys, halu ja rohkeus. (Kamensky, 2015.) Digitalisaatio muuttaa työelämän rakenteita ja osaamistarpeita merkittävästi. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet voidaan Heinosen ja Ruotsalaisen
(2012, 30 - 37) mukaan tiivistää seuraavasti:

Vuorovaikutusosaaminen
Digitalisaation mukaan tuoma verkostomainen tapa työskennellä vaatii uudenlaista osaamista vuorovaikuttamisessa. Työntekijöiden tulee osata viestiä ymmärrettävästi yli organisaatio-, kulttuuri- ja toimialarajojen.

Yhteistyöosaaminen
Tulevaisuuden työntekijä osaa työskennellä yhdessä, kehittää yhteisöllistä
osaamista ja oppia sekä luoda yhdessä.

Aikaosaaminen
Oman ajankäytön organisointi ja reaaliaikaisuuden sekä toimintojen eriaikaisuuden hyödyntäminen tuovat työskentelyyn tehokkuutta. Tulevaisuusajattelu
ja ennakointiosaaminen kuuluvat tulevaisuuden työntekijän osaamisvalikoimaan.

Teknologiaosaaminen
Tekniikan kehitys moninaistuu ja sen vauhti kasvaa. Innovatiiviset yhdistelmätekniikat lisääntyvät, ja tekniikka tunkeutuu yhä syvemmälle yhteiskuntaan.
Mediatekniikat ja internet luovat uusia toimintamalleja, jotka vaikuttavan niin
työhön kuin oppimiseen.

Ympäristöosaaminen
Ekologisen jalanjäljen tunnistaminen ja pienentäminen digitalisaation avulla.

Systeemiosaaminen
Kokonaisuuksien hahmottaminen, oman roolin ymmärtäminen osana kokonaisuutta ja systeemin tuomien etujen hyödyntäminen ovat tulevaisuuden työntekijän taitoja.
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Merkitysosaaminen
Tulevaisuuden työntekijä osaa tunnistaa, tulkita ja luoda merkitystä niin
omassa työssään kuin asiakassuhteissa.

Maailman muuttuminen digitalisaation myötä kasvattaa tarvetta uusien taitojen
ja uudenlaisen ymmärryksen kehittämiseen jokaisen kohdalla. Tulevaisuuden
ennakointi ja suunnitteleminen uudenlaisen osaamisen avulla rikastavat osaltaan työntekoa ja elämää kokonaisuudessaan. Uudenlaisen osaamisen avulla
työssä voidaan kokea merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja huolehtia niin työhyvinvoinnista kuin arvojenkin toteutumisesta.

4.2

Digitalisaation vaikutukset taloushallintoalaan

Taloushallinto rakentuu datasta, prosesseista ja raportoinnista. Kuvassa 7 kuvataan digitaalisuuden tuomia muutoksia järjestelmiin, prosesseihin ja työtapoihin.

Kuva 7. Taloushallinnon digitalisaation osa-alueet (Kaarlejärvi ym. 2018, 18 - 19)

Digitalisaatio tuo taloushallinnon palveluihin tehokkuutta ja ketteryyttä. Automaatio, robotiikka ja tekoäly mahdollistavat tietojen viemisen järjestelmiin automaattisesti tai yhden kirjauksen periaatteella (Tuomivaara ym. 2019, 35).
Uusin teknologia luo edellytykset perustietojen reaaliaikaisuuteen järjestelmissä ja prosesseissa sekä automaattisesti valvottuihin digitaalisiin tiedonsiirtoihin rajapintojen avulla. Se mahdollistaa myös prosessien ja lopputulemien
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läpinäkyvyyden, puheohjauksen käyttöliittymissä ja digiassistentit työntekijöiden apuna (Kaarlejärvi ym. 2018, 18 - 19.) Haasteena järjestelmämuutoksessa on kehittää kaikkia palveleva työkalu tilitoimiston vaativaan tehokäyttöön ja samalla helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä asiakkaan tarpeisiin
(Tuomivaara ym. 2019, 60). Tiedon reaaliaikainen ja visuaalinen raportoiminen helposti mobiililaitteelta huomioi poikkeamat ja trendit automaattisesti ja
tukee näin liiketoiminnan muutoksia ja kasvua. Raportoinnin painopiste siirtyy
ennustamiseen ja sen pohjalta tapahtuvaan toiminnan ohjaamiseen. (Kaarlejärvi ym. 2018, 18 - 19.)

Tilitoimiston, asiakkaan ja järjestelmätoimittajan roolit lomittuvat toisiinsa. Esimerkkinä tästä on tilitoimiston kasvava rooli järjestelmän suosittelijana (Tuomivaara ym. 2019, 40 - 41.) Prosessikehitystä tehdään verkostossa jatkuvasti
yhdessä asiakkaan, järjestelmätoimittajan ja talouspalvelun tuottajan kesken
esimerkiksi lean-periaatteita hyödyntäen (Kaarlejärvi ym. 2018, 217).

Taloushallinnon työtä, erityisesti osto- ja myyntilaskujen käsittelyä, on pitkään
pyritty keskittämään mittakaavaetujen vuoksi. Digitalisaation myötä keskittäminen on siirtynyt palvelukeskuksiin. Palvelukeskustoimintamallin ajatuksena on
keskittämisen tuomien mittakaavaetujen lisäksi tarjota korkealaatuista palvelua asiakkaalle, mikä näkyy korkeampana osaamisena ja laadukkaana raportointina. (Kaarlejärvi ym. 2018, 217.)

Digitalisaation myötä ihmisen ja järjestelmän välinen suhde muuttuu ja taloushallinnon työ täytyy organisoida uudelleen. Työn uudelleenorganisointi vaatii
johdolta näkemystä ja kehitysosaamista sekä työntekijöiltä uudenlaista ajattelutapaa, osaamista ja taloushallinnon kokonaisprosessin tuntemusta. Standardoitu prosessi on helposti automatisoitavissa; sen sijaan huonoa tai tarpeetonta prosessia ei kannata lähteä muuttamaan automaattiseksi. Perinteisten
taloushallinnon prosessien lisäksi automatisointi on mahdollista toteuttaa
myös laadun varmistukseen ja kontrollipisteisiin. Työn optimointi poistaa työntekijöiltä rutiinitehtäviä, minkä odotetaan vaikuttavan työn mielekkyyteen ja
työtyytyväisyyteen pitkällä aikavälillä. Palveluiden tehostumisen ja kasvaneen
ketteryyden myötä myös asiakastyytyväisyydelle odotetaan kasvua. (Kaarle-
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järvi ym. 2018, 20 - 24.) Tekoälyn kehityspolut viittaavat siihen, että taloushallinnon töistä on automatisoitavissa yli 95 % seuraavien muutamien vuosikymmenten aikana (Kaarlejärvi ym. 2018, 61).

Digitalisaatiosta johtuva lisääntynyt viranomaisraportointi kuormittaa taloushallinnon palveluita. Kansallinen tulorekisteri, rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja
eri maissa reaaliaikaiseksi muuttuva veroraportointi tuovat lisätyötä, joka ilman
automatisointia nostaisi talouspalveluiden kustannuksia entisestään. Taloushallinnon palveluiden tuottajalla kasvavat osaamisvaatimukset taloushallinnon
erityiskysymyksistä, teknologioista ja arkkitehtuurista, vuorovaikutuksesta,
asiakaspalvelusta ja kumppanuudesta. Ymmärrystä tulee olla myös asiakkaan
liiketoimintaprosesseista ja -ympäristöistä. (Kaarlejärvi ym. 2018, 18 - 19.)

Digitaalisesta taloushallinnosta saatu hyöty jää puutteelliseksi, elleivät työntekijät luota järjestelmän toimivuuteen ja siihen, että sähköiset dokumentit säilyvät arkistoissa. Luottamuksen myötä manuaalinen tekeminen loppuu. Luottamus digitaalisiin järjestelmiin syntyy parhaiten osallistumalla muutoksen suunnitteluun ja järjestelmien testaamiseen. Prosessia hoitavien henkilöiden kouluttaminen järjestelmän toimintoihin ja logiikkaan lisää luottamusta ja ymmärrystä. (Kaarlejärvi ym. 2018, 63.)

Parkatin ja Tammenlinin (2020, 161) mukaan termi digitaalisen pätevyys kuvaa kokonaisvaltaista osaamisen, ominaisuuksien ja asennoitumisen kokonaisuutta, jota tarvitaan tietotyössä, mitä taloushallinnon työ on. Lisäksi tarvitaan
ajan ja kokonaisuuksien hallintaa. Digitaalinen pätevyys sisältää seitsemän
osaamisaluetta ja viisi taitoa. Osaamisalueet ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tekninen osaaminen
tiedonhallinta
viestintä
yhteistyö
luovuus
kriittinen ajattelu
ongelmanratkaisukyky

Taidot, joita tarvitaan yhdessä osaamisalueiden kanssa ovat seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

eettinen tietoisuus
kulttuuritietoisuus
joustavuus
itseohjautuvuus
elinikäinen oppiminen
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Työntekijöiltä vaaditaan taitoa käyttää erilaisia sovelluksia ja digitaalisia alustoja sekä yhdistellä näistä saatuja tietoja kokonaisuudeksi. Digitaalisessa viestinnässä korostuvat itseilmaisutaidot ja dialogisuus. Asiantuntijoiden kommunikointi tapahtuu enemmän sosiaalisen median ja verkkoympäristöjen kautta,
mikä lisää tiedon läpinäkyvyyttä. Positiivinen asenne toimintatapojen ja työprosessien muutoksiin on yhteydessä oman osaamisen kehittämiseen. Muutoksen haasteina johtamisen kannalta on resursointi, organisointi, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen sekä osaamisen mahdollisuuksien luominen. (Parkatti & Tammelin 2020, 162.)

4.3

Kirjanpitäjän rooli muuttuu

Kirjanpitäjän työnkuva muuttuu digitalisaation myötä, eikä perinteinen kirjanpito tuota enää riittävästi lisäarvoa asiakkaalle (Tuomivaara ym. 2019, 40).
Kirjanpidon ja verotuksen säädökset ja sisäisen laskennan menetelmät kuitenkin säilyvät ja niiden osaaminen on edelleen avainasemassa (Kaarlejärvi ym.
2018, 241).

Kuva 8. Kirjanpitäjän työnkuvan muutos (ennen - nyt - tuleva) (Tuomivaara ym. 2019, 40)

Kuvassa 8 on esitetty kirjanpitäjän työhön kohdistuvia muutoksia. Tositteita
pääkirjanpitoon ei juurikaan enää tallenneta, vaan tieto muodostuu oikeellisena jo osaprosesseista (Kaarlejärvi ym. 2018, 96; Tuomivaara ym. 2019, 39).
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Kirjanpitäjän odotetaan huolehtivan siitä, että uusista digitaalisista prosesseista ja niiden tietovirroista syntyy kirjanpitoon säädökset ja raportointivaatimukset täyttäviä kirjauksia. Tämä voi vaatia osallistumista asiakkaan liiketoiminnan kehittämisen suunnitteluun ja aiempaa suurempaa vastuunottoa.
(Kaarlejärvi ym. 2018, 160; Tuomivaara ym. 2019, 39.)

Asiakkaan toimialatuntemus auttaa kirjanpitäjää työskentelemään strategisena
kumppanina, joka osaa kehittää ja tarjota oikeanlaisia palveluita asiakkaan ongelmiin muutostilanteissa (Taloushallintoalan toimialaraportti 2019, 37). Neuvonta ja tiedottaminen lisääntyvät tehtävässä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien osalta, jotta tapahtuvat muutokset esimerkiksi lainsäädännössä ja
niiden vaikutukset talouden prosesseissa osataan ennakoida riittävän ajoissa
(Tuomivaara ym. 2019, 39).

Automaation myötä kirjanpidon tehtäväksi jää kirjanpitoon kirjauksia aiheuttavien liiketoimintaprosessien kirjausparametrien ja -automaation ohjaus, jotta
liiketapahtumista syntyy kirjaukset niille tileille ja dimensioille kuin on tarve ulkoisen ja sisäisen raportoinnin kannalta. Järjestelmäprojekteissa taloushallinnon henkilöiden tulee olla mukana alusta alkaen tunnistamassa prosesseja ja
tapahtumia, jotka aiheuttavat kirjanpidon kirjauksia ja määrittelemässä niille
tehokasta automaattista kirjauslogiikkaa. Kirjanpitäjä on mukana myös suunnittelemassa kontrolleja, joilla varmistetaan, että tiedot siirtyvät täydellisinä kirjanpitoon. Kirjanpitäjän pitää osallistua uuden järjestelmän tai toiminnallisuuden testaamiseen, jotta varmistetaan määrittelyn mukainen toiminnallisuus.
Tuotantoon siirryttäessä kirjanpitäjä varmentaa vähintään kuukausittain kontrollien avulla, että tiedonsiirrot ja prosessit toimivat suunnitellusti. Pääkirjanpidon rooli on siis tulevaisuuden taloushallinnossa kaikkein tärkein ohjaavan ja
täsmäyttävän tehtävänsä vuoksi. Mikäli prosessit ja kontrollit on suunniteltu ja
määritelty pääkirjanpidon kannalta tehokkaiksi, tällä on suuri vaikutus koko taloushallinnon tehokkuuteen, oikeellisuuteen ja laatuun. (Kaarlejärvi ym. 2018,
145 - 146.)

Kirjanpitäjän täytyy ymmärtää entistä laajemmin organisaation prosesseja ja
tuntea muitakin toimintoja kuin kirjanpitoa, jotta voi ottaa kantaa, mitä eri tilanteissa tulee huomioida kirjanpidon näkökulmasta ja ehkäistä mahdollisten virheiden syntymistä jo prosessien alkupäässä. Kirjanpitäjä toimii yhteistyössä
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verkoston kanssa ja ottaa vastuuta myös heidän tekemisestään. Kirjanpitäjä
analysoi kokonaisuuksia poikkeamien havaitsemiseksi ja kirjaa mahdollisia
järjestelmän ulkopuolisia jaksotuksia. Kokonaisuuksien hallinnan ja niiden ohjaamisen kautta voi entistä paremmin varmistua kirjanpidon oikeellisuudesta.
(Kaarlejärvi ym. 2018, 160 - 161; Tuomivaara ym. 2019, 40.)

Kirjanpitäjän tehtävä vaatii laaja-alaista osaamista, harkintaa ja arviointikykyä
lukujen analysoinnissa. Kirjanpitäjä opettaa ohjelmistorobotteja ja tekee johtopäätöksiä. Vähitellen myös täsmäytykset automatisoidaan ja ne jäävät tehtävistä pois samoin kuin muut rutiinit, joita on tehty työpöydän ääressä. (Kaarlejärvi ym. 2018, 56.) Uusien ja tulkinnallisten tilanteiden käsittely-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot auttavat kirjanpitäjää työssään (Kaarlejärvi
ym. 2018, 23).

Tiedon jakaminen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot korostuvat. Oman
erikoisosaamisen kehittämiseen jää enemmän aikaa ja omaan työhön sekä
työaikoihin on mahdollista vaikuttaa paremmin. Pääkirjanpidon rooli on koota
ja varmistaa osaprosessien tuottama tieto sekä luoda raportointia. (Kaarlejärvi
ym. 2018, 96.)

Uusi työnkuva tilitoimiston kirjanpitäjälle voisi Fredmanin (2020) mukaan olla
prosessiarkkitehti, joka suunnittelee asiakkaan järjestelmä- ja integraatiokokonaisuutta, automaattitiliöintejä, jaksotuksia, täsmäytyksiä, laadunvalvontaa,
koneoppimisen käyttöä ja varmistaa prosessien sujuvuutta. Tätä teoriaa tukee
myös Ahon (2019, 26) ajatus tulevaisuuden kirjanpitäjän työn kahdesta pääasiallisesta skenaariosta konsulttina tai prosessinhoitajana. Aho pitää myös
varmana tulevaisuuden kuvana kirjanpitäjän asiakaslistan kasvamista, ellei
kehitystä tietoisesti lähdetä ohjaamaan toiseen suuntaan.

Ahon (2019, 41 - 47) mukaan kirjanpitäjien työssä korostuu tällä hetkellä
sääntöajattelu, minkä vuoksi tehtävät on helppo siirtää tietokoneille. Sääntöajattelulla tarkoitetaan orjallista sääntöjen noudattamista, mikä vapauttaa henkilön kokonaan omasta ajatteluprosessista. Sääntöajattelu ei sovellu konsultin
rooliin, eikä vaativaan ongelmanratkaisuun, jossa vaaditaan asian tarkempaa
pohdintaa ja arviointia.
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Kirjanpitäjän vastuu työstä tulee kasvamaan. Raportoinnin oikeellisuuden lisäksi kirjanpitäjän odotetaan kantavan vastuuta myös omasta urakehityksestään ja uusien taitojen oppimisesta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi oman ajan
käyttämistä opiskeluun. Kirjanpitäjän työhön voi kuulua uusien toimeksiantojen
hankkimista ja vastuun kantamista asiakkaan liiketoiminnan varallisuudesta
sekä kannattavuudesta. (Aho 2019, 50 - 51.)

Työpaikan kulttuurin mukaan kirjanpitäjän työ voi muuttua enemmän itseohjautuvaksi. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan tavoitteiden asettamista ja seurantaa, resurssisuunnittelua, tuottavuuden ja laadun parantamista ja työnteon
edellytyksistä huolehtimista. (Aho 2019, 52.)

5

TOIMEKSIANTAJA SARASTIA OY

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön toimeksiantaja Sarastia Oy. Tämän
jälkeen käydään läpi Sarastian oma ratkaisu asiakkaan toiminnanohjaukseen,
Sarastian kirjanpitäjän työnkuva, sekä tällä hetkellä Sarastian kirjanpitäjiä eniten työllistävä digihanke, kuntatieto-ohjelma.

5.1

Toimeksiantajan esittely

Sarastia Oy on kuntien omistama palvelukeskus, joka tarjoaa omistaja-asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Lisäksi valikoimaan kuuluu
hankintapalvelut, perintäpalvelut, sijais- ja rekrytointipalvelut sekä digitalisaatio
ja tekoäly. Sarastia-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Sarastia Kuntaperintä,
Sarastia Rekry, sekä muille kuin omistajille palveluita tarjoava Onvire. Sarastia
sai alkunsa toukokuussa 2019 kun kaksi alan suurta toimijaa Kunnan Taitoa ja
Kuntapro yhdistivät voimansa fuusiossa. Sarastialla on noin 270 omistajaa.
(Sarastia 2020.)

Palveluita tuotetaan hyvin erikokoisille asiakkaille. Talouspalveluissa käsitellään vuosittain yhteensä noin 2,1 miljoonaa ostolaskua sekä noin 4,1 miljoonaa myyntilaskua. Lisäksi laaditaan noin 150 tilinpäätöstä ja noin 50 konsernitilinpäätöstä. Henkilöstöpalvelut tuottaa vuosittain noin 1,8 miljoonaa palkkalaskelmaa. Sarastiassa työskentelee lähes 900 ammattilaista, joista yli 600

33
henkilöä tuottaa henkilöstö- tai talouspalvelua omistaja-asiakkaille (Sarastia
2020.)

Yritys haluaa profiloitua ajatusjohtajana ja edelläkävijänä, joka uudistaa käsitykset julkisten palveluiden merkityksellisyydestä ja vaikutuksesta. Tavoitteena
on vahvistaa asiakkaiden toimintaa tehokkaammin ja älykkäämmin markkinoiden edistyksellisimmillä tiedolla johtamisen ratkaisuilla. Sarastia lupaa digitalisaation avulla tehdä työstä sujuvampaa, tuottavampaa ja mielekkäämpää,
sekä lisätä prosessien tehokkuutta ja virheettömyyttä, jolloin henkilökohtaiselle
palvelulle jää enemmän aikaa. Sarastia tekee omaa järjestelmäkehitystä yhteistyössä maailman johtavien teknologiatoimittajien ja älykkäiden startupien
kanssa. Kotimaisen omistuksen ansiosta tietotaidon ja osaamisen kehittäminen ja toiminnan tulokset pysyvät Suomessa. Sarastian päämäärä on tehdä
työtä suomalaisen hyvinvoinnin puolesta ja näin vahvistaa ja kehittää Suomen
elinvoimaa. (Sarastia 2020.)

Sarastiassa on tällä hetkellä käytössä muutamia erilaisia kirjanpito-ohjelmia ja
asiakkailla on lisäksi käytössä omia SAP-järjestelmiä. Erilaisten palkka-, laskutus- ja muiden esijärjestelmien kokonaisuus asiakaskunnassa on valtava.
Integraatioiden, liittymien ja rajapintojen hallinnointi on työlästä ja haastavaa,
eikä erityisen kustannustehokasta. Toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten
alentamiseksi Sarastia on rakentanut oman S365-järjestelmäkokonaisuuden,
joka soveltuu kunnille koosta riippumatta. Robotiikan tuominen yhteiseen järjestelmään on kustannustehokkaampaa, kuin jokaiselle asiakkuudelle omiin
erillisiin järjestelmiin.

5.2

Sarastia365 on ratkaisu kunnan toiminnanohjaukseen

Sarastia on kehittänyt monipuolisen Sarastia365-ratkaisun kuntaorganisaation
toiminnanohjaukseen, joka mahdollistaa kuntalaisen ja kunnan vuorovaikutuksen vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Ratkaisu nivoo yhteen kaikki
kunnan prosessit helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi ja sitä kehitetään jatkuvasti. Ratkaisu hyödyntää robotteja ja tekoälyä. Kuvassa 9 on esitetty ratkaisun koostuminen erilaisista ydin-, edusta- ja taustaratkaisuista. Ydinratkaisuja ovat talouden, henkilöstöhallinnon, asiakaspalvelun, materiaalihallinnan
ja raportoinnin järjestelmät. Edustaratkaisuja ovat asiakkaan omat, yleensä
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kolmannen osapuolen tarjoamat ratkaisut. Taustaratkaisuilla tarkoitetaan ydintoimintaa tukevia ja tehostavia teknisiä ratkaisuja, kuten käyttäjähallintaa, mobiilikäyttöä, masterdataa, robotiikkaa, tekoälyä ja integraatioalustaa. (Sarastia365 2020.)

Kuva 9. Kuntaorganisaation liiketoiminta-alusta, osallistumisesta toiminnanohjaukseen (Sarastia365 2020)

Sarastia365 talous -ratkaisun ensimmäiset käyttöönotot on aloitettu vuoden
2020 aikana ja niitä tullaan tekemään useille kymmenille asiakkaille muutaman seuraavan vuoden aikana. Sarastia365-ratkaisun ydinratkaisut ovat houkutelleet yrityksen palveluiden piiriin myös kokonaan uusia asiakkaita.

5.3

Kirjanpitäjän työnkuva

Sarastiassa on laadittu uudet kirjanpitäjän toimenkuvat vuoden 2020 syksyllä,
jossa kirjanpitäjän tehtävät on jaettu kahteen eri vaativuusluokkaan, kirjanpitäjän ja pääkirjanpitäjän tehtävään. Kirjanpitäjä toimii ensisijaisesti avustavissa
kirjanpidon tehtävissä osallistuen kuukausikirjanpidon ja käyttöomaisuuskirjanpidon työtehtäviin, laskentatunnisteiden ja kirjaussääntöjen ylläpitoon, asiakaspalavereihin, sekä tilintarkastukseen. Lisäksi kirjanpitäjä suorittaa kontrolleja ja dokumentoi niitä, osallistuu prosessikehitykseen ja käyttöönottoprojekteihin. Uutena tehtävänä on lisätty robotiikan tekoälyn päivittäisiin tehtäviin ja
kehittämiseen osallistuminen.
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Pääkirjanpitäjän tehtävään kuuluu edellisten lisäksi päävastuu asiakkaan kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, sekä konsernitilinpäätöksestä. Pääkirjanpitäjä
vastaa myös kuukausiraportoinnin valmistumisesta aikataulussa, tilityksistä ja
viranomaisilmoituksista.

5.4

Kuntatieto-ohjelma

Tällä hetkellä merkittävin Sarastian kunta-asiakkaita palvelevan kirjanpitäjän
työhön vaikuttava digihanke on Kuntatieto-ohjelma. Valtiovarainministeriön
(s.a.) mukaan kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää kuntien raportoinnin laatua ajantasaiseksi, kattavaksi ja vertailukelpoiseksi. Ohjelman myötä kuntien taloustieto muuttuu avoimeksi ja sen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa niin paikallistasolla kuin
valtiotasolla helpottuu.

Ohjelmassa on kehitetty standardoidut tietomääritykset kuntien tililuetteloille,
palveluluokituksille, toimipaikkatiedolle sekä talousarvion ja tilinpäätöksen rakenteille. Standardeja on syntynyt myös XBRL-taksonomialle, taloudellisuuden ja tuottavuuden mittaamiselle sekä kustannuslaskennalle. (Valtiovarainministeriö, s.a.) Sarastia on osallistunut tähän määrittelytyöhön aktiivisesti ja
näin päässyt vaikuttamaan hankkeeseen sekä saanut uusimmat tiedot hankkeen edistymisestä ensimmäisten joukossa.

Ohjelman myötä Sarastiassa on tehty tarvittavaa järjestelmä- ja prosessikehitystyötä jo usean vuoden ajan. Parhaillaan uutta raportointia testataan, jotta
käyttöönotto vuoden 2021 aikana sujuu ongelmitta.

6

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa kuvataan ensin haastatteluiden ja työpajojen toteutusta, minkä
jälkeen siirrytään tulosten esittelyyn. Toteutusosiossa käydään läpi myös
haastatteluista ja työpajoista osallistujilta saatu palaute. Tulosten esittelyssä
käydään ensin läpi haastattelujen tulokset ja sen jälkeen esitellään työpajojen
tulokset.
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6.1

Tutkimuksen toteutus

Tutkimustyön kokonaisuus on esitetty kuvassa 9. Tutkimuksen aikana Sarastiassa on eletty todella kiireistä aikaa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa
asiantuntijoiden teemahaastatteluilla lokakuun 2020 lopussa selvitettiin kirjanpitäjän työn nykytilaa ja siihen liittyviä muutospaineita. Haastateltavia oli yhteensä 8, joista 5 työskenteli Sarastia Oy:ssä erilaisissa asiantuntijatehtävissä
ja 3 organisaatioissa, jotka tekevät Sarastian kanssa tiivistä yhteistyötä asiantuntijuuden kasvattamisessa. Sarastiassa työskentelevät henkilöt valikoituivat
haastateltaviksi kehittämishalukkuuden ja asiantuntijuuden perusteella, mukana oli myös henkilöitä, jotka pystyivät tuomaan haastatteluun asiakkuuksien
näkökulmaa. Haastattelujen kesto vaihteli yhdestä tunnista lähes kahteen tuntiin.

Kuva 9. Tutkimuksen eri vaiheissa käytettävät menetelmät ja tavoitteet

Haastattelut toteutettiin etänä Teams-työkalun avulla, koska haluttiin varmistua sekä haastateltavien että haastattelijan turvallisuudesta käynnissä olevan
koronapandemian aikana. Haastattelupyynnöt ja -kutsut (liite 1) lähetettiin
osallistujille hyvissä ajoin syyskuun puolella. Sopimalla haastattelusta riittävän
ajoissa etukäteen varmistettiin, että haastateltava pystyy varmasti keskittymään haastatteluun sovittuna ajankohtana ja hänellä on mahdollisuus miettiä
ennakkoon, mitä asioita haluaa keskustelussa nostaa esiin. Kaikki haastattelut
toivottiin etukäteen videoitaviksi haastattelukutsussa, mutta kolme haastatelta-
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vaa ei halunnut pitää haastattelun aikana kameraa päällä. Näiden haastattelujen tallennusmuodoksi valikoitui vain ääni, muut viisi haastattelua tallennettiin
videoina.

Haastattelun aluksi vastaajien kanssa käytiin läpi opinnäytetyön aihevalinnan
taustat ja opinnäytetyön prosessin eteneminen haastattelujen jälkeen. Haastateltavalle kerrottiin haastattelun nauhoittamisesta, aineiston säilyttämisestä
sekä siitä, ettei videoita ole tarkoitus näyttää muille tai julkaista haastateltavan
nimeä opinnäytetyössä tai tuloksissa. Viimeisenä asiana ennen haastatteluun
siirtymistä käytiin vielä läpi teemahaastattelun käsite ja haastattelun kulku.
Teemahaastattelun lopuksi haastateltavilta kysyttiin sanallinen palaute haastattelusta. Jokainen haastateltu koki haastattelun positiivisena ja ajatuksia herättelevänä tilaisuutena, moni nimesi myös teemahaastattelun parempana menetelmänä kuin valmiit kysymykset. Kuusi kahdeksasta mainitsi, että teemaan
liittyviä asioita olisi hyvä pysähtyä pohtimaan useammin.

Haastattelut olivat lämminhenkisiä keskustelutilaisuuksia, joista haastateltavilta saadun suullisen palautteen perusteella myös he kokivat saavansa uusia
ajatuksia ja oivalluksia. Moni haastateltava kiitti erikseen sitä, että kiireisessä
arjessa ei ole aikaa pohdiskella asioita rauhassa ja haastattelun aikana tuntui
asiat selkeytyvän omassakin mielessä niistä ääneen puhuessa. Haastattelujen
jälkeen aineiston analysointi toteutettiin Excel-työkalun avulla aineistolähtöisen sisällön analyysin keinoin.

38

Kuva 10. Aineistolähtöisen sisällön analyysin eteneminen (mukaellen Sarajärvi &Tuomi 2018,
luku 4).

Kuvassa 10 esitellään aineistolähtöisen sisällön analyysin eteneminen opinnäytetyössä. Aluksi haastatteluaineisto litteroitiin kirjalliseen muotoon ja sisältöön perehdyttiin tarkemmin. Pelkistetystä aineistosta etsittiin samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jonka jälkeen aineisto ryhmiteltiin ennalta määriteltyjen teemojen alle; työn muutos yleisesti, digitaalisuuden vaikutus taloushallinnon työhön ja kirjanpitäjän työn muutos. Tämän jälkeen jokaisen teeman aineisto tyypiteltiin eli ryhmiteltiin niistä löytyvien yhteispiirteiden mukaan; muutos, uhat, mahdollisuudet ja uudet osaamistarpeet. Lopuksi aineistosta nostettiin esiin kokoavia käsitteitä ja niiden välisiä suhteita, jotka esitellään luvussa
6.2. Mielestäni aineiston saturaatio- eli kyllääntymispiste saavutettiin, koska
viimeiset haastattelut toistivat aiempien vastausten sisältöä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin kirjanpitäjille kolme tulevaisuuspyörätyöpajaa joulukuussa 2020 peräkkäisinä arkipäivinä. Työpajoissa kartoitettiin tulevaisuuden osaamistarpeita. Lisäksi pyrittiin kasvattamaan ymmärrystä muutoksesta ja sitouttamaan kirjanpitäjiä muutokseen. Työpajojen onnistuminen vaati jonkin verran ennakkovalmistelua, erityisesti työn muutoksen
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selkiyttämistä sekä ymmärrystä tulevaisuuspyörätyöpajasta työskentelymenetelmänä. Kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelujen perusteella muodostettiin alustava kuva kirjanpitäjän työstä tulevaisuudessa videototeutuksena tulevaisuuspyörätyöpajaan valmistautumista varten. Osallistujia pyydettiin kutsussa valmistautumaan työpajaan katsomalla ennakkomateriaalit YouTubesta
(liite 2).

Työpajoihin osallistui yhteensä 20 kirjanpitäjää, joista yksi työskenteli oman
työn ohella myös tiiminvetäjän roolissa. Työpajoihin osallistujia oli haastavaa
houkutella mukaan ja työkiireiden vuoksi osallistujia oli vähemmän kuin suunniteltiin. Työpajoihin osallistuvat henkilöt pyrittiin keräämään samoista tiimeistä, jotta tutustumiseen ei tarvitse käyttää erikseen aikaa. Yhden työpajan
kesto oli noin 2,5 tuntia. Ennakkomateriaaleihin tutustumisen kanssa yhteenlaskettu työajan käyttö oli noin 3,5 tuntia per henkilö.

Työpajat toteutettiin etänä Teams-työkalun avulla, koska haluttiin varmistua
sekä osallistujien että vetäjän turvallisuudesta käynnissä olevan koronapandemian aikana. Tutkimuksen tekijä veti kaikki työpajat, koska aikaa ei haluttu
käyttää muiden vetäjien perehdyttämiseen. Työpajojen aluksi sovittiin osallistujien kesken, että työpajoissa esiin tulleita asioita saa nostaa esiin myöhemmissäkin keskusteluissa, mutta henkilönimiä ei käytetä. Tällä pyrittiin tuomaan
keskusteluihin vapautunut ilmapiiri ja rohkeutta tuoda asioita ja mielipiteitä
esiin.

Työpajan aluksi käytiin vielä läpi teemahaastattelujen tuloksia työn muuttumisesta keskustellen ja kirjanpitäjien omia ajatuksia kuunnellen. Tarkoituksena
oli kasvattaa ymmärrystä siitä, millä tavalla digitalisaatio vaikuttaa työhön yleisesti, taloushallintoon alana ja erityisesti kirjanpitäjän työhön. Keskustelun jälkeen siirryttiin keräämään osaamisen kasvattamisen tarpeita ja siinä käytettäviä keinoja tulevaisuuspyörän toiselle ja kolmannelle kehälle. Tulevaisuuspyörän tulokset esitellään luvussa 6.2.

Työpajoihin osallistuneille tehtiin palautekysely (liite 3), jolla kartoitettiin työpajojen onnistumista kahdella kysymyksellä ja avoimella palautteella. Kyselyllä
haluttiin selvittää, toteutuiko tavoite kirjanpitäjän työn muutoksen ja siihen liittyvien osaamistarpeiden ymmärtämisestä. Kysely toteutettiin Forms-työkalun
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avulla, joka on Sarastiassa yleisesti käytetty palautteenantokanava ja siksi
osallistujille ennestään tuttu. Palaute haluttiin kerätä työpajan ulkopuolella,
jotta työpajan työskentelyaikaa ei tarvitse käyttää palautteesta keskustelemiseen.

Kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Vastausprosentti oli kokonaisuudessaan 90, lisäksi 13 henkilöä jätti avointa palautetta (liite 4). Vastausten perusteella työpajat onnistuivat tavoitteessa kasvattaa ymmärrystä työn muutoksesta (kuva
11) ja siihen liittyvistä osaamistarpeista (kuva 12).

Kuva 11. Osallistuminen työpajaan auttoi minua ymmärtämään omaan osaamiseni liittyviä tarpeita ja odotuksia.

Kuva 12. Osallistuminen työpajaan auttoi hahmottamaan kirjanpitäjän työtä tulevaisuudessa.

Avoimissa palautteissa ilmapiiriä työpajoissa kehuttiin hyväksi ja kiitettiin myös
siitä, että jokainen sai äänensä kuuluviin. Moni piti hyvänä kuulla toisten ajatuksia kirjanpitäjän työstä kaikessa rauhassa ja yksi vastanneista kehui myös
mahdollisuutta kuulla kokeneempien ajatuksia.

6.2

Teemahaastattelun tulokset

Teemahaastattelun tulokset on kuvattu tässä luvussa mukaillen opinnäytetyön
teoriaosuuden rakennetta. Aluksi käsitellään haastateltavien näkemyksiä työn
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muutoksesta yleisesti, seuraavaksi esitellään heidän ajatuksiaan taloushallinnon työn muuttumisesta ja lopuksi käydään läpi haastateltavien ajatuksia kirjanpitäjän työn muutoksesta.

TYÖ MUUTTUU KAIKKIALLA

Kuvassa 13 on esitetty neljä yleistä työn muutoksen osa-aluetta, jotka nousivat esiin teemahaastatteluissa.

Kuva 13. Haastattelun tulokset: Työn muutos

Etätyö lisääntyy ja johtaminen muuttuu

Haastateltavien mukaan etätyön lisääntyminen on kasvattanut työn itsenäisyyttä, eikä työ ole enää kaikkien osalta sidottu aikaan tai yhteen paikkaan.
Etätyö mahdollistaa valtakunnallisen johtamisen, vastuun jakamisen ja verkostomaisen työskentelytavan. Perinteinen hierarkkinen toimintamalli on häviämässä, mikä tarkoittaa, että esimiehen ja työntekijän välinen suhde muuttuu käskyttämisestä ja työn tekemisen vahtimisesta tiimityöksi, jossa viedään
asioita yhdessä eteenpäin.

Digitalisaatio ravistaa rakenteita

Haastatteluissa nousi vahvasti esiin, että digitalisaatio ravistaa yhteiskunnan
rakenteita joka puolella. Organisaatiot monimutkaistuvat ja muutokset vaativat
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sopeutumista ja sopeuttamista. Työsuhteet muuttuvat pirstaleisemmaksi, jolloin lyhyet työsuhteet ja työsuhteen sekä yrittäjyyden vuorottelu yleistyvät.
Kasvava prosessien kansainvälistyminen ja asiantuntijapalveluiden siirtyminen
halvempiin maihin on entistä helpompaa alustatalouden avulla.

Jatkuvassa muutoksessa eläminen

Digitalisaatio on niin laaja ja kokonaisvaltainen murros työelämässä, että se
tarkoittaa työntekijän kannalta jatkuvassa muutoksessa elämistä. Päällekkäisten muutosten ennakointi on haastavaa resursoinnin kannalta, mikä asettaa
painetta johtamiseen. Varsinaisesta muutosjohtamisesta ei enää puhuta.
Haastateltavat kokivat entistä tärkeämmäksi osaamisen kasvattamisen ja jatkuvan uuden oppimisen. Nämä ovat heidän mukaansa edellytyksiä työelämässä pärjäämiselle. Vaatimus tehokkuudesta korostuu ja jatkuva kannattavuuden kehittäminen mittaamalla voi muuttaa työilmapiiriä negatiiviseen suuntaan. Omasta hyvinvoinnista ja perheestä huolehtiminen saattaa unohtua sitoutuneelta työntekijältä hektisen työelämän keskellä.

Perehdyttäminen ja kouluttaminen

Työelämän muutos vaatii työntekijöiltä uusien asioiden ja uuden ajattelutavan
oppimista. Yhdeksi tärkeimmistä opittavista asioista substanssiosaamisen lisäksi haastateltavat nimesivät ajankäytön hallinnan. Nykyisten työntekijöiden
kouluttamisen lisäksi on huomioitava uusien työntekijöiden perehdyttäminen
muuttuneeseen työelämään. Lisääntynyt etätyö voi vaikeuttaa uusien työntekijöiden integroitumista osaksi työyhteisöä, mikä voi vaikuttaa työn tuloksiin.
Täysin virtuaalinen perehtyminen vaatii ymmärrystä työelämän pelisäännöistä,
mitä juuri valmistuneilla ei välttämättä haastateltavien mukaan vielä ole.

TALOUSHALLINNON TYÖN MUUTOKSET

Haastatteluiden toisena teemana oli työn muuttuminen taloushallinnon alalla.
Kuvassa 14 esitellään kolme selkeää aineistossa esiintyvää kokonaisuutta,
jotka liittyvät asiakkaaseen, tiedon yhtenäisyyteen ja osaamiseen.
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Kuva 14. Haastattelun tulokset: Taloushallinnon muutos

Osaaminen on taloushallinnon työn ydin

Taloushallinnon työ muuttuu tällä hetkellä hurjaa vauhtia. Haastateltavien mukaan talouden lainalaisuuksien lisäksi työntekijällä tulee olla muutakin teknistä
osaamista kuin Excelin käyttötaito. Järjestelmiin päivitetään automatiikkaa ja
uusia toiminnallisuuksia jatkuvasti, mikä tarkoittaa uusien toimintatapojen jatkuvaa opettelua työntekijälle. Järjestelmämuutosten seurauksena joudutaan
entistä enemmän validoimaan talouden seurantaa, jotta voidaan olla varmoja
tuotetun palvelun laadusta jatkuvien muutosten keskellä. Dokumentaation ja
työohjeiden pitäminen ajan tasalla on haastavaa.

Taloushallinnon tieto muuttuu entistä ajantasaisemmaksi ja prosessit automaattisiksi. Ohjelmiin rakennettu tieto vähentää henkilökohtaisen substanssiosaamisen tarvetta, mikä voi vaikeuttaa lakimuutosten integroimista osaksi
automatisoituja prosesseja. Haastateltavat näkivät riskinä isolla taloushallinnon palveluntuottajalla työtehtävien yksipuolistumisen, jolloin kokonaisuuden
kuva häviää ja ammattitaito heikkenee.

Tällä hetkellä automaation rakentaminen järjestelmiin kohdistuu pääasiassa
prosessien alkupäähän, eikä tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen täydellinen automatisointi ole ajankohtaista. Taloushallintoalalla työn ydinosaamisalueet ovat kirjanpito, arvonlisäverotus, välitön verotus, sisäinen laskenta ja rahoitus, mikä mahdollistaa lakisääteisten palveluiden tuottamisen kustannustehokkaasti ja oikein. Haastatteluissa nousi esiin osaamisen soveltamisen tärkeys muuttuvissa tilanteissa.
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Digitaaliset työvälineet ja tiedon yhtenäistyminen

Uudet digitaaliset työvälineet muuttavat prosesseja ja vastuita asiakkaan ja taloushallinnon palveluntuottajan välillä. Haastateltavat korostivat, että palveluiden sähköistyminen edellyttää myös asiakkailta omatoimisuutta ja uusien toimintamallien omaksumista. Kun tieto on sähköisenä saatavilla ja työkalut kaikille tuttuja, taloushallinon palvelua pysytään tuottamaan kustannustehokkaammin ja kehitystyön kustannuksia jakamaan useammalle toimijalle. Automaation myötä yksi henkilö pystyy hoitamaan suuremman joukon asiakkaita.
Palvelun tuottamisen poikkeustilanteiden hallinta on helpompaa digitaalisten
työvälineiden avulla ja esimerkiksi lomasijaisuuksiin on erilaisia mahdollisuuksia yhteisten työvälineiden ja työtapojen avulla. Huolta herättivät digitaalisten
työvälineiden nopean kasvun mahdollisesti aiheuttamat kapasiteettiongelmat,
joiden vuoksi niiden käytettävyys voi kärsiä.

Jotta digitaaliset työvälineet toimivat oikein ja niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti, on varmistettava tiedon oikeellisuus sisällöllisesti ja muodollisesti jo
prosessin alussa. Haastateltavat kertoivat, että erilaiset tiedon standardoimishankkeet kuten verkkolaskustandardi Finvoice 3.0 tähtäävät tiedon yhtenäistämiseen niin, että esimerkiksi automaattitiliöintien osuutta saadaan huomattavasti kasvatettua. Rakenteista ja saman muotoista tietoa on helpompaa ja
edullisempaa siirtää eri toimijoiden tai ohjelmien välillä, kuin että sitä jouduttaisiin jatkuvasti muuntamaan, jolloin myös virheiden mahdollisuus kasvaa. Ohjelmistorobotiikan käyttö esimerkiksi ostolaskujen tiliöinnissä edellyttää suuria
volyymeja ja yhtenäistä historiatietoa, josta voidaan luotettavasti päätellä erilaisia tiliöintiratkaisuja järkevillä kustannuksilla. Haastateltavien mukaan tulevaisuudessa koneoppimisen merkitys tulee korostumaan taloushallinnon
alalla.

Keskusteluissa nousi esiin datan avoimuus. Tiedon yhtenäistäminen ja digitaaliset työvälineet mahdollistavat datan avoimuuden. Kuntatieto-ohjelma tähtää kuntien taloustiedon avoimeen saatavuuteen jokaisen suomalaisen nähtäville. Avointa taloustietoa voidaan hyödyntää valtion ohjauksen lisäksi esimerkiksi oppilaitoksissa.

45
Asiakas on tärkein

Taloushallinnon palveluita ulkoistetaan kaiken kokoisissa yrityksissä. Haastateltavat kertoivat, että asiakkailla on yhä enemmän erilaisia yritysjärjestelyitä
ja organisaatiomuutoksia, jotka heijastuvat taloushallintoon. Asiakkaat odottavat taloushallinnolta enemmän ajantasaisuutta, uudenlaista analysointia, jossa
on mukana muitakin tekijöitä kuin perinteisiä talouden lukuja, kustannussäästöjä ja sekä helppoja käyttöliittymiä itsepalvelujärjestelmiin. Lisäksi asiakkaan
toivovat haastateltavien mukaan aiempaa enemmän visuaalisuutta raportointiin, sekä neuvontaa ja tulkintaa tiedolla johtamisen tueksi. Robotiikan ja tekoälyn käyttöönottoon taloushallinnossa liittyy asiakkaan suunnalta isoja odotuksia ainakin kuntatalouden piirissä.

Tiedonkulkua asiakkaan ja palvelutuottajan välillä tarvitaan haastateltavien
mukaan palvelun laadun varmistamiseksi. Ellei asiakkaan toimintaa ja siihen
liittyviä muutoksia tunneta, ei niihin osata reagoida taloushallinnon prosesseissa. Digitalisaatio voi tuoda isoja muutoksia asiakkaan omaan toimintaan.
Molemminpuolinen yhteydenpito ja avoin keskusteluyhteys ovat tärkeitä hyvän
asiakaskokemuksen tavoittelussa.

KIRJANPITÄJÄN TYÖHÖN KOHDISTUVAT MUUTOKSET

Teemahaastattelun kolmas teema oli kirjanpitäjän työhön kohdistuvat muutokset. Kuvassa 15 esitellään aineistosta löytyneet neljä selkeää kokonaisuutta,
vastuun kasvaminen, konsultointi, osaaminen ja prosessit.

Kuva 15. Haastattelun tulokset: Kirjanpitäjän työn muutos
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Itsenäisyys ja vastuun ottaminen työstä

Haastatteluissa korostui kasvava vastuu kirjanpitäjän työssä. Kirjanpitäjän työ
on itsenäistä tekemistä, jossa vaaditaan oma-aloitteisuutta. Itsenäisyys ei tarkoita työn tekemistä yksin, koska ympärillä oleva verkosto antaa ammatillista
ja henkistä tukea sekä lisää työhyvinvointia. Vapaus tehdä työtä itsenäisesti
tuo vastuuta. Mahdollisten ongelmien nostaminen keskusteluun vaatii haastateltavien mukaan itseluottamusta ja kykyä kohdata joskus vähän tyytymättömämpikin asiakas. Kirjanpitäjä on vastuussa kirjanpidosta, vaikka ei itse varsinaisia kirjauksia tekisikään. Siksi koettiin tärkeänä tunnistaa väärinkäytöksiä ja
ymmärtää erilaisia laskennan tilanteita, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.
Talouden toimintaympäristön muutosten seuraaminen on haastateltavien mielestä tärkeä osa kirjanpitäjän työtä.

Haastateltavat kertoivat, että kirjanpitäjän työssä on tärkeää tunnistaa kirjanpitäjän oikeudellinen vastuu. Palvelukeskuksen kirjanpitäjälle voi olla uusi tilanne vastuu asiakkaan lisämyynnistä, lisämyynnin toteuttaminen vaati haastateltavan mukaan tarkkaa ymmärrystä palvelusopimuksesta ja siihen liittyvästä vastuunjaosta.

Konsultatiivinen ote ja ymmärrys asiakkaan toiminnasta

Eri kokoisilla asiakkailla on erilaisia palvelutarpeita, myös asiakkaan oma
osaamistaso voi vaihdella. Haastatteluissa nousi esiin kunnissa parhaillaan tapahtuva osaamisen eläköityminen ja siitä mahdollisesti seuraava osaamisvaje
kuntatalouden erityiskysymyksissä. Konsultatiivinen ote, joka tarkoittaa asiakkaan auttamista ja neuvomista päätöksenteossa sekä ratkaisuehdotusten tarjoamista, edellyttää asiakkaan ja tämän toiminnan kokonaisvaltaista tuntemista. Haastateltavien mielestä kirjanpitäjien tulee seurata aktiivisesti asiakkaan toimintaympäristön muutoksia.

Haastatteluissa tuli esiin, että kirjanpitäjä tarvitsee kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio tuo viranomaistoimintaan ja asiakkaan palvelutuotantoon sekä prosesseihin. Lisäksi on ymmärrettävä näiden
muutosten vaikutusta raportointiin. Kirjanpitäjästä on tulossa asiakkaan johdon
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kriittinen keskustelukumppani, joka tulkitsee ulkoisen ja sisäisen laskennan
tietoja asiakkaalle, sekä tarjoaa tukea talouden ohjaukseen. Haastateltavat
kokivat tärkeäksi, että kirjanpitäjä seuraa tarkkaan asiakasyrityksen toimintaa
tai julkisella puolella päätöksentekoa, jotta voi varmistua kirjanpidon laadusta
toimintaan tai päätöksentekoon nähden.

Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen edellyttää haastateltavien mukaan sujuvaa kommunikaatiota, palvelua ja asiakaspalvelutaitoja, asiakaspalavereihin
osallistumista ja enemmän yhteistyötä asiakkaan kanssa. Kirjanpitäjän sosiaaliset ja kirjalliset taidot asiakkaan kohtaamisessa korostuivat. Haastatteluissa
koettiin tärkeänä, että kirjanpitäjä toimii keskustelukumppanina asiakkaan ja
tietojärjestelmätoimittajan välillä eli selvittää, mitä lakimuutokset ja muuttuneet
raportointitarpeet edellyttävät järjestelmiltä ja asiakkaan prosesseilta.

Substanssiosaamisen varmistaminen ja tiedon soveltaminen

Kirjanpidon automatisointi tarkoittaa työssä yhä enemmän raporttien ja analyysien validointia ja taloushallinnon prosessien kokonaisuuden ymmärtämistä
aina taloussuunnittelusta konsernilaskentaan saakka. Raporttien oikean ja riittävän kokonaiskuvan tarkasteleminen vaatii haastateltavien mukaan puutosten ja poikkeamien huomaamista, tiedon soveltamista, jaksotustarpeiden ymmärtämistä ja harkinnanvaraisten kirjausten sekä mittakaavojen ja suuruusluokkien hallintaa.

Tulevaisuuden merkittävänä haasteena haastateltavat näkivät kirjanpidon perusosaamisen säilyttämisen, jotta ymmärretään edelleen debet- ja kreditvientien merkitys, pystytään tekemään määrittelyitä järjestelmiin, muuttamaan olemassa olevia määrityksiä, ratkomaan ongelmatilanteita ja tekemään korjausvientejä. Vaikka tilikarttoja yhtenäistetään ja ne ovat monissa järjestelmissä
hyvin samantyyppisiä, usein erilaiset välitilikäsittelyt poikkeavat merkittävästi,
jolloin perusosaamista tarvitaan. Moni haastateltava toi esiin huolen siitä, että
on jo niin totuttu järjestelmien tekemiin kirjauksiin, ettei niitä osata enää kyseenalaistaa, korjata tai luoda kirjaussääntöjä oikein uudessa tilanteessa.

Asiakkaiden prosessien ja toimintatapojen muutostilanteissa tarvitaan yhä
enemmän taitoa tulkita kirjanpitolakia uudessa tilanteessa sekä ymmärrystä
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muutoksen vaikutusta sisäiseen laskentaan. Esimerkkinä sisäisen laskennan
haasteista yksi haastateltavista mainitsi vuokrien tason suhteessa oman pääoman tuottovaatimukseen.

Arvostetun osaamista varmentavan KLT-tutkinnon haastateltavat kokivat jatkossa vähintään yhtä tärkeäksi kuin nyt. Isolla palveluntuottajalla on mahdollista kehittää kirjanpitotaitoa ryhmässä ja tehdä omaa tuotekehitystä. Hyvänä
tulevaisuuden mahdollisuutena esiin nostettiin myös kirjanpitäjän erikoistuminen tietylle osa-alueelle kuten konsernilaskenta, kansainväliset tilinpäätösstandardit ja verotuksen eri osa-alueet.

Haastateltavien mukaan oppilaitoksista ei saa valmiita kirjanpitäjiä, koska
siellä on mahdollista opettaa vain perusasioita, ei varsinaista tiedon soveltamista. Tiedon soveltaminen on tärkeää, jotta pystytään ratkaisemaan laskennan tilanteita, joista ei ole valmista kirjallista ohjetta. Uuden, koulusta tulevan
kirjanpitäjän perehdyttäminen on entistä haastavampaa, jos kirjaukset ovat pitkälti automatisoituja, eikä harjoittelijoille ole enää tarjolla perinteisiä rutiinitehtäviä. Osaamisen siirtäminen uudelle kirjanpitäjälle työskentelemällä kokeneemman kanssa on jatkossa välttämätöntä, jos halutaan että tietoa opitaan
soveltamaan. Haastateltavan arvion mukaan tiedon soveltamisen opettelu valmistumisen jälkeen vie kirjanpitäjän työssä aikaa 5-10 vuotta.

Prosessiosaaminen ja dokumentointi

Haastateltavien mukaan tulevaisuudessa kirjanpitäjä aiempaa enemmän kontrolloi, että prosessit toimivat oikein ja tuottavat oikeanlaista tietoa raportointiin.
Taloushallinnon alalla työskennellään jatkuvien laki- ja säädösmuutosten
kanssa. Kirjanpitäjän on pystyttävä varmentamaan muutosten vieminen automatisoituihin prosesseihin yhteistyössä muiden prosessien vastuuhenkilöiden
kanssa ja osattava tarkastella niiden vaikutuksia sekä kokonaisuuteen että raportointiin. Yhtenä tärkeimmistä muutoksista kirjanpitäjän työssä haastateltavat näkivät automatisoidun kokonaisprosessin hallinnan. Prosessien kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii näkökulman laajentamista ainakin palvelukeskuksissa, missä kirjanpitäjän tehtävä on saattanut aiemmin olla suppeampi,
kenties manuaalinen ja keskittyä pääasiassa muistioiden laatimiseen, tallentamiseen tai tiliöintiin.

49

Automaation myötä dokumentoinnin merkitys korostuu ja kirjanpitäjän on huolehdittava, että kirjanpitoon tietoa tuottavat prosessit on riittävällä tasolla dokumentoitu, jotta niihin voidaan palata muutos- tai ongelmatilanteessa. Haastateltavat kertoivat, että kirjanpitäjä huolehtii aiempaa enemmän tietojen siirtymisestä oikein järjestelmien välillä, tehtävänä on niin sanottujen mäppäystaulukoiden eli muuntotaulujen dokumentointia ja ylläpitoa. Tietoja siirretään peruskirjanpitojärjestelmästä erilaisiin raportoinnin työkaluihin.
Moni haastateltavista nosti esiin myös tasetilien sisällön ymmärtämisen ja dokumentoinnin tärkeyden. Kirjanpitäjän on osattava validoida ja kyseenalaistaa
tasetilien sisältöä, sekä huolehtia siitä, että kirjaukset tasetileille on tehty oikean merkkisinä ja dokumentoitu asianmukaisesti tase-erittelyjen laatimista
varten.

6.3

Tulevaisuuspyörätyöpajojen tulokset

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tehtiin työpajoissa kolme tulevaisuuspyörää,
joista muodostettiin yksi yhteinen koonti (kuva 16). Koonnissa näkyy selvästi,
että osaamisen erilaisiin hankintatapoihin ei työpajoissa ehditty kovinkaan pitkälle, iso osa tulevaisuuspyörän tekemiseen varatusta ajasta käytettiin erilaisten osaamistarpeiden läpikäyntiin ja niistä keskustelemiseen. Keinoja osaamisen hankintaan löytyi omaehtoisen opiskelun ja verkkokoulutusten lisäksi perehdyttäminen, työn kierto, mentorointi sekä yhdessä oppiminen ja tiedon jakaminen tiimissä.
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1. Kehä (vihreä): Kirjanpitäjän työn osatekijät tulevaisuudessa.
2. Kehä (purppura): Millaista osaamista kirjanpitäjä tarvitsee lisää?
3. Kehä (keltainen): Miten osaamista voi hankkia?

Kuva 16. Tulevaisuuspyörätyöpajojen koonti.

Itsenäisyys ja vastuun ottaminen työstä

Omaan ajankäyttöön, töiden aikatauluttamiseen ja priorisointiin kaivattiin lisää
taitoja jokaisessa työpajassa. Myös vastuiden selkiyttämistä sekä asiakkaan
kanssa että prosessien välillä pidettiin tärkeänä.

Konsultatiivinen ote ja ymmärrys asiakkaan toiminnasta

Suullisten ja kirjallisten viestintätaitojen osaamista työpajoissa haluttiin lisää.
Tärkeänä koettiin myös ymmärryksen kasvattaminen kunta- ja osakeyhtiöasiakkaiden eroista, kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen erityispiirteistä
sekä kaikkien näiden erilaisista rahoitusvaihtoehdoista esim. valtionosuuksista. Asiakkaan päätöksentekoon ja toimintaympäristön seuraamiseen toivottiin kertausta.

Substanssiosaamisen varmistaminen ja tiedon soveltaminen

Perusosaamisessa nähtiin työpajoissa vähän puutteita, mutta muutosten kouluttamista ja perehdyttämistä tehtävien muuttuessa pidettiin tärkeänä. Enem-
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män työpajoissa kaivattiin erikoisosaamisen kasvattamista esimerkiksi rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen ja arvonlisäveron osalta. Osaamisen
kasvattamista toivottiin myös tiedon soveltamisessa, mm. harkinnanvaraisissa
tilinpäätöskirjauksissa ja lakien tulkitsemisessa.

Prosessiosaaminen ja dokumentointi

Työpajoissa haluttiin tutustua paremmin muiden prosessien työhön. Osaamisen kasvattamista erityisesti palkanlaskennan ja perinnän osalta pidettiin tärkeänä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen nähtiin paremmin onnistuvan
kouluttautumalla robotiikan, tekoälyn ja koneoppimisen alueilla. Kokonaisarkkitehtuurin ymmärtäminen kiinnosti työpajoissa ja tiedonhakutaidot sekä -menetelmiä koettiin tärkeiksi.

Työpajoissa keskusteltiin dokumentointitaidoista ja todettiin ajoittain puutteellisen dokumentoinnin syyksi usein ajankäytön ongelmat. Tässä tunnistettiin
osaamisen kehittämisen tarve, mitä kaikkea on dokumentoitava ja millainen
dokumentointi on riittävää, ettei siihen tarvitse käyttää liian paljon aikaa.

7

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma oli kaksihaarainen. Ensimmäiseksi
selvitettiin digitaalisuuden tuomia muutoksia kirjanpitäjän työhön. Tavoitteena
oli sekä ymmärtää nykytilaa että kartoittaa meneillään olevan muutoksen vaikutuksia kirjanpitäjän työhön jatkossa. Toiseksi ennakoitiin muutoksesta johtuvia uusia osaamistarpeita kirjanpitäjän työssä, jotta pystyttiin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Opinnäytetyön avulla haluttiin tarjota katsaus taloushallinnon ja erityisesti palvelukeskuksen kirjanpitäjän tehtävän tulevaisuudesta kiinnostuneille tahoille
siitä, miltä tulevaisuus näyttää tällä hetkellä.
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7.1

Kirjanpitäjän työn muutos

Tässä luvussa käydään läpi tarkemmin tutkimuksen tuloksia kirjanpitäjän työn
tulevaisuudesta ja tehdään ehdotuksia kirjanpitäjän osaamisen kehittämiseksi.
Luvussa on myös omaa pohdintaani kirjanpidon ja tulevaisuudesta.

Digitalisaatio on niin suuri muutos työelämässä, että sitä kutsutaan Heinosen
ym. (2012, 28) mukaan kolmanneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Teemahaastattelujen tulokset tukevat teoriaosuuden muodostamaa kuvaa siitä, että
kirjanpitäjän työssä ollaan isojen muutosten äärellä. Digitalisaatio ravistaa yhteiskunnan rakenteita joka puolella, organisaatiot ja työsuhteet monimutkaistuvat ja vaativat sopeutumista ja sopeuttamista. Päällekkäisten muutosten ennakointi on haastava resursoinnin kannalta, mikä asettaa paineita johtamiseen.
Työelämän muutos vaatii työntekijöiltä uusien asioiden ja uuden ajattelutavan
oppimista.

Tekoälyn kehityspolut viittaavat siihen, että taloushallinnon töistä on automatisoitavissa yli 95 % seuraavien muutamien vuosikymmenten aikana (Kaarlejärvi ym. 2018, 61). Toisaalta lisääntynyt viranomaisraportointi kuormittaa taloushallinnon palveluita aiempaa enemmän (Kaarlejärvi ym. 2018, 18). Teemahaastatteluissa näkemys oli samansuuntainen, eli manuaalisesta tallennustyöstä luovutaan vähitellen kokonaan, kun samaan aikaan saadaan lisähaasteita uusista raportointivelvoitteista, ohjelmistokäyttöönotoista ja -päivityksistä.

Työ tulee muuttumaan myös tulevaisuudessa yhä kiivaammin, minkä vuoksi
organisaatioiden tulee panostaa toimintaympäristön ja elämän ennustamiseen
(Heinonen ym. 2012, 30). Haastatteluista nousi samoja ajatuksia siitä, että kirjanpitäjän täytyy olla tietoinen niin asiakkaan kuin talouden toimintaympäristön
muutoksista tuottaakseen tulevaisuudessa laadukasta kirjanpitopalvelua.

Kirjanpidon rooli on tulevaisuuden taloushallinnossa ohjata ja täsmäyttää prosesseja sekä tietovirtoja (Kaarlejärvi ym. 2018, 145). Neuvonta ja tiedottaminen lisääntyvät tehtävässä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien osalta
(Tuomivaara ym. 2019, 39). Kirjanpitäjän työhön voi kuulua uusien toimeksiantojen hankkimista ja vastuun kantamista asiakkaan liiketoiminnan varalli-
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suudesta sekä kannattavuudesta. Raportoinnin oikeellisuuden lisäksi kirjanpitäjän odotetaan kantavan vastuuta myös omasta urakehityksestään ja uusien
taitojen oppimisesta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi oman ajan käyttämistä
opiskeluun. (Aho 2019, 50 - 51). Haastattelujen tulokset tukivat tätä teoriaa
täysin, mutta työpajoissa oli aistittavissa jonkin verran epävarmuutta ja hämmennystä edellä kuvatusta tulevaisuudesta, mikä viittaa siihen, ettei asiaa ole
vielä täysin sisäistetty kirjanpitäjien keskuudessa.

Kirjanpidon tulevaisuuden kaksijakoisuus näkyy mielestäni sekä teoriaosuudessa että haastattelujen tuloksissa selkeästi. Automatiikalla halutaan kasvattaa volyymeja ja tehostaa toimintaa. Tämä voisi tarkoittaa myös aiempien rajapintojen laventamista ja kirjanpitäjän tehtäväkuvan laajentamista esimerkiksi
reskontrien suuntaan myös palvelukeskuksissa. Tehtäväkentän laajentaminen
voidaan ajatella myös toiseen suuntaan, jolloin kirjanpitäjän tehtävänkuvaan
kuuluisi esimerkiksi avustavia tilintarkastuksen töitä. Tätä ajatusta tukee kirjanpitäjän uudet rahanpesulain tuomat velvoitteet epäilyttävän liiketoimen tunnistamisesta ja ilmoittamisesta (Aluehallintovirasto 2021). Toiseksi automatiikalla halutaan parantaa palvelun laatua, kasvattaa kirjanpitäjästä asiakkaan
strateginen kumppani, joka tarjoaa kenties asiakaskohtaisia räätälöityjä palveluja ja analyyseja tukemaan asiakkaan toimintaa. Tämä voisi laajentaa kirjanpitäjän tehtävänkuvaa myynnin tai asiakassuhteen hoitamisen suuntaan.

Molemmat polut vaativat kirjanpitäjän osaamisen kasvattamista ja samanaikaisesti toteutettuna saattavat heikentää palvelun laatua merkittävästi, ainakin
jos kyse on näiden kaikkien vaatimusten asettamisesta yhdelle henkilölle. Mielestäni alalla näkyy tällä hetkellä paljon tasapainottelua tämän asian kanssa.
Sen vuoksi pidän tärkeänä, että tätä parhaillaan käynnissä olevaa muutosta
varten luodaan selkeä pitkän aikavälin strategia mihin ollaan pyrkimässä ja
mietitään realistiset kehityspolut kirjanpitäjän osaamisen kasvattamiseen hänen oman kiinnostuksensa mukaan. Tällä tavoin voidaan varmistaa riittävä resursointi uusien tehtävien omaksumiseen, tiedonhankintaan, osaamisen kasvattamiseen, kehitystoimintaan ja muihin samanaikaisesti käynnissä oleviin
muutoksiin.

Haastateltavien mukaan tulevaisuuden uhkakuvina nähdään kirjanpidon perusosaamisen häviäminen ja osaamisen soveltamisen sekä dokumentoinnin
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puutteet. Lisääntyvän automatiikan pelätään kuihduttavan perinteistä debet/kredit -osaamista, jolloin järjestelmän virhetilanteen ratkominen vaikeutuu
merkittävästi. Nopeiden käyttöönottojen ja vajaan osaamisen yhdistelmänä
tehtyjen järjestelmädokumenttien puutteellisuus koettiin ongelmallisena. Tätä
ajatusta tukee myös digitalisaatiosta johtuva epätyypillisten työsuhteiden
kasvu (Heinonen ym. 2012,30). Epätyypillisessä työsuhteessa kyse voi olla
vaikkapa projektityöstä, jossa tehdään yksi järjestelmän käyttöönotto dokumentteineen. Jatkossa järjestelmän ongelma- tai muutostilanteessa on resursoinnin kannalta erittäin tärkeää, että dokumentaatio ja osaaminen ovat kunnossa ja osaamista osataan soveltaa, jolloin muutokset saadaan toteutettua
järjestelmään nopeasti ja kustannustehokkaasti.

On vaikea ennustaa tässä vaiheessa, millä tavalla digitalisaatio lopulta muuttaa taloushallinnon ja erityisesti kirjanpitäjän työtä tulevaisuudessa. Teoriaosuudessa ja haastatteluissa nousi esiin digitalisaation aiheuttama suuri murros ja vanhojen rakenteiden rikkoutuminen. Tarkoittaako se taloushallinnossa
lopulta työnjaon ja rajapintojen rikkoutumista asiakkaan, taloushallinnon palvelun tuottajien ja tilintarkastuksen välillä?

Omasta mielestäni yleiseen keskusteluun tulisi nostaa myös kirjanpidon koulutuksen, perehdyttämisen ja harjoittelupaikkojen tulevaisuus. Automaation
myötä perinteisiä kevyen tason työtehtäviä pystytään tarjoamaan opiskelijoille
entistä vähemmän, kun arkistot sähköistyvät ja tallennustyö poistuu. Toisaalta
osaamisen odotetaan valmistuvilla opiskelijoilla olevan asiantuntijatasolla. Samaan aikaan haastatteluissa nousi esiin, että oppilaitoksista kuuluu huolestuttavia viestejä taloushallinnon kurssien sisällön karsimisesta ja siitä, ettei ala
kiinnosta opiskelijoita. Nähdäkseni meidän tulisi nyt luoda suunnitelmia siitä,
miten taataan riittävä laaja taloushallinnon koulutus ja turvataan harjoittelumahdollisuudet tulevaisuudessa. Taloushallinnon palveluita tuottavien yritysten tulisi miettiä myös omia perehdytysohjelmia ja urapolkuja tulevia kirjanpidon ammattilaisia varten. Samalla toivottavasti saadaan alan houkuttelevuutta
kasvatettua nuorten keskuudessa. Vaikka tulevaisuuden kirjanpitäjän odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta osaamisestaan ja urapolustaan,
työnantajan tuki on mielestäni tässä ensiarvoisen tärkeää. Oma kokemukseni
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on, että vahvaa kirjanpidon osaamista voi hyödyntää monessa muussakin tietotyöhön kuuluvassa ammatissa, mutta harvoin toisen ammattialan ihmisestä
kasvaa taitavaa kirjanpitäjää.

Heinosen ja Ruotsalaisen (2012, 30-37) mukaan tulevaisuuden työelämän
osaamistarpeita ovat ympäristö- ja merkitysosaamisen lisäksi vuorovaikutusja yhteistyöosaaminen, teknologiaosaaminen, systeemiosaaminen ja aikaosaaminen. Parkatti ja Tammelin (2020, 161) lisäävät tähän listaan tiedonhallinnan ja luovuuden lisäksi kriittisen ajattelun sekä ongelmanratkaisukyvyn.
Lisäksi heidän mukaansa työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa seuraavia
taitoja: eettinen ja kulttuuritietoisuus, joustavuus, itseohjautuvuus sekä elinikäinen oppiminen. Näistä osaamisalueista ja taidoista on näkemykseni mukaan hyötyä myös tulevaisuuden kirjanpitäjälle. Haastatteluissa nousi esiin lähes kaikki näistä osaamisalueista ja taidoista, puuttumaan jäi vain ympäristöosaaminen.

Kirjanpidon ja verotuksen säädökset ja sisäisen laskennan menetelmät kuitenkin säilyvät ja niiden osaaminen on edelleen avainasemassa (Kaarlejärvi ym.
2018, 241). Sarastian kirjanpitäjille pidetyissä tulevaisuuspyörätyöpajoissa
tunnistettiin monia samoja osaamistarpeita kuin edellä on lueteltu. Aikaosaamisen, tiedonhaun ja viestintätaitojen lisäksi työpajoissa nähtiin tärkeänä tutustuminen tekoälyyn, robotiikkaan ja koneoppimiseen (teknologiaosaaminen).
Työpajoihin osallistuneiden mielestä tulevaisuuden kirjanpitäjän työnkuva ja
siihen liittyvä kokonaisvastuu edellyttää aiempaa syvällisempää osaamista
muista taloushallinnon prosesseista kuten reskontrat, perintä ja palkanlaskenta. Lisäksi toiveisiin nousi paljon erilaisia koulutusaiheita asiakkaan toiminnan ja heidän toimialansa erityispiirteisiin ja parempaan ymmärtämiseen.

Kirjanpitäjän uudet mahdolliset roolit

Haastattelujen, työpajojen ja teoriaosuuden perusteella muodostettiin kolme
tulevaisuuden kirjanpitäjän roolia, joissa nimike saattaa muuttua tai roolit lomittua keskenään, mutta kirjanpidon vahva perusosaaminen on työn tekemisen pohjana.
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1 Talouden järjestelmäosaaja (prosessiarkkitehti)
•

Järjestelmien käyttöönotot ja koulutus

•

Robottien esimies

•

Tekoälyn tai koneoppimisen kehittäjä ja valvoja

•

Automaattisten prosessien kehittäjä ja valvoja

•

Datan kerääjä, puhdistaja ja valmistelija mallinnuksen ja automatisoinnin tarpeisiin.

2 Talouden asiakaspalvelija
•

Syvällinen toimialatuntemus ja asiakkaan prosessiosaaminen

•

Asiakasrajapinnassa ongelmanratkaisua

•

Asiakaskohtaiset syväanalyysit ja ennustaminen

•

Liiketoiminnan seuranta ja taloudellinen neuvonta

•

Talousprosessien pomo

•

Monialainen asiantuntijuus

•

Myy uusia palveluita

•

Yrityskonsultti

3 Talouden erityisosaaja
•

Mahdollinen rooli palvelukeskuksissa

•

Erikoistuminen tiettyyn osa-alueeseen, josta syvällinen asiantuntemus
(esim. arvonlisäverotus, konsernilaskenta, yritysjärjestelyt)

•

Verkostoituminen osa-alueen toimijoiden kanssa

•

Kouluttaminen

•

Tiedottaminen

Yhteistä kaikille rooleille on, että tiedon syöttäminen ja paperit poistuvat kokonaan. Työ on vaativaa ja monipuolista, jolloin osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä. Kirjanpitäjä on asiakkaan strateginen kumppani, joka pystyy työskentelemään verkostoissa, kehittämään toimintaa, jalkauttamaan muutoksia ja
jolla on vahva prosessiosaaminen. Tärkeää on myös luottamuksen rakentaminen järjestelmiin.
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7.2

Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan, sitä ettei tutkimus tukeudu tuloksissaan satunnaisiin tai epäolennaisiin asioihin. Hyvään tutkimuskäytäntöön kuulu perusteiden esittäminen tutkimuksen luotettavuudesta. Lukija tulee vakuuttaa kuvattujen tulkintojen osuvuudesta, tehdyistä ratkaisuista
ja tutkijan vilpittömyydestä tiedonhankinnassa. Tutkijan kyky reflektoida omaa
subjektiivisuuttaan on välttämätöntä luotettavassa tutkimuksessa. (Puusa ym.
2020, luku 11.) Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen
arvioinnin kriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus.

Laadullisen tutkimuksen uskottavuutta puoltaa Puusan ym. (2020) mukaan syvällisen ymmärryksen kasvaminen tutkittavasta ilmiöstä. Tutkijan on tarkasteltava vastaako tutkimuksessa tehdyt tulkinnat tutkittavien käsityksiä (Eskola &
Suoranta 1998). Uskottavuuden arvioinnissa on tärkeää se, että lukija pystyy
arvioimaan aineistosta tehtyjä havaintoja ja niiden suhdetta esitettyihin johtopäätöksiin. Vaikka objektiivisuus on tieteellisyyden ihanne, käytännössä täydelliseen objektiivisuuteen on laadullisessa tutkimuksessa mahdoton päästä.
Omaa objektiivisuutta voidaan lisätä tunnistamalla oma subjektiivisuus ja nostamalla se esiin. (Puusa ym. 2020, luku 12.)

Opinnäytetyössä halusin tutkia kirjanpitäjän työn muutosta ja siihen liittyviä
osaamistarpeita. Tutkimusaihe muodostui mielessäni vähitellen jo ennen opintojen alkua työskennellessäni julkisen talouden tehtävien parissa aluksi Kunnan Taitoa Oy:ssä, josta fuusion seurauksena syntyi Sarastia Oy. Olen työskennellyt kirjanpitäjä, pääkirjanpitäjä, kirjanpitopäällikkö ja talousasiantuntija
nimikkeillä yli 10 vuoden ajan kuntien omistamassa taloushallinnon palvelukeskuksessa. Minulla on vahva esiymmärrys siitä, miten kirjanpitäjän työ on
kehittynyt palvelukeskuksessa sinä aikana. Tekoälykeskustelujen myötä kuulin ennakointia siitä, että kirjanpitäjän työ tulisi kokonaan poistumaan, jolloin
kiinnostukseni heräsi selvitellä tarkemmin, millainen muutos kirjanpidossa on
tapahtumassa. Myöhemmin on havaittu, kuten tässäkin työssä tulee esiin,
ettei kirjanpitäjän työ häviä – se vain muuttuu. Työn muuttuessa myös osaamistarpeet muuttuvat.
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Opinnäytetyön teoriapohjan osalta käytiin laajasti läpi työn muutosta ensin
yleisesti, minkä jälkeen tutkittiin digitaalisuuden vaikutuksia taloushallinnon
alaan ja lopuksi kirjanpitäjän työhön, ikään kuin suppiloiden teoriaa. Ymmärrys
kasvoi sekä työn muutoksesta yleisesti että kohdistuen taloushallintoon ja kirjanpitäjän työhön. Luotettavuutta mielestäni lisäsi, että samoja asioita työn
muuttumisessa löytyi suppilon eri tasoilta.

Eskola ja Suoranta (1998) muistuttavat, että varmuutta tutkimukseen saadaan
ottamalla huomioon vaikuttavat ennakkoehdot. Ensimmäisen vaiheen aineiston keruuseen taloushallinnon asiantuntijoiden teemahaastattelu toimi hyvin.
Tutustuminen teemahaastattelua koskevaan kirjallisuutteen toi lisävarmuutta
toteutukseen. Tutkimuksen tekijällä on aiempaa kokemusta haastattelusta ja
osaamiskartoituksista työhallinnon palveluksessa. Ymmärrystä varmentavien
kysymysten ja yhteenvetojen tekeminen tuntui luontaiselta. Haastateltavilta
saadun palautteen perusteella he kokivat haastattelutilanteen hyväksi ja valitun menetelmän sopivaksi tutkittavaan asiaan. He kokivat myös oman ymmärryksen asiasta kasvaneen haastattelun ansiosta.

Haastateltavat asiantuntijat valikoituivat osin oman kokemuksen ja osin suositusten perusteella. Kahdeksasta haastateltavasta viisi oli Sarastian omia ammattilaisia ja kolme kuului Sarastian sidosryhmiin. Haastattelut ja aineiston
analysointi nauhoitteilta heti haastattelun jälkeen vei jonkin verran aikaa,
mutta olen itse tyytyväinen haastateltavien lukumäärään ja taustoihin. Nauhoittaminen ja anonymiteetin säilyminen kerrottiin haastateltaville ennakkoon
luottamuksen rakentamiseksi. Tunnelma haastatteluissa oli rento ja vastaajilla
oli mahdollisuus tuoda esiin omia näkemyksiä haastattelurungon ulkopuolelta.
Kaikilla vastaajilla ei kuitenkaan ollut kameraa päällä, jolloin osa sanattomasta
viestinnästä on saattanut jäädä huomiotta. Osa sarastialaisista toi aineistoon
asiakkaan näkökulmaa välillisesti ja sidosryhmiin kuuluvat puolestaan rikastuttivat aineistoa Sarastian ulkopuolisella näkökulmalla. Yhdellä haastateltavista
on ollut mahdollisuus kommentoida teemahaastattelujen tuloksia ennen opinnäytetyön julkaisemista.

Opinnäytetyön toisessa vaiheessa kerättiin kirjanpitäjän uusia osaamistarpeita
tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin kuuluvan tulevaisuuspyörätyöpajan
avulla. Työpajoihin valmistautumiseen käytettiin paljon aikaa, jotta työpajan
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vetäminen tuntuisi luontevalta. Työpajan ennakkomateriaalien löytäminen vei
jonkin verran aikaa, samoin oman ennakkotallenteen tekeminen, jossa kerrottiin haastattelujen tulosten yhteenvetoa. Nämä katsoin kuitenkin välttämättömiksi, jotta kirjanpitäjille syntyy käsitys siitä, miten työ on muuttumassa. Tutkijalla ei ollut kuitenkaan keinoa varmistua siitä, että ennakkomateriaali oli jokaisen kohdalla käyty läpi ennen työpajaan osallistumista. Ennakkomateriaalin
tarkoitus oli myös säästää aikaa itse työpajasta. Kirjanpitäjien työkiireet aiheuttivat osallistujien määrän pienentymistä alkuperäisestä suunnitelmasta,
mutta mielestäni osallistujia saatiin riittävästi tulosten uskottavuuden varmistamiseen. Työpajoja ei tallennettu. Työpajojen aluksi käytiin keskustelu luottamuksellisuudesta, minkä ansiosta tunnelma työpajoissa oli vapautunut. Kerätyn palautteen perusteella työpajatyöskentely kasvatti kirjanpitäjien ymmärrystä tulevaisuudesta ja osaamistarpeista. Yhteenveto työpajoissa syntyneistä
tulevaisuuspyöristä tehtiin mahdollisimman nopeasti työpajojen jälkeen.

Alkuperäisestä suunnitelmasta toteuttaa haastattelut ja työpajat henkilökohtaisessa kanssakäymisessä jouduttiin luopumaan tutkimuksen aikana vallitsevan
koronapandemian vuoksi.

Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta syntyy tutkijan, tutkimusaineiston sekä
teorian välisen vuoropuhelun kautta (Vilkka 2005, 129). Tutkimuksen arvioinnissa vahvistuvuudella tarkoitetaan, että toiset tutkimukset tukevat tehtyjä tulkintoja. Teoreettinen tietopohja sekä tutkimusaineistosta saadut tulokset tukivat hyvin toisiaan ja antoivat samansuuntaisia vastauksia opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. Erityisesti Ahon (2019) näkemys kirjanpitäjän työn muutoksesta konsultoivaan suuntaan nousi esiin myös tämän tutkimuksen tuloksissa.

Opinnäytetyön tulosten uutuusarvoa heikentää se, että kirjanpitäjän työn muutoksista on prosessin aikana vuosina 2019-2021 julkaistu muitakin kirjoja ja
näkemyksiä. Toisaalta se osoittaa, että aihe on ajankohtainen. Uutuusarvona
tutkimuksessa voidaan pitää kuntien omistaman palvelukeskuksen näkökulmaa kirjanpitäjän työn muutokseen ja osaamistarpeiden kartoittamista, jota
tietääkseni ei ole aiemmin tehty kirjanpitäjille vastaavalla tavalla.

Opinnäytetyön arvioinnissa siirrettävyys tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa toiseen toimintaympäristöön (Eskola & Suojärvi
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1998) Tämän työn tuloksia ei voida suoraan yleistää koskemaan laajempaa
joukkoa. Hyödynnettävyyttä heikentää myös se, että kirjanpitäjä nimikkeellä
työskentelevien henkilöiden työnkuva vaihtelee paljon. Tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa muille tilitoimistoille, taloushallinnon palvelukeskuksille ja näiden
sidosryhmille. Huomionarvoista on kuitenkin se, että tulevaisuuspyörätyöpajoihin osallistui pääasiassa kunta-asiakkuuksia hoitavia kirjanpitäjiä.

Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi osaltaan se, että tutkijalla on aiempaa kokemusta tutkimuksen tekemisestä samanaikaisesti päivätyön kanssa ja siksi oli
syntynyt käsitys esimerkiksi ajankäytön vaatimuksista. Heikentävänä tekijänä
voidaan nähdä, ettei aiemmin tehdyssä tutkimuksessa ollut kyse laadullisesta
tutkimuksesta, eikä siis täysin vastaavanlaisista menetelmistä.

Tulosten kirjoittamisen jälkeen opinnäytetyö keskeytyi tilinpäätösajan kiireiden
vuoksi. Johtopäätösten kirjoittaminen ja työn viimeistely tehtiin yli kahden
kuukauden tauon jälkeen, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa työn kokonaislaatuun. Opinnäytetyöhön palaaminen maaliskuun lopussa keskeytyksen jälkeen vaati työn alkuosan lukemista useampaan kertaan uudelleen.

Opinnäytetyössä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä, joka on määritelty
tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksessa ”Hyvä tieteellinen käytäntö
ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa” (TENK 2012). Ohjeistuksen mukaan tutkimuksessa on muun muassa noudatettava rehellisyyttä,
yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä itse työssä, että tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja arvioinnissa.

Opinnäytetyöstä tehtiin sopimus toimeksiantajan Sarastia Oy:n kanssa. Tutkimusta ei ole toimeksiantajan tai muun toimijan osalta rahoitettu, mutta tutkijalla oli mahdollisuus käyttää tutkimukseen liittyviin haastatteluihin ja tulevaisuuspyörätyöpajoihin työaikaa yhteensä n. 30 tuntia. Aineistojen analysointi,
varsinainen kirjoitustyö ja muut tutkimukseen liittyvät tehtävät on tehty tutkijan
omalla ajalla.
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7.3

Jatkotutkimusehdotuksia

Tutkimuksen toisen osan, eli tulevaisuuspyörätyöpajat, olisi mielenkiintoista
toistaa toisessa vastaavan tyyppisessä palvelukeskuksessa tai tilitoimistossa
ja vertailla tuloksia tämän tutkimuksen kanssa. Uskon, että tuloksiin on vaikuttanut paljon se, mihin prosesseihin kirjanpitäjä on aiemmin osallistunut ja
kuinka syvällinen asiakastuntemus kirjanpitäjällä on työpajan toteuttamishetkellä.

Haastatteluissa nostettiin usean vastaajan toimesta esiin rohkeus kirjanpitäjän
työssä. Vastaajat antoivat esimerkkeinä asioiden puheeksi ottamisen asiakkaan kanssa esimerkiksi työtapojen selkeyttämiseksi sekä parannusehdotusten läpiviemiseksi prosesseissa. Mielestäni tästä voisi saada mielenkiintoisen
jatkotutkimusaiheen, mitä on rohkeus kirjanpitäjän työssä ja miten sitä voitaisiin opettaa tai opetella.

Toinen aineistosta noussut tutkimusaihe on taloushallinnon uudet ammattinimikkeet ja tehtävän sisällöt esimerkiksi kymmenen tai kahden kymmenen
vuoden kuluttua, kun digitalisaatio on tästä vielä vähän edennyt. Olisi hienoa
päästä tutkimaan, onko rajapinnat nykyisten tehtävänkuvien välillä todella
muuttuneet ja kirjanpitäjän kokonaisvaltainen prosessiosaaminen ja asiantuntemus kasvanut kuten tässäkin työssä on ennakoitu.

8

LOPUKSI

Tutkimusmenetelmäksi sopi hyvin laadullinen tapaustutkimus, koska kirjanpitäjän uusia osaamistarpeita haluttiin löytää nimenomaan Sarastiassa hyödynnettäväksi. Tulevaisuuden tutkimuksen menetelminä teemahaastattelu ja tulevaisuuspyörätyöpaja sopivat tähän opinnäytetyöhön mainiosti, koska työssä
selvitettiin käynnissä olevan muutoksen suuntaa kirjanpitäjän työnkuvassa ja
ennakoitiin osaamistarpeita.

Tulevaisuuspyörätyöpajan sijaan kirjanpitäjien kohdalla olisin voineet käyttää
myös esimerkiksi ryhmähaastatteluita, mutta tämä olisi kasvattanut analysointiin tarvittavaa aikaa. Työpajojen etuna on, että tuotos on työpajan jälkeen vii-
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meistelyä ja koontia vaille valmis lopulliseen analysointiin. Tulos on siis nähtävillä heti työpajan päätyttyä. Tulevaisuuden tutkimusta käytetään Slaughterin
(1996) mukaan kuvaamaan tavoitteita, arvoja ja trendejä, selittämään olosuhteita ja luomaan skenaarioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. On vaikeaa ennustaa, millä aikataululla työn muutos etenee, vaikkakin se on selkeästi jo
käynnissä. Eri tahoilla muutos etenee vähän eri tahdissa, vaikka suunta olisi
sama.

Olen tyytyväinen työni lopputulokseen. Oma ymmärrykseni kirjanpitäjän työn
muutoksesta ja siihen liittyvistä osaamistarpeista kasvoi tutkimuksen aikana
merkittävästi. Myös tutkimusosaamiseni kasvoi opinnäytetyön aikana. Teemahaastattelut ja työpajat edistivät verkostoitumista ja yhteistyötä sekä Sarastian
sisällä, että laajemmin taloushallinnon alalla. Opinnäytetyön tuloksia tullaan
hyödyntämään Sarastian koulutussuunnittelussa ja kirjanpitäjän työn tulevaisuuden hahmottamisessa.

Opinnäytetyön ongelmakohtana oli mielestäni ajankäyttö. Vaikka itse sitoudun
käyttämään työhön aikaa, sitä täytyi löytää myös haastateltaville ja työpajaan
osallistuville. Ennakoimattomat aikataulumuutokset vaikeuttivat tutkimuksen
toteutusta ja usein tutkijan täytyi pystyä joustamaan. Jo suunnitteluvaiheessa
tiedossa ollut tauko työskentelyssä tammi-maaliskuussa 2021 vaati ison ponnistuksen huhtikuussa paluussa takaisin työn pariin. Tauon jälkeen työtä joutui
lukemaan useamman kerran päästäkseen takaisin kyytiin.

Haluan kiittää opinnäytetyöni toimeksiantajaa Sarastia Oy:tä ja Taina Turpeista, jotka mahdollistivat opinnäytetyöni toteuttamisen. Lämmin kiitos kaikille
teille teemahaastatteluun ja työpajoihin osallistuneille, toivon että saan keskustella kanssanne tästä teemasta vielä lisää. Iso kiitos myös opinnäytetyöni
ohjaajalle Mailis Kerviselle, jolta sain työhöni hyviä vinkkejä. Erityiskiitokset
haluan antaa vielä tyttärilleni Ilonalle ja Karoliinalle, jotka omien yliopisto-opintojensa ohessa löysivät aikaa työni kommentointiin ja oikolukemiseen.
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Liite 1
TEEMAHAASTATTELUN KUTSUKIRJE
Arvoisa asiantuntijoiden teemahaastatteluun osallistuja!
Olen Jonna Ranne ja opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa eli Xamkissa
ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisesta. Opintoni
ovat siinä vaiheessa, että on aika tehdä opinnäytetyö. Opinnäytetyön työelämäyhteistyötahona ja case-yrityksenä toimii työnantajani Sarastia Oy ja aiheena on kirjanpitäjän työnkuvan
muutos sekä siihen liittyvät osaamistarpeet.
Haastattelun kesto on arviolta noin 1 - 1,5 tuntia, ja se toteutetaan etäyhteydellä Teamsin välityksellä, jotta voidaan varmistua haastateltavan ja haastattelijan turvallisuudesta. Tällä hetkellä Suomessa on voimassa laajalti etätyösuositukset Koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Toivon, että voit pitää haastattelun aikana kameran päällä. Haastattelu nauhoitetaan
analysointia varten. Haastatteluihin osallistuvien henkilöiden nimiä ei julkaista opinnäytetyössä.
Ohjaajina työssäni toimivat:
Taina Tupeinen, Tuotepäällikkö, Sarastia Oy
Mailis Kervinen, Taloushallinnon lehtori, Xamk
Mikäli sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteella jonna.ranne@sarastia.fi
Kiitos, että olet omalta osaltasi varmistamassa kirjanpitäjien osaamista tulevissa haasteissa!
Ystävällisin terveisin,
Jonna Ranne
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TEEMAHAASTATTELUN RUNKO

Teemahaastattelu on jaettu kolmeen eri osioon; työn muutokset yleisesti ja siihen liittyvät
muutosvoimat, taloushallintoalan kehitys tulevaisuudessa sekä kirjanpitäjän roolin muutokset
tulevaisuudessa.
Haastattelun aluksi käytiin läpi opinnäytetyön tausta ja eteneminen, nauhoittaminen ja anonymiteetti, teemahaastattelu käsiteenä ja haastattelun kulku.
Haastateltavan taustatiedot
Nimi (ei tule esille tuloksissa tai opinnäytetyössä)
Ammattinimike, työnantaja
Koulutus
Työkokemus alalta vuosina
Osa 1. Työelämän muutokset ja siihen liittyvät muutosvoimat
-

Mitä tarkoitetaan työelämän muutoksella ja mitkä ovat muutosvoimat, jotka tämän
ovat aiheuttaneet?
Millaisia uutta osaamista työntekijöiltä vaaditaan yleisesti?
Millaisia mahdollisuuksia ja etuja muutoksesta aiheutuu yleisesti?
Mitä uhkia näet muutoksessa yleisesti?

Osa 2. Taloushallintoalan kehitys tulevaisuudessa
-

Millä tavalla taloushallinnon työ muuttuu?
Millaista uutta osaamista taloushallinnossa tarvitaan?

Osa 3. Kirjanpitäjän roolin muutokset tulevaisuudessa
-

Miten kirjanpitäjän työ muuttuu mielestäsi tulevaisuudessa?
Miten kirjanpitäjän osaamista tulisi kehittää?
Millaisia etuja ja mahdollisuuksia muutos tuo kirjanpitäjän työhön?
Millaisia uhkia ja haittoja muutoksesta voi aiheutua?
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TULEVAISUUSPYÖRÄTYÖPAJAN KUTSUKIRJE
Teen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkintoa tradenomi, ylempi amk suuntautumisena tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen. Opinnäytetyöhön liittyen jututan Sarastian
kirjanpitäjiä tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiin kuuluvan tulevaisuuspyörätyöpajan avulla
siitä, miten kirjanpitäjän työ muuttuu ja erityisesti tarkoituksena on kerätä osaamis- ja koulutustarpeita.
Jokaisesta tiimistä (Kuntamalli, AX sekä SAP+Intime) osallistuu työpajaan 8-10 hlö / 2-3 h. Tilaisuudet pidetään tiimikohtaisesti, joten tässä työpajassa on mukana vain tämän tiimin kirjanpitäjiä, joiden nimet olen saanut esimieheltä. Jos osallistuminen on sinulle jostain syystä mahdotonta, ilmoitathan pikaisesti, jotta saadaan hankittua korvaava resurssi tilalle.
Ohessa ennakkoaineistoja työpajaan osallistumista varten. Halusin jakaa teille ennakkoaineistot digitaalisesti, jotta jokainen voi katsoa ne omaan tahtiin itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Videoiden on tarkoitus toimia ajattelun herättäjinä ja valmistaa teitä keskustelemaan
työn muutoksesta ja siitä mitä kirjanpitäjän työ voisi olla tulevaisuudessa. Avaa muistiinpanovälineet ja laita itsellesi ylös ajatuksia, joita katselun aikana sinulle herää – niistä on sinulle
hyötyä tulevassa työpajassa.
Katsothan ennakkoaineistot ennen työpajaan osallistumista, kiitos!
Opinnäytetyöstä 3:21 https://youtu.be/sUNu1_iUUiE
Digitalisaatio muuttaa työtapoja ja vaatimuksia osaajille 19:23 https://www.youtube.com/watch?v=1YkvD99jRHY
Työelämätaitojen valmennus 2:23 https://www.youtube.com/watch?v=PJWzlzZtqg4
Näin tulevaisuudessa opitaan 7:27 https://www.youtube.com/watch?v=tJ4Q60fDV8c
Oman osaamisen ennakointi 6:04 https://www.youtube.com/watch?v=jguuS6BUxj0
Kohti jaettua näkemystä työn tulevaisuudesta 4:36 https://www.youtube.com/watch?v=7m1ZS1CrpTI
Opinnäytetyön haastattelujen tuloksia 34:05 https://youtu.be/P99dDsuDlgg

Tule työpajaan avoimin mielin ja varmista, että voit keskittyä siihen rauhassa. Uskon työpajan
hyödyttävän myös juuri sinua oman työn tulevaisuuden hahmottamisessa.
Ystävällisin terveisin,
Jonna Ranne
Talousasiantuntija, KLT
Sarastia Oy
Asiakaspalvelu: 020 6399 400
etunimi.sukunimi(@)sarastia.fi II www.sarastia.fi
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TULEVAISUUSPYÖRÄTYÖPAJAN PALAUTELYSELY
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TULEVAISUUSPYÖRÄTYÖPAJAN PALAUTEKYSELYN TULOKSET

