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Toimialan liikevaihto

>1 mrd €

Taloushallintoala pähkinänkuoressa

Yrityksiä ja yhteisöjä

>4 000
Työllistää

>15 000
Noin 80% suomalaisista yrityksistä on ulkoistanut kirjanpidon tilitoimistolle



Verkkolaskutuksen 
hyödyntäminen on 

huippuluokkaa – myös 
PK-yrityksissä

Suomalaisten PK-yritysten taloushallinto on maailman 
kärkeä – erityisesti digitalisaatiossa
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Taloushallinnon 
digitalisaatio

huippuluokkaa –
erityisesti PK-

yrityksissä

Suomen 
tilitoimistokenttä ja 

ohjelmistot ovat 
kansainvälisessä 

vertailussa digitaalisia, 
tehokkaita ja 
innovatiivisia



Suomalainen taloushallinto on 
edistyksellisen lainsäädännön 
standardoinnin sekä prosessi-
ja järjestelmäkehityksen 
menestystarina
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Pikakelaus historiaan

Suomen edistyksellinen kirjanpitolainsäädäntö on toiminut esikuvana 
muissa Pohjoismaissa

● 1997: Paperittomuus tietyin teknisin rajoituksin

● 2015: Tekniset rajoitteet kumottiin

Erityisesti PK-yritysten taloushallinto hyötyy kansallisesta ja 
kansainvälisestä standardoinnista

● Finanssialan standardit maksuliikenteessä: viitesuoritukset, maksut, tiliotteet

● Verkkolasku standardoi laskuinformaation välityksen ja oston/myynnin 
tosittamisen – eKuitti tulossa

● Liikekirjuritilikartta mahdollistaa valmiit raporttimääritykset ja monet 
viranomaisilmoitusmääritykset
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Taloushallinnon automaation mahdollistajat

Asenteet, tavoitteet ja 
prosessien suunnittelu

Tietojärjestelmät

Standardit tehostavat 
automaatiota

Kirjanpitolaki mahdollistaa 
paperittomuuden



Taloushallinnon automaation elementtejä

Perinteinen tiliöintiautomatiikka

Prosessin työnjako ja itsepalvelu

Järjestelmäintegraatio (”liittymät”)

Tehokkaan taloushallinnon peruskivet

Ohjelmistorobotiikka

Puutteiden tilkintää

Koneoppiminen ja tekoäly laajemmin

 Valtava tulevaisuuden mahdollisuus ja muutos työntekijälle, tilitoimistolle ja asiakkaalle



Automaatio mahdollistaa laajamittaisen tehostamisen ja 
lisäarvon tuottamisen liiketoiminnalle
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Rutiinityöt

Raportointi

Analyysi
Neuvonanto

Rutiinityöt
Raportointi

Analyysi

Neuvonanto

KehitysTÄNÄÄN HUOMENNA

Vastuunotto 
liiketoiminnasta, 
sekä operatiivisesta 
että taloudellisesta

Tekoäly

Automaatio

Taloushallinnon 
järjestelmät ja 

standardit

Taloushallintoon 
käytetty aika ja 
resurssit

Toimenkuviin 
analysointi, 
toimenpide-
suositukset ja 
käytännön 
päätöksenteon tuki 
sekä asiantuntijuus



Kehumisen arvoista viranomaistoimintaa
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Verohallinto: aktiivista työtä Verohallinnon järjestelmien 
rajapintojen kehittämisessä yritysten järjestelmiin

Työ- ja elinkeinoministeriö ja kirjanpitolautakunta: 
kansainvälisesti ainutlaatuinen kirjanpidon menetelmäsäännöstö 
ja aktiivista dialogia yritysten kanssa

Valtiokonttori: käytännönläheisellä otteella haetaan 
verkkolaskutukseen ja eKuittiin ratkaisuja, jotka palvelevat myös 
yrityksiä 



”Milloinkaan missään 
kehittyneessä länsimassa 
lakien ja sääntelyn määrä ei ole 
vähentynyt vaan se on aina 
kasvanut. Näin uskon myös 
jatkossa olevan”

lehtori Vilho Kulju, 1987



Menneitä ja tulevia hankkeita

Tulorekisteri

Transaktiokohtainen alv

Tulolähdejako poistui

Tosialliset edunsaajat



vapaa-
ehtoisia

pakottavia, 
julkaistuja

suunnit-
teilla?

2019 2026

Valtio vaatii 
eurooppalaisen 

standardin 
mukaisia 

verkkolaskuja?

Rakenteinen 
tilinpäätös

Tarkennettu alv-
ilmoitus?

(EPÄVARMAA)

Transaktio-
kohtainen alv-

ilmoitus?
(EPÄVARMAA)

TYVI-
ilmoittamisen 

korvaava 
ratkaisu

Valtio vaatii 
eKuitteja?

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rakenteinen 
tilinpäätös 

pakolliseksi?

2027

OmaVeron
tapahtumat 
kirjanpito

järjestelmään

Henkilötunnus-uudistus?
(TOTEUTUS EHDOTETUSSA LAAJUUDESSA PERUUTETTU)

Verkkokaupan 
alv-uudistus

Maksujen ja 
palautusten 
käsittelyn 

yksinkertaistami
nen 

verotuksessa?

Reaali
aikainen 
ennakon
pidätys



Yritysten odotuksia

● Muutosten hallittu ja suunnitelmallinen jaksottaminen ja jalkauttaminen –
yritysten työkuorma huomioiden

● Käytännönläheinen opastus ja tiedotus

● Reagointi muuttuviin tilanteisiin

● Tukea ja vaatimuksia standardoinnille

● Viranomaispalvelujen laadukas digitalisointi ja järjestelmäintegraatio

● Pioneerityö myös yritysten hyväksi

● Isot yritykset -> kansainvälisiä tai EU-tason ratkaisuja

● Pienet yritykset -> etunojassa parhaita ratkaisuja

5/12/2022
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Kokemuksia ja kehitysehdotuksia tuleviin julkishallinnon 
suuriin infrastruktuurihankkeisiin

● Käyttäjäkunnan kytkeminen mukaan varhaisessa suunnitteluvaiheessa

● Julkishallinnon tulee suunnitella ja jaksottaa suuret muutokset hallitusti

● Neuvonnan ja tiedotuksen tarve yllättää aina

● Harjoittelu/testiympäristö yrityksille

● Kuunnelkaa mieluummin yrityksiä kuin niiden edunvalvojia

● Pilottiryhmä mukaan suunnitteluvaiheesta alkaen ja sen hyödyntäminen testauksessa ja viestinnässä
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