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Tiivistelmä      
  
Pro Gradu – tutkielma tutkii talousosaston henkilöstötarvetta ja työtehtävien 

uudelleenjärjestelyitä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

Tutkimuksen kolme tutkimuskysymystä ovat 1) miten talousosaston ajankäyttö 

jakaantuu tällä hetkellä? 2) Mitä muutoksia talousosasto saattaa kohdata ERP-

järjestelmän käyttöönoton yhteydessä? 3) Tarvitaanko talousosastolla enemmän vai 

vähemmän henkilöstöä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen? Tutkimuksen 

perimmäisenä tarkoituksena on antaa tapausyrityksen johtoryhmälle lisätietoa 

talousosaston uudelleenjärjestelyn tueksi.  
  
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton lisäksi tutkimuksessa käsitellään 

taloushallinnon ulkoistamista. Käyttöönottoprosessin yhteydessä haluttiin selvittää 

myös pääkirjanpidon sisäistämistä. Kirjanpidon mahdollinen sisäistäminen liittyy 

olennaisesti kolmanteen tutkimuskysymykseen, eli henkilöstömäärän muutokseen.  
  
Tutkimuksen teoriaosuus koostuu ERP-järjestelmien kuvaamisesta yleisellä tasolla, 

ERP-järjestelmien ominaisuuksista laskentatoimen työkaluna ja laskentatoimen 

roolista toiminnanohjausjärjestelmän osana. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään 

taloushallinnon työtehtäviä ja niiden ulkoistamista.  
  
Pro Gradun empiirinen osuus koostuu tapausyrityksen talousosaston työntekijöiden 

haastatteluiden tuloksista, eli nykyisistä tehtävistä ja työajan jakautumisesta niiden 

välillä. Empiirinen osuus kattaa myös analyysin toiminnanohjausjärjestelmän myötä 

poisjäävistä tehtävistä ja sen mukana uusista tulevista tehtävistä. Lopuksi esitellään 

näkökulmia organisaation uudistamisen tueksi. 

 
Tutkimuksen suurin hyöty lienee kohdeyrityksen tämän hetken työtehtävien 

selvittäminen. Tuleviin muutoksiin ja henkilöstötarpeeseen vastaaminen on 

haastavaa, koska tutkimuksessa ei ole huomioitu esimerkiksi nykyisen henkilöstön 

kompetensseja tulevien tehtävien suorittamiseen.  
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1 JOHDANTO 

Yritykset hakevat tänä päivänä kilpailuetua joka sektorilta ja ERP-järjestelmistä on 

tullut yksi tärkeimmistä työkaluista sen parantamisessa (Hunton 2002). ERP 

järjestelmät on kehitetty edistämään yritysten tiedonsiirtoa ja integroimaan 

toimintoja toisiinsa. Yhteisen tietokannan käyttö mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon 

organisaation joka alueelta muille osille. ERP:n perusideaa, eli punaisen langan 

vetämistä läpi koko yrityksen on jopa jatkettu ulottumaan asiakkaalle tai toimittajalle 

saakka. (Monk & Wagner 2012: 21).  

Laskentaosasto toimii ERP maailmassa symbioosissa yrityksen muiden osien kanssa. 

Laskentatoimen moduulin tiliöintiohjaus (posting control) kerää tietoa kirjauksia 

varten lähes jatkuvasti muilta ja jalostaa valittua tietoa raportoitavaksi takaisin muille 

osastoille. (Sutton 2006). Vaikka toiminnanohjausjärjestelmät ovat muokanneet 

liiketoiminnan hallinnollisia tehtäviä paljon viime aikoina, Granlundin ja Malmin 

(2002) mukaan järjestelmien tuoma muutos laskentaosaston työtehtäviin on ollut 

yllättävän vaatimaton. Tutkimuksen kohdeyritys on tutkimuksen aikaan ottamassa 

uutta järjestelmää käyttöön, ”go live” – päivän ajoittuessa aikataulun mukaisesti 

puolen vuoden sisään. Työtehtävät talousosastolla ja osittain koko organisaatiossa 

tulevat muuttumaan uuden järjestelmän myötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää uudesta järjestelmästä aiheutuvien muutosten vaikutuksia talousosaston 

henkilöstöön. 

Kohdeyrityksen talousjohtajan mukaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän tarve 

yrityksessä todettiin liiketoiminnan kasvaessa, kun tarpeeksi tarkkaa tietoa ei enää 

saatu muun muassa hinnoittelun tueksi. Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa 

talouspuolen työkalut koostuivat monen laitetoimittajan ”tilkkutäkistä” ja excel 

listojen yhdistelmistä. Uuden ohjelmistotoimittajan, IFS:n avulla tarkoitus oli saada 

kaikki tarvittavat toiminnot yhdistettyä yhteen järjestelmään.  

Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä haluttiin selvittää myös mahdollisuutta 

sisäistää aikaisemmin ulkoistettu kirjanpito, minkä johdosta tässä tutkimuksessa 

oletetaan kirjanpidon tehtävien myös palaavan takaisin yritykseen. Mielenkiinto 
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kirjanpidon sisäistämiseen heräsi kun yrityksessä haluttiin aukoton, helppo 

mahdollisuus seurata koko kirjausketjua. Kirjanpidon ollessa ulkoistettuna 

tapahtumia on jouduttu selvittelemään välillä tilitoimiston kanssa yhteistyössä. Uusi 

ERP-järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden kirjanpidon tekniseen suorittamiseen. 

Everaert ym. (2010) jakoivat ulkoistettavat tehtävät rutiini ja ei-rutiini tehtäviin 

ennen uuden ERP-järjestelmän käyttöönottoa yritys on ulkoistanut sekä rutiini että 

ei-rutiini – tehtäviä; esimerkiksi kirjausten syöttämisen ja käyttöomaisuuden 

arvonalentumisten kirjaamiset. Osto- ja myyntireskontrat yritys on hoitanut sisäisesti.  

Uuden ERP-järjestelmän avulla voidaan vähentää transaktioiden määrää 

kirjanpidossa, jolloin myös ulkoistettujen palveluiden hinnan pitäisi laskea. 

Sisäistämisestä saattaisi seurata muita hyötyjä, kuten parempi toimintavarmuus ja 

aukoton kirjausketju yrityksen sisällä. 

Pääpaino tutkimuksessa on henkilöstön nykyisissä tehtävissä, tehtäviin tulevissa 

muutoksissa ja henkilöstömäärän tulevan tarpeen arvioinnissa. Uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän myötä henkilöstötarpeen pitäisi ensinnäkin vähentyä ja 

toisekseen muuttaa luontoaan. Kirjanpidon tehtävien samanaikainen sisäistäminen 

kuitenkin tasoittaa henkilöstötarpeen määrällistä muutosta ja mahdollisesti jopa lisää 

sitä. Talousosaston roolin ja tehtävien luonteen pitäisi aiemman teorian valossa [mm. 

Hunton (2002), Teittinen (2008: 16) ] muuttua rutiinitehtävistä enemmän 

analyyttiseksi. Tämä todettiin hyvin todennäköiseksi suuntaukseksi myös 

kohdeyrityksessä. Henkilöstötarve talousosastolla tullee vähenemään kahdesta 

syystä; suuri osa tehtävistä on mahdollista automatisoida ja aikaisemman 

kirjallisuuden mukaisesti paljon talousosastolle kuuluvia tehtäviä voidaan siirtää 

organisaation muiden osien vastuulle.  

Tutkimus vastaa kolmeen tutkimuskysymykseen; (1) Miten talousosaston ajankäyttö 

jakaantuu tällä hetkellä? (2) Mitä muutoksia talousosasto saattaa kohdata ERP-

järjestelmän käyttöönoton yhteydessä? (3) Tarvitaanko talousosastolla enemmän vai 

vähemmän henkilöstöä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen? 

Tutkimus toteutettiin interventionistisena case-tutkimuksena, jonka perimmäinen 

tarkoitus oli vastata edellä mainittuihin kysymyksiin ja näin ollen auttaa yrityksen 

talousjohtajaa ja johtoryhmää talousosaston uudelleenorganisoinnissa. Tämän hetken 
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ajankäyttö selvitettiin haastattelemalla nelihenkisen talousosaston kaikkia 

työntekijöitä. Työntekijät listasivat omat tehtävänsä, jotka jaettiin viiteen 

päätehtäväryhmään. Työntekijät erittelivät toisella haastattelukierroksella oman 

aikansa jakautumisen edellisellä haastattelukierroksella mainitseminensa tehtävien 

kesken.  

Suurin hyöty yrityksen johtoryhmälle oli todennäköisesti ensimmäiseen 

kysymykseen vastaaminen, eli tämän hetkisten tehtävien ja ajankäytön selvittäminen. 

Haastatteluiden perusteella saatiin varsin luotettava kuva resurssien käytöstä. Toinen 

tutkimuskysymys, eli muutosten tunnistaminen oli myös tärkeä tehtävä, varsinkin 

kolmannen tutkimuskysymyksen pohjustajana. Muutokset olivat kuitenkin jo 

verrattain hyvin johtoryhmän tiedossa. Kolmannen tutkimuskysymyksen vastauksen 

oli tarkoitus lähinnä antaa ajatuksia talouspuolen uudelleenorganisoinnin tueksi. 

Tarkoitus ei ollut jakaa uusia tehtäviä tarkasti työntekijöille, vaan antaa suuntaa-

antavia neuvoja henkilöstömäärän muutoksia koskevan päätöksenteon ja 

talousosaston uudelleenorganisoinnin tueksi.  

Kohdeyrityksen tulisi tutkimuksen lopputuloksen perusteella suoriutua tehtävistään 

nykyisellä henkilöstömäärällä, kun tällä hetkellä ulkoistettu kirjanpito sisäistetään ja 

uusi toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön. Suurella osalla talousosaston 

työntekijöistä toimenkuva tullee kuitenkin muuttumaan.  
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2 ERP-JÄRJESTELMÄT 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät (Enterprice resource planning, ERP) ovat 

tietokonepohjaisia informaatiojärjestelmiä, joiden tarkoitus on edistää tiedonsiirtoa 

organisaatiossa. ERP järjestelmien keskiössä on organisaation eri toimintojen, kuten 

myynnin, tuotannon ja laskentatoimen tietojen yhdistäminen samaan tietokantaan, 

jolloin kaikista toiminnoista saatua informaatiota voidaan käyttää kaikissa 

toiminnoissa. (Olhager & Selldin 2003). Teittinen (2008) esittää teoksessaan kolmea 

mahdollista kuvausta ERP-järjestelmälle; (1) sateenvarjo, jonka alla yrityksen eri 

toiminnot ovat, (2) tuotantoa tukeva järjestelmä ja (3) toimitusketjun hallintaa tukeva 

järjestelmä.  

 

Koska ERP järjestelmät käyttävät vain yhtä tietokantaa, tieto tarvitsee syöttää 

järjestelmään vain kerran, jonka jälkeen se päivittyy automaattisesti myös muihin 

moduuleihin. Internet teknologian avulla tietoa voidaan myös siirtää toimitusketjussa 

ylös tai alaspäin, eli toimittajille tai asiakkaille asti (Yusuf ym. 2004). Organisaation 

eri osat, kuten esimerkiksi tuotanto, talous ja myynti toimivat siis omina 

moduuleinaan, jotka jakavat tietonsa yhteisen tietokannan kautta (Teittinen 2008: 

12). ERP-järjestelmän arkkitehtuuria on havainnollistettu kuviossa 1 (Monk & 

Wagner 2012: 29), missä keskitetyn tietokannan ympärille on rakennettu järjestelmä 

koostuen neljästä osa-alueesta: (1) myynti ja markkinointi, (2) toimitusketjun 

hallinta, (3) henkilöstöhallinta ja (4) laskentatoimi ja rahoitus.  

 

Myynti ja markkinointi kattavat tuotekehityksen, hinnoittelun, tuotteiden 

mainostamisen, asiakkaiden tilausten käsittelyn ja myyntiennusteiden laatimisen. 

Toimitusketjun hallinta taas pitää sisällään tuotannonsuunnittelun, raaka-aineiden 

tilaukset, varastonkäsittelyn, tuotteiden valmistuksen ja lähettämisen asiakkaille. 

Henkilöstöhallinnolla tarkoitetaan työntekijöiden rekrytointia, koulutusta, arviointia 

ja kompensointijärjestelmiä. Laskentatoimen ja rahoituksen osuus eroaa muista siinä, 

että se kerää tietoa muiden osien transaktioista. Esimerkiksi henkilöstöhallinnossa 

tapahtuva palkanmaksu aiheuttaa laskentatoimen moduulissa tapahtuman, jossa 

maksetut palkat siirtyvät tuloslaskelmaan. Näin tapahtuu myös mm. osto- ja 

myyntitapahtumissa. Tiedon lisäjalostuksen lisäksi laskentatoimen moduulia 
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käytetään raportointiin, kontrollointiin, suunnitteluun, budjetointiin ja kassavirran 

hallintaan. (Monk & Wagner, 2012: 12).  

 

Kuvio 1, ERP-järjestelmän arkkitehtuuri. (Monk & Wagner 2012). 

 

 

ERP järjestelmät kehitettiin alun perin vastaamaan tuotanto-organisaatioiden tarpeita. 

Tänä päivänä ne ovat kuitenkin myös laajalti käytössä muillakin toimialoilla. (Leon 

2008:14). 

 

 

2.1 ERP järjestelmän edut 

Yusufin ym.(2004) mukaan ERP järjestelmä tarjoaa yrityksille kolme suurta etua: 

Liiketoimintaprosessin automatisoinnin, oikea-aikaiset tiedot yrityksen johdolle 

ja toimitusketjun parannuksen sähköisen kommunikoinnin lisääntyessä. 

Käytännössä toimivan ERP järjestelmän vaikutus voidaan nähdä myös 

esimerkiksi pienentyneissä varastoissa sekä käyttöpääoman pienentymisessä. Se 

saattaa myös mahdollistaa toimitusketjun tarkkailun ja hallinnan aina 

toimittajalta asiakkaalle saakka. Ruivon ym. (2014) empiirisen tutkimuksen 

mukaan ERP-järjestelmän käyttöönottaneet yritykset arvostivat sen hyödyistä 

suurimmaksi järjestelmän kautta saavutetun johdon ohjauksen vahvistumisen kun 

yrityksen kilpailukykyä vahvistavat tekijät saadaan tarkemmin esille oikea-

aikaista tietoa hyödyntäen. ERP:n avulla liiketoimintaprosessista on mahdollista 
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saada kustannustehokkaampi kuin ilman vastaavaa integraatiota toimivasta 

organisaatiosta. (Monk & Wagner 2012: 36).  

Liiketoimintaprosessia on helppo monitoroida ja parantaa 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla. (Magal & Word 2013: 4). Yhteisen 

tietokannan avulla suuri määrä liiketoiminnan tietoa on haluttaessa kaikkien 

ulottuvilla. Usein raporttienlaatijana toimiva talousosasto saa oikea-aikaisesti, 

ilman merkittävää viivettä tarvittavat tiedot ulos järjestelmästä ja raportoitua 

jalostettuaan ne oikeaan muotoon. Raportit jaetaan yleensä osastojen esimiehille, 

kustannuspaikkavastuullisille ja johtoryhmän jäsenille. Virallinen tulosraportointi 

voidaan periaatteessa toteuttaa lähes jatkuvana. Myös kausittaisen tuloksen 

raportointiaika yleensä nopeutuu huomattavasti ERP-järjestlmän myötä (Hunton 

2002). Tiedon ajankohtaisuudesta johtuen johtajat voivat keskittyä enemmän 

prosessien ja toimintojen varsinaiseen parantamiseen tiedon etsimisen ja 

jalostamisen sijaan (Monk & Wagner 2012: 36). 

Tiedonjakaminen modernin ERP järjestelmän avulla mahdollistaa esimerkiksi eri 

toimintojen saumattoman yhteistyön ympäri maailmaa, jolloin esimerkiksi 

tuotannon ei tarvitse fyysisesti olla samalla alueella kuin markkinat tai 

toimittajat. (Magal & Word 2012: 3). ERP järjestelmä myös auttaa organisaation 

työntekijöitä ymmärtämään kytköksiä eri toimintojen välillä, esimerkiksi 

materiaalisuunnittelu havaitsee puutteen jossain materiaalissa (mahdollisesti 

syötettäessä myyntitilaus järjestelmään), jolloin se laukaisee tapahtumaketjun, 

jossa järjestelmä muuntaa tarpeen ostotilaukseksi, joka vuorostaan aiheuttaa 

materiaalivirran varastoon tavaran saapuessa ja laskun kierron organisaatiossa 

jne. (Magal & Word 2012: 315-317). 

 

2.2 ERP järjestelmän hinta 

Järjestelmän asennus ja käyttöönotto on kallis, vaativa ja monimutkainen. Kuluja 

syntyy muun muassa ohjelma lisensseistä ja konsultointiyritysten käytöstä. 

Implementointi sitoo resursseja ja vaatii sitoutumista koko organisaatiolta, 

johdosta työntekijätasolle. (Stanciu & Tinca 2013). 
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ERP järjestelmän hinta saattaa kaikkineen kuluineen nousta jopa miljooniin. 

Tämän lisäksi IT projekteissa yleensäkin on korkea epäonnistumisaste. 7400 IT 

projektia sisältänyt tutkimus paljasti, että vain 24 % projekteista valmistui 

ajallaan ja budjetissa pysyen. Tutkimus paljasti myös, että 90 % SAP R/3 

järjestelmän implementoinneista myöhästyi aikataulusta. (Aloini ym. 2007). 

 

Yusufin ym (2004) kertoo esimerkin Dell Computersista, joka hylkäsi ERP 

järjestelmän implementoinnin käytettyään siihen jo kymmeniä miljoonia 

dollareita. Heidän mukaansa järjestelmä oli liian jäykkä. ERP järjestelmän 

käyttöönotto edellyttääkin usein muutoksia koko organisaatiossa, sekä 

toiminnoissa että ihmisissä.  

 

2.3 ERP:n käyttöönottoprosessi 

 

Keskimääräinen ERP järjestelmän implementointi kestää Aloinin ym. (2007)  

mukaan 1-2 vuotta ja maksaa noin miljoona dollaria. Vapaampi ääripää ERP:n 

käyttöönoton keston määritelmästä on se, että ERP:n käyttöönotosta alkaa 

yrityksen sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen. Kyseessä on prosessi – ei 

projekti (Teittinen 2008: 21). 

 

Henkilöstöresursseja sidotaan esimerkiksi uuden järjestelmän suunnitteluun, 

tiedon siirtämiseen vanhasta järjestelmästä uuteen, testaamiseen ja koulutukseen. 

(Stanciu & Tinca 2013). Käytännössä vastuullisia ovat yleensä talous- ja it-

osastot, joista talousosasto määrittää kuinka järjestelmän tulisi toimia ja it-osasto 

vastaa teknisestä toteutuksesta (Teittinen 2008). 

 

Batadan ja Rahmanin (2011) mukaan ERP järjestelmän käyttöönottoprosessin 

vaiheet ovat vaatimusten määrittely, tekninen koulutus, koekäyttö ja tiedon siirto 

uuteen järjestelmään. 

 

Ensimmäisenä määritellään vaatimukset uudelle järjestelmälle. Näiden 

vaatimusten perusteella myös valitaan järjestelmän toimittaja. Toimittajaksi tulisi 

valita joku, jolla on jo kokemusta samankaltaisen liiketoiminnan järjestelmän 
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toimittamisesta ja sen samalta toimialalta olevien asiakkaiden tulisi omata 

positiivisia kokemuksia toimittajan tuotteesta. Organisaation tulisi myös 

tarvittaessa mukautua uuden ERP järjestelmän mukaisesti, sillä ohjelmiston liika 

muokkaaminen ja päivittäminen asiakkaan tarpeisiin saattaa nostaa esiin uusia 

ongelmia.  

 

Toisessa vaiheessa, eli teknisessä koulutuksessa organisaatiossa uuden 

järjestelmän asennuksessa mukana olevat ihmiset koulutetaan käyttämään 

asennettavaa järjestelmää. Tämä mahdollistaa järjestelmän tehokkaan koekäytön 

ja suunnittelun.  

 

Kolmannessa vaiheessa myös muu henkilöstö koulutetaan käyttämään 

järjestelmää. Tässä vaiheessa järjestelmää kokeillaan koe ”casella”, jotta saadaan 

selville, toimiiko järjestelmä niin kuin aiemmassa vaiheessa oli suunniteltu. 

Tehokas koekäyttö edellyttää käyttäjien kunnollista koulutusta.  

 

Neljäs vaihe on tiedon siirto uuteen järjestelmään, jolloin päivämäärät vanhan 

järjestelmän sulkemiselle yleensä ilmoitetaan. Tieto siirretään vanhasta 

järjestelmästä uuteen strategiaan perustuvalla aikataululla. Tämän jälkeen 

käyttäjät vaihtavat uuteen järjestelmään. Työntekijöiden asenteet saattavat tässä 

vaiheessa olla negatiivisia uutta järjestelmää kohtaan ja koulutusta tulisikin 

jatkaa myös tämän vaiheen jälkeen, jotta he oppivat käyttämään ohjelmistoa 

paremmin ja sitä myötä myös asenteet uutta järjestelmää kohtaan yleensä 

paranevat. (Batada & Rahman 2011). 

 

2.4 Käyttöönottostrategiat 

 

Madkanin (2014) mukaan käyttöönotto voidaan toteuttaa neljän eri strategian 

avulla. Ensimmäinen mahdollisuus on Kerta-asennus (”Big Bang”), jolloin uusi 

järjestelmä otetaan tiettynä päivämääränä kerralla käyttöön. Samalla vanhat 

järjestelmät poistetaan käytöstä. Etuna ”Big bangissä” on selkeys, kaikki tietävät 

päivän, jolloin uusi järjestelmä otetaan käyttöön. ”Big bang” on myös muita 

strategioita nopeampi ja täten myös halvempi. Prosessin nopeuden takia 

käyttöönoton tulee kuitenkin olla todella huolellisesti suunniteltu. Yhden 



14 

moduulin toimimattomuus saattaa vaikuttaa myös muihin moduuleihin. Nopeasta 

aikataulusta johtuen kaikkia yksityiskohtia ei välttämättä voida huomioida ja 

käyttäjien koulutukseen jää vähemmän aikaa. Käyttöönoton epäonnistuessa 

organisaatiolla on todellisia ongelmia. Vanhaan järjestelmään ei enää voida 

palata. 

 

Toinen vaihtoehto on vaiheittainen (”Phased”) strategia. Tällöin moduulit 

asennetaan ja otetaan käyttöön yksitellen, usein tärkeysjärjestyksessä. 

Vaihtoehtoisesti vaiheittaisuus voidaan toteuttaa asentamalla kaikki moduulit 

ensin vain yhden liiketoimintayksikön tai maantieteellisen alueen käyttöön. 

”Phased” strategian vahvuutena on käyttöönoton riskin pienentyminen. Se myös 

antaa käyttäjille paremmin aikaa sopeutua uuden järjestelmän käyttöön ja 

järjestelmän muokkaamiselle. Pidempikestoinen käyttöönotto on kuitenkin 

kalliimpi ja vaatii yleensä kompromissien tekemistä. 

 

Kolmas vaihtoehto on rinnakkainen (”Parallel”) strategia, jolloin uutta ERP 

järjestelmää operoidaan samanaikaisesti vanhan järjestelmän kanssa, kunnes uusi 

järjestelmä on saatu kunnolla toimimaan. Tämä strategia on kompromissi kerta-

asennuksen ja rinnakkaisen strategioiden välistä. Etuna tällä strategialla on se, 

että uusi järjestelmä saadaan kunnolla verrattua vanhaa vastaan. Päivittäisiä 

toimia voidaan edelleen jatkaa vanhassa järjestelmässä, mikäli käyttöönotto 

epäonnistuu. Kahden järjestelmän ylläpitäminen kuitenkin aiheuttaa turhia 

päällekkäisyyksiä ja on kallista.  

 

Neljäs strategia on hybridi (”Hybrid”), jolloin edellä mainituista yhdistetään 

organisaatiolle sopiva käyttöönottostrategia. Esimerkiksi ”Big bang” strategiaa 

käytetään organisaation pienemmillä liiketoimintayksiköillä, kun taas muualla 

käyttöönotto voidaan toteuttaa ”Phased” strategian mukaisesti. Suurin osa 

yrityksistä käyttää Madkanin (2014) mukaan vaiheittaista, kerta-asennusta tai 

niiden yhdistelmää käyttöönottostrategianaan.  

 

2.5 Järjestelmän käyttö 
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Järjestelmän käyttöönotolla viitataan usein uuden järjestelmän suunnittelusta 

alkavaan projektiin, joka päättyy sinä päivänä kun se otetaan yrityksessä 

käyttöön (”Go-live”). Kyseiselle aikavälille mahtuu myös luonnollisesti 

järjestelmän mukauttaminen yrityksen tarpeiden mukaiseksi ja sen testaus. ERP:n 

käytöllä taas viitataan järjestelmän varsinaiseen käyttöön, joka tapahtuu 

käyttöönoton jälkeen. ERP:n arvo taas tarkoittaa järjestelmän mahdollistavia 

yrityksen tulokseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Nämä tekijät tulevat usein 

ilmi myös käyttöönoton jälkeen, jolloin uuden järjestelmän myötä on mahdollista 

tehdä parannuksia organisaation toimintatapoihin. (Ruivo ym. 2014). Nicolauoun 

ja Bhattacharyan (2006) mukaan uuden ERP-järjestelmän käyttöönottanessa 

yrityksissä seuraa yleensä noin vuoden mittainen jakso käyttöönoton jälkeen, 

jolloin järjestelmää muokataan vielä enemmän yrityksen käyttöön sopivaksi. 

Positiivisia muokkauksia ovat lisäosien tai päivitysten asentaminen ja negatiivisia 

esimerkiksi tiettyjen osien hylkääminen ja poisjättäminen.  

 

2.6 Käyttöönoton epäonnistuminen  

 

Aloinin ym. (2007) mukaan ERP järjestelmän implementoinnin epäonnistumisen 

syy löytyy karkeasti jostain seuraavasta neljästä kategoriasta:  

(1) Prosessin epäonnistuminen, projekti ei valmistu ajallaan tai ylittää budjetin. 

(2) Odotusten kohtaamattomuus, IT järjestelmä ei vastaakaan käyttäjien odotuksia. 

(3) Interaktiivisuuden epäonnistuminen, käyttäjien negatiiviset asenteet uutta 

järjestelmää kohtaan. 

(4) Vastaavuuden epäonnistuminen, uudella IT järjestelmällä ei voida toteuttaa 

tavoitteita. 

Näihin neljään kategoriaan voidaan lajitella 19 tarkempaa syytä, jotka voivat 

johtaa projektin epäonnistumiseen. Syitä ovat esimerkiksi väärän toimittajan 

valitseminen, huono projektijohtaminen, avainkäyttäjien (key user) vähäinen 

osallistuminen, koulutuksen ja ohjeistuksen puute tai tehottomat 

konsultointipalvelut. Myös esimerkiksi heikko muutosjohtaminen tai 

puutteellinen entisen ERP järjestelmän (legacy system) hallinta voivat johtaa 

huonoon lopputulokseen. Kaikki 19 mahdollista syytä, joiden johdosta ERP 
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järjestelmän implementointi saattaa epäonnistua ovat listattuna liitteessä 1. 

(Aloini ym. 2007). 

 

Pääsyy uuden ERP järjestelmän implementoinnin epäonnistumisessa on usein 

johdon kyvyttömyys. (Yusuf ym. 2004). Erityisesti projektin riskit jäävät usein 

taka-alalle, eikä niihin kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Varsinkin jos projektin 

aikataulusta ollaan jäljessä, projektijohtajat kokevat usein riskien hallinnan 

ylimääräisenä työnä ja kuluna. (Aloini ym. 2007). 
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3 ERP-JÄRJESTELMÄ LASKENTATOIMEN TYÖKALUNA 

Informaatiojärjestelmät, mukaan lukien ERP-järjestelmät ovat viime aikoina 

muokanneet yritysten liiketoimintaprosesseja nopealla tahdilla ja tänä päivänä 

yrityksillä on suuret paineet pysyä paitsi kehityksen mukana, myös askeleen 

edellä kilpailuedun saavuttamiseksi. Myös perinteisesti ennen 

informaatioteknologian harppauksia suhteellisen hitaasti kehittyneet 

laskentatoimen menettelyt ja tekniikat ovat joutuneet muutoksen ja kehityksen 

kohteiksi. (Hunton 2002). ERP on perusteellisesti muuttanut liiketoimintaan 

liittyvän tiedon keräämisen, säilyttämisen ja edelleen jakamisen toimintatapoja 

(Sutton 2006). 

Tietoa saadaan uudenaikaisista järjestelmistä lähes niin tarkalla tasolla kuin 

halutaan. Dataa voidaan jäljittää aina tuotannon työntekijän tekemisiin saakka. 

Luonnollisesti informaation määrä kasvaa todella suureksi ja yksi haaste 

laskentaosaston henkilöstölle onkin poimia oikea data suuren määrän seasta. 

(Sutton 2006).  

Monkin ja Wagnerin (2012: 12) mukaan laskentatoimen rooli ERP-järjestelmän 

osa-alueista on erityinen, koska omien toimintojen lisäksi se on kytketty 

järjestelmän muihin osiin ja kerää tietoa niiden transaktioista. Laskentatoimen 

moduuli sekä kerää että jalostaa ja jakaa tietoa takaisin.  

3.1 ERP talousosaston työkaluna 

Laskentatoimen moduuli ERP-järjestelmässä sekä kerää taloudellisen luonteen 

transaktioita muista järjestelmän osista, että tarjoaa usein edellytykset 

taloudelliseen raportointiin, tilien kontrollointiin, suunnitteluun ja budjetointiin ja 

kassavirran hallintaan. (Monk & Wagner 2012: 12). 

Vuorovaikutus muiden moduulien kanssa on siis molemminpuolista. Esimerkiksi 

henkilöstöhallinnosta laskentatoimi saa palkanmaksua ja tulospalkkioita varten 

tarvittavat tiedot. Laskentaosasto puolestaan tarjoaa henkilöstöhallinnolle 

jalostettua tietoa henkilöstöstä, kuten esimerkiksi tietoa rekrytointitarpeesta 
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perustuen maksettuihin ylityökustannuksiin. Myynti ja markkinointi tarjoavat 

talousosastolle tarvittavat tiedot omalta alueeltaan, kuten esimerkiksi 

myyntitilaukset. Vastaavasti talousosasto auttaa myyntiä ja markkinointia 

jalostamalla kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia. Talousosasto jalostaa 

myynnistä ja markkinoinnista saamansa tiedot ja tarjoaa ne eteenpäin 

tuotantoketjun hallinnalle. Tällä tavoin varmistetaan yksinkertaisessa 

toimintaympäristössä, että yritys ostaa tarpeeksi raaka-aineita ja valmistaa 

riittävästi tuotteita myyntiä varten. Tuotantoketjun hallintamoduuli prosessoi 

muun muassa tuotannonsuunnittelun tulokset ja tiedot varaston arvostuksesta 

talousosaston moduulia varten. (Monk & Wagner 2012; 12) 

Perinteisesti suuri työllistäjä talousosastolla on tilinpäätös ja siihen liittyvät 

valmistelevat toiminnot. Ulkoisen laskentatoimen toiminnot voidaan 

parhaimmillaan automatisoida niin pitkälle, että suuretkin kokonaisuudet saadaan 

vaivattomasti suljettua. Esimerkiksi Cisco Systems on ilmoittanut 

tilinpäätösraportoinnin valmistuvan tunneissa, eikä enää päivissä (Hunton 2002).  

Siinä missä yleisesti ERP-järjestelmät nähdään MRP (material resource planning)  

ja MRP II-järjestelmien uutena muotona (Sridharan & LaForge 2002: 59), ovat 

ERP-järjestelmät laskentatoimen näkökulmasta tämän päivän versioita AIS 

(accounting information system), MIS (management information system) ja DSS 

(decision support systems) järjestelmistä. Hyvä ERP kattaa kaikki nämä alueet. 

(Teittinen 2008: 13). 

ERP-järjestelmän käyttöönotto saattaa pakolla muuttaa laskentaosaston 

toimintoja. Esimerkiksi ABC (activity based costing)-laskenta saattaa olla 

sisäänrakennettu uuteen järjestelmään ja perinteinen allokointi voidaan joutua 

korvaamaan ABC-laskennalla. Vaikka yrityksellä olisikin jo ABC-laskenta 

käytössään, voidaanko sitä laskea uudessa järjestelmässä samalla tavalla? 

(Granlund & Malmi 2002; Teittinen 2008: 17). 

Teittisen (2008: 179-181) mukaan laskentaosasto vaikuttaa toiminnanohjaukseen 

ERP ympäristössä kolmella tavalla; rakenteellisesti, tilinpäätösinformaatioon 

perustuen ja ohjaamalla operatiivista toimintaa. Rakenteellinen toiminnanohjaus 
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tarkoittaa organisaation uusia tuulia, jotka uusi ERP-järjestelmä tuo tullessaan, eli 

esimerkiksi rakenteelliset muutokset, toimintojen yhtenäistäminen tai niiden 

uudelleen organisointi ja jakaminen. Tilinpäätösinformaatiolla tarkoitetaan 

laskentakohteiden laajuutta. Esimerkiksi tulos voidaan laskea tietenkin yritystä, 

mutta myös esimerkiksi tehdasta, konetta tai liiketoimintayksikköä kohden. 

Tilinpäätösinformaatio on sitä paremmin reaaliaikaista, mitä laajemmalla tasolla 

yksikkötasolla liikutaan. Kolmas tapa, eli operatiivinen toiminta tarkoittaa usein 

käytännössä tuotannon tiedon syöttöä järjestelmään. Tätä tietoa tarvitaankin, jotta 

saadaan tilinpäätösinformaatio kohdistettua pienimmille laskentakohteille. 

Esimerkiksi, jotta tuotteen toteutuneet kustannukset saadaan laskettua, tarvitaan 

tuotannosta tiedot toteutuneista työ- ja konetunneista.   

3.2 Talousosaston työtehtävät ja ulkoistaminen 

Laskentatoimi jaetaan karkeimmalla tasolla sisäiseen, johdon laskentatoimeen ja 

ulkoiseen, rahoituksen laskentatoimeen. Ulkoinen laskentatoimi käsittää 

raportoinnin organisaation ulkopuolisille tahoille, kuten pankeille ja 

osakkeenomistajille. Se pitää sisällään myös yrityksen transaktioiden 

tallentamisen, joista tilinpäätös (vähintään tuloslaskelma ja tase) lasketaan. Näitä 

transaktioita seuraa yrityksen sisäisten tarpeiden lisäksi myös tilintarkastaja. 

Sisäinen laskentatoimi on enemmän kustannusten seurantaa ja kannattavuuden 

laskemista. Nimensä mukaan johdon laskentatoimi tuottaa yrityksen sisäistä 

tietoa, usein johdon päätöksenteon – sekä strategisen että operatiivisen – tueksi. 

Sisäisen laskennan tarvitsema ja tuottama tieto on yleensä tarkemmalla tasolla 

kuin ulkoinen. Suuri osa raportointitarpeesta tulee sisäiseltä alueelta. (Monk & 

Wagner 2012: 118-121). 

Yrityksen vuosittaiset talousosaston työtehtävät voidaan jakaa seuraavasti neljään 

kategoriaan; (1) laskujen ja taloudellisten transaktioiden syöttäminen, (2) 

osavuosittaisen tuloksen valmistelu ja laskeminen, (3) tilinpäätössiirrot kuten 

esimerkiksi poistojen laskeminen ja korkojen jaksottaminen ja (4) 

tilinpäätöstietojen laatiminen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja muut 

vaadittavat tilinpäätöstiedot. Kaikki mainitut toiminnot ovat pakollisia ja lisäksi 

liitettyjä toisiinsa. Tehtävät voidaan myös jakaa rutiini- ja ei-rutiinitehtäviin. 
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Rutiinitehtävät ovat luonteeltaan usein toistuvia ja standardisoituja eivätkä vaadi 

suorittavalta henkilöltä niinkään päätöksentekokykyä. Ei-rutiinitehtävät 

puolestaan vaativat enemmän harkintaa eikä niiden suorittaminen ole niin 

suoraviivaista kuin rutiinitehtävien. (Everaert ym. 2010). 

Ulkoistuspäätöstä tehtäessä täytyy ottaa huomioon, että ulkoistettaessa rutiinityöt, 

joudutaan ei-rutiinitöissä luottamaan alihankkijan tuloksiin rutiinitöistä, sillä 

laskentatoimen tehtävät ovat liitoksissa toisiinsa. Ulkoistaminen voidaan siis 

toteuttaa joko kokonaisuudessaan tai ulkoistamalla vain osan talousosaston töistä. 

Ulkoistamisaste voidaan laskea kokonaisulkoistamisasteena, rutiinitöiden 

ulkoistamisasteena tai ei-rutiinitöiden ulkoistamisasteena. Everaertin ym.(2010) 

mukaan suurimmat vaikuttajat laskentatöiden ulkoistamispäätökseen ovat 

transaktioiden toistuvuus, sillä hinnoittelu perustuu yleensä transaktioiden 

määrään ja niiden vähäinen määrä johtaa useammin ulkoistamiseen kuin 

transaktioiden suuri määrä. Lisäksi varsinkin ei-rutiinitöitä ulkoistettaessa toinen 

vaikuttava tekijä on oman henkilöstön osaaminen nimenomaisissa tehtävissä. 

Esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan luonne ja sen käyttämä it-järjestelmä 

saattavat johtaa tilanteeseen, jossa yrityksestä saattaa löytyä huipputason 

osaamista tietyissä tehtävissä. Tämän takia kyseisten tehtävien ulkoistaminen voi 

tulla suhteellisen kalliiksi. (Everaert ym. 2010). 

Goretzki ym.(2003) kertovat aikaisemmista tutkimuksista, joissa on tutkittu 

kontrollerien roolien muutoksia. Muutoksia on tutkittu muun muassa uusien 

tekniikoiden ja it järjestelmien käyttöönoton seurauksena. Muutoksissa 

kontrollereiden on todettu siirtyvän työskentelemään lähempänä yrityksen johtoa 

ja osallistuvat enemmän strategiseen suunnitteluun. Kontrollerien rooli on 

kasvanut ja muuttunut tärkeämmäksi yritykselle.   Lambert ja Sponem (2005) 

taas näkevät kontrollerin roolin kasvavan tuloksenjärjestelyssä 

osakkeenomistajilta tulevan tulospaineen kasvaessa.  

3.3 Talousmoduulin rooli ja yhteys muihin moduuleihin 

Talousosaston käyttämä järjestelmä on usein yrityksessä se järjestelmä, joka 

kerää tietoa muilta. Tänä päivänä se on ERP-järjestelmän tehtävä. Toisin sanoen 
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talousosaston käyttämät järjestelmät ovat perinteisesti toiminnaltaan kohtuullisen 

lähellä ERP-järjestelmän periaatteita Talousosaston ei enää tarvitse kerätä tietoa 

muualta ja muuttaa sitä raportointikelpoiseksi, vaan tarvittavat tiedot löytyvät 

jaetusta tietokannasta oikeassa muodossa. (Teittinen 2008: 12-17). 

Laskentatoimen moduulin yhteyttä muihin moduuleihin on havainnollistettu 

kuviossa 2. 

 

Kuvio 2, Laskentatoimen moduulin yhteys muihin moduuleihin (Monk & 

Wagner 2012: 12) 

 

Laskentatoimen näkökulmasta toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa 

talousosaston tehtävien ”ulkoistamisen” muille osastoille. Kun eri osastojen 

käyttämät moduulit otetaan toiminnanohjausjärjestelmän piiriin, voidaan 

järjestelmään syöttää tietoa mistä vaan. Näin ollen tiedon syöttäminen voidaan 

jättää tiedosta vastuussa oleville henkilöille.  (Teittinen 2008: 178). Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi työtuntien, myyntilaskujen tai uusien työntekijöiden 

syöttäminen järjestelmään.  

Laskentatoimi 

Henkilöstöhallinto 

Myynti ja 
markkinointi 

Toimitusketjun 
hallinta 

Asiakas 
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Jotta tiedon standardointi onnistuisi, joudutaan yleensä organisaation prosesseja 

ja käytäntöjä yhtenäistämään. Yhtenäistäminen on tärkeää sekä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton että käytön kannalta, sillä 

käyttäjävirheet ja väärät tai virheelliset transaktiot saadaan näin kuriin. (Park & 

Kusiak 2005). Modernit ERP-järjestelmät ovat niin sivistyneitä, että 

laskentaosaston väliintulolla saadaan vain harvoin kerrytettyä lisäarvoa 

transaktiolle, jonka järjestelmä automaattisesti tiliöi oikein. Varsinkin usein 

toistuvat rutiinityöt järjestelmät osaavat usein automaattisesti tunnistaa, mitata ja 

tiliöidä. (Hunton 2002).  

Talousosaston tehtävät keskittyvät muista moduuleista syötetyn tiedon 

muuntamiseen oikeaan muotoon. Järjestelmät tuottavat kuitenkin melko 

luotettavaa tietoa jo itsessäänkin. Mitä vaikeammaksi ja erikoistaitoa 

vaativammaksi tehtävä muuttuu, sitä enemmän ERP:n rooli muuttuu suorittavasta 

avustavaksi (Hunton 2002). 

Tiedon syöttäminen järjestelmään organisaation joka osista ja automaattinen 

prosessointi (mahdollisesti täysin ilman valvontaa) edellyttää lähes täydellistä 

luottamusta ohjelman parametreihin ja periaatteisiin. Jos asetukset ovat väärin, 

niin kirjaukset ovat myös väärin. Suttonin (2006) mukaan tilintarkastuksen 

yhteydessä olisi tärkeää tarkistaa nämä säännöt, jotta voidaan varmistua yrityksen 

tulosraportoinnin laadusta.  

3.4 Toimintaprosessien muutos uuden järjestelmän myötä 

Teittisen (2008: 12-14) mukaan organisaatiota ja liiketoimintaa joudutaan lähes 

aina uudistamaan uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, vaikka 

järjestelmiä muokataankin asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Datan syöttö on 

kuitenkin jossain määrin jäykkää ja standardisoitua, minkä johdosta organisaatio 

joutuu muuttamaan toimintatapojaan kohdissa, joissa ohjelmisto ei anna periksi. 

Tämä uudelleenorganisointi saattaa hämärtää organisaation osien rajoja 

toimintojen tullessa yhtenäisemmiksi. Datan standardisointi kuitenkin vaikuttaa 

talouspuolen tehtäviin keventävästi, sillä sen myötä talouspuolella 

työskentelevillä jää usein pois informaation syöttäminen järjestelmään. Tieto on 
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jo valmiiksi oikeassa muodossa ja voidaan ajaa raporttina ulos ja hyödyntää 

muualla. Huntonin (2002) mukaan data voidaan standardoida jopa yli 

organisaation rajojen, jolloin ERP-järjestelmän liiketoiminnan automatisointia 

voidaan hyödyntää vielä pidemmälle. 

Suttonin (2006) mukaan sisäisen laskennan henkilöstön lisäarvon luomisen 

mahdollisuudet raportoinnissa pienenevät. Ennemminkin heidän tulisi poimia 

suuren datamäärän joukosta toistuvia kuvioita ja piirteitä, jotka auttavat yritystä 

parantamaan tehokkuutta ja saavuttamaan sekä operatiiviset että strategiset 

tavoitteet.  

Vaikka toiminnanohjausjärjestelmien automaatioasteet voivat nousta hyvin 

korkeiksi, viime kädessä ihmisten tekemät päätökset määrittävät sen, mitä 

järjestelmästä saadaan irti. Laskentaosaston henkilöstö on usein suuressa roolissa 

prosessoiden, hyödyntäen ja jakaen järjestelmästä saatavaa tietoa eteenpäin 

asianomaisille. (Hunton 2002).  

Talousosaston henkilöstön tarpeen voidaan todeta joidenkin aiempien 

tutkimusten valossa yleensä pienenevän. Sen lisäksi että automatisointi vie oman 

osansa heidän tehtävistään, myös raportointia voidaan siirtää organisaation 

muiden osien vastuulle. (Teittinen 2008: 16). Kuitenkin Granlund & Malmi 

(2002) esittävät, että ERP-järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa suhteellisen pieniä 

muutoksia varsinkin sisäisen laskennan puolella. Osaa talousosaston 

toiminnoista, sekä vaikeampia että rutiinitöitä jatketaan muuttumattomina. 

Esimerkiksi budjetointia tehdään uudesta järjestelmästä huolimatta usein erillisen 

ohjelman kautta. Parhaassa tapauksessa ERP-järjestelmä on vapauttanut 

laskentaosaston aikaa rutiinitöiltä enemmän analyyttiselle työskentelylle, jonka 

myötä laskentaosasto voi luoda enemmän lisäarvoa yritykselle tukemalla johdon 

päätöksentekoa ja kontrollointia. Käyttöönottoprosessien ja organisaatioiden 

erilaisuudesta johtuen kokemukset eri organisaatioiden talouspuolen muutoksista 

uuden järjestelmän myötä eivät ole toisiaan tukevia, vaan tulokset ovat usein 

olleet erilaisia eri organisaatioissa. Yksi mahdollinen syy pienehköön 

muutokseen talouspuolen työtehtävissä saattaa olla järjestelmän monimutkaisuus 

tai resurssipuute sen opettelemiseen.  



24 

Usein myös laskentatoimen toimintojen logiikka kyseenalaistetaan uutta 

järjestelmää suunniteltaessa. Toiminnanohjausjärjestelmän asennus aiheuttaa 

suuria muutoksia joka tapauksessa, joten se tarjoaa mahdollisuuden 

perinpohjaiseen toimintojen muuttamiseen. Käyttöönotto on kuitenkin pitkä 

prosessi, joka vaatii paljon toimintojen yhdistämistä ennen kuin se voidaan ottaa 

operatiiviseen käyttöön. Näissä yhdistämistoiminnoissa laskentaosasto ei yleensä 

ole ensimmäinen prioriteetti ja mahdollisesti tästä syystä laskentaosaston 

muutokset ovat tutkimusten mukaan jääneet verrattain vaatimattomiksi. 

(Granlund & Malmi 2002). ERP-järjestelmä muokkaakin todennäköisemmin 

laskentatoimen työnkuvia, kuin laskentatoimen työnkuvat ERP-järjestelmää, sillä 

järjestelmän perusasetuksia on vaikea muuttaa enää käyttöönoton jälkeen. 

(Gullkvist 2013). 

Caglio (2003) tutki talousosaston työtehtävien muutosta ERP-järjestelmän 

käyttöönoton jälkeen ja löysi organisaatiosta uusia, erilaista asiantuntemusta 

vaativia talousosaston tehtäviä, hybridi asemia, jotka syntyivät kun talousosaston 

tehtävät integroituivat tiiviimmin muihin osastoihin. Asiantuntemusta tarvittiin 

näin ollen sekä talous- että muilta aloilta. Lisääntyvä erikoistumisen taso korreloi 

negatiivisesti ulkoistamisen kannattavuuden kanssa (Everaert ym. 2010). 

Talousosaston työntekijät oppivat ajan kuluessa käyttämään uutta järjestelmää 

paremmin. Gullkvistin (2013) mukaan tutkittaessa toiminnanohjausjärjestelmästä 

saatuja hyötyjä talousosastolla, saadaan yleensä parempia tuloksia kun yrityksiä 

tutkitaan pidemmällä aikavälillä. Parempia tuloksia on saatu myös yrityksistä, 

joissa toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön sen oltua pidemmän aikaa 

markkinoilla. Järjestelmät kehittyvät ja esimerkiksi analyyttiset työkalut voivat 

tulla vasta myöhemmin käytettäviksi. 

Uusia ERP-järjestelmien myötä käyttöönotettuja tekniikoita suurten ja 

keskisuurten suomalaisten yritysten joukossa olivat muun muassa 

avainsuoritusmittarit (KPI), vertailuanalyysi (comparative analysis, 

benchmarking), asiakastyytyväisyyskyselyt, ABC-laskenta ja tasapainotettu 

mittaristo (BSC). BI-työkalujen (Business Intelligence) käyttö saattaa 
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merkittävästi vaikuttaa talousosastolla suoritettaviin työtehtäviin. (Gullkvist, 

2013). 

Yksi toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteista ja suurimmista hyödyistä on oikea-

aikaisen tiedon tarjoaminen. Parkin & Kusiakin (2005) mukaan tiedon laatu on 

sitä parempi, mitä lähempänä ERP-järjestelmästä saatava tieto on todellisuutta. 

Tarpeeksi tarkalla järjestelmästä saatavalla tiedolla säästetään aikaa ja vaivaa 

tiedon korjaamisessa.  

ERP-järjestelmien myötä on esiin noussut myös mahdollisuus tiivistää ulkoisen 

laskennan raportointiväliä. ”Jatkuvaa raportointia”, eli kvartaalia tiheämpää 

(kuukausittaista, viikoittaista tai jopa päivittäistä) raportointia hankaloittavat 

kuitenkin esimerkiksi tilinpäätössiirrot, kertymät ja jaksotukset. (Hunton 2002). 

Toiminnanohjausjärjestelmien etu on tilinpäätöstoimintojen yksinkertaistaminen 

ja helpottaminen kun yksi tilinpäätöksen työläimmistä vaiheista, tiedon 

kerääminen jää pois. Yhden tietokannan käyttö tekee liiketoiminnasta 

tehokkaampaa. (Monk & Wagner 2012: 118-119).  
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4 IFS JA ORGANISAATIO KOHDEYRITYKSESSÄ 

Tapausyritys on keskisuuri valmistavan teollisuudenalan yritys. Yrityksen 

liiketoiminta on projektiluontoista. Yksi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

suurimmista tarkoituksista kohdeyrityksessä on saada tarkempaa tietoa 

projektilaskennan tueksi. Projektilaskenta myös työllistää talousosastoa verrattain 

paljon, joten toiminnanohjausjärjestelmän toivotaan myös vähentävän käsin tehtävää 

resurssien ja kustannusten allokointia.  

4.1 Uuden ERP järjestelmän tarve 

 

Kohdeyrityksen talousjohtajan mukaan uuden järjestelmän tarve 

kohdeyrityksessä syntyi, kun eri ohjelmistotoimittajien järjestelmät eivät enää 

tuottaneet tarpeeksi tarkkaa tietoa kasvavan yrityksen tarpeisiin. Suuri osa 

yrityksen toiminnoista suoritettiin kokonaan järjestelmien ulkopuolella. 

Ohjelmistotoimittajaksi valittiin ruotsalainen IFS. IFS:n järjestelmän on tarkoitus 

saada enemmän toimintoja ”saman katon alle”, jolloin tiedonsiirto ja prosessien 

automatisointi helpottuu. Uutta järjestelmää ja sen kautta saatavaa tarkempaa 

tietoa tarvitaan erityisesti myynnin hinnoittelun tueksi. (Master ERP 

kommunikation, Baltic Yachts 2014). 

 

Käytännössä uuden toiminnanohjausjärjestelmän piiriin tuodaan työtuntien 

seuranta palkanlaskentaa ja projektiallokointia varten. Varastotoiminnot ja –

kirjanpito sekä materiaalitarve, osto- ja myyntireskontrat sekä ostotilausten 

käsittely ja ostolaskujen kierto. Projektienohjaus ja suunnittelu, joka kattaa muun 

muassa tuotannonsuunnittelun ja työlistat. Laaduntarkkailu kuuluu myös uuden 

ERP-järjestelmän piiriin. Talousosaston käyttöön tulee reskontrien lisäksi 

kirjanpito, osatuloutus sekä pankkipalvelut. Talousosaston näkökulmasta 

huomioitavaa on, että tulevaisuudesta nämä toiminnot on periaatteessa 

mahdollista kirjata automaattitiliöinnillä. (Master ERP kommunikation, Baltic 

Yachts, 2014) 
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Laitetoimittaja IFS jakoi toimittamansa ohjelmiston seitsemään osaan; (1) talous, 

(2)projektin hallinta, (3) osto ja varasto, (4) henkilöstöhallinto, (5) tuotanto, (6) 

laadun tarkkailu ja (7) dokumenttien hallinta. 

Ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa ainoastaan varasto, reskontrat, 

ostotilaukset ja laskujen kierto toimivat saman toimittajan ohjelmiston piirissä. 

Tuntien seurantaan oli erillinen järjestelmä, johon kuuluivat leimauspäätteet ja 

raportointiohjelma. Kirjanpito ja palkanlaskenta olivat ulkoistettuja. Lisäksi 

pankkipalveluille oli oma ohjelma, mutta muut toiminnot suoritettiin pääasiassa 

erillisillä Microsoft Excel tiedostoilla. (Master ERP kommunikation, Baltic 

Yachts, 2014) 

IFS:n käyttöönotto ja uusien tehtävien yhdistäminen saman katon alle tulevat 

väistämättä muuttamaan sekä työntekijöiden että toimihenkilöiden työnkuvaa ja 

tehtäviä. Osa nykyisistä työtehtävistä tulee jäämään pois, mutta uusia tehtäviä 

tulee todennäköisesti tilalle.  Joitain toimintoja myös vaihdetaan organisaation 

sisäisesti osastolta toiselle ja se tulee myös vaikuttamaan yrityksen 

ulkoistamistarpeisiin. Esimerkkinä uuden järjestelmän myötä työnjohtajat 

joutuvat tarkastamaan alaistensa työtunnit ja varmistaa että jokaiselle päivälle 

tulee merkityksi kahdeksan tuntia. Mikäli työntekijä on poissa osan päivästä tai 

koko päivän, tulee työnjohtajan merkitä syy poissaololle, esimerkiksi pekkanen 

tai sairauspoissaolo. Tämä oli tarkoitus myös vanhassa järjestelmässä, mutta se ei 

pakottanut työnjohtajia kyseiseen tehtävään. Lopputuloksena todettiin, että 

työnjohtajat eivät suorita tätä tehtävää tunnollisesti, jolloin yrityksen talousosasto 

ja ulkoistettu palkanlaskija joutuivat selvittelemään väärin leimattuja tunteja. 

Uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä ei saada palkanlaskentaan tietoja 

hyväksymättömistä työtunneista, joten työnjohtajien luistaessa kyseisestä 

tehtävästä, alaiset jäävät ilman palkkaa kyseisiltä päiviltä.  

 

Käyttöönottostrategiakseen kohdeyritys valitsi mm. Madkanin (2014) 

mainitsemista vaihtoehdoista kerta-asennuksen. Kyseisessä 

käyttöönottostrategiassa vanhat järjestelmät jätetään kerralla pois ja siirrytään 

käyttämään uutta samalla kertaa, ”go-live” – päivänä.  

 



28 

 

4.2 Haasteet ja ongelmat 

Omat haasteensa ERP järjestelmän rakentamiseen tuo yrityksen liiketoiminnan 

vahva projektiluontoisuus. Järjestelmää joudutaan räätälöimään kohdeyrityksen 

tavallista enemmän kohdeyrityksen käyttöön. Esimerkiksi tuotantomoduulia ei 

oteta käyttöön ollenkaan, vaan yrityksen tuotantoympäristö ERP maailmassa 

toteutetaan huollon ja kunnossapidon moduulin avulla, joka rakenteensa puolesta 

soveltuu paremmin projektiluontoiseen työskentelyyn. Käytännössä 

projektiluontoisuuden haasteet ilmenevät myös toimittajan ylimääräisten 

muokkausten muodossa. Esimerkiksi ylitöiden kohdistaminen oikealle projektin 

osalle vaati järjestelmän muokkaamista.  

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaatii entistä tarkempaa suunnittelua yrityksen 

johdolta ja vastuullisilta henkilöiltä. Työtilausten materiaalisuunnittelu aiheuttaa 

omat haasteensa, sillä varastotoiminnot ovat tiukasti sidottuja tilauksiin ja 

suunniteltuun materiaalikäyttöön.  

Useassa ongelmakohdassa joudutaan miettimään, muutetaanko järjestelmää vai 

organisaation toimintatapoja. Usein järjestelmä tarjoaa useammankin 

vaihtoehdon tehtävien suorittamiseen, mutta välillä yritys joutuu muuttamaan 

omia toimintamallejaan, jotta ERP ympäristö ja todellisuus kohtaisivat. 

Esimerkiksi työntekijät tulee järjestelmässä allokoida johonkin organisaatioon, 

mutta todellisuudessa työntekijät voivat vaihdella eri osastojen välillä. Vaikka 

organisaatiota voidaan myöhemmin muuttaa, se saatetaan nähdä ylimääräisenä 

byrokratiana ja pahimmillaan johtaa siihen, että työvoiman liikkuvuus 

organisaatiossa vähenee.  

Yrityksen talousjohtajan mukaan talousosastolla projektiluontoisuus asettaa omat 

lisähaasteensa, kun esimerkiksi kustannuslaskennassa ylityöt joudutaan 

laskemaan ulkoistetulla palkanlaskijalla ja sen jälkeen palauttamaan takaisin 

järjestelmään räätälöidyn automatiikan avulla oikeille projekteille ja 

työtilauksille. Lisäksi projektien pituudesta johtuen joudutaan laskemaan 

osatuloutusta ja ennakkolaskutusta, jotka eivät liiketoiminnan luonteesta johtuen 
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ole edes yhdenmukaisia. Ennakkolaskutus joudutaan vielä toteuttamaan kahdella 

eri tavalla, valmistussopimuksesta riippuen. Sekä laskutusta, että osatuloutusta 

varten projektiseurantaa joudutaan seuraamaan tavallista tarkemmalla tasolla. 

Tarkkuuden saavuttamiseen vaadittiin järjestelmään jälleen lisämuokkauksia. 

Yleisenä haasteena voidaan nähdä esimerkiksi suomalaisten työehtosopimusten 

vaikutukset, joiden monimutkaisuuden takia laitetoimittaja IFS ei ole rakentanut 

valmiita aikakaavioita palkanlaskentaa varten leimauksista, vaan ne joudutaan 

rakentamaan alusta asti määrittäen ylitöiden ja lisien osuudet.  

Myös Aloinin (2007) määrittämiä käyttöönottoprosessin epäonnistumiseen 

johtavista syyt ovat vaaran paikka myös tässä projektissa. Erityisesti prosessin 

epäonnistuminen aikataulun ylittämisenä tai odotusten kohtaamattomuus 

muutosvastarinnan muodossa ovat mahdollisia ongelmia käyttöönoton 

yhteydessä.  

Haasteet ja ongelmatt perustuvat järjestelmätoimittajan ja kohdeyrityksen välisiin 

keskusteluihin ja järjestelmätoimittajan määrittelydokumentteihin, joista käy ilmi 

uuden toiminnanohjausjärjestelmän rakenne ja logiikka.  



30 

5 TALOUSOSASTON RESURSSIKÄYTTÖ JA MUUTOKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen talousosaston tämän hetken 

työtehtävät ja niihin käytettävä aika. Lisäksi tutkimus käsittelee uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän myötä tulevia muutoksia kyseisissä tehtävissä. Lopuksi 

tutkimus ottaa kantaa kohdeyrityksen talousosaston henkilöstötarpeeseen ERP-

järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Talousosaston henkilöstön työtehtävät ja niihin 

käytettävä aika selvitettiin haastattelemalla kaikkia osaston työntekijöitä kahteen 

kertaan. Ensimmäisellä kierroksella työntekijät kertoivat omista työtehtävistään ja 

toisella kierroksella kuinka he käyttävät työaikansa kyseisten tehtävien 

suorittamiseen. 

Tutkimuksen yhteydessä haluttiin selvittää myös kirjanpidon sisäistämisen 

mahdollisuutta. Talousjohtajan arvioiden mukaan kirjanpitäjän rooli tulee 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön oton jälkeen olemaan aiempaa pienempi ja 

näin ollen haluttiin selvittää, olisiko järkevää jakaa kyseiset tehtävät sisäisesti. 

Kirjanpito haluttiin myös sisäiseksi, jotta kirjausketjun selvittäminen onnistuisi 

nopeammin. Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään kuuluu myös kirjanpito, joten 

ohjelmisto olisi jo valmiiksi käytössä kirjanpitoa varten.  

5.1 Talousosaston rakenne 

 

Tapausyrityksen talousosasto koostuu talousjohtajasta, yhdestä kontrollerista, 

ostoreskontranhoitajasta ja assistentista. Kirjanpito ja palkanlaskenta ovat 

ulkoistettuja tilitoimistolle. Yrityksen suunnitelmissa kuitenkin on mahdollisesti 

palauttaa kirjanpito takaisin organisaatioon uuden ERP-järjestelmän 

käyttöönoton yhteydessä. 

 

Myyntireskontraa hoitavat käytännössä kontrolleri ja ostoreskontranhoitaja 

yhdessä, sillä toiminnan luonteesta johtuen siihen liittyvät työtehtävät ovat 

verrattain vähäisiä. Kontrollerin tehtäviin kuuluu mm. laskutus, mutta 

maksusuoritusten merkitseminen reskontraan on ostoreskontranhoitajan 

vastuulla.  

 



31 

5.2 Talousosaston nykyiset työtehtävät 

 

Talousosaston tämän hetkiset työtehtävät käytiin jokaisen asianomaisen kanssa 

läpi mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla, jotta saatiin selville mihin 

tehtäviin osaston henkilöstöresursseja käytetään. Tehtävät jaettiin päivittäisiin, 

viikoittaisiin, kuukausittaisiin, vuosittaisiin ja satunnaisiin tehtäviin. 

 

5.2.1 Talousjohtajan tehtävät 

Talousjohtajan rutiineihin ei varsinaisia päivittäisiä rutiineja kuulu. Kaksi 

kertaa viikossa tehtäviin kuuluu maksulistojen tarkistus. Myös kassavirran 

suunnittelu muutama viikko kerrallaan ja tiliotteiden seuranta suoritetaan 

tiheämmin kuin viikoittaiset tehtävät.  

 Kuukausittaisiin tehtäviin liittyy paljon raportointia. Osatuloutuslaskelmat ja 

projektin johdolle tehtävät ja korjattavat raportit projektien etenemisestä 

työllistävät muutaman päivän kuukaudesta. Raportit täytyy yleensä ajaa ulos 

nykyisestä järjestelmästä ja muuntaa excel-muotoon. Yrityksen sisäinen ja 

konserniin lähetettävä tulosraportointi suoritetaan kuukausittain. Tulosta 

laskettaessa täytyvät myynnit jaksottaa oikeille kuukausille. Pienemmät 

myynnit jaksotetaan tapahtumien kuukausille ja suuret myynnit 

osatuloutuksen mukaisesti. Kuukausittain talousjohtaja joutuu tarkistamaan 

myös ostoreskontran suljettavalle kuukaudelle tehtävien muutosten takia. 

Suurin ongelma on maksettujen ennakoiden kirjaaminen menoiksi. Lisäksi 

talousjohtaja tarkistaa onko laskuttamatonta tavaraa vastaanotettu tai onko 

saapumatonta tavaraa laskutettu. Kaksi kertaa kuukaudessa on johtoryhmän 

kokous, jota varten tehdään muun muassa kustannuspaikkaraportointia 

kustannuspaikkavastuullisille.  

Vuosittaisia tehtäviä talousjohtajalla ovat tarkemmalla tasolla laskettavat 

tuloslaskelma ja tase, jotka sisältävät mahdollisesti luottotappiokirjauksia. 

Myös projektiseuranta toteutetaan vuositasolla tarkemmalla tasolla kuin 

kuukausittain. Kolme kertaa vuodessa tehdään ennusteet seuraavalle kaudelle 

eteenpäin ja kerran vuodessa budjetti seuraavalle vuodelle. Vuosittain 
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suoritetaan myös tilintarkastus, johon aikaa kuluu noin viisi päivää kaiken 

kaikkiaan. Myös vakuutusasiat vievät suunnilleen saman verran aikaa 

vuositasolla. Varastoinventointi kuluttaa resursseja noin kolmen päivä verran 

vuodesta ja veroilmoitukset keskimäärin yhdestä kahteen päivää vuodessa. 

Näiden lisäksi vuositasolla talousjohtajan aikaa vie hallitustyöskentely sekä 

it-toiminnot, kuten it-strategian luominen.  

Satunnaisia työllistäjiä ovat erilaiset projektit, kuten uuden ERP-järjestelmän 

käyttöönotto, arvonlisäverosuunnittelu ja tytäryhtiön verosuunnittelu. 

Johtoryhmätyöskentelyn kautta tulee lisää satunnaisia tehtäviä, kuten 

esimerkiksi strategista suunnittelua. 

5.2.2 Kontrollerin tehtävät 

Kontrollerin nykyisiä tehtäviä on hankala jakaa päivittäisten ja viikoittaisten 

välillä, sillä tehtävät keskittyvät suurilta osin joka toinen viikko maksettavien 

työntekijöiden palkkojen ja kerran kuukaudessa maksettavien 

toimihenkilöiden palkkojen ympärille. Työntekijöiden tuntien tarkistamiset 

ovat esimerkiksi viikoittaisia tehtäviä, mutta päivittäiset rutiinit koostuvat 

viikoittaisista ja kuukausittaisista rutiineista.  

Viikoittaiset rutiinit koostuvat työntekijöiden tehtyjen työtuntien 

lisätarkastuksesta; vaikka työnjohtajat tarkastavat itse omien osastoidensa 

työntekijöiden tehdyt työtunnit, he ilmoittavat kontrollerille kun se on tehty ja 

kontrolleri suorittaa lisätarkistuksen. Lisätarkastuksessa katsotaan, että 

jokainen suoritettu työtunti on tehty jollekin projektille ja vielä projektin osa 

tulee olla eriteltynä. Projektileimaus on epäolennainen tieto ulkoistetun 

palkanlaskijan kannalta, mutta yrityksen projektilaskennalle tieto on 

olennainen. Viimeistään joka tiistai työtunnit lähetetään palkanlaskijalle 

sähköisesti. Palkanlaskija lähettää vielä korjattavaksi tunnit, jotka eivät täytä 

kahdeksaa tuntia per päivä. Esimerkiksi minuutin myöhästyminen johtaa 

kyseiseen virheeseen ja joka virheellä pitää olla selitys. Kun korjatut tunnit 

saadaan takaisin palkanlaskennasta, ne syötetään yrityksen omaan 

järjestelmään. 
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Kontrollerin tehtäviin kuuluu myös muut palkanlaskijan ja työntekijöiden 

linkkinä olemiseen sisältyvät tehtävät, kuten esimerkiksi sairaustodistusten, 

palkoista vähennettävien kulujen, matkalaskujen, verokorttien ja uusien 

liittojen jäsenten ilmoittaminen palkanlaskijalle. Kontrolleri vastaa myös 

työntekijöiden kysymyksiin palkka-asioihin liittyen.  

Juokseviin toimintoihin kuuluu myös yrityksen laskutus. Paikalliset 

pienyritykset ja yrityksen ”Lifecycle Services (LCS)” myynnit kontrolleri 

laskuttaa kun LCS-assistentti ilmoittaa laskutettavan tilauksen tai 

varastohenkilökunta lähettää laskutettavan tilausvahvistuksen. Luottokortin 

kautta tapahtuva laskutus toimii siten, että reskontran hoitaja ilmoittaa mitä 

on maksettu ja kontrolleri tekee nollalaskun asiakkaalle. Suuria asiakkaita, eli 

veneenostajia laskutetaan ennalta määrätyn maksuaikataulun mukaan. 

Projektinjohdolta tulee ilmoitus, milloin asiakasta tulee laskuttaa, mutta 

kontrolleri seuraa alustavia aikatauluja, jotta tilannetta voidaan paremmin 

ennakoida. Asiakkailla tehdään projektin aikana useita ennakkolaskuja ja 

vasta lopuksi lähetetään loppulasku. Toimitukset sisältävät usein muutos 

tilauksia, joita syntyy kun projektin alkuperäisiä piirustuksia muutetaan 

kesken projektin.  

Kuukausitasolla kontrollerin tehtäviin kuuluu palkkojen silmämääräinen 

tarkistus, jossa on tarkoitus saada pahimmat virheet eliminoitua. Tarkistuksen 

jälkeen kontrolleri hyväksyy maksettavat palkat palkanlaskijalle. 

Kuukausittain maksettavien palkkojen yhteydessä kontrolleri joutuu myös 

jakamaan toimihenkilöille tehdyt työtunnit paperilla, jotka toimihenkilöt sekä 

heidän esimiehensä tarkistavat. Toimihenkilöistä suunnittelijoiden työtunnit 

ajetaan projekteille. Talousjohtajalle kuuluvaa osatuloutusta ei voida suorittaa 

ennen kuin kaikki projektien tunnit kyseiseltä kuulta on ajettu järjestelmään.  

Vuosittaisiin rutiineihin kuuluu vuodenvaihteessa edellisen vuoden 

matkalaskujen ja ennakonpidätysten tarkistaminen. Lisäksi ennen kesälomia 

tarkistetaan kaikkien lomapäivät. 
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Satunnaisesti toistuvat tehtävät koostuvat työtapaturmailmoitusten 

käsittelystä, yrityksen perinnän hoitamisesta ja myyntireskontran yleisestä 

tarkkailusta. Ostoreskontran hoitaja kuitenkin merkitsee myyntireskontraan 

tilille tulleet suoritukset.  

5.2.3 Ostoreskontranhoitajan tehtävät 

Ostoreskontran hoitajan päivittäisiin tehtäviin kuuluu tällä hetkellä 

valuuttojen päivittäminen järjestelmään, tiliotteiden ulosajaminen 

nettipankista ja niiden tarkistaminen. Osto- ja myyntitapahtumat kuitataan 

vastaavaan reskontraan, mutta jokaisella tapahtumalla tulee olla selitys 

kirjanpitoa varten. Näiden aamurutiinien jälkeen seuraa yleensä sähköpostien 

tarkistus ja yrityksen postin lajittelu, jonka yhteydessä laskut jaetaan 

kotimaisiin ja ulkomaisiin laskuihin. Päivittäisen aktiviteettina 

ostoreskontranhoitaja piti myös uusien toimittajien avaamista järjestelmään, 

jolloin tarkastetaan myös toimittajan ALV-numero ja ulkomaisten 

toimittajien kohdalla myös pankki- ja tilitiedot. Maksut ostoreskontrasta 

ajetaan kaksi kertaa viikossa, jolloin talousjohtaja tarkistaa ensin erääntyneet 

laskut ja mitä niistä maksetaan ja allekirjoittaa maksukuitin maksujen jälkeen. 

Projekteille kohdistettavat laskut, joilla ei ole tilausta tulee erikseen syöttää 

projektinohjausjärjestelmään. Enemmän työllistäviä laskuja ilman tilausta 

ovat tyypillisesti alihankkijoiden laskut ja luottokorttilaskut. Tavallisesti 

sisään ajettavat laskut laitetaan kiertoon asianomaisen hyväksyttäväksi, mutta 

osa laskuista, kuten esimerkiksi kahvitarvikkeet ja ruokatoimitukset 

reskontranhoitaja tarkistaa itse kuiteista ja lähetteistä. Tämän lisäksi 

ostoreskontranhoitaja vastaa yrityksen puhelinvaihteesta. Viikoittain toistuvia 

rutiineja tehtävä ei sisällä. 

 

Kuukausittain reskontranhoitajaa työllistää kuukausikatko, eli joka 

kuukauden vaihteessa tehtävät rutiinit. Kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä 

reskontranhoitaja ajaa järjestelmästä ulos varaston arvon heti aamulla. Tämän 

raportin ajankohtaan ei voi vaikuttaa, vaan arvo saadaan ainoastaan sillä 

hetkellä, kun raportti ajetaan ulos. Tämän jälkeen reskontranhoitaja laskee 
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käteiskassan ja kirjaa tapahtumat sitä varten laadittuun excel-taulukkoon, joka 

lähetetään muun aineiston mukana paperiversiona tilitoimistoon 

kirjanpitäjälle. Tämän jälkeen ajetaan sisään edellisen kuukauden laskuja, 

mikäli niitä vielä on ja lähetetään laskuntarkastajille takaraja, jonka jälkeen 

tiliöintejä ei saada enää muuttaa. Tiliöinnin muutoksia ei siis voida estää. 

Tämän jälkeen kuukauden tiliotteet käydään läpi ja katsotaan, että 

kirjanpitäjää varten on joku merkintä jokaista tilitapahtumaa kohden. 

Reskontraohjelman ALV tiliöinnit joudutaan tarkistamaan, sillä ne eivät 

yleensä täsmää (järjestelmä ei huomioi alv:n muutosta aina kun tiliöintiä 

muutetaan). Sitten koko kuukauden laskut käydään vielä läpi, jotta ne 

voidaan vielä suoraan korjata, eikä hyvityslaskujen kautta, mikäli virheitä 

löytyy. Talousjohtaja käy myös tässä vaiheessa laskut läpi, sillä usein virheitä 

löytyy ennakkolaskuista, jotka ovat kirjattu ostovelkoihin maksettujen 

ennakoiden sijaan. Sen jälkeen reskontraraportit sekä osto- että 

myyntipuolelta tulostetaan ja lähetetään tilitoimistolle sekä pfd että excel-

tiedosto muodoissa.  

 

Muita kuukausittain toistuvia tehtäviä ovat ennakonpidätysten ja liittojen 

maksut, joihin tarvittavat tiedot saadaan tilitoimiston palkanlaskijalta, kuten 

myös työntekijöiden ulosottovelkojen maksuun.  

 

Varsinaisia vuosittaisia tehtäviä ei myöskään ole, mutta satunnaisia tehtäviä 

ovat vastaaminen toimittajille koskien ostovelkoja ja myyntisaamisia, 

hylättyjen laskujen poistaminen kierrosta sekä alihankkijoiden tuntien 

tarkastaminen.  

 

5.2.4 Assistentin tehtävät 

Talousosaston assistentin päivittäisiin tehtäviin kuuluvat yrityksen yleisen 

sähköpostin seuraaminen ja viestien eteenpäin välittäminen asianomaisille. 

Assistentin tehtävänä on myös intrastat-raportointi, jota varten hän joutuu 

hakemaan osto- ja myyntireskontrista tiedot yhteisökauppaa koskevilta 

tileiltä. Tässä yhteydessä tarkistetaan myös kirjausten oikeellisuus ja 

korjataan tiliöintiä, mikäli kirjattu kulu tai tulo ei ole yhteisökauppaa. Nämä 
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muutokset yritetään tehdä ennen kuin reskontranhoitaja sulkee tilit edeltävältä 

kuukaudelta, jotta korjaus voidaan tehdä suoraan tositteelle. Yhteisömyynti- 

ja – ostotapahtumista tulee eritellä tavara- ja palvelukauppa, jonka lisäksi 

tavarakaupasta tulee selvittää alkuperämaa, myyntimaa, tullinimike, paino ja 

toinen paljous, kauppahinta, kauppatapahtuman luonne. Nämä tiedot tulee 

selvittää sekä kotimaisen emoyhtiön, että EU-alueella toimivan tytäryhtiön 

kohdalla.  

Assistentti vastaa myös yrityksen tullauksista. Tullauksia varten tarvitaan 

kolmansissa maissa sijaitsevien kauppakumppanien kanssa käydystä kaupasta 

rahtikirjat, laskut ja tullauspäätökset. Maahantuonnissa huolintayritykselle 

täytyy tehdä huolintaohjeet, kun sieltä vastaanotetaan saapumisilmoitus. 

Koska yrityksellä on loppukäyttäjälupa, täytyy maahantuotavaa artikkelia 

seurata niin kauan, kuin se on Suomessa. Tätä ketjua varten tarvitaan tilaus ja 

mahdollisesti myös muita tositteita arkistointia varten. Dokumenttien 

arkistointi hoidetaan sekä sähköisesti että paperilla.  

 

Kuukausittaisia tehtäviä ovat emo- ja tytäryhtiön intrastat–raporttien 

lähettäminen. Emoyhtiön raportointi toteutetaan joka kuukausi ja tytäryhtiön 

raportointi kvartaaleittain. Raportteihin voidaan tehdä myös jälkikäteen 

muutoksia ja pahimmassa tapauksessa voidaan tehdä niin kutsuttu 

”nollaraportti” johon kaikki tapahtumat merkitään vasta jälkikäteen. Raportin 

viimeinen jättöpäivä on seuraavan kuukauden 14. päivä. Kuukausikohtaisiin 

rutiineihin kuuluu myös yrityksen konttorimateriaalien hankinta.  

 

Vuosittaisella tasolla assistentin tehtäviin kuuluvat myös kaksi kertaa 

vuodessa suoritettava tyky-seteleiden hankkiminen ja jakaminen 

henkilökunnalle ja kaksi kertaa vuodessa suoritettava lahjakortin arvonta 

yrityksen liikuntaa harrastavien työntekijöiden kesken.  

 

Satunnaisia tehtäviä ovat tullitarkastukset, end use luvan uusinta muutaman 

vuoden välein ja ostoreskontran avustaminen vakituisen henkilön ollessa 

poissa tai työkuorman kasvaessa liian suureksi.  
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5.3 Talousosaston ajankäyttö 

Yrityksen talousosaston toimihenkilöt listasivat haastattelussa omat 

työtehtävänsä, jotka jaettiin viiteen päätehtäväryhmään. Toisella 

haastattelukierroksella työntekijät arvioivat omaa ajankäyttöään työtehtävien 

kesken  

Haastatteluiden ulkopuolelle jäänyt luottokorttilaskujen käsittely ja 

kohdistaminen projekteille tai kustannuspaikoille on myös talousosastolla 

suurehko työllistäjä. Tehtävä on ollut vaihtelevasti eri henkilöiden taakkana, 

enimmäkseen kuitenkin talousjohtajan vastuulla. Haasteena on ollut kohdistaa 

luottokorttilaskujen rivit oikeille projekteille ja tehtävä on vienyt paljon aikaa.  

5.3.1 Talousjohtajan ajankäyttö 

Talousjohtajan ajankäytön viisi päätehtäväryhmää ovat (1) kassavirran 

hallinta, (2) kuukausiraportointi, (3) ennusteet ja budjetointi, (4) vuosittaiset 

pakolliset tehtävät ja (5) muut tehtävät. Pääktehtäväryhmien tarkemmat 

määritelmät ja sisällöt ovat ilmaistu kuviossa 3a. Taulukon neljäs sarake 

ilmaisee kuinka paljon aikaa kuluu keskimäärin kyseisten tehtävien 

suorittamiseen viikoittain.  
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Kuvio 3a, talousjohtajan ajankäytön päätehtäväryhmät (Talousjohtaja, 

15.09.2014) 

Talousjohtajan aika jakaantui haastatteluryhmän tasaisimmin viidelle 

päätehtäväryhmille: suurin yksittäinen tehtäväryhmä oli kuukausiraportointi, 

joka kattoi 30,68% työajan käytöstä. Toiseksi suurimmaksi työllistäjäksi 

nousivat muut tehtävät 29,55% osuudella. Vuosittaiset pakolliset tehtävät 

olivat kolmanneksi suurin ja kassavirran hallinta neljänneksi suurin työllistäjä 

14,77% ja 13,68% osuuksillaan. Vähiten talousjohtajaa työllisti budjetointi ja 

ennusteiden laatiminen 11,36% osuudella. Kuvio 3b havainnollistaa 

talousjohtajan työajan jakautumista.  
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Kuvio 3b, talousjohtajan ajankäytön jakautuminen päätehtäväryhmille 

(Talousjohtaja, 15.09.2014) 

5.3.2 Kontrollerin ajankäyttö 

Kontrollerin ajankäyttö jaettiin viiteen päätehtäväryhmään seuraavasti. (1) 

Työntekijöiden palkat, (2) toimihenkilöiden palkat, (3) laskutus, (4) 

työtuntien ja – kustannusten kohdistaminen projekteille ja (5) muut tehtävät. 

Kuvio 4a esittää kyseiset tehtäväryhmät tarkennuksineen ja niiden 

viikoittaisen ajankäytön keskimäärin. 
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Kuvio 4a, kontrollerin ajankäytön päätehtäväryhmät (Kontrolleri, 15.09.2014) 

Kontrollerin tehtävät keskittyvät pitkälti leimausten ja palkkojen 

seuraamiseen; kolme suurinta tehtäväryhmää liittyvät kyseisiin tehtäviin 

kattaen 85 % työajan käytöstä. Työntekijöiden palkat yksin vievät 60 % 

kontrollerin työajasta. Toimihenkilöiden palkat kuluttavat resursseja toiseksi 

eniten, mutta vain 15 % kuormalla. Projektilaskennan vaatima työtuntien ja – 

kustannusten kohdistaminen oikeille projekteille työllisti 10 % verran. Muut 
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tehtävät – statistiikan hakeminen – verotti 10 % verran ja laskutus ehkä 

yllättäen vähiten, vain 5 % verran. Kuvio 4b ilmaisee kontrollerin ajankäytön 

piirakkadiagrammin muodossa. 

 

Kuvio 4b, kontrollerin ajankäytön jakautuminen päätehtäväryhmille 

(Kontrolleri, 15.09.2014) 

5.3.3 Ostoreskontranhoitajan ajankäyttö 

Ostoreskontran hoitajan tehtävät koostuvat seuraavista viidestä 

päätehtäväryhmästä: (1) laskujen käsittely, (2) laskujen maksaminen, (3) 

tiliotteiden käsittely, (4) kuukauden sulkeminen ja (5) muut tehtävät. 

Ostoreskontranhoitajan tehtävien pääryhmät on ilmaistu tarkennuksineen 

kuviossa 5a, josta selviää myös keskimääräinen viikoittainen tuntimäärä 

tehtävien suorittamiseen.  
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Kuvio 5a, ostoreskontranhoitajan ajankäytön päätehtäväryhmät 

(Ostoreskontranhoitaja, 16.09.2014) 

Ylivoimaisesti suurin osa ostoreskontranhoitajan ajasta kului laskujen käsittelyyn 

- jopa 65,28 %. Muut tehtävät olivat toiseksi suurin kuormittaja 16,30 % 

osuudella. Kuukauden sulkeminen vei ehjä hieman yllättäen vain 12,22 % 

vuosittaisesta työajasta. Tiliotteiden käsittely ja itse laskujen maksaminen 

arvostettiin molemmat kuluttamaan 3,10 % työajasta, jakaen näin vähiten 

kuormittavan tehtäväryhmän sijan. Kuvio 5b esittää ostoreskontranhoitajan 

työajan jakaantumisen pääktehtäväryhmille tuttuun tyyliin piirakkadiagrammissa.  
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Kuvio 5b, ostoreskontranhoitajan ajankäytön jakautuminen 

päätehtäväryhmille (Ostoreskontranhoitaja 16.09.2014) 

 

 

5.3.4 Assistentin ajankäyttö 

Talousosaston assistentin työtehtävät jaettiin viiteen päätehtäväryhmään 

seuraavasti: (1) tullaus, (2) intrastat, emoyhtiö, (3) intrastat, tytäryhtiö, (4) 

reskontran avustaminen ja (5) muut tehtävät. Assistentin tehtävät ovat 

tarkennettuna kuviossa 6a tuntimäärineen.  
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Kuvio 6a, assistentin ajankäytön päätehtäväryhmät (Assistentti 16.09.2014) 

Assistentin työtehtävät jakautuivat myös suhteellisen tasaisesti viidelle 

päätehtäväryhmille. Suurimman tehtäväryhmän eli tullauksen paino oli 

33,70% työajan käytöstä. Toiseksi suurin työllistäjä, emoyhtiön intrastat-

raportointi oli toisena 29 % osuudella. Kolmanneksi suurin työllistäjä oli 

reskontran avustaminen 17,30 % osuudella. Muut tehtävät veivät assistentin 

ajasta 10,40 % ja tytäryhtiön intrastat vähiten, 9,6 % työpanoksesta. 
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Assistentin työajan jakautuminen on havainnollistettu kuviossa 6b 

piirakkadiagrammina.  

 

Kuvio 6b, assistentin ajankäytön jakautuminen päätehtävryhmille (Assistentti 

16.09.2014) 

 

 

 

5.4 Työtehtävien mahdolliset muutokset talouspuolella 

Uuden ERP järjestelmän käyttöönotto tulee aiheuttamaan muutoksia yrityksen 

talousosastolla. Organisaatio joutuu osittain taipumaan järjestelmän jäykkyydestä 

johtuen järjestelmätoimittajan liiketoimintamalleihin ja toteutuksiin. Osa 
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vanhoista tehtävistä tulee jäämään pois ja vastaavasti uusia tehtäviä tulee tilalle. 

Oman lisänsä tässä tapauksessa tuo myös samanaikaisesti kokonaan tai 

mahdollisesti vain osittain sisäistettävä kirjanpito.  

5.4.1 Poisjäävät tehtävät 

Uuden järjestelmän myötä laskutus siirtyy osittain pois talousosastolta. 

Osaston tehtäväksi jää edelleen uusien projektien laskuttaminen, mutta 

jälkiasennusten ja varaosien myynnin laskutus siirtyy niistä vastaavalle 

osastolle. Laskutus on helppo toteuttaa uudessa järjestelmässä tehtyjen 

työtuntien ja myytyjen materiaalien perusteella, joten talouspuoli päätettiin 

jättää ylimääräisenä välikätenä pois. Suurempien projektien laskutus 

kuitenkin toteutetaan projektin valmistumisastetta seuraten, joten 

talouspuolella ja kontrollerilla on edelleen suurehko rooli siinä. Laskutus 

kokonaisuudessaan kattaa kuitenkin vain 5 % kontrollerin työpanoksesta ja 

siitäkin jää pois vain osa, joten kovin suuresta säästöstä ei ole kyse.  

Luottokorttilaskut tullaan uuden ERP-toimittajan tarjoaman 

luottokorttiliittymän myötä toteuttamaan erilailla kuin ennen. Joka kerta kun 

yrityksen nimissä olevaa luottokorttia käytetään, käyttäjä saa tiedon siitä 

järjestelmän kautta. Kortinhaltija joutuu näin antamaan järjestelmään 

selityksen syntyneestä kustannuksesta. Ennen työntekijät tekivät kerran 

kuukaudessa kirjallisen selityksen sisältäen koko kuukauden luottokorttiostot. 

Tämä selitys tehtiin paperilla ja vietiin talouspuolelle, jossa se syötettiin 

projektiseurantaan ja sen jälkeen lähetettiin kirjanpitoon, jossa kulut oli 

kirjattu kokonaisuudessaan palkkaennakoiksi. Talousosasto jää näin pois 

ylimääräisenä välikätenä. Luottokorttilaskut vaativat kuitenkin 

todennäköisesti kontrollointia talousosastolla, erityisesti edustusmenojen 

seuraamisessa. 

Työntekijöiden työtuntien seuraamisesta suurempi vastuu tullaan jättämään 

työnjohtajille, jotka joutuvat tulevaisuudessa tarkastamaan alaistensa 

työtunnit. Mikäli jokaiselle päivälle ei ole merkitty jotain koko vaaditulle 

kahdeksalle tunnille, tunnit eivät lähde palkanlaskentaan. Työnjohtajat 
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joutuvat vähintään kerran viikossa käymään tarkastamassa ja hyväksymässä 

alaistensa työtunnit. Tällä hetkellä kontrollerin ajasta kuluu 60 % 

työntekijöiden työtuntien tarkastamiseen ja palkanlaskijalle lähettämiseen 

sekä yleiseen palkanlaskijan ja työntekijöiden välisenä linkkinä olemiseen. 

Tässä saattaa olla todellinen ajansäästö talouspuolelle. Teittisen (2008: 178) 

mukaan ERP:n käyttöönotossa on mahdollista toteuttaa juuri kyseenomaista 

”ulkoistamista” talouspuolelta muille osastoille.  

Laskunkierto jää uuden järjestelmän myötä suurimmalta osalta pois. Laskut 

tullaan kohdistamaan tilausten kanssa. Laskujen erotessa tilauksesta ne 

joudutaan kuitenkin edelleen hyväksymään. Kulujen kontrollointi toteutetaan 

ennakoivasti hyväksymällä tilauksia. Hyväksymiskierron vähentyminen 

vaikuttaa talousosastolla ainakin ostoreskontranhoitajan tehtäviin. 

Laskunkäsittely vastaa noin 65 % ostoreskontranhoitajan ajasta, joten 

pienikin muutos tässä saattaa vapauttaa aikaa muihin tehtäviin. Uuden ERP-

järjestelmän myötä on mahdollista integroida toimittajia sähköisen 

laskutuksen piiriin, jolloin fyysinen laskunkäsittely jää kokonaan pois. 

Kompromissina näiden vaihtoehtojen välissä voidaan käyttää myös 

skannausta, joka osaa erotella oikeat tiedot laskusta. Toistaiseksi yritys pysyy 

kuitenkin fyysisessä paperilaskujen käsittelyssä, jossa laskut vastaanotetaan 

postikirjeenä, tai sähköpostilla ja tulostetaan ja syötetään käsin reskontraan.  

Kuukaudenvaihteen paine tulee helpottamaan ainakin reskontran osalta uuden 

järjestelmän myötä, sillä lopulliset tiliöinnit voidaan suorittaa haluttaessa 

viikoittain tai jopa päivittäin automaattisilla ajoilla. Näin ollen 12 % 

ostoreskontranhoitajan ajasta vievää kuukauden sulkemista voidaan helpottaa. 

Myös talousjohtaja on mukana lopullisessa tiliöinnissä tarkistamalla 

silmämääräisesti laskujen tiliöinnit ennen raporttien ulosajoa. Huomion 

arvoista on myös se, että tällä hetkellä reskontranhoitajan ajasta menee 

suunnilleen yhtä paljon kuukauden sulkemiseen kuin assistentin ajasta 

reskontran tuuraamiseen. Sairauspoissaoloja lukuun ottamatta ostoreskontraa 

voisi teoriassa hoitaa näin ollen yksi ihminen. Myös kuukausiraportoinnin 

viedessä 31 % talousjohtajan ajasta, ostolaskujen tiliöintien tarkkailun 
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jakaminen tasaisemmalle alueelle kuukautta saattaa vapauttaa hieman 

rutiinitehtävien aikataulutusta.  

Automaattinen tiliöinti ja jatkuva lopullisten tiliöintien tekeminen vaikuttavat 

myös talon sisään siirtyviin kirjanpitäjän tehtäviin. Kirjanpitäjä on myös 

tähän asti pitänyt omaa myyntireskontraa talon sisäisen reskontran lisäksi. 

Jättämällä toinen pois voidaan saavuttaa synergiaetuja kirjanpidon 

sisäistämisessä.  Pois jää ainakin paperitositteiden kuljettaminen tilitoimiston 

ja yrityksen välillä. Toisaalta sekä perinteinen paperinen että sähköinen 

arkistointi jäävät täysin yrityksen vastuulle. 

Evereartin ym. (2010) mukaan talousosaston tehtävät voidaan jakaa rutiini ja 

ei-rutiinitehtäviin. Talousosastolta poisjäävissä tehtävissä yhteisenä tekijänä 

voidaan nähdä rutiininomaisuus. ERP:n käyttöönotto saattaaa Granlundin ja 

Malmin (2002) mukaan johtaa talouspuolella rutiinitöiden vähentymiseen ja 

parhaassa tapauksessa vapauttaa aikaa analyyttiselle työskentelylle. 

Luottokorttilaskujen käsittely, työtuntien seuraaminen ja osa laskutuksesta 

tullaan siirtämään organisaation muille osille. Nämä tehtävät eivät 

varsinaisesti vaadi taloushallinnon asiantuntemusta, pois lukien 

luottokorttikulujen tiliöinti, josta vähintään kontrollointi tullaan säilyttämään 

talousosastolla. Laskujen käsittely, syöttäminen ja automaattitiliöinti sen 

sijaan ovat suoraa automatisointia. Tarkemmin Everaert ym. (2010) jakaa 

talousosaston toiminnot vielä neljään ryhmään, joista suurimmat vaikutukset 

kohdeyrityksessä ovat ehdottomasti ensimmäisessä kategoriassa, eli laskujen 

ja taloudellisten transaktioiden syöttämisessä. Toiseen ja neljänteen 

kategoriaan, eli osavuosituloksen laskemiseen ja tilinpäätöstietojen 

laatimiseen ERP:n tuomat muutokset vaikuttavat jonkin verran. 

Tilinpäätössiirtojen laskemiseen ja kirjaamiseen vaikutus jää todennäköisesti 

melko vaatimattomaksi. Kyseiset automatisoinnit ovat mm. Monkin ja 

Wagnerin (2012:12) mukaisia ERP järjestelmän tehtäviä, liittyen tilien 

kontrollointiin.  

Talousjohtajan tehtävistä konserniraportointi tulee helpottumaan. IFS voidaan 

asettaa kääntämään tehdyn tilinpäätöksen automaattisesti konsernissa 
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käytössä oleville SAP tileille. Todennäköisesti myös projekti-, johtoryhmä-, 

kustannuspaikka- ja sisäinen tulosraportointi tulevat helpottumaan uuden 

järjestelmän myötä, sillä järjestelmä itsessään kerää tarkempaa dataa ja 

raporttien ajaminen toteutetaan aiempaa pienillä muokkauksilla.  

 

5.4.2 Uudet tehtävät 

Uusia tehtäviä organisaatioon tulee sekä kirjanpidon sisäistämisestä että 

uuden järjestelmän tuomista mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Yrityksen 

kirjanpito tulee varmasti muuttumaan uuden järjestelmän myötä, johtuen 

esimerkiksi automaattitiliöinnin mahdollisuudesta. Automaattitiliöinnin 

esimerkiksi varastotapahtumissa tulisi vähentää teorian mukaisesti rutiini 

tiedonsyöttöä ja vastaavasti lisätä työmäärää valvonnan muodossa.  

Kirjanpidon sisäistämisestä seuraa joka tapauksessa ainakin tiliotteista 

kirjaamattomien tapahtumien kirjaaminen, palkkojen ja muiden kustannusten 

kirjaaminen kustannuspaikoille, käyttöomaisuuden alaskirjausten tekeminen, 

jaksotukset, alv-raportointi ja tuloveroraportointi. Lisäksi pää- ja päiväkirjan 

raportointi, myytyjen tavaroiden ja palveluiden erittely maittain ja 

maksettujen arvonlisäverojen takaisinhakeminen ulkomailta ovat kuuluneet 

kirjanpitäjän tehtäviin. Rutiinitöiden lisäksi ulkoistettu kirjanpito on tarjonnut 

yritykselle kirjanpitolakien muutosten seuraamien ja tilintarkastukseen 

osallistumisen, jotka sisäistettäessä siirtyvät yrityksen vastuulle.  

Uusi järjestelmä itsessään tuo mukanaan tehtäviä, joista osa on 

päällekkäisyyksiä kirjanpitäjän tehtävien kanssa, mutta osa täysin uusia. 

Tehtävät jaettiin kuukausikatkoon liittyviin, henkilöstöhallintoon liittyviin ja 

muihin tehtäviin. Kuukausikatkon yhteydessä suoritettavia tehtäviä ovat 

vireellisten laskujen korjaus, työ ja ostotilausten asiaankuuluvat 

projektikytkennät, alv-täsmäytys, resurssiajurien syöttäminen järjestelmään 

kiinteiden kustannusten allokointia varten ja itse kustannusten allokointi. 

Lisäksi reskontran valuuttakurssien ajo järjestelmään, verokirjausten ajot ja 

jaksotukset tulevat mukaan uusina tehtävinä, mutta ovat osa kirjanpitäjän 
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tehtäviä. Henkilöstöhallinnon puolelta uusina tehtävinä tulevat olemaan 

arkipyhien päivittäminen järjestelmään seuraavalle vuodelle ja matkalaskujen 

kulusääntöjen päivittäminen uudelle vuodelle. Muut järjestelmän mukana 

tulevat henkilöstöhallinnon tehtävät, kuten työtuntien siirtäminen 

palkanlaskentaan ja palkkatietojen siirtäminen takaisin järjestelmään ovat 

tälläkin hetkellä osa organisaation tehtäviä, tosin hieman eri muodossa.  

 

5.5 Uusi organisaatio 

Poisjäävät ja uudet tehtävät vaikuttavat luonnollisesti eri painoilla eri henkilöiden 

työtaakkaan. Teittisen (2008: 178) mukaiset tehtävien ulkoistamiset toisille 

osastoille tuottavat aikasäästöjä mahdollisesti eniten kontrollerille, jolta jää suuri 

osa tuntitarkastuksista pois. Rutiinityöskentelyn vähentyessä radikaalisti, voisi 

kontrollerille siirtää osan sisäistettävistä kirjanpitäjän tehtävistä. Kontrollerin 

rooli saattaisikin näin muuttua Goretzkin ym. (2013) ehdottamaan ”business 

partner” suuntaan.  

Assistentin tehtävistä noin kolme neljännestä painottuu tullaukseen ja intrastat-

raportointiin liittyviin tehtäviin. Nämä tehtävät jäävät pitkälti ostajien harteille, 

koska tullausnimikkeiden ja määrien täyttäminen tulee jäämään heidän 

vastuulleen. Yksi mahdollinen ratkaisu voisi olla siirtää tuntiyhteyshenkilön 

tehtäviä kontrollerilta assistentille, jolloin kontrollerille jäisi vieläkin enemmän 

aikaa muille, analyyttisemmille tehtäville.  

Raportoinnin viedessä noin kolmanneksen talousjohtajan ajasta, vähenevä 

työmäärä tällä saralla vapauttaa parhaillaan merkittävästä talousjohtajan aikaa 

muihin tehtäviin. Painoa voisi tulevaisuudessa siirtää enemmän suunnittelevaan 

työhön ja mahdollisesti osa sisäistettävistä kirjanpidon tehtävistä voisi siirtyä 

talousjohtajalle. 

Reskontranhoitajan tehtävät eivät todennäköisesti paljoa muutu, mikäli Huntonin 

(2002) mainitsemaa datan standardointia yli organisaation rajojen ei oteta 

käyttöön. Käytännössä se tarkoittaisi toimittajien sähköiseen laskutukseen 
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siirtymistä, jolloin laskun syöttömääriä saataisiin pienennettyä. Mikäli 

laskunkäsittelyä jatketaan manuaalisena syöttämisenä, suurin muutos 

ostoreskontranhoitajan tehtävissä lienee tilauksille kohdistaminen, joka tulee 

olemaan suuremmassa roolissa uudessa, enemmän tilauksiin perustuvassa 

järjestelmässä, jossa laskunkierto jätetään pois. Laskuista tullaan kierrättämään 

hyväksyttävänä ainoastaan ne, jotka eivät täsmää tilausten summien kanssa, 

tietyllä marginaalilla.  

Sisäistetyn kirjanpidon tehtävät voitaisiin jakaa mahdollisesti kokonaisuudessaan 

tämän hetken talousosaston organisaatiolle. Lisähenkilökunnan palkkaaminen 

näitä tehtäviä varten ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, sillä 

käsiteltävien transaktioiden määrä pitäisi automaation myötä vähentyä ja 

transaktioiden määrän perustuvan hinnoittelun myötä ulkoistamisen kustannusten 

laskea. Tämä tutkimus ei kuitenkaan käsittele esimerkiksi henkilöstön 

kompetensseja kyseisiin tehtäviin, eikä lisähenkilökunnan tuomia muita etuja, 

kuten esimerkiksi poissaolojen tuuraukset. Lisäksi kirjanpidon sisäistäminen 

saattaa pahimmillaan tuhota mm. Granlundin ja Malmin (2002) esittämät ERP 

järjestelmän hyödyt korvaamalla rutiinitöissä säästettyä aikaa uusilla, kirjanpidon 

rutiinitöillä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus käsittelee kohdeyrityksen tämän hetkistä talousosaston resurssikäyttöä, 

mahdollisia uuden ERP-järjestelmän mukana tulevia muutoksia ja talousosaston 

uudelleenorganisointia käyttöönoton jälkeen. Toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönoton lähestyessä yritys halusi ajoissa selvittää tulevia työtehtäviä ja ennen 

kaikkea henkilöstömäärän tarvetta, mahdollista rekrytointiprosessia silmällä pitäen. 

Tutkimus ei ole ensimmäinen, joka käsittelee ERP-järjestelmän käyttöönottoa, eikä 

talousosaston roolien muutosta sen myötä. Tutkimuksen toteutus on lähimpänä 

interventionistista case tutkimusta ja se luo lisäarvoa varmasti enemmän 

kohdeyritykselle kuin akateemiselle yleisölle.  

Tutkimuskysymyksiä oli kolme; (1) Miten talousosaston ajankäyttö jakaantuu tällä 

hetkellä? (2) Mitä muutoksia talousosasto saattaa kohdata ERP-järjestelmän 

käyttöönoton yhteydessä? (3) Tarvitaanko talousosastolla enemmän vai vähemmän 

henkilöstöä ERP-järjestelmän käyttöönoton jälkeen? 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kohdeyrityksen talousosaston työntekijöitä 

kahteen kertaan. Ensimmäisellä kierroksella haastateltavat listasivat omat 

työtehtävänsä. Kaikkien työntekijöiden työtehtävät jaettiin viiden päätehtäväryhmän 

alle jakautumisen havainnollistamisen helpottamiseksi. Toisella kierroksella 

työntekijät arvioivat ajankäyttönsä eri tehtäviin. Nämä haastattelut loivat rungon 

tutkimuksen kahdelle muulle kysymykselle; mitä muutoksia haastatteluissa 

ilmenneisiin tehtäviin on mahdollisesti tulossa ja kuinka suurella henkilöstömäärällä 

niistä on mielekästä suoriutua. Mahdollisten muutosten selvittämistä ei tehty 

muodollisten haastatteluiden kautta, vaan asioita käytiin läpi pääasiassa 

talousjohtajan ja järjestelmätoimittajan kanssa. Osa muutoksista johtui 

organisatorisista – osa teknisistä muutoksista. Organisatoriset muutokset tulivat esille 

esimerkiksi käyttöönottoprojektin vastuuhenkilöiden kanssa käydyissä 

keskusteluissa, kun taas tekniset muutokset keskusteluissa laitetoimittajan edustajien 

kanssa kuten myös laitetoimittajan määrittely dokumenteista ja manuaaleista.  

Talousosaston nykyinen ajankäyttö on esitetty henkilötasolla kappaleessa 5.3. 

Nykyisistä tehtävistä talousosastolta pois tulevat jäämään osa laskutuksesta, 
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luottokorttilaskujen tiliöinti, työntekijöiden tuntiseuranta (ainakin osittain) ja 

laskunkierto. Lisäksi tehtävien painopiste tulee jakautumaan tasaisemmin 

kuukaudelle, pois kuukaudenvaihteesta. Suurin osa poisjäävistä tehtävistä on 

rutiinitehtäviä, jotka enimmäkseen siirtyvät muiden osastojen harteille 

organisaatiossa – eivätkä siis poistu kokonaan yrityksestä. Uusia tehtäviä tulee 

lähinnä kirjanpitäjän tehtävän sisäistämisestä. Talouspuolen muutokset ovat melko 

hyvin linjassa teorian mukaisesti. Aiemman kirjallisuuden mukaisesti [mm. Teittinen 

(2008: 16)] rutiinitehtäviä on mahdollista vähentää, osittain automatisoimalla ja 

osittain siirtämällä niitä organisaation muille osille, kuten esimerkiksi tässä 

tapauksessa työtuntien korjauksia ja materiaalivirtojen mittaamista. 

Toiminnanohjausjärjestelmän sydämessä oleva yhteinen tietokanta mahdollistaa 

tämän datan standardisoinnin, eikä tiedon syöttäjällä ole enää niin suurta merkitystä 

(Hunton 2002).  

Vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen; tarvitaanko talousosastolla enemmän vai 

vähemmän henkilöstöä ERP-järjestelmän käyttöön oton jälkeen on enemmän suuntaa 

antava. Työntekijöiden kompetenssit on tarkoituksella jätetty täysin tutkimuksen 

ulkopuolelle rajallisten resurssien takia. Työntekijöiden taidot ovat kuitenkin 

suuressa roolissa, kun otetaan huomioon, että rutiinitoimintojen poisjättämisen pitäisi 

vapauttaa lisää aikaa analyyttiselle työskentelylle. Analyyttisen työskentelyyn 

kuitenkin tarvitaan analyyttisiä taitoja, joiden tasosta kohdeyrityksen henkilöstössä ei 

näillä tiedoilla ole näyttöä. Talousosastolla voitaisiin lähtökohtaisesti kuitenkin 

jatkaa samalla henkilöstöllä. Assistentilta tullaan siirtämään paljon rutiinitehtäviä 

oston puolelle, jolloin tätä vapautuvaa resurssia voitaisiin käyttää kontrollerin 

rutiinitehtävien suorittamiseen. Kontrollerilta jää paljon rutiinitehtäviä muutenkin 

pois ja näin sekä talousjohtajaa että kontrolleria voitaisiin käyttää kirjanpitäjän 

tehtävien suorittamiseen, mutta heille jäisi mahdollisesti myös aikaa analyyttisten 

tehtävien ja kontrolloinnin suorittamiseen. Antamalla mahdollisuudet vähentää 

rutiinityötä juuri aikaa vieviltä toiminnoilta ERP-järjestelmä todennäköisesti tulee 

säästämään osaston aikaa ja myös vähentämään virheiden määrää transaktioiden 

automatisoituessa. Parkin ja Kusiakin (2005) mukaan yhtenäistämällä yrityksen 

prosesseja saadaan käyttäjävirheitä vähennettyä. Virheiden korjaus kaatuu yleensä 

talouspuolen korjattavaksi, viimeistään tiliöintivaiheessa, joten virheiden 

väheneminen vähentää myös talousosaston työmäärää. Ostoreskontranhoitajan roolin 
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ainoa suurempi muutos uuden järjestelmän myötä on kuukaudenvaihteen paineen 

helpottaminen, kun tilejä ei enää tarvitse sulkea edelliseltä kuukaudelta. 

Suurin anti toimeksiantaja yritykselle oli ensimmäiseen kysymykseen vastaaminen. 

Tehtävien jakautuminen oli tiedossa, mutta niihin kulutettava aika ei. Yllätyksiä 

aiheuttivat muun muassa kontrollerin ajankäyttö, josta 75% kului tuntien 

välittämiseen palkanlaskentaan ja assistentin ajankäyttö tullaukseen ja intrastat-

raportointiin liittyviin tehtäviin. Kokonaisuudessaan haastattelut ja ajankäytön 

selvittäminen valaisivat hyvin tämän hetken toimintoja ja kiinnitti huomiota 

enemmän kuormittaviin tehtäviin, joita tehostamalla on mahdollista saavuttaa 

säästöjä. Tulokset toimivat luonnollisesti myös toisinpäin ja tehtävät, joihin ei 

suhteellisesti kulu paljoa aikaa saivat jäädä vähemmälle huomiolle.  

Kyseessä on case tutkimus, joten johtopäätösten yleistämisen mahdollisuus on jo 

lähtökohtaisesti hyvin pieni. Jokainen organisaatio on erilainen kuten myös jokainen 

ERP-järjestelmä, ainakin jossain määrin. Yleisellä tasolla lopputulos peilaa 

teoriataustaa melko hyvin. Henkilöstötarpeen on todettu vähenevän 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä (Teittinen 2008: 16), ja lisäarvon 

luominen talouspuolella on vaikeutunut rutiinitehtävien hoituessa automaattisesti 

(Sutton 2006). Ilman kirjanpidon sisäistämistä, todennäköisesti henkilöstömäärän 

tarve myös tutkimuksen kohdeyrityksessä olisi pienentynyt. 

Granlund & Malmi (2002) esittävät aikaisemmassa tutkimuksessaan, että tehtävien ja 

roolien muutokset tulevat verrattain pitkällä viiveellä. Kohdeyrityksessä muutokset 

ovat kuitenkin verrattain selviä ja osa tulee pakolla voimaan heti käyttöönoton 

jälkeen. Nähtäväksi jää, millaisia muutoksia talouspuolella tapahtuu pitkällä 

tähtäimellä. Syntyykö tulevaisuudessa esimerkiksi Caglion (2003) ehdottamia 

hybridi-asemia, joissa talousosaston työntekijä toimii asiantuntijana myös jollain 

toisella osastolla.  

Haasteena tutkimuksessa oli ensinnäkin uusien työtehtävien vaatiman ajan 

mittaaminen. Henkilöt tulevat varmasti oppimaan järjestelmän käyttöä ajan myötä ja 

resurssitarve on alkuvaiheessa mahdollisesti jopa suurempi kuin vanhan järjestelmän 

puitteissa. Toinen suuri haaste on henkilöstön kompetenssit, joita ei tässä 
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tutkimuksessa huomioitu lainkaan. Inhimilliset tekijät vaikuttavat siten, että toiset 

ovat nopeampia ja tarkempia kuin toiset. Esimerkiksi tutkimuksessa oletuksena 

sisäistetty kirjanpito vaatii jonkin verran ammattitaitoa, ja onkin täysin mahdollista 

ettei organisaatiosta löydy tarpeeksi ammattitaitoista henkilöä sen toteuttamiseksi, 

jolloin vaihtoehdot käytännössä ovat ulkopuolisen palkkaaminen ja ulkoistamisen 

jatkaminen. Kompetensseihin liittyvä huomionarvoinen asia on myös tuuraukset. 

Sairauspoissaolojen ja lomienkin aikana tietyt juoksevat asiat täytyy toimia. 

Esimerkiksi ostoreskontran ja maksujen hoitaminen tai veroilmoitusten täyttäminen 

on oltava suoritettavissa käytännössä jatkuvasti. Tämä tutkimus ei näihin tekijöihin 

puutu, mutta mikäli esimerkiksi henkilöstöä talouspuolella haluttaisiin vähentää 

tarpeen pienentyessä, nämäkin tekijät pitäisi ottaa huomioon. Vastaavasti lisäämällä 

henkilöstöä toimintavarmuus todennäköisesti paranisi. 

Tutkimusta olisi mielenkiintoista jatkaa esimerkiksi siten, että mikäli enemmän aikaa 

vapautuu analyyttiseen työskentelyyn, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mahdollisesti 

osaston kannattaisi miettiä asioita, joita alkaa seurata. Toisena asiana olisi 

mielenkiintoista tutkia jälkeenpäin, mitä käytännössä tapahtui. Esimerkiksi vuosi 

käyttöönoton jälkeen voisi olla mielekästä tehdä vastaavanlainen haastattelukierros 

kuin tässä tutkimuksessa ja selvittää talousosaston ajankäyttö silloin. 
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LIITTEET 

Liite 1 

ERP järjestelmän implementointiin mahdollisesti johtava syyt (Aloini ym. 2007): 

1) Väärän ERP järjestelmän toimittajan valitseminen 

2) Huonot projektiryhmätaidot 

3) Ylimmän johdon vähäinen osallistuminen 

4) Tehoton kommunikaatio 

5) Alhainen avainkäyttäjien osallistuminen 

6) Riittämätön koulutus ja ohjeistus 

7) Monimutkainen arkkitehtuuri ja moduulien suuri lukumäärä 

8) Riittämätön liiketoiminta prosessien uudistaminen 

9) Huono hallintotapa 

10) Tehottomat projektinjohtamistekniikat 

11) Riittämätön muutosjohtaminen 

12) Puutteellinen entisen ERP järjestelmän hallinta 

13) Tehottomat konsultointipalvelut 

14) Huono johtaminen 

15) Riittämätön IT järjestelmä 

16) Riittämätön IT järjestelmän ylläpito 

17) Riittämätön IT palveluiden tarjoajan stabiliteetti ja suorituskyky 

18) Riittämätön strateginen ajattelu ja suunnittelu 

19) Riittämätön taloudellinen hallinta 


