
Taloushallinto 
hallintaan

5 syytä automatisoida 
taloushallintopalvelut 



Kohti aidosti automatisoitua 
taloushallintoa
Sähköiset taloushallinnon palvelut eivät itsessään ole varmasti olleet kenellekään 
alalla toimivalle uutuuksia enää pitkään aikaan. Automatisoinnin tarkoituksena on 
kuitenkin viedä vielä askelia eteenpäin sähköistämisestä, eli “vain” vanhojen toimin-
tamallien ja toimintojen muuttamisesta digitaaliseen muotoon.

Moni tilitoimisto tai sen asiakkaat käyttävät vielä esimerkiksi useita limittäisiä jär-
jestelmiä ja saattaapa rinnalla kulkea vielä jotain sähköistämättömiäkin osioita. Täl-
löin automaation todellisia hyötyjä ei saada käyttöön täysimääräisenä, vaan osa 
resursseista kuluu tietojen siirtoon tai etsimiseen ja mahdollisesti näistä monista 
työvaiheista johtuvien virheiden korjaamiseen.

Taloushallinnon automatisoinnin tarkoituksena ei suinkaan ole tehdä kirjanpitäjää 
tarpeettomaksi tai sokkona sysätä ihmisen tarkistamista vaativaa työtä tietokonei-
den hoidettavaksi. Kirjanpitäjän ja hänen asiakkaidensa työtä ja tiedonkulkua on 
kuitenkin mahdollista merkittävästi sujuvoittaa toimivilla sähköisillä palveluilla ja 
automaatioilla, joten miksipä niitä ei hyödyntäisi.

Automatisoinnin ja 
pilvipalvelun hyödyt käyttöön
Sähköisen taloushallinnon ja kirjanpidon tekemisen on mahdollista olla sellaista kuin 
sen olisi aina pitänyt ollakin: digitaalista, nopeaa, toimintavarmaa ja jopa hauskaa. 
Tänä päivänä jo hyvin kustannustehokkaasti kaikkien saavutettavissa olevat kette-
rät, helppokäyttöiset ja pitkälle automatisoidut digitaalisen taloushallinnon palvelut 
mahdollistavat entistä paremman, joustavamman ja vaivattomamman yhteistyön 
tilitoimiston ja sen asiakasyritysten välille.

Tässä oppaassa kerromme, mitä hyötyjä taloushallintopalveluiden automatisointi 
tuo paitsi tilitoimistolle itselleen myös tilitoimistojen asiakasyrityksille.
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5 syytä automatisoida 
taloushallintopalvelut
1. Säästät (kaikkien) työaikaa

2. Vähennät inhimillisiä virheitä

3. Tietojen liikkuvuus helpottuu

4. Tiedon saavutettavuus paranee

5. Kumppanuus vahvistuu
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1. Säästät (kaikkien) työaikaa
Automatisointi kannattaa aloittaa pienten, turhalta tuntuvien tehtävien sähköistä-
misestä. Näin työteho paranee ja vapautuva aika voidaan käyttää merkityksellisem-
piin, tuottavampiin tai mielekkäämpiin työtehtäviin tai vaikkapa kokonaan uusien 
asiakkuuksien hoitoon. 

Vaikka jo kevyelläkin sähköistyksellä työaikaa saadaan säästettyä ihan mukavasti, 
saumattomasti automatisoidulla digitaalisella taloushallinnon kokonaisratkaisulla 
päästään jo kymmenien prosenttien työaikasäästöihin. Kun ohjelma muodostaa 
yhtenäisen kokonaisuuden, ei esimerkiksi reskontran ja kirjanpidon välillä tarvitse 
tehdä ylimääräisiä työvaiheita ja näin vältytään myös täsmäyseroilta, joiden selvit-
täminen on hyvin aikaavievää puuhaa.

Työajan (ja usein myös hermojen) säästö näkyy ja tuntuu yhtä lailla niin tilitoimistos-
sa kuin asiakasyrityksessä. Esimerkiksi monenlaisten tietojen ja lukujen etsimiseen 
käytettyjen resurssien säästö maksaa itsensä nopeasti takaisin ja samalla saa työn-
teon tuntumaan monin tavoin mielekkäämmältä ja jouheammalta. 

Tiesitkö, että... 

Fennoa hyödyntää kaikki digitaalisten aineistojen 
mahdollisuudet, ja siksi automaation aste palvelussa 
on erityisen korkealla tasolla.
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Tiesitkö, että... 

Fennoassa tämä on huomioitu esimerkiksi siten, että 
ostolaskujen tiliöinnissä kirjanpitäjä ottaa kantaa yhden 
kerran laskun tietoihin ja varmistaa halutun toiminnon 
aina samankaltaiseksi. Näin ollen järjestelmä ei ole 
vain ennakointiin ja todennäköisyyksiin luottamisen 
varassa. 100 % automaatioon ei tilitoimistokentässä tulla 
pääsemään, eikä se saisi edes olla itseisarvo tai tavoite.



2. Vähennät inhimillisiä 
virheitä
Kun virheherkät prosessit automatisoidaan, saadaan resursseja vapautettua itse 
tekemiseen ja lukujen tulkitsemiseen. Siksi onkin tärkeää, että automatisointi keski-
tetään niihin rutiineihin ja toimenpiteisiin, jotka voidaan luotettavasti automatisoida. 

Virheiden selvittämisessä on kuitenkin helposti tuplatyö niiden ehkäisemiseen ver-
rattuna. Hallitulla ja suunnitellulla koneen ja ihmisen yhteistyöllä saadaan täysimää-
räisenä hyödynnettyä se tieto, mikä on jo olemassa. Näin vältetään esimerkiksi ti-
lanteet, jossa dataa tarvitsisi syöttää koneelle tai eri järjestelmiin useampia kertoja, 
jolloin selvitystyötä saattaa joutua tekemään myyjä, ostaja ja kirjanpitäjä.
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3. Tietojen liikkuvuus 
helpottuu
Vaikka taloushallinnon ohjelmat ovat lähtökohtaisesti kokonaisratkaisuja, on inte-
graatiomahdollisuuksien oltava monipuoliset ja toimivat. Sen sijaan, että ohjelman 
toimittajan kannattaisi alkaa kehittää kaikkiin sovelluksiin ja toimintoihin omia ver-
sioita, korostuu tänä päivänä avointen rajapintojen hyödyntäminen.

Tänä päivänä tietoa on mahdollista siirtää saumattomasti eri ohjelmien ja järjestel-
mien välillä, tarvittaessa molempiin suuntiin. Kun tieto kertaalleen syntyy yhteen 
järjestelmään, saadaan se integroitua käytettäväksi sellaisenaan kaikkialle. 

Yhteistä rajapintaa hyödyntämällä ohjelmat saadaan keskustelemaan keskenään ja 
ohjelmien ja järjestelmien välille saadaan tehtyä haluttuja automaatioita. Näin tietoa 
ei myös tarvitse siirtää käsin järjestelmästä toiseen, jolloin vältytään ylimääräisiltä 
inhimillisten virheiden mahdollisuuksilta. Lisäksi reaaliaikaisesti käytettävissä oleva 
tieto hyödyttää kaikkia osapuolia.

Tiesitkö, että... 

Myös Fennoan sivuilta löytyy kuvaus rajapinnasta, jota 
voi vapaasti hyödyntää ja tehdä valmiiksi, ennen kuin 
yhteys yhdessä sovittaessa avataan.
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4. Tiedon saavutettavuus 
paranee
Nykyisin valtaosa taloushallinnon sovelluksista on pilvipalvelupohjaisia. Pilvipalvelu-
na toimiva kirjanpito-ohjelma on mahdollista toteuttaa kokonaan selainpohjaisella 
käyttöliittymällä. Tällöin ohjelmaa varten ei tarvita mitään erillisiä asennuksia mil-
lekään laitteille, vaan sitä voidaan käyttää missä ja milloin tahansa, kun ollaan vain 
internetin ja riittävän uuden selaimen äärellä.

Kun sekä kirjanpitäjällä että asiakkaalla on ajasta ja paikasta riippumatta pääsy sa-
moihin tietoihin ja tarvittaviin toimintoihin, vähenee ylimääräisten puheluiden ja 
varmistelujen tarve puolin ja toisin, ja toisaalta kommunikaatio paranee yhteisen 
näkymän ja sitä myötä saman keskustelupohjan ansiosta.

Tiesitkö, että... 

Fennoassa poikkeustilanteet tulevat näkyviin suoraan 
asiakasnäkymän pääsivun työlistaan. Esimerkiksi 
hyväksyttävissä oleva laskut eivät näin pääse 
epähuomiossa unohtumaan.
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5. Kumppanuus vahvistuu
Ennen sähköisiä järjestelmiä yritysten taloushallintoa päästiin tarkastelemaan jälki-
käteen eli nähtävillä oli käytännössä aina parin kuukauden takainen tilanne. Tilitoi-
misto pitkälti joutui keskittymään tietojen tallennukseen ja niistä poikkeustilanteita 
havaitessa pikaiseen raportointiin asiakkaalle. 

Nyt kun tiedot välittyvät myös kirjanpitäjille reaaliaikaisesti, mahdollistaa se myös 
nopean reagoinnin asiakkaan suuntaan. Näin tilitoimiston rooli saadaan nostettua 
“pakollisen pahan” asemasta aidoksi taloudenhallinnan kumppaniksi ja konsultiksi.

Fennoassa tämä on huomioitu jo kullekin asiakkaalle 
omanlaiseksi muokattavassa etusivunäkymässä. Yhdelle 
asiakkaalle tärkeintä voi olla yritysten omavaraisuusaste, 
toinen tarkkailee ja peilaa kassavirtaennustetta, 
kolmannelle keskeisimmät luvut löytyvät myynnistä tai 
myyntikatteesta. Näin tilitoimisto ja asiakas ovat koko 
ajan samojen, tärkeimpien tietojen äärellä ja reagointi on 
tarvittaessa nopeaa ja helppoa.
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Taloushallinnon täydellinen 
työkalupakki

Tilitoimistojen kanssa yhteistyössä kehitetty Fennoa on pitkälle automatisoitu 
taloushallinnon pilvipalvelu. Tilitoimistojen kautta saatavilla olevassa taloushallinnon 
kokonaisratkaisussa kaikki osa-alueet muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Ota yhteyttä ja anna meidän kertoa, kuinka Fennoan 
automatisoidut taloushallinnon palvelut helpottavat 

kirjanpitäjienne arkea!

Varaa Fennoan etädemo
Varaa aika Fennoan esittelyä varten. Etädemossa esittelemme Teams-etäkoulu-
tuksena, kuinka Fennoa helpottaa kirjanpitäjän työtä ja auttaa yrityksen talouden 

johtamisessa. Varaa aika ilmaiseen etädemoon klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Esittelyajan varaaminen ei sido sinua mitenkään.

Kysy rohkeasti lisää 
myynti@fennoa.com

Varaa Fennoan etädemo

www.fennoa.com

mailto:myynti%40fennoa.com?subject=
https://www.fennoa.com/varaa-etademo/

