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Opas sujuvaan yhteistyöhön
ja aikaa säästävään kirjanpitoon
tilitoimiston kanssa
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Sisällysluettelo

Taloushallinto on yhteistyötä.
Tiesitkö, että kirjanpito on saanut alkunsa jo ennen kirjoitustaidon kehittymistä?

Roolit ja tehtävät
Kirjanpidon sähköistämisen
edut
Sähköisyyden edellytykset
Kirjanpidon raportointi
ja integraatiot
Yhteenveto ja muistilista

Mesopotamian nuolenpääkirjoitus syntyi kirjanpidon tekemisen tarpeesta, eikä ihan suotta – kun minkä
tahansa liiketoiminnan pyörteistä on hyvin kärryillä, haasteistakin selviää huomattavasti sujuvammin.
Hyvän taloudenpidon periaatteet lienevät aina olleet hyvin universaaleja. Samaan tapaan kaikki yritykset
painivat taloushallinnossaan samojen asioiden äärellä alasta riippumatta. Jokaisen toimitusjohtajan tai
talouspäällikön toiveena on saada ajantasaista ja totuudenmukaista tietoa sekä ymmärrystä siitä, miten
yritys voi taloudellisesti ja mitä tulevaisuus todennäköisimmin tuo mukanaan.
Erottava tekijä on se, miten taloushallintoalan ja kirjanpidon kehitysmahdollisuuksiin tarttuu.
Fennoan sähköinen ja pitkälle automatisoitu taloushallinnon ohjelmisto on yrityksen ja kirjanpitäjän paras
ystävä. Nimenomaan molempien – tehokas kirjanpidon prosessi saavutetaan yrityksen ja tilitoimiston
yhteistyöllä. Fennoa on suunniteltu taloushallinnon ammattilaisten kanssa tarjoamaan sähköisiä ja automatisoituja toimintoja, joilla kirjanpito nopeutuu ja tehostuu kuin itsestään.
Tämä opas tukee Fennoan ohjelmistoa käyttäviä yrityksiä saavuttamaan parhaimman mahdollisen
kirjanpidon prosessin yhdessä tilitoimistonsa kanssa.
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Roolit ja tehtävät
Tehokas kirjanpidon prosessi lähtee aina liikkeelle tekijöistä. Vaikka Fennoan ohjelmisto onkin poikkeuksellisen tehokas, se ei yksinään kykene ihmeisiin. Siksi kirjanpito
tarvitsee taustalleen kolmikon, joka pelaa saumattomasti yhteen. Siihen kolmikkoon
kuuluvat yrittäjä/toimitusjohtaja tai talouspäällikkö, kirjanpitäjä ja palkanlaskija.
Kun näiden tekijöiden välillä vastuut, tehtävät ja ohjelmiston käytännöt ovat tuttuja,
kirjanpito nopeutuu ja avautuu käyttäjilleen täysin uudenlaisella tavalla. Sen sijaan, että
“se, joka ehtii” hoitaisi tarvittavat tehtävät ja viime hetkellä varmistaisi kaiken olevan
kunnossa, Fennoassa muun muassa laskut ovat nähtävissä reaaliaikaisesti pitkin kuukautta ja työt tulevat hoidettua ajantasaisesti.

Yrittäjä/toimitusjohtaja tai talouspäällikkö keventää
niin omaa kuin muidenkin työmäärää varmistamalla, että
kirjanpidon tarvittavat tiedot löytyvät sähköisestä järjestelmästä. Siten yrittäjäkin saa merkittävää etua nähdessään
aina reaaliaikaisesti, mitä yrityksen taloudelle kuuluu.
Tehtävät:
y Kuittien kuvaus
y Ostolaskut
y Matkalaskujen hyväksyntä
y Myyntilaskut
y Palkkojen perusteet ja hyväksyntä
y Talouden yleinen seuranta

Kirjanpitäjä toimii prosessin tehostamisessa taloushallinnon ja sen ohjelmiston asiantuntijana. Asiantunteva
kirjanpitäjä perehdyttää ohjelmiston käyttöönottoon ja
roolijakoon, on kiinnostunut mahdollisimman tehokkaiden ominaisuuksien käytöstä sekä kehittää aktiivisesti
omaa osaamistaan ja neuvoo asiakkaitaan ohjelman
parhaissa käyttötavoissa.

Palkanlaskija pitää huolta yrityksen palkanlaskennan
ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. On myös yrittäjän
etu, että palkanlaskennan tiedot ovat ajan tasalla muuta
raportointia varten. Koko prosessi tehostuu, kun sen
kaikki vaiheet tehdään samassa ohjelmistossa – yrityksen
työntekijät voivat kirjautua suoraan Fennoaan ja ilmoittaa
kaikki tarvittavat palkkatiedot ilman turhia välivaiheita.

Tehtävät:
y Kirjanpidon kokonaisuudesta huolehtiminen, mikä
sisältää muun muassa kirjanpidon oikeellisuuden ja
suoriteperusteisuuden tarkkailun sekä kannattavuuden seurannan ja ennakoinnin kirjanpidollisissa ja
verotuksellisissa asioissa yhdessä yrittäjän kanssa
y Tilinpäätöksien ja veroilmoitusten laatiminen
y Ostolaskujen, kuittien, myynti- ja matkalaskujen sekä
tiliotteiden kirjaus
y Jaksotuksien, varausten ja poistojen kirjaaminen

Tehtävät:
y Palkanlaskennan oikeellisuudesta huolehtiminen
y Tuntikirjaus, poissaolot ja poikkeukset
y Verokortit
y Uudet työntekijät
y Palkka-ajon hyväksyntä
y Lomapalkkavaraukset ja lomapäivät
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TIESITKÖ?

Fennoan tilinpäätöstoiminnolla
valmiin tilinpäätöksen voi
toimittaa suoraan ohjelmasta
sähköisessä muodossa PRH:lle,
josta myös Verohallinto saa
tarvitsemansa tiedot.
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Kirjanpidon sähköistämisen edut
Taloushallinnon ja kirjanpidon sähköistämiselle on monta
hyvää syytä. Kaiken keskiössä ovat ajansäästö, inhimillisten virheiden minimoiminen ja yhteiskäyttöisyys – kun
monet toimenpiteet tehdään monin tavoin automatisoidusti yhteisessä järjestelmässä, katoaa työpäivistä paljon
kiirettä ja ylimääräistä selvittelyä.

Kirjanpidon tapahtumiin lukeutuvat:
y Ostolaskut ja -kuitit
y Myyntilaskut
y Matkalaskut
y Palkat
y Pankkitiliotteet

Käytännössä kirjanpidon tehokkuuden varmistaa se, että
kaikkia kirjanpidon tapahtumia käsitellään tehokkaasti
samassa ohjelmassa. Tapahtumat siirtyvät aina automaattisesti pääkirjanpitoon tositteiksi, jolloin pääkirjanpidon
puolelle ei oikeastaan juuri jää tekemistä – ainakaan yhtä
paljon kuin ennen. Niin yritys kuin tilitoimiston ammattilaisetkin säästävät aikaa ja hermoja, kun kenenkään ei
tarvitse käsityönä esimerkiksi kirjata maksuja ja muita
aineistoja kirjanpitoon.

Ajankäytön haaste
Fennoan sähköisillä toiminnoilla aikaa säästyy niin yritykseltä kuin tilitoimistoltakin. Kun lähes kaikki kirjanpidon
toimenpiteet onnistuvat sähköisesti yhdessä ohjelmistossa, käsin puurtamiseen ei kulu ylimääräistä aikaa. Voit
siis unohtaa mapit, kuittien manuaalisen syöttämisen ja
ostolaskujen syöttämisen käsityönä.

“Kaiken vaivaton hoituminen
on hienoa. Toki aikaakin vähän
säästyy, mutta silti kaikkein
tärkeintä on se, että ei itse
tarvitse järjestellä laskutuksia
tai huolehtia siitä, onko kaikki
varmasti hoidettu.”
Erkko Ranta,
Sormusten Herra -kultasepänliike

Sähköisellä taloushallinnolla säästyy merkittävästi aikaa

6 h 54 min

Paperilasku

Verkkolasku

3 h 50 min

Esimerkiksi yrityksessä, jossa suoritetaan 20 ostolaskua ja 40
myyntilaskua kuukausittain sähköisellä taloushallinnolla kuluu
lähes puolet vähemmän aikaa kuin kuluisi paperilaskutuksella.
Aikaa säästyy kuukaudessa 3 h 4 min.
*Laskennassa käytettävät arvot on haettu Finanssialan
keskusliiton Ympäristöystävällinen verkkolasku -julkaisusta.
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Manuaalinen mappikäytäntö vs. sähköiset toiminnot

Vanha tapa
y1.

Kuittien etsiminen

y2.

Kuittien manuaalinen kirjaaminen

y3.

Kuitteihin palaaminen, kun yksi oli vielä hukassa

y4.

Deadline lähestyy, piikki työmäärässä ja kiireessä

y5.

Tiedusteluita ja selvittelyä sähköpostitse

y6.

Laskujen kirjaaminen manuaalisesti verkkopankkiin

y7.

Laskujen virheiden ja epäselvyyksien selvitystyö

y8.

Viranomaisten nettilomakkeiden täyttäminen

y9.

Pdf-liitteiden kerääminen ja lähettäminen

Fennoan tapa
y1.

Kirjanpidon tapahtumista huolehtiminen sähköisesti
ja pitkälle automatisoidusti

y2.

Hyväksynnät ja pienet viimeistelyt reaaliaikaisesti
ilmoituksien ja muistutuksien pohjalta

y3.

Raporttien seuraaminen reaaliajassa

y
10. Satojen tilioterivien manuaalinen kirjaaminen
Tehokas kirjanpidon prosessi
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Sähköisyyden edellytykset
Kirjanpidon prosesseissa tuttu ja turvallinen on tavallinen vaiva. Kokonaisen kirjanpidon sähköistäminen voi kuulostaa työläältä, mutta loppujen lopuksi sähköistämisessä pääsee alkuun jo muutamalla suoraviivaisella toimella.
Kukaan mapeista ja kuittien metsästämisestä Fennoan sähköisiin toimiin siirtyneistä
yrityksistä ei ole katunut päätöstään tai palannut takaisin entiseen. Se on selvä merkki
siitä, että pieni vaiva tänään on merkittävä säästö tulevaisuudessa.

VERKKOLASKUOPERAATTORI
Kirjanpidon tehokkuuden kannalta yksi keskeisimmistä
tekijöistä on verkkolaskuosoitteen avaaminen yritykselle.
Se onnistuu automaattisesti, kun Fennoa-ohjelmiston
käyttö aloitetaan. Verkkolaskuja hyödynnettäessä laskut
liikkuvat sujuvasti ja automaattisesti molempiin suuntiin
ja tulevat aina varmasti perille. Samalla verkkolaskuja on
helppo myös tiliöidä automaattisesti.
Käsityötä ei tarvitse tehdä juuri lainkaan. Se toki säästää
aikaa, mutta on myös huomattavasti tarkempaa, kun
inhimillisiä virheitä ei pääse kiireessä sattumaan. Laskujen
vaivaton liikenne on avain pitkälle vietyyn tiliöintiautomaatioon – kaikkien osapuolien kannalta.

PANKKI
Miksi kirjata ja lähettää laskuja manuaalisesti verkkopankissa, kun ne voi hoitaa automaattisesti samassa ohjelmistossa kuin kaiken muunkin kirjanpidon?
Fennoan pankkiominaisuus tarjoaa rajapinnat, joilla lähettää laskuja ja vastaanottaa pankkitiliotteita automaattisesti. Työnteon varmuutta lisää entisestään se, että lähteviin
laskuihin kirjaantuu aina tunnistekoodi. Se on luotettava
tapa huolehtia, että lasku on varmasti lähtenyt eteenpäin
oikeaan osoitteeseen.
Kun myös lähes kaikki tilioterivit ovat sähköisten toimintojen avulla jo valmiina kirjanpidossa, ei niitäkään tarvitse
syöttää käsityönä. Pienelläkin yrityksellä tilioterivejä syntyy
sadoittain joka kuukausi, joten manuaalisen työn poisjääminen kuulostaa syystäkin houkuttelevalta.

VIRANOMAISET
Fennoassa voit hyödyntää Suomen viranomaisten
tarjoamia ohjelmistojen rajapintoja, joiden avulla kaikki
tarvittavat tiedot siirtyvät aina vaivatta viranomaistahoille. Yrityksien ei siten tarvitse täyttää nettilomakkeita manuaalisesti tai lähettää kirjanpidon pdf-liitteitä
sähköpostitse.
Yhteisessä, sähköisessä ohjelmistossa niin arkiset toimenpiteet kuin ajanmukainen tilinpäätöskin lähtevät
tarvittaville viranomaiselle joko automaattisesti tai vain
muutamaa nappia painamalla eteenpäin. Merkittävää
säästöä on ajan lisäksi sekin, että kalliista unohdus- ja
viivästymismaksuista ei tarvitse huolehtia.

Vaikka pankit veloittavat erilaisia palvelumaksuja, kulujen
ohi katsoessa hyöty on selkeä: molempien osapuolten
huomattava ajansäästö sekä virheiden minimointi ovat
aina yksittäisten lisäkulujen arvoisia.
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TIESITKÖ?

Verkkolaskutus on kaikkien osapuolten etu sen kätevyyden,
nopeuden ja automaattisen tiliöinnin ansiosta. Laskut
maksetaan yleensä nopeammin, kun ne tulevat sähköisen
järjestelmän kautta verrattuna siihen, että ne toimitetaan
sähköpostitse tai paperisena postilla.

Kirjanpidon raportointi ja integraatiot
Raportointi auttaa kaikkia kirjanpidon osapuolia aina yrityksen edustajista viranomaisiin pysymään kärryillä siitä, mitä yrityksessä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa.
Kun raportointi on automaattista ja reaaliaikaista, ei aikaa tarvitse käyttää raporttien
tiedusteluun, tietojen keräämiseen ja lähettämiseen.
Raportointia ja varsinkin tietojen vertailua pitkällä aikavälillä tukevat myös Fennoan
ohjelmiston monipuoliset integraatiomahdollisuudet. Fennoan API-rajapinta ja monet valmiit integraatiot yhdistävät yrityksen eri prosessit osaksi tehokasta kirjanpitoa.
ULKOINEN RAPORTOINTI
Kun erilaiset raportit ja muut tiedot siirtyvät automaattisesti ja oikea-aikaisesti viranomaisille, säästyvät niin
yrittäjä kuin tilitoimistokin ylimääräiseltä stressiltä.
Varsinkin alv-ilmoituksien ja tilinpäätöksien aikaan on
tavallista, että lyhyelle ajalle kasaantuu paljon ylimääräistä
työtä. Ongelmaan on helppo ratkaisu – tehostettu ulkoinen raportointi, joka on aina oikein ja oikeaan aikaan tehty.
Automatisoituun, ulkoiseen raportointiin sisältyvät
muun muassa:
y Alv-ilmoitus
y Palkkojen erillisilmoitus ja tulorekisteri-ilmoitukset
y Tuloveroilmoitukset
y TIlinpäätöskirjaukset ja tilinpäätös

“Sen sijaan, että näkisin kerran kuukaudessa
raportin liikevaihdon tilanteesta, voin seurata
sitä nyt reaaliaikaisesti koko ajan.
Se helpottaa ennustettavuutta ja esimerkiksi
verosuunnittelua todella paljon.”
Riikka Tainio-Hendrell, Kauneushoitola Riikka Tainio

SISÄINEN RAPORTOINTI
Yrittäjä hyötyy kirjanpidon reaaliaikaisuudesta monin tavoin. Moni saattaa seurata vain yrityksen pankkitilin saldoa,
vaikka se ei loppujen lopuksi kerro yrityksen talouden tilasta
kovinkaan paljoa.
Fennoan monipuoliset ja reaaliajassa päivittyvät graafiset
raportit saa näkymään heti etusivulle, ja näkymän voi
muokata itselleen eri tarkoituksiin sopivaksi. Etusivulla
voi tarkastella esimerkiksi myyntiä ja myynnin kehitystä, menoja ja niiden kehitystä sekä kassatilannetta tai
kassavirtaennustetta. Johdon raportit -toiminto tarjoaa
toimitusjohtajalle tai talouspäällikölle valmiita, vapaasti
muokattavia raporttirunkoja.
Reaaliaikaiseen ja selkeään sisäiseen raportointiin
sisältyvät muun muassa:
y Liikevaihto / laskutus
y Tulos (ennen veroja ja verojen jälkeen)
y Myynti
y Palkat
y Kulut
y Saatavat
y Kassa

INTEGRAATIOT–YHDISTÄMINEN MUIHIN JÄRJESTELMIIN
Erilaiset integraatiot siirtävät yrityksen olemassa olevat
prosessit tehokkaaseen taloushallintoon ja kirjanpitoon.
Se, miten integraatiot kulloinkin hoidetaan, riippuu siirrettävän tiedon määrästä ja siirtojen toistuvuudesta. Monia
tiedonsiirtomahdollisuuksia yleisistä järjestelmistä on
Fennoassa käyttövalmiina. Jos tarvittavaa siirtotapaa ei
vielä ole, tutustaan mahdollisuuksiin ja parhaisiin toteutustapoihin aina tapauskohtaisesti.
Integraatioiden lisäksi yrittäjän apuna on Fennoa API, joka
tarjoaa kaksisuuntaisen ja reaaliaikaisen yhteyden yrityksen taloushallintoon mistä tahansa ohjelmistosta. Fennoa
API:n avulla on mahdollista esimerkiksi siirtää kirjanpidon
tositteita ja myyntilaskuja sekä tarkistaa niiden reaaliaikainen tilanne.
Fennoan integraatioihin lukeutuvat:
y Verkkokaupat. Siirrot tehdään myynnin laskuina tai
kirjanpidon tositteina.
y Kassajärjestelmät. Myyntien siirrot tehdään
reaaliaikaisesti Fennoa API:n avulla tai päivittäin
yhtenä automaattisena tiedonsiirtona.
y ERP-järjestelmät. Esimerkiksi kirjanpidon tuonti ja
vienti ja muut siirrot tehdään yrityksen tarpeiden
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mukaan.

YHTEENVETO

Edes hiukan tahtoa uudistua, uskallusta
tavoitella moderneja työntekotapoja,
pienen vaivan tarjoaman valtavan hyödyn
hahmottamista – jo näillä ajattelutavan
muutoksilla pääsee pitkälle kirjanpidon
prosessin tehostamisessa.
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Asiaa on paljon, mutta
syytä huoleen hyvin vähän

Tilitoimistot ovat Fennoan ohjelmiston asiantuntijoita, joten oman kirjanpitäjän puoleen kääntyminen kannattaa aina, kun sormi menee suuhun.
Yhteistyössä tilitoimiston kanssa alkuun pääseekin varsin nopeasti. Kunhan
muistat nämä askeleet, kirjanpitosi tehostuu ihan silmissä:

Sitoudu yhteistyöhön Tehokkuus lähtee käyttäjistä – varmista siis, että yrityksen edustajan
lisäksi kirjanpitäjä ja palkanlaskija ovat samalla viivavalla.

Selkeytä roolit ja tehtävät Fennoan ohjelmiston yhteiskäyttö on parhaimmillaan, kun kaikilla

osapuolille on sovittu omat tehtävät. Varmista siis, että itsekin tiedät,
mitä sinulta odotetaan.

Siirrä osakirjanpidot Fennoaan Kaikilta säästyy aikaa, kun kenenkään ei tarvitse käsityönä kirjata
aineistoja kirjanpitoon.

Ota verkkolaskuoperaattori, pankki- Voimme luvata, että osaamisesi ei ole tässä prosessissa haasteesi –
ominaisuudet ja viranomaistahot haltuun ainoastaan uskallus kokeilla on.
Tutustu sisäiseen ja Pysyt itse yrityksesi tilasta perillä, ja niin pysyvät tarvittavat viranulkoiseen raportointiin omaisetkin juuri silloin, kun pitää.
Integroi Turha jättää hyväksi todettuja prosesseja matkan varrelle, kun ne
voi integroida suoraan Fennoaan. Tutustu tarkemmin, miten voit
yhdistää tarvitsemasi ohjelmat toisiinsa.
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Asiakastutkimuksemme tuloksia:
Yrittäjä,

SINULLA
ON OIKEUS
tehokkaaseen kirjanpitoon. Vaadi sujuvuutta!

Tilitoimistojen kanssa yhteistyössä
kehitetty Fennoa on pitkälle automatisoitu
taloushallinnon ohjelmisto, jota on
helppo käyttää myös ilman aikaisempaa
ohjelmistokokemusta.

97 %
vastaajista valitsisi
Fennoan palvelut
uudelleen.

vastaajista arvioi
Fennoan olevan
kilpailijoitaan parempi.

“Ohjelma on paras taloushallintotyökalu yrittäjän ja kirjanpitäjän välille.”

Tilitoimistojen kautta yrityksen käyttöön saatavan Fennoan osa-alueet muodostavat saumattoman ja loogisen
kokonaisuuden. Kaikki tarvittavat toiminnot ja dokumentit
löytyvät samasta paikasta, jolloin yrittäjän ja tilitoimiston
välinen yhteistyö on tehokkaimmillaan. Fennoaan on
myös helppo integroida muita ohjelmia.
Taloushallintoliiton ohjelmistovertailussa (11/2021) Fennoa
sai yhtä lailla erinomaiset pisteet kaikissa tutkimuksen
seitsemässä vertailukategoriassa. Kärkisijalle kirimme
yleisen tyytyväisyyden, toiminnan tehokkuuden ja yh-

Taloushallintosi sydämessä

79 %

teiskäytön onnistuneisuuden kategorioissa, joista ensin
mainittu oli jaettu voittosija pisteillä 4,2/5. Kaikissa muissa
kategorioissa Fennoa ylsi vähintään kolmen parhaan ohjelmiston joukkoon.
Tuloksien perusteella Fennoa on edelleen uuden sukupolven ohjelmistojen selkeä ykkönen. Fennoan saat käyttöösi
kumppanitilitoimistojemme kautta koko maassa.

Fennoa-tilitoimistot

fennoa.com

