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Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon
tarkoittaa sitä, etteivät paperiset laskut enää
vie aikaasi, ja voit hoitaa yrityksen talouteen
liittyviä asioita missä ja milloin sinulle sopii.

1. MITÄ SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO ON?
Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan esimerkiksi kirjanpidon, laskujen ja reskontran hoitamista sähköisesti erilaisilla
tarkoitukseen suunnitelluilla järjestelmillä. Sähköisessä taloushallinnossa on siis käytössä yksi tai useampia järjestelmäapuvälineitä.
Tämän lisäksi sähköisessä taloushallinnossa on usein mukana myös
kumppani, joka on erikoistunut sähköiseen taloushallintoon, ymmärtää järjestelmät, ja omaa lisäksi asiantuntijuuden yrityksen kirjanpidon ja tilitoimistopalveluiden hoitoon.
Kyse on siis melko samanlaisesta yhteistyöstä kuin perinteisessäkin
kirjanpidossa. Välineet kirjanpidon hoitoon ovat kuitenkin digitaaliset ja usein myös verkossa. Sähköisessä taloushallinnossa pyritään
pääsemään eroon turhasta papereiden lähettämisestä ja arkistoinnista ja kuljettamaan tiedot läpi koko kirjanpidon sähköisessä muodossa. Laskut hoidetaan verkkolaskuina ja kirjataan suoraan
järjestelmään.
Sähköinen taloushallinto on yhä laajemmin käytössä ja yhä useammat tahot ovat siirtyneet sähköiseen taloushallintoon. Nykypäivänä
kysymys siitä, siirrytäänkö käyttämään sähköisen taloushallinnon
järjestelmiä, tulee eteen usein siinä vaiheessa, kun kaikki sidosryhmät ovat jo niin tehneet. Asiakas hyväksyy ostolaskut tai lähettää
verkkolaskut vain verkkolaskuosoitteeseen.
Myös viranomaiset ovat monin paikoin mahdollistaneet vaivattoman
sähköisen asioinnin ja pyrkivät ohjaamaan asiakkaansa käyttämään
mieluummin sähköisiä järjestelmiä. Muun muassa verottaja ohjaa
asiakkaitaan tekemään ilmoitukset sähköisesti ja maksamaan esimerkiksi arvonlisäverot verotilille.
Sähköisen taloushallinnon ohjelmistot mahdollistavat yrityksen
taloudellisten tietojen kulkemisen sähköisessä muodossa. Taloushallinnon tiedot ovat yhdessä paikassa, ja niihin on pääsy yrityksen
lisäksi esimerkiksi kirjanpitäjällä ja tilintarkastajalla. Sähköinen
taloushallinto onkin ennen kaikkea yhteistyötä kirjanpitäjän tai
tilitoimiston kanssa ja yrityksen tilinpidon hoitoa ajasta ja paikasta
riippumatta.
Kun tieto on yhdessä paikassa, sitä pystyvät hyödyntämään niin
yrittäjä itse kuin hänen kirjanpitäjänsäkin. Verrattuna perinteiseen
kirjanpitoon sähköinen taloushallinto on huomattavasti tehokkaampaa. Sen edut muodostuvat etenkin ajan ja kustannusten säästöistä.
Sähköisen taloushallinnon avulla yrittäjä voi hoitaa esimerkiksi
laskutusta ja kirjanpitoa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Järjestelmät vähentävät manuaalista työtä ja mahdollistavat nopeasti ja helposti tuoreiden ja ajantasaisten tietojen saamisen yrityksen talouden
tilasta.

Sähköinen taloushallinto säästää aikaa ja kustannuksia, kun laskut ja yrityksen taloustiedot ovat
sähköisessä muodossa ja helposti saatavilla.

2. SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDUT
Kirjanpidossa ja tilitoimistopalveluissa on vielä viime vuosiin asti
toimittu melko perinteisin keinoin – vaikka käytössä olisi sähköisiä
välineitä, itse tiedot ovat kulkeneet paperisina, postin matkassa tai tulostettuna sähköpostista. Paperin siirtelystä koituva työmäärä on perinteisesti kulminoitunut kerran vuodessa lankeaviin tilinpäätöksiin
ja veroilmoituksiin, joihin etenkin pienyrittäjä kuumeisesti on etsinyt
vuoden takaisia kuitteja kenkälaatikosta tajutakseen, että lämpöpaperi on hukannut musteet ja niiden mukana kuitin tiedot.
Ideaalisti sähköisessä taloushallinnossa kaikki tiedot kulkevat koko
prosessin ajan digitaalisessa muodossa. Kun tulee tilinpäätösten ja
veroilmoitusten aika, järjestelmään vuoden aikana tallentuneet tiedot
löytyvät näppärästi raportteihin. Laskutuksessa sähköinen taloushallinto säästää ajassa ja kustannuksissa: kun verkkolasku kulkee
sähköisesti, tarve tulosteille ja kirjekuorille katoaa. Kustannushyöty
taloushallinnon siirtämisestä digitaaliseen aikaan tulee etenkin
silloin, kun kirjanpidossa on paljon transaktioita ja tapahtumia.
Mitä pidempään on sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja käyttänyt,
ja mitä pidemmälle tilinpidon sähköiset käytännöt rutinoituvat, sitä
enemmän sähköistämisestä saa ajallista hyötyä. Kun kirjanpitäjällä
on pääsy yrityksen taloushallinnon tietoihin, ei yrittäjän tarvitse huolehtia asiasta ollessaan toisaalla.
Sähköisen taloushallinnon hyödyt paljastuvat etenkin verrattaessa
sitä perinteiseen kirjanpitoon. Erilaiset raportit syntyvät hetkessä
esimerkiksi viranomaisille tai rahoitusneuvotteluihin. Sähköisen
taloushallinnon ohjelmistot säästävät sekä aikaa että kustannuksia
päivittäisissä yrityksen talouden hallintaan liittyvissä toimissa; Laskun postissa lähettäminen vaatii ensin sen tulostamisen, laittamisen
kirjekuoreen, postimerkin hankinnan ja lopulta laskun toimittamisen
postin matkaan. Siihen, että asiakas lopulta saa laskun pöydälleen
ja hyväksyttää sen ylimmällä johdolla ja rahat lopulta ilmaantuvat
saajan tilille, on joskus jopa useiden viikkojen matka.
Sähköisen taloushallinnon avulla on mahdollista oikaista useampi kulma prosessissa ja säästää näin sekä resursseja että aikaa.
Verkkolasku saapuu digitaalisia kanavia pitkin vastaanottajalle
päivien sijaan tunneissa ja sähköisessä muodossa oleva lasku on helpompi hyväksyttää kuin jokaisen pöydän kautta kulkeva paperilasku.
Säästetty aika voidaan lisätä myös kustannushyötyjen sarakkeeseen
– yrittäjä voi keskittyä yrityksen toimintaan.
Kirjanpidon ja taloushallinnon hoitaminen digitaalisessa muodossa
pitää myös laskut, kuitit ja numerot paremmin järjestyksessä. Kun
lasku on digitaalisessa muodossa yhdessä ja samassa paikassa odottamassa maksajaansa, ei sinun tarvitse enää huolehtia siitä, veikö posti
laskun perille tai läpäisikö liitetiedosto vastaanottajan palomuurit.

Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa
kirjanpidon ja laskutuksen digitalisoimisen käytännössä. Osaava kumppani auttaa niin ohjelmiston
kehitystyössä kuin päivittäisessä käytössä ja neuvoo
myös, miten saat järjestelmästä parhaan hyödyn irti.

3. SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOT
Ohjelmiston hankinta on ensimmäinen askel yrityksen taloushallinnon sähköistämiseen. Sopivan ohjelmiston valinta ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa. Sähköisen taloushallinnon ohjelmia on tarjolla
kirjava ja laaja joukko yksinkertaisista laskutusohjelmista päätyen
monimutkaisia toiminnallisuuksia sisältäviin laajoihin järjestelmiin.
Onkin syytä hankkia etukäteen mahdollisimman paljon tietoa tarjolla
olevista ohjelmista ja tarvittaessa pyytää valintaan ulkopuolista apua.
Useimmat sähköisen taloushallinnon ohjelmat ovat yksinkertaisia ja helppoja käyttää, varsinkin jos on tottunut käyttämään
erilaisia muita ohjelmistoja. Kumppanilta saa tarvittaessa ohjeistusta
ja koulutusta ohjelmiston käyttöön ja apua etenkin ongelmatilanteissa. Eri toimialoilla saattaa olla omia erityispiirteitä, jotka asettavat
ohjelmistolle ja sen käytölle lisävaatimuksia.
Erityisesti kannattaa pohtia, mitkä ovat oman toiminnan erityispiirteet, minkälaisia toiminnallisuuksia tarvitsee ja mitä ohjelmistolla
aikoo tehdä. Moninaisten vaihtoehtojen keskellä voi olla vaikea löytää järkeviä kiintopisteitä – yrityksen toiminnan luonne, sen koko ja
käytettävissä olevat taloudelliset resurssit tarjoavat kuitenkin joitakin
puitteita, minkä rajoissa sopivaa ohjelmistoa etsiä.
Omien tarpeiden ja toiminallisuuksien kirjon keskellä voi auttaa,
jos pohtii vaikkapa omaa laskutusprosessiaan tai erilaisia taloushallinnon toimia yrityksen arkipäivässä. Mitä tapahtuu kun tulee aika
laskuttaa asiakasta? Kuinka paljon on tuoteartikkeleita tai erilaisia
veroryhmiä? Onko asiakkaita muutamia vai satoja? Kuka tekee laskun, miten se lähetetään? Tai vaihtoehtoisesti toisin päin: kun toimittajalta saapuu kuorma ja lasku, mitä niille tapahtuu? Minne lasku
menee, kun se kilahtaa postiluukusta? Kuka vastaanottaa ja kuittaa
kuormakirjan, minne lasku menee ja kuka sen maksaa?

3.1. KERTAMAKSU VS. KUUKAUSIKORVAUS
Sähköisen taloushallinnon ohjelmiston kustannukset voivat muodostua monella tavalla. Joissakin tapauksissa kertasumma ohjelmistohankinnassa voi olla moninkertainen verrattuna kuukausihintaiseen
tuotteeseen – varsinkin jos kuukausivelotteisesta sopimuksesta on
helppo päästä tarvittaessa myös irti. On eri asia sijoittaa vaikkapa
3000 euroa maksavaan ohjelmistoon kerran, ja todeta ettei järjestelmä toimikaan halutusti, kuin sijoittaa kuukausihintaiseen
ohjelmistoon, jossa on lyhyt irtisanomisaika.
Sähköisen taloushallinnon ohjelmistot toimivat niin työpöytäohjelmistoina kuin selainpohjaisina käyttöliittyminä. Selainpohjainen ohjelmisto mahdollistaa sähköisen taloushallinnon hyödyt laajemmin,
koska tietoihin pääsevät käsiksi silloin yhtä lailla taloushallinnon
tukihenkilöt kuin yrittäjä itsekin paikasta riippumatta.

3.2. HANKI KUMPPANI
Sähköisen taloushallinnon hankintaan on myös järkevää valita
asiansa osaava ja ammattitaitoinen yhteistyötaho, sillä sähköisen
taloushallinnon aloittaminen käy helpommin luotettavan kumppanin avustuksella. Kumppani auttaa myös pystytyksen jälkeen
jokapäiväisessä taloushallinnon ohjelmiston käytössä, ja tarjoaa
koulutusta ja osaamistaan. Kumppani voi olla esimerkiksi sähköiseen
taloushallintoon erikoistunut tilitoimisto.
Kumppani on syytä valita huolella. Jos järjestelmäkeskeinen palveluntarjoaja keskittyy vain vikapyyntöjen välittämiseen sähköpostitse, tarpeellinen läsnäolo puuttuu. Hyvä kumppani auttaa ja tukee
järjestelmän päivittäisessä käytössä. Parhaimman tuen saa tilitoimistolta, josta saa järjestelmätuen lisäksi myös tilitoimiston palvelut,
jolloin kumppani huolehtii pääkirjanpidon sujumisesta oikein.
Tilitoimisto tukee myös yhteydenpidossa viranomaistahojen kanssa. Läsnäolossa tärkeää on myös kasvokkaiset tapaamiset. Vaikka
taloushallinnon ja kirjanpidon hoitaisikin täysin digitaalisesti,
henkilökohtainen neuvonta ja opastus on etenkin pulmatilanteissa korvaamatonta.
Joissakin tapauksissa tilitoimistot käyttävät myös asiakkaan hankkimia ohjelmistoja apuvälineinä. Tilitoimistolta kannattaa kuitenkin
varmistaa ennen hankintaa, että tämä on mahdollista. Usein tilitoimistotkin pyrkivät keskittämään kirjanpitotoiminnot yhteen järjestelmään, johon toimistolla on kertynyt asiantuntemusta. Toisaalta
sähköisen taloushallinnon ohjelmisto tuottaa helposti tarvittavan materiaalin ja raportit kirjanpitäjän käyttöön ja kirjanpitäjä voi näiden
pohjalta toimittaa pääkirjanpidon.
Yrittäjän houkutus on usein suuri omatoimiseen järjestelmähankintaan ryhtymiseen sähköisessä taloushallinnossa. Kumppanin hankintaa kuitenkin puoltaa se, että etenkin ongelmatilanteissa apu on näin
lähellä; jos jokin järjestelmässä ei toimi, ammattitaitoinen yhteistyökumppani osaa lähteä yhdessä ratkaisemaan ongelmaa.
Tilitoimisto on sähköisen taloushallinnon järjestelmän lisäksi itse
taloushallinnon ammattilainen ja asiantuntija. Tämä kattaa paljon
laajemmin asioita kuin pelkän järjestelmätuen. Hyvä kumppani
antaa myös vinkkejä siitä, miten parhaiten hoitaa vaikkapa laskutus
tai ostolaskujen kierrätys, tai mitä raportteja kannattaa seurata, jotta
pysyt ajan tasalla yrityksesi taloudellisesta tilasta.

3.3 JÄRJESTELMÄN OMINAISUUDET
Yksinkertaisimmillaan sähköisen taloushallinnon avulla voi kirjoittaa
laskuja ja pitää ostolaskuja järjestyksessä. Näissä ohjelmissa on usein
myös mahdollisuus antaa tilitoimistolle maksuoikeus ostolaskuihin.
Pienemmällekin yrittäjälle sopiva suppeampi ohjelmisto on usein
myös kustannuksiltaan edullinen.
Isommat yritykset kaipaavat sähköiseltä taloushallinnoltaan enemmän – jos ohjelmaan halutaan esimerkiksi liittää varastokirjanpitoa
ja toiminnanohjausjärjestelmää, tarvitaan ohjelmaan lisäpalikoita.
Mitä enemmän sähköisen taloushallinnon ohjelmistossa on ominaisuuksia, sitä enemmän se myös usein maksaa. On syytä kuitenkin
huomata, että lisätoiminnallisuudet on usein suunniteltu säästämään
käyttäjän aikaa, ja usein laajemmat taloushallinnon ohjelmistot on
suunniteltu asiakaslähtöisestä näkökulmasta käsin.
Ohjelmistohankinnassa onkin syytä katsoa tulevaisuuteen – ovatko
sekä kumppani että ohjelmisto valmiita kasvamaan sinun kanssasi
kohti mahdollista menestystä? Sähköisen taloushallinnon alustan on
syytä antaa mahdollisuuksia myös erilaisten lisäosien hankintaan
tarpeen mukaan. Jos tilanne vaatiikin esimerkiksi budjetointityökalua, on hyvä jos sellainen on helposti liitettävissä olemassa olevaan
ohjelmaan.

3.4 ESIMERKKEJÄ TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA

Visma Fivaldi

Visma Netvisor

Visma Fivaldi on kustannustehokas sähköinen
taloushallinnon pilvipalvelu, jota käytetään
yhdessä tilitoimiston kanssa. Ohjelmisto on
selainkäyttöinen ja pitää sisällään kaiken olennaisen laskutuksesta ostolaskujen kierrätykseen sekä reaaliaikaiseen raportointiin. Visma
Fivaldin yhteiskäytöllä tilitoimiston kanssa:

Visma Netvisor on ohjelmistopalvelu, joka
skaalautuu yrityksen tarpeisiin. Selainkäyttöisessä ohjelmistossa on kaikki olennaiset
sähköisen taloushallinnon ominaisuudet,
käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja hyvät
integrointimahdollisuudet. Visma Netvisor
mahdollistaa:

•
•
•

•
•

Säästät taloushallinnon kustannuksissa
Säästä aikaasi ydinliiketoimintaan
Säästät hermojasi, kun taloushallinnon
rutiinit helpottuvat

Linkki Fivaldin oppaaseen: http://
www.visma.fi/tietopankki/opas/
taloushallintojarjestelman-yhteiskayttotilitoimiston-kanssa/

•

Reaaliaikaisen talouden seurannan
Ratkaisee kirjanpitoaineiston säilyttämisen
ongelmat
Helpon ja tehokkaan talouden hoitamisen

Linkki Netvisor-demoon: http://info.netvisor.fi/
rantalainen-netvisor

Verkkolaskutus toimii siten, että laskun lähettäjä
lähettää paperisen laskun tai liitetiedoston sijaan
taloushallinnon järjestelmästä laskun suoraan asiakkaan verkkolaskuosoitteeseen. Asiakas avaa laskun,
hyväksyy ja maksaa sen omassa ohjelmassaan.

4. MYYNTILASKUTUS JA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY
Verkkolaskutus on huomattavasti edullisempaa kuin perinteinen
paperisten laskujen lähettäminen, ja ajankäytöllisesti tehokkaampaa kuin jopa sähköpostiin lähetettävät pdf-laskut. Laskut
kulkevat verkkolaskuosoitteisiin keskimäärin tunnissa, ja laskutusten tiedot pysyvät hallinnassa ja järjestyksessä sähköisissä
järjestelmissä. Verkkolaskutus on myös hyvin edullista – useimmat
operaattorit eivät ota juurikaan käsittelymaksuja verkkolaskuista.
Verkkolasku toimii samaan tapaan kuin yksityishenkilöillä käytössä
olevat e-laskut. Yrityksillä verkkolaskuosoite on useimmiten IBAN- tai
OVT-muotoinen.
Verkkolaskutuksessa luot laskun sähköisen taloushallinnon ohjelmistoon. Kun lasku on luotu, lähetät sen järjestelmän kautta verkkolaskuna sähköisesti vastaanottajan verkkolaskusosoitteeseen. Vastaanottaja puolestaan avaa sen omassa järjestelmässään. Vastaanottajan
osoite on joko pankin tai verkkolaskuoperaattorin antama numerosarja. Lisäksi tarvitset pankin tai operaattorin tunnuksen. Useimmat
yritykset ilmoittavat nämä verkkosivuillaan.

4.1 VERKKOLASKUOSOITTEET
Sähköinen laskutus toimii verkkolaskuosoitteiden välityksellä.
Verkkolaskutukseen tarvitset siis verkkolaskuja välittävän operaattorin, joka voi olla esimerkiksi pankki. Myös ohjelmistotoimittajat
toimivat verkkolaskuja välittävinä operaattoreina. Kun sähköisen
taloushallinnon palvelut avataan, avataan samalla myös verkkolaskuosoite, jota jatkossa käytetään laskutuksessa. Yrityksen postilokerotai käyntiosoite jää siis vain muun postin käyttöön. Tilitoimistokumppani auttaa myös verkkolaskuosoitteiden hankinnassa.
Verkkolaskutuksessa perustietojen lisäksi tarvitset tiedot asiakkaittesi
verkkolaskuosoitteista. Kun siirrytään sähköiseen laskutukseen
ja laskujen vastaanottoon, on hyvä tiedottaa asiakkaita ja sidosryhmiä laskutusosoitteiden muutoksesta ja pyytää heitä lähettämään omat verkkolaskuosoitteensa vastauksena. Jotkin ohjelmat mahdollistavat synkronoinnin erilaisten verkkolaskutustietoja
välittävien palveluiden kanssa, jolloin useimmat yritysten verkkolaskuosoitteet löytyvät valmiiksi. Päivittyminen saattaa kuitenkin olla
hidasta niin palvelun kuin ohjelmistonkin päässä.
Myös verkossa toimii palveluja, joista verkkolaskuosoitteita voi löytää. Muun muassa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE:llä on
verkossa toimiva verkkolaskuosoitteisto. Rekisteri ei kuitenkaan päivity automaattisesti, eikä tarjoa ajantasaista tietoa kaikkien yritysten
verkkolaskutustiedoista. Kaikkein varmimmin oikean tiedon oikeasta
verkkolaskuosoitteesta saa kysymällä yritykseltä tai muulta toimijalta

itseltään. Omiin laskuihin voi liittää esimerkiksi pyynnön verkkolaskuosoitetiedoista, mikäli sellainen on toisella osapuolella käytössä.
Sähköisen taloushallinnon ohjelmisto mahdollistaa vaivattoman sähköisen laskutuksen, kun asiakkaiden tiedot on syötetty järjestelmään.
Myös useimmissa sähköisissä laskutusohjelmissa tuotteet ja niiden
hinnat syötetään järjestelmään valmiiksi, ja laskua kirjoitettaessa
valmiit tiedot poimitaan laskulle.
Itse ohjelmiston käyttö lähtee liikkeelle näiden tietojen syöttämisestä. Monet ohjelmistot toki mahdollistavat myös sellaisten laskujen
tekemisen, joissa kaikki tiedot syötetään joka kerta uudelleen. Tällöin
kuitenkin menetetään sähköisen taloushallinnon monet edut. Kun
tuotteet, niiden hinnat sekä asiakkaat ovat valmiina järjestelmässä,
laskujen kirjoittaminen käy kätevämmin ja on aina yhdenmukaista. Järjestelmästä toiseen siirryttäessä tiedot pystytään useimmissa
tapauksissa siirtämään automaattisesti, tai ainakin Excel-pohjaisesta
taulukosta. Tästä mahdollisuudesta kannattaa kysyä lisää tilitoimistokumppaniltasi.

4.2 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY
Jotta tavarantoimittajasi tai muu sidosryhmääsi kuuluva taho voi
laskuttaa sinua, he tarvitsevat verkkolaskuosoitteesi. Kun ohjelmisto
otetaan käyttöön, toimittajien välitön tiedottaminen laskutusosoitteiden muutoksesta helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa. Voit myös
pyytää laskuttajaa tiedottamaan kirjanpitäjääsi, kun ensimmäinen
lasku on lähtenyt verkkolaskuosoitteeseen. Näin voidaan varmistaa,
että kaikki järjestelmän prosessissa toimii ja lasku saapuu perille.
Mikäli tarkoitus on päästä kaikesta paperista eroon laskutuksessa,
skannauspalvelut mahdollistavat myös paperisten laskujen vastaanoton suoraan sähköisen taloushallinnon ohjelmistoon. Tällöin laskuttaja lähettää laskun skannauspalveluun, jossa lasku digitalisoidaan
ja syötetään järjestelmään. Skannauspalvelun ohella voi myös avata
tulostuspalvelun, jonka avulla voi lähettää laskuja niille, jotka eivät
ota verkkolaskuja vastaan. Tällöin lasku siirtyy ulkopuoliseen tulostuspalveluun, jonka kautta lasku tulostetaan ja lähetetään perinteisesti postitse vastaanottajalle.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa vaivattoman
raportoinnin. Järjestelmästä on helppo tulostaa esimerkiksi vuoden aikana tallennetut luvut veroilmoitusta varten.

5. REAALIAIKAINEN RAPORTOINTI
Sähköinen taloushallinnon järjestelmien avulla erilaisten raporttien tuottaminen on hyvin vaivatonta verrattuna perinteisiin
kirjanpidon menetelmiin. Tilikirjasarakkeiden ja Excel-taulukoiden
sijaan myyntiä voidaan seurata tehokkaasti järjestelmän avulla. Kun
tiedot ovat jo järjestelmässä, on niitä helppo yhdistellä eri tavoin ja
tuottaa helposti esimerkiksi tulos- ja taseraportit. Raportit syntyvät
tuntien ja päivien sijaan minuuteissa hyvin laajastakin aineistosta.
Useimmat sähköisen taloushallinnon järjestelmät mahdollistavat
taloustietojen tarkastelun myös erilaisilla aikaväleillä.
Raportoinnin vaivattomuus ja tietojen digitaalinen käsittely
mahdollistaa myös sujuvan viranomaisilmoitusten tekemisen.
Esimerkiksi palkanlaskennassa tulo- ja veromaksutiedot syötetään
järjestelmään, josta ne on helppo hakea viranomaisen sähköiseen
lomakkeeseen. Myös arvonlisäveroilmoitukset ja -maksut kulkevat
sähköisesti suoraan järjestelmästä säästäen näin vaivaa ja aikaa.
Etenkin myynnin raportoinnin puolella sähköisen taloushallinnon
toiminnallisuudet tuovat laajempia strategisia etuja. Sähköisen taloushallinnon ohjelmistot mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisenkin
myynnin seurannan, ja erilaiset järjestelmät mahdollistavat esimerkiksi tietojen keräämisen vaikkapa asiakaskohtaisesti tai tuoteryhmäkohtaisesti. Myynnin raportoinnin yksityiskohtaisuus riippuu siitä,
kuinka tarkkaan myynnin seuranta on haluttu toteuttaa. Myynnin
yksityiskohtainen seuraaminen edellyttää luonnollisesti sitä, että
tietoja kerätään järjestelmään.
Sähköinen taloushallinto ja sen mahdollistama raportointi ja seuranta auttaa näin liiketoiminnan tehostamisessa. Kun taloustiedot ovat
jatkuvasti ajan tasalla ja reaaliaikaisia, pystytään paremmin seuraamaan yrityksen talouden kehitystä. Tämä mahdollistaa puuttumisen
esimerkiksi ongelmakohtiin; yksityiskohtainen raportointi voi paljastaa ne kohdat, joissa budjetointia voidaan tehostaa. Raportoinnin
avulla pystytään myös paremmin ennakoimaan ja katsomaan tulevaisuuteen.

OTA YHTEYTTÄ
Risto Järvinen
Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin
perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys
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