Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016

Tutkimusraportti

Kontrolli kestää
ulkoistuksen

Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa.
Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo taloushallinnon ulkoistuksen onnistuneen erittäin tai melko hyvin,
Taloustutkimuksen Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016
-tutkimus kertoo.
Mielenkiintoinen havainto on se, että yritykset, joilla ei ole
kokemusta taloushallinnon ulkoistamisesta, kokivat ulkoistuksen vaikutukset taloushallinnon kontrolliin ja läpinäkyvyyteen huomattavan kielteisinä verrattuna yrityksiin, jotka ovat
ulkoistaneet.
Tutkimuksen mukaan joka kolmas keskisuuri yritys on ulkoistanut taloushallintoaan, palkanlaskenta pois lukien. Ulkoistussuunnitelmia on viidesosalla vastanneista.
Rutiinit ovat yleisin syy siihen, miksi talousjohto ei pysty
tukemaan liiketoimintaa ja strategiaa. Ulkoistamalla rutiinit
talousjohto voi keskittyä tärkeämpään tekemiseen. Keskisuurten yritysten liiketoiminta tarvitsee talousjohdon tukea
- se on yritysten ja Suomen etu.

Taloustutkimus Oy teki Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 -tutkimuksen 26.5.–23.6.2016
puhelinhaastatteluina (150 kpl) kohderyhmänään suurten ja keskisuurten yritysten taloushallinnosta
vastaavat päättäjät. Kohdehenkilöinä olivat pääosin talousjohtajat ja -päälliköt sekä controllerit.

Ostolaskut ja
ostoreskontra edellä
Tutkimukseen vastanneista 32 prosenttia (n=150) kertoo yrityksensä ulkoistaneen taloushallinnon prosesseja. Ulkoistuspalveluille on kysyntää jatkossakin, sillä ulkoistamissuunnitelmia on
viidesosalla vastanneista. Palkkahallinto jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska se on jo yleisemmin ulkoistettu toiminto.
Tärkeimmät syyt taloushallinnon ulkoistamiselle ovat kustannussäästöt, resursseihin liittyvät syyt sekä tehokkuuden tai joustavuuden lisääminen.
Tutkimuksen kohderyhmästä taloushallinto on ulkoistettu yleisimmin 250–499 työntekijän yrityksissä. Niistä 40 prosenttia on
ulkoistanut taloushallintoaan. Keskisuurista (100–249 työntekijää)
yrityksistä ulkoistaneita oli 30 prosenttia. Niiden joukossa, jotka
ovat ulkoistaneet, yleisimmät ulkoistetut prosessit olivat ostolaskut ja ostoreskontra sekä kirjanpito.

Ostolaskuprosessi ulkoistetaan yleisimmin
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Henkilöstömäärä
100-249 henkilöä (n = 28)
250+ henkilöä (n = 20)

n = taloushallinto on ulkoistettu: Vastaajat = 48

Se onnistuu!
Peräti yhdeksän kymmenestä
taloushallintoaan ulkoistaneesta vastaajasta
kertoi ulkoistuksen onnistuneen erittäin tai
melko hyvin.

Tärkeimmät onnistumisiin johtaneet tekijät olivat hyvä suunnittelu ja prosessin sujuvuus, palveluntarjoajan ammattitaito
ja osaaminen.
Epäonnistumisiin - joista kertoi vain neljä vastaajaa – suurimpana syynä oli henkilöstön korkea vaihtuvuus tai ammatti
taidon tai osaamisen puute. Ulkoistavien organisaatioiden
kannattaakin kiinnittää huomiota palveluntarjoajan henkilöstön tyytyväisyyteen ja osaamiseen.

Tärkeimmät syyt siihen, että ulkoistaminen:

Onnistui hyvin

Onnistui huonosti n = onnistui melko huonosti tai huonosti, n = 4

n = onnistui erittäin tai melko hyvin, n = 44

30

Suunnittelu
27

Ammattitaito / osaaminen

Henkilöstön vaihtuvuus

25
80%

5
14

Muu
Eos

Suunnittelu

7

Kustannus

50

Ammattitaito / osaaminen

11

Yhteistyö / kielimuuri / kulttuuri

75

Henkilöstön vaihtuvuus

11
50%

n = taloushalinto on ulkoistettu

Ulkoistaminen edistää laadun mittausta
Taloushallintoaan ulkoistaneista 58 prosenttia kertoi yrityksensä mittaavan taloushallinnon palvelun laatua. Ne tuntevat
siten prosessiensa tilan ja tehokkuuden paremmin kuin ne
yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet. Niistä laatua mittasi
vain 37 prosenttia.
Aiempien tutkimusten mukaan laatu on palveluntarjoajan
valinnassa hintaa tärkeämpää. Mutta mitä laatu käytännössä
on? Tutkimukseemme osallistuneiden mielestä laatu tarkoittaa ensisijaisesti virheettömyyttä ja oikeellisuutta prosesseissa sekä ajantasaista ja aikataulussa pysyvää palvelua.

Automatisoinnin ja digitalisoinnin sekä
prosessien kehittäminen nousivat
ensisijaisiksi keinoiksi laadun parantamiseen.
Peräti 96 prosenttia vastaajista koki jatkuvaan kehitykseen
kykenevän kumppanin hyväksi vaihtoehdoksi ulkoistuspalvelua tarjoamaan.

Tärkeimmät taloushallinnon palvelujen laadun mittarit

53

Virheettömyys / oikeellisuus / korjausten määrä / reklamaatioiden määrä
45

Ajantasaisuus / aikataulussa pysyminen
15

Nopeus / raportointinopeus / viiveet / laskujen kiertonopeus
Asiakastyytyväisyys

9

Hinta / kustannukset / yksikkökustannukset / kustannustehokkuus

9
4

Tilintarkastajien palaute
Johtoryhmän palaute

2

Tiedon saatavuus

2

Läpinäkyvyys

1
18

Muu
Eos / ei mittareita

15
100 %

n = kaikki vastaajat: Vastaajat = 150

Moni pelkää menettävänsä
kontrollin
Ulkoistanut tietää paremmin

Tutkimuksen mukaan yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet,
kokivat ulkoistuksen vaikutukset taloushallinnon kontrolloitavuuteen ja läpinäkyvyyteen huomattavan kielteisinä verrattuina yrityksiin, jotka ovat ulkoistaneet. Ulkoistaneista lähes
30 prosenttia kertoo, ettei ulkoistus vaikuta lainkaan kontrolliin tai läpinäkyvyyteen. Yksikään ulkoistanut ei usko, että
ulkoistaminen vaikeuttaisi läpinäkyvyyttä erittäin paljon.
Herää kysymys, ovatko palveluntarjoajat epäonnistuneet
viestinnässä ja selkeiden toimintamallien luomisessa?

Tai ehkäpä palveluntarjoajat eivät ole osanneet kuvata
ulkoistuksen tuomaa myönteistä muutosta niin, ettei se
herättäisi epäilyksiä.
Yllättävänä havaintona voidaan pitää sitä, että vastaajien mielestä parhaita tapoja kontrollin ja läpinäkyvyyden
säilyttämiseksi olivat aktiivinen yhteydenpito ja palaverit
sekä yhteisesti sovitut toimintamallit selkeine vastuunjakoineen. Kysymys on perusasioiden toimivuudesta.

Miten kontrolli ja läpinäkyvyys voidaan parhaiten säilyttää ulkoistettaessa taloushallinnon prosesseja

Aktiivinen yhteydenpito / kommunikaatio / palaverit

20

Yhteisesti sovitut toimintamallit / -tavat / selkeä vastuunjako

20
16

Pääsy järjestelmiin / liittymät palveluntarjoajan järjestelmiin

15

Aito kumppanuus / avoimuus / yhteistyö / luottamus

13

Seuranta / valvonta / mittarit

12

Säännöllinen / ajankohtainen raportointi / palaute
9

Asianmukaiset / yhtenäiset tietojärjestelmät / tiedon saatavuus

8

Asiakaslähtöisyys / ulkoistuksen integrointi osaksi yritystä

7

Ammattitaitoinen yhteyshenkilö / tuntee toimialan
5

Nimetyt yhteyshenkilöt / pysyvyys
Suomalainen / paikallnen toimija
Palveluiden joustavuus / jatkuva kehittäminen
Muu
Ei osaa sanoa

3
2
10
16
100 %
n = kaikki vastaajat: Vastaajat = 150

Lähes puolet kärsii edelleen rutiineista

Peräti kaksi viidestä tutkimukseen vastanneesta kokee
taloushallinnon rutiinitehtävien hoidon melko tai erittäin suurena ongelmana päivittäisessä työssään.
Rutiinien hoito on mainituin syy, joka estää talousjohtajaa
käyttämästä riittävästi aikaa yrityksen strategiseen toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Rutiinit koettelivat
eniten sellaisia taloushallinnon yksiköitä, joissa työskentelee
4–7 henkilöä.

Tärkein syy, joka estää talousjohtajaa käyttämästä riittävästi aikaa yrityksen strategiseen toimintaan
ja liiketoiminnan tukemiseen

20

Rutiinitehtävien hoito
15

Prosessit / järjestelmät eivät kunnossa / virheet / informaation hajanaisuus

14

Resursointi / resurssipula / laaja tehtäväkenttä
11

Yksittäisten / yllättävien tehtävien selvittely / taustatiedon tuottaminen / muutokset / poikkeukset

10

Ajan puute

9

Ajankäytön hallinta / priorisointi
5

Taloushallinnon prosessien monimutkaistuminen / hallinta
Ammattitaitoisen työvoiman puute

2

Lainsäädäntö / lakisääteisten asioiden hoito / viranomaismuutokset

2

Vaatimustason nousu
Muu
Ei osaa sanoa / ei erityistä syytä

7
16
100 %

n = kokee rutiinitehtävien hoidon ongelmaksi: Vastaajat = 133

Haluatko bisneksen tukipilariksi? Tee näin!
Tutkimustulokset osoittavat, että taloushallinnon rutiinitehtävien ulkoistaminen onnistuu erinomaisesti. Parhaiten ulkoistettavia kohteita ovat volyymipohjaiset prosessit, kuten ostoja matkalaskujen käsittely sekä reskontran hoito.
Ulkoistamalla rutiinejaan yrityksellä on enemmän aikaa kriittisille prosesseille ja toiminnoille. Taloushallinto voi keskittyä
tukemaan liiketoimintaa. Yhä nopeammin muuttuva liiketoimintaympäristö vaatii myös talousjohtajan huomion.
Prosessin hallinta on päivittäistä puurtamista virheiden ja
poikkeamien korjaamiseksi. Ulkoistaminen on talouspäättäjälle mahdollisuus nousta prosessin yläpuolelle rutiinien
pyörittämisestä prosessin johtamiseen.
Automatisointi ja järjestelmien kehittäminen parantavat
taloushallinnon laatua. Niihin kannattaa siis panostaa,
vaikkei laatua mittaisikaan.

Valtaosa ulkoistuksista sujuu tutkimuksen mukaan hyvin.
Ulkoistaneet talousjohtajat tietävätkin siten onnistumisen
salaisuuden: Suunnittele ulkoistus hyvin ja hoida se osaavien ammattilaisten kanssa! Ohjattavuus ja läpinäkyvyys
edellyttävät hyvää kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta
palveluntarjoajan kanssa.
Yksityisihmisinä uskallamme ulkoistaa läheisten
vanhuksiemme hoidon. Yritykset uskaltavat ulkoistaa jo
kriittisiä toimintojaan, kuten asiakaspalvelua ja myyntiä.
Kannattaisiko siis olla rohkea ja antaa taloushallinnon rutiinit
ammattilaisen hoidettavaksi?

efima.com

