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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia case-yrityksen konsernitilinpäätöspro-
sessia kuntakonsernissa. Tehtävänä oli myös suunnitella case-yritykselle uusi 
konsernitilinpäätöksen prosessikaavio. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa kehi-
tysehdotuksia kunnan konsernitilinpäätöksen laadintaprosessiin, jotta sitä voitai-
siin tehostaa ja selkeyttää tekijöiden näkökulmasta. Myös uudesta prosessikaa-
viosta toivottiin tulevaisuudessa olevan hyötyä case-yritykselle prosessin kehitys-
työssä. 

Opinnäytetyössä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää. Lähdeaineistona tut-
kimukselle olivat Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, Kuntaliiton Internet-sivut ja 
konsernitilinpäätöskirjallisuus. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään kuntakon-
sernin muodostumista, kuntataloutta ja konsernitilinpäätöstä. Empiriassa case-
yritystä ja sen konsernitilinpäätösprosessia tarkastellaan haastattelusta saadun 
materiaalin avulla. Se hankittiin kahdelta case-yrityksen kirjanpitäjältä teema-
haastattelulla. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville case-yrityksen konsernitilinpäätöksen laa-
dintaprosessiin liittyviä haasteita. Prosessille annettiin myös erilaisia kehityseh-
dotuksia, joilla siitä voisi saada mahdollisimman tehokkaan ja selkeän. Lisäksi 
case-yritykselle valmistui uusi konsernitilinpäätöksen prosessikaavio tukemaan 
laadintaprosessia ja selkeyttämään case-yrityksen ja sen asiakkaan yhteistyötä.  

Asiasanat: kuntatalous, kuntakonserni, konsernitilinpäätös, prosessikaavio 
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Abstract 
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The purpose of the research was to examine the process of consolidated financial 
statements in the consolidated municipality. In addition, the purpose was to de-
sign a new process diagram for consolidated financial statements. The objective 
was to find out possible opportunities for developing the process. The study was 
commissioned by a case company. They wanted to find out how their consoli-
dated financial statement process would become more efficient and easier for its 
operators in the future. 

The research method was qualitative. The data for this thesis were collected from 
literature and Internet. The theory part discusses topics concerning consolidated 
municipality, municipal finance and consolidated financial statements. The infor-
mation for empirical part was gathered by interviewing two accountants, who work 
in the case company. The interview was accomplished as a theme interview.  

As a result of this thesis many challenges were found and development sugges-
tion for the process were given. With these results the case company will be able 
to start developing their process of consolidated financial statements. A new pro-
cess diagram was also designed and made to help the case company and its 
customer to develop their collaboration.  

Keywords: municipal finance, consolidated municipality, consolidated financial 
statements, process diagram 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee konsernitilinpäätöksen prosessia ja sen kehittä-

mistä toimivammaksi case-yrityksessä. Opinnäytetyössä tutustutaan case-yrityk-

sen konsernitilinpäätöksen laadintaprosessiin. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, 

sillä myös yrityksen konsernitilinpäätöksen prosessikaavio kaipaa päivittämistä. 

Case-yritys laatii vuosittain konsernitilinpäätöksen kuntakonsernille, minkä poh-

jalta aihetta tutkitaan. Keskisuuri kuntakonserni on yrityksen isoin omistaja-asia-

kas, joten se työllistää yritystä eniten. Sekä case-yritys että kuntakonserni pysy-

vät tutkimuksessa nimettöminä. Niitä käsitellään nimillä Yritys Oy ja Kaupunki Oy. 

Yleisesti koetaan, että konsernitilinpäätöksen laatiminen on yksi haastavimmista 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen osa-alueista (Honkamäki, Reponen, Mäkelä & Poh-

jonen 2016, 5). Kun otetaan huomioon konsernin emo- ja tytäryhtiöt, verotuksel-

liset seikat sekä kirjanpidolliset haasteet eliminointeineen ja yhdistelyineen, voi-

daan tulla siihen tulokseen, että prosessi on monista pienistä palasista muodos-

tuva kokonaisuus. Konsernitilinpäätös ei synny täysin itsestään, vaikka nykypäi-

vänä moni asia voidaan hoitaa ohjelmiston kautta automatisoidusti. Nyt on hyvä 

ajankohta tutkia, miten Yritys Oy:n konsernitilinpäätöksen laadintaprosessin jo-

kaisella osa-alueella voitaisiin toimia mahdollisimman tehokkaasti ja päivittää sa-

malla prosessikaaviota. 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoite on antaa kehitysehdotuksia konsernitilinpäätöksen laadin-

taprosessiin ja siihen, kuinka prosessista saataisiin mahdollisimman käyttäjäys-

tävällinen. Tavoitteena on myös suunnitella case-yrityksen konsernitilinpäätök-

sen prosessikaaviosta toimivampi ja päivittää se vastaamaan nykyistä toiminta-

muotoa. 

Prosessikaavion tulee olla selkeä ja kaikille kaavion käyttäjille luettava ja ymmär-

rettävä. Prosessiin ei esitetä laajoja tai epäkäytännöllisiä muutosehdotuksia, sillä 

jokaisella yrityksellä on omat vakiintuneet käytäntönsä toimintaohjeineen ja oh-

jelmistoineen. Myös tilinpäätöksen tekeminen itsessään on kaavamainen ja la-
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keihin perustuva prosessi, joka on aina tehty pääpiirteittäin samalla tavalla. Tut-

kimuksen tarkoitus on kuitenkin antaa case-yritykselle ulkopuolista näkökulmaa 

uuteen ajattelumalliin ja toiminnan kehittämiseen prosessin osalta. 

Opinnäytetyön teoriaosassa keskitytään konsernitilinpäätösprosessiin ulkoisen 

laskentatoimen ja kunnan taloushallinnon näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat 

kuntakonserni, kuntatalous ja konsernitilinpäätös prosessina. Opinnäytetyössä ei 

tulla käsittelemään konsernitilinpäätöksen monimutkaisempia erityiskysymyksiä, 

rakennejärjestelyjä, kansainvälisiä tilinpäätöskäytäntöjä tai johdon laskentaan liit-

tyviä tunnuslukuja, sillä ne eivät ole tämän opinnäytetyön kannalta oleellisia. 

Empiirinen osuus käsittelee case-yrityksen toimintatapoja ja prosessia koskien 

Kaupunki Oy:n konsernitilinpäätöstä. Hankitun aineiston avulla tutustutaan case-

yrityksen konsernitilinpäätöksen laadintaan, annetaan kehitysehdotuksia ja suun-

nitellaan uusi prosessikaavio. Yritysesittely sisältyy opinnäytetyöhön, mutta Yritys 

Oy:n muuta toimintaa ei avata tarkemmin. 

Opinnäytetyön päätutkimusongelma on: 

- Miten Yritys Oy:n konsernitilinpäätösprosessia voidaan kehittää käyttä-

jänäkökulmasta tehokkaammaksi ja selkeämmäksi? 

Sitä tukevat seuraavat alaongelmat: 

 Kuinka hyvin nykyinen konsernitilinpäätösprosessi toimii sitä laativien hen-

kilöiden näkökulmasta? 

 Millaisia haasteita konsernitilinpäätöksen laadinta aiheuttaa? 

 Millaisia mahdollisia puutteita prosessin kulussa on? 

 Kuinka prosessia voidaan tehostaa käyttäjäystävällisemmäksi? 

1.2 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto hankitaan kvalitatiivisella eli laadullisella tutki-

musmenetelmällä. Siinä lähtökohtana on todellisuuden kuvaaminen. Tutkimus-

kohteesta hankitaan tietoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tapausta käsi-
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tellään ainutlaatuisena. Toisin sanoen siis pyritään löytämään tutkimuskohtee-

seen liittyviä tosiasioita, ei todenneta jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2014, 161, 164.) 

Opinnäytetyö on myös toiminnallinen ja sen yhtenä tavoitteena on suunnitella 

case-yritykselle uudistettu konsernitilinpäätöksen prosessikaavio. Pohja-aineis-

tona toimii yritykseltä saatu tilinpäätösprosessin malli. Tutkimuksen avulla pyri-

tään kehittämään case-yrityksen toimintaa konsernitilinpäätösprosessin osalta. 

Opinnäytetyön ja uuden prosessikaavion valmistuttua se voi herättää case-yrityk-

sessä uusia ajatuksia ja synnyttää mahdollisesti parannustoimenpiteitä konserni-

tilinpäätösprosessin kulkuun. 

Empiirisen osion aineisto kerätään puolistrukturoidulla eli teemahaastattelulla. Se 

on vapaampi tapa aineiston keräämiseen ja toimii parhaiten silloin, kun on tarkoi-

tus kerätä tietoa tietystä teemasta tai tehdä konsultaatiota asiantuntijalle (Vilkka 

2003, 63). Tulevassa tutkimuksessa haastatellaan asiantuntijoina kahta case-yri-

tyksen kirjanpitäjää, joiden suurimpana vastuuna on konsernitilinpäätöksen ko-

koaminen. Tarvetta useampaan haastateltavaan ei ole, sillä haastateltavat tunte-

vat prosessin parhaiten ja osaavat kertoa siitä niin laajasti, että tarvittava tutki-

musmateriaali saadaan koottua. 

Opinnäytetyön valmistuttua pidetään loppupalaveri case-yrityksen kirjanpitäjien 

ja palvelupäällikön kanssa. Silloin keskustellaan valmiista työstä ja tulleen palaut-

teen pohjalta opinnäytetyön empiiriseen osaan ja prosessikaavioon voidaan vielä 

tehdä muutoksia. 

1.3 Aiemmat tutkimukset 

Täysin samasta aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä ei ole tullut esille. On kuitenkin 

opinnäytetöitä, jotka käsittelevät kuntakonsernia, konsernitilinpäätöstä tai pro-

sessia erilaisista näkökulmista. 

Harri Vilkman on tehnyt vuonna 2011 opinnäytetyön ”Tilinpäätösprosessin doku-

mentointi ja kehittäminen Berner Osakeyhtiössä”. Hän on dokumentoinut case-

yrityksen tilinpäätösprosessin ja antanut sille kehitysehdotuksia. Vuonna 2010 

kirjoitettu ”Kunnan uudistunut konsernitilinpäätös” on Eeva Aron opinnäytetyö. 
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Hänen aiheenaan on ollut tutkimus siitä, kuinka kunnan konsernitilinpäätös laa-

ditaan kuntalain muutoksen tultua voimaan vuonna 2008. Mari Hoffren ja Virve 

Inkinen ovat kirjoittaneet vuonna 2008 opinnäytetyön aiheenaan ”Konsernitilin-

päätöksen laadintavaiheet”. Sen case-yrityksenä on ollut kansainvälinen Isku-Yh-

tymä Oy ja tavoitteena on ollut selvittää muuttuneen lainsäädännön vaatimukset 

konsernitilinpäätöksen laadinnassa.  

Tämä opinnäytetyö ottaa kantaa aiheeseen uudesta näkökulmasta, kun käsitel-

lään kuntakonsernia, kuntataloutta, konsernitilinpäätöstä ja prosessin kehittä-

mistä samassa yhteydessä. Aiemmat aihepiiriin liittyvät tutkimukset ovat olleet 

tässä opinnäytetyössä tukena rakenteen ja lähteiden osalta. Ne ovat olleet kvali-

tatiivisia tutkimuksia ja empiiristä aineistoa on hankittu haastatteluiden ja havain-

noinnin avulla. 

1.4 Teoreettinen viitekehys ja rakenne 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu Kirjanpitolautakunnan ja Kirjanpi-

tolautakunnan kuntajaoston yleisohjeista, konsernitilinpäätöskirjallisuudesta ja 

Internet-lähteistä. Tärkeimmät lähteet tutkimukselle ovat olleet Yleisohje kunnan 

ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta, Kuntaliiton julkaisut ja kun-

talaki. 

Opinnäytetyö muodostuu teoriasta ja empiirisestä osasta. Toisessa luvussa kä-

sitellään kuntakonsernia ja sen määritelmää sekä tutustutaan konserniyhteisöi-

hin. Lisäksi syvennytään kuntatalouteen ja sen toimintaan. Kolmas luku keskittyy 

avaamaan konsernitilinpäätösprosessia, kunnan konsernitilinpäätöstä, sen ta-

voitteita, laadintaperiaatteita ja sisältöä yleisellä tasolla. Neljännessä luvussa tu-

tustutaan empiriaan. Aluksi kerrotaan hieman case-yrityksestä, jonka jälkeen tut-

kitaan sen konsernitilinpäätösprosessia ja tilinpäätöksen laadintaa haastattelusta 

saadun aineiston pohjalta. Viidennessä luvussa analysoidaan aineistoa ja tutki-

mustuloksia. Sen jälkeen perehdytään valmiiseen prosessikaavioon ja pohditaan 

tutkimusta. Viimeinen luku on yhteenveto koko tutkimuksesta. Siinä kootaan 

kaikki tutkimuksesta saatu olennainen tieto ja kehitysehdotukset yhteen. 
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2 Kuntakonserni 

2.1 Määritelmä ja konserniyhteisöt 

Kuntakonserni on kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhtei-

sön muodostama taloudellinen kokonaisuus (kuvio 1, s. 10). Siinä kunnalla on 

yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräys-

valta yhdessä tai useammassa tytäryhteisössä. Myös tytäryhteisön yksin tai yh-

dessä muiden tytäryhteisöjen kanssa hallitsema määräysvalta toisessa yhtei-

sössä voi antaa määräysvaltasuhteen kuntakonsernille. (Kirjanpitolautakunnan 

kuntajaosto 2015, 7.) 

Kuntakonsernin emoyhteisö on konsernitilinpäätöksen laativa kunta. Emoyhtei-

söön voi kuulua liikelaitoksia ja taseyksikköjä. Emoyhteisön asema perustuu 

määräysvaltaan toisessa kirjanpitovelvollisessa. Kunnan tai kuntayhtymän tytär-

yhteisöjä voivat olla osakeyhtiöt, muut kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät, yh-

distykset sekä muut yhteisöt ja säätiöt, joissa kunnalla tai kuntayhtymällä on yksin 

tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. 

Emoyhteisönä toimiva kunta ja sen tytäryhteisöt yhdessä muodostavat konser-

niyhteisön, joka voi kuulua useampaan kuin yhteen kuntakonserniin.  (Suomen 

Kuntaliitto 2014, 65; Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 7-8.) 

Kirjanpitolain 1. luvun 5 §:n mukaan kirjanpitovelvollisella on määräysvalta toi-

sessa kirjanpitovelvollisessa, kun se omistaa yli puolet kohdeyrityksen äänimää-

rästä, sillä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö kohdeyrityksen hallituksen 

jäsenistä tai kirjanpitovelvollinen voi muuten käyttää tosiasiallista määräysvaltaa 

kohdeyrityksessä (Honkamäki ym. 2016, 14). Määräysvaltaa voidaan pitää kon-

sernisuhteen olennaisena tunnusmerkkinä sen takia, että käytännössä se tarkoit-

taa emoyrityksen mahdollisuutta ohjata konserniin kuuluvien yritysten toimintaa 

ja päätöksentekoa koko konsernin etua ja tavoitteita ajatellen (Perälä, Mäki, 

Vänskä 2012, 11). 
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Kuvio 1. Kuntakonsernin rakenne. (Suomen Kuntaliitto 2014, 65.) 

Yllä oleva kuvio 1 pohjautuu Suomen Kuntaliiton esittämään kuvioon ja siinä on 

selvennetty, kuinka kuntakonserni muodostuu. Konserniyhteisöön kuuluu emo-

yhteisö ja tytäryhteisöjä. Nämä yhdessä muodostavat kuntakonsernin. Myös kon-

serniin kuulumattomat kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt yhdistellään konserniti-

linpäätökseen. 

Kunta 

Suomi on jaettu kuntiin. Jokaisen kunnan tehtävä on omalla alueellaan edistää 

asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Kunnat järjestävät peruspalve-

luita asukkailleen. Niihin kuuluu muun muassa sosiaalihuolto, terveydenhuolto, 

opetus- ja kulttuuripalvelut ja tekniset palvelut. Valtion ja kuntien yhteistyö muo-

dostuu niin, että valtio huolehtii tulonsiirroista ja lainsäädännöstä liittyen perus-

palveluihin ja kunnat järjestävät ja tuottavat niitä käytännössä. Toimintojen rahoit-

taminen on kunnan vastuulla riippumatta siitä, järjestetäänkö palvelut itse ja voi-

daanko sillä vaikuttaa kustannuskehitykseen. (Suomen Kuntaliitto 2016a.) 

Liikelaitos 

Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaan 

hoidettavaa tehtävää varten. Sen voi perustaa kunta tai kuntayhtymä, ja liikelaitos 

Kuntakonserni 

Konserniyhteisö 

Emoyhteisö 

Kunta Taseyksikkö Liikelaitos 

Osakeyhtiö 

Liikelaitoskunta-

yhtymä 

Kuntayhtymä 

Tytäryhteisö 

Yhdistys 

Yhteisö 

Säätiö 

Osakkuusyhteisö 

Kuntayhtymä (ei ty-

täryhteisö) 

Eivät kuulu kunta-

konserniin 
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toimii siitä lähtien niiden osana. Liikelaitoksen perustaminen vaatii erikseen teh-

tävän päätöksen. Liikelaitoksella on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo sen toimin-

taa sekä vastaa hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallin-

nan järjestämisestä asianmukaisesti. Liikelaitoksella on myös johtaja. Hän on vir-

kasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, ja hänen tehtävänään on johtaa ja ke-

hittää liikelaitoksen toimintaa johtokunnan alaisena. (Kuntalaki 9. luku 65 §, 67 §, 

68 §.) 

Taseyksikkö 

Taseyksikkö voi olla kirjanpidollinen tai laskennallinen taseyksikkö. Nimensä mu-

kaan sille laaditaan tase. Kirjanpidollinen ja laskennallinen taseyksikkö eroavat 

toisistaan laskelmien laadintatekniikalla ja tasejatkuvuudella. Kirjanpidollinen ta-

seyksikkö on kirjanpitoyksikkö, joka on kunnan kirjanpidossa eriytetty tilikauden 

ajaksi, ja sillä on omat rahatilit tai yhdystili kunnan keskuskassaa vastaan. Sen 

tilikauden tulos siirtyy seuraavalle tilikaudelle taseen edellisten tilikausien yli- ja 

alijäämäerien, vapaaehtoisten varausten tai omien rahastojen kautta. Laskennal-

linen taseyksikkö taas eriytetään tehtävätunnisteilla ja erillistileillä kunnan kirjan-

pidosta. Siitä ei kuitenkaan muodosteta erillistä kirjanpitoyksikköä, eikä sillä ole 

omia rahatilejä tai yhdystiliä. (Suomen Kuntaliitto 2011, 26.) 

Kuntayhtymä 

Kuntayhtymä on jäsenkunnistaan erillinen julkisoikeudellinen oikeushenkilö. Se 

on perustettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Kunta-

yhtymä hoitaa jäsenkuntiensa puolesta tehtäviä, jotka on määritelty perussopi-

muksessa. Riippumatta kunnan osuudesta kuntayhtymän varoihin ja velvoittei-

siin, kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen. Myöskään 

sillä, kuinka kunnan äänivaltaa on rajoitettu sopimuksilla, ei ole merkitystä. Kon-

sernitilinpäätökseen yhdistely tapahtuu suhteellisella menetelmällä, vaikka kun-

nalla olisikin määräysvalta kuntayhtymässä. Jäsenten äänivaltaa on rajoitettu 

kuntayhtymän perussopimuksissa niin, että yksittäisellä jäsenellä ei ole kuntayh-

tymässä määräysvaltaa. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 8; Suomen 

Kuntaliitto 2016b.) 
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Säätiö 

Säätiö syntyy rekisteröimisellä ja se on perustajastaan erillinen oikeushenkilö. 

Sen perustaja ei henkilökohtaisesti vastaa säätiön velvoitteista. Säätiöllä on ol-

tava jokin hyödyllinen tarkoitus, ja sen on tuettava tai harjoitettava tarkoitustaan 

edistävää toimintaa. Säätiön rahoitus tulee pääomista, toiminnan tuloista ja 

muusta rahoituksesta. Se ei itse saa harjoittaa liiketoimintaa eikä tuottaa talou-

dellista etua itselleen. (Säätiölaki 1. luku 2 §.) 

Yhdistys 

Yhdistys voidaan perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. 

Se voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, josta on määrätty sen sään-

nöissä tai joka muuten liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen. Kun yhdistys pe-

rustetaan, siitä on tehtävä perustamiskirja, johon liitetään yhdistykselle laaditut 

säännöt.  (Yhdistyslaki 1. luku 1 §, 5 §, 7 §.) 

Omistusyhteys- ja osakkuusyritys 

Omistusyhteysyritys on konserniin kuulumaton yritys, jossa kirjanpitovelvollisella 

on sellainen omistusosuus, että se luo kirjanpitovelvollisen ja yrityksen välille py-

syvän yhteyden edistäen kirjanpitovelvollisen toimintaa. Yritys voi olla omistus-

yhteysyritys, jos kirjanpitovelvollisella on siihen vähintään 20 prosentin omistus. 

Jos omistus- ja äänivalta on 20-50 prosenttia, puhutaan osakkuusyrityksestä, 

jossa omistajalla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Konser-

nitilinpäätökseen yhdistellään konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä 

osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta. Myös hankinnan jälkeen syntynyt oman 

pääoman muutos tulee yhdistellä tilinpäätökseen. Osakkuusyrityksen tilinpäätös-

tietoja ei tarvitse yhdistellä, jos konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta saadaan muutoin oikea ja riittävä kuva. (Ahti, Tikkanen, Vierros & Vil-

janen 2008, 36; Honkamäki ym. 2016, 94.) 

Yhteisyritys 

Yhteisyritys on omistusyhteysyritys, jota omistajat hallitsevat nimensä mukaan 

yhdessä, ja omistajille ei muodostu siihen määräysvaltaa. Yhtenä omistajana on 



13 

oltava itse konserniyritys. Omistusosuuksien ei tarvitse jakaantua tasan, vaan riit-

tää, että omistajat hallinnoivat yhtiötä tosiasiallisesti yhdessä esimerkiksi osakas-

sopimuksen perusteella. Jokaisella omistajalla on oltava edustaja yhteisyrityksen 

hallintoelimissä. (Ahti ym. 2008, 38; Honkamäki ym. 2016, 98.) 

2.2 Kuntatalous 

Kuntien vuosimenot ovat yli 30 miljardia euroa ja ne rahoitetaan lähinnä veroilla, 

valtionosuuksilla sekä maksuilla ja myyntituloilla. Kuntien tuloista alle puolet muo-

dostuu verotusoikeudella verotettavista kunnallisveroista, kiinteistöveroista ja yh-

teisöiltä kertyvistä vero-osuuksista. Suomen kansalaiset maksavat tuloistaan 

kunnallisveroa keskimäärin 18,3 prosenttia. (Suomen Kuntaliitto 2016c.) 

Kuntien ja kuntayhtymien menoista suurin osa johtuu peruspalvelujen tuottami-

sesta. Niitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, opetus- ja kulttuuripalvelut, kunnal-

listekniikka ja ympäristönhuolto. Yli 70 prosenttia kuntien menoista on sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen menoja. Puolet Suomen 22 mil-

jardin euron julkisista hankinnoista kuuluu kuntasektorille. Kuntien hankintojen 

osalta ollaankin vähitellen siirtymässä tavarahankinnoista palveluhankintoihin. 

(Suomen Kuntaliitto 2016c.) 

Neljäsosa tuloista tulee maksuista ja myyntituloista. Maksut liittyvät muun mu-

assa sosiaali- ja terveydenhuollon menojen osittaiseen kattamiseen. Valtaosa 

myyntituloista kerätään vesi-, jäte-, energia- ja liikennepalveluiden kautta. Perus-

opetus on suomalaisille kuitenkin kuntien järjestämänä maksutonta. (Suomen 

Kuntaliitto 2016c.) 

Kunnilla on itsehallinto, jonka nojalla ne hoitavat itselleen ottamiaan tehtäviä ja 

järjestävät niille erikseen laissa säädetyn mukaisia tehtäviä. Kuntien laajojen la-

kisääteisten tehtävien rahoitukseen valtio osallistuu valtionosuuksilla. Tämä jär-

jestelmä tasaa taloudellisia eroja kuntien välillä ja pyrkii takaamaan tasavertaiset 

palvelut koko maassa. Jos jollain kunnalla on tilapäisiä vakavia taloudellisia on-

gelmia, hakemuksen perusteella voi saada harkinnanvaraista valtionosuutta. 

Normaalit valtionosuudet ovat noin viidesosa kuntien tuloista. (Suomen Kunta-

liitto 2016c; Kuntalaki 2. luku 7 §.) 
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2.2.1 Taloussuunnittelu 

Kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaa valtuusto. Se päättää kunnan ja kunta-

konsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Lisäksi se päättää talou-

den, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion. Uudis-

tetun kuntalain 13. luvun 110 §:ssä säädetään talousarvion ja -suunnitelman val-

mistelu, rakenne, sisältö ja sen hyväksyminen, muuttaminen ja sitovuus. Valtuus-

ton tulee hyväksyä kunnan seuraavan vuoden talousarvio vuoden loppuun men-

nessä. Samassa yhteydessä sen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vä-

hintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. (Suomen Kuntaliitto 2011, 7.) 

Kunnanhallitus on toimielin, joka johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se 

ja jokainen muu toimielin omalla tehtäväalueellaan vastaavat talousarvion val-

mistelusta. Talousarvion ja -suunnitelman avulla hyväksytään kunnan toiminnal-

liset ja taloudelliset tavoitteet, ja ne on laadittava niin, että kunnan tehtävien hoi-

tamisen edellytykset turvataan. Talousarviota tulee noudattaa kunnan ja kuntayh-

tymän toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio ja -suunnitelma yhtenäistä-

vät toimielimiä ja henkilöstöä, ja ne ovat välineitä näiden ohjaukseen ja valvon-

taan. (Suomen Kuntaliitto 2011, 7; Kuntalaki 7. luku 38 §.) 

Talousarvioon sisältyvät määrärahat ja tuloarviot, joita tehtävien ja toiminnan ta-

voitteet edellyttävät. Ne voidaan esittää brutto- tai nettomääräisenä. Myös se, 

kuinka rahoitustarve katetaan, täytyy osoittaa talousarviossa. Taloussuunnitel-

man tulee olla tasapainossa tai ylijäämäinen, mutta ei koskaan alijäämäinen, jotta 

se on realistinen. Jos kunnan taseeseen on kertynyt alijäämää, se on katettava 

korkeintaan neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuo-

den alusta alkaen. Silloin kunnan on päätettävä taloussuunnitelmassa siitä, mil-

laisilla toimenpiteillä alijäämä katetaan edellä mainittuna ajanjaksona. (Kuntalaki 

13. luku 110 §.) 

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan, joka tarkastaa kunnan toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Tilintarkastuskin suoritetaan valtuuston 

valitsemien ammattitilintarkastajien toimesta. Valitun tilintarkastusyhteisön on ol-

tava julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö eli 
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JHT-yhteisö. Tilintarkastajilla on tehtävissään virkavastuu. (Suomen Kuntaliitto 

2016c; Kuntalaki 14. luku 122 §.) 

Kuntastrategia kuuluu jokaisen kunnan hallinnollisiin vastuisiin. Siinä valtuusto 

päättää pitkän aikavälin tavoitteet kunnan toiminnalle ja taloudelle. Kuntastrate-

giaan sisältyy asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja 

tuottaminen, palvelutavoitteet kunnan lakisääteisiin tehtäviin, omistaja- ja henki-

löstöpolitiikka, asukkaiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa sekä elinympä-

ristön elinvoiman kehittäminen. Strategia perustuu nykytilanteen ja tulevien toi-

mintaympäristön muutosten arvioon sekä niiden vaikutukseen kunnan tehtävien 

toteuttamisessa. Toteutumisen arviointi ja seuranta on myös määriteltävä. (Kun-

talaki 7. luku 37 §.) 

2.2.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa 

Hyvä hallinto- ja johtamistapa tarkoittaa yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. 

Se määrittelee yritysjohdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan roolin ja velvollisuu-

den lisäksi myös heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Kuntaliiton suosituksen 

mukaan kuntien pitäisi päättää kehittää hyvää hallinto- ja johtamistapaa kunta-

konsernissa ja niihin kuuluvissa tytäryhtiöissä. Tarkemmat suuntaviivat tulevat 

esiin suosituksessa, ja sillä pyritään täydentämään kuntien konserniohjeita sekä 

menettelytapoja perustuen kuntalakiin. (Suomen Kuntaliitto 2016d.) 

Suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden 

johtamis- ja hallintokäytäntöjä konserniohjauksen kannalta. Siten voidaan var-

mistaa, että terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, 

asianmukainen sisäinen valvonta ja riskien hallinta toteutuvat tytäryhtiöissä. Kun 

suositusta noudatetaan, varmistutaan siitä, että kuntakonsernin kokonaisetu tur-

vataan hoitamalla kunnan omistuksia tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja te-

hokkaasti. (Suomen Kuntaliitto 2016d.) 

Kuntakonsernit eroavat toisistaan hyvin paljon koon ja liiketoiminnan laajuuden 

suhteen. Siksi jokaisen kunnan on arvioitava omien lähtökohtien perusteella, mil-

laisessa laajuudessa hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa suositusta on so-

pivaa soveltaa kunnan tytäryhtiöiden omistajaohjauksessa ja hallinnoinnissa. 

(Suomen Kuntaliitto 2016d.) 
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3 Konsernitilinpäätös kuntakonsernissa 

Konsernitilinpäätöksen ensisijaisena tavoitteena on antaa oikea ja riittävä kuva 

koko konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, aivan kuin kyseessä olisi 

yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernin muodostamisella pyritään usein siihen, että 

voidaan saada ja hyödyntää tuotannollisia, markkinoinnillisia, hallinnollisia tai ra-

hoituksellisia synergiaetuja. (Perälä ym. 2012, 11.) Kunnan konsernitilinpäätös ei 

oikeastaan eroa yksityisen sektorin vastaavasta, sillä kuntakonsernia voidaan pi-

tää samanlaisena organisaationa kuin mitä tahansa muutakin olemassa olevaa 

konsernia. Myös sen sisältö muistuttaa pääpiirteittäin normaalia konsernitilinpää-

töstä ja prosessikin on samanlainen.  

3.1 Tilinpäätösprosessi 

Tilinpäätöstä aletaan valmistella tilikauden jokaiselta kuukaudelta laaditun juok-

sevan kuukausikirjanpidon perusteella. Tilinpäätösvaiheessa materiaaleihin teh-

dään tarvittaessa huomattujen virheiden oikaisukirjauksia, havaittujen puutteiden 

täydennyskirjauksia ja suoriteperusteen toteuttamisesta aiheutuvia varsinaisia ti-

linpäätöskirjauksia. Kirjanpidon laadullisesta tasosta kertoo se, kuinka paljon 

edellä mainittuja kirjauksia tarvitsee tehdä. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 41.) 

Kuukausittain saadut raportit, kuten tuloslaskelma ja tase sekä mahdolliset pro-

jektiraportit tulee käydä läpi ennen niiden luovuttamista eteenpäin raportteja tar-

vitseville. Mahdolliset virheet pystytään siten korjaamaan ajoissa. Kun tilikauden 

viimeisen kuukauden tuloslaskelma ja tase on tarkastettu, suunnitellaan tilinpää-

töskirjaukset. Niistä tehdään oma muistilista yleisten ohjeiden ja oman edellisen 

vuoden tilinpäätöksen pohjalta. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 45.) 

Tilinpäätöksen konkreettinen toteuttaminen tapahtuu laatimalla tositteet tarvitta-

vista korjausvienneistä ja varsinaisista tilinpäätösvienneistä. Tilinpäätöskirjauk-

set voi tehdä jatkamalla juoksevan kirjanpidon tositesarjaa tai ottaa tilinpäätösta-

pahtumille käyttöön oman tositesarjan. Kun kaikki on valmista, laaditaan tase-

kirja. Siihen sisältyy yleensä seuraavat osat: 

- kansilehti, joka sisältää mm. yrityksen yksilöintitiedot ja tasekirjan säilytys-

ajan 
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- toimintakertomus 

- tuloslaskelma ja tase sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta 

- liitetiedot 

- luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista sekä tieto niiden säi-

lytystavasta 

- tilinpäätöksen päiväys ja kirjanpitovelvollisen allekirjoitus 

- tilintarkastuslauseke ja tilintarkastuspäiväys sekä tilintarkastajan allekirjoi-

tus. 

Tämän lisäksi tulee laatia erillisenä kirjana tai liitteenä tase-erittelyt ja liitetietoerit-

telyt. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 54-56.) 

Konsernitilinpäätöksen prosessi 

Konsernitilinpäätöksen prosessi eroaa hieman normaalista yhtiön tilinpäätök-

sestä. Alustavat tilinpäätöstiedot lähetetään emoyhtiölle tietopyyntöjen mukai-

sesti konsernitilinpäätösjärjestelmän kautta ennen virallisia tilinpäätöstietoja. Kir-

janpitäjä tekee järjestelmässä eliminointikirjaukset konsernin sisäisiin eriin ja si-

säisiin omistuksiin sekä vähentää sisäiset katteet. Lisäksi poistot, arvonkorotuk-

set ja arvonalennukset käsitellään yhdenmukaisesti. Seuraavaksi konsernin 

omasta pääomasta erotetaan vähemmistöosuudet omaksi eräkseen. Kun se on 

tehty, yhdistellään kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätöstiedot. (Suo-

men kuntaliitto 2014, 36-37.) 

Lopuksi kirjanpitäjä kokoaa konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja ne liitetään järjes-

telmään. Tuloksena syntyy täydellinen konsernitilinpäätös, kun konsernituloslas-

kelma-, -tase, konsernin rahoituslaskelma, liitetiedot ja tase-erittelyt kootaan yh-

teen. Valmis konsernitilinpäätös varmennetaan siten, että laaditaan yhdistelylas-

kelmat, joissa eritellään, kuinka konsernitilinpäätös on laadittu konserniin kuulu-

vien yritysten tilinpäätösten yhdistelmänä. (Suomen kuntaliitto 2014, 37; Kirjanpi-

tolautakunta 2006, 6.) 

3.2 Konsernitilinpäätöksen sisältö  

Konsernitilinpäätös laaditaan siis yhdistelmänä, johon kuuluu konserniyhteisöjen 

tuloslaskelmat ja taseet sekä niiden liitetiedot. Kuntakonsernissa myös niiden 
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kuntayhtymien tase, tuloslaskelma ja liitetiedot yhdistellään riveittäin peruspää-

oman jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa, missä kuntayhtymä itse on jäse-

nenä. Lisäksi edellisen tilikauden konsernituloslaskelma-, -tase, ja -rahoituslas-

kelma on sisällytettävä konsernitilinpäätökseen vertailutietona. Jos konsernitilin-

päätöstä laaditaan ensimmäistä kertaa, vertailutietoja ei tarvitse esittää. (Kirjan-

pitolautakunnan kuntajaosto 2015, 10-11.) 

Konsernituloslaskelma 

Konsernituloslaskelma ja sen liitetiedot osoittavat, onko kuntakonsernin tulora-

hoitus ollut riittävää. Lisäksi saadaan tietoon toiminnan taloudellinen tulos. Kun-

takonsernin tilikauden tulos osoitetaan konsernituloslaskelmalla sitten, kun: 

- konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen 

voitonjako on vähennetty 

- taseisiin aktivoitujen olennaisten sisäisten katteiden muutokset tilikauden 

aikana on huomioitu 

- tytäryhteisöjen tuloksen ulkopuolinen omistus on merkitty omaksi eräksi 

- konsernin osuus osakkuusyhteisöjen tuloksesta on merkitty omalle rivil-

leen ja  

- saadut osingot sekä muut vastaavat voitto-osuudet on vähennetty.  

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto määrittelee ohjeessaan konsernituloslaskel-

malle kaavan, jolla se tehdään. Konsernituloslaskelmakaavaa laadittaessa on 

kiinnitetty huomiota olennaisuuden ja taloudellisuuden periaatteisiin. Se on laa-

dittu yleispiirteisemmin kuin kunnan ja kirjanpitoasetuksen mukaiset tuloslaskel-

makaavat johtuen siitä, että niin esitettynä se antaa riittävän tiedon kuntakonser-

nin tulorahoituksesta ja toiminnan taloudellisesta tuloksesta. (Kirjanpitolautakun-

nan kuntajaosto 2015, 9-10, 14.) 

Konsernitase 

Konsernitase ja sen liitetiedot näyttävät kuntakonsernin taloudellisen aseman sel-

vittämällä varat, velat ja vastuut ulkopuolisille. Konsernitaseen on osoitettava 

konsernin oma pääoma sitten, kun: 

- konserniyhteisöjen keskinäiset saamiset ja velat on vähennetty 
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- taseisiin aktivoitu sisäinen kate on vähennetty olennaisuuden periaatteella 

- keskinäinen omistus on vähennetty 

- tytäryhteisöjen ulkopuolinen omistus on merkitty omana eränään ja 

- osakkuusyhteisön osakkeiden ja osuuksien hankintamenoon tai -meno-

jäännökseen on lisätty tai vähennetty tuloslaskelmaan merkitty osuus tili-

kauden tuloksesta. 

Kunnan konsernitase laaditaan noudattamalla kirjanpitoasetuksessa esitettyä 

kaavaa. Sen voi kuitenkin tehdä myös lyhennettynä Kirjanpitolautakunnan esittä-

män kaavan mukaan, kunhan se antaa oikean ja riittävän kuvan. (Kirjanpitolau-

takunnan kuntajaosto 2015, 10, 15.) 

Konsernin rahoituslaskelma 

Konsernitilinpäätökseen sisältyy lisäksi konsernin rahoituslaskelma, joka on sel-

vitys siitä, kuinka varoja on hankittu ja käytetty tilikauden aikana. Sen laatimi-

sessa otetaan huomioon konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen tehdyt elimi-

nointi- ja yhdistelykirjaukset. Tarkoitus on antaa täydentäviä tietoja yrityksen tai 

kunnan rahoituksesta eri sidosryhmille. Rahoituslaskelma näyttää tilikauden ra-

hoitusvirran, mutta tulevaisuuden rahavirtoja arvioidessa sitä täytyy analysoida 

tuloslaskelman ja taseen kanssa yhdessä. (Ahti ym. 2008, 189-190; Kirjanpito-

lautakunnan kuntajaosto 2015, 10.) 

Liitetiedot 

Liitetiedot kunnan konsernitilinpäätökseen laaditaan siten, että konserniyhteisö-

jen liitetiedot yhdistellään keskenään. Liitetiedoissa on huomioitava laadinnan yh-

teydessä tehdyt eliminoinnit ja oikaisut. Liitetiedot voidaan esittää kunnan tilin-

päätöksen liitetietojen yhteydessä tai omana erillisenä osanaan konsernitilinpää-

töksen liitetiedoissa. Tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien nimi, kotipaikka, omistus-

osuus, oman pääoman määrä sekä viimeksi laaditun tilinpäätöksen voitto tai tap-

pio on esitettävä liitetiedoissa, jos ne on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. 

Niistä, joita ei ole yhdistelty, on esitettävä samat tiedot ja perusteltava syyt yhdis-

telemättä jättämiselle. Samoin menetellään myös osakkuusyhtiöiden kanssa.  

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 33.) 
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3.3 Laatimisvelvollisuus ja laadintaperiaatteet 

Kuntalain 13. luvun 114 §:n perustuen jokaisen kunnan, joka tytäryhteisöjen 

kanssa muodostaa kuntakonsernin, on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätök-

seensä konsernitilinpäätös. Laatimisvelvollisuus ratkaistaan sillä perusteella, 

onko kunnan ja jonkin toisen yhteisön välillä konsernisuhde, joka perustuu mää-

räysvaltaan. Konsernisuhde voi syntyä myös äänivallan enemmistön tai muun 

tosiasiallisen määräysvallan perusteella. Sen vuoksi laatimisvelvollisuus koskee 

kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä, joilla on yksi tai useampi tytäryhteisö. (Kirjanpito-

lautakunnan kuntajaosto 2015, 6.) 

Konsernitilinpäätöksessä konsernin tulos ja taloudellinen asema on esitettävä si-

ten, kuin konserniyritykset olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Laadinnassa täytyy 

noudattaa aina samoja periaatteita, eikä niistä saa poiketa, ellei siihen ole eri-

tyistä syytä. Ennen yhdistelyä konserniyritysten tilinpäätökset tulee muuttaa si-

ten, että niissä sovelletaan yhtenäisesti emoyrityksen tai konsernin yleisesti nou-

dattamia kirjanpitolain mukaisia tilinpäätösperiaatteita. Tästä saadaan poiketa 

vain, jos se on tarpeetonta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toi-

minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Kirjanpitolautakunta 2006, 10.) 

Jos kaikkia kunnan konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä konserniyhteisöjen tilin-

päätöksiä ei yhtenäistetä emoyhteisön tilinpäätösperiaatteiden mukaan, siitä tu-

lee esittää liitetiedoissa selkeät perustelut. Lisäksi konsernitilinpäätös on laadit-

tava samana päivänä kuin kunnan tilinpäätös. Kunnan tilikausi on kuntalain mu-

kaisesti kalenterivuosi. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma laa-

ditaan siten kalenterivuotta vastaavaksi tilikaudeksi ja konsernitase päiväyksellä 

31.12. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 14.) 

3.4 Täsmäytyslaskelmat 

Oman pääoman täsmäytyslaskelmia laaditaan, jotta voidaan varmentaa oman 

pääoman jatkuvuus konsernitilinpäätöksessä. Sen vuoksi ne ovat osa konserni-

tilinpäätöksen laatimisrutiinia. Niitä kannattaa laatia tilikauden tuloksesta ja ta-

seen omasta pääomasta. Jos muissa oman pääoman erissä ei ole muutoksia, 

riittää että taseesta laaditaan laskelma ainoastaan voittovarojen muutoksen 

osalta. Tilikauden aikana tapahtuneet oman pääoman muutokset on mahdollista 
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selvittää laskelmien avulla. Erityisen suurissa konserneissa osa muutoksista saa-

tetaan jättää selvittämättä, sillä olennaisuuden periaatteella vähäiset selvittämät-

tömät erät voidaan hyväksyä ilman tilinpäätöksen luotettavuuden heikkenemistä. 

(Honkamäki ym. 2016, 110-111.) 

Tilikauden tuloksen täsmäyttäminen tapahtuu laatimalla laskelma erillisyhtiöiden 

tilikauden tuloksesta ja konsernitasolla kirjattujen eliminointien vaikutuksesta. 

Sen jälkeen voidaan varmentaa, miten tulos on muodostunut ja tarkistaa erillisti-

linpäätösten yhdistelyjen ja konsernieliminointien virheettömyys. Jos konsernissa 

on paljon sisäisiä tapahtumia, yhtiökohtaiset oman pääoman muutokset ovat 

yleensä helpompia selvittää, kuin eliminointeihin liittyvät muutokset. (Honkamäki 

ym. 2016, 111.) 

3.5 Konsernin sisäisten erien vähentäminen 

Kuten aiemmin on todettu, konsernitilinpäätös esittää konsernin tuloksen kuin se 

olisi yksi yritys. Sen vuoksi konsernin tuloslaskelmasta ja taseesta eliminoidaan 

eli vähennetään konsernin sisäiset tuotot ja kulut, tase-eriin sisältyvät katteet, 

keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako. (Kirjanpitolautakunnan 

kuntajaosto 2015, 17; Honkamäki ym. 2016, 114.) 

Ennen kuin konsernin sisäisiä eriä vähennetään, täytyy varmistaa niiden kirjaa-

minen saman suuruisina konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviin konserniyhteisö-

jen tilinpäätöksiin. Konserniyhteisöjen tililuettelot laaditaan mahdollisimman yh-

denmukaisiksi, jotta voidaan helpottaa sisäisten liiketapahtumien vähentämistä 

ja varmistaa tietojen oikeellisuus. Lisäksi on hyvä kirjata sisäiset liiketapahtumat 

omille tileilleen tai vastapuolitunnisteille siten, että ne on helpompi erottaa muista 

liiketapahtumista. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 18.) 

Konsernin sisäisen omistuksen eliminointi 

Konsernilla oleva sisäisestä tytäryhteisön osakkeiden tai osuuksien hankkimi-

sesta johtuva hankintameno on sisäinen erä, joka eliminoidaan konsernitilinpää-

töstä laadittaessa. Jos se ei ole yhtä suuri kuin tytäryhteisön hankinta-ajankoh-

dan mukainen oman pääoman määrä, kutsutaan syntyvää osuutta eliminoin-
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tieroksi. Perustamishetken oma pääoma vastaa yleensä tytäryhteisön osakkei-

den tai osuuksien hankintamenoa silloin, kun tytäryhteisö on itse perustettu. Han-

kitun tytäryhteisön oma pääoma ja osakkeiden hankintameno sen sijaan eroavat 

usein toisistaan. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 19.) 

3.6 Laskennalliset verot 

Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja voi sisältyä kunnan konsernitilinpäätök-

sessä yhdisteltäviin erillistilinpäätöksiin tai yhdisteltäviin alakonsernien tilinpää-

töksiin. Niiden esittäminen ei yleensä kuulu emoyhteisönä toimivan kunnan las-

kentaperiaatteisiin, mutta ne sisällytetään sellaisenaan konsernitilinpäätökseen. 

Olennaiset verosaamiset ja -velat merkitään konsernitilinpäätöksen tuloslaskel-

maan ja taseeseen, vaikka konserniyrityksessä ne olisikin esitetty vain liitetie-

doissa. Ne voivat johtua poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista tai yhdiste-

lytoimenpiteistä. (Ahti ym. 2008, 129; Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2015, 

17.) 

Kirjanpidon tuloksen ollessa verotettavaa tulosta pienempi tai omaisuuserän ta-

searvon ollessa väliaikaisesti verotuksellista arvoa alempi, syntyy laskennallinen 

verosaaminen. Se voidaan kirjata siinä tapauksessa, että sen realisoituminen on 

todennäköistä. Verosaamista voi syntyä erillistilinpäätöksissä esimerkiksi vero-

tuksessa vähennyskelvottomista pakollisista varauksista tai pysyvien vastaavien 

arvonalentumisista. Tilinpäätöksen yhdistelytoimenpiteissä laskennalliset verot 

liittyvät usein sisäisten katteiden eliminointiin. Verosaaminen kirjataan silloin, kun 

kate eliminoidaan. (Honkamäki ym. 2016, 138.) 

Laskennallinen verovelka taas syntyy, kun kirjanpidon tulos on verotettavaa tu-

losta suurempi tai omaisuuserän tasearvo on väliaikaisesti korkeampi kuin sen 

verotuksellinen arvo. Verovelkaa sisältyy oikeastaan lähes kaikkiin konsernitilin-

päätöksiin. Tämä johtuu siitä, että kertyneestä poistoerosta esitetään konserniti-

linpäätöksessä omana pääomana 80 % ja verovelkana 20 % (vuonna 2016 yh-

teisöverokanta 20 %). Verovelkaa voi syntyä myös arvonkorotuksista ja tytäryri-

tyksen hankintamenon kohdistamisesta tase-erille. Tilinpäätöshetkellä laskennal-

linen vero kirjataan tuloslaskelman kautta. (Honkamäki ym. 2016, 141-142.) 
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3.7 Tekninen laatimistapa 

Laatimistavan valintaan vaikuttaa konsernin laajuus, rakenne ja liitetietovaati-

mukset. Yleisesti käytössä olevat sovellukset ovat erillisjärjestelmiä, eikä niiden 

valinta ole suoraan sidoksissa konserniyritysten käyttämiin taloushallinnon järjes-

telmiin. Pienissä konserneissa tilinpäätös on mahdollista laatia jopa taulukkolas-

kentaohjelmistoa hyödyntäen. Suurissa ja rakenteeltaan monimutkaisemmissa 

konserneissa on kuitenkin tärkeää panostaa konserniraportointijärjestelmän 

käyttöönottamiseen. Tarjolla on nopeasti käyttöön otettavia yhdistelyjärjestelmiä, 

joissa sen toimintarakennetta ei kuitenkaan voida muuttaa vastaamaan yksittäi-

sen yrityksen käyttötarpeita. On myös järjestelmiä, joiden koko sisältö rakenne-

taan kyseisen konsernin tarpeisiin, jolloin käyttöönottoprojekti voi olla hidas ja 

työläs. (Honkamäki ym. 2016, 103.) 

Tekniset ratkaisut ovat suuressa roolissa, kun järjestelmän perusvalinta on suo-

ritettu. Mitä suurempi konserni on kyseessä ja mitä nopeammin raportointi halu-

taan saada valmiiksi, sen tärkeämpää on hyvien ja luotettavien teknisten ratkai-

suiden toteuttaminen. Ylläpidon, tietoturvan ja selkeän audit trailin eli aukottoman 

kirjausketjun säilyminen on otettava myös huomioon. Nykytekniikka mahdollistaa 

lukuisien käyttäjien ja kaikkien konserniyhtiöiden toiminnan samassa yhdessä 

järjestelmäversiossa. Silloin tietojen siirto on helpompaa ja virheiden mahdolli-

suus pienenee. (Honkamäki ym. 2016, 104.) 

Käyttöoikeuksien määrittely ja rajaus on tehtävä tarkasti yhtenäisessä järjestel-

mässä. Sisällön päivitys- ja muutosoikeudet tulee olla vain rajatun joukon saata-

villa, jotta varmistutaan muutosten tarpeellisuudesta ja dokumentointi sujuu luo-

tettavasti. Järjestelmän käyttötiheys vaikuttaa teknisen toimintamallin valintaan. 

Liian vaativaa teknistä ympäristöä ei kannata rakentaa, jos konsernitilinpäätös 

laaditaan kerran vuodessa ja voidaan noudattaa väljiä aikatauluja. Jos järjestel-

mää käytetään kuukausittaiseen raportointiseurantaan, voi toimivalla teknisellä 

ratkaisulla ja yhtenäisellä järjestelmän käytöllä olla huomattavia aika- ja resurs-

sisäästöjä. (Honkamäki ym. 2016, 105.) 
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Kirjanpitoaineiston säilyttäminen 

Kirjanpitolain 2. luvussa on määräykset kirjanpitoaineistosta ja sen säilyttämi-

sestä, ja ne koskevat myös konsernitilinpäätöksen laatimista. Tämä voi jäädä 

liian vähälle huomiolle varsinkin silloin, jos konsernitilinpäätös laaditaan tauluk-

kolaskentaohjelmistolla. Kun yhdistellään konserniyritysten tuloslaskelmat, ta-

seet ja liitetiedot, niistä muodostuu niin sanotut yhdistelylaskelmat. Konsernitilin-

päätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja muodostettava yhtenäi-

nen kokonaisuus. Siksi eliminointi- ja yhdistelykirjauksista laaditaan tapahtuman 

todentavat tositteet. Kirjanpitotositeet säilytetään kuten yksittäisenkin kirjanpito-

velvollisen tositeaineisto eli vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Kon-

sernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat on sen sijaan säilytettävä vähintään kym-

menen vuotta. (Honkamäki ym. 2016, 106.) 

4 Konsernitilinpäätöksen prosessi, Case: Yritys Oy 

Seuraavana esitettävät asiat on saatu tietoon Yritys Oy:n internet-sivujen ja kir-

janpitäjien kanssa tehdyn teemahaastattelun pohjalta. Haastattelun runkona oli-

vat etukäteen valmistellut teemoittain jäsennellyt kysymysaiheet (Liite 1). Haas-

tattelussa keskusteltiin avoimesti konsernitilinpäätöksen prosessista, siihen sisäl-

tyvistä työtehtävistä ja näistä heränneistä ajatuksista. Täydennystä kerättyyn ai-

neistoon saatiin sähköpostin välityksellä käydyistä keskusteluista. (Yritys Oy 

2016a.) 

4.1 Yritysesittely 

Tutkimuksen case-yrityksenä on Yritys Oy, joka on perustettu muutamia vuosia 

sitten vastaamaan kuntayhteisöjen taloushallinnon ja tietotekniikan palvelutarpei-

siin. Yrityksen toiminta-ajatus on tuottaa kuntayhteisöille parhaita talouden ja tie-

totekniikan tukipalveluita. Myös asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja toiminnan 

ohjaaminen tavoitteiden mukaisesti on yritykselle tärkeää. Yritys Oy:llä on useita 

omistaja-asiakkaita mukaan lukien Kaupunki Oy, jonka tilinpäätösprosessia opin-

näytetyössä käsitellään. (Yritys Oy 2016b.) 



25 

Yritys Oy:n visio on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita talouden ja tieto-

tekniikan tukipalveluita kuntayhteisöille. Arvoihin kuuluvat asiakasläheisyys, ke-

hittymisrohkeus, merkitykselliset teot ja yhteistyö. Nämä tukevat strategiaa ja oh-

jaavat yrityksen päivittäistä toimintaa ja sisäistä päätöksentekoa. Toisin sanoen 

Yritys Oy:n toiminnan tukena ovat muun muassa asiakaslähtöisyys, kustannus-

tehokkuus, suunnannäyttäminen, kehittyminen, jatkuvuus ja avoimuus. (Yritys Oy 

2016b.) 

4.2 Konsernitilinpäätöksen tausta 

Konsernitilinpäätöksen laadinnasta Yritys Oy:ssä vastaa kaksi kirjanpitäjää, joista 

toinen on vastaavan ja toinen avustajan roolissa. Molemmat ovat koulutukseltaan 

tradenomeja. Vastaavalla kirjanpitäjällä on aiempaa työkokemusta muun muassa 

kunnan taloussihteerin ja kirjanpitäjän tehtävistä. Viisi vuotta sitten hän aloitti työt 

Yritys Oy:ssä avustavan kirjanpitäjän roolissa ja on nyt edennyt tekemään töitä 

vastaavana kirjanpitäjänä Kaupunki Oy:n konsernitilinpäätöksen osalta muiden 

työtehtäviensä ohella. Hän on käynyt useissa koulutuksissa, joista yhtenä tär-

keimpänä on ollut vuonna 2000 Kuntaliiton järjestämä koulutus. Siinä yhtenä osa-

alueena oli konsernitilinpäätöksen laadinta. Sen jälkeen tietotaitoa on päivitetty 

erilaisilla kursseilla ja koulutuksilla. 

Konsernitilinpäätöksen avustava kirjanpitäjä on työskennellyt runsaat 10 vuotta 

tilitoimistossa ennen Yritys Oy:lle siirtymistään. Hänellä on vahva osaaminen 

osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Kuntakonsernin tilinpäätöksen tekemiseen hän 

on päässyt avustajan rooliin mukaan pari vuotta sitten, mutta konsernitilinpäätök-

sen teoriaa on käsitelty jo opintojen aikana. Hän on suorittanut myös KLT-tutkin-

non sekä MJK-instituutin ulkoisen laskennan tutkinnon, jolloin tietoa on tullut lisää 

osakeyhtiöiden toimintatapojen osalta. Vuonna 2014 hän kävi kurssin, jossa kä-

siteltiin kunnallista konsernitilinpäätöstä. Yritys Oy:ssä hänen normaaleihin työ-

tehtäviin kuuluu osakeyhtiöiden kirjanpito, ja kunnallinen kirjanpito tulee esiin ker-

ran vuodessa, kun tehdään konsernitilinpäätöstä Kaupunki Oy:lle. 

4.2.1 Ohjelmisto 

Konsernitilinpäätöksen ATK-ohjelmana Yritys Oy:llä on käytössä Aditron CPM 

(Corporate Performance Management), joka on otettu käyttöön vuonna 2015. Se 
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on ohjelmistokokonaisuus, joka muodostuu Faktasta, Forecastista ja Konsernista 

sekä niiden osasovelluksista. Niitä voidaan käyttää kaikkia yhdessä tai erikseen 

organisaation tarpeen mukaan. Konsernitilinpäätöksen laadinnan kannalta tär-

keimmät sovelluksen osat ovat seuraavat: 

 Architect on pääkäyttäjän sovellus, jolla annetaan muille käyttöoikeuksia 

ja hallitaan konsernitietoja kokonaisuudessaan. 

 Forecast-sovellus on julkaisu- ja syöttötyökalu, jolla tytäryhtiöt ilmoittavat 

tilinpäätöstietonsa syöttämällä ne manuaalisesti ohjelmaan. 

 Konserni-sovelluksen avulla tehdään lopulliset eliminointitositteet. 

 Vision-sovelluksella tehdään raportteja, tulostetaan niitä ja luodaan erilai-

sia kaavoja. Viralliset raportit, kuten tuloslaskelmat, taseet, pääkirjat ja päi-

väkirjat otetaan sitä kautta. 

Kirjanpitäjät käyttävät työssään konsernitilinpäätösohjelmiston ohella Excel-las-

kentataulukkoa. Se on päätyökalu liitetietojen rakentamiselle, laskelmille, elimi-

nointitositteille ja täsmäytystaulukoille. Kirjanpito-ohjelmana Yritys Oy:ssä on 

käytössä Aditron Intime. Enemmistö tytäryrityksistä ja osakkuusyhtiöt käyttävät 

samaa ohjelmistoa kuin Yritys Oy. Vain pieni osa tytäryrityksistä tekee omaa kir-

janpitoaan muilla ohjelmistoilla.  

4.2.2 Ohjeet 

Yritys Oy:n kirjanpitäjillä on käytössä muutamia ohjeita työtehtävien tueksi. Avus-

tavan kirjanpitäjän mielestä Kirjanpitolautakunnan Yleisohje kunnan ja kuntayh-

tymän konsernitilinpäätöksen laadinnasta on hyvä tuki työtehtävissä. Liitetietojen 

rakentamiseen soveltuu Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liitetie-

doista. Koulutusmateriaaleista on apua ja niistä kirjanpitäjät saavat hyviä vinkkejä 

eri työvaiheisiin. Tilintarkastajiltakin he voivat kysyä neuvoa vaikeissa tilanteissa. 

Ohjelmiston omat käyttöohjeet ovat paljon apuna. Vastaavalla kirjanpitäjällä on 

kokemusta prosessista sen verran, että tietoa on myös muistissa. Kun konserni-

tilinpäätös tehdään vain kerran vuodessa, työhön ja ohjelmistoon ei kuitenkaan 

tule samanlaista rutiinia kuin normaaleihin jokapäiväisiin kirjanpidon tehtäviin ja 

käytössä oleviin ohjelmiin. 
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4.2.3 Tietojen kerääminen 

Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma tulevat kirjanpitäjien nähtäville Forecast-

sovelluksen kautta, minne tytäryhtiöt itse kirjaavat tietojaan. Joku saattaa toimit-

taa tietoja sähköpostin välityksellä, jolloin kirjanpitäjät syöttävät ne ohjelmaan. 

Lisäksi käytössä on kaksi Excel-laskentataulukkoa täsmäytyksiä varten. Ensim-

mäinen sisältää tuloslaskelman, ostovelat ja myyntisaamiset. Toisessa taas il-

moitetaan konsernin yhteisöjen väliset erät. Taulukot lähetetään sähköpostitse 

tytäryhtiöille, ja he täyttävät niihin omat tietonsa. Tietoja tulee myös suoraan oh-

jelmistoon sähköisesti, jos tytäryhtiöllä on käytössään toimiva konsernikoodi. 

Kirjanpitäjät ovat yhtä mieltä siitä, että mitä enemmän on tytäryhtiöitä ja niiden 

tyttäriä, sitä enemmän on työtäkin. Kaikkien yhtiöiden väliset kaupankäynnit täy-

tyy tarkastaa ja etsiä eliminoitavat kohteet. Osakkuusyhtiöitä on paljon ja niille 

tehdään omat laskelmat. Omistuksen eliminointiakin tehdään parin yhtiön osalta, 

sillä niitä omistaa useampi taho ja konsernitilinpäätökseen ei voi päätyä kaksin-

kertaista omistusta.  

Sähköinen arkistointi 

Kirjanpitolaissa on säädetty tilinpäätösasiakirjojen arkistoinnista ja säilytys-

ajoista. Nykypäivänä on siirrytty huomattavan paljon ns. paperittomiin toimistoi-

hin, jolloin lähes kaikki dokumentit säilytetään sähköisessä muodossa. Myös Yri-

tys Oy:ssä ollaan siirrytty toimintatapaan, jossa kaikki on sähköisesti tallennet-

tuna. Väistämättä on kuitenkin materiaalia, kuten allekirjoitettava tasekirja, jota 

joutuu säilyttämään konkreettisena dokumenttina mapissa tilintarkastusta varten. 

Aineistoa ei ole viety Yritys Oy:ssä vielä mihinkään viralliseen sähköiseen arkis-

toon. 

4.3 Konsernitilinpäätöksen aikataulu ja laadintavaiheet 

Marraskuun loppupuolella konsernitilinpäätöksen aikataulusta ja päivämääristä 

sovitaan yhdessä Kaupunki Oy:n kanssa. Samalla päivitetään tytäryhtiöiden ja 

kuntayhtymien yhteyshenkilöille lähetettävät ohjauskirjeet. Niissä on ohjeistusta 

konsernitilinpäätöksen tietojen lähettämiseen liittyvistä tehtävistä ja päivämää-

ristä. Ohjauskirjeet lähetetään marras-joulukuun aikana. 
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Seuraava vaihe konsernitilinpäätöksen prosessissa on tammikuun puolen välin 

tienoilla, jolloin Kaupunki Oy:n reskontrat pääsääntöisesti sulkeutuvat. Intime-kir-

janpito-ohjelmasta ajetaan raportit ja sen jälkeen alkaa keskinäisten saamisten ja 

velkojen täsmääminen. Täsmäytyksiä varten tehdään Excel-taulukot ja ne lähe-

tetään tytäryhtiöille. Täsmäytystaulukoille laaditaan myös vastakkaistaulukot, joi-

hin kirjanpitäjät syöttävät emoyhtiön tiedot valmiiksi. Tytäryhtiöt syöttävät samaan 

taulukkoon omat tietonsa ja sitä kautta nähdään mahdolliset erot euromäärissä. 

Täsmäytystaulukoiden pitää olla valmiina helmikuun alkupuolella, jolloin ne lähe-

tetään täytettynä takaisin kirjanpitäjille. Ne tarkastetaan ja joskus niihin joutuu te-

kemään jonkin verran korjauksia. Käytännössä tietojen pitäisi tulla tytäryhtiöiltä 

täydellisinä ja oikein, mutta kirjanpitäjätkin joutuvat käyttämään aikaa niiden sel-

vittelyyn. Samaan aikaan helmikuusta alkaen tytäryhteisöille tehdään tilintarkas-

tuksia. Tytäryhteisöt toimittavat viralliset tilinpäätökset, kun ne ovat valmistuneet. 

Tilinpäätösten valmistuttua tytäryhtiöt syöttävät omat tilinpäätöstietonsa Fore-

cast-sovellukseen. Tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muutetaan kunnan kaavan mu-

kaiseksi ja rahoituslaskelma täsmäytetään jokaiselta tyttäreltä erikseen. Emoyh-

tiön tilinpäätöstiedot viedään ohjelmistoon viimeisenä, jolloin täsmäytetään koko 

konsernin rahoituslaskelma. Samaan aikaan tehdään Excel-laskentataulukossa 

eliminointitositteita valmiiksi. 

Kun yhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat järjestelmässä, kirjanpitäjät tallentavat valmiit 

eliminointitositteet sinne manuaalisesti. Eliminointiviennit tehdään siten, että jo-

kaisen viennin jälkeen rahoituslaskelma tarkastetaan, jotta mahdolliset virheet 

huomataan heti.  Sen jälkeen tarkastetaan, että viralliset laskelmat on tehty oikein 

ja tehdään konsernitilinpäätöksen liitetiedot valmiiksi. Viimeiseksi tehtäväksi jää 

vielä raporttien viimeistely ja tunnuslukujen tekeminen Excelissä.  Maaliskuun 

puolivälissä kaikki dokumentit täytyy olla koottuna yhteen ja valmiina lähetettä-

väksi Kaupunki Oy:lle, joka koostaa lopullisen tasekirjan. 
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Kuviossa 2 on hahmoteltuna Yritys Oy:n konsernitilinpäätöksen laatimisen aika-

taulu pääpiirteittäin. 

Kuvio 2. Vuoden aikataulu. 

Kuviosta 2 nähdään, että konsernitilinpäätös tiivistyy vuodenvaihteen ja alkuvuo-

den ympärille. 

4.4 Prosessin haasteet 

Yritys Oy:n kirjanpitäjien haastattelussa tuli esiin erilaisia asioita, jotka tekevät 

konsernitilinpäätöksen prosessista haasteellisen. Kirjanpitäjät kertoivat aiheista, 

jotka erityisesti tuntuvat vaikeuttavan työntekoa.  

Aikataulu ja resurssit 

Aikataulu koettiin työmäärään nähden tiukaksi, mutta kokeiluista huolimatta on 

todettu, ettei sitä ole mahdollista venyttää. Aikataulu aiheuttaa haasteita osittain 

siksi, että konkreettista työtä pääsee tekemään vasta tammikuun puolivälissä, 

- Aikataulusta sovitaan Kaupunki Oy:n kanssa 
- Ohjauskirjeet päivitetään ja lähetetään  

konserniyhteisöille 
 
 

- Reskontrat sulkeutuvat 
- Täsmäytystaulukot tehdään ja lähetetään ty-

täryhtiöille täytettäväksi 
 
 

- Tilintarkastuksia suoritetaan tytäryhteisöissä 
- Täsmäytystaulukot takaisin kirjanpitäjille  

tarkastettavaksi 
- Tilinpäätöstietojen syöttäminen ohjelmistoon 
- Eliminointitositteiden tekeminen ja syöttämi-

nen ohjelmistoon 

 

- Virallisten laskelmien tarkastus 
- Liitetietojen ja tunnuslukujen tekeminen  

Excelissä 
- Tilinpäätösmateriaalit valmiina emoyhtiölle 

Marraskuu 

Joulukuu 

Tammikuu 

Helmikuu 

Maaliskuu 
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jolloin laskelmataulukot tehdään Exceliin. Varsinainen työskentely konsernitilin-

päätöksen parissa alkaa helmikuun puolella, kun kirjanpitäjien omien asiakkaiden 

tilinpäätökset on saatu valmiiksi. Siihen asti kirjanpitäjien työmäärä on kaksinker-

tainen, sillä normaalin työajan puitteissa kaikkea ei pysty tekemään.  

Konsernitilinpäätöksen lopulliset luvut saadaan valmiiksi maaliskuun puolivä-

lissä, mutta sillekin pitäisi löytyä aikaa, että Kaupunki Oy:ssä ehdittäisiin tarkistaa 

ne. Tilinpäätöksen liitetietojakaan ei voi tehdä ennen kuin tilinpäätöksen luvut 

ovat valmiina, sillä jos niihin tulisi vielä jotain muutoksia, olisi vaikeampaa hah-

mottaa mihin kaikkiin liitetietoihin se vaikuttaisi.  

Tällä hetkellä konsernitilinpäätöksen laatimisen osaamista ei ole hajautettu Yritys 

Oy:ssä. Kirjanpitäjät vastaavat konsernitilinpäätöksen laadintaprosessista käy-

tännössä kahdestaan. Vain he kaksi osaavat käyttää ohjelmistoa, joten jos toinen 

joutuisi olemaan poissa töistä, niin toinen ei millään pystyisi tekemään kaikkea 

yksin. Vastaavalla kirjanpitäjällä on kuitenkin ollut apunaan yksi henkilö Kaupunki 

Oy:n puolelta auttamassa kumppanikoodien tarkastuksessa tilikauden aikana. 

Ohjelmisto 

Yritys Oy:n käyttämä konsernitilinpäätöksen ohjelmisto on vielä suhteellisen uusi. 

Siksi sitä ei ole päästy käyttämään rutiininomaisesti. Ohjelmistoon on täytynyt itse 

rakentaa toimintoja, kuten tulosraporttien tulostaminen, jotta sitä on helpompi 

käyttää. Vähäisen käytön vuoksi vielä ei ole voitu panostaa ohjelmistokoulutuk-

seen tai ohjelmiston toimintojen rakentamiseen täydellisiksi. 

Aiemmin kirjanpitäjien tehtävä oli syöttää tytäryhtiöiden tilinpäätöksen luvut itse 

ohjelmaan. Nykyisen ohjelmiston avulla se on voitu ulkoistaa tytäryhtiöille, mikä 

helpottaa kirjanpitäjien työtaakkaa huomattavasti. Materiaalien ja liitetietojen liit-

teiden hallinta on kuitenkin osittain vaikeaa, sillä kaikki ei ole sähköisessä muo-

dossa vaan osa on paperisesti arkistoituna. 

Lähes kaikki vaiheet tehdään tällä hetkellä manuaalisesti. Tilinpäätöstietojen 

syöttäminen käsin on aikaa vievää. Missään prosessin vaiheessa ei suoranai-

sesti voida tällä hetkellä käyttää automatiikkaa, sillä mikään tieto ei siirry, ellei 

ohjelmiston käyttäjä tee jotain. 
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Tiedonsaanti ja yhteistyö 

Tiedon saamisen ja yhteistyön haasteitakin on väistämättä olemassa. Kirjanpitä-

jät kokevat tiedon saamisen tytäryhtiöiltä välillä haasteelliseksi. Joskus tietoa jou-

tuu kysymään useammalla tavalla, esimerkiksi lomakkeiden lisäksi sähköpos-

titse, jotta sitä varmasti saa. Tytäryhtiöille lähetettävien lomakkeiden hallintakin 

on ajoittain haasteellista, sillä vastauksia toisesta päästä voi joutua odottamaan. 

Kumppani- ja konsernikoodien merkitys ei tunnu olevan tytäryhtiöiden yhteyshen-

kilöille, Yritys Oy:n laskuttajille ja ostoreskontratiimille täysin selvä. Heidän pitää 

ymmärtää mitä koodit tarkoittavat ja milloin niitä tulee käyttää, jotta prosessi toi-

mii. Myös konsernirakenteen ymmärtäminen on tärkeää. Konsernin sisäistä las-

kutusta saatetaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun reskontrat ovat konsernin nä-

kökulmasta jo kiinni, tai toinen osapuoli voi ilmoittaa maksun, jota toinen taas ei. 

Tällaiset asiat voivat aiheuttaa ongelmia täsmäytyksissä. Silloin kirjanpitäjät huo-

maavat virheet konsernikoodeissa. 

Tytäryhtiöissä ei oteta tarpeeksi huomioon sitä, että konsernitilinpäätös tehdään 

kunnan laskelmapohjien mukaan. Tytäryhtiön tuloslaskelmassa voi olla rivejä, 

jotka puuttuvat kunnan tuloslaskelman kaavasta. Silloin kaikki eivät välttämättä 

tiedä, mihin kohtaan mikäkin tieto pitäisi laittaa. Kunnan rahoituslaskelmankin ra-

kenne on erilainen verrattuna tytäryhtiön tekemään epäsuoraan rahoituslaskel-

maan. 

Tällä hetkellä kirjanpitäjät joutuvat tekemään paljon työtä sen eteen, että tytäryh-

tiöiden antamia tietoja muokataan oikeaan muotoon ja tehdään tarkistuksia siitä, 

että tiedot olisivat vastaavalla tavalla kuin edellisenäkin vuonna. Tytäryhtiöille lä-

hetettävissä ohjeissa lukee, että asioita pitäisi tehdä paljon etukäteen jo ennen 

tilinpäätöksen valmistumista. Täsmäytyksiä tehdäänkin tilikauden aikana jonkin 

verran, mutta kaikilla ei ole siihen tarpeeksi aikaa, sillä jokaisella tytäryhtiöllä on 

tehtävien suhteen omat aikataulunsa. 

Tiedonsaannin ongelma liittyy myös Kaupunki Oy:n konsernirakenteen muutok-

siin. Muutoksia tapahtuu ajoittain, mutta aina tieto ei saavuta kirjanpitäjiä tar-

peeksi nopeasti. Heille olisi tärkeää ehtiä miettiä, missä vaiheessa prosessia 

muutokset on otettava huomioon. Sama koskee omistusosuuksien muuttumista, 
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joka on hyvin oleellinen tieto omistuksia eliminoidessa. Kirjanpitäjät kokevat, että 

muutoksen pitäisi tulla Kaupunki Oy:n puolelta, sillä he eivät aina tiedä, keneltä 

jotakin puuttuvaa tietoa voisi kysyä. 

5 Tutkimustulokset 

5.1 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston pohjalta tuli esiin useita asioita, joita Yritys Oy:n konsernitilin-

päätöksen prosessissa olisi mahdollista kehittää tehokkaammiksi ja toimivam-

miksi. Siten työ olisi selkeämpää ja sen tekijöille palkitsevampaa. 

Tietotaidon ja osaamisen hajauttaminen 

Tällä hetkellä kaksi kirjanpitäjää tuntee prosessin parhaiten ja osaa tehdä kon-

sernitilinpäätökseen liittyvät työtehtävät, kuten rakentaa konserniyhteisöjen las-

kelmataulukot, tehdä ja kirjata eliminointitositteet ja käyttää ohjelmistoa. Proses-

sin turvaamisen kannalta olisi hyvin tärkeää, että konsernitilinpäätöksen laatimi-

sen osaamista ja tietotaitoa olisi hajautettuna Yritys Oy:ssä heidän katsomansa 

tarpeen mukaan hieman laajemmin, varsinkin poissaolojen varalta. Voisi riittää, 

että koulutettaisiin esimerkiksi kolmas kirjanpitäjä auttamaan prosessissa, jotta 

työtaakka jakautuisi tasaisemmin. Silloin ylitöiden määräkään ei olisi niin suuri. 

Jotta kaikesta uudesta ja muuttuvasta tiedosta oltaisiin paremmin ajan tasalla, 

tarvittaisiin enemmän kirjanpitäjien aikaa uuteen tietoon perehtymiseen. 

Ohjelmiston kehittäminen ja automaatio 

Nykyinen konsernitilinpäätöksen ohjelmisto on ollut Yritys Oy:ssä käytössä vuo-

den verran. Siitä johtuen se on vielä hieman vieras. Konsernitilinpäätöksen laati-

minen ei kuulu rutiinitehtäviin, koska se tehdään tällä hetkellä vain kerran vuo-

dessa. Jotta ohjelmistoa pystyttäisiin käyttämään tehokkaasti, sitä tulisi kehittää, 

käyttää paremmin hyödyksi ja yksinkertaisesti käyttää enemmän. Jos sen voisi 

vielä lisäksi yhdistää kirjanpito-ohjelmaan, se voisi helpottaa työntekoa huomat-

tavasti.  
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Mitä enemmän kunnan konsernitilinpäätökselle tulee vaatimuksia ja mitä enem-

män lukuja halutaan tietoon tulevaisuudessa, sitä useamman kerran vuodessa 

tilinpäätös täytyisi tehdä. Jos Kaupunki Oy:ltä tulisi vaatimus konsernitilinpäätök-

sen tekemiseen kvartaaleittain eli kolmen kuukauden välein, se voisi tuoda rutii-

nia ja käyttövarmuutta ohjelmiston käyttöön. Silloin ei aina tarvitsisi palauttaa asi-

oita mieleen vuoden tauon jälkeen. Nykyisellä työmäärällä, aikataululla ja resurs-

seilla kvartaalitilinpäätösten tekeminen kuntakonsernille ei kuitenkaan ole mah-

dollista, ellei ohjelmiston automatisointi korvaa osaa suuresta manuaalisen työn 

määrästä. 

Automatiikkaan panostaminen olisi tärkeää, jotta manuaalisesti tehtävät työvai-

heet saataisiin minimiin. Silloin jäisi enemmän aikaa muihinkin tehtäviin. Jos Ex-

cel-lomakkeita olisi mahdollista automatisoida tai korvata siten, että konserniyh-

teisöt antaisivat enemmän tietoja suoraan sähköisesti järjestelmässä, se helpot-

taisi työmäärää huomattavasti. Siten voisi saada suoraan puhtaita ja oikeita tie-

toja, eikä työaikaa kuluisi lomakkeilla annettujen tietojen korjailuun.  

Työtehtäviä voisi selkeyttää myös se, että samassa tietokannassa olevien yhtiöi-

den välille saisi jonkinlaisen koneellisen täsmäytyksen. Se tarkistaisi samaan ai-

kaan konserniyhteisöjen väliset tulot ja menot. Jollakin tapaa nykyisellä kirjanpito-

ohjelmalla se olisi kirjanpitäjien mukaan ollut mahdollista toteuttaa, mutta sitä ei 

ole vielä kehitetty tiukan työajan vuoksi. 

Ohjelmistokoulutus 

Ohjelmisto on uusi ja siksi sitä täytyy oppia käyttämään, jotta siitä voi ottaa kaiken 

hyödyn irti juuri oman yrityksen tarpeisiin. Kirjanpitäjät kokivat ohjelmiston käytön 

haasteelliseksi. Siksi voidaan todeta, että kyse on ohjelmistokoulutuksen tar-

peesta. Kirjanpitäjien pitäisi saada enemmän koulutusta ohjelmiston käyttöön. Si-

ten he voisivat kehittää siitä Yritys Oy:n tarpeisiin mahdollisimman käytännöllisen 

ja ymmärtää paremmin, mitä kaikkea ohjelmistolla on mahdollista tehdä. 

Tietoteknistä taitoa, kokemusta ja aikaa vaaditaan paljon, jotta ohjelmistosta pys-

tyisi kehittämään monikäyttöisemmän. Myös testiaineiston hankkimista tulisi har-

kita, sillä voisi olla riski lähteä kokeilemaan uusia asioita oikeaan tietokantaan. 
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Kaikkeen tähän tarvitaan kuitenkin aikaa, joka on jo valmiiksi vähissä ylimääräi-

siin tehtäviin. 

Tiivis yhteistyö ja selkeät ohjeistukset 

Tutkimuksessa tuli ilmi haasteita kirjanpitäjien ja konserniyhteisöjen yhteyshen-

kilöiden tiedonkulun välillä. Kirjanpitäjien oma ohjeistus eli loppuvuodesta lähe-

tettävä ohjauskirje tytäryhtiöille ei ole saanut aikaan niin napakkaa toimintaa kuin 

on toivottu. Ohjeistus voisi olla vielä selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa toimi-

akseen ja sitä voisi tulla kirjanpitäjiltä tytäryhteisöille enemmänkin. 

Konsernitilinpäätökseen liittyviä, täytettäviä Excel-lomakkeita voisi kehittää toimi-

vammiksi, jotta tietoja saisi selkeämmin ja heti oikeassa muodossa. Lisäksi kir-

janpitäjät voisivat hahmottaa paremmin mitä asioita yhteistyössä voisi tehdä toi-

sella tapaa, kun he ymmärtäisivät tytäryhtiöiden omien järjestelmien toimintaa. 

Sellaisen ohjauksen pitäisi kuitenkin tulla alun perin Kaupunki Oy:n taholta. 

Kirjanpitäjien työtä voisi helpottaa yhteistyö Kaupunki Oy:n konsernijaoston 

kanssa. Esimerkiksi palaveri jossain vaiheessa vuotta auttaisi osapuolia ymmär-

tämään prosessin vaiheita ja työnjakoa. Verkostoitumista muiden kuntakonser-

nien kanssa voisi harkita. Siten voisi konkreettisesti ottaa selvää, miten asioita 

tehdään muualla. 

Tietojen välittyminen kirjanpitäjien ja Kaupunki Oy:n välillä vaatii kehittämistä. 

Suunnittelun alla on parhaillaan yhteinen alusta, johon voisi tallentaa tietoja mo-

lempien osapuolten nähtäväksi. Esimerkiksi tilinpäätöspohja olisi hyvä olla saa-

tavilla myös kirjanpitäjille. Tällä hetkellä heillä on käytössään vain Excel-taulukko, 

josta Kaupunki Oy kokoaa itse lopullisen tasekirjan. Yhteinen alusta olisi todella 

iso muutos parempaan ja läpinäkyvämpään yhteistyöhön. 

Konsernitilinpäätöksen prosessiin liittyvien kumppanikoodien merkitystä tulisi ko-

rostaa tytäryhteisöille. Kirjanpitäjien mukaan yhdellä tytäryhtiöllä ei ole sellaista 

edes käytössään, mikä vaikeuttaa työskentelyä. Kaiken kaikkiaan suurten tytär-

yhtiöiden kanssa on enemmän haasteita kuin pienten kanssa. 
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Tärkeintä konsernitilinpäätöksen laadinnassa olisi kehittää tiedon kulkemista, 

jotta kaikki osapuolet olisivat ajan tasalla koko prosessin ajan. Kuntaliiton suosit-

telemaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa voisi soveltaa tarkemmin Kaupunki Oy:n 

toiminnassa ja yhteistyössä Yritys Oy:n kanssa. Siten konsernitilinpäätöksen pro-

sessiin saataisiin lisää avoimuutta ja voitaisiin varmistua siitä, että kuntakonser-

nin etua hoidetaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. 

5.2 Prosessikaavio 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehitysehdotusten lisäksi suunnitella Yritys Oy:lle 

uusi konsernitilinpäätöksen prosessikaavio. Kirjanpitäjät kokivat prosessikaavion 

uudistamisen käytännöllisenä ja prosessia sekä työnjakoa selkeyttävänä. Kun 

prosessilla täytyy joka tapauksessa olla aikataulutus, niin on hyvä, että työvai-

heetkin ovat selkeästi esitettynä. Mahdollisen seuraajan perehdytystä ajatellen 

on hyvä olla olemassa kaavio, jolloin se on hieman konkreettisempi kuin pelkkä 

dokumentti, jonka pohjalta prosessia yrittäisi avata. 

Prosessikaaviosta on hyötyä myös Kaupunki Oy:tä ajatellen, sillä kun molemmilla 

osapuolilla on kaavio nähtävillä, tiedetään että puhutaan samoista asioista ja kai-

killa on yhtenäiset ajatukset prosessista. Se voi auttaa jakamaan rooleja siten, 

että tiedetään paremmin, kuka tekee mitäkin ja missä aikataulussa. 

Uuden prosessikaavion sisältö 

Uusi konsernitilinpäätöksen prosessikaavio (Liite 2) tehtiin Excel-laskentatauluk-

koa ja sen toiminnoista löytyvää piirtoalustaa hyödyntäen. Kaavion lähteenä oli 

Yritys Oy:ltä saatu vanha tilinpäätöskaavion malli sekä haastattelussa esille tul-

leet asiat. Prosessikaavio jaettiin viiteen osaan, joiden avulla kuvattiin prosessiin 

sisältyvät tekijät: 

- palvelukeskus eli Yritys Oy 

- asiakas eli Kaupunki Oy ja sen tytäryhteisöt 

- erillistilinpäätökset, joista kerätään tiedot konsernitilinpäätökseen 

- sidosryhmät ja 

- järjestelmät. 
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Kaavioon lisättiin myös suuntaa antava aikajana marraskuulta huhtikuulle, jotta 

voidaan hahmottaa, millaisella aikataululla tehtävien tulee olla valmiina. 

Prosessikaavioon sisältyy kuviot, jotka esittävät jokaisen tehtävän erikseen. Ku-

vioiden sijainti kaaviossa näyttää, mikä tehtävä kuuluu millekin yksikölle. Myös 

järjestelmät esitetään kuvioina kaavion alaosassa. Nuolten avulla näytetään 

missä järjestyksessä tehtävät seuraavat toisiaan. Tällä tapaa prosessista saa vi-

suaalisesti esitettynä selkeän kuvan ja prosessia on helpompi hahmottaa koko-

naisuutena. Kaavio noudattelee pääpiirteittäin luvussa 4.3 esiin tullutta konserni-

tilinpäätöksen aikataulua ja laadintavaiheita, mutta ammattitermein esitettynä. 

Siihen on lisätty myös konsernitilinpäätöksen laadinnan jälkeisiä tehtäviä, jotka 

kuuluvat Kaupunki Oy:n vastuulle. 

5.3 Pohdintaa 

Konsernitilinpäätöksen laatiminen on mielenkiintoinen prosessi. Se vaatii ammat-

titaitoa, organisointikykyä sekä taitoa tehdä monia asioita samanaikaisesti. Pro-

sessin toimimisen vuoksi on tärkeää, että kaikki siihen kuuluvat osat toimivat 

moitteettomasti. 

Se mitä konsernitilinpäätöksen laatimisesta kirjoitetaan teoriassa, on usein lähes 

mahdotonta toteuttaa kirjantarkasti todellisuudessa. Näin on myös, kun verrataan 

opinnäytetyön teoriaa ja empiiristä osuutta toisiinsa. Tärkeimmät sisällölliset asiat 

noudattavat tarkasti teoreettista kaavaa. Lisäksi on asioita, jotka tehdään omalla 

tavalla. Prosessin toimintaan vaikuttaa se, millaiset toimintaohjeet organisaa-

tiossa on sovittu ja laadittu, millaiset työskentelytavat prosessiin osallistuvilla hen-

kilöillä on, millaisia ohjelmistoja on käytössä ja kuinka nämä kaikki toimivat yh-

dessä. 

Yllä mainitut asiat tulivat esiin Yritys Oy:n konsernitilinpäätöksen prosessissa. 

Laadintavastuu on kahden kirjanpitäjän hartioilla. Heille ei ole koulutettu sijaista 

tai lisäapua työtehtävien hoitamiseen. Tästä johtuen suuren työmäärän takia tu-

lee aikatauluongelma, joka on jo valmiiksi tiukka. Muut vuoden työtehtävät tulee 

suorittaa samaan aikaan konsernitilinpäätöksen laadinnan ohella. Työtä hanka-

loittaa hieman vieras ohjelmisto, johon ei ole saatu tarpeeksi koulutusta. Siksi 

työskentely ei ole niin jouhevaa kuin se voisi olla. Ohjelmiston kehittämiseen ei 
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ole voitu panostaa rajallisen työajan takia. Lisäksi prosessissa on mukana asia-

kas Kaupunki Oy:n ja sen tytäryhteisöjen yhteyshenkilöt, joiden kanssa yhteistyö 

on ajoittain hidasta tai epäselvää. Joitakin tietoja saatetaan saada heiltä siinä 

muodossa, että kirjanpitäjät joutuvat käyttämään aikaa niiden korjailuun tai tietoja 

ei saada ajallaan. 

Edellä luetellut asiat tuovat haasteita konsernitilinpäätöksen laadintaan. Kehittä-

mällä niitä toimivampaan suuntaan on mahdollista tehdä konsernitilinpäätöksen 

prosessista sellainen, että se palvelee kaikkia osapuolia hyvin ja antaa mahdolli-

suuksia selkeämpään työnkuvaan. 

Opinnäytetyön ollessa viimeistelyä vaille valmis pidettiin loppupalaveri Yritys 

Oy:n kirjanpitäjien ja palvelupäällikön kanssa. Keskustelussa tuli esiin komment-

teja koskien prosessikaaviota. Loppupalaverin jälkeen opinnäytetyön empiiri-

sestä osasta saatiin vielä palautetta sähköpostitse ja työhön tehtiin viimeiset si-

sällölliset korjaukset. (Yritys Oy 2016c.) 

6 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin konsernitilinpäätöksen laadintaprosessia Yritys 

Oy:ssä. Lisäksi suunniteltiin uusi prosessikaavio konsernitilinpäätöksen laadin-

nan avuksi. Prosessista löytyi monia asioita, joita parantamalla siitä on mahdol-

lista saada tehokkaampi ja sen tekijöille helpompi toteuttaa. Konsernitilinpäätök-

sen laadintaprosessin laatu riippuu täysin organisaatiosta, jossa se tehdään, sillä 

jokaisella on omat toimintatapansa ja valittu ohjelmisto sen toteuttamiseen. 

Kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Ne tulivat ilmi opinnäytetyön 

empiirisessä osassa. Opinnäytetyön päätutkimusongelma oli: 

- Miten Yritys Oy:n konsernitilinpäätösprosessia voidaan kehittää käyttä-

jänäkökulmasta tehokkaammaksi ja selkeämmäksi? 

Tehokkuutta prosessiin toisi ohjelmiston kehittäminen tarpeita vastaavaksi ja au-

tomatisoinnin lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Selkeyttä prosessiin saatai-

siin konkreettisemmalla ja läpinäkyvämmällä yhteistyöllä Yritys Oy:n ja konser-

niyhteisöjen välillä. Myös ohjeistuksen tulisi olla motivoivampaa ja sellaista, että 
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konsernitilinpäätökseen liittyviä töitä haluttaisiin tytäryhteisöissäkin tehdä enem-

män tilikauden aikana. 

Opinnäytetyön alaongelmia olivat: 

 Kuinka hyvin nykyinen konsernitilinpäätösprosessi toimii sitä laativien hen-

kilöiden näkökulmasta? 

 Millaisia haasteita konsernitilinpäätöksen laadinta aiheuttaa? 

 Millaisia mahdollisia puutteita prosessin kulussa on? 

 Kuinka prosessia voidaan tehostaa käyttäjäystävällisemmäksi? 

Haastatteluvastausten perusteella saattoi olettaa, että kirjanpitäjien mielestä ny-

kyinen prosessi ei toimi niin hyvin kuin sen haluttaisiin toimivan eikä palvele Yritys 

Oy:tä tai Kaupunki Oy:tä ehkä niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. Luvussa 4.4 

käytiin läpi prosessin haasteita ja puutteita. Tutkimustuloksia käsittelevässä lu-

vussa 5.1 kerrottiin prosessin tehostamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia kon-

sernitilinpäätöksen tekijöitä ajatellen. 

Opinnäytetyön teoria pohjautui kirjallisuuteen, Kuntaliiton julkaisuihin ja Kirjanpi-

tolautakunnan sekä sen kuntajaoston antamiin ohjeisiin. Teorialähteitä olisi voi-

nut löytyä aiheeseen enemmänkin, mutta kirjoittaja koki löytämänsä ja valitse-

mansa lähteet sopiviksi tälle tutkimukselle. 

Tutkimusmenetelmänä laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu toimivat hyvin. 

Ne antoivat odotettua materiaalia opinnäytetyön empiriaan ja kehitysehdotusten 

muodostamiseen. Opinnäytetyössä oli kyseessä ainutlaatuinen tapaus, jota ha-

luttiin tutkia kehitysehdotusten toivossa. Prosessikaavion suunnittelu ja toteutta-

minen toivat opinnäytetyöhön toiminnallisuutta. Opinnäytetyö sai aikaan odotet-

tuja tutkimustuloksia, joten voidaan todeta, että tutkimuksessa onnistuttiin. Seu-

raava vaihe tämän tutkimuksen jälkeen on Yritys Oy:n vastuulla. He voivat päät-

tää aloittavatko joitakin toimenpiteitä konsernitilinpäätöksen laadintaprosessin 

kehittämiseksi ja millaisella aikataululla niitä toteutetaan. 

Yritys Oy:n kanssa pidetty loppupalaveri oli opinnäytetyön kannalta hyödyllinen. 

Prosessikaaviosta saadut kommentit auttoivat viimeistelemään sen yrityksen tar-

peita vastaavaksi. Sähköpostitse annettu palaute empiriasta auttoi kirjoittajaa 
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huomioimaan opinnäytetyöhön tarvittavat viimeistelyt ja muutamat sisällölliset 

korjaukset. 

Opinnäytetyön tekeminen antoi kirjoittajalle paljon uutta näkökulmaa jopa ylei-

sellä tasolla yritysten prosesseihin ja niiden kehittämismahdollisuuksiin. Nykypäi-

vänä yritysten ohjelmistoihin panostetaan ja kiinnitetään paljon varoja, mutta vaa-

tii myös paljon työtä ja aikaa, jotta ne pystytään räätälöimään omiin tarpeisiin so-

pivaksi. Vähintään yhtä tärkeää on organisaation ja sen sidosryhmien yhteistyö. 

Tämän opinnäytetyön valmistuttua jatkotutkimus voisi käsitellä esimerkiksi kon-

sernitilinpäätöksen prosessin havainnointia ja tarkempaa dokumentointia kehi-

tystoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Siten saataisiin selville, millaisia vaiku-

tuksia toimenpiteillä on ollut prosessin toimintaan. Jatkotutkimuksen aiheita voi-

sivat olla myös projektiluonteinen kuntakonsernien verkostoitumisen edesautta-

minen tai konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvien lomakkeiden kehittäminen 

toimivammiksi yhteistyössä Yritys Oy:n kanssa.  
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Kuviot 

Kuvio 1. Kuntakonsernin rakenne, s. 10 

Kuvio 2. Konsernitilinpäätösprosessin aikataulu, s. 29 
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Haastatteluteemat                   LIITE 1 

 

Millainen koulutus- ja työtausta haastateltavilla on? Minkälaista hyötyä siitä on 

ollut nykyisissä työtehtävissä? 

Mitä ATK-ohjelmaa prosessissa käytetään? Miten se soveltuu konsernitilinpää-

töksen laadintaan? 

Mitä mahdollisia tilinpäätöksen laadintaohjeita on käytössä? Onko Kirjanpitolau-

takunnan kuntajaoston yleisohjeet koettu hyödylliseksi? 

Millainen laadinta-aikataulu konsernitilinpäätöksellä on? Miten se vaikuttaa työ-

määrään ja töiden jakautumiseen vuoden aikana? 

Miten tilinpäätökseen tarvittavat tiedot kerätään tytäryhteisöiltä ja kuntayhty-

miltä? Millainen konsernirakenne Kaupunki Oy:llä on? 

Mitä konkreettisia työvaiheita konsernitilinpäätöksen prosessiin kuuluu? Mitkä 

asiat toimivat automatisoidusti? Mitä asioita tehdään vielä manuaalisesti? 

Millaisia haasteita konsernitilinpäätöksen laadinta aiheuttaa? 

Mitkä asiat prosessissa toimivat tällä hetkellä parhaiten? Mitä kehityskohteita 

prosessissa voisi olla? 

Mitä ajatuksia prosessikaaviosta on? Millaista käyttötarvetta sillä tulee olemaan 

tulevaisuudessa? 
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Konsernitilinpäätöksen prosessikaavio                   LIITE 2 

 


