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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Lahden seurakuntayhtymän talous-
toimiston tuottaman talousviestinnän hyödyllisyys ja toimivin tapa viestiä 
asioista. Lisäksi haluttiin tietää budjettivastuullisten oma aktiivisuus talou-
den seuraamisessa sekä heidän kohtaamat ongelmatilanteet. Tutkimuk-
sen avulla haluttiin myös selvittää kokemuksia taloustoimiston palvelualt-
tiudesta ja lähestyttävyydestä. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin talousviestinnän tehtäviä, sisäisen 
talousviestinnän merkitystä ja siihen soveltuvia viestintätapahtumia ja -
kanavia sekä talouslukutaidon vaikutusta taloustiedon käsittelyyn ja sisäis-
tämiseen. Tutkimuksessa avattiin taloushallinnon roolia seurakunnissa ja 
seurakuntayhtymissä sekä taloushallintoa ja kirjanpitoa ohjaavia säädök-
siä ja lakia.  

Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa esiteltiin Lahden seurakuntayhty-
mä sekä kerrottiin talousviestinnän ja talouden seuraamisen nykytilasta. 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena loppuvuodesta 2017, 
jolloin kysely lähetettiin 101 budjettivastuulliselle työntekijälle. Tutkimusta 
syvennettiin neljä työntekijän teemahaastattelulla alkuvuodesta 2018. Ai-
neistoa kerättiin myös oman havainnoinnin avulla. 

Tulosten perusteella todettiin, että taloustoimiston tuottamaa talousviestin-
tää pidetään vähänlaisena mutta tärkeänä. Toimivina tapoina viestiä pide-
tään kasvokkain tapahtuvan viestinnän lisäksi sähköpostiviestintää. Tulok-
sista ilmeni, että kirjanpitoraporttien käytössä hankaluuksia tuottaa oikean 
raportin löytäminen ja termistö, joita selkeyttämään tehtiin käyttöopas. To-
teumia seurataan ja raportteja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, 
sillä järjestelmä koetaan helpoksi niiden ottamiseen. Taloustoimistoa on 
helppo lähestyä, koska henkilöstö koetaan ystävälliseksi ja auttavaiseksi. 

Asiasanat: talousviestintä, talouslukutaito, taloustiedon käsittely ja 
sisäistäminen, seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidon säädökset, 
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ABSTRACT  

 

The aim of the thesis was to examine the usefulness of the financial  
communication presently produced by Lahti Parish Union's financial office 
and to find the most effective way to communicate about financial matters. 
The thesis also examines how the budget holders follow financial      
communication and if they have any problems with it. One of the purposes 
of this thesis was also to study the service attitude and accessibility of the 
financial office. 

The theoretical section of the thesis deals with financial communication, 
the importance of internal financial communication, communication       
situations and channels, and the impact of financial literacy on the        
processing and internalization of financial information. This section also     
explores the role of financial administration in parishes and parish unions 
as well as the regulations and laws governing financial administration and 
accounting. 

The empirical section presents Lahti Parish Union and the current state of 
its financial communication and financial monitoring. A quantitative survey 
was carried out at the end of 2017. A questionnaire was sent to 101   
budgets holders. The study was supplemented in early 2018 with theme 
interviews and some observation data was added. 

Based on the results of the study, it seems that the financial                
communication produced by the financial office is considered minimal but 
still important. Face-to-face communication and e-mail are considered the 
most effective ways to communicate. The results show that finding the 
right accounting report and understanding the terminology are difficult, 
which is why a user guide was compiled. Reports are presently used in 
operation planning. In addition, the respondents of the study feel it is easy 
to approach the financial office because the staff is friendly and helpful. 

Key words: financial communication, financial literacy, processing and  
internalisation of financial information, accounting act of parishes and   
parish unions, internal surveillance 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön aihe 

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat verotusoikeutensa takia 

julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden toimintaa säädetään laissa (Turunen 

2001, 28). Kirkkolaissa (1054/1993, 15 luku) on mainittu, että seurakunnan 

ja seurakuntayhtymän varoja saa käyttää ainoastaan niiden tehtävien to-

teuttamiseen. Lisäksi seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulee osallistua 

kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston menojen rahoittamiseen. 

Kirkkojärjestyksessä 1055/1993, 15 luku) on säädetty, että seurakunnan ja 

seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava 

talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita sekä omaisuutta on 

hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. 

Seurakuntatalouden hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt, joihin 

kuuluu taloussäännön lisäksi kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston 

hyväksymä ohjesääntö (Taloussääntö 2017). Lisäksi seurakuntien tulee 

hoitaa taloushallintoa Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan laatimia ja Kirk-

kohallituksen virastokollegion hyväksymiä perusohjeita noudattaen (Kirk-

kohallituksen hyväksymät ohjeet 2018).   

Opinnäytetyössä keskitytään Lahden seurakuntayhtymän taloustoimiston 

tuottamaan talousviestintään ja budjettivastuullisten tuntemuksiin talouden 

seuraamisesta ja kirjanpitoraporteista. Aihe on valittu yhdessä toimeksian-

tajan kanssa, koska talousviestintä ja kirjanpito kuuluu vahvasti kirjoittajan 

päivittäiseen työhön. Opetan budjettivastuullisia mm. ottamaan itse järjes-

telmästä raportteja ja tulkitsemaan niitä sekä autan heitä talousarvion laa-

dinnassa. Oleellisista havainnoista, kuten kirjausvirheistä ja toteuman 

poikkeamista ilmoitan asianomaisille sekä tarvittaessa ohjeistan ja autan 

heitä asian selvittämisessä. Tarvittaessa autan heitä myös muiden vas-

taan tulleiden epäselvyyksien kanssa.  

Tarkoituksena on selvittää, minkälaiseksi case-organisaatiossa koetaan 

taloustoimistolta tulevat talousviestit. Saavatko budjettivastuulliset niistä 
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hyötyä omaan työhön vai koetaanko ne rasitteeksi ja toisaalta lähetetään-

kö niitä tarpeeksi. Lisäksi selvitetään saavatko budjettivastuulliset talous-

toimistosta hakemaansa apua, vinkkejä ja tukea omaan työhönsä sekä 

halutaan tietää miten aktiivisesti ja minkälaiseksi he kokevat itsenäisen 

kirjanpitoraporttien ottamisen ja talouden seuraamisen. Tarkoitus on etsiä 

taloustoimiston kehitettävät kohteet, jotta viestit ja opastukset tavoittaisivat 

budjettivastuulliset paremmin ja he saisivat niistä tarvittavan hyödyn 

omaan työhönsä. Saatuja tuloksia ja tietoja hyödynnetään tulevien käyttö-

ohjeiden tai -oppaiden tekemisessä. 

Opinnäytetyön case-organisaatiossa on annettu noin sadalle budjetista 

vastuussa olevalle työntekijälle talousarvion seurantaoikeudet, jolloin he 

pystyvät itse ottamaan järjestelmästä erilaisia ajantasaisia raportteja ajasta 

riippumatta. Tämä mahdollistaa itsenäisemmän talouden seuraamisen ja 

poikkeamiin nopeamman reagoimisen. Taloudesta viestitään kokousten ja 

palavereiden lisäksi myös henkilökohtaisesti sähköpostien välityksellä, 

puhelimitse ja kasvotusten. Viestien määrä riippuu asemasta, esi-

miesasemassa olevat saavat enemmän taloutta koskevia viestejä kuin 

työntekijät.  

1.2 Aikaisemmat tutkimukset  

Marja Raulo-Porkkalan (2014) opinnäytetyössä Talousviestintä ymmärret-

täväksi on tutkittu mitä talousviestintä on, miten vastaanottajat prosessoi-

vat taloustietoa päätöksentekohetkellä sekä miten taloudesta viestitään 

ihmisille, jotka eivät ole taloushallinnon ammattilaisia. Tutkimuksesta selvi-

si, että esityksen pitäisi olla ytimekäs ja siinä pitäisi käyttää kansantajuista 

kieltä. Lukujen vertailtavuus edelliseen vuoteen koettiin myös tärkeäksi. 

Anna Eskelisen (2009) pro gradu – tutkielmassa Strategian yhteydessä 

esiintyvät aiheet ja toimijat neljän eurooppalaisen teräsyhtiön vuosikerto-

muksissa tutkittiin aiheita ja valintaa siitä talousviestinnällisestä näkökul-

masta, joiden kautta strategian ydinviestejä pyritään välittämään vuosiker-

tomuksen käyttäjille. Tutkimus osoitti, että yritykset eivät hyödynnä vuosi-

kertomustaan strategiansa viestimisessä yrityksen sisäisille ja ulkoisille 
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tahoille niin paljon kuin olisi mahdollista. Yrityksen tulisi myös keskittyä 

enemmän siihen miten asiat sanotaan kuin siihen mitä sanotaan. 

1.3 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuskysymykset pohjautuvat talousviestien ja -asioiden toimivuuteen 

ja ymmärtämiseen sekä budjettivastuullisten oma-aloitteisuuteen ja mie-

lenkiintoon. Tutkimuskysymykset on kehitetty kirjoittajan omien kokemus-

ten ja havaintojen sekä suurempien yhteydenottojen perusteella. Opinnäy-

tetyön sisältö on rajattu koskemaan sisäistä talousviestintää ja talouden 

seurantaa taloustoimiston näkökulmasta.  

 Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten sisäisille sidosryhmille tulisi taloudesta viestiä? 

2. Minkälaiseksi talousviestintä koetaan? 

3. Miten aktiivisesti kirjanpitoraportteja hyödynnetään päätöksenteos-

sa? 

Opinnäytetyö tehdään yhdestä case-organisaatiosta. Yrityksessä budje-

teistaan vastuussa olevalle henkilöille on annettu oikeudet seurata järjes-

telmästä oman vastuualueensa taloudellista tilannetta. Tarpeen vaatiessa 

taloustoimisto on opastanut heitä raporttien ottamisessa ja niiden tulkitse-

misessa. Budjettivastaavilla on erilaiset osaamisen tasot talousasioiden 

tuntemiseen. Toisille se on erittäin tuttua ja siitä on vuosien kokemus, toi-

sille se on täysin uutta, koska ensimmäistä kertaa joutuu olemaan budje-

tista vastuussa tai on vasta siirtynyt työelämään. Nämä lähtötasot huomi-

oiden kaikille ei voi viestiä samalla tavalla.  

Seurakunnissa hallinto ja talous ovat ns. toiminnan palveluksessa. Niiden 

tehtävä on tukea ja palvella seurakuntia ja niissä tehtävää työtä. Kirkko ei 

tavoittele voittoa vaan tavoitteena on toiminnan rahoituksen turvaaminen. 

Suurin osa tuloista käytetään seurakuntatyöhön. Kirkon hallintorakenteen 

vuoksi seurakunnissa suoritetaan huolellista ja tarkkaa kirjanpitoa. (Hiila-

mo, Kauppinen & Särkiö 2014, 112–113, 138–139,162.)  
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1.4 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutkitaan sisäisen talousviestinnän merki-

tystä, eri viestintäkanavien ja -tapahtumien haasteita ja hyötyjä viestin pe-

rillemenon kannalta, taloustiedon sisäistämiseen ja käsittelyyn vaikuttavia 

asioita sekä taloushallintoa ja kirjanpitoa seurakunnissa ja seurakuntayh-

tymissä. 

Tutkimusta varten on valittu kvantitatiivinen eli määrällinen lähestymistapa 

kartoittamaan ja selittämään tämän hetken talousviestinnän ja talouden 

seuraamisen tilaa case-organisaatiossa. Hirsjärvi, Remes & Sajavaaran 

(1997, 139, 164, 193) mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa koroste-

taan yleispätevän syyn ja seurauksen lakeja, jonka mukaan todellisuus 

rakentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. Tutkimusta täydennetään 

muutamilla syvällisemmillä haastatteluilla, joiden tarkoituksena on saada 

selville odottamattomia ja selittäviä seikkoja, joita kysely ei paljastanut ja 

selvittänyt.  

Tutkimuksen tavoitteena on Lahden seurakuntayhtymän taloustoimistosta 

lähtevän talousviestinnän kehittäminen ja saada se budjeteistaan vastaa-

ville ymmärrettäväksi ja hyödylliseksi. Aineistoa kerätään kyselyllä, joka 

lähetään noin sadalle talousarvion seurantaoikeudet omistavalle työnteki-

jälle.   

1.5 Opinnäytetyön rakenne 

Tämä opinnäytetyö muodostuu seitsemästä pääluvusta, mikä on nähtävis-

sä alla olevasta kuviosta 1.  
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KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 

Johdannon jälkeen (luku 1) käydään läpi teoriaosuus, jossa kerrotaan si-

säisestä talousviestinnästä sekä viestintätapahtumista ja -kanavista (luku 

2), talousasioiden käsittelyyn ja sisäistämiseen vaikuttavista asioista (luku 

3) sekä taloushallinnosta ja kirjanpidosta seurakunnissa ja seurakuntayh-

tymissä (luku 4). Empiirisessä osuudessa esitellään case-organisaatio ja 

selvitetään kehityskohteet (luku 5) sekä esitellään johtopäätökset (luku 6). 

Lopussa yhteenveto (luku 7) kokoaa opinnäytetyön tärkeimmät asiat. 

 

 

7. Yhteenveto 

 

6. Johtopäätöksen ja pohdinta 

5. Case: Lahden seurakuntayhtymä 

4. Taloushallinto ja kirjanpito seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä 

3. Taloustiedon käsittely ja sisäistäminen 

2. Talousviestintä 

1. Johdanto 
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2 TALOUSVIESTINTÄ 

Numerot ovat valtava viesti ja vaikuttamisen keino. Hyvällä 
talousviestinnällä voidaan muuttaa toimintaa (Harsu 
2016). 

2.1 Talousviestinnän tehtävä 

Talousviestinnän tehtävänä on yrityksen tai muun yhteisön talouteen vai-

kuttavien tietojen ja ymmärryksen välittäminen, sillä se on mukana suun-

nittelusta päätöksen tekoon. Toisaalta sillä pystytään vaikuttamaan myös 

yrityskuvaan. Sisällöltään talousviestintä on taloudellista tai sen kannalta 

kiinnostavaa viestintää. Se on vaativaa, koska siinä yhdistyy sekä viestin-

tä- että talousosaaminen ja toisaalta siitä säädetään useissa laeissa, ku-

ten esim. kirjanpitolaissa. (Isohookana 2007, 198; Juholin 2013, 336; Roi-

ne 2001, 11.) 

Talousviestintä on enemmän asioihin vaikuttamista kuin vain laskelmien 

tuottamista ja lukujen raportointia, sillä sen avulla pyritään muuttamaan 

henkilöstön asenteita, näkemyksiä ja mielipiteitä. Toisaalta viestinnän 

avulla parannetaan myös toiminnan läpinäkyvyyttä sekä suunnataan huo-

miota. Osa vaikuttavaa ja tavoitteellista viestintää onkin ongelmien enna-

kointi ja niihin nopea määrätietoinen reagoiminen. (Juholin 2013, 337; Par-

tanen 2007, 27–28.) 

Talousviestinnässä tulee koko ajan seurata muutoksia ja niiden myötä tu-

levia vaatimuksia. Sillä voidaan vaikuttaa yhtiön yleiseen maineeseen, 

koska talousviestintä kuuluu kokonaisviestintään. Jotta viestintä menee 

perille, tulee miettiä kenelle viestii ja millä tavoin. (Roine 2001, 8–9,11.) 

Henkilökohtaisia tapaamisia pidetään kuitenkin edelleen kirjallisten ja säh-

köisten kanavien rinnalla tärkeinä viestin perillemenon kannalta (Juholin 

2013, 338).  

Ison tietomäärän pelkistäminen puhuttelevaan muotoon on talousviestin-

nän suurin haaste. Lähettäjän tulee olla tietoinen kohderyhmän vastaanot-

tokyvystä ja tiedontarpeesta, jottei ylitarjontaa tulisi. Ihmiset kaipaavat asi-

oiden ja niiden tarkoitusten tulkintaa ja merkityksiä sen sijaan, että heidät 
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uuvutetaan tiedon määrällä. (Juholin 2013, 59, 335; Roine 2001, 22–23.) 

Myös tilintarkastajilla on tärkeä rooli talousviestinnässä, sillä heillä on vas-

tuu yhtiön tilinpäätöksessä annettavien tietojen riittävyydestä ja oikeelli-

suudesta. (Roine 2001, 21.)  

2.2 Sisäisen talousviestinnän merkitys 

Viestintä on työyhteisön verenkierto ja hengitys (Juholin 
2013). 

Talousviestinnällä on tärkeä rooli yrityksen viestinnässä, sillä henkilöstön 

kiinnostus työnantajayrityksen taloudesta on nykypäivänä lisääntynyt sa-

malla kun huoli työpaikasta on kasvanut. Motivaation kannalta olisikin tär-

keää, että oman yhtiön uutiset kerrottaisiin henkilöstölle mahdollisimman 

tuoreeltaan. (Roine 2001, 23.) 

Henkilöstön viestien ymmärtämiseen ja tiedonsaantiin tulisi panostaa, sillä 

se on toimivan talousviestinnän osapuolena erittäin keskeinen. Huhuihin ja 

väärinymmärryksiin tulisi reagoida heti ja tarvittaessa oikaista vääristymät. 

Toisaalta henkilöstön kiinnostusta talousasioihin lisäävät myös osaltaan 

tuloksesta riippuvaiset kannustus- ja palkitsemisjärjestelmät. (Juholin 

2013, 341–342, 337.) 

Yrityksen koko, toiminnan vakiintuminen ja viestinnän tavoitteet vaikuttavat 

yrityksen tiedottamisen välineisiin (Roine 2001, 9). Juholin (2013, 122, 

318) mukaan, kun ymmärretään, että digitaalisessa viestinnässä on kyse 

viestintätekniikasta eikä tietotekniikasta, alkaa tapahtua. Viestinnässä 

haasteellista on löytää tasapaino käyttäjien kesken. Asiantuntija ei aina ole 

paras viestimään asiastaan, toisaalta johto saattaa tarvita päätöksiä teh-

dessään viestinnän ammattilaisen mukanaoloa viestinnän teknologisten 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen.  

2.3 Toiminnassa mukana 

Talousviestintä koskettaa tavalla toisella kaikkia yhteisöjä ja yrityksiä. Pää-

töksistä kertovat tiedotteet tulee laatia ja julkistaa heti, ilman aiheetonta 



8 

viivettä, etteivät vahingoittavat spekulaatiot pääse leviämään. (Partanen 

2007, 335–336, 345–346.) 

Ajantasaistiedon vaihdanta tulisi olla jatkuvuuden lisäksi myös reaaliaikais-

ta. Jokainen on vastuussa oleellisen tiedon välittymisestä asianomaisille ja 

jokaisen vastuulla on askarruttavista tai kiinnostavista asioista kysyminen. 

Ajantasaistieto tarvitsee usein myös analysointia ja tulkintaa, sillä harvoin 

se sellaisenaan aukeaa. (Juholin 2008, 98.) 

Sen perusteella millaisin viestinnällisin keinoin organisaatiota kannuste-

taan arvon tuottamiseen, määräytyy taloushallinnon tuki johtamiselle. Ti-

lannekohtaisesti tai säännöllisesti tuotettujen raporttien tulisi olla ytimek-

käitä ja selkeitä, jotta johto kiinnittäisi huomion kriittisiin menestystekijöihin. 

(Partanen 2007, 20–21.) 

 

KUVIO 2.  Toiminnan ja talouden yhteydet (Raudasoja & Johansson 2009, 

18) 

Esimies voi vaikuttaa organisaation tuloksellisuuteen ja taloudellisuuteen, 

koska se vastaa toiminnan johtamisesta (kuvio 2). Taloushallinto voi aut-

taa ymmärtämään toiminnan ja talouden syy-seurausyhteyksiä tuottamalla 

tietoa ja raportointivälineistöä. Saadakseen aikaan myönteisiä taloudellisia 

seuraamuksia, esimiehen tehtävänä on tuoda esille uusia toimintavaih-

toehtoja ja kyseenalaistaa vallitsevia uskomuksia. (Raudasoja & Johans-

son 2009,18,20.) 



9 

Viime vuosina on panostettu erilaisten tilannekohtaisten analyysien teke-

miseen, sillä perinteinen raportointi ei juuri tue kustannustehokkuuden ta-

voittelua tai lisäarvotekijöiden tunnistamista ja kehittämistä. Lisäksi ana-

lyysien avulla talousviestinnän rooli päätöksenteossa voidaan saada vah-

vemmaksi. (Partanen 2007, 36–37.) 

Esimiehen tulee itse aktiivisesti pyytää ja hankkia tarvitsemaansa tietoa 

johtamistyönsä tueksi sillä raportoinnin avulla esimiehet ja johto pystyvät 

reagoimaan ja ennakoimaan. Esimiesten tulisi paneutua näihin toimiin, 

jotta havaittua negatiivista kehityssuuntaa voitaisiin ajoissa muuttaa. Ana-

lysoidessa menneisyyttä koskevaa tietoa, tulisi paneutua siihen johtanei-

siin tekijöihin ennemmin kuin selittelyyn miksi näin kävi. (Alhola & Lauslahti 

2005, 10; Raudasoja & Johansson 2009, 22–24.) 

Kirjanpidosta saatuja tietoja voidaan käyttää myös tarkoituksiin, jotka eivät 

välttämättä vastaa rationaalista taloudellista käyttäytymistä. Johtajat voivat 

löytää kirjanpitotiedoista arvoa symbolisiin tarkoituksiin, vaikka tieto ei oli-

sikaan yhteydessä päätöksen tekoon. Toisin sanoen, sitä voidaan käyttää 

merkkinä muille siitä, että päätöksiä tehdään järkevästi ja vastuullisesti. 

Lisäksi sillä voidaan oikeuttaa ja perustella jo päätettyjä toimia. (Drury 

2012, 411.) 

2.4 Muutoksen aikana 

Muutoksen aikana henkilöstölle on tärkeää, että suunnitelmista jaetaan 

avoimesti ja riittävästi oikeanlaista tietoa, oikeaan aikaan. Sillä pystytään 

torjumaan etukäteen väärinkäsitysten lisäksi myös epäluulot, jonka selvi-

tystyön aloittaminen työntekijöissä herättää. (Enbuske, Halttunen, Ranta-

nen, Ripatti & Tähkänen 2004, 101.) 

Isojen asioiden käsittelyssä tarvitaan vuorovaikutusta, sillä sen avulla 

muodostuu kokonaiskuvan lisäksi omaa työtä koskeva tarkennettu kuva. 

Aina ongelma ei johdu tiedon puutteesta vaan ettei asioiden ja niiden väli-

siä riippuvuuksia ymmärretä. Muutoksen yhteydessä tulisi kertoa sen tar-

peiden syiden lisäksi myös tavoitteista. (Juholin 2013, 182–183, 391.) 
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Viestintää ei ole koskaan liikaa muutoksen aikana. Päinvastoin, yleensä 

se koetaan liian vähäiseksi. Jotta henkilöstö todella sisäistää muutoksen, 

vaatii strategian viestintä paljon toistoja ja eri ilmaisutapoja. Tarinoiden 

avulla, mikä osoittaa teeman tärkeyden, voidaan toisaalta vauhdittaa myös 

talousviestin läpimenoa. (Partanen 2007, 24–25.) 

Muutoksen aikana nousee yleensä esiin myös muutosvastarinta ja sen 

nujertaminen. Se ei ole huono asia, sillä muutosvastarinnan myötä esiin ja 

tietoisuuteen tulee myös oleellisia asioita, jotka tulee huomioida päätök-

senteon yhteydessä. Sanotaankin, että organisaatio on menettänyt vuoro-

vaikutuksen ja keskustelukykynsä, jos mitään kommentteja ei esitetä. (Ju-

holin 2013, 390.) 

Talousviestintä on näytellyt 2000-luvulla seurakunnissa ja seurakuntayh-

tymissä suurta osaa, koska seurakuntarakenteet ovat yhdistymisien kautta 

muuttuneet. Taloushallinnon edustajien on täytynyt tehdä yhteistyötä, kun 

taloushallinnossa on tehty uudistuksia, täsmäytyksiä ja päivityksiä sekä 

jaettu vastuita ja yhdistetty käytäntöjä. (Työkaluja muutoksessa 2016.) 

Myös kirkollisverotulojen pienentyminen mm. jäsenmäärien alentumisen 

myötä on pakottanut virkamiesjohdon seurakunnissa avoimeen ja rakenta-

vaan keskusteluun taloudellisista linjauksista ja varotoimenpiteistä luotta-

mushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa (Tietoa verotuloista ja verotilityk-

sistä 2018). 

2.5 Viestintätapahtumat ja – kanavat 

Sähköpostia on alettu pitää yhtenä syynä tietotyön tuotta-
mattomuuteen (Juholin 2013).  

Koska talousviestinnän tavoitteena on vaikuttaa, tekee se viestinnästä 

haasteellista. Jotta viestit ymmärrettäisiin oikein ja ne kiinnittäisivät vas-

taanottajan huomion, tulisi taloushallinnon asiantuntijalla olla hyvät argu-

mentointitaidot. Lisäksi viestin muotoiluun ja esitystapaan tulisi kiinnittää 

huomiota, jotta sisältö muistettaisiin, sisäistettäisiin ja siirrettäisiin käytän-

töön. (Partanen 2007, 20–24.) 
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Sisäiseen viestintään on tänä päivänä käytettävissä runsas valikoima eri 

kanavia ja muotoja, jotka jakaantuvat lähi- ja kaukokanaviin sekä suoraan 

keskinäisviestintään ja välitettyyn pienjoukko- ja verkkoviestintään. Tekni-

set viestimet ovat mukana välitetyssä viestinnässä, kun taas suorassa 

keskinäisviestinnässä ollaan kasvokkain. (Åberg 1989, 141, 179–180; 

Åberg 2000, 173.) Seuraavassa paneudutaan syvemmin case-

organisaatiossa yleisemmin käytettäviin viestintäkanaviin. 

Kasvokkainviestintä 

Kasvokkainviestintä ja henkilökohtaiset tapaamiset mahdollistavat moni-

puolisemman, vaikuttavamman sekä täydellisemmän viestinnän teknolo-

giavälitteiseen viestintään verrattuna. Kielimuodon valinnalla on tärkeä 

merkitys kuulijan ymmärrettävyyden kannalta, mikä vaikuttaa viestin te-

hoon ja kiinnostavuuteen. Viestin muotoilussa ja sanastossa on hyvä ottaa 

huomioon kuulijan tietämys asiasta, sillä maallikoille viestiessä tulisi käyt-

tää yleiskieltä ja ammattilaisille ammattislangia ja vierassanastoa. Viralli-

semmissa tilanteissa pyritään käyttämään yleiskieltä. (Andersson & Kylän-

pää 2002, 13–20; Juholin 2013, 148, 253.) 

Suullinen viestintä on varsin tehokas viestintäkeino, sillä syntyneen kes-

kustelun ja palautteen myötä sanoman tiedetään menneen perille ja ole-

van ymmärretty. Puhuja myös samalla näkee kuunteleeko toinen vai pel-

kästään kuulee.  Toisaalta saadun palautteen myötä asiaa voidaan selittää 

lisää ja sanomaa täydentää niin, että asia tulee varmasti ymmärretyksi. 

(Siukosaari 2002, 92.) Muutoksen aikana tulisi kasvokkain tapahtuvaa 

viestintää käyttää eniten, koska keskinäinen vuorovaikutus on silloin tär-

keää (Juholin 2013, 409). 

Puhelinviestintä 

Puhelinviestinnässä vastuu viestinnän onnistumisesta on sekä lähettäjällä, 

että vastaanottajalla. Yleensä tämä seikka unohtuu, kun odotamme puhe-

limessa nopeaa vastausta ja ammattitaitoista palvelua tai koemme puhe-

lun keskeyttävän muun työn. Toisaalta sen käytön helppoudesta on tullut 

eräänlainen kompastuskivi, sillä asioimisen yhteydessä helposti unohtuvat 
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hyvät tavat. Puhelinviestintään pätevät samanlaiset säännöt kuin suulli-

seen esitykseenkin, täytesanojen välttämistä ja selkeää ääntämistä. 

(Andersson & Kylänpää 2002, 163–164.) 

Sähköpostiviestintä 

Sähköposti sopii hyvin sisäiseen viestintään, sillä se tehostaa ja helpottaa 

yhteistyötä. Se soveltuu parhaiten asioiden tiedottamiseen, selittämiseen, 

toteamiseen ja kysymiseen, kun taas perustelut, keskustelut ja herkät asiat 

tulisi hoitaa puhelimitse tai kasvotusten. (Siukosaari 2002, 212.)  

Sähköpostin alkuperäinen idea on kärsinyt sen käytön räjähdysmäisen 

kasvun ja roskapostien myötä. Vaikka se on nopea ja helppo, tekee se 

siitä myös haitallisen. Päivittäin tulevien kymmenien tai satojen sähköpos-

tien vuoksi viestinnän teho heikkenee ja tiedon saatavuus kärsii. Viesti 

saatetaan myös tietoisesti torjua tai poistaa, jos vastaanottaja ei ehdi tai 

jaksa aiheeseen paneutua tai ei tiedä mistä on kysymys. Tärkeintä olisikin 

viestinnässä ajatella vastaanottajaa; yhteen sähköpostiin vain yksi asia, 

viesti ei saa olla pitkä tai tyly ilmoitus sekä sisällön tulee olla muuta kuin 

pelkkiä linkkejä tai liitteitä. Viestinnän tehoa voi parantaa muotoilemalla 

viestin sisältö vastaanottajan tarpeita tai odotuksia vastaavaksi sekä esi-

merkkejä apuna käyttäen, jolloin siitä tulee heille mieluisampi. (Chaffey & 

White 2011, 543; Juholin 2013, 46, 222; Poutanen 2013a; Poutanen 

2013b.)  

Se, ettei ole tullut kuulluksi tai ymmärretyksi tai on jäänyt ulkopuolelle, ei 

aina johdu viestien määrästä tai tiheydestä vaan viestin muodosta, sisäl-

löstä tai ajoituksesta. Sähköpostiviestintä voi aiheuttaa myös väärinym-

märryksiä ja sotkuja, sillä sähköistä kanavaa käyttäessä palautteen saa-

minen on hidasta, emmekä pysty tulkitsemaan vastaanottajan kehonkieltä. 

Monimutkaisista ja ikävistä tai iloisista asioista tulisikin keskustella yhdes-

sä kasvotusten. Viestiessä tulisi myös miettiä lähettämisen tärkeyttä, jotta 

työkaverille ei viestitä vain saadakseen asiat pois omasta mielestään tai 

hartioiltaan. (Juholin 2008, 33; Poutanen 2013a; Poutanen 2013b.) 
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Sähköposti ei yleensä toimi ryhmien viestinnässä, koska yksi ja sama kes-

kustelu voi jatkua pitkään. Lisäksi siinä voidaan käsitellä useampaa eri 

asiaa, jolloin perässä pysyminen on haastavaa, koska kaikki tieto ei aina 

ole jokaiselle tarpeellista. (Selkäinaho 2017.)  

Ryhmäviestintä 

Työyksikön sisäisissä tai koko työyhteisön yhteisissä palavereissa työyh-

teisön asiat ovat suurilta osaltaan viestintää. Tämän vuoksi tavoitteelliset 

palaverit ja kokoukset ovat hyviä viestintätapahtumia, kunhan ne ovat 

suunniteltu ja johdettu hyvin. Kuitenkin tiedon kulku portaalta toiselle saat-

taa tuottaa vaikeuksia, sillä tieto voi muuttua tai hajota matkalla. Tähän 

tulee kiinnittää huomiota, sillä mihinkään versioon ei voida luottaa, jos tieto 

on hajonnut. (Siukosaari 2002, 99.) 

Viestinnässä ei ole kyse minkälaisia olemme esiintyjinä vaan minkälaisen 

vaikutelman annamme eli miten kuulija meidät kokee. Esitykseen tulisikin 

valmistautua suunnittelemalla sen tavoitteet ja sisällöt. Esiintyminen on 

onnistunut, jos kuulija on vakuuttunut sanomasi hyödyllisyyteen. Ammatti-

kieltä tulisi selventää metaforia ja toisia näkökulmia käyttämällä sekä vai-

keita asioita esimerkkien avulla havainnollistamalla. (Poutanen 2013a.) 

Jokaisen ryhmän jäsenen omat tavoitteet, vaikutteet sekä näkemykset vai-

kuttavat hänen omaan toimintaansa. Sitä monimutkaisemmiksi muodostuu 

henkilöiden väliset suhteet mitä suurempi ryhmä on kyseessä. Tällöin vas-

tuu ryhmän toiminnasta sekä jonkun yksilön sitoutuminen saattaa heiketä, 

jolloin kaikki eivät osallistukaan päätöksen tekoon. Ryhmää tulisikin johtaa 

sen tavoitteiden ja tarkoitusten lisäksi sen ominaisuudet huomioon ottaen. 

Ryhmäviestintä vaatii siis hyvän ryhmässä tapahtuvan yhteistyön lisäksi 

myös yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. (Andersson & Kylänpää 

2002, 96–97.) Viestinnässä tulisi päätösten informoinnin ja valmisteluiden 

lisäksi kuunnella ja keskustella myös eri tahojen kanssa (Juholin 2008, 

188). 
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3 TALOUSTIEDON KÄSITTELY JA SISÄISTÄMINEN 

Olennaisten tunnuslukujen – kuten vaikkapa kasvun ja 
kannattavuuden sekä omavaraisuus- ja velkaantumisas-
teen - ymmärtäminen lisää paitsi viestijän omaa varmuut-
ta, myös viestinnän uskottavuutta (Harsu 2016). 

3.1 Talouslukutaito 

Kemppaisen (2017) mukaan talousosaamisen perusta muodostuu riittävis-

tä taloustiedoista, talouslukutaidosta ja niiden soveltamisesta omaan ta-

louden hoitamiseen. Peruskäsitteiden hallinta on talouslukutaidon, kuten 

myös normaalin lukutaidon opettelussa välttämätöntä. Tämän lisäksi tulisi 

ymmärtää mitä käsitteet eri asiayhteyksissä tarkoittavat, jotta käytännön 

talousasiat ymmärrettäisiin oikein ja arjen pyörittäminen olisi sujuvaa. Pau-

los (1988, 13–15, 17) kirjoittaa, että taito käsitellä lukuja vaihtelee eri ih-

misten välillä. Kun numeroiden suuruusluokkien eroa ei ymmärretä tai ei 

osata tehdä niistä järkeviä päätelmiä, puhutaan numerotaidottomuudesta. 

Se altistaa huuhaalle ja sillä voi olla vaikutusta jopa jokapäiväiseen elä-

mään.  

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD määrittelee taloudel-

lisen lukutaidon taloudellisen tietämyksen, käyttäytymisen ja asenteiden 

osa-alueisiin. Puutteellinen talouden lukutaito on kaikkialla esiintyvä on-

gelma, mikä ilmenee mm. sijoitusten hajauttamisen ja korkotason merki-

tyksen puutteellisena hahmottamisena. Jokapäiväisessä elämässä se il-

menee maksuhäiriömerkintöinä ja lainojen hoitamisessa. OECD:n mukaan 

taloudellista lukutaitoa tulisi olla enemmän peruskoulutuksessa, jotta käy-

tännöt ja hyvät tavat opittaisiin jo lapsena. (Kalmi & Ruuskanen 2016, 4.) 

Vuonna 2016 julkaistun OECD-tutkimuksen mukaan suomalaisten talou-

dellinen lukutaito oli toiseksi parasta mutta järjestön mukaan kehitettävää 

silti on. Yksi heikommasta alueesta oli talouden suunnittelu ja säännöllisen 

budjetin tekeminen. Tietämystä mitattiin mm. kysymyksillä, jotka liittyivät 

korkotasoon ja inflaation ymmärtämiseen sekä budjetointiin. Tutkimus 

osoitti, että korkeaan taloudelliseen lukutaitoon liittyi korkea koulutus ja 

tulotaso, kun taas riskiryhmiä olivat pienituloiset ja nuoret. Suomen tulok-
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sia kerättiin keväällä 2014 ja vastaajia oli noin 1500. (Kalmi & Ruuskanen 

2016, 12.) 

3.2 Taloustiedon ymmärrettävyys 

Vuorovaikutteinen käsittelyprosessi auttaa myös nosta-
maan esiin ymmärryksen kannalta olennaiset kysymykset 
(Juholin 2013). 

Anderssonin ja Kylänpään (2002, 14, 175) mukaan tiedon sisäistämiseen 

vaikuttaa vahvasti kuulijan tietämys asiasta, joten viestiessä tulisikin ottaa 

huomioon viestin muotoilu ja sanasto. Maallikoille tulisi talousasioista vies-

tiessä käyttää yleiskieltä ilman asiaan liittyviä vaikeita termejä. Ymmärret-

tävyyttä, kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta lisätään havainnollistamisen 

avulla, jolloin esitetyt asiat jäävät mieleen kuultua asiaa pidemmäksi aikaa. 

Myönteisen viestin materiaali on ominaisuudeltaan virheetöntä, yhdenmu-

kaista, selkeää ja informatiivista.  

Grafiikalla ja taloudellisilla tunnusluvuilla havainnollistetuilla materiaaleilla 

yritys voi elävöittää viestien oheismateriaaleja. Huomiota tulee kiinnittää 

esittämisessä tietojen suhteisiin ja edellisten vuosien vertailtavuuteen. 

(Juholin 2013, 356, 360.) Raudasojan & Johanssonin (2009, 76) mukaan, 

jos raportin lukija ei ymmärrä kustannuserien syntymispaikkaa tai alkupe-

rää, laskennan tuottamista tiedoista ja raporteista ei ole silloin mitään hyö-

tyä. Tämän vuoksi kustannusten laskennasta ei saa tulla liian monimut-

kaista.  

3.3 Tiedon sisäistäminen, ymmärtäminen ja osaaminen 

Otala (2008, 222) mainitsee, että tieto muuttuu osaamiseksi vasta ymmär-

tämisen, sisäistämisen ja omaksumisen jälkeen. Toisille tiedon sisäistämi-

seen ja omaksumiseen auttaa sen soveltaminen välittömästi omaan työ-

hön. Toiset taas tarvitsevat keskustelua ja tietoa sen merkityksestä. Jatku-

va kiire ja tietotulva estävät uuden tiedon sisäistämistä.  
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Teknologian kehittyessä ajatellaan myös ihmisen kyvyn vastaanottaa ja 

käsitellä tietoa kehittyneen samassa tahdissa. Ihmisten tiedontarpeet vaih-

televat kuitenkin yksilöittäin, eikä kaikille sopivaa järjestelmää tai keinoa 

ole olemassakaan. (Juholin 2013, 58.) 

Kuten alla olevasta kuviosta 3 nähdään, oppimista voi tapahtua monella 

tasolla. Uuden oppiminen edellyttää oman tietämättömyyden tunnistamis-

ta. Uuden tiedon hankinta sisältyy vain tietämisen tasolle ja yksilön tunteet 

ja asenteet kuuluvat ymmärtämisen tasolle. Jotta opittava aines on todella 

ymmärretty, pitää se olla myös sisäistetty. Tällöin syntyy ahaa-elämys. 

Tämä vaatii yleensä muistiin painamista eli tietämistä pidemmän reflektio-

ajan. Tietämisen ja ymmärtämisen tasojen hallinta mahdollistaa soveltami-

sen. Hallinnassa olevia toimintamalleja pyritään uudistamaan kehittämisen 

tasossa. llman motivaatiota oppiminen ei ole yleensä mahdollista. (Sy-

dänmaanlakka 2007, 34–35, 37–38.) 

 

KUVIO 3. Oppimisen portaat (Sydänmaanlakka 2007, 34) 

Esimiehen tulisi omata perustiedot taloudesta ja ymmärrys päätösten ta-

loudellisista vaikutuksista, jotta hallitsee talouden johtamisen keskeisiä 

tehtäväalueita, kuten toiminnan ja talouden suunnittelua sekä seurantaa. 

Hänen ei tarvitse olla taloushallinnon asiantuntija vaan olennaista on osata 

hyödyntää taloudellista informaatiota. Kiinnostus talousasioihin ja positiivi-

nen asenne on tarpeen, koska harva on aiemmin saanut laajempaa talo-

uskoulutusta. (Raudasoja & Johansson 2009, 14.) 
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Kokouksissa jaettavien tietojen myötä yksilöiden osaaminen ja tieto siirtyy 

yhteiseksi osaamiseksi, sillä tekemisen yhteydessä jakamista tapahtuu 

koko ajan. Jos osaaminen on monelle uutta, täytyy kaikki se uusi proses-

soida yhteen ja luoda niistä yhteinen näkemys. (Otala 2008, 239.) 

Tiimien sisällä ja välillä olennaista on osaamisen jakaminen, sillä oppimi-

sen myötä yksilöiden ja tiimin osaaminen jalostuu organisaation osaami-

seksi. Jotta tiimissä opitaan, edellyttää se vuorovaikutustaitoja ja yhteen 

pelaamista. Kyseenalaistamalla ja omaa toimintaa kehittämällä yksilöt 

mahdollistavat jatkuvan oppimisen, kun taas tiimit mahdollistavat yhdessä 

oppimisen ja osaamisen jakamisen. (Sydänmaanlakka 2007, 49–50.) 
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4 TALOUSHALLINTO JA KIRJANPITO SEURAKUNNISSA JA 

SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 

4.1 Taloushallinnon rooli seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä 

Taloushallinnon työn kokonaisuus on paljon laajempi kuin taloustoimiston 

työt. Siihen liittyy muun muassa luottamuselinten kokousvalmistelu- ja esit-

telytehtävät sekä hautaus- ja kiinteistötoimen työntekijöitten esimiehisyys. 

Taloushallintoon liittyy läheisesti myös atk-yhteistyö, joka lisääntyi kirkko-

verkon toiminnan alkaessa vuonna 1997. (Enbuske, Halttunen, Rantanen, 

Ripatti & Tähkänen 2004, 105,107.) 

Kirjanpito, palkanlaskenta, maksuliikenne ja reskontrat ovat muun muassa 

sellaisia taloushallinnon osia, joita voidaan tehdä toisen seurakunnan 

kanssa yhdessä tai hajautettuna. Taloudenhoidon vastuuta seurakunta ei 

voi siirtää koskaan pois, vaikka kaikki taloustoimiston työt ulkoistettaisiin 

tai siirrettäisiin toiselle seurakunnalle. Tässä tapauksessa pienissä seura-

kunnissa vastuu taloudenpidosta lisääntyisi kirkkoherralla. (Enbuske, Halt-

tunen, Rantanen, Ripatti & Tähkänen 2004, 105.) 

Henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 

2010-luvulle -projekti (HeTa) sai 23.10.2009 Kirkon talousvaliokunnalta 

pyynnön selvittää pienten seurakuntien onnistumisia kirjanpidon ja/tai pal-

kanlaskennan ulkoistushankkeissaan kirkon ulkopuolelta olevan kaupalli-

sen toimijan ollessa vastapuolena. Kokemuksia kartoitettiin neljän haastat-

telun avulla joulukuun 2009 ja tammikuun 2010 aikana. Ulkoistamiseen oli 

päädytty mm. sijaisten, resurssien ja osaamisen puuttuessa. Saatuihin 

hyötyihin oltiin tyytyväisiä ja yhteistyö toimi hyvin mutta ulkoistusmaksut 

koettiin liian kalliiksi. Ulkoistus- ja palvelukeskusprosessien vertailussa 

mainittiin merkittävänä erona palvelukeskusmallin palkanlaskenta ja mat-

kalasku prosessien pidemmälle sähköistetty tiedonsiirto ja käsittely verrat-

tuna esimerkkiseurakuntiin. Myös myynti- ja ostolaskujen prosessit olivat 

sähköistetympiä. (Ulkoistaneet 2010, 2,5, 15–18.) 
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4.1.1 Taloustoimisto 

Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymän taloussääntömallin mukaan 

taloustoimisto koostuu taloudesta vastaavasta ja tarvittaessa muusta hen-

kilökunnasta. Sen tehtävä on olla seurakuntayhtymässä yhteisen kirkko-

neuvoston apuna hoitamassa taloushallintoa. Hallintojohta-

ja/seurakuntayhtymän johtaja/talousjohtaja/talouspäällikkö vastaa yhtymän 

taloudesta. (Taloussääntö 2017, 1.) 

Vuoden 2014 alussa Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) siirtymisen ja siitä 

seuranneen työtehtävien vähentymisen myötä Lapuan hiippakunnassa 

käynnistettiin neljän pienen seurakunnan taloustoimiston yhdistäminen 

yhdeksi taloustoimistoksi. Yhdistymisen jälkeen asioita voi edelleen hoitaa 

kasvokkain, sillä jokaisessa seurakunnassa taloushallinnosta vastaava 

työntekijä on paikalla säännöllisesti. Muutoksen myötä saatujen 

taloushallintokulujen säästöjen avulla monet kirkon muut palvelut on voitu 

pitää ennallaan. (Usvajoki 2017.) 

4.2 Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidon säädökset ja tun-

nusluvut 

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpito hoidetaan soveltuvin osin 

kirjanpitolain mukaan sekä Kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan laatimien 

ja Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymiä ohjeita noudattaen. (Las-

kentatoimi ja tilinpäätös 2017.) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskel-

man kaavat valmistelee Kirkkohallituksen kirjanpitoasioiden neuvottelukun-

ta, kuin myös soveltamisohjeet laskentatointa ja taloushallintoa varten 

(Säädökset 2017). Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpito eroaa 

hieman kuntien kirjanpidosta, sillä satunnaisten tuottojen ja kulujen jälkeen 

esitetään erilliskirjanpitona hoidetut rahastot (Tuloslaskelma 2009, 14). 

Kirkkolaissa (1054/1993, 15 luku) on säännöksiä seurakunnan ja seura-

kuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta sekä tilivelvollisista ja 

taloudesta. Sen mukaan varoja saa ainoastaan käyttää seurakunnan tai 

seurakuntayhtymän tehtävien toteuttamiseen. Tämän lisäksi sen tulee 
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osallistua kirkon eläkerahaston ja kirkon keskusrahaston rahoittamiseen. 

Kirkollisverolla, johon seurakunnan jäsenen tulee osallistua, katetaan se 

määrä menoja, joita talousarvion muut tulot eivät riitä kattamaan. Tilivelvol-

lisia ovat sellaiset viranhaltijat ja luottamushenkilöt, joiden tehtävänä on 

mm. valvoa varojen hoitoa, taloudellisia etuja tai tilinpitoa tai hyväksyä 

vastaanotettava tulo tai maksettava meno. Taloussäännössä, jonka hy-

väksyy kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto, määrätään tarkemmin 

talouden hoidon järjestämisestä. 

Kirkkojärjestyksessä (1055/1993, 15 luku, 1§) on maininta mm. seurakun-

nan ja seurakuntayhtymän varojen käytöstä ja toiminnasta sekä omaisuu-

den hoidosta. Sen mukaan on noudatettava talousarviota ja hyvän talou-

den hoidon periaatteita. Seurakuntien talouden ja toiminnan suunnittelu on 

lakisääteistä toimintaa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 

tulee tehdä edellytykset tehtävien hoitamiseen turvaten, kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan. Talousarviossa tulee osoittaa miten toiminnallisten tavoitteiden 

ja tehtävien hoitamisen edellyttämien määrärahojen ja tuloarvioiden rahoi-

tustarve katetaan. 

4.2.1 Tasapainoinen talous 

Käsitteellä tasapainoinen talous yleensä ymmärretään tulojen olevan yhtä 

suurien tai suurempien kuin talousyksikön menojen. Jos tulot eivät riitä 

menojen kattamiseen, voi lainaa tilapäisesti ottaa. Kuitenkin pitkällä aika-

välillä näiden on oltava samalla tasolla. (Raudasoja & Johansson 2009, 

34.) 

Kirkkohallitus suosittelee, että seurakunnat arvioisivat taloudellista ase-

maansa ennen talousarvio päätösten tekemistä. Kirkkohallituksessa teh-

dyn seurakuntien vuoden 2010 tilinpäätöslukujen tarkastelusta selvisi puo-

lella seurakunnissa olevan heikko taloustilanne. Seurakunnan vuosikat-

teen tulisi kattaa investoinnit ja lainan lyhennykset mutta tarkoitus ei ole 

tuottaa ylijäämää taseeseen. (Seurakunnan talouden tasapainon tarkas-

taminen 2011, 3–4.) 
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Rahan lisäksi seurakunnat tarvitsevat toiminnan pyörittämiseen myös 

omaisuutta, sillä verotulot eivät aina riitä. Tästä johtuen monilla seurakun-

nilla onkin arvopaperisijoituksia, joita realisoimalla voidaan kattaa puuttuva 

osuus. (Koivisto 2013; Koponen 2014.) Pankkijärjestelmän muututtua sijoi-

tustoimintaan on kiinnitetty huomiota entistä enemmän, sillä aikaisemmin 

rahavaroja säilytettiin huomattaviakin määriä pankkitalletuksina (Turunen 

2001, 29). Seurakunnilla voi olla asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen lisäksi 

esimerkiksi lyhytaikaisia likviditeetin hoitoon tarkoitettuja kassanhallin-

tasalkkuja, yksittäisen hankkeen rahoittamiseen tarkoitettuja investoin-

tisalkkuja tai ilman määriteltyä eräpäivää olevia pitkäaikaisia salkkuja (Tie-

toa sijoittamisesta seurakunnille 2009, 4). 

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän on hoidettava omaisuutta tuottavasti 

ja riskit halliten (Kirkkojärjestys 1055/1993, 15 luku, 1§). Kirkon eläkera-

haston ohjeet vastuullisesta sijoittamisesta toimivat esimerkkinä myös seu-

rakunnille (Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet 2014, 3). 

Eläkerahasto on sitoutunut sijoitustoiminnassaan vastuulliseen sijoittami-

seen, jonka avulla varmistetaan hyvä tuotto ja hallitaan sijoitusriskit. Sen 

lisäksi huomioidaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan 

liittyvät asiat. Vuoden 2016 teemana oli ilmastonmuutos ja hiilijalanjäljen 

vähentäminen sijoitustoiminnassa yli ajan. Sijoitustoiminnassaan eläkera-

hasto käyttää ulkopuolisia omaisuudenhoitajia. Sijoitussalkun vastuulli-

suudesta ajantasaisen kokonaiskuvan saamiseksi, eläkerahasto seuloo 

salkun kahdesti vuodessa. Tämän seurauksena tunnistetaan kansainväli-

set sopimusrikkomustapaukset ja kartoitetaan tarkkailua vaativat toimialat. 

(Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2016, 1,7.) 

4.2.2 Sisäinen valvonta 

Sisäinen valvonta varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan 

toiminta ja hallinto on hoidettu lainmukaisesti, asiallisesti ja laadukkaasti, 

sillä tavoitteena on avoin, joustava ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. 

Valvonta on osa operatiivista johtamista. (Hyvien johtamis- ja 
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hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa 

2004, 2.) 

Sisäinen valvonta käsittää koko organisaation. Valvonta koskee mm. tieto-

järjestelmien ja tietojen suojaamista sekä valtuuksien, vastuiden ja tehtä-

vien jakamista. Sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus tehtävien 

asiallisesta hoitamisesta ja havaitsemaan toimintaan liittyvät riskit. Jokai-

nen tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa oman toiminta-alueensa val-

vontatapojen muodostamisesta ja sen jatkuvasta ylläpidosta. (Kirkkohalli-

tus 2004, 2, 4, 8.) 

Kirkkoneuvosto on vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen 

toimimisesta ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Luottamushenkilöt ja seu-

rakunnan viranhaltijat suunnittelevat käytännöt. Valvonnan tarkoituksena 

on varmistaa hallinnon ja seurakunnan toiminnan hoitaminen lain mukai-

sesti, asiallisesti ja laadukkaasti. Keskeinen tehtävä toiminnan sekä talou-

den valvonnassa on kirkkoherralla, talouspäälliköllä ja muilla johtavassa 

asemassa olevilla viranhaltijoilla. Valvontaa tulee myös omalta osaltaan 

hoitaa koko henkilökunnan, seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden. 

(Hiilamo ym. 2014, 167.) 

Kirkkohallitus on Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen 

valvonnan ohjeessaan (2004, 9–22) maininnut seurakunnan toiminnan ja 

talouden kannalta keskeisiksi sisäisen valvonnan kohteiksi: 

 Päätöksenteon sisäisen valvonnan 

 Toiminnan sisäisen valvonnan 

 Toiminnan ja talouden suunnittelun sisäisen valvonnan 

 Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan 

 Henkilöstöasioiden sisäisen valvonnan 

 Omaisuuden hallinnoinnin sisäisen valvonnan 

 Tietohallinnon ja tietoturvan sisäisen valvonnan 

 Avustusten, sopimusten ja projektien sisäisen valvonnan 

 Omistajuuteen ja määräämisvaltaan perustuvan sisäisen 

valvonnan. 
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Ohjeiden luominen on seurakuntakohtaista yhteistyötä 

luottamushenkilöiden ja koko henkilöstön kanssa. Valvonnan 

tarkoituksena on seurakunnan toiminnan tukeminen, eikä pikkutarkka 

kontrolli, jonka vuoksi toimintatapojen ja ohjeiden on oltava tarkastuksen 

kohteen merkittävyyden, vaikuttavuuden ja laajuuden kanssa järkevässä 

suhteessa. Sääntöjen ja toimintaohjeiden sekä niiden valvontamallien 

tarkastaminen lähtee sisäisen valvonnan ohjeistamisesta. Esimiehen ja 

alaisten kesken käytyjen kehityskeskusteluiden avulla saadaan tietoa 

mitkä asiat eivät toimi ja miten niihin voisi vaikuttaa. (Kirkkohallitus 2004, 

9–22.) 
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5 CASE: LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ 

5.1 Kohdeorganisaatio 

Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan paikallis-

seurakunnat muodostavat yhdessä Lahden seurakuntayhtymän. Työnteki-

jöitä seurakuntayhtymässä on noin 300 ja määrä nousee kausityöntekijöi-

den myötä kesäaikaan jopa 400 työntekijään. (Lahden seurakuntayhtymä 

ja paikallisseurakunnat 2017.) 

Lahden seurakunta aloitti toimintansa vuonna 1916, jolloin se irrottautui 

Hollolan seurakunnasta. Ylisuureksi kasvaneen seurakunnan myötä seu-

rakuntajakoa muutettiin perustamalla Launeen seurakunta vuonna 1955, 

Joutjärven seurakunta vuonna 1960 ja vuotta myöhemmin Salpausselän 

seurakunta. Samaan aikaan Lahden seurakunnan nimi muutettiin Keski-

Lahden seurakunnaksi. Seurakuntien välistä yhteistyötä vahvistamaan 

perustettiin Lahden seurakuntayhtymä vuonna 1977. (Paavilainen 2015, 

48–49, 164–167, 172, 175–176, 208.) Kuntaliitoksen myötä Nastolan seu-

rakunta liittyi Lahden seurakuntayhtymään vuoden 2016 alussa (Nastolas-

ta Lahden viides seurakunta 2015). 

5.2 Talousviestinnän nykytila 

Lahden seurakuntayhtymä siirtyi vuoden 2014 alusta Kirkon palvelukes-

kuksen (Kipa) asiakkaaksi, jonka myötä seurakuntayhtymä saa sieltä mm. 

kirjanpidon palvelun. Muutoksen jälkeen budjettivastuulliset ovat itse saa-

neet otettua SAP-pohjaisesta järjestelmästä reaaliaikaiset taloushallinnon 

raportit. (Kipalainen 1/ 2014; Kirkon palvelukeskuksen toimintakertomus 

2014, 3,13.) 

Taloustoimisto opastaa ja neuvoo tarvittaessa järjestelmän käytössä sekä 

raporttien tulkitsemisessa. Eniten apua ja neuvoja pyydetään tulemalla 

juttelemaan kasvotusten taloustoimistoon tai lähettämällä sähköpostia. 

Yleisimmät kysymykset koskevat raporttien ottamista ja raportteihin liittyviä 

muita toimintoja, kuten tileihin porautumista tai oikean raportin valitsemis-
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ta. Tästä johtuen taloustoimisto on tehnyt ytimekkäitä lyhytohjeita ongel-

matilanteissa opastamaan (Lahden seurakuntayhtymä 2017). 

5.3 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena jota 

täydensi neljä kvalitatiivista eli laadullista haastattelua (kuvio 4). Kvantita-

tiivisella tutkimuksella kartoitetaan olemassa oleva tilanne ja kvalitatiivisilla 

haastatteluilla selvitetään niiden syitä (Heikkilä 2014, 8). Tutkimuksen ta-

voitteena oli selvittää budjettivastuullisten kokemuksia talouden seuraami-

sesta sekä taloustoimiston tuottaman talousviestinnän toimivuutta. Tutki-

muksen aikana selvitettiin talouden seuraamisessa koettuja ongelmia ja 

tuntemuksia raporttien hyödyllisyydestä sekä taloustoimiston tuottaman 

talousviestinnän toimivuudesta. Tutkimuksen kysymysten laatimista ohja-

sivat kirjoittajan oma kokemus, havainnointi sekä yhteydenottojen aiheet.  

 

KUVIO 4. Tutkimuksen toteutus 

5.3.1 Kysely kirjanpitoraporteista ja talousviestinnästä 

Kirjanpitoraportteja ja talousviestintää koskeva kysely (liite1) toteutettiin ja 

analysoitiin Lahden ammattikorkeakoulun Webropol-ohjelmalla. Kysely 

lähetettiin marraskuussa 2017 kaikille (=101) talousarvion seurantaoikeu-

det omistavalle työntekijälle lukuun ottamatta taloustoimiston työntekijöitä. 

Ryhmä koostui 63 naisesta ja 38 miehestä ja toisaalta 84 työajattomasta ja 

17 työajallisesta työntekijästä. Viestissä mainittiin kyselyn liittyvän opinnäy-

tetyöhön, jonka avulla pyrittiin saamaan työntekijöitä helpommin vastaa-

maan. Kysely oli avoinna kaksi viikkoa ja viikkoa ennen sulkeutumista vas-

taamattomille lähetettiin asiasta muistutusviesti. Tutkimuksen perusjoukko 

Kysely 
kirjanpitorapor-

teista ja 
talousviestinnästä 

Kyselyn tulokset 
Täydentävät 
haastattelut 

Haastatteluiden 
tulokset 
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koostui Lahden seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien ja työyksiköiden 

työntekijöistä: kirkkoherroista, johtajista, päälliköistä, muista esimiehistä, 

sihteereistä ym. eli toiminnan budjetista vastuussa olevista tai sitä muuten 

seuraavista.  

Kyselyn tavoitteena oli selvittää talouden seuraamisen ja talousviestinnän 

nykytilaa ja ongelmakohtia sekä saada työntekijöiltä kehittämisehdotuksia 

niiden parantamiseksi. Budjeteistaan vastuussa olevien tulisi seurata 

säännöllisesti oman työmuotonsa taloudellista tilannetta ja reagoitava siinä 

tapahtuviin muutoksiin. Kyselyn avulla haluttiin selvittää tapahtuuko näin ja 

toisaalta miten oma-aloitteisesti ja aktiivisesti he toteumia seuraavat. Li-

säksi haluttiin tietää mitä ongelmia raporttien käytössä kohdataan ja mitä 

hyötyä niiden avulla saadaan. Talousviestinnästä haluttiin tietää, minkälai-

seksi viestintä koetaan: tuleeko viestejä tarpeeksi ja toisaalta ymmärre-

täänkö niitä. Kyselyn yhtenä tavoitteena oli myös selvittää, minkälaiseksi 

taloustoimiston lähestyttävyys ja palvelualttius koetaan. Vastauksista saa-

tujen tietojen perusteella voidaan miettiä kehityskohteita taloustoimiston 

antamien opastusten ja tuottaman viestinnän suhteen sekä toisaalta kar-

toittaa tarvittavat ohjeet ja muut aineistot. 

Kyselystä pyrittiin muodostamaan mahdollisimman selkeä ja yksinkertai-

nen, jotta vastaajat ymmärtäisivät kysymykset oikein ja käyttäisivät ai-

kaansa vastaamalla siihen. Kyselyä suunniteltiin useamman viikon ajan eri 

vastaajien kantilta puntaroiden sekä selkeän ja kaikkia koskettavan sisäl-

lön saamiseksi. Kysymykset muodostuivat kirjoittajaa itseään mietityttä-

neiden aiheiden ja yleisempien yhteydenottojen pohjalta.  

Kyselyssä oli neljä kokonaisuutta: perustiedot, raportit ja niiden sisältö, 

taloustoimiston viestiminen taloudesta ja budjettivastuu. Kyselyssä kysyt-

tiin perustietojen lisäksi aktiivisuutta ja kokemuksia raporttien ottamisesta 

ja niiden sisältöjen ymmärtämisestä. Jos vastasi, ettei raportteja ota ollen-

kaan, ohjelma hyppäsi siinä vaiheessa raportteja koskevat kysymykset yli. 

Taloustoimiston tuottamasta talousviestinnästä kysyttiin toimivia viestintä-

tapoja, viestien määrän riittävyyttä ja sisällön ymmärrettävyyttä. Lisäksi 

kysyttiin tuntemuksia taloustoimiston palvelualttiudesta ja lähestyttävyy-
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destä. Budjettivastuusta kysyttiin kokemuksia talouden seuraamisesta ja 

raporttien hyödyllisyydestä.  

Kysely muodostui 23 kysymyksestä, joista 3 oli avoimia, 7 mielipide- ja 13 

vaihtoehtokysymyksiä. Vaihtoehtokysymyksissä ei ollut vaihtoehtona, en 

osaa sanoa tai ei kosketa minua, sillä kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

oli pyritty miettimään kaikille budjettivastuullisille sopiviksi. Mielipide kysy-

myksissä arviointiasteikko oli 1-5. Avoimien kysymyksien avulla haluttiin 

sellaisia vastauksia, mitä ei osattu kysyä. Kirjoittaja itse testasi kyselyä 

useampaan kertaan eri toiminnallisin vaihtoehdoin, jonka lisäksi kyselyä 

testasivat tai muuten kävivät lävitse myös kirjoittajan työkaverit.  

Kirjanpitoraportteja ja talousviestintää koskeva kysely toteutettiin kvantita-

tiivisena tutkimuksena, jossa ilmiötä tutkitaan mittaavin määrein. Vastaajia 

ollessa paljon on kyselylomake paras keino tiedon keruuseen. Kyselyn 

avulla saadaan kerättyä valitulta joukolta haluttua tietoa, joka muutetaan 

numeraaliseksi erilaisia mittareita käyttämällä. Kyselylomaketta laatiessa 

onkin tärkeää miettiä mitä tulisi mitata ja miten ne ovat mitattavissa. (Täh-

tinen, Laakkonen & Bromberg 2011, 20–28; Heikkilä 2014, 47.) 

Jotta tieteellinen kysely onnistuu, tulee kyselylomakkeen suunnittelussa 

ottaa huomioon vastaajien halu, aika ja taidot. Lomakkeen pituus ja selke-

ys ovat vastaajille tärkeitä ja yhtä asiaa tulee kysyä kerrallaan ja tarkasti. 

Lomake kannattaa aloittaa helpoilla kysymyksillä ja edetä loogisessa jär-

jestyksessä sijoittaen samaa asiaan liittyvät kysymykset peräkkäin. (Kyse-

lylomakkeen laatiminen 2010.) 

5.3.2 Taustatiedot ja raporttien ottaminen 

Kirjanpitoraportteja ja talousviestintää koskevaan kyselyyn vastasi 65 työn-

tekijää vastausprosentin muodostuessa 64,3 %. Vastaajista naisia oli mel-

kein 2/3. Kuten alla olevasta kuvio 5 nähdään, suurin vastaajaryhmä muo-

dostui työajattomista naisista 50,8 % ja pienin työajallisista miehistä 7,7 %.  
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KUVIO 5. Kirjanpitoraportteja ja talousviestintää koskevaan kyselyyn vas-

tanneiden työajattomien ja työajallisten työntekijöiden jakautuminen suku-

puolittain (%) 

Kyselyyn vastanneista 81,5 % tietää omistavansa oikeudet seurata talo-

usarvion toteutumia. Raportteja vastasi itse ottavansa järjestelmästä 53,8 

% kaikista vastaajista. Miehet ottavat raportteja naisia itsenäisemmin; vas-

taavasti työajalliset työajattomia enemmän. Eniten raportteja ottavat itse 

työajalliset naiset 66,7 % ja vähiten työajattomat naiset 45,4 % (kuvio 6). 

 

KUVIO 6. Raporttien ottaminen järjestelmästä jako ryhmittäin (%) 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu, ettei raporttien toimintoja ja eri vaih-

toehtoja tunneta kunnolla. Myös ohjeita joudutaan käyttämään raportin 

ottamisessa apuna. 
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Kirjanpitoraportteja ottavista 64,6 % vastasi kirjanpitotermistön tuottavan 

vaikeuksia. Naisille termistö tuottaa ongelmia miehiä enemmän; vastaa-

vasti työajattomilla on vaikeuksia työajallisia enemmän. Eniten termistö 

tuottaa ongelmia työajattomille naisille 79,2 % ja vähiten työajallisille naisil-

le 42,9 % (kuvio 7). 

 

KUVIO 7. Kirjanpitotermistön ymmärtämisen vaikeus ryhmittäin (%) 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu toisia hämäävän tulojen edessä oleva 

miinus-merkki. Tämän pystyy myös Lahden seurakuntayhtymässä käytös-

sä olevassa järjestelmässä (SAP) kääntämään mutta sitä ei voi tallentaa 

automaattisesti tulevaksi. Kirjanpitotermistö on pääsääntöisesti vastanneil-

le tuttua mutta kertausta talouden seuraamiseen toivotaan. Kuitenkin ra-

portit koetaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi. 

Kirjanpitoraportteja ottavista 68,7 % vastasi, ettei koe lukujen ymmärtämi-

sen tai suuruusluokkien tuottavan ongelmia. Kuten alla olevasta kuvio 8 

nähdään, miehille luvut tuottavat ongelmia naisia vähemmän; vastaavasti 

työajattomille työajallisia vähemmän. Eniten luvut ja suuruusluokat tuotta-

vat ongelmia työajattomille naisille 50 %. Työajallisilla miehillä lukujen 

kanssa ei ole ollenkaan ongelmia. 
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KUVIO 8. Lukujen ymmärtämisen vaikeus ryhmittäin (%) 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu eniten ongelmia ja vaikeuksia luvuis-

sa tuottavan henkilöstökulut. Monet budjeteistaan vastuussa olevat työn-

tekijät ovat vastuussa pelkästään toiminnan rahoista mutta eivät henkilös-

tökuluista. Tämä hankaloittaa talouden seurantaa ja osa haluaisikin ottaa 

ne raportilta pois tai sijoittaa ne yhdelle kustannuspaikalle. Nykyisessä 

järjestelmässämme henkilöstökuluja ei voi erotella pois raportilta.  

Kirjanpitoraportteja ottavista 29,2 % vastasi tietävänsä varmuudella sisäis-

ten ja ulkoisten tilien ja erien eron; 12,5 % ei tiedä niiden eroa. Lahden 

seurakuntayhtymässä sisäiset erät eivät ole tällä hetkellä sitovia, jolloin ne 

eivät myöskään vaikuta määrärahaan. Suurimmat sisäiset erät muodostu-

vat leirikeskusyksikön käytöstä ja sisäisistä vuokrista.  

Kuten alla olevasta kuvio 9 nähdään, kirjanpitoraportteja ottavista 14,6 % 

vastasi ottavansa raportteja useammin kuin kerran kuussa. Miehet ottavat 

kuukauden aikana raportteja naisia useammin; vastaavasti työajalliset työ-

ajattomia useammin. Työajallisista miehistä 75 % ottaa raportteja useam-

min kuin kerran kuussa. Harvoin raportteja ottaa 79,2 % työajattomista 

naisista. 
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KUVIO 9. Kirjanpitoraporttien ottamisen säännöllisyys ryhmittäin (%) 

Kirjanpitoraportteja ottavista 16,7 % vastasi tarvitsevansa apua raporttien 

ottamiseen. Naiset tarvitsevat säännöllistä apua miehiä enemmän; vas-

taavasti työajattomat työajallisia enemmän. Säännöllistä apua tarvitsevat 

25 % työajallisista miehistä ja työajattomista naisista. Vähiten apua tarvit-

see 46,1 % työajattomista miehistä (kuvio 10). Sanallisissa palautteissa oli 

mainittu raporttien runsaan valikoiman sekoittavan työntekijöitä, eikä aina 

tiedetä mikä on oikea raportti. Myöskään taloustoimistosta ei aina kehdata 

kysyä siihen apua.  

 

KUVIO 10. Ryhmien avuntarve raporttien ottamiseen (%) 

Kirjanpitoraportteja ottavista 18,7 % reagoi heti huomatessaan poik-

keaman toteutumissa. Miehiä asiaan reagoi saman tien naisia enemmän; 

vastaavasti työajattomat hieman työajallisia enemmän. Työajallisista mie-

histä 25 % reagoi poikkeamiin heti. Asiaan ei reagoi mitenkään tai ei seu-

raa ollenkaan tilannetta 42,9 % työajallisista naisista (kuvio 11). Sanallisis-
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sa palautteissa oli mainittu, ettei toteumien seuranta kuulu työnkuvaan 

vaan tehtävänä oli ottaa raportteja kokouksiin. 

 

 

KUVIO 11. Ryhmien reagoiminen poikkeumiin (%) 

Kirjanpitoraportteja ottavista 56,2 % ilmoitti suunnittelevansa hankinnat 

katsomalla ensin taloudellisen tilanteen. Kuviosta 12 voidaan todeta, että 

ryhmien välillä on suuriakin eroja. Miehet suunnittelevat hankintoja to-

teuman perusteella hieman naisia enemmän; vastaavasti työajattomat 

työajallisista enemmän. Eniten hankintoja toteuman perusteella suunnitte-

lee 75 % työajallisista miehistä ja eniten hankintoja tekee ilman toteumaa 

katsomatta 15,4 % työajattomista miehistä (kuvio 12). 

 

KUVIO 12. Ryhmien tekemät hankinnat toteuman perusteella (%) 

Kyselyyn vastanneista 35,4 % ei tiedä olevan saatavilla ohjeita kirjanpito-

raporttien ottamiseen. 



33 

5.3.3 Mielipiteet 

Kuten kuviosta 13 voidaan havaita, vastanneista yli 4/5 on sitä mieltä, että 

talousviesti menee parhaiten perille kasvotusten tapahtuvassa viestinnäs-

sä. Seuraavaksi toimivia tapoja viestiä ovat sähköposti (=64,6 %) ja puhe-

lin (=49,2 %). 

 

KUVIO 13. Viestintätapojen toimivuus (%) 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu, että viestintätavan valitsemisessa 

pitäisi ottaa huomioon mistä asioista viestitään. Tärkeistä asioista ja on-

gelmatilanteista tulisi keskustella kasvotusten, kun taas muistutuksia ajan-

kohtaisista asioista olisi hyvä lähettää sähköpostilla. Muiksi hyviksi viestin-

tätavoiksi oli mainittu myös Skype ja koulutukset. Palautteissa toivottiin 

myös lisää henkilökohtaista avustamista, koska taloushallinnon koetaan 

vievän liikaa työaikaa ja estävän perustehtäviin keskittymisen. 

Alla olevasta taulukko 1 on nähtävissä, että kirjanpitoraporteista saadaan 

apua toiminnan suunnitteluun (ka. 3,9) mutta talouden seuraaminen koe-

taan hieman hankalaksi (ka. 3,1). Taloustoimistoa on helppo lähestyä (ka. 

4,3) ja sieltä saa apua (ka. 4,3). Talousviestit koetaan hyödylliseksi (ka. 

3,9), mutta viestien määrä koetaan vähänlaiseksi (ka. 2,7). Talousviestien 

esitystapa on melko ymmärrettävää (ka. 3,5).  
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TAULUKKO 1. Mielipiteet (ka.) 

 

TAULUKKO 2. Mielipiteiden jakautuminen ryhmittäin (ka.) 

 

Yllä olevan taulukon 2 viimeiseltä riviltä nähdään, että kaikista tyytyväisim-

piä ovat työajalliset miehet ja vähiten tyytyväisiä työajattomat ja työajalliset 

naiset. Ryhmien välillä ei kuitenkaan ole suuria eroja. 

Työajallisista miehistä 80 % kokee raporttien olevan toiminnan suunnitte-

lun kannalta erittäin tai melko hyödyllisiä; työajallisilla naisilla vastaava 

luku on 66,7 %. Työajattomista miehistä 61,1 % kokee seuraamisen erit-

täin tai melko helpoksi; työajattomilla naisilla vastaava luku on vain 30,3 

%. Työajallisista miehistä 100 % kokee taloustoimistosta olevan erittäin tai 

melko helppoa kysyä neuvoa; työajattomilla naisilla vastaava luku on 87,9 

%. Työajattomista miehistä 88,9 % saa taloustoimistosta aina tai usein 

apua talousasioihin; työajallisilla naisilla vastaava luku on 77,8 %. Myös 

Talousviestien ymmärrettävyys 3,5 3,7 3,5 3,6 3,4 3,7 3,7 3,4

Talousviestien määrä 2,6 2,9 2,7 2,7 2,6 2,8 2,6 3,0

Talousviestien hyödyllisyys 3,7 4,0 3,8 4,1 3,7 3,9 3,9 4,6

Taloustoimistosta avun saaminen 4,3 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3 4,6

Taloustoimiston lähestyttävyys 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3 4,1 4,8

Talouden seuraamisen helppous 2,9 3,5 3,0 3,3 2,8 3,4 3,1 3,6

Raporttien hyödyllisyys 3,9 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8 4,4

Keskiarvo yhteensä 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6 4,1

Työajaton 

nainen

Työajaton 

mies

Työajall. 

nainen

Työajall. 

mies
Nainen Mies Työajaton Työajall.
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sanallisissa palautteissa mainittiin tyytyväisyys taloustoimiston apuun ja 

lähestyttävyyteen. 

Työajallisista miehistä 80 % kokee taloutta koskevat viestit erittäin tai mel-

ko hyödylliseksi; työajattomien naisten kohdalla vastaava luku on 63,6 %. 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu talousviestien olevan hyödyllisiä mut-

ta joskus hieman vaikeita ymmärtää. Tästä johtuen toivotaan esimerkkejä 

asioita selventämään ja avaamaan. Talousviestien määrää pidetään vä-

häisenä sekä osa ei tiedä saavatko niitä tai mitä ne ovat.  

5.3.4 Täydentävät haastattelut 

Kyselystä saatuihin tuloksiin ja sanallisiin palautteisiin haettiin selvennyk-

siä ja lisätietoja haastatteluiden avulla. Haastatteluaineisto kerättiin Lah-

den seurakuntayhtymästä tammikuun 2018 alussa. Tutkimuksen haastat-

teluihin pyydettiin yhdet henkilöt työajattomien ja -ajallisten naisten ja työ-

ajattomien ja -ajallisten miesten ryhmistä, yhteensä neljä henkilöä. 

Haastateltaviksi pyydettiin esimiehiä, sillä talousasiat kuuluvat olennaisesti 

heidän normaaliin työhönsä. Lisäksi taloustoimisto tekee heidän kanssaan 

paljon yhteistyötä. Haastatteluihin suostuttiin samantien, vaikka olikin 

kiireinen vuodenvaihde menossa.   

Haastateltaviin otettiin yhteyttä eri tavoin ja samalla mainittiin, ettei nimiä 

mainita tutkimuksen yhteydessä. Haastatteluista kolme pidettiin heidän 

omassa työhuoneessa sekä yksi kokoushuoneessa. Aikaa kului yhteen 

haastatteluun keskimäärin 45 minuuttia, johon vaikutti täydentävät sekä 

haastateltavien omat kysymykset. Haastattelut nauhoitettiin puhelimella 

kirjoittajan puhtaaksikirjoittamistyötä helpottamaan, eikä aikaa kulunut 

muistiinpanojen tekemiseen. Haastatteluiden alussa mainittiin 

nauhoituksesta sekä että sitä käytetään pelkästään kirjoittajan omien 

muistiinpanojen tueksi.  

Haastattelukysymykset (liite 2) oli mietitty etukäteen kyselystä esiin 

tulleiden eroavaisuuksien ja yllättävien tulosten pohjalta, jonka lisäksi 

tarkentavia kysymyksiä muodostui myös haastatteluiden aikana. 
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Haastatteluissa kysyttiin toivomuksia talousviestien aiheista ja sopivia 

ajankohtia niiden lähettämiseen. Lisäksi kysyttiin, mikä aiemmissa 

viesteissä tai viestintätavoista ei toimi, jos viestejä on jäänyt lukematta tai 

niihin on jäänyt reagoimatta. Lisäksi haluttiin selvennystä miksi talouden 

seuraaminen ja luvut tuottavat toisille hankaluuksia ja toisille ne ovat 

helppoja. Lopuksi vielä kysyttiin mitä tarkoitusta varten haastateltavat itse 

ottavat kirjanpitoraportteja.  

Haastattelumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu, sillä haastatteluista 

haluttiin keskustelunomaisia tilanteita, joissa ei edetä tarkkojen ja 

yksityiskohtaisten kysymysten kautta vaan väljemmin tiettyjen ennalta 

suunniteltujen aiheiden avulla. Teemahaastattelussa haastateltavat tulisi 

valita harkiten, sillä se edellyttää haastateltavien tilanteen tuntemista ja 

aihepiiriin perehtymistä. Toisaalta haastateltavilta odotetaan saatavan 

aineistoa kiinnostuksen kohteena olevista asiosta. Haastateltaville 

aihepiirit ja teemat ovat samoja, vaikka niissä voidaankin liikkua 

joustavasti. (Teemahaastattelu 2018.) 

5.3.5 Haastatteluiden tulokset 

Haastatteluilla saatiin vahvistusta ja selvennystä kyselyn tuloksiin. Haas-

tatteluiden perusteella haastateltavien tuntemuksissa ja mielipiteissä ei 

keskenään ole juurikaan eroavaisuuksia. Kaikki haastateltavista toivovat 

saavansa hyvissä ajoin ennen talousarvion ja tilinpäätöksen tekemistä tie-

toa aikatauluista ja mitä heidän pitää siinä tehdä. Varsinkin talousarvion 

aikaan ajoissa saatu ohjeistus koetaan erittäin tärkeäksi, sillä joissain yksi-

köissä useampi henkilö osallistuu aineiston tekemiseen. Tämän lisäksi 

pyörivät lomat ja aikaa vievät muut toiminnan kiireet. Eroavaisuuksia oli 

muistutusviestien tarpeellisuudessa. Pienempien yksiköiden esimiehet ja 

aineiston yksinään kasaavat toivovat muistutusviestejä lähempänä dead-

lineja, kun taas suurempien yksiköiden esimiehet eivät koe niitä tarvitse-

vansa. Pysyäkseen aikataulussa, joutuvat he aloittamaan prosessin jo heti 

ensimmäisestä viestistä, koska aineiston kokoamiseen osallistuu useampi 

henkilö. Haastattelun aikana tuli myös aikatauluihin liittyen ehdotus talo-



37 

usasioiden vuosikellosta ja sen hyödyllisyydestä. Tällä hetkellä sellaista ei 

ole kaikkien käytettävissä.  

Taloutta koskevien viestien määrä koetaan pääsääntöisesti sopivaksi, mie-

leen ei ainakaan tullut mitä viestejä olisi jäänyt saamatta tai olisi kaivattu. 

Haastatteluiden aikana kuitenkin pohdittiin olisiko yhtymän tilanteesta jos-

kus hyvä viestiä kaikille työntekijöille. Yhtymän tilannetta käydään läpi ko-

kouksissa mutta vievätkö yksiköiden johtajat tietoa alaisilleen. Haastatelta-

va B mainitsi, että tietoa voi jäädä saamatta, koska aina ei pääse kokouk-

seen, eikä kaikista kokouksistakaan muistioita tehdä.  

Pieniä eroavaisuuksia oli haastateltavien tuntemuksissa viestintätapojen 

toimivuudesta. Haastateltavat A ja D kokevat reagoivansa sähköpostivies-

teihin helpommin kuin asianhallintajärjestelmästä (Tweb) tuleviin viestei-

hin. Syyksi mainittiin mm., että asianhallintajärjestelmästä tulevissa vies-

teissä on mukana myös sellaista tietoa, mikä ei kosketa kaikkia sekä säh-

köpostiviestit ovat Tweb:n kautta tulevia viestejä selkeämpiä. Viestien lu-

kemattomuuteen vaikuttaa myös osaltaan viestien paljous ja tästä johtuen 

joku viesti saattaa mennä helposti ohi. Haastateltavien B:n ja C:n mielestä 

ei ollut väliä mitä kautta viestit tulevat, sillä viestit tulee joka tapauksessa 

luettua. Joitain viestejä B kertoi joutuneensa lukemaan useampaan ker-

taan, koska asiaa ei ole tarpeeksi selitetty tai avattu.  

Talouden seuraamisessakaan ei löytynyt eroavaisuuksia haastateltavien 

välillä. Kaikki kokevat seuraamisen ja perusraportin ottamisen helpoksi ja 

normaalin työhön kuuluvaksi. Helppouden syyksi mainittiin alussa talous-

toimiston kädestä pitäen antama opetus raporttien ottamiseen. Ohjeita-

kaan ei opastuksen jälkeen ollut tarvittu, sillä järjestelmä koetaan helpoksi 

ja selkeäksi käyttää. Haastateltavat A ja B kertoivat myös oman kokemuk-

sen lisääntymisen helpottaneen talouden seuraamista. Lisäksi molemmat 

pohtivat mitä kaikkea hyödyllistä järjestelmästä mahtaa löytyä, mitä ei 

osaa kaivata. Haastateltavat C ja D kokevat talouden seuraamisen olleen 

heille alusta asti helppoa. Kumpikin heistä mainitsi käyttävänsä muutenkin 

työssään paljon prosenttilaskentaa. Toisaalta kaikki haastateltavat mainit-



38 

sivat, että ongelmien ilmetessä on taloustoimistosta voinut helposti kysyä 

apua asiaan.  

Haastateltava C kertoi, ettei ole saanut kehotuksista huolimatta budjetis-

taan vastuussa oleviaan alaisiaan seuraamaan toteumia. Heidän järjes-

telmän käyttö on epävarmaa, jonka seurauksena samaa toimintoa saa 

opastaa joka kerta uudestaan. Lisäksi haastateltava C kertoi alaistensa 

luottavan hänen pitävän loppupelissä huolen taloudellisesta tilanteesta. 

Luvut ja suurusluokatkaan eivät tuota kenellekään haastateltavista ongel-

mia. Raporteissa olevat toteumaprosentit, kokemuksen lisääntyminen se-

kä talouden suunnittelussa tai toiminnassa käytettävä matematiikka (pro-

senttilaskenta) koetaan auttavan lukujen ymmärtämisessä. Eräs haastatel-

tava kertoi tietävänsä joillekin aiheuttavan ongelmia, jos kulu tai tuotto ei 

muodostukaan säännöllisesti vaan kerta- tai kausiluonteisesti ja miten se 

vaikuttaa toteumaprosenttiin. Esimerkkinä tästä oli alkuvuonna tuleva ker-

taluontoinen maksu, jolloin kyseisen tilin toteumaprosentti on jo alkuvuo-

desta 100 %. Myös toinen haastateltava oli havainnut samantyyppisen 

ongelman ja tiesi kyseisillä henkilöillä olevan raporttien toteumien hahmot-

tamisen lisäksi hankaluuksia myös prosenttilaskennassa.  

Haastateltavat kertoivat katsovansa aktiivisesti näytöltä toteumia, varsinkin 

ennen hankintoja. Se, että järjestelmästä saa itse otettua ajantasaisen tie-

don, mahdollistaa aktiivisemman seuraamisen verrattuna aiempaan, jolloin 

raportit piti pyytää taloustoimistosta. Tulosteena raportteja ei enää juuri-

kaan oteta. Haastateltava B kertoi seuraamisen syyksi tilanteen elävän 

niin paljon, että on pakko pysyä kärryillä missä mennään. Haastateltava C 

kertoi seuraavansa aktiivisimmin henkilöstökuluja ja muutaman muun suu-

remman tilin toteumaa. Jos ne ovat kunnossa, tietää hän kokemuksen pe-

rusteella muidenkin olevan. Haastateltava D kertoi käyvänsä aktiivisen 

seurannan lisäksi taloudellista tilannetta läpi myös työyhteisönsä kanssa 

3-4 kertaa vuodessa, jotta työ olisi läpinäkyvää ja tilanteeseen pystyisi tar-

vittaessa reagoimaan ajoissa. 
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Myös taloustoimisto sai haastatteluiden aikana hyvää palautetta ja kiitosta. 

Jos jotain ongelmia tai epäselvyyksiä on haastateltaville tullut, ovat he 

saaneet siihen helposti apua. Haastatteluissa tuli esille yleisimmän tavan 

avun hakemiseen ja neuvojen kysymiseen olevan tuleminen taloustoimis-

toon keskustelemaan kasvotusten. Haastateltavilla oli myös mahdollisuus 

kysyä lopussa kysymyksiä myös kirjoittajalta. Kysymykset liittyivät pääasi-

assa kaivattuihin raporttivaihtoehtoihin, niiden sisältöön ja raporttien käyt-

tämistä helpottaviin toimintoihin. Esille nousseet asiat olivat sellaisia, jotka 

olivat heitä jollain tapaa mietityttäneet mutta eivät olleet osanneet kysyä tai 

tietäneet niihin olevan yksinkertaista ratkaisua. Haastattelun loppuun 

muodostui siis pienimuotoinen koulutus, jota kirjoittaja piti erittäin hyödylli-

senä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Kyselyn ja haastatteluiden perusteella saatiin vastaukset tutkimuskysy-

myksiin: 

1. Miten sisäisille sidosryhmille tulisi taloudesta viestiä? 

Sisäisille sidosryhmille tulisi viestiä ainakin ennen tärkeitä ajanjaksoja, ta-

lousarvio- ja tilinpäätösaikaa sekä kertoa viesteissä selkeästi mitä heidän 

pitää tehdä tai mitä toimenpiteitä heiltä odotetaan. Viestit tulisi lähettää 

hyvissä ajoin sekä lähempänä deadlineja muistuttaa asiasta. Viestien si-

sällön tulisi olla selkeitä ja asiaa selitetty tai avattu jotenkin. Perillemenon 

kannalta toimivin tapa viestiä on kasvotusten tapahtuva viestintä ja seu-

raavina sähköposti ja puhelin. 

2. Minkälaiseksi talousviestintä koetaan? 

Taloustoimiston lähettämät talousviestit koetaan hieman vähäiseksi mutta 

sen vuoksi tärkeiksi. Jos niitä tulisi jatkuvasti, niihin ei ehkä niin nopeasti 

reagoisi. Viesteissä on joskus liikaa tietoa ja vaikeaselkoisuutta, joka aihe-

uttaa, ettei niihin keskitytä tai ne eivät avaudu lukijalle. Tämän lisäksi kaik-

ki saapuvat viestit eivät välttämättä kosketa saajaa millään tavoin vaan 

viestejä tulee kun kuuluu tiettyyn ryhmään. 

3. Miten aktiivisesti kirjanpitoraportteja hyödynnetään päätöksenteossa? 

Peruskirjanpitoraportteja hyödynnetään omassa työssä erittäin aktiiviseksi 

ja ne koetaan hyödylliseksi. Ajantasaisten raporttien saaminen järjestel-

mästä ja järjestelmän helppous koetaan helpottavan talouden seuraamis-

ta. Lisäksi se koetaan kuuluvaksi normaalin työnkuvaan. Raportteja, joissa 

on esim. vertailu edelliseen vuoteen vastaavaan ajanjaksoon, ei tiedetty 

olevan olemassa, eikä myöskään tästä johtuen siis käytetä. Eri raportti-

vaihtoehtoja eivät työntekijät itse juurikaan kokeile ja testaa.   
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6.2 Johtopäätökset 

Teoriaosuudessa esitetään samaa, mikä tulee selvästi esille myös kyselyn 

tuloksista ja haastatteluista. Lahden seurakuntayhtymässä koetaan sisäi-

nen talousviestintä ja talouden seuraaminen tärkeäksi ja toiminnan suun-

nitteluun tukea antavaksi. Toisaalta talouden seuraamisessa näkyy myös 

talouslukutaidottomuuden tuomat haasteet ja oman kiinnostuksen vaiku-

tukset. 

Kirjanpitoraportteja ja talousviestintää koskevan kyselyn tuloksia tarkastel-

tiin sekä sukupuolittain että työajattomuuden ja -ajallisuuden mukaan 

(ryhmien vastaukset verrattuna kokonaisvastauksiin). Tässä vertailussa 

esille nousi talouden seuraamisen kohdalla työajattomat naiset, joten tu-

losten perusteella voidaan todeta heillä olevan eniten hankaluuksia talou-

den seuraamisessa ja kirjanpitoraporttien ottamisessa sekä niiden tulkit-

semisessa.  

Vastaajaryhmien koot poikkesivat odotetusti toisistaan, mikä selittyy sillä, 

että Lahden seurakuntayhtymässä työskentelee naisia enemmän kuin 

miehiä (Tasekirja 2016, 22). Lisäksi työajattomien työntekijöiden enemmis-

tö johtuu siitä, että seurakunnallisessa työssä eniten on hengellisen työn 

työntekijöitä eli työaikalain ulkopuolelle jääviä (Työaikalain soveltamisasiaa 

2006, 1). 

Talousviestintää ja kirjanpitoraportteja koskevan kyselyn ja täydentävien 

haastatteluiden perusteella on havaittavissa, että taloustoimiston viestit 

koetaan hyödylliseksi mutta viestejä voisi tulla enemmänkin. Tämä oli 

mainittu myös sanallisissa palautteissa seuraavasti: 

 

Ihan mukavaa on ollut viestintä ja usein hyvinkin tarpeellis-
ta. Viestien sisältöä voisi hieman kuitenkin avata tai selit-
tää enemmän, jotta viestien sisältö ymmärrettäisiin pa-
remmin. 
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Kyselyn sanallisissa palautteissa oli myös pohdittu tuleeko heille talous-

viestejä ja ihmetelty mitä ne mahtavat olla. Tähän voi vaikuttaa, ettei käsite 

talousviestintä ole kaikille niin tuttu, eikä osata näin ollen tunnistaa kaikkia 

viestejä talousviesteiksi. Toisaalta osa taloustoimiston lähettämistä talous-

viesteistä menee pääsääntöisesti vain päälliköille ja johtajille. Muille työn-

tekijöille taloutta koskevia viestejä lähetetään lähes ainoastaan, jos se liit-

tyy ostolaskujen käsittelyyn (esim. vuodenvaihteen aikataulu) tai tiliöimi-

seen. 

Kirjanpitoraportit koetaan hyödylliseksi ja helpoksi ottaa itse järjestelmästä. 

Lisäksi vastaajaryhmät, lukuun ottamatta työajattomia naisia, kokevat ra-

porttien sisällön ymmärrettäviksi ja helpoksi tulkittaviksi. Sanallisissa pa-

lautteissa oli mainittu seuraavaa: 

 

Niistä näkee keskeisiä asioita seurantaa ajatellen. Asioi-
den ymmärtämiseen on hyvin saanut tukea. 

Raporttien sisältö on selkeä ja ymmärrettävä. 

 

Se, etteivät kaikki kyselyyn vastanneet tienneet heillä olevan talousarvion 

seurantaoikeudet yllätti hieman, sillä oikeudet saa ainoastaan esimiehen 

pyynnöstä. Kyselyn lähettämisvaiheessa kirjoittajaa itseäkin ihmetytti oliko 

oikeuksia pyydetty turhaan tai oliko esimies tiedottanut työntekijälle tämän 

olevan budjetista vastuullinen. Satunnaisesti tulee vastaan tapauksia, jois-

sa talousarvion seurantaoikeuksia pyydetään sellaisille joilla ne ovat olleet 

jo pidemmän aikaa. 

Aikaisemmin budjettivastuulliset joutuivat pyytämään taloustoimistosta kir-

janpitoraportit. Tämä muuttui Kirkon palvelukeskuksen myötä (Kipa) ja ny-

kyään he saavat saa otettua itse ajantasaiset raportit ajasta riippumatta. 

Haastatteluissa kerrottiin, että tilannetta tulee nyt seurattua huomattavasti 

useammin, sillä aikaisemmin taloustoimistosta ei kehdannut pyytää yhtä 

usein raportteja. Raporttien ottamista helpottaa järjestelmässä omien ra-

porttipohjien tallennusmahdollisuus, jonka jälkeen oikea raportti löytyy hel-
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posti valikosta (käytettävissä olevista varianteista). Pohjan tietoja pystyy 

helposti muuttamaan ”pyyhkimällä” vanha tieto pois ja näppäilemällä uusi 

tilalle. Näitä helpottavia keinoja ei sanallisten palautteiden perusteella ole 

tiedetty vaan muutettavaa tietoa on haettu valikon takaa, jolloin se on erit-

täin työlästä ja hidasta. Kirjoittaja on itse pohtinut, miksi raporttien ottami-

nen koetaan silti hankalaksi, vaikka tallennetun pohjan saa parilla klikka-

uksella auki. Sanallisissa palautteissa oli mainittu seuraavaa: 

 

Raporttien ottaminen on todella hankalaa, sekavaa ja vie 
paljon aikaa. 

Koen ne hyvin epäselviksi. En edes tiedä mitä minun pitäi-
si kysyä. 

 

Valmiista pohjasta huolimatta, raporttien ottamiseen saatetaan pyytää ta-

loustoimistosta apua tai raportteja pyydetään lähettämään suoraan sähkö-

postiin. Syyksi kirjoittajalle on mm. mainittu taloustoimistolta käyvän niiden 

ottaminen nopeammin ja raporttien olevan varmasti oikein sekä pyytäjän 

omat kiireet. Kuten luvussa kolmekin on mainittu, arjen pyörittämisen han-

kaluudella ja siihen liittyvää talouden seuraamisen ymmärtämättömyyden 

välillä on saatujen vastausten perusteellakin yhteys. 

 

Järjestelmästä on mahdollisuus ottaa erilaisia raportteja: tilitasolla tai tili-

ryhmätasolla olevia, vertailu edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan jne. 

Opetuksessa näytetään vain eniten käytetty perusraportti, sillä joissain 

muissa raporteissa on havaittu puutteita olennaisten tietojen kohdalla. Jo-

kaisen raportin kohdalle pitää syöttää erikseen tiedot (yleiset muuttujat) 

mistä raportti ajetaan. Tämän hankaluuden vuoksi monet käyttävät yhtä ja 

samaa raporttia. Haastatteluissa tuli esille, että oli kaivattu jotain raporttia, 

mutta ei tiedetty sen olemassa olosta. Sanallisissa palautteissa oli mainittu 

raporttivaihtoehtojen runsaan määrän ja hankalien nimien aiheuttavat sen 

ettei tiedetä, mitä raporttia tulisi käyttää tai on hankala löytää oikeaa vaih-

toehtoa. Raporttien määrään ei seurakunta pysty itse vaikuttamaan. Jär-

jestelmästä löytyy myös sellaisia raporttivaihtoehtoja, jotka eivät koske 
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Lahden seurakuntayhtymää. Listalla ensimmäisinä olevat vaihtoehdot ovat 

kuitenkin ne eniten käytetyimmät. 

Joitain eroavaisuuksiakin ryhmien välillä tuli esille kyselyn perusteella. 

Työajallisista naisista ja miehistä osa ottaa itse raportteja kerran viikossa; 

työajattomista näin aktiivisia ei ollut. Lähes 4/5 työajattomista naisista ja 

3/5 työajattomista miehistä ilmoitti ottavansa raportteja harvoin. Toteumis-

sa oleviin poikkeuksiin ilmoitti reagoivansa jollain tapaa kaikki työajattomis-

ta ja työajallista miehistä; vastaavasti kummankin ryhmän naisissa on sel-

laisia ketkä eivät reagoineet koskaan. Työajallisista kaikki vastaajat ilmoit-

tivat suunnittelevansa hankintoja katsomalla aina tai joskus talousarvion 

toteumia ennen hankintaa; työajattomista vastaajista osa ei katso koskaan 

toteumia suunnitellessaan hankintoja. 

Sanallisissa palautteissa oli mainittu talouteen liittyvien tehtävien ja talou-

den seuraamisen vievän liikaa aikaa perustyöltä, kuten: 

 

 Taloushallinto vie liian paljon työaikaa ja estää keskittymi-
sen perustehtävään. Toivon lisää henkilökohtaista avus-
tamista ja selkeyttä. 

 Rehellisesti sanottuna keskityn vain pakollisiin omiin teh-
täviin kipassa. En seuraa laajemmin asioita. 

 Ei yksinkertaisesti resurssit riitä paneutumaan asioiden 
tutkimiseen sieltä.  

 

Kuitenkin kaikki esimies asemassa olevat haastateltavat kokevat sen kuu-

luvaksi normaaliin työhön, eikä ollenkaan rasitteeksi. Jotkut haastateltavis-

ta mainitsivat pitävänsä luvuista ja talouden seuraamisesta sekä käyttä-

vänsä normaalityössään paljon prosenttilaskentaa. Kuten luvussa kolme-

kin mainitaan asenteen ja motivaation positiivisesta vaikutuksesta, on kir-

joittaja myös sen huomannut. Työntekijät, jotka kokevat talouden seuraa-

misen työlääksi ja heidän työhönsä kuulumattomaksi, on heillä ongelmia 

myös raporttien ottamisesta ja niiden tulkitsemisessa. Heitä on myös vai-

kea opastaa, sillä opetusta ei sisäistetä, eikä se jää heille mieleen. Asiasta 
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kiinnostuneille opetus tai neuvominen siirtyy taas saman tien käyttöön ja 

he saavat siitä hyötyä.  

 

Kuten aiemmin mainitsin, työajattomien naisten vastaukset poikkesivat 

hieman muista ryhmistä. Se, että raporttien tulkitseminen ja ymmärtämi-

nen tuottaa heille eniten ongelmia, tuki kirjoittajan omia havaintoja. Raport-

tien vähäinen käyttö on kirjoittajan mielestä osasyy raporttien sisällön ym-

märtämättömyyteen. Tämän on tullut esille opetusten aikana, kun raportilta 

jonkun tietyn kohdan tai kokonaisuuden hahmottaminen on tuottanut ope-

tettavalle vaikeuksia. Lisäksi apuna käytettävät matematiikan laskelmat, 

esim. prosentti- tai vähennyslaskut tuottavat toisille suuriakin ongelmia. 

Kuten luvussa kolmekin mainitaan osaamista voi syntyä vasta tiedon si-

säistämisen ja ymmärtämisen jälkeen.    

Tulostettujen raporttien pieni fonttikoko tuli myös sanallisissa palautteissa 

esille: 

 

En meinaa nähdä pieniä fontteja. Olisi hienoa, jos voisi 
suoraan printata suuremmalla fonttikoolla. 

Tekstikokoa raportissa haluaisin suurentaa, jos osaisin. 

 

Fonttikoon pienuus on ollut ongelma jo järjestelmän käytön aloittamisesta 

lähtien ja siitä on kysytty myös Kirkon palvelukeskuksesta. Sieltä saatu 

ohjeistus fonttikoon suurentamiseen on työläs toiminto eikä sitä voi tallen-

taa. Kirjoittaja itse testaili järjestelmässä ja totesi sarakkeiden (ja rivien) 

poistamisen ajavan saman asian. Talousarvioluvuista on yleensä kolme 

saraketta, joista talousarvion ja talousarvio muutoksen voi poistaa ja jättää 

vain talousarvio yhteensä -sarakkeen. Turhat sarakkeet saa helposti pois-

tettua raahaamalla ne sivuun. Kirjoittajan omasta mielestä fonttikoon suu-

rennos ei ole kuitenkaan kummoinen. Lisäksi sanallisissa palautteissa oli 

mainittu hämmentävän tulojen edessä oleva miinusmerkki ja välillä sen 

puuttuminen. Järjestelmästä tulevissa raporteissa tulot ovat esitetty mii-

nusmerkkisenä, kuten ne ovat kirjanpidossakin. Kuitenkin joihinkin koko-
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uksiin etumerkki käännetään toisinpäin, jotta maallikoiden olisi helpompi 

tulkita toteumaa. Järjestelmässä pystyy itsekin kääntämään etumerkin 

mutta tätä toimintoa ei kirjoittaja itse käytä tai ole opastanut, sillä se sekoit-

taa tulkitsemista vielä enemmän. Lisäksi toimintoa ei voi myöskään tallen-

taa. 

Luvussa kaksi mainitaan suullisen viestinnän olevan tehokas viestintäkei-

no, sillä silloin voidaan varmistua sanoman menneen perille ja tulleen ym-

märretyksi. Tämä voidaan todeta myös kyselyn perusteella, sillä kasvotus-

ten tapahtuvaa viestintää pitää tärkeänä lähes 90 % kyselyyn vastanneis-

ta. Lisäksi sanallisissa palautteissa oli mainittu:   

 

Viestintätavan valintaa vaikuttaa se, mitä asioita viesti-
tään. Jos taas tarvitaan apua johonkin pulmaan, niin silloin 
kasvotusten tapahtuva viestintä on usein paras.  

 

Myös kaikki haastateltavat mainitsivat tulevansa ongelmien kohdatessa 

taloustoimistoon kasvotusten kysymään neuvoja. 

Sanallisissa palautteissa oli toivottu talouden seuraamiseen koulutusta ja 

kertausta, ihmetelty eri raporttivaihtoehtoja ja pohdittu raporttien eri toi-

minnallisuuksia. Helmikuussa 2018 budjettivastaaville tarjottiin mahdolli-

suutta osallistua ulkopuolisen pitämään ilmaiseen Skype-koulutukseen, 

jollaista vastaavaa ei ole aiemmin ollut tarjolla. Koulutuksen sisältö kosketti 

juuri kirjanpitoraporttien ottamista ja niiden eri toimintoja. Koulutusmahdol-

lisuutta ei kuitenkaan hyödyntänyt kuin alle kymmenen työntekijää. 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on tärkeää miettiä sitä alentavat 

seikat, kuten moniselitteiset tai väärinymmärretyt kysymykset. Jotta saadut 

tulokset olisivat luotettavia, tulee otoksen olla tarpeeksi suuri ja tarkoin 

määritelty sekä vastausprosentin korkea. (Heikkilä 2014, 11–12, 15.)  
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Kyselyn luotettavuus tuli esille ensimmäisen kerran jo tekovaiheessa, kun 

kyselyn toimivuutta testattiin kirjoittajan työkavereilla. Kysymykset käsitet-

tiin eri tavoin, riippuen siitä miten paljon testaaja työssään seurasi to-

teumia ja otti raportteja. Tästä viisastuneena kysymyksiä mietittiin eri vas-

taajien kantilta ja muotoiltiin useampaan kertaan. Vastauksia analysoides-

sa luotettavuus tuli esille toisen kerran. Sanallisissa palautteissa oli mainit-

tu, ettei talousviestintä ja kokemukset raporttien hyödyllisyydestä kosket-

taneet vastaajaa. Luulen termin talousviestintä olevan vastaajille hieman 

vieras, sillä kirjoittaja itse on varmuudella lähettänyt kaikille työntekijöille 

talousviestejä mutta niitä ei lähetetä kuin yksi tai kaksi vuodessa. Se, ettei 

kysymys raporttien hyödyllisyydestä koskettanut palautteen antajaa ihme-

tyttää hieman, sillä hän on kuitenkin joko budjettivastaava tai joutuu raport-

teja muuhun tarkoitukseen ottamaan. Samaisessa palautteessa oli kuiten-

kin mainittu, ettei talouden seuraaminen ole hänen omaa osaamis- tai 

kiinnostusaluetta.   

Tutkimuksen perusjoukko muodostui kaikista talousarvion seurantaoikeu-

det omistavasta työntekijästä. Vastausprosentin ollessa korkea pidän tilas-

toista tehtyjä päätelmiä luotettavina. Lisäksi neljä harkinnanvaraista näy-

tettä, joka koostui valittujen esimiesten haastatteluista, vahvisti kyselystä 

saatuja tuloksia. (Otos ja otantamenetelmät 2003.) Tutkimusta varten teh-

dyllä kyselyllä ja täydentävillä haastatteluilla saatiin vastaukset tutkimus-

kysymyksiin. Kyselyn tekemiseen ja testaamiseen käytin paljon aikaa, 

saadakseni siitä vastaajien näkökulmasta ymmärrettävän, selkeän ja toi-

mivan. Kyselyn aikana saaman palautteen perusteella onnistuin siinä. Tut-

kimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus ja validiteetti eli pätevyys toteutui 

tässä tutkimuksessa perustuen korkeaan vastausprosenttiin (=64,3 %) ja 

suureen otokseen (n=101) sekä täydentäviin haastatteluihin (n=4).   

Haastattelukysymykset muodostuivat vasta kyselyn analysoinnin jälkeen ja 

täydentäviä kysymyksiä tuli haastattelun aikana lisää. Haastatteluiden ai-

kana tuli myös kyselyn luotettavuus esille kolmannen kerran, sillä pari 

haastateltavaa pyysi selvennystä käyttämääni ammattisanastoon. He kä-

sittivät pari termiä eritavalla mitä olin tarkoittanut. Kuitenkin kyselyn tulok-

sia ja haastatteluja verratessa, en näe näiden sanojen väärinymmärtämi-
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sen tai ymmärtämättömyyden vaikuttaneen kyselyn tuloksiin, sillä ne vas-

tasivat haastatteluita. 

6.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatko 

Tutkimuksen aikana saatiin hyviä tietoja siitä, mitä taloustoimiston tulisi 

viestiessään huomioida ja miten vastaanottajat suhtautuvat viesteihin. 

Varsinkin talousarviota ja tilinpäätöstä koskevat viestit tulisi lähettää hyvis-

sä ajoin ja niiden sisältö tulisi olla selkeä, sillä ne ovat vastaanottajille tär-

keitä ja vaikuttavat paljon heidän työhönsä. Lisäksi saatiin selville raportti-

en käytössä koetut ongelmakohdat, joihin jatkossa näihin voidaan kiinnit-

tää opetustilanteissa enemmän huomiota. Saatuja tietoja kirjoittaja tulee 

itse käyttämään omassa työssään ottamalla kehitys- ja ongelmakohdat 

huomioon viestejä lähettäessä ja ohjeita tehdessä. Kirjoittaja teki jo käyt-

töoppaan kirjanpitoraporttien ottamiseen ja tulkitsemiseen, jonka tarkoituk-

sena on avata ja selkeyttää raporttien ottamista ja kirjanpitotermistöä. 

Opas sisältää kuvallisen ohjeen perusraportin ottamiseen, ammattisanas-

ton avaamista sekä yleisimmät kysymykset. Käyttöopas lähetettiin joulu-

kuun 2017 lopussa kaikille budjettivastaaville sekä tallennettiin kaikkien 

saataville Y-asemalle. Positiivista palautetta tuli jo ensimmäisten viikkojen 

aikana, mikä koski kirjanpitoraporttien eri toiminnallisuuksien kertomisesta 

ja ohjeistamisesta. Myös haastatteluiden aikana tuli ilmi oppaasta löytyvän 

vastauksia koettuihin ongelmakohtiin. 

 

Haastatteluissa esille tullut ehdotus vuosikellosta siirtyi jo kirjoittajan 

omaan työhön ja tulee jatkossa laajentumaan myös eri varianteiksi. Osa 

työtehtävissä on tiettyyn vuoden aikaan liittyviä ja tässä vuosikello toimii 

kalenteria paremmin. Toisaalta vuosikellosta on hyötyä myös talousarvion 

ja tilinpäätöksen tekemisessä toimiessa eri vaiheiden ja aikataulujen muis-

tina. Talousviestinnästä kirjoittajalla oli aiemmin hieman epäilyksiä koe-

taanko ne turhiksi mutta saatujen tulosten perusteella kokemus onkin 

päinvastainen. Viestien lähettämisen ajankohta ja sisältö tulee jatkossa 

miettiä tarkemmin, jotta viestit varmasti huomattaisiin ajoissa ja ne menisi-

vät perille.  



49 

7 YHTEENVETO 

Tutkimuksen alussa todettiin, että talousviestinnän tehtävänä on talouteen 

vaikuttavien tietojen ja ymmärryksen välittäminen. Se on paljon enemmän 

kuin laskelmia ja lukujen raportointia, sillä sen avulla vaikutetaan asioihin 

ja muutetaan asenteita. Haasteena viestinnässä on käyttäjien kesken ta-

sapainon löytäminen ja suuren tietomäärän pelkistäminen ymmärrettäväk-

si vastaanottajan tarpeet ja taidot huomioonottaen. Lisäksi puutteellinen 

talouslukutaito tuo haasteita jokapäiväiseen elämään vaikeuttamalla käy-

tännön talousasioiden hoitamista ja ymmärtämistä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville minkälaiseksi Lahden seurakun-

tayhtymän budjettivastuulliset kokevat taloustoimiston tuottaman talous-

viestinnän. Lisäksi haluttiin tietää miten aktiivisesti he itse seuraavat omaa 

budjettiaan sekä minkälaiseksi seuraaminen ja kirjanpitoraporttien ottami-

nen koetaan. Tavoitteena oli saada myös selville, minkälaisia ohjeistuksia 

kaivattiin lisää ja mitä taloustoimisto ei ollut osannut ottaa huomioon. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa kerrottiin talousviestinnän tehtävästä ja 

merkityksestä, taloustiedon käsittelystä ja sisäistämisestä sekä seurakun-

tien ja seurakuntayhtymien taloushallinnosta ja kirjanpidosta. Empiirisessä 

osuudessa esiteltiin Lahden seurakuntayhtymä ja kerrottiin talousviestin-

nän ja talouden seuraamisen nykytilasta. 

Tutkimuksen tavoitteisiin päästiin kyselyn ja haastatteluiden avulla, jonka 

lisäksi niistä saatiin selville paljon hyödyllistä tietoa. Vaikka kysely osui 

loppuvuoteen 2017 ja haastattelut alkuvuoteen 2018, aineistoa saatiin kui-

tenkin erittäin hyvin. Tutkimuksen teoriaosuus vahvisti saatuja tuloksia ja 

tietoja, jolloin tutkimusta voidaan pitää luotettavana. 

Kirjoittaja itse oli erittäin tyytyväinen kyselystä ja haastatteluista saatuihin 

vastauksiin ja kyselystä syntyneisiin muutamiin muihin yhteydenottoihin, 

sillä niistä saatiin tietoja joista ei osattu kysyäkään tai tiedetty olevan on-

gelmana. Yhteydenotot koskivat kirjanpitoraporttien ottamisen hankaluutta 

ja sen eri toimintoja. Saatujen tulosten perusteella kootusta käyttöoppaas-

ta tuli jo heti lähettämisen jälkeen positiivista palautetta, jossa hyvänä pi-
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dettiin asioiden löytymistä yksistä kansista sekä opastukset eri toiminnalli-

suuksiin. Kyselyn sanallisissa palautteissa oli toivottu koulutusta ja kerta-

usta raporttien ottamiseen ja eri toimintoihin. Helmikuussa 2018 SAP-

järjestelmän käytön ja raporttien ottamisen Skype-koulutusta tarjottiin kai-

kille budjettivastaaville. Mahdollisuutta ei kuitenkaan hyödyntänyt kuin pie-

ni osa. Kirjoittaja itse hyödynsi jo tutkimustuloksia siirtämällä haastatteluis-

sa esiin tulleen vuosikellon omaan työhönsä. Jatkossa opastusten ja neu-

vomisten yhteydessä tullaan huomiota kiinnittämään vastaanottajaan ja 

viestin muotoiluun entistä enemmän. 

Kyselyssä olisi voinut olla taustamuuttujien kohdalla ikä-kysymys, jolloin 

olisi saatu tietoa iän vaikutuksesta talouden seuraamisen aktiivisuuteen ja 

kirjanpitoraporttien ottamisen vaikeuksiin. Kyselyn perusteella näitä haas-

teita on mutta haasteltavien joukossa kyseisiä henkilöitä ei ollut. Haastatel-

tavissa oli eri-ikäisiä mutta ei nuoria. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että budjettivastuulliset seuraavat 

oman työmuotonsa budjettia ja hyödyntävät järjestelmästä saatavia raport-

teja. Järjestelmä koetaan helppokäyttöiseksi ja hyvänä pidetään, että ra-

portit saa otettua itse. Haasteita ja ongelmiakin kohdataan mutta suurem-

pien taustalla on säännöllisen seuraamisen ja raporttien ottamisen puut-

tuminen, jolloin rutiinia ei ole muodostunut ja järjestelmä ei ole tullut tutuk-

si. Myös muut työkiireet menevät toisilla talouden seuraamisen ohi, sillä 

kaikki eivät koe sitä itselleen kuuluvaksi. Ongelmatilanteiden synnyttyä 

koetaan, että taloustoimistosta saa siihen helposti apua ja ohjeistusta. 
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Kysely kirjanpitoraporteista ja talousviestinnästä 2017 

 

Perustiedot  
 

 

 

 

1. Sukupuoli * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

 

2. Oletko * 

   Työajaton työntekijä (esim. hengellinen työ) 
 

   Työajallinen työntekijä 
 

 

 

 

 

3. Tiesitkö, että sinulle on annettu Kipan järjestelmään talousarvion seurantaoikeudet? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

Raportit ja niiden sisältö  
 

 

 

 

4. Otatko itse raportteja järjestelmästä? * 

   Kyllä 
 

   Kyllä, taloustoimiston avustamana 
 

   Kyllä, jonkun muun avustamana 
 

   En 
 

 

 

 

 

5. Tuottaako kirjanpito-termistö, esim. toimintakate, palvelujen ostot vaikeuksia ymmärtää 

raporttien sisältöä? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

6. Tuottaako lukujen ymmärtäminen tai suuruusluokat ongelmia? * 



 
 

 

6. Tuottaako lukujen ymmärtäminen tai suuruusluokat ongelmia? * 

   Kyllä, pelkät luvut eivät kerro mitään, tarvitsen selitystä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

7. Vapaa palaute raporttien sisällön ymmärrettävyydestä tai vaikeaselkoisuudesta  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Tiedätkö mitä raportilla olevat sisäiset ja ulkoiset tilit/erät ovat? * 

   Kyllä, tiedän niiden eron 
 

   Tiedän jotain, mutta niiden sisältö ei ole täysin selkeää 
 

   En, ei kerro minulle mitään 
 

 

 

 

 

9. Kuinka usein otat itse raportteja? * 

   Useamman kerran viikossa 
 

   Kerran viikossa 
 

   Pari-kolme kertaa kuussa 
 

   Kerran kuussa 
 

   Harvoin 
 

 

 

 

 

10. Tarvitsetko apua raporttien ottamiseen? * 

   Kyllä 
 

   Joskus 
 

   En 
 

 

 

 

 

11. Vapaa palaute raporttien ottamisen hankaluudesta tai helppoudesta  

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________



 
 

 

12. Reagoitko poikkeamiin talousarvion toteumissa? * 

   Reagoin heti, kun huomaan poikkeaman ja yritän itse selvittää asian 
 

   Seurailen tilannetta 
 

   Kysyn taloustoimistosta 
 

   Jätän asian myöhemmäksi ja yritän tutkia ennen tilinpäätöstä 
 

   En reagoi asiaan 
 

   En seuraa toteumia 
 

 

 

 

 

13. Suunnitteletko hankintoja talousarvion toteumisen perusteella? * 

   Kyllä, suunnittelen hankinnat katsomalla ensin tämän hetken toteuman 
 

   Joskus, katson toteumia, mutta loppupelissä muut asiat ratkaisevat 
 

   En, teen hankintoja ilman, että katson tämän hetken tilannetta 
 

   En tee hankintoja 
 

 

 

 

 

14. Tiesitkö, että Y-asemalla ja Kipan etusivulla löytyy ohjeita (myös video-ohjeita) mm. 

raporttien ottamiseen? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

Taloustoimiston viestiminen taloudesta  
 

(Talousviestinnän tehtävänä on välittää tietoa ja ymmärrystä talouteen vaikuttavista asioista) 
 

 

 

 

15. Mitkä seuraavista viestintätavoista ovat mielestäsi toimivia talousviestin perillemenon 

kannalta? Voit valita useamman * 

 Kasvotusten tapahtuva viestintä 
 

 Puhelimessa tapahtuva viestintä 
 

 Sähköpostiviestintä 
 

 Palaveri, kokous ym. vastaava 
 

 Viestintätavalla ei suurta merkitystä 
 

 Tweb 
 

 
Joku muu, mikä 



 
 

 

16. Viestiikö taloustoimisto taloudesta esitystavaltaan (kirjallinen tuotos) * 

Asteikolla 1-5, kuinka ymmärrettävästi 
 

 
Todella 

epäselvä 

2 Melko 

epäselvä 

3 Ei epäselvä 

eikä selvä 

4 Melko 

selvä 

5 Erittäin 

selvä 

Viestien 

ymmärrettävyys  
 

               
 

 

 

 

17. Viestiikö taloustoimisto taloudesta määrällisesti (kirjallinen tuotos) * 

Asteikolla 1-5, kuinka paljon 
 

 
1 Ei 

lainkaan 

2 Melko 

vähän 

3 Ei vähän eikä 

paljon 

4 Melko 

paljon 

5 Erittäin 

paljon 

Viestien 

määrä  
 

               
 

 

 

 

18. Vapaa palaute esitystavan selkeydestä tai viestien määrästä  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

19. Miten hyödylliseksi koet taloustoimiston taloutta koskevat viestit, esim. verotuloseuranta, 

neuvot, ohjeistukset? * 

Asteikolla 1-5, kuinka hyödylliseksi 
 

 
1 Täysin 

hyödytön 

2 Melko 

hyödytön 

3 Ei hyödytön 

eikä hyödyllinen 

4 Melko 

hyödyllinen 

5 Erittäin 

hyödyllinen 

Viestien 

hyödyllisyys  
 

               
 

 

 

 

20. Saatko taloustoimistosta tarvitsemaasi apua talousasioihin? * 

Asteikolla 1-5 kuinka usein 
 

 
1 En 

koskaan 

2 

Harvoin 

3 Ei harvoin eikä 

usein 

4 

Usein 

5 

Aina 

Taloustoimiston palvelualttius 

(avun saaminen)  
 

               
 

 

 

 

21. Minkälaiseksi koet taloustoimistosta neuvojen kysymisen? * 

Asteikolla 1-5, kuinka helppoa 
 



 
 

 

  

 

22. Minkälaiseksi koet talouden seuraamisen? * 

Asteikolla 1-5, kuinka helppoa 
 

 
1 Todella 

vaikeaa 

2 Melko 

vaikeaa 

3 Ei vaikeaa eikä 

helppoa 

4 Melko 

helppoa 

5 Erittäin 

helppoa 

Talouden 

seuraaminen  
 

               
 

 

 

 

23. Saatko raporteista apua toiminnan suunnitteluun? * 

Asteikolla 1-5, kuinka hyödyllisiä 
 

 
1 Täysin 

hyödytön 

2 Melko 

hyödytön 

3 Ei hyödytön 

eikä hyödyllinen 

4 Melko 

hyödyllinen 

5 Erittäin 

hyödyllinen 

Raporttien 

hyödyllisyys  
 

               
 

[Keskeytä] 
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Haastattelukysymykset:  

Talousviestintä 

1. Mitä koskevia tai minkälaisia talousviestejä toivoisit saavasi enemmän?  

2. Miten usein tai missä vaiheessa vuotta olisi hyvä saada viestejä, esim. kerran puolessa 

vuodessa tai ennen talousarvion tekemistä? Vai onko ajanjaksolla mitään väliä? 

3. Mitä nykyisissä viesteissä tai viestintätavoissa on ollut huonoa, jos et ole reagoinut niihin tai 

huomannut viestejä? Jos olet reagoinut ja huomannut, niin mikä kiinnitti huomion tai miksi 

luit viestit?  

 

Talouden seuraaminen 

4. Mikä talouden seuraamisessa on hankalaa ja miksi?  Jos se helppoa, niin mikä tekee siitä 

helpon? 

5. Mikä luvuissa tai suuruusluokissa tuottaa ongelmia ja mihin se vaikuttaa? Jos ymmärrät 

lukuja ihan hyvin, mikä siihen vaikuttaa/minkä takia? 

6. Miksi ja mitä varten otat kirjanpitoraportteja? Tai miksi et ota raportteja ollenkaan? 

7. Vapaa palaute  


