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Raportoinnin kehittäminen tilitoimis-

tossa talousjohdon näkökulmasta 

1 JOHDANTO 

Taloushallinto on alana suuren muutoksen kourissa. Sähköistyvä taloushallinto tuo 

omat haasteensa tilitoimistojen uudistumiselle. Samalla osa asiakkaista painiskelee 

edelleen perusasioiden parissa. He eivät välttämättä osaa lukea tuloslaskelmaa tai 

tasetta, eivätkä seurata yrityksensä tuloskehitystä. Asiakkaat toivovatkin kirjanpidon 

lisäksi tilitoimistolta konsultointia, veroneuvontaa ja ohjausta yritystoimintansa tuek-

si.  

Taloushallintohenkilöstön rooli on muuttunut. Taloushallinnon osaajien odotetaan 

osallistuvan yhä enemmän liiketoimintapäätösten tekemiseen. Taloushallintohenki-

löstöltä odotetaan tämän vuoksi myös aikaisempaa parempaa ja syvällisempää liike-

toiminnan ja sen toimintaympäristön ymmärtämistä. Kun myös taloushallinto osallis-

tuu liiketoimintapäätöksiin ja on suuntautunut liiketoimintaan, yritysjohto saa kirjan-

pidon lisäksi taloushallinnosta runsaasti tukea myös strategisten kysymysten ratkai-

semiseen. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 26, 55.) 

Tutkimusaihe nousi toimeksiantajan tarpeesta kehittää kirjanpidon raportointia. 

Toimeksiantaja on kokenut, etteivät nykyiset raportit ole riittäviä. Toimeksiantajalla 

suoritettu työharjoittelu ja osa-aikatyöt olivat tehneet toimeksiantajan käytännöt, 

käytettävän ohjelmiston ja asiakaskunnan tutuiksi, joten se helpotti työhön tarttu-

mista. 
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Toimeksiantaja, Jyväskylän Yrityskonsultit Oy, on kaksikymmentä vuotta tilitoimisto-

alalla toiminut asiantuntijayritys, joka tarjoaa tilitoimisto- ja isännöintipalveluita. 

Vuonna 2009 perustettu tytäryhtiö Yrityskonsultit Isännöinti Oy vastaa isännöintipal-

veluista ja emoyritys Jyväskylän Yrityskonsultit Oy tilitoimistopalveluista. Konsernissa 

työskentelee yhteensä 20 kiinteistöalan ja taloushallinnon osaajaa. (Yritysesittely 

2011) Suurin osa Yrityskonsulttien asiakkaista on pieniä yrityksiä. Yrityskonsulttien 

asiakkaat toimivat mm. mainos- ja kustannusalalla, rakennus-, sähkö- ja lvi-alalla sekä 

kauneuden- ja terveydenhoitoalalla. Lisäksi asiakkaina on kiinteistöosakeyhtiötä. 

(Vuori 2011.) 

1.1 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyössä selvitetään tarvetta uudelle raportille, jota voitaisiin tarjota tilitoi-

miston asiakkaille erillisveloitettavana tuotteena kirjanpidon tulosteiden rinnalle.  

Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin: 

• Millainen raportti tukee toimeksiantajan asiakkaiden  talousjohtamista 

parhaiten? 

• Millaisen erityisveloitettavana tuotteena tarjottavan raportin 

toimeksiantaja haluaa tarjota asiakkailleen?  

Nykytilanteessa toimeksiantajan asiakkailleen tarjoama raportointi koostuu kirjanpi-

to-ohjelmistosta tulostetusta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimeksiantaja kaipaa ra-

porttia, joka avaisi kirjanpidon lukuja ja auttaisi yrittäjiä seuraamaan paremmin yri-

tyksensä talouskehitystä.  
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Opinnäytetyössä ei käsitellä palkkahallinnon raportointia, vaan työssä keskitytään 

kirjanpidon kuukausi- ja vuosiraportointiin. Toimeksiantajan työntekijöiden taholta 

kumpusi myös toive siitä, että tase-erittelyt olisi hyvä saada tulevaisuudessa suoraan 

ohjelmistosta valmiissa muodossa. Nykyään tase-erittelyt on tilinpäätöksen yhtey-

dessä laadittu Excel-taulukoihin manuaalisesti. Mikäli tase-erittelyn liitetietoineen 

saisi tulostettua automaattisesti ohjelmistosta, virheiden mahdollisuus vähenisi ja 

työnteko nopeutuisi huomattavasti tilinpäätöstä tehtäessä. Tämä tietäisi vapautunei-

ta resursseja kirjanpitäjille ja nopeuttaisi tilinpäätösten tekemistä. Toimeksiantajalla 

ei ole aiemmin selvitetty, miten tase-erittely-toiminnon saisi toimimaan kirjanpito-

ohjelmassa. 

1.2 Aiemmat tutkimukset  

Jaana Bergin opinnäytetyö Palveluinnovaation tuotteistus ja omaksuminen selvittää 

asiantuntijapalveluinnovaation tuotteistamisen vaiheet asiakkaan tarpeista palvelun 

konkretisointiin. (Berg 2010, 4) Tilitoimiston palveluiden kehittämistä tarkastellaan 

tuotteistamisen näkökulmasta. Opinnäytetyön tutkimuksen seurauksena Berg laati 

Tulosanalyysipalvelun ja Tulosanalyysiraportin Yrityspalvelu Berg Ky:n käyttöön. Tä-

män kaltaisia raportteja uskotaan toimeksiantajan asiakkaidenkin kaipaavan. Lähes-

tymistapa aiheeseen on kuitenkin erilainen, sillä opinnäytetyössä tutkitaan sitä, mil-

laisia raportointimahdollisuuksia Asteri-ohjelmisto tarjoaa ja miten Asterista saatavia 

tietoja voi raportoinnissa hyödyntää. Jaana Berg on luonut opinnäytetyössään mallin, 

joka täytetään manuaalisesti jokaiselle asiakkaalle. Tämän tutkimuksen tavoitteena 

on löytää ratkaisu, joka olisi mahdollisimman pitkälle automatisoitu ja nopea toteut-

taa, mutta kuitenkin selkokielinen ja helposti ymmärrettävä asiakkaiden näkökulmas-

ta.  
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Anna Martikainen tutki opinnäytetyössään Taloushallinnon raportoinnin kehittämi-

nen sitä, millä tavoin yritys voi tehostaa raportointiaan monipuolisesti ja millaisia 

hyötyjä raportoinnin kehittämisellä voidaan saavuttaa. Martikainen pureutuu kus-

tannuspaikkalaskennan käyttöönoton sekä taloushallinto-ohjelman uusimisen vaiku-

tuksiin raportoinnin kannalta. (Martikainen 2009, 8 -9)  

Toimeksiantajan asiakaskunnasta vain lähinnä rakennusalan yritykset ovat käyttäneet 

kustannuspaikkoja kirjanpidossaan. Kustannuspaikkalaskennan tarjoaminen Yritys-

konsulttien koko asiakaskunnalle ei olisi tarkoituksenmukaista.  

Tilitoimiston kuukausittaisen asiakasraportoinnin kehittämisestä opinnäytetyönsä 

tehneet Mäntylä ja Vartiainen ovat kehittäneet Tilipalvelu Paulamäki Ky:n asiakasra-

portointia. Tilipalvelu Paulamäellä on käytössään Econet Pro- kirjanpito-ohjelma, jo-

ten Mäntylän ja Vartiaisen keräämästä tutkimustiedosta saadaan vertailupohjaa tä-

hän tutkimukseen, mutta heidän keräämäänsä tietoa ei voida suoraan käyttää hyö-

dyksi (Mäntylä & Vartiainen 2011, 6). Lisäksi jokaisen tilitoimiston asiakaskunta on 

erilainen, joten Tilipalvelu Paulamäen asiakaskunnan tarpeet eivät välttämättä vastaa 

Jyväskylän Yrityskonsulttien asiakaskunnan tarpeita.  
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2 TALOUSJOHTAMINEN 

Talousjohtaminen on tärkeä osa yritystoimintaa. Talousjohtamista voidaan ajatella 

prosessina, jonka aikana suunnitellaan ja luodaan tavoitteita, pyritään asetettuja ta-

voitteita kohti ja lopuksi analysoidaan saavuttujen tulosten valossa sitä, kuinka hyvin 

tavoitteet on saavutettu. 

 2.1 Johtamisen tasot 

Tilitoimiston tai yrityksen talousosaston tuottamasta tiedosta on johtajalle apua, kun 

tehdään päätöksiä ja ohjataan toimintaa talouden kannalta järkevään suuntaan. Joh-

tamisessa erotetaan usein kolme tasoa: strateginen, taktinen ja operatiivinen. (Pelli-

nen 2006, 41.) 

Strateginen päätöksenteko on varsinkin isoissa yrityksissä monimutkaista. Päätökset 

tehdään yleensä epävarmuuden vallitessa ja niiden vaikutus saattaa muuttaa organi-

saatiota merkittävästi. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 14.) Strate-

gisessa johtamisessa huomioidaan yrityksen resurssien, tuloksen, toimintatapojen ja 

toimintaympäristön muutosten vaikutus yritykseen. Strateginen johtaminen ulottuu 

vuosien päähän. Strategisesta johtamisesta ovat yleensä vastuussa yrityksen omista-

jat sekä hallitus. (Pellinen 2006, 41.) Tilitoimisto tuottaa strategisen johtamisen tuek-

si tuloslaskelmia, kassavirtalaskelmia sekä tasetietoja. Lisäksi laskentatoimesta saa-

daan investointilaskelmia, rahoitusrakenteellisia ratkaisuja sekä laskelmia kannatta-

vuudesta, maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuudesta. (Järvenpää, Länsiluoto, Parta-

nen & Pellinen 2010, 15.)  
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Operatiivinen johto keskittyy käsillä oleviin toimintoihin, kuten yksittäisiin kauppoihin 

tai rahojen riittävyyteen seuraavan kuukauden aikana. Yleensä operatiivinen johto on 

työnjohdon tai työntekijöiden vastuulla. (Pellinen 2006, 41.) Operatiivinen johtami-

nen on päivittäistä seurantaa ja asioiden ohjaamista. Se käsittää mm. viikkopalaverit 

ja viikkoraportit.  (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 16.)  

Taktinen johtaminen sijoittuu strategisen johtamisen ja operatiivisen johtamisen vä-

limaastoon. Taktinen johtaminen on yleensä ylemmän keskijohdon vastuulla, jolla on 

tartuntapinta sekä tuloksentekoon että strategiseen johtamiseen. (Pellinen 2006, 41 

- 42.) Taktinen johtaminen on vuositasolla tapahtuvaa johtamista ja se perustuu 

usein vuosisuunnitelmaan ja tehtyyn budjettiin. Taktinen johtaminen pyrkii toteut-

tamaan strategisen johdon tavoitteet ja suunnitelmat vuositason tavoitteiksi ja saa-

vuttamaan määritellyt tavoitteet. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 

15 - 16)  

Taloushallinnolla on perinteisesti ollut vankka rooli taloudellisen suunnittelun ja oh-

jauksen alueilla eli budjetoinnissa ja rahamääräisten suoritusten mittaamisessa. Kri-

tiikki taloudellisia mittareita kohtaan on kuitenkin voimistunut ja rahamääräisiä tun-

nuslukuja on alettu pitää karkeina ja manipulaatioherkkinä. Lisäksi on kritisoitu sitä, 

että tunnuslukujen kautta saadut tulokset on usein saatu liian myöhään päätöksen 

teon kannalta, eikä niistä ole ollut juurikaan apua strategiseen tai operatiiviseen oh-

jaukseen. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 253.) 

Joskus taloudellinen ja strateginen näkökulma ovat ristiriidassa. Silloin on tapauskoh-

taisesti tarkasteltava tilannetta ja päätettävä, asetetaanko strateginen näkökulma 

taloudellisen näkökulman edelle. Jos strateginen ja taloudellinen näkökulma perus-

tuvat oikeisiin arvioihin, voidaan niiden leikkausalueelta löytää Järvenpään, Partasen 

ja Tuomelan mukaan alue, jossa on mahdollisuus menestykselliseen toimintaan. (Jär-

venpää, Partanen & Tuomela 2001, 161.) 
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2.2 Talousjohtamisen osa-alueet 

Talousjohtaminen jaetaan perinteisesti suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan. 

Suunnittelussa tärkeintä on määritellä yrityksen tavoitteet ja päämäärät sekä arvioi-

da toimet, joiden avulla tarvittavan tiedon saa kerättyä. Suunnittelussa otetaan myös 

huomioon yrityksen koko ja resurssit. Huolellisen suunnittelun jälkeen toimintaa ale-

taan ohjata kohti määriteltyjä tavoitteita. Tässä vaiheessa yritysjohdon osaaminen 

punnitaan, sillä laaditut suunnitelmat pitää myös pyrkiä toteuttamaan. Tavoitteita 

kohti pyrkiminen ei yksistään riitä. Toteutuneita toimia on myös analysoitava ja ver-

rattava tavoitteisiin, jotta päästään selvyyteen siitä, kuinka hyvin päämäärät on saa-

vutettu. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 13.) 

Pellisen mukaan yksi johtamisen keskeisimpiä osa-alueita on päätöksenteko. (Pelli-

nen 2006, 42.) Johtaminen ei kuitenkaan ole pelkkää päätöstentekoa, vaan johtami-

nen on jatkuva prosessi, joka alkaa suunnittelusta ja etenee päätöksenteon kautta 

toteutukseen. Päätöksen toimeenpanon jälkeen on vielä analysoitava tehdyn päätök-

sen vaikutuksia ja suunniteltava jatkoa. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että johta-

misprosessi kiertää kehää.  

Johdon laskentatoimessa raportit osoitetaan yrityksen johdolle ja heidän päätöksen-

tekonsa tueksi. Johdon laskentatoimen pääpaino onkin yrityksen päätöksenteon ja 

johtamisen avustamisessa. Johdon laskentatoimea kutsutaan myös sisäiseksi lasken-

tatoimeksi sekä operatiiviseksi laskentatoimeksi. Näitä yrityksen johdolle tarjottavia 

raportteja tämän tutkimuksen toimeksiantaja haluaa kehittää. 
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Johdon laskentatoimen keskeisiä tehtäviä ovat kustannuslaskenta ja talousohjaus, 

investointilaskenta ja suoritusmittaukset. Talousohjaus sisältää muun muassa budje-

toinnin, seurannan ja tulosyksikkölaskennan. Johdon laskentatoimen laskelmat voi-

daan lajitella laskentatyyppien mukaan. Suunnittelulaskelmiin kuuluvat vaihtoehto-

laskelmat ja tavoitelaskelmat. Valvontaa avustavia laskelmia kutsutaan tarkkailulas-

kelmiksi. Informointilaskelmat ovat tiedottamista avustavia laskelmia, kuten varaston 

arvon laskeminen. Vaihtoehtolaskelmat tukevat valintojen teossa, kun taas tavoite-

laskelmat ja tarkkailulaskelmat ohjaavat yrityksen toimintaa.  (Järvenpää, Länsiluoto, 

Partanen & Pellinen 2010, 19 – 21.)  

Budjetointiprosessia on arvosteltu liian jäykäksi ja on myös ehdotettu, että budje-

toinnista tulisi luopua kokonaan. Järvenpää, Partanen ja Tuomela kuitenkin ovat sitä 

mieltä, ettei budjetoinnista luopuminen ole järkevää, sillä taloudellista suunnittelua 

tullaan aina tarvitsemaan. Sen sijaan he peräänkuuluttavat budjetointijärjestelmän 

kehittämistä. Budjetointia ja muuta taloudellista ohjausta kehitettäessä on hyvä suh-

teuttaa se muuhun operatiiviseen ja erityisesti strategiseen ohjaukseen. (Järvenpää, 

Partanen & Tuomela 2001, 153.) 

Rahoituksen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen erityispiirteet Järvenpään ja 

muiden mukaan: (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen, & Pellinen 2010, 21): 

 Rahoituksen laskentatoimi Johdon laskentatoimi 

Normisidonnaisuus Noudattaa lakeja, asetuksia, muita 

normeja ja hyvää kirjanpitotapaa 

Toteutetaan vapaammin yrityksen 

tietotarpeiden pohjalta 

Laskentakohde Juridinen yritysentiteetti 

kokonaisuutena 

Yritys, toiminnallinen yksikkö 

(esim. tulosyksikkö), tuote, 

palvelu, asiakas, prosessi 

Aikahorisontti Menneisyys ja nykyisyys Menneisyys, nykyisyys, 

tulevaisuus 

Tiedon tyyppi Rahamääräinen Rahamääräinen ja ei-

rahamääräinen (esim. laatu) 

Tiedon luonne Luotettavaa ja todentavaa Relevanttia johtamisen kannalta 

TAULUKKO 1. Laskentatoimen ja johdon laskentatoimen erityispiirteet 
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Monille Yrityskonsulttien asiakkaille tilitoimiston tarjoama kirjanpito on ainut koske-

tuspinta yrityksen taloudellisen kehityksen seuraamiseen. Siksi onkin tärkeää, että 

tilitoimiston tarjoamat raportit ovat selkeitä, helppolukuisia ja ymmärrettävissä il-

man taloushallinnon terminologian osaamista.  

3 LASKENTATOIMEN RAPORTOINTI 

3.1  Kirjanpidon raportointi 

Kirjanpidon keskeiset tarkoitukset toteutuvat raportoinnissa (Leppiniemi 2007, 25). 

Laskentatoimen raportoinnilla tarkoitetaan kirjallisessa muodossa annettua infor-

maatiota yrityksen toteutuneista tuotoista, kustannuksista sekä tuottojen ja kustan-

nusten perusteena olevista määrällisistä luvuista. Raportointi kohdistuu mennee-

seen, nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. (Alhola & Lauslahti 2002, 321.) Raportoinnin 

trendinä on raportointiaikataulujen nopeutuminen. Virallinen raportoinkin voi olla 

lähes reaaliaikaista, jos taloushallinto hoidetaan sähköisesti. Taloushallinnon viestin-

nällisten taitojen kehittäminen on haaste, jossa edellytetään taloushallinnon ammat-

tilaisilta oma-aloitteisuutta ja uudistumista (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 

164, 321). Yksi olennaisimmista muutoksista taloushallinnon raportoinnissa on ollut 

ei-taloudellisten mittareiden sisällyttäminen laskentatoimen raportointijärjestelmiin. 

Myös tietotekniikan kehittyminen on uusien raportointiajatusten kanssa avannut uu-

sia mahdollisuuksia raportoinnin kehittämiseen. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 

2001, 154, 163.) 
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Raportointi ei ole pelkästään kirjanpidosta saatavien tulos- ja tasetietojen ilmoitta-

mista eteenpäin. Raportit kertovat yrityksen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöis-

tä. Tällaisia tekijöitä toimeksiantajan asiakkaille ovat mm. pääomaan liittyvät tekijät 

eli varastot, myyntisaamiset, ostovelat, lainat ja sijoitukset. (Alhola & Lauslahti 2002, 

319.) Raportin rakenteeseen vaikuttaa hyvin paljon se, mikä taho on vastaanottajana. 

Verottajalle laaditaan erilainen raportti kuin rahoittajalle. Yrityksen omistajille ja hal-

litukselle laaditaan myös omanlaisensa raportti. Mitä selkeämpi ja helppolukuisempi 

raportti on, sitä parempi. Liian monimutkaisesta raportista ei ole kenellekään hyötyä.  

Eri käyttötarpeen mukaan nimettyjä raportteja ovat mm. suunnitteluraportit, pe-

riodiraportit eli rutiiniraportit, hälyttävät raportit sekä adhoc-raportit eli tilannekoh-

taiset raportit. Suunnitteluraportit ovat nimensä mukaisesti suunnitteluvaiheen ra-

portteja. Niitä tarvitaan kassahallinnassa ja budjettien yhteydessä. Periodiraportteja 

käytetään suunnitelmien ja päätösten seurannassa ja päivittäisen toiminnan ohjaa-

misessa. Periodiraportteja julkaistaan neljännesvuosittain, puolivuosittain tai jopa 

vain vuositasolla. Hälyttävät raportit tulostuvat, kun luvut ylittävät ennalta määritel-

lyt hälytysrajat. Adhoc-raportteja tarvitaan investointi- ja hinnoittelupäätöksiä tehtä-

essä. (Alhola & Lauslahti 2002, 325 – 326.) 

Raportointijärjestelmää rakennettaessa voidaan kysyä neljä johdattelevaa perusky-

symystä (Alhola & Lauslahti 2002, 322): 

•Mitä tietoja on kerättävä ja mistä lähteistä ne tulevat? (raportoinnin tietolähteet) 

•Mitkä ovat organisaation kannalta tärkeimmät raportointialueet? (raportointialu-

eet) 

•Miten tiedot toimitetaan niitä tarvitseville? (raportoinnin toteuttaminen ja jakelu) 

•Miten varmistetaan tietojen luotettavuus, kannattavuus ja jatkuvuus? (raportoinnin 

luotettavuus) 



13 

 

Jokaiseen kysymykseen tulisi vastata, sillä muutoin raporttien oikeellisuus kärsii (Al-

hola & Lauslahti 2002, 322). Raportointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ra-

portointijakson pituus. Kuukausiraportti painottaa eri asioita kuin vuosiraportti tai 

kvartaaliraportti.  

3.2 Raportoinnin merkitys 

Raportoinnin merkitystä ei voida liikaa korostaa. Raportointi on vahva johtamisen 

väline ja siitä saatava hyöty voi parantaa yrityksen taloudellista tilaa huomattavasti. 

Raportoinnin tavoitteena on näyttää yrityksen kehityssuunta pitkällä aikavälillä. (Al-

hola & Lauslahti 2002, 320.) Raportoinnin tarve vaihtelee yrityskohtaisesti. Saatavilla 

on paljon tietoa ja ongelmaksi muodostuukin usein olennaisen tiedon löytäminen 

yrityksen päätöksenteon tueksi. Raporttien tuottamisessa on syytä pohtia raporttien 

tietosisältöä ja yksityiskohtaisuutta, raportoinnin tiheyttä sekä raporttien ulkoasua ja 

välitystapaa. Tietosisällön mietinnässä on tärkeää ottaa huomioon se, että kaikki 

budjetoidut osa-alueet ovat myös seurattavissa budjetoidulla tarkkuudella. Muutoin 

budjetoinnin hyöty jää vähäiseksi. Euromääräisten toteutumien lisäksi olisi hyvä lisä-

tä raportteihin myös muutama yrityksen kannalta tärkeä tunnusluku, kuten kate- tai 

voittoprosentti tai kiertonopeus. (Lindfors & Syvänperä 2010, 78.) 
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Yrityksen taloudellinen tilanne osoittaa sen, ovatko yrityksen tulot ja menot tasapai-

nossa. Vaikka liikevaihtoa olisi riittävästi, se ei riitä, jos menot ylittävät tulot. Yritys-

ten tulisi viimeistään taloudellisten ongelmien ilmettyä ryhtyä analysoimaan yrityk-

sensä tilannetta ja kehittämään toimintaansa siihen suuntaan, että taloudelliset on-

gelmat voitettaisiin. Suositeltavampaa olisi kuitenkin pureutua yrityksen talouteen jo 

ennen ongelmien ilmenemistä. Pääperiaatteita yrityksen tilan tarkastelussa ovat 

kannattavuuden, maksukyvyn ja vakavaraisuuden tarkastelu ja seuranta. Yritystoi-

minta on kannattavaa, jos yrityksen tulot kattavat kaikki syntyneet menot ja omista-

jille jää menojen jälkeen tuottoa sijoittamalleen pääomalle. Maksukykyisellä yrityk-

sellä käytettävissä olevat varat riittävät kaikkien velvoitteiden maksuun. Mikäli yri-

tyksen maksukyky on laskenut, se ei voi selvitä kaikista laskuistaan, vaan joutuu mak-

samaan laskujaan eräpäivän jälkeen tai jättää ne maksamatta, jolloin perintäkulut ja 

viivästyskorot rasittavat yrityksen maksukykyä entisestään. Terveen pääomaraken-

teen omaavalla yrityksellä vierasta pääomaa ei ole omaan pääomaan nähden liikaa. 

Silloin voidaan sanoa, että yritys on vakavarainen. Yrityksellä tulisi olla käytössään 

toimia budjetointijärjestelmä toteutumaraportteineen, sillä muutoin tavoitteiden 

toteutumista ei voida seurata. (Lindfors & Syvänperä 2010, 76.) 

Budjetointi on tärkeä osa raportointia. Suomessa ja kansainvälisestikin johdon rapor-

tointi on ollut jo pitkään budjettilähtöistä. Budjetti on kuitenkin ollut ja on edelleen-

kin taloushallinnon kulmakivi. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 163.) Budjetin 

toteutumista on seurattava samalla aikajänteellä, jolla budjetti laaditaan. Esimerkiksi 

kuukausibudjetti laaditaan kuukauden ajalle ja sitä seurataan kuukausittain. Budjetti-

seurannassa toteutuneita lukuja verrataan ennakoituihin lukuihin. Poikkeamat kerto-

vat joko budjetin ylityksestä tai budjettivajeesta. Budjettivajeen havaitseminen ajois-

sa helpottaa korvaavien toimenpiteiden täytäntöön panoa. Jos myynti ei ole ollut 

toivottavalla tasolla, siihen voidaan puuttua ja panostaa aktiivisempaan myyntiin heti 

seuraavassa kuussa. (Lindfors & Syvänperä 2010, 77.) 
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3.3 Raportin ulkoasu 

Raporttien on oltava selkeitä ja helppolukuisia. Sen vuoksi raportin ulkoasulla on suu-

ri merkitys. Ulkoasuksi voidaan valita numeroita sisältävä taulukko, graafinen kaavio, 

mittaristo tai teksti. Graafisen esityksen etuna on sen havainnollisuus, mutta grafii-

kalla ei voida kertoa kaikkia yksityiskohtia. Yksityiskohtaisia tietoja voidaan täydentää 

taulukoiden avulla, jolloin grafiikka tukee taulukkoa ja päinvastoin. (Alhola & Lauslah-

ti 2002, 325.)  

Mittaristojen etuna on niiden havainnollisuus. Mittaristossa voidaan käyttää mm. 

viisaria, joka vaihtelee huonosta punaisesta erinomaiseen siniseen. Monissa johdon 

raporteissa käytetään kuitenkin tekstiä, sillä johdolla ei ole aikaa paneutua asioiden 

taustoihin. (Alhola, Lauslahti, 2002, 325) Monelle kuitenkin visuaalinen esittämistapa 

konkretisoi asian paremmin, joten olisi hyvä sisällyttää raportteihin sekä tekstiä että 

kaavioita. 

Raportin ulkoasun tulee olla selkeä. Otsikoiden ja mittayksiköiden pitää erottua sel-

västi ja ajanjaksojen pitää olla näkyvissä. Myös raportin laatijan tietojen, päiväyksen 

sekä jakelun pitää olla näkyvissä. Raportissa ilmenevät poikkeamat tulee esittää sel-

keästi. Raportin sisältö on ehdottoman tärkeä. Johdon raportissa on hyvä olla myös 

yhteenveto, jossa on käyty läpi raportin tärkeimmät osat. (Alhola & Lauslahti 2002, 

325.) 

Raportit voidaan jakaa joko paperilla tai sähköisessä muodossa. Sähköinen raportoin-

ti on kasvanut huimasti tietoteknisen kehityksen ansiosta, sillä sähköinen raportointi 

antaa jatkokäsittelymahdollisuuden ja helpottaa tietoihin porautumista. Kun raport-

timallia lanseerataan, on sitä testattava ainakin muutamalla käyttäjäkuntaan kuulu-

valla henkilöllä. Näin saadaan tietoa siitä, onko raportti tarpeeksi selkeä ja informa-

tiivinen. Usein on vaikea saada etukäteen tietoa siitä, millaista raporttia kaivataan, 

joten valmiin raportin testaus voi olla ainut tapa saada tietoa siitä, millaista raporttia 

oikeasti kaivataan. (Alhola & Lauslahti 2002, 326.) 
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3.4 Raportoinnissa esiintyvät ongelmat 

Talenomin Harri Tahkolan mukaan tilitoimistojen pitäisi lopettaa virheellisten kuu-

kausiraporttien lähettäminen yrityksille. Hänen mukaansa tiedot vääristyvät, kun lu-

kuja kirjataan maksuperusteisesti ja samalla kuukausijaksotukset, kuten varaston 

muutokset tai poistot, jätetään kokonaan kirjaamatta. Tällöin kuukausiraporttien ka-

teluvut ja viivan alle jäänyt tulos antavat täysin virheellisen kuvan yrityksen tilantees-

ta. (Koivikko 2009.) Myös kirjausten yhdenmukaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. 

Mikäli tietoja kirjaamassa on monta työntekijää, pitäisi luoda tarkat ohjeistukset siitä, 

kuinka tietoa raportteihin syötetään. Tilitoimiston sisällä tapahtuvat henkilöstömuu-

toksetkin voivat horjuttaa raporttien luotettavuutta. Mikäli raportin laatijoilla ei ole 

yhteneväistä linjaa raportin tekemisessä, virheitä voi helposti syntyä. (Alhola & Laus-

lahti 2002, 327.) 

Tahkolan mukaan tilitoimistojen aikatauluja ohjaa vahvasti arvonlisäveron maksupäi-

vä, eikä silloin keskitytä asiakkaiden tiedon tarpeen aikatauluihin. (Koivikko 2009). 

Monessa tilitoimistossa on raportoinnin osalta jämähdetty tuttuihin ja perinteisiin 

työtapoihin, vaikka kirjanpito hoidettaisiin moderneja järjestelmiä hyödyntäen. Jotta 

muutoksia raportoinnissa tapahtuisi, niiden pitäisi lähteä kirjanpitäjistä käsin. Yrittä-

jät eivät välttämättä osaa muutoksia kaivata, koska eivät tiedä, mitä uutta tilitoimisto 

voisi tarjota.  

Tahkola peräänkuuluttaa kuukausittaisten välitilinpäätösten tärkeyttä. Hänen mu-

kaansa tilitoimistojen tulisi lähettää asiakkailleen kunnolliset välitilinpäätökset, jolloin 

koko tilikauden ajan yrittäjät voisivat seurata yrityksensä taloudellista tilaa realisti-

sesta näkökulmasta. (Koivikko 2009.) Tämä vaatisi kuukausittaisten jaksotusten käyt-

töönottoa yritysten kirjanpidossa, mutta toisi huomattavia etuja helpottaessaan yri-

tysten talouden seuraamista. Tilinpäätöstä tehtäessä kuukausittain tehdyt poistot 

varmistaisivat myös sen, ettei tilinpäätösvaiheessa tulisi yrittäjälle eteen suuria yllät-

täviä eriä, sillä jaksotukset olisivat kulkeneet kirjanpidossa mukana koko tilikauden 

ajan. (Lindfors 2009, 17.) 
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3.5 Raportoinnin tasot 

Yrityksen johtoporras tarvitsee päätöksenteossaan erilaisia raportteja kuin yrityksen 

henkilökunta. Sen vuoksi raportteja tuotetaankin kolmelle eri tasolle. Raportoitavan 

tiedon tarkkuus riippuu siitä, mikä organisaation taso on raportin vastaanottajana. 

Yrityksen johtoporras tarvitsee kokonaiskuvan yrityksen tilasta, jolloin pienet yksi-

tyiskohdat voidaan jättää raportista pois ja keskittyä suuriin linjoihin. (Lindfors & Sy-

vänperä 2010, 78.) 

Strateginen johto eli hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä käyttävät päätöksenteos-

saan tuloslaskelmaa ja tasetta, tasapainotettua mittaristoa sekä tunnuslukuja. Lisäksi 

heidän käytöstään löytyy usein rahoitusraportteja, markkina-analyyseja sekä tekno-

logian muutostrendejä. (Alhola & Lauslahti 2002, 319.) Johtoportaan käyttämät ra-

portit vaihtelevat yrityksittäin ja myös yrityksen koolla on suuri merkitys sille, millai-

sia raportteja yrityksessä tuotetaan ja käytetään.  

Mikäli yrityksestä löytyy erillinen liiketoiminnan taso, joka vastaa toiminnoista, on 

hyvä tuottaa erityiset raportit myös tälle tasolle. Osastopäälliköt, markkinointijohta-

jat ja tehtaanjohtajat kaipaavat oman työnsä tueksi tuloslaskelmaa, kustannuseritte-

lyitä, palkkaerittelyitä, poissaolotuntilistauksia sekä tietoa koulutusmenoista. Lisäksi 

tällä tasolla mittareita ovat mm. toiminta-aste, tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys. 

Tulosyksiköiden johtajien työtä tukevat myös vastuualueen myynnin erittelyraportit 

sekä muut erityisraportit. Raporttien tavoitteena on antaa tietoa vastuualueen tai 

toiminnon taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Lisäksi raporttien tulisi antaa reaktii-

vista ja ennakoivaa informaatiota tarvittavista muutoksista.  

Operatiivinen eli suorittava taso käsittää esimiehet ja työntekijät. Myyjän myyntira-

portit erittelevät myynnin asiakkain tai tuotteittain. Esimiestasolla käytössä ovat ra-

portit kertovat vastuualueen kustannukset, mittaristot ja tunnusluvut. Esimiehillä on 

käytössään myös henkilöstön raportteja. (Alhola & Lauslahti 2002, 320.) 
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Raportin tulee kertoa se, miten on mennyt, miksi on mennyt näin ja mihin ollaan 

menossa. Lauslahti kuvaa johdon raportoinnin tehtäviä seuraavan kaavion avulla:  

 

KUVIO 1: Johdon raportoinnin tehtävät (Lauslahti 2003, 36) 

Raporteissa yleensä huomioidaan se, miten eri ulkoiset ja sisäiset tekijät ovat vaikut-

taneet nykyiseen tilanteeseen tai miten ne tulevat vaikuttamaan tulevaisuudessa. 

Silloin raportointi antaa tarkemman kokonaiskuvan yrityksen eri toimintojen talou-

dellisesta sekä toiminnallisesta tilasta. Mikäli tulevaisuus unohdettaisiin raportoinnis-

sa ja takerruttaisiin pelkkään menneisyyteen tai nykyhetkeen, tulevaisuuden ennus-

taminen muuttuisi huomattavasti vaikeammaksi. Tulevaisuuden ennustaminen on 

kuitenkin tärkeää, jotta mahdollisiin muutoksiin voitaisiin valmistautua ennakkoon. 
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4 RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN TOIMEKSIANTAJAN 

JA ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA 

4.1 Kvantitatiivinen tutkimusote 

Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista tutkimusotetta. Kvantitatiivinen eli määräl-

linen tutkimus pyrkii yleistämään. Pieneltä joukolta kysytään tutkittavaan aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä, ja vastausten katsotaan edustavan yleistä näkemystä. Mikäli vas-

tausmäärä jää suppeaksi, siitä on mahdotonta tehdä luotettavasti yleistyksiä. (Kana-

nen 2008, 10.) 

Kananen on luetellut kaksitoista kohtaa, joiden mukaan kvantitatiivinen tutkimus 

etenee. Ensin määritellään, mitä tietoa tarvitaan. Sitten päätetään tiedon keräystapa. 

Kolmannessa vaiheessa pohditaan, mitä kysymyksiä esitetään. Myös kysymystyypit 

päätetään. Seuraavana ovat vuorossa kysymysten laadinta sekä lomakkeen ulkoasun 

muokkaaminen. Seitsemäs vaihe kertoo, kuinka laadittu lomake toimii käytännössä, 

kun vuorossa on lomakkeen esitestaus. Havaintomatriisin laatimisen jälkeen pääs-

tään tutkimuksen toteuttamiseen. Lomakkeen tarkastuksen ja numeroinnin jälkeen 

tallennetaan lomakkeiden vastaukset. Viimeisenä vaiheena tulee raportin kirjoitta-

minen, jossa tutkimuksessa ilmi tulleet vastaukset esitetään. (Kananen 2008, 12.) 

Kvantitatiivinen tutkimus on prosessi, joka etenee vaihe vaiheelta eteenpäin. Tutki-

musprosessi noudattaa pääpiirteittäin samaa kaavaa tutkimusaiheesta riippumatta. 

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkimusongelma, jota lähdetään ratkomaan. Tutki-

musongelman määritteleminen on tärkeä osa tutkimusta, joten sen määrittelemi-

seen kannattaa paneutua huolellisesti. Tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa tutki-

musongelma rajaa kysymysten asettelua ja haastattelutapaa, joten tutkimuskysymys 

on hyvä pitää mielessä koko tutkimusprosessin ajan. (Kananen 2008, 11 – 12.) 
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4.2  Tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on määritellä, millaisia raportteja yrittäjät kaipaavat nykyis-

ten kirjanpidosta tulostettavien raporttien lisäksi. Nykytilanteessa Yrityskonsulttien 

tarjoama raportointi sisältää Asteri-ohjelmistosta kuukausittain tulostettavan tulos-

laskelman ja taseen. Nämä toimitetaan asiakkaalle yleensä laskun liitteenä. Halutes-

saan asiakas saa raportit myös sähköisessä muodossa. Lain vaatima tasekirja toimite-

taan asiakkaalle tilinpäätöksen yhteydessä kerran vuodessa, mikäli asiakkaan yrityk-

sessä ei tehdä välitilinpäätöstä. Asterin koko kapasiteettia ei ole hyödynnetty ja sen 

vuoksi toimeksiantaja toivoikin kyselyä raportoinnin kehittämisestä.  

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

• Millainen raportti tukee toimeksiantajan asiakkaiden  talousjohtamista 

parhaiten? 

• Millaisen erityisveloitettavana tuotteena tarjottavan raportin toimek-

siantaja haluaa tarjota asiakkailleen?  

Taustatietoa kyselyä varten saadaan haastattelemalla toimeksiantajan talouskonsult-

tien ryhmänvetäjää sekä talouskonsultteja siitä, millaisia yritysten tarpeet raportoin-

nin suhteen heidän mielestään ovat. Tämän jälkeen tilitoimiston asiakkaille toteute-

tulla kyselyllä selvitetään asiakkaiden raportoinnin tarpeita (Liite 1). Toimeksiantajan 

pyynnöstä kyselyn ulkopuolelle jätetään kiinteistöosakeyhtiöt sekä yritykset, joilla on 

jo olemassa olevat seurantajärjestelmänsä.  

Saadut tutkimustulokset analysoidaan ja tiivistetään toiveiksi. Kanasen mukaan re-

liabiliteetti-validiteettikysymyksissä taustateoriaan tukeutuminen luo menetelmän 

tuloksille uskottavuutta (Kananen 2008, 69). Sen vuoksi on tärkeää vertailla muissa 

opinnäytetöissä saatuja tutkimustuloksia saatuihin tutkimustuloksiin.  



21 

 

Toimeksiantajalla on tilitoimiston puolella asiakkaina noin 70 yritystä. Linkki kyselyyn 

lähetettiin yhteensä 31 asiakkaalle. Muistutusviestin ansiosta saatiin heräteltyä muu-

tamaa vastaajaa, mutta silti vastausten määrä jäi vähäiseksi. Tutkimukseen vastasi 13 

tilitoimiston asiakasta eli vastausprosentiksi saatiin 42 prosenttia. Vähäisen vastaa-

jamäärän vuoksi tutkimustulokset tulkitaan varovaisuussääntöjä noudattaen. Tutki-

muksen luotettavuus eli validiteetti ei nimittäin ole pienillä vastausprosenteilla ko-

vinkaan korkea (Kananen 2010, 95). Vastausten pienen lukumäärän vuoksi tulokset 

on esitetty kappaleina prosenttien sijaan.  

4.3 Tutkimustulokset 

Valtaosa vastaajista ilmoitti seuraavansa yrityksensä tuloskehitystä kuukausittain. 

Muutaman kuukauden välein tuloskehitystä ilmoitti seuraavansa kolme asiakasta. 

Vain yksi vastaaja ilmoitti seuraavansa tuloskehitystä vain tilinpäätöksen yhteydessä. 

Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen tilitoimiston tarjoamiin taloushallinnon raport-

teihin. Vain kolme vastaajaa ilmoitti, tyytymättömyytensä nykytilanteeseen.  

 

KUVIO 2. Yrityksen tuloskehityksen seuraaminen 
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KUVIO 3. Tyytyväisyys tilitoimiston tarjoamiin raportteihin 

Yli puolet vastaajista koki tuloslaskelman ja taseen riittäväksi kuukausiraporteiksi. 

Kuitenkin 5 vastaajista ilmoitti kaipaavansa muita raportteja näiden lisäksi. Lisäksi 

viisi vastaajaa koki tarvitsevansa apua yrityksensä talouskehityksen seurannassa.  

 

KUVIO 4. Tuloslaskelma ja tase riittävät kuukausiraporteiksi 
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KUVIO 5. Avun tarve yrityksen talouskehityksen seurannassa 

Kuukausittaiset jaksotukset sisältävät poistot, varaston arvon muutokset, lomapalk-

kavelan ja sosiaalikulut. Kuuden vastaajan yrityksessä tehdään jaksotukset kuukausit-

tain. Seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei kuukausittaisia jaksotuksia tehdä tällä hetkel-

lä. Kolme heistä kuitenkin kokisi kuukausittaiset jaksotukset tarpeellisiksi. 

 

KUVIO 6. Kuukausittaiset jaksotukset käytössä 
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Vastaajat toivoivat uusiksi raporteiksi mm. budjettivertailua, johdon raporttia eli 

graafisia esityksiä liikevaihdosta ja tuloksesta kuukausittain sekä kulueräkohtaisen 

prosenttiosuuden kertovaa raporttia. Siinä mm. palkkojen tai ostojen osuus ilmoite-

taan prosentteina liikevaihdosta. Kolme vastaajaa toivoi tulevaisuudessa saavansa 

kassavirtalaskelman eli ennusteen rahan riittävyydestä. Lisäksi yksi vastaaja kaipasi 

kuvaajia tuloksesta, muttei määritellyt toivettaan tarkemmin. Viisi vastaajaa ilmaisi 

olevansa valmis maksamaan raportoinnista. Kolme vastaajaa ei olisi valmis maksa-

maan raporteista lisämaksua.  

 

KUVIO 7. Uusien raporttien tarve 

Osalla toimeksiantajan asiakkaista on jo käytössään nettipohjainen eOffice-ohjelma. 

eOfficen toimintaperiaatteena on, että yrityksen ostolaskut tulevat suoraan tilitoi-

mistoon tai tilitoimiston postilokero-osoitteeseen. Ostolaskut skannataan sähköiseen 

järjestelmään, jossa asiakas käy hyväksymässä laskut nettiselaimen kautta. Kun lasku 

on hyväksytty, tilitoimisto hoitaa laskujen maksamisen asiakkaan tililtä laskun eräpäi-

vänä. Vastaajista vajaa puolet oli kiinnostunut käyttämään eOfficea tulevaisuudessa. 
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Vain yksi vastaaja oli antanut kehitysehdotuksensa tilitoimistopalveluihin. Vastaaja 

toivoi nettipohjaista kirjanpito-ohjelmaa, jossa asiakas voisi hoitaa laskutuksen ja os-

tolaskut ja jolla voisi nähdä suoraan reaaliajassa tuloskehityksen missä päin maailmaa 

tahansa.  

Kyselyyn vastanneista yrityksistä löytyi sekä osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä että 

toiminimiä. Lähes 70 % yrityksistä oli maksimissaan viisi henkeä työllistäviä pienyri-

tyksiä, loput yrityksistä olivat isompia.  

 

KUVIO 8. Vastaajayritysten jakauma yhtiömuotojen mukaan 



26 

 

4.4 Tase-erittelyjen kehittäminen 

Kirjanpitolain kolmannessa luvussa määrätään, että tilinpäätöstä ja toimintakerto-

musta varmentamaan on laadittava tase-erittelyt. Tase-erittelyt avaavat taseen esit-

tämiä lukuja ja kertovat sen, mistä taseessa olevat luvut syntyvät. Tase-erittelyt jae-

taan neljään osaan: pysyviin vastaaviin, vaihtuviin vastaaviin, vieraaseen pääomaan ja 

pakollisiin varauksiin. (Leppiniemi 2006, 129.) 

Toimeksiantajan henkilöstön taholta nousi toive tase-erittelyiden kehittämisestä. Ny-

kytilanteessa tase-erittelyt on kirjattu tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä Excel-

tiedostoon käsin, mikä on järjestelmästä tulostettavaan tase-erittelyyn verrattuna 

aikaa vievä ja virheille alttiimpi tapa. Varsinkin vuoden vaihteen jälkeen tilinpäätöskii-

reiden aikaan henkilöstölle saatava ajansäästö tilinpäätöstä laadittaessa olisi tärkeää.  

Selvitettäessä tase-erittelyjen tulostamisen mahdollisuutta Yrityskonsulttien käyttä-

mästä Asteri-ohjelmistosta huomattiin, että tase-erittelyjen tulostaminen ohjelmasta 

onnistuu, mutta vaatii hieman taustatyöskentelyä. Jotta myyntisaamiset ja ostovelat 

saataisiin tulostettua tase-erittelyyn suoraan kirjanpidosta, ne olisi kirjattava yksitel-

len, eikä yhtenä vientinä kirjanpitoon. Muutoin myyntisaamisten tai ostovelkojen 

kohdalla tase-erittelyssä lukee vain loppusumma, mutta yksittäisiä tapahtumia ei 

saada tulostettua.  
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Asteri-kirjanpidon tarjoaja Atsoft Oy:n mukaan tase-erittelyjen tulostaminen auto-

maattisesti on mahdollista, mutta useimmiten on käyttökelpoisinta tehdä tase-

erittelyt jollakin muulla ohjelmalla. Esimerkiksi myyntisaamiset on viisainta eritellä 

sillä ohjelmalla, jolla myyntisaamisista muutoinkin huolehditaan. Tutkittaessa Asterin 

kirjanpito-ohjelmaa, huomattiin, että raportteja tulostettaessa voidaan valita, tulos-

tetaanko tase-erittelyyn vain loppusaldot, koko tilikauden kaikki tapahtumat loppu-

saldoineen vai kahden viimeisen päiväkirjan tapahtumat loppusaldoineen. Lisäksi 

voidaan valita, halutaanko tase-erittelyissä näkyvän tilinavaussaldon, lisäykset yhtenä 

rivinä ja vähennykset yhtenä rivinä sekä loppusaldon, vai jätetäänkö taseen tili koko-

naan tulostamatta erittelyyn. Näille kaikille vaihtoehdoille on Asterissa oma koodin-

sa, joiden mukaan valitaan tilikohtaisesti, millaisen tiedon tilistä halutaan tase-

erittelyssä näkyvän. (Tase-erittelyt 2011)  

 

KUVIO 9. Tase-erittely näkymä kirjanpito-ohjelmassa (Tase-erittelyt 2011) 

Toimeksiantajan talouskonsulttien käyttöön luotu ohjeistus helpottaa tase-erittelyjen 

siirtämistä Exceliin. Ohjeistuksen avulla tase-erittelyn siirtäminen Exceliin on vaiva-
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tonta ja Excelin puolella tehtävien muokkausten tarve vähentyy huomattavasti. (Liite 

2) 

4.5 Kirjanpito-ohjelman raportit 

Toimeksiantajan käyttämä Asteri-ohjelmisto tarjoaa tase-erittelyjen lisäksi myös mui-

ta raportteja. Tutkittaessa Asteria havaittiin, että Asterista saa tulostettua muun mu-

assa johdon raportin, joka sisältää pylväskaaviot liikevaihdosta ja tuloksesta. Asteri 

tarjoaa myös tulostettavan prosenttivertailu-raportin, josta löytyvät eräkohtaiset 

osuudet prosentteina liikevaihdosta. Näiden lisäksi Asterista saa tulostettua tasekir-

jan ja projektitulosteen sekä tilinpäätöstulosteita eri variaatioina. Näitä vertailusa-

rakkeiden tyyppejä ovat:  

• A – B 

• B %:eina A:sta 

• A %:eina A:n liikevaihdosta 

• A vastarahassa 

• Muutos % B:stä A:han (A-B)/B %  

Tilinpäätöksen asetuksia pääsee myös muokkaamaan siten, että ohjelmassa voi mää-

ritellä sivunumeroinnin, otsikoiden muodostuksen, nollasummaiset otsikot ja sen, 

ilmoitetaanko tulos vai tase ensin. 
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4.6 Tulosten yhteenveto 

Kyselyn toteuttamisessa haasteellisinta oli saada kasaan kaikille osapuolille sopiva 

kysymysrunko. Kysymyksiä hiottiin pitkään ja muutama kysymys jätettiin loppusuo-

ralla pois. Toimeksiantajan toiveesta osa asiakkaista rajattiin kyselyn ulkopuolelle. 

Vastausmäärien vähyys toi omat haasteensa tulosten analysointiin. Kyselyn tuloksista 

ilmeni kuitenkin, että tarvetta uusille raporteille on ja että yritykset kaipaavat apua 

talouskehityksensä seurantaan. Jatkossa tulee kuitenkin selvittää vielä tarkemmin 

yrittäjien raportoinnin tarpeita. 

Kuukausiraportoinnin osalta huomattava muutos olisi kuukausittaisten jaksotusten 

kirjaaminen. Osa toimeksiantajan asiakkaista on jo sisällyttänyt kuukausittaiset jakso-

tukset kirjanpitoonsa, mutta osalta asiakkaalta ne puuttuvat vielä. Yli puolet vastaa-

jista nimittäin ilmoitti, ettei yrityksen kirjanpidossa tehdä kuukausittaisia jaksotuksia. 

Jaksotusten puuttuminen kuukausittaisesta kirjanpidosta vääristää tuloslaskelmaa ja 

tasetta ja antaa vääristynyttä tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta. Kuitenkin yrityk-

sen todellisen tuloksen seuraaminen olisi tärkeää myös pienissä yrityksissä, joissa 

poistojen ja jaksotusten osuus koko liikevaihdosta on usein prosentuaalisesti isompi 

kuin isommissa yrityksissä. Yrityskonsulteilla on tarjottu yrittäjille kuukausittaisia jak-

sotuksia, mutta yrittäjät eivät joko ole pitäneet jaksotuksia tärkeinä tai eivät ole ym-

märtäneet niiden merkitystä kirjanpidossa. Huomionarvoista on myös se, että mm. 

varaston arvon kirjaaminen joka kuukausi vaatisi varaston seurantaa, johon pienim-

millä yrityksillä ei ole järjestelmiä tai resursseja. 
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Kyselyyn vastanneet toivoivat uusiksi raporteiksi mm. budjettivertailua, johdon ra-

porttia eli graafisia esityksiä liikevaihdosta ja tuloksesta kuukausittain sekä kuluerä-

kohtaisen prosenttiosuuden kertovaa raporttia. Nämä raportit ovat suoraan tulostet-

tavissa toimeksiantajan käyttämästä Asteri-ohjelmasta, mutta näitä ei ole aikaisem-

min asiakkaille toimitettu ainakaan laajassa mittakaavassa. Osa vastaajista oli valmis 

maksamaan taseen ja tuloslaskelman lisäksi saatavista raporteista. Osa oli raporteista 

kiinnostunut, jos niistä ei tarvitsisi maksaa. Raporttien hinnoittelu ja tarjoaminen jää 

toimeksiantajan päätettäväksi. 

Sähköinen ostolaskujen kierrätysjärjestelmä eOffice sai suurta kiinnostusta vastaajien 

keskuudessa. Tulevaisuudessa eOfficen markkinoiminen tilitoimiston asiakkaille tulee 

varmasti olemaan entistä suuremmassa roolissa, vaikka jo tällä hetkelläkin eOfficea 

on tarjottu yrittäjille aktiivisesti. Vain yksi vastaaja oli toivonut nettipohjaista kirjanpi-

to-ohjelmaa, mutta ainakaan tällä hetkellä Asteri-ohjelmisto ei pysty tällaista palve-

lua tarjoamaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli kirjanpidon raportoinnin kehittäminen. Se kuitenkin tun-

tui liian epämääräiseltä tavoitteelta, joten piti päättää, kehitetäänkö yleisluontoisesti 

koko kirjanpitoalan raportointia vai pelkästään toimeksiantajan tarjoamaa raportoin-

tia. Toimeksiantajan kanssa täsmennettiin aihe koskemaan talousjohtamista ja siitä 

saatavaa apua asiakasyritysten talouden seurantaan. Toimeksiantaja toivoi myös sel-

vitystä siitä, millaisia raportteja käytössä oleva Asteri-ohjelmisto pystyy tarjoamaan.  

Yhtenä vaihtoehtona pohdittiin Excelin hyödyntämistä raportoinnissa ja makrojen 

luomista sinne, mutta se koettiin lopulta liian vaikeaksi toteuttaa ainakaan omien re-

surssien puitteissa. Yritysten tilikartat ovat erilaisia riippuen käytetyistä tileistä ja yh-

tiömuodosta, ja kattavien makrojen laatiminen ei olisi onnistunut ilman atk-

tukihenkilön palkkaamista, vaikka tilakartassa tilit etenevätkin aina saman kaavan 

mukaan tiliryhmittäin. Toimeksiantajan käyttämän Asteri-ohjelmiston tarjoajan At-

soft Oy:n sivuilta selvisi, etteivät he täysin luota ohjelmistostaan tulostettavan tase-

erittelyn oikeellisuuteen ja suosittelevat tase-erittelyjen laatimista muulla tavalla. 

Kuitenkin tase-erittelyjen tulostaminen Asteri-ohjelmistosta toimi kokeilujen yhtey-

dessä moitteettomasti, joten tase-erittelyjen tulostaminen suoraan on mielestäni 

varteenotettava vaihtoehto käsin kirjaamiselle.  

Berg oli omassa työssään päätynyt rajaamaan osan asiakkaista kyselyn ulkopuolelle. 

Berg oli jättänyt kyselystään pois mm. kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt, 

joiden tavoitteena ei ole tehdä tulosta. Bergin kyselyyn vastasi 10 yritystä, vastaus-

prosentin ollessa 48 %, joten oman kyselyni 13 vastausta kulkivat hyvin linjassa Ber-

gin kyselyn vastausmäärien kanssa. (Berg 2011, 43).  
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Koska toteutetun tutkimuksen vastausmäärä jäi suppeaksi, tulosten luotettavuuden 

arviointi oli haastavaa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tulee kuitenkin aina arvioida 

työn luotettavuutta eli validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetti tarkoittaa sitä, että 

tutkitaan oikeita asioita tutkimusongelman kannalta. Reliabiliteetti taas tarkoittaa 

sitä, ovatko tutkimustulokset pysyviä. Reliabiliteettia tarkastellessa Bergin, Vartiaisen 

ja Mäntylän saamat tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että tilitoimiston asiakaskun-

nalla on samankaltaiset tarpeet käytettävästä ohjelmistosta tai tilitoimiston koosta 

riippumatta. Validiteetti varmistetaan käyttämällä oikeaa tutkimusjärjestelmää, oi-

keaa mittaria ja mittaamalla oikeita asioita. Validiteetin mittaaminen on paljon vai-

keampaa kuin reliabiliteetin. Tutkimustulosten stabiliteettia on vaikeampi mitata. 

Taloushallinto on alana nopeasti muuttuva ja tällä hetkellä suuren murroksen vallas-

sa sähköisen taloushallinnon yleistymisen vuoksi, joten tutkimustulokset olisivat luul-

tavasti olleet hyvinkin erilaisia kymmenen vuotta sitten tai tulisivat olemaan muuta-

man vuoden päästä. Saadut tutkimustulokset kuvaavat kuitenkin hyvin tilitoimisto-

asiakkaiden raportoinnin tarpeiden nykytilaa. (Kananen 2008, 79 – 81.) 

Bergin lisäksi myös Vartiainen ja Mäntylä totesivat tutkimuksessaan, että tilitoimis-

ton asiakkaat kaipaavat taseen ja tuloslaskelman tueksi kirjanpidon lukuja avaavia 

raportteja. (Vartiainen & Mäntylä, 2011, 37). Bergin työssä aihetta lähestyttiin inno-

vaation kautta ja tarjottiin asiakkaille Word-pohjaista Tulosanalyysiraporttia, jossa 

analysoidaan tuloslaskelma kyseiseltä kuukaudelta ja verrataan liikevaihtoa ja tili-

kauden tulosta edellisen vuoden keskiarvoon. (Berg 2011, 33). Vartiainen ja Mäntylä 

sen sijaan lähestyivät aihetta asiakkaiden tarpeiden kautta, ja heidän saamansa vas-

taukset tukevat saamaani käsitystä, että raportointia pidetään yleisesti tärkeänä, 

mutta moni pitää raportteja vaikeasti tulkittavina. Tärkeimmät raportoinnin kehittä-

misen kohteet Vartiaisen ja Mäntylän kyselyn mukaan ovat tunnuslukujen käyttämi-

nen raportoinnissa, ennakkoveroseuranta sekä ennustava raportointi. (Vartiainen & 

Mäntylä 2011, 37 - 38.) 
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Martikainen on tutkinut kustannuspaikkalaskennan käyttöönottoa sekä taloushallin-

to-ohjelman uusimisen vaikutuksia raportoinnin kannalta. (Martikainen 2009, 1). Ca-

se-yrityksensä avulla hän käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa al-

kuvaiheesta projektin loppuun saattamiseen asti. Vaikka uuden ohjelmiston käyttöön 

ottaminen oli vaativa ja pitkäjänteisyyttä vaativa projekti, case-yrityksen raportointi 

tehostui ja monipuolistui. (Martikainen 2009, 62.) Tulevaisuudessa Yrityskonsulttien-

kin on harkittava uuteen ohjelmistoon siirtymistä, mikäli yritys haluaa tarjota asiak-

kailleen mahdollisuuden reaaliaikaiseen, nettipohjaiseen kirjanpitoon. Nykyinen oh-

jelmisto ei sitä pysty ainakaan tällä hetkellä tarjoamaan. 

Käytettävä ohjelmisto luo raamit sille, millaisia raportteja Yrityskonsultit voi tulevai-

suudessa tarjota asiakkailleen. Nyt, kun asiakkaiden toiveet ovat tiedossa, voidaan 

panostaa asiakaslähtöiseen tarjontaan, joka johtaa yhä korkeampaan asiakastyyty-

väisyyteen. Järvenpää, Partanen ja Tuomela uskovat, että tyytyväiset asiakkaat ovat 

uskollisia asiakkaita. Asiakkaiden lojaalisuudella uskotaan olevan positiivisia vaikutuk-

sia yrityksen kannattavuuteen, joten panostamalla asiakaslähtöiseen raportoinnin ja 

palveluiden tarjontaan, myös toimeksiantajan saama hyöty raportoinnin kehittämis-

prosessista tulee varmasti olemaan merkittävä. (Järvenpää, Partanen & Tuomela 

2001, 235.) 

Tutkimustulosten perusteella tilitoimisto voi paremmin pohtia sitä, riittääkö Asteri-

ohjelmisto tulevaisuudessa tilitoimiston asiakkaiden tarpeisiin, vai tarvitaanko sen 

lisäksi toinen ohjelmisto raportointia varten. Asteri-ohjelmistoja on tähän asti kehi-

tetty käyttäjien toiveiden mukaan, joten myös uusien raporttien ja osioiden sisällyt-

täminen ohjelmistoon ei liene sekään mahdotonta.  
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Liite 1. 

 

Kyselylomake  

 

1. Seuraatko yrityksesi tuloskehitystä 

 

• kyllä, kuukausittain 

• kyllä muutaman kuukauden välein 

• kyllä, tilinpäätöksen yhteydessä 

• en seuraa 

 

2. Oletko tyytyväinen tilitoimiston tarjoamiin taloushallinnon raportteihin (tuloslaskelma, 

tase) 

 

• kyllä 

• ei 

 

3. Ovatko tulos ja tase riittäviä raportteja kuukausittaisiksi raporteiksi tällaisenaan 

 

• kyllä 

• ei 

 

4. Koetko tarvitsevasi apua yrityksesi talouskehityksen seurannassa 

 

• kyllä 

• ei 

 

5. Tehdäänkö yrityksesi kirjanpidossa kuukausittain jaksotukset (poistot, varaston arvon 

muutokset, lomapalkkavelka ja sosiaalikulut) 

 

• kyllä 

• ei 

 

6. Jos vastasit EI, kokisitko sen tarpeelliseksi 

 

• kyllä 

• ei 

 

7. Tahtoisitko saada raportin, jossa olisi (voit valita useita vaihtoehtoja) 

 

• tase-erittelyt kuukausittain 

• budjettivertailu (ennen tilikautta luotuun budjettiin vertaillaan toteutuneita arvoja) 

• johdon raportti (liikevaihto sekä tulos kuukausittain graafisena esityksenä) 

• kustannuspaikkaseuranta 

• kulueräkohtainen prosenttiosuus liikevaihdosta (esim. palkkojen tai ostojen osuus 

liikevaihdosta) 

• ennuste rahan riittävyydestä eli kassavirtalaskelma (eOffice-asiakkaat) 

• Jokin muu, mikä  
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8. Olisitko valmis maksamaan tällaisesta raportoinnista 

 

• kyllä 

• ei 

 

9. Olisitko kiinnostunut käyttämään sähköistä ostolaskujen kierrätystä eli eOfficea (yrityksen 

laskut tulevat tilitoimistoon, jossa ne skannataan sähköiseen järjestelmään. Asiakas käy 

hyväksymässä laskut eOfficessa, jonka jälkeen tilitoimisto hoitaa laskujen maksamisen) 

 

• kyllä 

• ei 

 

10. Muita kehitysideoita tilitoimistopalveluihin  

 

_______________________________________________ 

  

 

Lisäksi muutama taustakysymys tulosten analysointia helpottamaan.   

 

11. Mikä seuraavista on yhtiömuotosi 

 

• osakeyhtiö 

• kommandiittiyhtiö  

• avoin yhtiö 

• toiminimi 

• yhdistys 

 

12. Montako henkilöä yrityksesi työllistää 

 

• 1-2 

• 3-5 

• 6-10 

• 11 -  
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Liite 2.  

 

Tase-erittelyn tulostaminen  

 

Tase-erittelyn saa tulostettua Asterista Exceliin seuraavia ohjeita noudattamalla:  

 

1. Mene Asteri-kirjanpitoon ja valitse haluamasi yritys normaalisti. Valitse viimeisin päiväkirja tai 

tilinpäätöstä tehdessäsi tilikauden viimeinen päiväkirja. 

2. Mene Tulosta-valikkoon. Valitse Tase-erittely ja sen alavalikosta ”Laajana muuhun ohjelmaan”.  

3. Jätä avautuvan ikkunan kohta ”Käytettävän jatkokäsittely-ohjelman polku ja nimi” tyhjäksi.  

4. Valitse tase-tilien perään joku seuraavista tunnuksista riippuen siitä, mitkä tiedot haluat tulostuvan 

tase-erittelyyn: 

- ei tulosteta � jätä tyhjäksi 

- valitse vain loppusaldot �  S 

- valitse koko tilikauden kaikki tapahtumat ja loppusaldo � T 

- valitse kahden viimeisen päiväkirjan tapahtumat ja loppusaldo � 2 

- valitse tilinavaussaldo, lisäykset yhtenä rivinä, vähennykset yhtenä rivinä sekä loppusaldo � Y 

5. Käy jokainen tase-tili läpi.  

Kassan ja pankkitilien kohdalle on järkevää valita vain loppusaldot. Tilit, joita ei ole lainkaan 

käytetty, voi jättää valitsematta. Myyntisaamiset ja ostovelat kannattaa tulostaa koko tilikauden 

ajalta.  

Huomioithan, että myyntisaamiset tai ostovelat eivät tulostu eriteltyinä, jos ne on kirjattu 

yhtenä vientinä kirjanpitoon! 

6. Valitse haluamasi ”Muoto” eli ”tileittäin erittelyt yksitellen” tai ”pitkä tase ja välissä erittelyt”. 

7. Kirjoita ”Tulostetaan tiedostoon”-kenttään yrityksen nimi.xls (esim. yritys.xls) 

8. Valitse ”Tab-erittely (esim.Exceliin)” ja paina ”Näytä jatkokäsittely-ohjelmassa” 
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9. Avaa Excel. Hae Avaa-toiminnon kautta V-asemalta WINKP. Valitse sieltä haluamasi yrityksen kansio 

ja sieltä luomasi Excel-tiedosto. Avautuu ikkuna ”ohjattu tekstin tuominen”. Valitse ”erotettu” ja 

seuraavasta valikosta ”sarkain”.  

10. Tase-erittely avautuu Exceliin. Muokkaa sarkainten leveyttä, tasaa luvut oikeaan reunaan. Saat 

siten siistimmän ulkonäön tase-erittelyyn. Poista tarpeettomat tilit.  

 

 

 


