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Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa alkavalle yrittäjälle opas vuorovaikutussuhteesta tili-
toimiston kanssa.  
 
Opinnäytetyössä käydään läpi taloushallinnon ja kirjanpidon perusasioita. Opinnäytetyön tuo-
toksena on laadittu käytännönläheinen opas, joka on auttaa uusia aloittavia tai vasta aloitta-
neita yrittäjiä tilinpidossa yhdessä tilitoimistojen kanssa. Tarkoitus on  kehittää pienyrittäjän 
ja tilitoimiston välistä suhdetta niin, että se on  yrittäjälle kustannustehokasta ja toimivaa 
yhteistyötä tilitoimiston kanssa. Oppaassa käsitellään asioita, joita yrittäjän on osattava vaa-
tia tilitoimistolta.  
 
Opinnäytetyön alussa laadittiin kaksivaiheinen tutkimus, jolla kartoitettiin tilitoimistojen nä-
kemyksiä aloittaneiden yrittäjien tiedoista ja kohtaamista ongelmista taloushallinnon eri osa-
alueilla. Tilitoimistojen asiantuntijoiden lisäksi haasteltiin vuonna 2006–2011 - aloittaneita 
yrittäjiä. Vastausten pohjalta luotiin opas avustamaan aloittavia yrittäjiä välttämään talous-
hallinnon ongelmia. Kyselyn toteuttivat taloushallinnon opiskelijat opinnäytetyön tekijöiden 
johdolla syksyllä 2011. 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa osassa on keskitetty taloushallintoon, projektijohtamiseen, tut-
kimusmenetelmiin, laadulliseen tutkimukseen sekä yritysviestintään. Teoriat jaettiin opinnäy-
tetyöntekijöiden kesken.   
 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että tilitoimistojen asiantuntijoiden mukaan yrittäjät 
kokevat suurimmiksi haasteiksi arvonlisäverotuksen, ennakkoverotuksen, verotuksen yleisesti 
sekä sen sivukuluja esimerkiksi palkat aiheuttavat. Yrittäjät vastasivat käyttävänsä tilitoimis-
toja juuri edellä mainittujen asioiden hoitamisessa, joten yrittäjät pitivät näitä asioita itsel-
leen vaikeina.  
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The purposes of the thesis were to research the beginner entrepreneur’s knowledge on finan-
cial management and accounting and guide the entrepreneurs to finding a suitable interde-
pendency with the accountancy company. 
  
In the thesis, the basics of financial management and accounting have been gone through. As 
a result of the thesis, a down-to-earth guide has been drawn up to help new entrepreneurs 
with the accounting together with their accountancy company. Then the intention is to help 
develop the relationship between a small entrepreneur company and an accounting firm to be 
as cost-efficient and functional as possible. Issues that the entrepreneur must know to de-
mand from the accounting firm are addressed in the guide. A two-phase study was made, as 
part of the thesis, to find out accountancy companies views on beginner entrepreneurs’ 
knowledge and the problems that they come across in different sectors of the financial man-
agement.  In addition to the experts of accounting companies, entrepreneurs who had begun 
their business recently, were interviewed to get as concrete answers as possible. Based on 
the answers, the guide was created to assist the starting entrepreneurs to avoid the problems 
in the financial management and accounting. The inquiry was carried out by the students of 
the financial management in the fall of 2011 with the management of the writers of the the-
sis. 
  
Within the theoretical part of the thesis, there was a concentration on financial manage-
ment accounting, project management, research methods, a qualitative research method and 
company communications. The theoretical part was distributed between the thesis writers. 
  
Based on the research results, it can be said that according to the experts of accounting com-
panies, the entrepreneurs find most challenging value added taxation, advance taxation, tax-
ation in general and the side expenses for example that salaries cause. 
  
The entrepreneurs answered that they mostly used the accounting companies in the issues 
mentioned above, so those are the matters experienced as a challenging ones.   
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1 Johdanto 

 

Taloushallinto on yksi yrityksen toiminnan ja hallinnan kulmakivistä. Pien- ja mikroyritysten 

taloushallinto on usein yrittäjille haastavaa sekä toisinaan kustannustehotonta. Yrittäjillä on 

taloushallinnon opiskelusta huolimatta harvoin riittävästi tietotaitoa oman yrityksen kirjanpi-

don hoitamiseen. Tähän vaikuttaa jatkuvasti muuttuvat toimintaohjeet ja lainsäädäntö. 

 

Tässä työssä pyritään käymään läpi taloushallinnon ja kirjanpidon perusasioita. Tarkoitus on 

kehittää pienyrittäjän ja tilitoimiston välistä suhdetta mahdollisimman kustannustehokkaan ja 

toimivan tilitoimistosuhteen ylläpitämiseksi. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Hyvinkää- Riihimäen Seudun Uusyrityskeskukselle 

sähköinen opas, joka auttaa ja tukee jo aloittaneita ja aloittavia pienyrittäjiä yrityksen tilin-

pitoon liittyvissä asioissa. Opas avustaa pienyrittäjiä esimerkiksi verotuksessa sekä erilaisten 

muiden kulujen huomioon ottamisessa tilitoimiston kanssa. Opas on tarkoitus jakaa kaikille 

Hyvinkää-Riihimäen seudun uusyrityskeskuksen asiakkaille, minkä lisäksi opas tulee olemaan 

kaikkien uusyrityskeskuksien käytössä.  

 

Opinnäytetyömme aiheeksi päätyi kyseinen aihe, koska Hyvinkää- Riihimäenseudun uusyritys-

keskukselle oli tarvetta tämän kaltaiselle oppaalle.  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tili-

toimistojen asiantuntijoiden mielipiteitä, jotka koskevat pienyrittäjien kohtaamia tilinpidolli-

sia ongelmia. Lähtökohtana oli kartoittaa asioita, joita yrittäjät kirjanpitäjiltään kysyvät sekä 

asioita, jotka tilinpidon ammattilaiset näkevät oleellisiksi ja huomion arvoisiksi.  Jotta op-

paasta saatiin mahdollisimman hyödyllinen ja kattava, tutkittiin myös pienyrittäjien itsensä 

näkemyksiä asioista. Näiden pohjalta laadittiin mahdollisimman kattava ja pienyrittäjille hyö-

dyllinen opas.  

 

Borg  ja Toukola (2011) ovat julkaisseet opinnäytteenä oppaan, joka koskee tilitoimiston va-

lintaan vaikuttavia tekijöitä. Julkaistun oppaan toimeksiantajana ovat toimineet Uudenmaan 

yrittäjät Oy sekä Keski-Uudenmaan uusyrityskeskus ry. Borg ja Toukola ovat käsitelleet op-

paassaan taloushallinnon ulkoistamiseen liittyviä asioita. Tämän lisäksi he sivuavat hieman 

taloushallinnon keskeisiä käsitteitä kuten tasetta sekä tuloslaskelmaa. 

 

Osana opinnäytetyötämme syntyneessä oppaassa käsitellään joitakin samoja teemoja kuin 

Borgin ja Toukolan (2011) oppaassa. Tämän oppaan tarkoituksena on luoda jatkoa edelliselle 

vuonna 2011 julkaistulle oppaalle ” Viisi askelta aloittavan yrittäjän tilitoimistoon valintaan”. 
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2 Opinnäytetyön tavoitteet  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda pienyrittäjille hyödyllinen, helppolukuinen ja mahdolli-

simman käytännönläheinen opas yrityksen tilinpidosta. Tavoitteena oli luoda toimeksiantajan 

toiveita vastaava sekä yrittäjiä hyödyntävä opas. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää talo-

ushallintoon liittyviä epäselvyyksiä ja tuoda niiden ratkaisut oppaaseen, jotta se vastaisi 

konkreettisesti yrittäjiä vaivaaviin ongelmiin. Tavoitteena oli, että oppaan myötä aloittelevat 

tai uudet yrittäjät saisivat käsityksen taloushallinnon perusteista sekä taloushallinnon ja kir-

janpidon hoidosta yhdessä tilitoimiston kanssa. Oppaan tavoitteena oli keskittyä yrittäjän ja 

tilitoimiston väliseen vuorovaikutussuhteeseen, sillä aloittaville yrittäjille usein suositellaan 

tilitoimiston tai muun taloushallinnollisen ohjauksen käyttämistä hyväksi. Oppaan myötä yrit-

täjä tietäisi muun muassa mitä hän voi tilitoimistolta vaatia ja minkälaista seurantaa yrityk-

sen taloushallinto vaatii. Tavoitteisiin pääsemiseksi ja oppaan pohjustamiseksi opinnäytetyös-

sä tehtiin kaksivaiheinen haastattelututkimus. Haastattelututkimusta selostetaan yksityiskoh-

taisesti myöhemmin opinnäytetyössä. 

 

Opinnäytetyö oli laaja-alainen työ ja vaati taustaksi monenlaista teoreettista tietoa. Yhtenä 

tärkeimmistä oppimistavoitteista oli oppia yrityksen tilinpitoa ja taloushallintoa. Vasta kun 

opinnäytetyöntekijöillä ja tutkimusryhmällä oli riittävä osaaminen taloushallinnosta, oli mah-

dollista tätä oppia levittää oppaan myötä aloitteleviin yrittäjiin.  Toisena tärkeänä oppimista-

voitteena oli projekti työskentelyn ja –johtamisen perusteiden oppiminen. Opinnäytetyönteki-

jöiden oli pystyttävä johtamaan tutkimusryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi ja tutkimus-

ryhmän oli ymmärrettävä asemansa ja tehtävänsä osana projektiorganisaatiota. Näiden oppi-

mistavoitteiden lisäksi tavoitteena oli oppia tutkimuksen tekemistä, vastausten analysointia 

sekä tutkimuksen eettisyyttä koskevia asioita. Lisäksi, koska opinnäytetyön päätavoitteena oli 

luoda sähköinen opas, oli tavoitteena lisäksi tutustua myös yritysviestintää sekä oppia sitä. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi opiskelimme siis opinnäytetyössämme teoriaa, joka käsitti talous-

hallintoa, yritysviestintää, johtamista sekä tutkimusmenetelmien valintaan vaikuttavia teki-

jöitä.  

 

2.1 Opinnäytetyön rakenne ja roolitus 

 

Opinnäytetyön teoreettinen sekä kirjallinen osuus on jaettu opinnäytetyön tekijöiden kesken 

niin, että Mia Matikka vastasi taloushallinnosta sekä projektijohtamisesta. Mia Matikka vastasi 

yhteydenpidosta toimeksiantajaan sekä ohjaaviin opettajiin. Päävastuu projektin johtamises-

sa tutkimusvaiheessa oli myös Mia Matikalla.  

 

Nea Karjalainen vastasi tutkimusmenetelmän valinnasta, sen hallinnasta sekä siitä, että tut-

kimus toteutetaan oikein menetelmin. Tämän lisäksi Nea Karjalaisen vastuulla oli yritysvies-
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tintä ja se, kuinka viesti saadaan kohderyhmälle perille. Nea Karjalainen vastasi yhteydenpi-

dosta oppaan visuaalisen ilmeen tekijään Noora Nummelaan.   

 

Tutkimusvaihetta oli toteuttamassa Hyvinkään Laurean P2P-opiskelijaryhmä osanaan talous-

hallinnon opintoja.  Visuaalisen ilmeen opinnäytetyölle suunnitteli ja toteutti Noora Numme-

la. Oppaan tekstit opinnäytetyöntekijät tekivät yhdessä.  

 

Opinnäytetyön rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Kuviossa käydään läpi vaiheittain 

opinnäytetyöprojektin vaiheet.  

  

 

 

Kuva 1: Opinnäytetyön rakenne 

 

 TUTKIMUKSEN TAUSTA & KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

- Aiheen rajaus 

- Tavoitteet menetelmät 

TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

- Taloushallinto & Johtaminen 

- Laadullinen tutkimus & Yritysviestintä 

TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ 

- Tilitoimistot 

- Yrittäjät 

-  

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN VAIHEISTAMINEN 

- Tutkimusvaihe I : Tilitoimistot 

- Haastattelut, tulokset & Analysointi 

-  

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN VAIHE II 

- Tutkimusvaihe II : Yrittäjät 

- Haastattelut, tulokset & Analysointi 

-  

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄPIVIENTI 

- Opas 

 

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LOPETUS 

- Julkaisu 
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3 Yrittäjän kirjanpito 

 

Kirjanpito on laissa säädetty velvollisuus, joka koskee jokaista, joka harjoittaa liike- tai am-

mattitoimintaa. Yleisesti se koskee siis muun muassa yrityksiä, mutta myös yhdistyksiä ja sää-

tiöitä. Kirjanpitolaissa on tarkemmin eritelty kaikki kirjanpitovelvolliset. Kirjanpidon järjes-

täminen on yksi aloittavan yrittäjän ensimmäisistä tehtävistä, koska kirjanpitovelvollisuus 

alkaa viimeistään kun liike- tai ammattitoimintaa on aloitettu harjoittamaan. (Tomperi 2010, 

11; Lindfors 2010, 12-13.) 

 

Kirjanpitovelvollisen on merkittävä kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulos, rahoitusta-

pahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Kaikkien kirjanpitoon tehtävien kirjauksien täytyy 

perustua päivättyyn ja numeroituun tositteeseen. Tosite todentaa liiketapahtuman. (Tomperi 

2010, 11; Lindfors 2010, 12-13, 21-23; Kinnunen 2006, 12-13.) 

 

Menoja syntyy, kun yritys esimerkiksi hankkii tuotteita edelleen myytäväksi. Lisäksi menoja 

aiheutuu muun muassa yrityksen toimitiloista, kalustosta ja työntekijöiden palkoista. Tulos 

taas muodostuu yrityksen myymistä tavaroista, palveluista tai muista suoritteista. Rahoitusta-

pahtumia ovat kaikki saadut ja muille maksetut maksut. Siirtokirjauksia käytetään, kun halu-

taan esimerkiksi siirtää myytäväksi tarkoitettua tavaraa muuhun käyttöön yrityksessä. Mikäli 

suorituksiin tulee muutoksia, esimerkiksi on tehtävä hyvityslasku, on ne oikaistava oikaisukir-

jauksina. (Tomperi 2010, 11; Lindfors 2010, 12-13; Kinnunen 2006, 12-14.) 

 

Liiketapahtumat kirjataan asiasta riippuen eri kirjanpitotileille, jotka pääsääntöisesti on pi-

dettävä samoina vuodesta toiseen. Käytettävistä kirjanpitotileistä muodostuu yrityksen tili-

kartta eli tililuettelo. Se yleensä sisältää vähintään viralliseen tilinpäätökseen kuuluvien osien 

ja esimerkiksi verotukselliset tiedot mutta hyvin suunniteltu, kattava tilikartta palvelee myös 

yrityksen sisäisiä seurantatarpeita. Käytännössä tilikarttaan avataan tilejä, joilta saadaan tie-

toa esimerkiksi myynnin jakautumisesta tai kulurakenteista päätöksenteon tueksi. (Tomperi 

2010, 11; Lindfors 2010, 12-13; Kinnunen 2006, 17.) 

 

Yleensä kirjanpito velvoitetaan pitämään kahdenkertaisena, mutta mm. ammatinharjoittajaa 

ei ole tähän velvoitettu. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuma kirjataan aina vähintään kah-

delle tilille, toiselle debet-puolelle, rahan käyttöä osoittavalle puolelle, ja toiselle kredit-

puolelle, rahan lähdettä osoittavalle puolelle. Kirjausten on mentävä tasan. Kaksinkertaisesta 

kirjanpidosta syntyy tase, joka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa, sekä tuloslaskelma, joka 

osoittaa toiminnan tuloksen. (Tomperi 2010, 11, 104-122; Lindfors  2010, 12-13; Kinnunen 

2006, 17.) 
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Tilikausi on perinteisesti 12 kuukautta, ja siltä ajalta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat 

jo edelläkin mainitut tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase, tuloksen muodos-

tumista kuvaava tuloslaskelma, selvitys varojen hankinnasta ja käytöstä tilikauden aikana ra-

hoituslaskelman muodossa sekä edellä mainittujen liitetiedostot. (Tomperi 2010, 11, 104-122; 

Lindfors 2010, 12-13, 91-95.) 

 

Yrittäjien tai omistajan lisäksi yrityksen toiminta ja talous kiinnostavat usein myös ulkopuoli-

sia tahoja, kuten yrityksen ulkoisia sidosryhmiä eli verottajaa, rahoittajia, kilpailijoita ja esi-

merkiksi asiakkaita. Yrityksen laskentatoimen tarkoituksena on kerätä ja tallentaa yrityksen 

toimintaa ja taloutta koskevaa tietoa. Laskentatoimi voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen las-

kentatoimeen, ja juuri ulkoinen laskentatoimi, joka perustuu kirjanpitoon, antaa tietoa yri-

tyksen sidosryhmille. Yleistä laskentatoimea säätelevät lait ja asetukset. Sisäinen laskenta-

toimi puolestaan on yrityksen johdolle suunnattu vapaasti yrityksen tarpeisiin suunniteltava 

toimi, jonka tarkoituksena on tuottaa erilaisia laskelmia ja analyysejä yrityksen taloudesta 

päätöksenteon perustaksi. (Tompuri 2010, 11; Lindfors & Helsingin kamari Oy 2010, 12-13; 

Kinnunen 2006, 14-15.) 

 

Kirjanpidon lisäksi yrityksen taloushallintoon liittyy muitakin toimia kuten esimerkiksi lasku-

tus, maksuliikenne ja palkanlaskenta. Taloushallinnon suoritusten hoitoon tarvitaan ohjelmis-

toja ja ohjelmistokokonaisuuksia, joita yrittäjä voi hyödyntää ajan säästämiseksi. Lisäksi vaih-

toehtona on kustannustehokas ja nopea sähköinen taloushallinnon pito, jossa tiedot kulkevat 

ohjelmistossa automaattisesti kirjanpidon ja taloushallinnon eri osien välillä. Kuten alussa 

mainittiinkin, kirjanpidon järjestäminen on aloittavan yrityksen ja yrittäjän ensimmäisiä teh-

täviä. Kirjanpidon voi yrittäjä hoitaa itse tai se voidaan ulkoistaa joiltain osin tai kokonaan. 

Tilitoimistot ja kirjanpitäjät tarjoavat erilaisia palveluita yrittäjän tarpeisiin ja näin on mah-

dollista helpottaa omaa osuutta taloushallinnon ylläpidossa. (Tomperi 2010, 11; Lindfors 2010, 

21.) 

 

3.1 Kirjanpidon perussanasto  

 

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa. Muun 

muassa yrittäjät ovat vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpidon tarkoituksena on pi-

tää erillään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittäjän omista rahoista, tuloista ja menoista se-

kä samalla muiden yritysten rahoista, tuloista ja menoista. (Tomperi 2010, 11; Lindfors 2010, 

12-13.) 

 

Kirjanpito on siis yrityksen liiketapahtumien rekisteröimistä. Tilikauden päättyessä sen loppu-

tuloksena laaditaan tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sekä tase-erittelyt. Kirjanpito on joko 

yksin- tai kaksinkertaista. (Tomperi 2010, 11; Lindfors 2010, 12-13.) 
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Tilikausi on ajanjakso, jolta kirjanpitovelvollisen tulos lasketaan ja se on yleensä 12 kuukaut-

ta. Yrityksen tilikausi voi olla kalenterivuosi tai muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista 

kuukauden jakso. (Tomperi 2010, 11; Lindfors 2010, 12-13, 21-23;  Kinnunen 2006, 12-13.) 

 

Debet ja kredit-merkinnöillä kirjanpidossa taloudelliset tapahtumat kirjoitetaan tileille, jotka 

ovat kaksipuolisia laskelmia. Tilin vasemmasta puolesta käytetään nimitystä debet eli veloitus 

ja oikeasta kredit eli hyvitys. (Tomperi 2010, 11, 104-122; Lindfors 2010, 12-13; Kinnunen 

2006, 17.) 

 

Kirjanpitoaineisto on se materiaali, johon kirjanpito perustuu. Yrityksen perustamisesta lähti-

en pitää huolehtia siitä, että liiketapahtumia kuvaava aineisto, esim. laskut ja tiliotteet, koo-

taan ja säilytetään. Kaikki paperit ja tiedostot, jotka syntyvät, kun asioidaan toisten yritys-

ten, asiakkaiden, pankkien ja viranomaisten kanssa ovat kirjanpitoaineistoa. Tosite on liike-

tapahtuman todistusaineistoa, sillä kaikki kirjanpitoon merkittävät tapahtumat täytyy voida 

vahvistaa. (Lindfors 2010, 21-23, 121-123.) 

 

Kassakirja on käteistapahtumien tiliote, jota toisin sanoen siis käytetään, mikäli yrityksessä 

liikkuu käteistä rahaa. Kassakirja on yksi osa kirjanpitoaineistoa. (Lindfors & Syvänperä 2008, 

49-56.) 

 

3.2 Verotus 

 

Ennakkovero on verohallinnon määräämä liikkeen- tai ammatinharjoittajan etukäteen makset-

tava vero tulevista elinkeinotoiminnan tuloista. Määrä perustuu liiketoiminnan verotettavaan 

tulokseen ja pohjana käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja. Verotettavan tu-

loksen lisäksi ennakkoverojen määrään vaikuttavat myös muut yrittäjän verovuoden tulot ja 

verovähennykset. Yrittäjä voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua, mikäli en-

nakkoveroa ei ole määrätty, tai se on liian pieni. Ennakkoperintä tarkoittaa tuloveron peri-

mistä verovuoden aikana, ennen lopullisen veron määräämistä, ja se toimitetaan joko enna-

konpidätyksenä tai ennakonkantona. (Tomperi 2010, 50; Lindfors & Syvänperä 2008, 11-12.) 

 

Arvonlisävero (alv) on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuot-

teen myyntihintaan. Se on toisin sanoen välillinen vero, joka maksetaan tavaroiden ja palve-

lusten myyntihintojen ja tuotannontekijöiden ostohintojen erotuksesta eli arvonlisäyksestä. 

Arvonlisäveron suuruus perustuu tuotteen ostomaan verokantaan. Arvonlisäverovelvollisia ovat 

kaikki, jotka myyvät tai vuokraavat tavaroita tai palveluita. (Tomperi 2010, 51-52; Lindfors 

2010, 65; Lindfors & Syvänperä 2008, 56.) 
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Verotili on verohallinnon vuonna 2010 käyttöön ottama, veronmaksajakohtainen kooste ve-

ronmaksajan oma-aloitteisista veroista. Oma-aloitteisia veroja ovat arvonlisävero, ennakonpi-

dätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, ja näistä yrittäjä vastaa itse. Verotilille ei merkitä 

tuloveroja, kiinteistöveroja, perintöveroja, metsänhoitomaksuja eikä varainsiirtoveroja. 

(Tomperi 2010, 59-63.) 

 

3.3 Toiminnan suunnittelua 

 

Verosuunnittelu on yksinkertaisimmillaan edullisimman verotuksellisen vaihtoehdon etsintää, 

ja siinä voidaan harkita esimerkiksi yhtiömuotoihin ja voitonjakoon liittyviä kysymyksiä. Se 

tarkoittaa erilaisten veroseuraamusten ennakointia ja näin ollen se edellyttää kaikkien vero-

muotojen huomioon ottamista. Muun muassa tuloveron ohella on arvioitava esimerkiksi arvon-

lisäveron, varainsiirtoveron sekä varallisuusveron vaikutukset.  (Tomperi 2010, 11, 50-52.) 

 

Budjettisuunnitelma ja suunnittelu tarkoittavat tulevien kustannusten suunnittelu ja etukä-

teen laskemista niin, että voidaan varmistaa tulojen riittävyys tarvittavien kulujen kattami-

seksi. Toisinaan budjettisuunnitelmaa käytetään kustannuslaskelman sijasta ja ne molemmat 

tähtäävät samaan lopputulokseen, kustannusten kartoitukseen. (Lindfors & Syvänperä 2008, 

11,49.) 

 

Kannattavuuslaskelma on laskelma, joka arvioi yrityksen kannattavuutta, taloudellista tulok-

sellisuutta ja taloudellista tilaa. Kannattavuuslaskelma auttaa arvioimaan asetettavia myynti-

tavoitteita mm. perustamisvaiheessa. Laskelman lopputulos osoittaa myyntitavoitteen, jotta 

toiminta olisi kannattavaa. (Koski 2012, 57,79-81; Lindfors & Syvänperä 2008, 102.) 

 

Kassabudjetointi toimii yrityksen lyhyen aikavälin rahoitusbudjettina, joka kootaan maksupe-

rusteisesti. Sen päätehtävänä on tarkkailla yrityksen rahavirtojen riittämistä ja budjetoinnin 

avulla voidaan mm. seurata yrityksen lyhytaikaista maksuvalmiutta. Kassabudjettiin kerätään 

tulevat maksut ja sieltä maksetaan kulut, ja näiden erotus ilmoittaa sen hetkisen rahoitustar-

peen. (Koski 2012, 105-108; Lindfors & Syvänperä 2008, 49-56.) 

 

3.4 Tilinpäätös 

 

Tilinpäätös tehdään tilikaudelta. Se on tilikauden lopussa laadittava laskelma, joka kertoo 

yrityksen tilikauden tuloksen ja varallisuusaseman. Siihen sisältyy tuloslaskelma, tase, rahoi-

tuslaskelma ja niiden liitetiedostot. Myös toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, vaikka se 

onkin erillinen asiakirja. Tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päätök-

sestä.  (Lindfors & Syvänperä 2008, 93.) 

 



13 
 

Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden, rahoitustilanteen ja taloudellis-

ten toimintaedellytysten mittausta ja arviointia tilinpäätöksen pohjalta. (Lindfors & Syvänpe-

rä 2008, 93-99.) 

 

Tase on yrityksen tilinpäätökseen kuuluva osa, joka yleensä osoittaa yrityksen rahoitusaseman 

tilinpäätöshetkellä. Taseen vastaavaa- eli debet-puolesta ilmenee, mihin omaisuuseriin yri-

tyksen varat ovat sitoutuneet. Vastattava eli Kredit puoli, jossa eritellään oma ja vieras pää-

oma. (Lindfors 2010, 48-64; Koski 2012, 55-56.) 

 

Pysyviä vastaavia on nimitetty myös käyttöomaisuudeksi. Näihin kirjattavien erien on tarkoi-

tus olla yrityksen käytössä ja osallistua tulon tuottamiseen usean tilikauden ajan, ne kirjataan 

kuluiksi poistoina. Pysyvät vastaavat jaetaan aineettomiin hyödykkeisiin, kuten kehittämis-

menot, liikearvo, ennakkomaksut ja aineellisiin hyödykkeisiin, joita taas ovat maa ja vesialu-

eet, rakennukset, koneet ja kalusto. Myös sijoitukset lasketaan pysyviin vastaaviin. (Lindfors 

2010, 48-64; Koski 2012, 55-56.) 

 

Vaihtuvia vastaavia on vaihto-omaisuus eli myytäväksi tai jalostettavaksi tarkoitettu tavara 

tms. sekä erilaiset saamiset kuten myynti-, laina-, siirto- ja laskennalliset verosaamiset. Saa-

miset tulee kirjata luottotappioksi, mikäli on todennäköistä, ettei niitä olla saamassa perintä-

toimista huolimatta. (Lindfors 2010, 48-64; Koski 2012, 55-56.) 

 

Taseen vastattavaa puoli alkaa omasta pääomasta, joka koostuu omistajien yhtiöön sijoitta-

mista varoista ja sinne jätetyistä voittovaroista sekä mahdollisista arvonkorotuksista. Vastat-

tavaa-puolelle kirjataan myös tilinpäätössiirtojen kertymät ja pakolliset varaukset. (Lindfors 

2010, 48-64; Koski 2012, 55-56.) 

 

Oman pääoman lisäksi on lueteltava vieras pääoma, joka jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin vel-

koihin. Pitkäaikaisia ovat velat, jotka erääntyvät yli vuoden kuluttua. Erilaista vierasta pää-

omaa ovat muun muassa pääomalainat, joukkovelkakirjalainat, eläkelainat, ostovelat, siirto-

velat ja esimerkiksi lainat rahoituslaitoksilta. (Lindfors 2010, 48-64; Koski 2012, 55-56.) 

 

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, joka esittää tilikauden tulojen ja menojen ero-

tuksen. Tuloslaskelma perustuu vähennyslaskuun eli liikevaihdosta vähennetään määrätyssä 

järjestyksessä sen hankkimisesta aiheutuneet kulut. Lopuksi tästä saadaan tietyn aikajakson 

yrityksen koko toiminnan tulos. Tuloslaskelmaan kirjataan muun muassa varastonmuutos, lii-

ketoiminnan muut tuotot, joita ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden myyntivoitot, vuokra-

tuotot ja julkisyhteisöltä saadut avustukset, ja liiketoiminnan muut kulut, kuten ovat muun 

muassa vapaaehtoiset henkilöstökulut, matka- ja hallintokulut, sekä materiaalit ja palvelut, 
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henkilöstökulut, poistot, rahoitustuotot ja -kulut, tilinpäätössiirrot ja verot. (Lindfors 2010, 

35-47; Koski 2012, 53-55.) 

 

4 Johtamisen monta ulottuvuutta 

 

Yleisesti kansainvälisen talouskasvun ja teknologisen kehityksen myötä on muodostunut tarve 

suunnata henkilöstövoimavarat uudestaan organisaation sisällä toiminnan selkeyttämiseksi ja 

nopeuttamiseksi. Henkilöstöjohtamisen avulla pyritäänkin käyttämään hyväksi yrityksen tai 

projektin henkilöstöresurssit mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, jotta voidaan saavut-

taa menestystä. Usein puhutaankin strategisesta henkilöstöjohtamisesta, jonka tarkoituksena 

on varmistaa yritysten strategisten tavoitteiden toteuttaminen osaavan ja motivoituneen 

henkilöstön avulla. (Viitala 2004a, 42-49; Peltonen 2008, 95-98.) 

 

Henkilöstöjohtaminen on aiheellista siitä syystä, että henkilöstö on useimmille yrityksille tär-

kein voimavara. Nykyisin henkilöstöjohtamisen tärkeimpiä tehtäviä on parantaa yrityksen kil-

pailuasemaa rekrytoimalla, motivoimalla ja kehittämällä yrityksen henkilöstöresursseja. Siitä 

syystä tehokkaalla henkilöstövoimavarojen johtamisella voi olla huomattava vaikutus yrityk-

sen suorituskyvyn parantamiseen. (Viitala 2004a, 49; Peltonen 2008, 15, 95-98.) 

 

Tiivistettynä voidaan siis sanoa, että henkilöstöjohtamisen tärkein tavoite on osaava, motivoi-

tunut ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka avulla yrityksen liiketoiminnan strategiset tavoitteet 

kyettäisiin saavuttamaan.  Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on kilpailuedun saavuttaminen 

johtamalla sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä strategian mukaisesti. Henkilöstöjohtamisen 

tarkoituksena on siis mahdollistaa yrityksen menestyminen ja kilpailuedun luominen erityis-

osaamista omaavan, taitavan henkilöstön avulla. (Viitala 2004a, 52-53; Peltonen 2008, 15-16, 

65.) 

 

4.1 Esimiesosaamisen osaamisalueet   

  

Esimiesosaamisen osaamisalueita ovat muun muassa tiedot, projektihallinnan osaaminen, or-

ganisatorinen ja sosiaalinen osaaminen, liiketoiminnallinen osaaminen, tekninen osaaminen 

sekä muut valmiudet ja edellytykset. Lisäksi huomion arvoista esimiestehtävissä ovat luon-

teenpiirteet, ominaisuudet ja asenne. (Artto 2006, 275.) 

 

Tiedoilla tarkoitetaan teoreettista ja kokemusperäistä osaamista, tietoja, jotka koskevat esi-

merkiksi esimiesosaamista ja johtamista. Projektinhallinta, organisatorinen ja sosiaalinen 

osaaminen tarkoittavat näiden taitojen hallintaa, jota esimieheltä vaaditaan. Nämä ovat pe-

rustietoja ja taitoja, joita kenen tahansa johtavassa asemassa olevan henkilön täytyy hallita. 

Ne liittyvät olennaisesti johtamiseen, ryhmän ja esimerkiksi yrityksen hallintaa sekä ihmisten 

ominaisuuksien johtamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. (Artto 2006, 276.) 
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Liiketoiminnallinen osaaminen ja tekninen osaaminen ovat hyvin samantyyppisiä taitoja kuin 

edellä mainitut projektinhallinnan osaaminen, organisatorinen ja sosiaalinen osaaminen. Ne 

ovat lisäedellytyksiä varsinkin nykyaikaisessa, modernissa yrityksessä toimivalle johtajalle. Ne 

määrittelevät ja rajaavat tarkemmin esimiesosaamisen ja yksilön osaamisaluetta. (Artto 2006, 

275-277.) 

 

Luonteenpiirteet, ominaisuudet ja asenne sekä muut valmiudet ja edellytykset ovat enemmän 

yksilöllisiä ominaisuuksia ja taitoja, joiden kehittäminen ja kartuttaminen ovat edellä mainit-

tuja ominaisuuksia huomattavasti hankalampaa. (Artto 2006, 275-278; U Jalava & P. Virtanen 

2000, 22-23.) 

 

4.2 Henkilöstöjohtamisen erityispiirteet projektiorganisaatiossa 

 

Henkilöstöjohtamisen voidaan nähdä olevan eräs ydinprosesseista projektiorganisaatioissa ja 

se vaikuttaa tapaan, jolla yritys hankkii ja käyttää henkilöstövoimavarojaan ja jolla yrityksen 

työntekijät kokevat työsuhteensa. Tehokkaalla henkilöstöjohtamisella on vaikutusta projektin 

tulokseen, joten projektiorganisaatioissa kiinnitetään tänä päivänä yhä enemmän huomiota 

henkilöstöresurssien johtamiseen. (Viitala 2004a, 113; Peltonen 2008, 15.) 

 

Henkilöstöjohtamisen ja projektijohtamisen tutkimuksessa on keskitytty tutkimaan ja selittä-

mään lähinnä suurten ja vakaiden yritysten henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, kun taas pien-

ten yritysten ja erityisesti projektiorganisaatioiden henkilöstöjohtamisen erityispiirteisiin on 

kiinnitetty vain marginaalisesti huomiota viimeisten vuosikymmenten ajan. (Viitala 2004a, 

118.) 

 

Projektiorganisaatioilla tarkoitetaan usein yrityksiä, joissa työt on organisoitu projekteiksi ja 

joissa on usein matala organisaatiorakenne sekä vahva projektijohtamisen kulttuuri. Projekti-

organisaatio koostuu usein korkean ammattitaidon omaavista työntekijöistä, jotka ovat yrityk-

senkilpailuedun perusta. Projektijohtamisella tarkoitetaan puolestaan yrityksessä työskente-

levien asiantuntijoiden muodostamista ryhmäksi rajalliseksi ajanjaksoksi tiettyä tarkoitusta 

varten. Projektijohtaminen on yhä enenevissä määrin tiimin eli henkilöstövoimavarojen teho-

kasta johtamista annetuissa kustannus-, aika- ym. puitteissa. (Viitala 2004, 113.) 

 

Tutkijat ovat tunnistaneet joitakin henkilöstöjohtamisen erityispiirteitä projektiorganisaati-

oissa. Näiden tutkimusten mukaan projektiorganisaatioiden erityispiirteillä, kuten projektior-

ganisaation strategian luonteella, projektien väliaikaisella luonteella, dynaamisuudella ja pro-

jektiportfolion hallinnalla on vaikutusta henkilöstöjohtamisen toimintoihin ja käytäntöihin. 
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Projektien väliaikainen luonne ja projektiorganisaation dynaamisuus lisäävät henkilöstöjoh-

tamisen haasteita, sillä projektien luonne ja koko muuttuvat jatkuvasti vaatien vaihtelevan 

määrän erilaisia henkilöstöresursseja. Henkilöstöjohtamisen erityisenä haasteena on muun 

muassa turvata henkilöstön hyvinvointi ja työntekijöiden eettinen kohtelu nopeasti muuttu-

vassa toimintaympäristössä. (Viitala 2004, 118; U Jalava & P. Virtanen 2000, 31-33.) 

 

Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on siis mahdollistaa ja tukea projektiorganisaation toimintaa 

ja tavoitteiden saavuttamista soveltamalla kyseiseen organisaatioon sopivia ja räätälöityjä 

henkilöstöjohtamisen toimintoja, kuten henkilöstön rekrytointia, valintaa, arviointia, kehit-

tämistä ja palkitsemista eli kaikkia henkilöstöjohtamisen ydintoimintoja. (Viitala 2004b, 127-

128.) 

 

Henkilöstöjohtamisella on merkittävä rooli muun muassa tehokkaiden tiimien luomisessa ja 

johtamisen kehittämisessä, joten projektijohtajien koulutus nähdään monissa tutkimuksissa 

avaintekijänä projektin tehokkuudessa ja tuottavuudessa. (Viitala 2004b, 118-121.) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että projektiorganisaatiossa työntekijöiltä edellytetään erityis-

tä osaamista ja erityisiä taitoja, jotta he pystyvät menestyksekkäästi työskentelemään yhdes-

sä projekteissa. Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja erilaisten palkitsemisjärjestelmien tar-

koituksena on tukea projektiorganisaatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa hen-

kilöstöresurssien avulla, mutta palkitsemisen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 

projektiorganisaation erityispiirteet, kuten projektiorganisaation strategian luonne, projekti-

en väli-aikainen luonne ja dynaamisuus. (Viitala 2004a, 23-37.) 

 

4.3 Projektijohtamisesta ja -työskentelystä 

 

Projektijohtaminen on hyvin pitkälti suunnittelua ja valvontaa ja päätöksentekoa. Näiden li-

säksi projektijohtaminen on myös asioiden toimeenpanoa, ohjausta ja koordinointia sekä tien 

näyttämistä alaisille. Ennen kaikkea projektijohtaminen on ihmisten ja eri persoonien johta-

mista ja yhteen saamista yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. (Litke & Kunow 2004; Pelto-

nen 2008,18-24.)  

 

Projektinhallinta ja johtaminen ovat useimmiten projektipäällikön tehtävä. Projektipäällikkö 

ei useimmiten osallistu projektin muiden tehtävien tekemiseen, vaan lähinnä keskittyy pro-

jektin etenemisen varmistamiseen ja eri osapuolten yhteistyön varmistamiseen siten, että 

projektin riskit pienenevät. Projektipäällikkö toimii usein asiakkaan edustajana, ja siten mää-

rittelee ja toteuttaa asiakkaan tarpeet. Kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on myös pro-

jektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä. Projektipäällikkö tekee projektin osituksen, tyypillisesti 
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yhteistyössä muiden kokeneiden projektinjäsenten kanssa. Projektipäällikkö myös jakaa pro-

jektin tehtävät eri työntekijöille. (Litke & Kunow 2004; U Jalava & P. Virtanen 2000, 33-34.) 

 

Projektin organisoinnin ja johtamisen keskeinen osatekijä onkin henkilöstö: keitä siihen kuu-

luu, mitä he osaavat ja miten he toimivat yhdessä. Määrän lisäksi on otettava huomioon re-

surssien tarkoituksenmukaisuus ja laatu. Projektipäällikön tehtävänä on hyödyntää käytössä 

olevia resursseja optimaalisella tavalla ja ratkaista mahdolliset ongelmat ajoissa. Projektin 

suunnittelussa jaetaan roolit, määritellään toteutusvastuut sekä suoritetaan keskinäinen työn-

jako. (Litke & Kunow 2004; U Jalava & P. Virtanen 2000, 26, 66-70.)  

 

Projektihallinnan lisäksi on myös tärkeää ymmärtää teknologia, liiketoiminta ja niihin liittyvi-

en prosessien johtaminen. Projektiliiketoiminnan johtamisessa tulee ottaa huomioon strategi-

set linjaukset, johtamistavat, projektien muodostama kokonaisuus, resurssivalikoima, toimin-

taympäristö ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. (Litke & Kunow 2004; Peltonen 2008,24.) 

 

Projektien johtaminen vaatii omaa erityisosaamista ja ammattitaitoa. Usein sanotaankin, että 

projektijohtajiksi kasvetaan, ei niinkään synnytä. Hyvä projektijohtaja osaa vaihtaa johtamis-

tyyliään tarpeen mukaan. Johtajalla on oltava hyvä kyky lukea alaisiaan, jotta hän tietää mil-

lä tavalla kutakin tulisi lähestyä. (Litke & Kunow 2004; Peltonen 2008,124-125.) 

 

Projektijohtajan tärkeimpinä osaamisalueina voidaan pitää projektityönluonteen ymmärtä-

mistä, delegointia sekä hyviä viestintä taitoja. Projektijohtaja hoitaa projektiryhmänsä ohjai-

lua oikeille raiteille. Johtajalta vaaditaan myös hyvää päätöksenteko kykyä sekä muutosten 

hallintaa. Hyvä projektijohtaja suunnittelee ja aikatauluttaa projektin niin, että resurssit riit-

tävät ja projektiryhmä toimii halutulla nopeudella. Hyvä projektipäällikkö on tietävä, älykäs 

ja osaava henkilö. Hänen tulee olla tavoitteisiin sitoutunut ja kommunikointikykyinen henkilö. 

(Litke & Kunow 2004; Peltonen 2008,24.) 

 

Palautteen antaminen on keskeistä, kun puhutaan onnistuneesta projektityöskentelystä ja sen 

johtamisesta. Näin ollen projektijohtamisessa ja koko projektissa onnistuminen on hyvin mo-

nialaisen osaamisen summa. Tekemisessä on osattava pitää motivaatio tarpeeksi korkealla, 

konfliktitilanteita tulee osata ennakoida ja purkaa, koko projektin edistymistä sekä siihen 

kuuluvia henkilöitä on osattava arvioida oikein ja heille on annettava kehittävää kritiikkiä, 

kehuja ja muita työtä parantavia vihjeitä oikeassa suhteessa. (Peltonen 2008, 15-16, 65; U 

Jalava & P. Virtanen 2000, 26, 66-70.) 
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5 Yritysviestintä ja vuorovaikutuksellisuus 

 

Yrityksissä viestitään jatkuvasti joka puolelle. Viestintää voivat olla puheet ja tekstit. Niistä 

voidaan puhua henkilökohtaisesti tai viestinten välityksellä sekä virallisissa ja epävirallisissa 

verkostoissa. Viestintä liittääkin yrityksen työntekijät ja yksittäiset toiminnot kokonaisuudek-

si. Viestintä prosessina voidaan jakaa osiin, joista viestintätapahtuma koostuu. Näitä osia ovat 

lähettäjä, vastaanottaja, sanoma, informaatio, kanava, häiriöt, palaute, vuorovaikutus ja 

kontekstit. Viestintä onkin esimerkiksi sanomien välitystä ja vaihdantaa lähettäjän ja vas-

taanottajan välillä. Viestintä on sanomien välitystä sen lähettäjän sekä vastaanottajan välillä. 

Se on siis tapahtuma eli vaihdannan prosessi. Sanoma, jota vaihdetaan lähettäjän ja vastaan-

ottajan välillä on lähettäjän muotoilema viesti, joka on ajatuskokonaisuus. Viesti on puoles-

taan mikä tahansa ärsykesarja. Se aiheuttaa vastaanottajalle tiedollisia tapahtumia, kuten 

ajattelua, päättelyä tai muistamista. Sanoman voidaan olevan informatiivinen silloin kun se 

vähentää epätietoisuutta sanomaa kuvaavan kohteen osalta vastaanottajan mielestä. (Åberg 

1999, 27- 28; Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2003, 7.) 

 

Åberg( 1999,19- 20) vertaa teoksessaan yritysviestintää leijaan. Liikkeenjohtaminen on Åber-

gin mukaan leijan lennättämistä, ja sen voidaan tosielämässä katsoa olevan johtamisen 

eteenpäinviemistä. Sen kehikko on työyhteisön rakenne. Hän myös kuvaa, että kuten leijan 

myös organisaation on oltava tasapainossa. Hänen mukaansa toinen siipi muodostuu liikejoh-

don prosesseista ja toinen vuorostaan ihmisistä kumpuavista prosesseista. Leija kuten myös 

liikkeenjohtamisen on saatava liikkeelle. Leijaa ohjaa nyöri, joka on tässä tapauksessa johta-

minen. Organisaation rakenne muodostuu leijan rungosta. (Åberg 1999, 19-21.) 

 

Åberg (1999, 24-25) muodostaa leijan avulla työyhteisön strategioita kategorioihin. Nämä työ-

yhteisön strategiat osoittavat, kuinka ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia ja omia sisäisiä 

vahvuuksia voidaan yhdistää ja käyttää saavutettaessa strategiset tavoitteet. Strategiset ta-

voitteet osoittavat sen yleisen tarkoituksen, jota toiminnalla halutaan tavoittaa. Tämä tar-

koittaa käytännössä sitä, että on määriteltävä ne strategiset avainalueet, joihin on panostet-

tava, jotta visio toteutuu. Näitä avainalueita ovat esimerkiksi liikeidea, jonka avulla työyhtei-

sö ylläpitää osaamista sekä hallitsevuutta omalla alueellaan. Liikeidea kuvaa, kuinka markki-

nat, tuotteet ja palvelut, imagotekijät ja erilaiset tavat toimia sovitetaan yhteen. Sen jäl-

keen tulee organisointi, joka tarkoittaa tapahtumaa, jossa ihmiset liittyvät yhteen, saavut-

taakseen yhdessä sellaisia asioita, joita he eivät yksin voi saavuttaa. Tämä on järjestelmä, 

joka pyrkii yhteiseen päämäärään eri voimavaroja yhdistäen. Yksi avainalueista on tulosjoh-

taminen, joka on nimensä mukaisesti johtamisjärjestelmä, joka tähtää toiminnallaan liike-

toiminnallisten sekä niitä tukevien tulosten saavuttamiseen. Tavoitteiden tarkoituksena on 

ilmaista ne asiat, jotka saavuttamalla missio toteutetaan. Jotta tavoitteisiin päästään, kuuluu 

osana tehtävään delegoida ja koordinoida työryhmää. Tärkeä liikkeenjohdollinen käsite on 
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tilannejohtaminen, joka muodostuu kyvystä tehdä nopea tilannearvio. Tilannejohtaminen on 

kykyä muuttaa omaa johtamistaan tilannetta vastaavaksi sekä tarpeen vaatiessa muuttaa ti-

lannetekijöitä. (Åberg 1999, 24-25.) 

 

Viestinnällä on monia erilaisia tehtäviä ja yrityksen viestintää voidaankin tarkastella ainakin 

kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi voidaan sen sanoa olevan vuorovaikutussuhteiden 

verkosto, joka liittää eri toimijat ja toiminnot yhteen. Sen lisäksi sen voidaan sanoa olevan 

viestintätoimi, joka on viestinnän ammattilaisten vastuulla sekä jolle on määritelty selkeä 

vastuualue sekä omat tulostavoitteensa. Viimeiseksi sen voidaan sanoa olevan olennainen osa 

yrityksen johtamista. ( Kortetjärvi- Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2003, 8.) 

 

Viestintään kuuluu osana myös sen suunnittelu. Yrityksen viestinnälle ominaisia piirteitä ovat 

tavoitteellisuus, organisoidut puitteet, ihmisten antama panos sekä teknisten viestimien käyt-

tö. Rakenne, josta viestintä muodostuu, koostuu neljästä erivaiheesta.  Näistä vaiheista en-

simmäinen on viestintäsuhde eli kuka viestii ja kenelle. Toinen vaihe on sanomien sisältö eli 

mitä viestitään. Seuraava vaihe on käytännön järjestelyt eli miten viestitään. Viimeisimpänä 

ovat resurssit eli millä voimavaroilla viestitään. (Kortetjärvi- Nurmi, Kuronen & Ollikainen 

2003, 9.) 

 

6 Oppaan laatiminen 

 

Opas laadittiin tammikuun ja syksyn 2012 välisenä aikana. Opas on sisällöllisesti rakennettu 

tutkimuksessa esiin nousseiden teemojen perusteella. Aiemmin kerrotun mukaisesti oppaan 

tarkoituksena on tukea aloittavien ja hiljattain aloittaneiden yrittäjien taloushallinnon ja kir-

japidon hoitoa yhdessä tilitoimiston kanssa.  

 

Opinnäytetyön tutkimusvaihetta oli toteuttamassa Hyvinkään Laurean P2P-opiskelijaryhmä 

osana taloushallinnon opintoja. Tutkimusvaiheen tuloksien avulla rakennettiin tavoitteita vas-

taava opas. Tulosten perusteella sisällön tuottaminen helpottui, vaikkakin sisällöstä jouduttiin 

rajaamaan pois joitakin tutkimuksessa esiin tulleita aiheita. Opinnäytetyöntekijät tuottivat 

sisällön ja muun muassa rajasivat mukaan otettavat aiheet. Tässä heitä tukivat toimeksianta-

jan ja ohjaajien kommentit ja ohjeet.  

 

Noora Nummela vastasi oppaan ulkoasun luomisesta Oppaan työstämisessä käytettiin siihen 

sopivaa suunnitteluohjelmaa ja oppaan suunnittelu lähti liikkeelle värimaailman ja rakenteen 

hahmottelusta ja se vahvistui sisällön varmituttua vastaamaan sisällön tarpeita ja vaatimuk-

sia. Ulkoasusta tehtiin tarkoituksen mukaisesti selkeä ja ilmava. Oppaasta haluttiin virallinen 

luotettavuuden lisäämiseksi, mutta sisältö haluttiin kuitenkin pitää kohtuullisen kevyenä luet-
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tavuuden takia. Opas on tarkoitettu pääasiassa sähköiseen levitykseen ja tämä on huomioitu 

sen suunnittelussa. Opas on dokumenttityypiltään pdf-muotoinen. 

6.1 Aiheen rajaus ja kehittämistehtävä 

 

Tämä opas rajattiin koskemaan seuraavia teemoja: 

-Tositteet 

-Verotus 

-Verosuunnittelu 

-Hinnoittelu 

-Tilinpäätös 

-Tilitoimistosuhde 

 

Oppaan rajaus tehtiin, jotta se ei käsittele samoja teemoja, joita Borg ja Toukolan (2011) 

laatiman opas sisältää. Vaikka oppaat ovat itsenäiset teokset ja käsiteltävissä erikseen, ei 

niiden haluttu sisältävän juurikaan päällekkäisyyksiä.   

 

Tutkimus toteutettiin niin, että se tukee kehittämistehtävää. Kehittämistehtävänä oli tuottaa 

opas, jolla edistetään pienyrittäjien tietoutta taloushallinnosta ja sen hoitamisesta yhdessä 

tilitoimiston kanssa. 

 

6.2 Toimeksiantaja 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Hyvinkään - Riihimäen Seudun Uusyrityskeskus Yritys-

paja ry, joka on yksi osa 32:n Suomessa toimivan uusyrityskeskuksen verkostoa. Uusyrityskes-

kus tarjoaa aloittaville yrittäjille tai yrittäjyyttä harkitseville ilmaista ja luottamuksellista 

neuvontaa. (Hyvinkää-Riihimäen Seudun Uusyrityskeskus 2012; Suomen Uusyrityskeskukset 

2012.) 

 

Uusyrityskeskuksen tarkoituksena on opastaa yrittäjiä kehittämään liikeideansa toimivaksi 

toimintasuunnitelmaksi mahdollisimman hyvien edellytyksien takaamiseksi ja toiminnan kan-

nattavuuden turvaamiseksi. Uusyrityskeskus tarjoaa muun muassa materiaaleja yrityksen pe-

rustamistoimiin, asiantuntijaneuvontaa verotuksesta, kirjanpidosta, markkinoinnista ja kan-

nattavuudesta sekä liiketoimintasuunnitelmien tarkastelua laskelmien muodossa. Jo pelkäs-

tään uusyrityskeskuksen sivuilta asiakas löytää runsaasti linkkejä erilaisiin työkaluihin ja oh-

jeisiin, joita aloittava yrittäjä saattaa tarvita. (Hyvinkää-Riihimäen Seudun Uusyrityskeskus 

2012., Suomen Uusyrityskeskukset 2012.) 
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7  Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen tutkimus on karkeimmillaan  yksinkertaisesti aineiston muodon kuvausta. Metsä-

muuronen( 2001, 9) lainatessaan Denziniä sekä Lincolnia vuodelta 1994 kuvaa laadullista tut-

kimusta tutkimukseksi, jossa käytetään erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Sillä ei ole 

olemassa omaa teoriaa tai tietoteoreettista näkökulmaa, jonka takia sitä on vaikea määritel-

lä. Kvalitaativisella tutkimuksella ei ole pelkästään omia metodeja vaan siihen voidaan käyt-

tää erilaisia lukutapoja, esimerkiksi kvantitatiivisia eli numeraalisia metodeja.  

(Eskola & Suoranta 2008, 13–15; Kiviniemi 2010, 76; Metsämuuronen 2001, 9.) 

 

Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on, että tutkimusprosessin edetessä tutkijan tietoisuu-

dessa näkökulmien ja tulkintojen voidaan ajatella kehittyvän.Tästä johtuen laadullisen tutki-

muksen tutkimusprosessia voidaankin luonnehtia oppimisprosessiksi, sillä koko tutkimuksen 

ajan tutkijan ymmärryksen lisääntymistä  pyritään kasvattamaan tarkasteltavana olevasta il-

miöstä. Kun puhutaan laadullisesta aineistosta, se voi olla pelkistetyimmillään aineistoa, joka 

on asultaan tekstiä. Teksti voi olla syntynyt haastattelijasta riippumatta tai riippuen. Haastat-

telijasta riippumatonta tekstiä voivat esimerkiksi olla päiväkirjat, elämänkerrat tai muuta 

tarkoitusta varten tuotettu kirjallinen tai kuvallinen materiaali. Tutkijasta riippuvaista aineis-

toa taas ovat erilaiset haastattelut ja havainnoinnit.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan 

käyttää tapaustutkimusta eli case studya. Tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi 

tutkimukseksi, joka monilla eri tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa 

ta jossain tietyssä ympäristössä toimivaa ihmistä. Tiedon hankkiminen monilla eri tavoilla 

kuuluu myös tapaustutkimuksen piirteisiin. Sen pyrkimyksenä on saada mahdollisimman katta-

vaa ja syvällistä tietoa ilmiöstä, jota tutkitaan. Tapaustutkimus voidaan ymmärtää kvalitatii-

visen metodologian keskeiseksi tiedonhankinnan strategiaksi. Kaikki kvalitatiivinen tutkimus 

on tapaustutkimusta.  (Eskola & Suoranta 2008, 13–15; Kiviniemi 2010, 76; Metsämuuronen 

2001, 16–18.) 

 

Laadullisen tutkimuksen prosessinomaisuutta voidaan kuvata niin, että tutkimuksen eri vai-

heet eivät ole välttämättä etukäteen jäsennettävissä selkeisiin erivaiheisiin, vaan esimerkiksi 

tutkimustehtävää tai aineistonkeruuta koskevat ratkaisut voivat muotoutua tutkimuksen ede-

tessä. Prosessininomaisuutta voidaan puhua myös niin, että avoin tutkimussuunnitelma koros-

taa tutkimuksen eri vaiheiden kietoutumista yhteen. Näitä eri vaiheita ovat aineistonkeruu, 

analyysi, tulkinta ja raportointi. Tutkimussuunnitelmaa ja tutkimusongelman asettelua voi 

joutua tarkastelemaan aineistonkeruun kuluessa sekä tutkielmaa kirjoitettaessa.  Kirjoittami-

nen voi vaatia palaamista takaisin alkuperäiseen aineistoon.  ( Kiviniemi 2010, 70; Eskola & 

Suoranta 2008, 16.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineistolähtöisestä analyysista,joka pelkistetyimmillään 

tarkoittaa teorian rakentamista empiirisestä eli kokemusperäisesti aineistosta lähtien. Aineis-

tolähtöinen analyysi on tarpeellista silloin, jos tarvitaan perustietoa esimerkiksi jonkin tietyn 

ilmiön olemuksesta. Hypoteesittomuus laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutki-

jalla ei ole valmiita ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai sen tuloksista. Laadullisessa 

analyysissa tutkijan pitäisi oppia tai yllättyä tutkimuksen kuluessa.  (Eskola & Suoranta 2008, 

19-20.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrä voi tapauskohtaisesti vaihdella suuresta pieneen, 

kuitenkaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan tarkoitukse-

na on kuvata jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai vaihtoehtoisesti anta-

maan teoreettisesti tulkinta jostakin ilmiöstä.  Yleisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhu-

taan aineiston kattavuudesta kun tarkoitetaan aineiston koon, analyysin ja tulkintojen onnis-

tuneisuuden sekä tutkimustekstin kirjoittamisen muodostamaa kokonaisuutta. Laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston koolla ei niinkään ole välitöntä vaikutusta eikä merkitystä tutkimuk-

sen onnistumiseen. Yksinkertaisesti sanottuna vastauksia tarvitaan vain sen verran, kuin ai-

heen kannalta on välttämätöntä. ( Eskola & Suoranta 2008, 61-63.)  

 

Tapauskohtaisessa analyysissa vastauksia ei ajatella tilastollisin kriteerein. Tapaustutkimusta 

voidaan kutsua empiiriseksi tutkimuksessa, jossa tutkitaan tapahtuvia ilmiöitä todellisissa 

elämäntilanteissa niiden omassa ympäristössä. Kaikki laadulliset tutkimukset ovat päätyypil-

tään tapaustutkimuksia. Tapaustutkimuksista ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla empiiri-

sesti yleistäviä päätelmiä kuin esimerkiksi tilastollisessa tutkimuksessa. ( Eskola & Suoranta 

2008, 65-66.) 

 

Havaintojen pelkistäminen tarkoittaa sitä, että aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettis-

metodologisesta näkökulmasta. Tällöin aineistoa tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota vain 

siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta 

oleellista. Näin aineisto pelkistyy. Kun aineistoa on saatu pelkistettyä, on tarkoituksena saada 

aineistoa karsittua edelleen. Seuraavan karsimisen vaihe on hakea vastauksista sitä yhtenäi-

nen tekijä tai ilmiö. (Alasuutari 2011, 40.) 

 

Laadullisessa analyysissa toisen vaiheen tarkoituksena on tulosten tulkinta. Laadullisessa tut-

kimuksessa se tarkoittaa sitä, että tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjei-

den perusteella tai pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Erilaisia arvoi-

tusten ratkaisumalleja voidaan erottaa sen mukaan, mikä niissä on teoreettinen ydinkäsite. 

(Alasuutari 2011, 44.) 
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8 Haastattelututkimus  

 

Haastattelu on Suomessa yleisempiä tapoja kerätä laadullista aineistoa. Haastattelun etuina 

voidaan luetella muun muussa seuraavia asioita. Haastattelussa ollaan suorassa vuorovaiku-

tuksessa tutkittavan kanssa, mikä mahdollistaa suunnata tiedonhankintaa haastattelun aika-

na. Haastattelussa voidaan myös syventää saatavia vastauksia sekä käyttää lisäkysymyksiä jos 

niitä tarvitaan.  Haastattelu on  eräänlaista keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja 

on tutkijan itsensä johdattelemaansa. Haastatteluissa kuten muissakin tutkimusmenetelmissä 

on eri tyyppejä. Perinteisesti haastattelut on jaettu niiden kysymysten valmiuden ja sitovuu-

den mukaan joko strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Näitä voidaan nimit-

tää myös standardoiduiksi ja standardoimattomattomiksi haastatteluiksi.  Puolistrukturoidussa 

haastattelussa kysymykset kaikille tutkittaville ovat samat, mutta valmiita vastausvaihtoehto-

ja ei käytetä, jolloin haastateltavalle jää mahdollisuus vastata omin sanoin.  ( Hirsijärvi & 

Hurme 2000, 34–35; Suoranta & Eskola 2008, 86–87; Ruusuvuori & Tiittula 2009, 11.) 

  

Haastattelututkimuksen tekemisessä piilee riskejä kuten kaikissa tutkimusmalleissa. Tutkijan 

yleisin virhe  on haastattelututkimuksessa se, että tiedonkeruu aloitetaan aivan liian aikaisin. 

Tästä johtuen tutkija ei ole selvittänyt, kuinka tutkimuksen päämäärä, kysymyksenasettelu, 

teoreettinen näkökulma ja metodi sopivat yhteen. Tutkijan onkin siis mietittävä etukäteen 

tutkimuksen tarkoitus ja kuvattava sen pääkäsitteet sekä mitä ja miksi tutkii, ja vasta näiden 

jälkeen, kuinka tutkii eli mitä metodia tutkija aikoo tutkimuksessaan käyttää. ( Moilanen & 

Räihä 2010, 51.)  

 

Haastattelututkimuksen toteuttaminen aiheuttaa myös kuluja. Näiksi kuluiksi ja kulujen aihe-

uttajiksi voidaan listata muun muassa seuraavia asioita nauhurit, kasetit, matkakulut, puhe-

linkulut, postituskulut. ( Hirsijärvi & Hurme 2000, 35.) 

 

Osa tutkimustyötä on myös huolehtia tutkimuksen eettisyydestä. Tutkimuksen tekemiseen 

liittyy paljon erilaisia eettisiä ongelmia ja epäkohtia. Näitä ongelmia ja epäkohtia voivat olla 

esimerkiksi tutkimuslupaan liittyvät kysymykset. Näiden lisäksi tutkimusaineiston hankintaan 

liittyviä ongelmia voi olla esimerkiksi se, että haastattelututkimusta ei saa nauhoittaa ilman 

tutkittavan lupaa. Lisäksi ongelmia aiheuttavat osallistumiseen liittyvät pulmat.  Näiden lisäk-

si tutkimuksesta tiedottaminen voi aiheuttaa eettisiä ongelmia. Tutkittavien ja tutkijan itsen-

sä välillä ei saa vallita riippuvuussuhdetta, joka voi vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi vastaus-

ten antamisen vapaaehtoisuuteen yms. (Eskola & Suoranta 1999, 52-55.) 

 

Tutkimuksessa on noudatettava periaatetta ihmisarvon kunnioittamisessa. Sen mukaan on tut-

kimuksen tarkoituksista riippumatta väärin aiheuttaa vahinkoa tai loukata tutkittavaa. Tieto-

jen käsittelyssä luottamuksellisuus ja anonymiteetti ovat kaksi keskeistä käsitettä. Tutkijan ei 
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tule luvata tietojen käsittelyn luottamuksellisuudesta sen enempää, kuin hän pystyy täyttä-

mään. Tietoja julkistettaessa tulee myös pitää huolta luottamuksellisuuden säilyttämisestä 

sekä anonymiteettisuojasta. Tietoja hankittaessa on yleensä luvattu tutkittaville niiden ano-

nyymineettisyys eli nimettömyys, joten tuloksia julkistettaessa on huolehdittava siitä, ettei 

tutkittavien henkilöllisyys paljastu. Tieteellisen käytännön vastakohtana on huono tieteellisen 

käytäntö. Huono tieteellinen käytäntö pitää  sisällään määritelmiä, jotka tutkimuseettinen 

neuvottelulautakunta on vuonna 2002 käsitellyt julkaisessaan teoksen ” Hyvä tieteellinen käy-

töntä ja sen loukkausten käsitteleminen”.   Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytän-

nöstä on törkeää laiminlyöntiä ja holtittomuutta tutkimuksen suorittamisessa. Tällaisia lai-

minlyöntejä on esimerkiksi toisten tutkijoiden vähättely. Vilppi tieteellisessä tutkimuksessa 

tarkoittaa tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden harhauttamista. Käytännössä se tarkoittaa 

väärien tietojen antamista ja tulosten esittämistä tiedeyhteisöille tai niiden julkaisemista 

julkaisuissa. Sepittäminen on vuorostaan tekaistujen havaintojen esittäminen tiedeyhteisölle. 

Näitä havaintoja ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla tai menetelmällä. Havainto-

jen vääristely on alkuperäisten havaintojen tarkoituksenmukaista muokkaamista tai esittämis-

tä niin, että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Luvaton lainaaminen sekä anastaminen, 

on jonkun toisen julkistaman aineiston esittäminen omanaan.  ( Eskola & Suoranta 1999, 56-

57; Kuula 2006, 36-38; Hyvä tieteellinen käytäntä ja sen loukkaustenkäsittely 2002.) 

 

8.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Yrityksiin ja tilitoimistoihin kohdistunut tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksena, joka 

suoritettiin syksyllä 2011. Opinnäytetyöntekijät laativat tutkimussuunnitelman (Liite 1), jonka 

pohjalta tutkimus suoritettiin. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena, jossa käytet-

tiin myös määrällisen tutkimuksen menetelmiä.  

 

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna, joka oli jaettu kahteen eri vaiheeseen. Ensim-

mäisessä vaiheessa tutkimus toteutettiin tilitoimistojen asiantuntijoille, joilta haettiin näke-

myksiä yrittäjien kohtaamiin yrityksen tilinpitoa koskeviin ongelmiin. Näitä vastauksia haettiin 

esimerkiksi selvittämällä, minkälaisia asioita yrittäjät heiltä usein kysyvät. 

 

Toisen vaiheen haastattelututkimus kohdistettiin eri vuosina yritystoimintansa aloittaneisiin 

yrittäjiin ja myös tämä tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna. Toisen vaiheen tutkimusrunko 

rakennettiin ensimmäisen vaiheen haastatteluiden pohjalta. 

 

Tutkimuksen tekijät oli jaettu kuuteen eri tiimiin, joista viisi tiimiä haki vastauksia yrittäjiltä 

ja yksi tiimi tilitoimistoilta. Näiden tiimien lisäksi yksi opiskelija suoritti haastattelut itsenäi-

sesti.  
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Tutkimuksen toteuttaneille opiskelijoille annettiin ohjaava kyselyluettelo (liitteet 2-3), jonka 

pohjalta he puhelinhaastattelun suorittivat. Ohjaavaan kysymysluetteloon tuli saada mahdol-

lisimman konkreettisia vastauksia. Vastausvaihtoehtoja ei tutkittaville annettu valmiiksi,vaan 

haastattelu toimi puoliksi strukturoimattomana, jolloin vastausvaihtoehtoja ei annettu vas-

taajille valmiiksi.  

 

8.2 Prosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli oma prosessinsa. Opinnäytetyön tekijöiden tehtävänä oli johtaa 

tutkimusta. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli monivaiheinen ja siksi helposti kuvat-

tavissa prosessinmallinnuksella (Kuva 2: Opinnäytetyöprosessi). Prosessimallinnuksessa P2P-

opiskelijaryhmä on kuvattu oranssilla ja opinnäytetyöntekijöitä sinisellä. 

 

Opinnäytetyö aloitettiin toimeksiantajan ja ohjaajien kanssa pidetyllä yhteissuunnittelutilai-

suudella. Isoin osa-prosessi oli tutkimus kokonaisuudessaan ja se sisälsi suunnittelun ja toteu-

tuksen tuotoksen pohjustamiseksi. Tutkimusta on edellä kuvattu tarkemmin, mutta tutkimuk-

sen aikana opinnäytetyöntekijät olivat tiiviissä yhteistyössä taloushallinnon opiskelijoiden 

kanssa. Opinnäytetyöntekijät tuottivat opiskelijoille taustatietojen ja myöhemmin ensimmäi-

sen vaiheen tutkimustulosten perusteella tarvittavat tutkimusmateriaalit aineiston keräämi-

seksi haastattelututkimuksena. Ensimmäisen vaiheen haastatteluiden tuloksia hyödyntäen ra-

kennettiin toisen vaiheen kyselylomakkeen pohja ja haastattelijoille mallirunko haastattelun 

tueksi. Molempien haastatteluiden tuloksia hyödynnettiin lopputuotoksen eli esitteen sisällön 

suunnittelussa. Koko tutkimuksen ajan perehdyttiin tutkimukseen ja opinnäytetyöhön liitty-

vään teoriaansuunnittelun ja toiminnan ohjaamiseksi. Kun tarvittava taustatyö esitettä varten 

oli tutkimuksessa tehty, lähdettiin rakentamaan itse opinnäytetyötä ja lopputuotosta eli esi-

tettä. 
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Kuva 2: Opinnäytetyöprosessi 
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9 Tulokset 

 

Tilitoimistoille tehdyssä haastattelututkimuksessa haastattelut tehtiin 12 erikokoiselle tilitoi-

mistolle. Haastateltavat olivat erikokoisten tilitoimistojen asiantuntijoita. Kohderyhmän tili-

toimistot olivat Hyvinkää-Riihimäki seudun Uusyrityskeskuksen rekisteristä ja opiskelijoiden 

omien suhteiden kautta valitut tilitoimistot.  

 

Yrittäjät, joille tutkimus toteutettiin, olivat vuonna 2007-2010 aloittaneita yrittäjiä. Vastauk-

sia pienyrittäjiltä saatiin kaiken kaikkiaan 83 kappaletta. Näiden kahden kohderyhmän vasta-

uksista esiin nousseet teemat valittiin oppaan teemoiksi. Kohderyhmien analysoidut vastauk-

set ovat luvuissa 9.1 sekä 9.2.  

 

9.1 Tilitoimistohaastatteluiden yhteenveto 

 

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat olivat yksityisiä kirjanpitäjiä tai suuremmissa yri-

tyksissä kirjanpitäjinä toimivia henkilöitä, jotka toimivat tässä tutkimuksessa tilitoimistojen 

edustajina. Haastatteluun osallistuneet tilitoimistot olivat Keski-Uudellamaalla toimivia tili-

toimistoja.  

 

Tilitoimistoille teetetyn tutkimuksen toteutti yksi neljän hengen projektiryhmä. Vastauksia 

projektiryhmä sai 12 ja näitä vastauksia käymme yleisellä tasolla seuraavassa läpi. Vastauksia 

ei siis pureta yrityskohtaisesti, vaan niitä katsotaan ainoastaan yleisellä tasolla läpi. Tutki-

muksen vastauksia ei voida otannan pienuuden johdosta yleistää, vaan kirjoituksessa käytetyl-

lä yleisesti  sanalla tarkoitetaan tämän tutkimustuloksen vastausten yleistettävyyttä.  

 

Haastatteluissa nousivat esiin seuraavat asiat: 

– arvonlisävero,  

– ennakkoverotus,  

– verotus yleisesti 

 – käänteinen alv 

– palkkojen sivukulut 

 

Arvonlisäveron kanssa ongelmia aiheutti se, että yrittäjät eivät osanneet laskea arvonlisäve-

roa tuotteisiin oikein. Osa yrittäjistä ei myöskään tiennyt, minkä takia arvonlisäveroa makse-

taan. Ennakkovero aiheutti samankaltaisia ongelmia yrittäjille kirjanpitäjien näkökulmasta. 

Yrittäjät eivät tienneet, miksi sitä maksetaan ja milloin se kuuluu maksaa.  
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Verotili tilitoimistojen näkökulmasta oli myös yrittäjille hankala, sillä se on uusi käsite eikä se 

ole ollut käytössä kovin kauaa.  Käänteinen arvonlisävero tuotti hankaluuksia rakennusalan 

yrittäjille. Tämä aiheuttaa ongelmia tilitoimistoille.  

 

Tositteiden saaminen yrittäjiltä oli tilitoimiston edustajien mielestä vaikeaa. Kaikki yrittäjät 

eivät esimerkiksi toimittaneet tositteita täsmällisesti oikeaan aikaan eivätkä oikealla tavalla.  

 Tilitoimistojen asiantuntijoiden mukaan pienyrittäjät toimittavat tositteita sovittujen aika-

taulujen jälkeen, tositteet ovat miten sattuu eikä niitä toimiteta esimerkiksi kansiossa. 

 

Tilitoimistojen edustajien vastausten perusteella yrittäjille tuotti ongelmia myös hahmottaa 

kassaseurannan tärkeys sekä sitä,  mikä on tuloslaskelma ja tase. Lisäksi kirjanpitäjien toimit-

tamien dokumenttien käyttötarkoitus tai tulkitseminen oli tuottanut osalle yrittäjistä hanka-

luuksia.  

 

Lisäksi palkkojen sivukulut aiheuttivat sekaannuksia. Monet yrittäjät eivät haastattelujen pe-

rusteella tiedä, mitä sivukuluja palkat aiheuttavat. 

 

9.2 Yrityshaastattelujen yhteenveto 

 

Yritys haastatteluja tehtiin 83 kappaletta pienyrittäjiltä sekä kirjanpidosta, että tilitoimis-

tosuhteista. Kaikki vastanneet yrittäjät käyttivät tilitoimistojen palveluita. Yleisimmät yrittä-

jien käytättämät palvelut liittyivät kirjanpitoon, palkanlaskentaan ja esimerkiksi verotukseen. 

Lisäksi tilitoimistoa käytettiin avuksi alv-laskuissa, laskutuksessa ja tunnuslukujen laskemises-

sa sekä tulkinnassa, jotka koskivat esimerkiksi tasetta ja tuloslaskelmaa.  

 

Yrittäjiltä tiedusteltiin, tarjoaako tilitoimisto heille muita palveluita, joita yrittäjä olisi har-

kinnut käyttävänsä. Valtaosa ei kokenut ylimääräisiä palveluita tarpeellisiksi, vaikka niitä oli-

sikin tarjottu. Osa tilitoimistoista tarjosi mm. konsultointia tilikauden lopussa. 

 

Lähes kaikki vastaajat olivat yhteydessä tilitoimistoonsa vähintään kerran kuukaudessa tai 

useammin. Suurin osa yhteydenotoista koski tositteita. Seuraavaksi yleisin yhteydenotto tili-

toimistoon koski laskutusasioita, kuukausittaista arvonlisäveroa tai yrittäjän eläkemaksuja. 

 

Yrittäjiltä kysyttiin taloushallinnon käsitteistä ja niiden tuntemuksesta. Pääkäsitteitä haaste-

luissa olivat mm. kassakirja ja katetuottoprosentti. Vastauksista ilmeni, että hyvin harva ym-

märtää, mikä on kassakirja tai mikä on heidän oman tuotteensa katetuottoprosentti. Käsit-

teet olivat monille vastaajista vieraita, mutta johdattelevien kysymysten jälkeen ilmeni, että 

osa vastaajista pitää esimerkiksi ainakin jonkinlaista kassakirjaa. Hinnoitteluun liittyvä kate-

tuottoprosentin lasku ja kertoimet koettiin hankaliksi. Muun muassa hinnoittelu tapahtui seu-
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raamalla yleistä hintatasoa ja kilpailijoiden hinnoittelua sen suuremmin laskematta katetta 

tai tuottoa. Haastattelut antoivat yleisesti heikon kuvan yrittäjien taloushallinnon käsitteitä 

koskevista perustiedoista.   

 

Haastattelussa selvitettiin yrittäjien työnjakoa tilitoimiston kanssa. Yritykset jakautuivat sel-

keästi niihin, jotka antavat kaiken tilitoimiston hoidettavaksi ja niihin, jotka tekevät mahdol-

lisimman paljon itse. Jälkimmäiset kokivat tämän toimitavan kustannustehokkaaksi. Ne, jotka 

tekivät lähes kaiken taloushallinnon toimet itse, tekivät asiat itse ollakseen kustannustehok-

kaita. 

 

Haastatteluissa selvisi että, talouden suunnittelua, esim. kuten budjetti- tai verosuunnittelua, 

tekee vain pieni osa yrittäjistä. 

 

Osa yrittäjistä varautuu veroja varten itsenäisesti tai tilitoimiston ohjaaman. Suurin osa vas-

tanneista pienyrittäjistä ei suunnittele tulevaa eikä koe sitä tarpeelliseksi tai ei ajattele, että 

tilitoimisto voisi auttaa suunnittelussa. Muun muassa pidempiaikainen verosuunnittelu nousi 

yhdeksi vaikeimmista asioissa oman yrityksen kirjanpidossa. Muita mainittuja haastavia asioita 

oli kassakirjan seuranta, kuukausittainen arvonlisävero ja ennakkoverot sekä mm. sijoitetun 

pääoman tuotto.  

 

Tutkimuksessa tilitoimistoille esitettäviä toiveita oli muun muassa laajempi verotusneuvonta 

sekä parempi yhteydenpito tilitoimiston puolelta. Yleisesti toivottiin, että tilikauden asioita 

voitaisiin käydä enemmän yhdessä läpi. Osa yrittäjistä toivoi ohjeistusta kulujen karsintaan, 

investointien tekoon ja kannattavuuden kasvattamiseen. Jatkuvasti kehittyvän ja muuttuvan 

teknologian ja toimintaympäristön vuoksi kasvavaa opastustarvetta nähtiin myös sähköisten 

palveluiden käytössä, viranomaisilmoitusten täytössä sekä lakisääteisten oikeuksien ja velvol-

lisuuksien tiedostamisessa ja hoitamisessa. Yrittäjät toivoivat tilitoimistoiltaan myös entistä 

enemmän alakohtaista osaamista ja tietämystä. 

 

Toiveista huolimatta kokonaisvaltaisesti yrittäjät olivat tyytyväisiä tilitoimistopalveluihinsa 

tällä hetkellä. Yrittäjät eivät myöskään kokeneet haluavansa tai tarvitsevansa laajempia pal-

veluita tilitoimistoltaan toistaiseksi. 

 

Näiden lisäksi yksi opiskelija suoritti kuudella yritykselle haastattelut itsenäisesti, eikä näistä 

yrityksistä kysytty aloittamisvuotta.  
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9.3 Opas 

 

Kuten aiemmin on mainittu, opas tehtiin tarkoituksena auttaa erityisesti uusia aloittavia tai 

aloittaneita yrittäjiä tilinpidossa yhdessä tilitoimistojen kanssa. Opas pohjautuu tutkimuk-

seen, jonka tulosten perusteella valittiin seuraavat aiheet käsiteltäväksi oppaassa: 

- Budjettisuunnittelu 

- Tositteet 

- Yrityksen varat 

- Verot 

- Muut lakisääteiset kulut 

 

 Osa aiheista käsitellään laajemmin esitellen ja tarkempaa informaatiota antaen, mutta osa 

aiheista, kuten peruskäsitteet, vain avataan yrittäjien avuksi.  

 

Opinnäytetyöntekijät vastasivat oppaan sisällöstä ja he myös osallistuivat oppaan ulkoasun 

suunnitteluun yhdessä opiskelija Noora Nummelan kanssa. Noora Nummela vastasi oppaan lo-

pullisesta ulkoasusta ja taitosta. Lopullisen ulkoasun löytäminen ja hiominen loppuun vei ai-

kaa, mutta lopulta tuotos oli osapuolia miellyttävä ja julkaisukelpoinen opas. 

 

10 Opinnäytetyön arviointi 

 

Opinnäytetyön koko prosessi kesti pitkään, sillä opinnäytetyö aloitettiin jo syksyllä 2011. Osa 

syynä pitkittymiseen ja aikataulujen venymiseen oli opinnäytetyön haastavuus. Opinnäytetyön 

tekijöiden oli sukellettava syvälle taloushallinnon asioihin eivätkä pelkästään perustiedot an-

taneet riittävää pohjaa oppaan luomiselle. Tämän lisäksi opinnäytetyön tekijöiden oli hypät-

tävä aloittaneiden yrittäjien saappaisiin ja katseltava koko oppaan luomisprosessi heidän nä-

kökulmastaan. Tämä koitui suuremmaksi haasteeksi, jonka ansiosta oppaan tekstejä muokat-

tiin kerta toisensa jälkeen aina uudestaan ja uudestaan.  

 

Lisähaastetta opinnäytetyön tekemiselle aiheutti ohjaavien opettajien sekä opinnäytetyönte-

kijöiden väliset näkemyserot muun muassa oppaan tuottamisesta, tuottamisen vaiheista ja 

toimeksiantajan ottamisesta mukaan oppaan työstämiseen.  Muun muassa päätös esitetekstien 

esittelyn ajankohdasta ja oppaan hyväksyttämisestä toimeksiantajalla tehtiin ilman suurem-

paa, perusteltua harkintaa ja hyväksyttäminen jäi siksi aivan liian myöhäiseen vaiheeseen. 

Tuotosta olisi pitänyt esitellä jo aikaisemmassa vaiheessa ja toimeksiantaja olisi pitänyt ottaa 

mukaan oppaan työstämiseen jo alkuvaiheessa tai vähintäänkin toimeksiantajan näkemys ja 

odotukset olisi pitänyt varmistaa, jotta päällekkäiseltä työltä olisi vältytty. Kokonaisuudes-

saan kuitenkin opinnäytetekijät suoriutuivat omasta mielestään prosessista hyvin, sillä vaike-

uksista huolimatta opinnäytetyö ja opas saatiin julkaisukuntoon. 
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10.1 Tulosten arviointi 

 

Tutkimustuloksia lähdettiin hakemaan saatua enemmän. Tarkoituksena oli kerätä molemmista 

haastattelututkimuksista yhteensä 250 vastausta.  Kokonaistavoitteeseen pääseminen ei olisi 

ollut mahdotonta. Tutkimuksen suorittivat P2P-opiskelijoista muodostunut taloushallinnon 

ryhmä, joista muodostettiin useampi ryhmä. Jokaisen ryhmän jäsenen vastuulla oli saada n. 

kymmenen vastausta, mutta osa kuitenkin ymmärsi tämän niin, että he soittivat kymmenelle 

eri yrittäjälle ja ne, jotka eivät vastanneet, jäivät pois vastauksista.  

 

Vastaustaukset auttoivat sisällöllisesti opinnäytetyötä ja vastanneet kertoivat rehellisesti ja 

selkeästi, minkälaisten asioiden kanssa he ovat kohdanneet ongelmia. Vastauksia saatiin riit-

tävästi ja niiden pohjalta pystyttiin saavuttamaan se tavoite, joka vastauksille oli asetettu, 

eli vastausten pohjalta pystyttiin määrittelemään ja rakentamaan opas yrittäjien avuksi. Vas-

tausten jakautumisen ja määrän perusteella tutkimustuloksia voidaan pitää suhteellisen var-

moina ja ainakin tarpeeseen nähden riittävinä. 

 

Vastausten pohjalta alettiin suunnitella oppaan runkoa. Oppaassa tuli käsitellä useita aiheita 

ja aihealueita, joten rungon ja aiheiden järjesteleminen loogisesti tuotti hiukan haasteita. 

Asiakokonaisuuksia jouduttiin liikuttelemaan useasti ennen lopullisen järjestyksen löytymistä. 

Aiheita jouduttiin myös rajaamaan ja rajauksia miettimään usein uudestaan, riittävän tiedon 

jakamiseksi, mutta turhan yksityiskohtaisen tiedottamisen välttämiseksi. Oppaan kirjoitustyyli 

ja ulkoasu muuttuivat myös opinnäytetyö prosessin aikana useita kertoja. Lopputuloksena kui-

tenkin syntyi yksinkertainen, mutta kattava, toimeksiantajaa tyydyttävä opas. Koska opas pe-

rustuu tutkimukseen, se vastaa niihin asioihin ja kohtiin, jotka osoittautuvat usein vaikeiksi ja 

haastaviksi.  

 

10.2 Oppimisen arviointi 

 

Opinnäytetyö oli, kuten aiemmin on jo ilmaistu, pitkä prosessi. Pitkän prosessin johdosta 

opinnäytetyön tekijät oppivat useita erilaisia asioita. Ensimmäinen asia, jonka opinnäytetyön 

tekijät oppivat oli isomman projektiryhmän ja tutkimuksen johtaminen. Opiskelijoilta olisi 

vaadittu lujempaa tahtoa päästä vaadittuihin tuloksiin pääseminen sekä huolehtimia, että 

ryhmä hoitaa sovitut asiat ajallaan. Esimerkiksi kaikki opiskelijat eivät toimittaneet raportte-

jaan eteenpäin, kuten oli sovittu.  Tutkimuksen tekemisen myötä tuli myös arvokasta lisäko-

kemusta kaikista tutkimuksen vaiheista ja osa-alueista. Tutkimus-opin lisäksi opinnäytetyön 

tekijät oppivat lukuisia asioita yrittäjänä olemisesta, sen haasteista, mahdollisuuksista sekä 

erilaisen näkemyksen taloushallintoon ja kaikkiin asioihin, mitä yrittäjyyteen kuuluu. Opin-

näytetyön myötä kertyi myös paljon uutta tietoa taloushallinnosta ja siitä kommunikaatiosta, 

jota yrittäjän ja tilitoimiston välillä tarvitaan toimivan taloushallinnan ylläpitämiseksi. 



32 
 

11 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Haastavan mutta opettavaisen opinnäytetyöprosessin yhteenvetona voidaan sanoa työn olleen 

vaivan arvoinen täyttäessään ne tavoitteet, jotka opinnäytetyöllä on yleisesti ja jotka opin-

näytetyöntekijät ja esimerkiksi toimeksiantaja henkilökohtaisesti sille asettivat. Oppinäyte-

työn myötä monivaiheisen projektin johtaminen ja läpivieminen tuli tutuksi opinnäytetyönte-

kijöille. Aikataulujen ja kommunikoinnin tärkeys tuli esiin opinnäytetyön eri vaiheiden aikana. 

Tavoiteen, johon opinnäytetyöllä pyritään, on oltava kaikille opinnäytetyöprosessiin osallistu-

ville selkeästi ja yhtäläisesti määritelty, jotta näkemys opinnäytetyön lopputuloksesta on sa-

manlainen, ja toteutus vastaa asetettuja tavoitteita sekä toiveita.  

 

Opinnäytetyön ja tutkimusprojektin aikana kävi ilmi, kuinka toisinaan itsestään selvät asiat 

voivat olla toisille täysin vieraita. Tämä huomio korosti opinnäytetyön tuotoksen tärkeyttä, 

vaikka edelleen se jättää vastaamatta varmasti joihinkin joitakin mietityttäviin kysymyksiin. 

Opinnäytetyön tuotoksen mittakaavassa on laajasta aihepiiristä johtuen mahdotonta vastata 

kaikkiin kysymyksiin yhdellä kertaa. Yleisenä johtopäätöksenä on, että edelleen vastaavaan 

aiheeseen liittyviä oppaita tarvitaan lisää. Opinnäytetyön tutkimuksessa nousi esiin aiheita, 

joita voisi käsitellä syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin, sekä aihekokonaisuuksia, jotka 

tarvitsivat laajempaa esittelyä, jotta kokonaiskuvan voisi lyhyesti ja ytimekkäästi viedä 

eteenpäin. 
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1  Johdanto 

 

Osana opinnäytetyötä tehdään kaksivaiheinen tutkimus, jolla selvitetään yrittäjien kohtaamia 

ongelmia koskien yrityksen tilinpitoa sekä taloushallintoa. Jotta tutkimuksesta saadaan mah-

dollisimman laaja ja kattava luodaan erillinen tutkimus myös tilinpidon ammattilaisille. Hei-

dän vastausten pohjalta luodaan kysely yrittäjille. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään 

opinnäytetyön osana julkaistavan oppaan sisällössä. Oppaan sisältö tullaan rakentamaan juuri 

näiden tutkimustulosten vastausten perusteella.  

 

2 Aihepiirin kuvaus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pienyrittäjien perustamisvaiheessa kohtaamia ongel-

mia ennen kaikkea taloushallinnon pohjalta.  Tarkoituksena on myös selvittää asioita, joista 

yrittäjät olisivat tarvinneet lisää tietoa perustamisvaiheessa. Tutkimuksessa on myös tarkoitus 

kartoittaa tilitoimistojen näkemyksiä siitä, minkälaisia asioita yrittäjien olisi hyvä tietää kos-

kien yrityksen kirjanpitoa sekä muita taloushallinnon asioita. Tutkimustulosten pohjalta luo-

daan aloittaville yrittäjille käytännönläheinen ja visuaalinen opas yrittäjille tilinpidon keskei-

sistä kysymyksistä heidän näkökulmastaan. 

 

3 Tutkimuksen tausta 

Tarkoituksena on luoda aikaisemmin julkaistulle ” aloittavan yrittäjän viisi askelta tilitoimis-

toon” opinnäytetyön pohjalta luotua opasta silmällä pitäen aloittaville yrittäjille käytännön-

läheinen opas, josta selviäsi taloushallinnon ja kirjanpidon perusasioita sekä sanastoa.   

 

 

4 Toimeksiantaja 

Tutkimuksen toimeksiantajana Hyvinkää- Riihimäki seudun Uusyrityskeskus yrityspaja, ja yh-

teyshenkilönä toimii Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yritysneuvoja Laura Manner- Raappana. 

Ohjaavina opettajina toimii Tero Uusitalo sekä Annemari Kuhmoinen 

 

5 Tutkimusongelma / Kehittämistehtävä 

Tutkimuksella ei ole olemassa tutkimusongelmaa vaan kehittämistehtävänä on kartoittaa ja 

lisätä pienyritysten tietoisuutta kirjanpidosta sekä taloushallinnosta. 

 

 

6 Tutkimuksen tavoitteet & tarkoitus 

Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada riittävästi vastauksia yrittäjiltä sekä tilitoi-

mistoilta, jonka pohjalta voidaan rakentaa mahdollisimman käytännönläheinen ja visuaalinen 

opas yrittäjille tilinpidon keskeisistä kysymyksistä yrittäjän näkökulmasta.  
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Tarkoituksena on saada n. 10 vastausta per / opiskelija. Kaiken kaikkiaan siis lähdetään ha-

kemaan n. 250 vastausta.  

 

 

7 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettiseksi viitekehyksenä toimii taloushallinto, johtaminen, laadullinen tutkimus sekä 

yritysviestintä. 

 

7.1 Keskeiset käsitteet 

 

Keskeisinä käsitteinä tutkimuksessa pidetään taloushallintoa, jossa perehdytään ennen kaik-

kea kirjanpitoon ja sen sisältämiin käsitteisiin sekä sanastoon.  

 

 

8 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus suoritetaan puhelinhaastatteluna, joka jaetaan kahteen eri vaiheeseen. Haastatte-

lut tullaan suorittamaan puoliksi strukturoimattomina eli haastateltaville ei anneta vastaus-

vaihtoja valmiiksi. Tarkoituksena on saada runsaasti vastauksia, mutta tutkimusta ei lähdetä 

toteuttamaan määrällisenä. Tutkimus toteutetaan laadullisen perustein, jossa käytetään hie-

man määrällisen tutkimuksen ominaisuuksia.  

 

8.1 Aineiston keräystapa 

Aineiston kerää projektissa mukana oleva projektiryhmä joka koostuu n. 25 P2P opiskelijasta. 

Aineisto kerätään puhelinhaastatteluna. Puhelimina toimivat P2P:n lainapuhelimet, joihin 

hankitaan prepaid-liittymät. 

 

8.2 Analysointitapa 

Ensimmäisen vaiheen analyysin suorittaa tutkimuksessa mukana oleva projektiryhmä, jonka 

jälkeen opinnäytetyön tekijät analysoivat vastaukset syvällisemmin.  

 

8.3 Tutkittavat 

Tutkimuksessa toteutetaan eri tutkimukset pienyrittäjille sekä tilitoimistoille. Pienyrittäjinä 

toimivat vuosina 2007- 2010 aloittaneet yrittäjät. Yrittäjien sekä osan tilitoimistojen yhteys-

tiedoista saadaan toimeksiantajan rekistereistä.  

 

9 Kustannusarvio 

Puhelinkustannusten arvioidaan olevan n. 200 euroa. Nämä kulut katetaan myymällä mainosti-

laa esitteestä. 
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10 Tutkimuksen aikataulu 

Viikko Tehtävä 

38 Toimeksiantajan tapaaminen,  

39 Opinnäytetyöohjeisiin tutustuminen, teorian hankkiminen (tutustuminen/ hyväk-

syttäminen ohjaajilla),  

Ohjaajien tapaaminen 29.9 k. 8:00-9:00. 

Tutkimussuunnitelman aloittaminen 

40 Tutkimussuunnitelma valmis => Eteenpäin ohjaajille/ opiskelijoille, kyselylomak-

keiden raakaversio 0,1 valmis. Teorian lukeminen. 

41 Kyselylomakkeiden lopullisten versioiden valmistuminen; Deadline 13.10. 

Toimeksiantajan tapaaminen 13.10 k. 10-12 

42 Teorian lukemista, 

Tutkimuksen aloittaminen/ Lähettäminen (Opiskelijat?) 

 

 

43 Opinnäytetyön tekemistä 

44 Opinnäytetyön tekemistä 

45 Tutkimustulosten deadline mahdollisesti? 

46  

47  

48 Tutkimustulokset viim. Mialla ja Nealle 

49 Analysointia 

51-1 Joululoma 

3  

 

 

11 Julkaisu ajankohta 

Opas tullaan julkaisemaan syksyn 2012 aikana. 

 

12 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 

 

Jokainen projektiin/ tutkimukseen osallistunut on vastuussa omalta osaltaan tutkimustulosten 

salassa pitämisestä sekä niitä koskevien materiaalien oikeaoppisesta säilyttämisestä. Lisäksi 

tutkimustulosten analysointiin osallistuvat henkilöt ovat velvollisia huolehtia tutkimustulosten 

oikeellisuudesta. Jokaisen haastattelijan on omalla toiminnallaan huolehdittava tutkimuksen 

eettisyydestä.  
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Kysymykset tilitoimistoille 

 

Mallisaate: 

 

Hei! Olen XXX Hyvinkään Laurea ammattikorkea koulusta. En kai soita pahaan 

aikaan?  

 

Hienoa, lähdin soittelemaan teille koska toteutamme tutkimusta koskien yrityksen 

taloushallintoa ja kirjanpitoa sekä yrittäjä-tilitoimistosuhdetta. Tutkimus on osa 

opiskelijoiden toteuttamaa opinnäytetyötä, jota tehdään Hyvinkään-Riihimäen seudun 

uusyrityskeskukselle ja jonka lopputuotoksena on tarkoitus tuottaa sähköinen opas 

uusille aloittaneille yrittäjille tilinpidosta.  

 

(Tutkimus toimii ainoastaan viitteenä toteuttavalle oppaalle. Tutkimuksessa saatujen 

vastausten perusteella oppaasta pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvin tarvetta 

vastaava teos.) 

 

(Tietojanne ei tulla käyttämään / luovuttamaan kolmansille osapuolille, eikä niitä 

yhdistetä antamiinne vastauksiin. Vastauksenne tullaan käsittelemään nimettöminä ja 

suoria vastauksianne ei tulla julkaisemaan missään.)  

 

Olisin halunnut haastatella teitä muutamalla kysymyksellä, olisiko teillä pieni hetki 

aikaa tai olisinko voinut soittaa teille paremmalla ajalla uudelleen? Haastattelu vie 

noin 10 – 15 minuuttia.  (Koska olisi hyvä ajankohta, että voisin soittaa teille 

uudestaan? Hyvä, Hienoa.. Palaan asiaan silloin! Kiitos ajastanne ja hyvää päivän 

jatkoa!) 

 

..Hienoa. Sopisiko teille että nauhoittaisin keskustelun litteroinnin helpottamiseksi, 

tallennetta ei tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hyvä… 

 

Taustatiedot: 

 

”Ensin olisin halunnut tiedustella teiltä roolianne tilitoimistossa.. Entä kuinka paljon 

teillä on kokemusta alalta.. Osaatteko antaa arvion mikro/pienyrittäjäasiakkaidenne 

määrästä..?" 

 

1. Rooli tilitoimistossa: 

2. Kokemus alalta: 

3. Arvio mikro/pienyrittäjäasiakkaiden määrästä: 

 

Haastattelukysymykset: 

 

”Hienoa, teillä on siis ihan mukavasti kohderyhmän asiakkaita. Asiakkaiden kanssa 

asioidessanne…” ”Oletteko huomanneet että..” ”Mitä mieltä olette..” ”Osaatko sanoa 

/ kertoa…” 

 

4.  Oletteko havainneet joitakin asioita, joita pienyrittäjäasiakkaiden on vaikeata 

ymmärtää koskien tilinpitoa? 
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5. Onko olemassa joitakin asioita, joita pienyrittäjäasiakkaat usein kysyvät? Mitä? 

 

6. Mitä asiaa tilinpitoon liittyen sinulta viimeksi kysyttiin? 

 

7. Mitä pienyrittäjät eivät ehkä osaa kysyä? 

 

8. Mitä toivoisit heidän kysyvän tai mihin kiinnittävän huomiota? 

 

9. Mainitse 5 tärkeintä asiaa jota yrittäjän pitää huomioida tilikauden aikana? 

 

10. Kuinka usein olette keskimäärin yrittäjäasiakkaaseen omatoimisesti yhteydessä 

koskien asiakkaan tilinpitoa? 

 

11. Oletteko viimeisen vk / kk aikana omatoimisesti antaneet palautetta 

pienyrittäjäasiakkaalle esimerkiksi. Ostojen suhteesta myyntiin? 

 

12. Ohjaatteko oma-aloitteisesti yrittäjää ennakkoverojen oikea-aikaiseen maksuun? 

 

13. Pyytävätkö yrittäjät teiltä yhteydenottoja tai ohjausta tilinpitoon? 

 

14. Haluavatko yrittäjät ja/tai tarjoatteko te palvelua, jossa tilinpitoa käydään läpi 

yhdessä kuukausittain/vuosittain? 

 

15. Onko tässä haastattelun aikana mieleenne tullut jotain mainittavaa koskien 

aihetta ja esimerkiksi yrittäjä-tilitoimistosuhdetta? mikä siinä on tärkeää jne.? 

 

”Hei olen todella kiitollinen saamistani vastauksista, mukava että pystyitte auttamaan 

ja oikein mukavaa syksyn jatkoa! ” 
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Kyselylomake yrittäjille 

 

Mallisaate 

 

”Hei! 

 

Olen XXX Hyvinkään Laurea ammattikorkea koulusta. Toteutamme tutkimusta koskien 

yrityksen taloushallintoa ja kirjanpitoa sekä yrittäjä-tilitoimistosuhdetta. Olisitteko 

mahdollisesti kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen? 

 

Hienoa, kysyisin vielä käytättekö yrityksenne tilinpidossa tilitoimistoa?(Jos ei, kiitä 

ajasta ja kerro että haastateltava ei valitettavasti kuulu kohderyhmään..) 

 

Selvä, kuten sanoin teen siis tutkimusta joka on osa opiskelijoiden toteuttamaa 

opinnäytetyötä ja jota tehdään Hyvinkään-Riihimäen seudun uusyrityskeskukselle 

tarkoituksena tuottaa sähköinen opas uusille aloittaneille yrittäjille tilinpidosta, 

tilitoimiston ja yrittäjän välisestä suhteesta. Vastaamiseen menee aikaa noin 15 

minuuttia. Olisitteko ehtinyt vastaamaan aiheeseen nyt tai voisimmeko sopia 

ajankohdan tutkimushaastattelua varten? 

 

(Koska olisi hyvä ajankohta, että voisin soittaa teille uudestaan? Hyvä, Hienoa.. Palaan 

asiaan silloin! Kiitos ajastanne ja hyvää päivän jatkoa!) 

 

(Tutkimus toimii ainoastaan viitteenä toteuttavalle oppaalle. Tutkimuksessa saatujen 

vastausten perusteella oppaasta pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvin tarvetta 

vastaava teos.) 

 

(Tietojanne ei tulla käyttämään / luovuttamaan kolmansille osapuolille, eikä niitä 

yhdistetä antamiinne vastauksiin. Vastauksenne tullaan käsittelemään nimettöminä ja 

suoria vastauksianne ei tulla julkaisemaan missään.) 

 
(..Hienoa. Sopisiko teille että nauhoittaisin keskustelun litteroinnin helpottamiseksi, 

tallennetta ei tulla käyttämään mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hyvä…) 

 

 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Käytättekö tilitoimistoa? (Jos ei, ei ole kohderyhmää) 

2. Minkälaisia palveluita käytätte? 

 

”Kerroittekin aikaisemmin käyttävänne yrityksenne tilinpidossa tilitoimistoa, voisitteko 

kertoa, minkälaisia palveluita käytätte tällä hetkellä..” 

 

(”Kerroitte juuri että, entäpä..” ”Oletteko huomanneet että..” ”Mitä mieltä olette..” 

”Osaatko sanoa / kertoa…”) 

 

3. Tarjoaako tilitoimistonne muita palveluita joita olette harkinnut käyttävänne? (Esim. 
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verosuunnittelu, kassabudjetointi, konsultointipalvelu ympärivuoden, muu neuvonta?) 

 

4. Koska viimeksi olitte yhteydessä kirjanpitäjäänne ja minkä takia, mistä asiasta? 

(Esim.. Onko teillä ollut viimeaikoina jokin erityinen asia joka teitä on askarruttanut 

rutiininomaisten asioiden lisäksi?) 

 

5. Miten säilytätte ja toimitatte tositteenne kirjanpitäjälle? (Minkälainen työnjako teillä 

on tositteiden yms. suhteen, kuinka usein teette kirjauksia kassakirjaan tms. 

päivittäin/kuukausittain jne.) 

 

6. Miten pidätte kassakirjaa? 

 

7. Oletko kokenut ALV:in laskemisen hinnoittelussa haasteelliseksi? (Jos kyllä, miksi ja 

miten?) 

 

8. Hoitavatko tilitoimisto verotukseen liittyvät asiat puolestanne tai minkälainen on 

työnjakonne? (Esim. verotili-ilmoittaminen, ennakkoverot ja ALVin maksu jne.) 

 

9. Tulkitsetko itsenäisesti tilitoimistonne tuottamia asiakirjoja tai tunnuslukuja vai 

tulkitseeko tilitoimistonne ne teille? (Saatteko hyötyä saamistanne asiakirjoista? 

Osaatteko kertoa tarkemmin millaista?) 

 

10. Oletteko laskeneet tuotteellenne tai palvelullenne katetuottoprosentin tai käytättekö 

hinnoittelussa esimerkiksi kerrointa tai millä muulla tavalla hinnoittelet tuotteenne? 

 

11. Teettekö budjettisuunnitelmia esimerkiksi varautuen tuleviin veroihin tai esimerkiksi 

kustannuslaskelmia tulevaisuuden suunnittelua varten? (Jos et, niin kokisitko sen 

tekemisen hyödylliseksi yhdessä tilitoimiston kanssa?) 

 

12. Minkä asian nostaisitte teille kaikista vaikeimmaksi oman yrityksenne 

taloudenpidossanne? 

 

13. Lopuksi: Jos haluaisit toivoa jotain tilitoimistolta, mitä se olisi? 

 

”Selvä, kiitos paljon vastauksistanne ja ajastanne. Mikäli teillä ei ole mitään 

kommentoitavaa ja lisättävää niin kiitän teitä vielä kerran osallistumisesta ja toivotan 

teille oikein hyvää syksyn jatkoa. Kiitos! Hei Hei! ” 

 

 

 

Huom.! Kysymysten perässä olevat tekstit ja jatkokysymykset ovat 

apukysymyksiä, mikäli vastaaja ei osaa vastata tai ei anna vastauksessaan 

mitään lisätietoa.. Ne ovat hyvä kysyä mutta eivät välttämättömiä mikäli 

vastaaja vastaa jotain muuta pelkän Kyllä/Ei vastauksen lisäksi. Lisäksi 

kyseessä on siis malli keskustelun rungolle ja vähän apuja, voitte vapaasti 

muokata saatetta yms. omaan puheeseen sopivaksi. 
 


