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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia konserniin X kuuluvien yritysten tilikarttoja ja laatia kehi-
tysehdotuksia tutkimuksen tulosten perusteella. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimi kon-
serni X. Konserniin x kuuluu 13 yritystä, joilla kaikilla on toisistaan eroava tilikartta. Yrityksen 
toimivat viidessä eri maassa Skandinavian ja Baltian alueella. Konsernin alkuaikoina yrityksel-
lä oli käytössään yksi tilikartta, jota aikojen edetessä kopioitiin ja muokattiin uuden yrityksen 
tarpeiden mukaiseksi. Opinnäytetyössämme selvitimme, onko yrityksen mahdollista rakentaa 
yksi tilikartta, jota käytettäisiin kaikissa konserniin kuuluvissa yrityksissä ja näin yhtenäistää 
konsernin kirjanpidon toimintoja. Lisäksi toimeksiantoon kuului selvittää, minkälaisia toimen-
piteitä tilikartan muokkaaminen vaatii.   
 
Opinnäytetyömme käytännön toimenpiteet aloitimme Konserni X:n henkilökuntaa haastatte-
lemalla. Haastatteluissa kävimme läpi nykyisiä tilikarttoja sekä opinnäytetyön tavoitteita. 
Lisäksi saimme kaikkien kolmentoista yrityksen tilikartat ja teimme niistä tilikarttavertailun. 
Näin saimme selville yritysten yhteisessä käytössä olevat tilit sekä ylimääräiset tilit. Opinnäy-
tetyön toisessa vaiheessa valmistelimme yhdessä toimeksiantajan kanssa kyselylomakkeen, 
joka oli suunnattu konsernin kirjanpitohenkilökunnalle. Lomakkeen tarkoituksena oli selvittää 
konsernin kirjanpitohenkilökunnan mielipiteitä tilikartoista sekä saada mahdollisia kehityseh-
dotuksia tilikarttoja koskien.  
 
Opinnäytetyömme viimeisessä vaiheessa selvitimme lähdekirjallisuuden sekä konsernin henki-
lökunnan avulla, mitä tilikarttojen muuttaminen vaatii konsernilta niin käytännön, kuin lain-
säädännönkin tasolla. Käytännön toimien kannalta oli myös tärkeää selvittää konsernin käyt-
tämän kirjanpito-ohjelman soveltuvuus tilikarttoihin tehtäviin muutoksiin. 
 
Opinnäytetyömme tuloksiin kuului tilikarttavertailu, tilikartta- ja kirjanpitokysely sekä tilikar-
tan muuttamisessa/vaihtamisessa huomioon otettavien tekijöiden ohjeisto. Toimeksiantaja oli 
erittäin tyytyväinen opinnäytetyön tuloksiin ja totesi ne hyödyllisiksi.  
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The subject of the thesis was to explore the accounts charts of corporation X and to create 
development suggestions based on the results. The client of this thesis was corporation X. 
There are 13 businesses within corporation X and all of them have different accounts charts. 
The companies function in five countries within the Scandinavia and Baltic area. When the 
business was started, it had one accounts chart. In time, every occasion a new business joined 
the group, the accounts chart  was copied and modified to match each new company’s needs. 
In this thesis we assessed whether it is possible for corporation x to build one accounts chart 
which would be used in every business within the corporation and this way unify the group’s 
accounting functions. In addition, the thesis assignment included considering what actions the 
group has to make in order to modify the accounts charts. 
  
The practical tasks of the thesis were started by interviewing corporation x’s staff. 
In the interviews we went through the group’s accounts charts and the goals of the thesis. In 
addition, we received the accounts charts of all 13 businesses and compared them. This way, 
we discovered the accounts that all the businesses use and also the accounts that were not 
being used by any of the businesses. In the second stage of practical tasks, we prepared two 
inquiries with the client and sent them to accounting staff of the group. The meaning of the 
inquiries was to get the accounting staff’s opinions about the current accounts charts and to 
receive potential development suggestions about them. 
  
In the last stage of the thesis, we assessed what it takes from the group to modify the ac-
counts charts legally and practically. We used different source books and the staff of the 
group to assess the situation.  In the sense of the practical actions, it was important to find 
out if the group’s accounting programme was suitable to perform these changes to the ac-
counts charts.   
 
The results of the thesis included a comparison of the accounts charts, an inquiry about the 
accounts charts and accounting together with instructions as to how to alter/change the cur-
rent accounts charts. The client was satisfied with the results and stated that they were use-
ful. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Development, accounting, corporation, chart of accounts, research



  

Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 6 

2 Tutkimus ............................................................................................. 6 

2.1 Tutkimusprosessi ........................................................................... 7 

2.1.1 Tutkimusprosessimalli yksi ....................................................... 7 

2.1.2 Tutkimusprosessimalli kaksi ...................................................... 8 

2.2 Laadullinen tutkimus ...................................................................... 9 

2.3 Määrällinen tutkimus .................................................................... 10 

2.4 Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erot ......................................... 11 

2.5 Kysely- ja haastattelututkimus käytännössä ........................................ 12 

2.5.1 Mittaus ja tiedonkeruu .......................................................... 12 

2.5.2 Kyselylomakkeen ja haastattelun suunnittelu .............................. 14 

2.6 Kyselyn kieliasu ........................................................................... 14 

2.7 Kyselyn yleinen olemus ................................................................. 16 

3 Tilikartta ja tilien luokkajako .................................................................. 17 

4 Tilinpäätös ........................................................................................ 19 

4.1 Tuloslaskelma ............................................................................. 19 

4.2 Tase ......................................................................................... 21 

4.3 Konsernitilinpäätöksen erityispiirteet ................................................ 21 

4.4 IFRS-tilinpäätöskäytäntö ................................................................ 22 

4.5 Konsernin sisäisten erien eliminointi ................................................. 23 

4.6 Kustannusseuranta kustannuspaikkojen avulla ..................................... 23 

5 Opinnäytetyön toteutus ja aikataulu ......................................................... 24 

6 Tilikarttavertailu ................................................................................. 25 

7 Kysely ja kyselyn tulokset ...................................................................... 26 

8 Tilikarttamuutokset ............................................................................. 33 

9 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset ........................................................ 34 

10 Arviointi ............................................................................................ 35 

Lähteet .................................................................................................... 37 

Sähköiset lähteet ........................................................................................ 38 

Taulukot ................................................................................................... 40 

Liitteet ..................................................................................................... 41 

 

 

 

 



  

1 Johdanto

 

Opinnäytetyö toteutettiin, koska konserni X:llä oli tarve saada yhtenäistettyä konserninsa tili-

karttoja ja tätä kautta myös tytäryhtiöidensä toimintoja. Opinnäytetyössä yhteistyötä tekivät 

Laurea Hyvinkään liiketalouden opiskelijat Sakke Lakaniemi ja Johannes Leino sekä konserni 

X. 

 

Konserni X on kansainvälinen kuljetusalan konserni, jonka toimi Suomessa, Ruotsissa, Virossa, 

Latviassa ja Liettuassa. Konserni X on erikoistunut nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen, 

joihin kuuluvat muun muassa polttoneste-, kemikaali- ja kaasukuljetukset. Vuodelle 2015 kon-

serni X:n budjetoitu liikevaihto on n. 60 miljoonaa euroa ja se tekee yhteistyötä monien eri 

alojen johtavien toimijoiden kanssa. 

 

Opinnäytetyön lopullisena tavoitteena oli yhtenäistää konserni X:n tilikarttoja ja tätä kautta 

myös eri tytäryhtiöiden kansainvälisiä toimintoja. Kehityskohteiden selvittämiseksi laadittiin 

kaksi kyselylomaketta eri yhtiöiden taloushallinnon henkilökunnalle. Kyselylomakkeiden tavoi-

teltu vastausmäärä oli kymmenen kappaletta. Tutkimuksen käytännön osuuden tiedonkeruu 

kyselylomakkeella pidettiin laadullisena huolimatta tutkimusmenetelmän määrällisestä ot-

teesta. Kyselylomake piti sisällään useita avoimia kysymyksiä koskien konserni X:n tilikartto-

jen ja kansainvälisten toimintojen kehittämistä. Tulkitsimme kyselyn avoimia kysymyksiä laa-

dullisella otteella. Tällä tavalla tutkimus täytti laadullisen tutkimuksen merkit.  

 

2 Tutkimus 

 

Tutkimus on systemaattinen prosessi, jolla tutkimisella ja tiedon analysoinnilla pyritään saa-

maan vastauksia erilaisiin esitettyihin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä kutsutaan tutkimus-

ongelmiksi. Yleensä tutkimuksesta saatava tieto on tarkoitettu yrityksen tai yhteisön johdolle, 

joka käyttää tutkimuksessa saatua tietoa päätöksenteon tukena. Tutkimus voidaan jakaa kah-

teen pääryhmään: laadulliseen, eli kvalitatiiviseen sekä määrälliseen, eli kvantitatiiviseen. 

(Alasuutari, Koskinen & Peltonen 2005, 14-15, Bougie & Sekaran 2013, 2, Likitalo & Rissanen 

1998, 7.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tutkimme konserni X:n ja sen tytäryhtiöiden tilikarttoja. Konsernilla on 

tällä hetkellä 13 erilaista tilikarttaa. Tarkoituksena oli tutkia, onko tilikarttoja mahdollista 

yhtenäistää ja tällä tavalla helpottaa konsernin taloushallinnon toimintaa. Kuten edelläkin on 

jo mainittu, opinnäytetyötä tehtiin yrityksen johdolle, joka päättää pannaanko opinnäytetyön 

aikana saamamme tulokset ja muutosehdotukset toimeen konsernissa.  
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2.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimuksen maailmassa on kaksi tyypillistä tutkimusprosessia. Seuraavissa kappaleissa tutus-

tumme näihin kahteen tutkimusprosessiin. Käytämme opinnäytetyössämme tutkimusprosessi-

mallia yksi.  

 

Valitsimme ensimmäisen mallin sen selkeyden takia. Kyseinen malli on yksinkertainen, kah-

deksanvaiheinen tutkimus, kun taas toisessa mallissa tutkimus on jatkuvaa, jossa ei ole alkua 

eikä loppua. Tutkittuamme molempia malleja vaikutti siltä, että ensimmäinen malli sopii pa-

remmin tekemäämme työhön, koska kyseessä oli meidän kannaltamme selkeä, kahdeksanvai-

heinen tutkimus, jolla oli alku ja loppu.  

 

2.1.1 Tutkimusprosessimalli yksi 

 

Kuten kuvio 1 näyttää, tutkimusprosessimallissa yksi ensimmäisenä tulee idea, tavallaan ky-

symys, johon tutkimuksella on tarkoitus löytää vastaus. Kyseessä on tällöin tutkimusongelma. 

Jenkinsin tutkimusprosessimallin mukaan toinen vaihe on kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskat-

sauksessa on tarkoitus tutustua tutkimuskirjallisuuteen ja valita tutkimukseen oikeat metodit. 

Kolmas vaihe ensimmäisessä mallissa on tutkimusaiheen kehittäminen. Tutkimusaiheen kehit-

tämisessä on tyypillisesti kolme osaa. Alkuperäinen idea/kysymys, tutkimuksen perustelu sekä 

täsmentävät kysymykset. Perustelua varten kannattaa miettiä, tuottaako tutkimus oikeita ja 

hyödyllisiä tuloksia vai antaako se toimeksiantajalle paremman kuvan nykytilanteesta. Täs-

mentävillä kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joita kehitetään vastausten saamiseksi alku-

peräisiin kysymyksiin. Ensimmäisen mallin seuraavat kohdat ovat tutkimusstrategian valinta, 

koesuunnittelu, tietojen keruu, tietojen analysointi ja tulosten julkaiseminen. (Järvinen & 

Järvinen 2011, 3-5.) 

 

 

Kuvio 1: Jenkinsin tutkimusprosessimalli (Järvinen & Järvinen 2011, 3.) 

 

Opinnäytetyömme idea tuli konserni X:ltä. Ideana opinnäytetyössä oli tutkia ja yhtenäistää 

konsernin tilikarttoja, joita on konserni X:llä ja sen eri maissa toimivilla tytäryhtiöillä yhteen-
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sä 13 kappaletta. Ihannetilanne olisi, että konserniin saataisiin yksi yhtenäinen tilikartta, jota 

kaikki konserniin kuuluvat yritykset voisivat käyttää toiminnassaan. Kirjallisuuskatsauksessa 

tutustuimme tutkimusta sekä verotusta käsittelevään kirjallisuuteen ja päätimme toteuttaa 

tutkimuksen kyselytutkimuksena sekä haastattelututkimuksena. Kyselytutkimus suunnattiin 

konserni X:n taloushallinnon henkilöstölle. Tutkimus toteutettiin, jotta konserni x:n taloushal-

linnon toimintoja saataisiin sujuvammaksi ja toimivammaksi.  

 

Koesuunnittelu- ja tulosten keruuvaiheessa suunnittelimme konserni X:n taloushallinnon hen-

kilöstölle kyselylomakkeen. Lomakkeita valmistui lopulta kaksi, koska osa kysymyksistä oli 

tarkoitettu konsernin kotimaiselle ja osa ulkomaiselle kirjanpidon henkilöstölle. Kyselyissä oli 

keskenään muutamia eroja, koska osa kysymyksistä vaati uudelleenmuotoilua konsernin ulko-

maista henkilökuntaa silmällä pitäen. Kyselylomakkeet perustuivat konsernin tilikarttoihin ja 

niillä pyrimme selvittämään taloushallinnon henkilöstön mielipiteitä ja kehitysehdotuksia kon-

sernin tilikarttoja koskien. Tietojen analysointivaiheessa keräsimme kyselylomakkeet ja nii-

den vastaukset yhteen ja koostimme niistä erilaisia diagrammeja. Tulosten julkaisuvaiheessa 

keräsimme kaiken materiaalin yhteen raporttiin ja esittelimme tulokset konserni X:n johdolle.  

 

2.1.2 Tutkimusprosessimalli kaksi 

 

Toisessa tutkimusprosessimallissa ei ole varsinaista alkua eikä loppua, vaan se on jatkuvaa 

toimintaa, kuten alla oleva kuvio 2 kertoo. 

 

Kuvio 2: Wallacen tutkimusprosessimalli (Järvinen & Järvinen 2011, 7.) 

 

Toisessa tutkimusprosessimallissa ei ole varsinaista alkua eikä loppua, vaan se on jatkuvaa 

toimintaa, kuten kuvio x kertoo. Tutkimukseen saatetaan kuitenkin lähteä esimerkiksi hypo-
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teesista eli olettamuksesta. Hypoteesi pyritään näyttämään toteen havaintojen avulla. Kun 

olettamus on näytetty toteen tekemällä tarpeeksi havaintoja, voidaan väite yleistää, jolloin 

siitä voidaan muodostaa teoria.  

 

Kuviossa esiintyvät neljä päämetodia eivät ole missään tietyssä järjestyksessä, mutta ovat 

toisen prosessimallin mukaan keskeisiä keinoja tutkimusprosessissa. Looginen induktio tarkoit-

taa havaintoryhmää, joiden avulla voidaan luoda yleistys asiasta. Looginen deduktio tarkoit-

taa jotain tiettyä toteennäytettyä teoriaa, jonka avulla voidaan muodostaa johtopäätös. Ope-

rationaalistaminen ja mittavälineiden valinta tarkoittaa tutkimukselle rakennettavaa koeym-

päristöä. Luokitus- ja laskentatoimien avulla kokeissa toteutetut havainnot saadaan analysoi-

tua ja järjesteltyä. (Järvinen & Järvinen 2011, 7-9.)  

 

Kuten yllä olevista väitteistä voidaan huomata, toisen tutkimusprosessimallin mukaan tehtävä 

tutkimus on jatkuva, kokoaikainen sykli, joten päädyimme ensimmäiseen tutkimusmalliin 

opinnäytetyömme tutkimusmallin valinnassa. Konsernin kansainvälisten toimintojen kehitys-

työ on kuitenkin ollut käynnissä koko ajan, joten opinnäytetyömme on vain osa kehitysproses-

sia. Tällä perusteella voidaan sanoa, että toista mallia on käytetty kehitysprosessin aikana. 

 

2.2 Laadullinen tutkimus 

 

Laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, mikä tähtää eri-

laisiin löydöksiin ilman tilastollisia tutkimusmetodeja. Se vastaa kysymyksiin miksi, miten ja 

millainen. Laadullinen tutkimus auttaa myös tutkijaa ymmärtämään tutkimusongelmaa. Laa-

dullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita numeroiden sijaan. Laadullinen tutkimus 

voidaan jakamaan kolmeen pääkohtaan: tutkimusaiheen kuvaaminen, tutkimusaiheen ymmär-

täminen ja tutkimusaineiston tulkitseminen oikealla tavalla. (Kananen 2009, 24.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan tutkimuksen kohdetta mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Voidaan myös sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on 

löytää uutta tietoa sen sijaan, että todennettaisiin jo olemassa olevia väitteitä. Tutkijan pi-

tää kuitenkin muistaa tutkimuksen arvolähtökohdat, sillä tutkimuksen arvot määrittävät tut-

kimuksen ja luovat raamit tutkimukselle ja tutkimusongelman ymmärtämiselle. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 156–157.) 

 

Monessa tapauksessa laadullisen tutkimuksen tutkimusongelmat asetetaan väljästi, koska tut-

kimusongelman määrittäminen lasketaan jo osaksi tuloksia.  Laadullisen tutkimuksen tulosten 

analysointi ei ole yhtä tarkkaan vaiheiksi purettua kuin esimerkiksi määrällisessä tutkimukses-

sa. Tällä tarkoitetaan sitä, että laadullisessa tutkimuksessa ei välttämättä edetä tulosten ana-
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lysointivaiheessa kohdasta yksi kohtaan kaksi, kohdasta kaksi kohtaan kolme ja niin edelleen. 

(Lindblom-Ylänne, Paavilainen, Pehkonen & Ronkainen 2011, 81–82.) 

Laadullisen tutkimuksen kerätty aineisto jää usein pienehköksi. Tämä johtuu siitä, että usein 

tutkittavia on melko vähän. Jos laadullinen tutkimus toteutetaan samassa laajuudessa kuin 

esimerkiksi määrällinen tutkimus, tutkimuksen aineiston hallinnasta sekä analysoinnista tulee 

vaikeaa, eikä tuloksista välttämättä saada irti sitä, mitä sillä on alun perin lähdetty hake-

maan. (Lindblom-Ylänne, Paavilainen ym. 2011, 83.) 

 

Tässä opinnäytetyössä pyrimme tarkastelemaan konserni X:n ja sen kansainvälisten tytäryhti-

öiden toimintaa ja kehittämään sitä. Pääkehityskohteena oli konsernin tilikarttojen kehittä-

minen ja sitä varten haastattelimme konsernin taloushallinnon henkilökuntaa ja saimme arvo-

kasta tietoa, joka tiivistettiin myöhemmin työssä nähtäviin kuvioihin ja raporttiin. Kuten yllä-

kin on jo mainittu, laadullisen tutkimuksen aineisto jää usein melko pieneksi. Vastaava tilan-

ne oli myös tämän tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen avulla saimme kuitenkin arvokasta tietoa 

kehitystyötä varten ja saavutettiin opinnäytetyön alkutavoite. 

 

2.3 Määrällinen tutkimus 

 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan määrien jakautumia, eroja ja muu-

toksia hyödyntämällä määrällisyyttä. Määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin: Mitä? Missä? 

Kuinka paljon? Kuinka usein? Tutkittavaa ilmiötä ja siinä havaittuja vaikutussuhteita sekä yh-

teyksiä kuvataan määrillä, jotka tiivistetään tunnusluvuiksi. Nämä tunnusluvut analysoidaan 

useimmiten tilastollisesti joko matemaattisiin malleihin vertaamalla tai mallintamalla mate-

maattisesti. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimuksen kohde pyritään jakamaan mitattaviin 

osioihin, esimerkiksi kyselylomakkeen kysymyksiksi. Kysymyksistä saadut vastaukset muunne-

taan muuttujiksi, jotka sitten tilastollisesti analysoidaan. (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 83–84.) 

 

Opinnäytetyössä määrällistä tutkimusta sovelsimme toteuttamassamme kyselyssä. Kyselyyn 

vaaditaan laadullisten kysymysten lisäksi määrällisiä kysymyksiä, joilla pystytään selvittämään 

vastaajiin liittyviä perustietoja. Näiden määrällisten perustietojen avulla pystymme laadullis-

ten kysymysten vastauksia jaottelemaan ja tekemään kaikkien vastauksien perusteella johto-

päätöksiä. 

 

Määrällinen tutkimus edellyttää tutkittavan ilmiön tuntemusta parametrien, tekijöiden ja 

muuttujien kannalta. Mittausten suorittaminen ei ole mahdollista ilman tietämystä, mitä mi-

tataan. Määrällisen tutkimuksen pyrkimyksenä on yleistäminen. Esimerkiksi kyselyssä pieneltä 

ryhmältä ilmiöön liittyviltä havaintoyksiköiltä kerätään tietoa kyselylomakkeella. Tämän pie-

nen joukon vastauksien voidaan katsoa kuvaavan koko joukon eli populaation mielipiteitä ja 
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arvoja. Määrällinen tutkimus on kuitenkin usein parhaimmillaan käytettynä suurten joukkojen 

tutkimiseen. (Kananen 2011, 17.) 

 

Kyselymme kannalta oleellista oli jaotella vastaajat eli  konserni X:n taloushallinnon työnteki-

jät yhtiöittäin, jotta saataisiin kuva kunkin yksittäisen yhtiön nykytilanteesta ja kehitystar-

peista. Oli tärkeää saada myös tietää, miten konserni X:n työskentelytavat taloushallinnon 

kannalta toimivat konsernin eri maissa. Kysely sisälsi myös muutaman määrällisen kysymyk-

sen, joissa  annoimme vastaajille selkeät vastausvaihtoehdot. Näiden kysymysten avulla 

saimme selkeää ja suoraa tietoa yhtiöiden nykytilasta.  

 

Määrällistä tutkimusta käytettäessä tiedon analysointitavat ovat yleensä rajoitetummat kuin 

laadullista tutkimusta tehdessä. Määrällisessä tutkimuksessa käytettävät tilastolliset ana-

lyysitavat ovat periaatteina jo yleisiä ja vakiintuneita. Vaikka tiedon käsittelyyn annetut työ-

kalut ovat usein selkeämmät kuin laadullisessa tutkimuksessa, vaatii tilastollinen analyysi sa-

malla tavalla myös asian ymmärtämistä, luovuutta ja tulkitsemista. Tutkittavan ilmiökentän 

vahva teoreettinen tietämys edistää järkevien selittävien yhteyksien löytämistä. Ilman vahvaa 

tietoperustaa tutkittavasta aiheesta saattaa jokin muuttujien välinen selityssuhde tai vaihtelu 

jäädä helposti huomaamatta. (Lindblom-Ylänne ym. 2011, 84.) 

 

2.4 Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen erot 

 

 

Määrällinen ja laadullinen tutkimusote voidaan nähdä tutkimuksen lähestymistapoina, jotka 

seuraavat toisiaan. Laadullinen tutkimus toimii kaiken määrällisen tutkimuksen pohjana.  Ku-

vio x yksinkertaistaa pääpiirteittäin laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen erot. (Kananen 

2011, 15.)   

 

Kuvio 3: Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erot (Kananen 2011, 15.) 
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Opinnäytetyössämme käytimme laadullista tutkimusotetta, mutta hyödynsimme määrällisen 

tutkimusotteen tiedonhankintakeinona tunnettua kyselylomaketta. Kyselylomakkeella ja 

haastattelulla selvitimme konserni X:n tämänhetkisen tilanteen ja löysimme kehityskohteita 

sekä –ehdotuksia konsernin yritysten toimintojen ja tilikarttojen osalta. Tutkijan roolissa 

olimme ulkopuolisia ja otimme kunkin eri haastateltavan/kyselylomakkeeseen vastaajan mie-

lipiteet ja vastaukset huomioon yksilöllisesti.  

 

2.5 Kysely- ja haastattelututkimus käytännössä 

 

Yksi tapa kerätä tietoa on kyselytutkimus. Sen avulla voidaan tarkastella erilaisia yhteiskun-

nan ilmiöitä, mielipiteitä, asenteita ja arvoja. Nämä tarkastelukohteet ovat usein erittäin 

monimutkaisia ja moniulotteisia. Kyselytutkimuksessa mittausvälineenä toimii kyselylomake, 

jonka avulla tutkija esittää kysymyksensä vastaajalle. Kyselylomaketta voidaan soveltaa laa-

jaan skaalaan tutkimuksia mielipidetiedusteluista ja katukyselyistä lähtien aina käyttäytymis-

tieteelliseen tutkimukseen ja soveltuvuustesteihin asti. (Vehkalahti 2014, 11.) 

 

Haastattelututkimus on osittain samankaltainen kyselytutkimuksen kanssa. Näiden kahden 

erona on, että tutkija tai haastattelija esittää itse kysymyksiä haastateltavalle kyselylomak-

keen sijasta. Haastattelijan tukena on haastattelulomake. Kysely- ja haastattelulomakkeen 

erona on, että kyselylomakkeen täytyy toimia ilman haastattelijan apua. Tutkimusprosessin 

kannalta haastattelu- ja kyselytutkimus eivät käytännössä lainkaan eroa, joten myöhemmässä 

tekstissä puhutaan vain kyselytutkimuksesta tekstin selkeyttämiseksi. (Vehkalahti 2014, 11–

12.) 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutimme tutkimuksen kysely- ja haastattelututkimuksena. Kysely-

lomakkeella opinnäytetyössä kartoitimme konserni X:n henkilökunnan mielipiteitä ja kehitys-

ideoita konsernin toimintojen yhtenäistämistä ja tilikarttoja koskien. Opinnäytetyössä haas-

tattelimme myös taloushallinnon ammattilaisia laajemman teoreettisen tietopohjan saavut-

tamiseksi. Tämän vuoksi oli tärkeää tarkastella kysely- ja haastattelututkimukseen liittyviä 

osa-alueita tarkemmin. 

 

2.5.1 Mittaus ja tiedonkeruu 

 

Kysymykset ja väitteet ovat kyselytutkimuksen mittareita, joiden tekemiseen liittyy sekä ti-

lastoihin että sisältöön liittyviä haasteita. Mittaus ja tiedonkeruu tapahtuvat kyselylomakkeel-

la, joka sisältää kyseessä olevia mittareita sekä erinäisiä kysymyksiä. Mielipiteet, arvot ja 

asenteet ovat usein monimutkaisia ja moniulotteisia, joten niiden mittaaminen on harvoin 

yksinkertaista. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella mittausvaihe huolellisesti ja toteuttaa se 

mahdollisimman hyvin, sillä mittausvaiheessa tehtyjä virheitä ei ole mahdollista korjata jäl-
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keenpäin millään analyysimenetelmällä. Huolellisesti suunniteltu mittausvaihe vaikuttaa myös 

valinnanmahdollisuuksiin analyysimenetelmissä ja tutkimuksesta tehtyjen johtopäätöksien 

luotettavuuteen. (Vehkalahti 2014, 17.) 

 

Kyselytutkimuksessa tiedonkeruuseen on useita erilaisia lähestymistapoja. Karkeasti jaettuna 

kyselytutkimuksen tiedonkeruumenetelmät voidaan jaotella kahteen ryhmään: itsenäisesti 

toimiviin ja haastattelijapohjalla toimiviin. Kuva x kuvaa, kuinka itsenäisesti toimiviin kyse-

lyihin kuuluvat Internetin ja intranetin välityksellä toteutettavat kyselyt, postin välityksellä 

toteutettavat kyselyt ja niin sanottu ”delivery and collection questionnaire”, jossa kyselylo-

make annetaan kohdehenkilölle henkilökohtaisesti ja kerätään myöhempänä ajankohtana. 

Haastattelijapohjalla toimiviin kyselyihin kuuluvat puhelimen välityksellä toteutettavat kyse-

lyt ja etukäteen tarkasti strukturoidut haastattelut. Haastattelijapohjalla toimivissa kyselyissä 

haastattelija taltioi vastaajan vastaukset, kun itsenäisesti toimivissa vastaaja itse merkitsee 

vastauksensa. (Lewis ym. 2009, 362–363.) Strukturoidut haastattelut voidaan jakaa vielä kol-

meen erilaiseen haastattelutyyppiin: täysin strukturoituun haastatteluun, jossa tutkija mää-

rää kysymykset ja esittää usein myös selvät vastausvaihtoehdot haastateltavalle, puolistruktu-

roituun haastatteluun, jossa haastateltavalle suodaan enemmän vapauksia ja hän voi vastata 

kysymyksiin omin sanoin sekä jopa ehdottaa omia kysymyksiä, ja syvähaastatteluun, joka pyr-

kii minimoimaan tutkijan vaikutuksen haastattelutilanteeseen (Alasuutari, Koskinen & Pelto-

nen 2005, 104). 

 

 

Tutkimuksessa kyselytyypin valintaan vaikuttavat monet erilaiset tekijät, joita ovat muun 

muassa vastaajien ominaisuudet, yksittäisen tietyn henkilön tärkeys vastaajana, vastaajien 

vastausten salassapidon ja luotettavuuden tärkeys, tutkimukseen tarvittavan otoksen suuruus 

ja todennäköinen vastausprosentti, kyselyssä esitettävien kysymysten tyyppi sekä kysymysten 

määrä. Nämä kriteerit eivät vaikuta kaikissa tutkimuksissa yhtä paljon, vaan jokainen kysely 

on tutkimuskohtainen. Joissain tutkimuksissa jokin tekijöistä saattaa olla aivan merkityksetön 

kyselyn tavoitetta ajatellen. Esimerkiksi postin välityksellä toteutettavassa kyselyssä on mah-

dollista valita juuri oikea kohdehenkilö kyselylle, mutta ei voi olla varma, että hän vastaa ky-

selyyn. Strukturoidussa haastattelussa taas korostuu, että vastaaja on juuri oikeanlainen koh-

dehenkilö kyselyä varten. 

 

Kuvio 4: Kyselytyypit (Lewis ym. 2009, 363.) 
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Kuvio 5: Kyselysuunnittelun periaatteet (Bougie & Sekara 2013, 149.) 

Opinnäytetyössämme toteutimme kyselymme Internetin välityksellä konserni X:n toiminnan 

kansainvälisyydestä johtuen. Konsernilla on henkilökuntaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian 

maissa, joten oli tehokkaampaa toteuttaa kysely Internetin välityksellä, kuin matkustaa ku-

hunkin maahan haastattelemaan henkilökuntaa. Opinnäytetyössä toteutimme myös puoli-

strukturoituja haastatteluja, joiden avulla saimme haastateltua opinnäytetyön kannalta oleel-

lista henkilökuntaa yhtiön pääkonttorissa. Haastatteluiden avulla laajensimme myös opinnäy-

tetyöhön liittyvää teoriapohjaa. 

 

2.5.2 Kyselylomakkeen ja haastattelun suunnittelu 

 

Laadukkaan kyselyn periaatteiden tulisi keskittyä kolmeen alueeseen. Ensimmäinen alue liit-

tyy kysymysten kieliasuun. Toinen alue keskittyy tulosten analysoinnin suunnitteluun ja miten 

aineiston vastaanoton jälkeen muuttujat kategorisoidaan, asetetaan mittakaavaan ja pure-

taan. Kolmas alue pureutuu kyselyn yleiseen olemukseen. Kaikki kolme aluetta ovat tärkeitä 

asioita kyselyä suunniteltaessa. Kuvio x kuvaa järjestelmällisesti näiden alueiden jaottelua. 

(Bougie & Sekaran 2013, 149.) 

 

 

2.6 Kyselyn kieliasu 

 

Kyselyä kirjottaessa tulisi ottaa huomioon vastaajien ymmärrystaso. Sanojen valinta on riip-

puvainen vastaajien koulutustasosta, termien käytöstä kulttuurissa ja vastaajien tietämykses-
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tä kyselyn aiheesta. Esimerkiksi lapsille esitettävässä kyselyssä kielen tulee olla selkeästi yk-

sinkertaisempaa kuin aikuisille korkeasti koulutetuille ihmisille. Mikäli asia on aikuisellekin 

vieras, tulee kyselyn kieliasun olla helppolukuisempi kuin asiantuntevalle henkilölle. (Bougie 

& Sekaran 2013, 150.) 

 

Opinnäytetyössämme toteutetussa kyselyssä oli mahdollista käyttää kieliasussa paljon asiaan 

liittyvää yksityiskohtaista termistöä, koska kysely kohdistettiin konserni X:n taloushallinnon 

henkilöstölle, jolla oli jo valmiiksi vahva tietämys kyselyyn liittyvästä aihepiiristä. Tämä mah-

dollisti laadullisen tutkimusotteen käyttämisen kyselyssä, joka yleensä tunnetaan määrällisen 

tutkimuksen tiedonkeräysvälineenä.  

 

Koska opinnäytetyössämme kyselyä käytettiin laadullisen tutkimuksen toteuttamiseen, on syy-

tä pohtia kyselyä teemahaastatteluna, joka toteutetaan kyselylomakkeella. Teemahaastatte-

lua toteutettaessa laaditaan haastattelurunko, johon kirjataan keskusteltavat aiheet. Kuvio x 

kuvaa, millaiset kysymykset ovat hyviä ja kuinka haastattelussa/kyselyssä voidaan syventää ja 

laventaa aihealuetta erilaisilla kysymyksillä. (Kananen 2014, 92.) 

 

 

Opinnäytetyömme kysely käsitteli kahta teema-aluetta, jotka olivat tilikarttojen nykytila ja 

mahdolliset kehitysehdotukset ja haasteet uudessa tilikartassa. Näiden teemojen avulla kyse-

lyn kysymykset pystyttiin jaksottamaan selkeästi kahteen kokonaisuuteen, mikä helpotti kyse-

lyn vastausten käsittelyä.  

 

Hyviä kysymyksiä teemahaastatteluun ovat muun muassa avoimet kysymykset, jatkokysymyk-

set ja hypoteettiset kysymykset. Avoimet kysymykset tuottavat runsaasti tietoa laajalta alal-

ta. Avoimien kysymyksien avulla selviää myös vastaajan ymmärrys käsiteltävään teemaan. 

Avointen kysymysten vastauksista nousee haastateltaessa esille faktoja, joihin haastattelija 

voi tarttua jatkokysymyksillä. Hyvällä kysymyksellä haastattelija voi saada aina vastauksen, 

joka tuottaa uuden jatkokysymyksen. Hyvässä haastattelussa/kyselyssä on myös hypoteettisia 

Kuvio 6: Teema on aihealue, jota syvennetään ja lavennetaan eritasoisilla kysymyksillä (Kana-

nen 2014, 92.) 
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kysymyksiä, joilla voidaan saada tietoa aiheesta, jota haastateltava ei ole vielä kokenut. Tä-

mä kuitenkin tarkoittaa, että saatu tieto ei ole luotettavaa, koska vastaukset eivät perustu 

tapahtuneeseen asiaan. (Kananen 2014, 92–93.)  

 

Kyselymme kannalta erittäin tärkeitä kysymyksiä olivat avoimet kysymykset, sillä halusimme 

saada selville konserni X:n asiantuntevan henkilöstön mielipiteet tutkittavaa ja kehitettävää 

aihetta kohtaan. Kyselyä laadittaessa tarkentavia kysymyksiä on haastavampaa esittää, sillä 

kyselyssä ei ole mahdollista reagoida avointen kysymysten vastauksiin reaaliaikaisesti. Kyke-

nimme kuitenkin tekemään olettamuksia kyselyyn vastanneiden vastauksista ja näin esittä-

mään kyselyssämme tarkentavia kysymyksiä. Hypoteettisilla kysymyksillä saimme selville alus-

tavia tietoja, miten opinnäytetyömme tulokset vaikuttaisivat henkilökunnan työskentelyyn. 

Näiden kysymysten lisäksi esitimme kyselyssämme muutamia vastaajan perustietoja koskevia 

kysymyksiä, joilla selvitimme, esimerkiksi missä konsernin yrityksessä vastaaja työskenteli. 

 

2.7 Kyselyn yleinen olemus 

 

Kyselyä suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon kyselyn kieliasun ja vastausten mittaami-

sen seikkojen lisäksi kyselyn yleinen ulkomuoto. Kyselyä laatiessa tulee ajatella vastaajan 

näkökulmasta, miltä kysely näyttää. Houkutteleva ja siisti kysely asianmukaisella esipuheella 

ja ohjeilla sekä hyvin järjestetyillä kysymyksillä ja sopivilla vastausvaihtoehdoilla helpottaa 

vastaajien vastaamista kyselyyn ja usein parantaa vastausten laatua ja määrää. (Bougie & 

Sekaran 2013, 154.) 

 

Asianmukainen esipuhe, joka selkeästi esittelee tutkimuksen toteuttajat ja selostaa kyselyn 

tarkoituksen, on hyvälle kyselylle välttämätön. On myös oleellista luoda yhteisymmärrys vas-

taajan kanssa ja motivoida häntä vastaamaan kyselyn kysymyksiin ajatuksella ja innokkaasti. 

Esipuheessa kannattaa mainita myös tutkimuksen luottamuksellisuus, jolloin vastaaja kokee 

vastaustensa olevan yksityisiä ja tällöin myös vastaa todenmukaisemmin. Esipuheen tulisi 

päättyä kohteliaaseen kiitokseen vastaajalle hänen vastauksistaan ja kyselyyn käytetystä 

ajasta. (Bougie & Sekaran 2013, 154.) 

 

Myös kysymysten looginen ja sopiviin osioihin jakaminen on tärkeää kyselyn ulkomuodon kan-

nalta. Kysymykset tulisi asetella siten, että vastaajan on mahdollisimman helppo lukea ja vas-

tata ne silmiään liikaa rasittamatta. Vaikka kysymykset olisi aseteltu järkevästi ja helppolu-

kuisesti, on tarpeellista myös ohjeistaa vastaajaa kysymyksiin vastaamisessa. Selkeät vastaus-

ohjeet erilaisissa kysymyksissä nopeuttavat vastaajan työtä ja ehkäisevät väärinymmärryksiä 

kyselyn täyttämisessä. (Bougie & Sekaran 2013, 154.) 
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Opinnäytetyömme kyselyn esipuhetta laatiessamme korostimme erityisesti työmme mahdolli-

sen hyödyn vastaajien kannalta. Myös luottamuksellisuuden huomioon ottaminen oli oleellista, 

jotta työntekijät uskaltaisivat avoimissa kysymyksissä esittää rohkeasti radikaalejakin kehitys-

ideoita. Vaikuttamisen mahdollisuus vastaajan omaan työhön näkyi selkeästi motivaattorina 

esipuheessa. Opinnäytetyömme kyselyssä jaottelimme kysymykset perustietojen kysymyksiin, 

tilikarttojen yhtenäistämistä koskeviin kysymyksiin ja yrityksen yleistä toimintojen kehittä-

mistä koskeviin kysymyksiin. Kyselyn toteutimme Laurea-ammattikorkeakoulun käyttämällä E-

lomakkeella, jonka avulla saimme kyselyyn selkeän ja helppolukuisen rakenteen. 

 

3 Tilikartta ja tilien luokkajako 

 

Kaikilla kirjanpitovelvollisilla täytyy olla jokaiselta tilikaudelta selkeä luettelo käytetyistä 

tileistä, niin sanotusti tilikartta. Tilin nimi kertoo yleensä mitä tili pitää sisällään. Jos kirjan-

pitovelvollisella on paljon tilejä, saatetaan tällöin tarvita tarkennusta tilien sisältöön. Tällöin 

käytetään niin sanottuja alatilejä. (Tomperi 2012, 85.) Tilikartasta on käytetty ajan kuluessa 

eri termejä. Kirjanpitolain yhteydessä tutuiksi ovat tulleet muun muassa termit ”tilijärjes-

telmä” ja ”tililuettelo”. Kaikki tarkoittavat samaa, mutta yleisemmäksi termiksi on muodos-

tunut tilikartta. Kuten Mäkinen ja Sorjonen määrittelevät (2003), ”tilikartta on luokiteltu lu-

ettelo tilien numeroista ja nimistä”.   

 

Tulo- ja arvonlisäverot määräytyvät kirjanpidon perusteella. Tämän takia kullekin erikseen 

selvitettävälle erälle tulee avata oma tilinsä. Mitä laajempi tililuettelo on, sitä tarkempaa 

tietoa yrityksen tai yhteisön päättäjät haluavat kirjanpidosta tietää. Useimmiten yrityksen 

johtoa kiinnostavat erityisesti yrityksen kannattavuus sekä esimerkiksi eri toimipisteiden kan-

nattavuus. Näiden tietojen perusteella yrityksen johto kykenee aloittamaan mahdolliset kor-

jaavat toimenpiteet. Tilikartan tilit on numeroitava, mikäli kirjanpito hoidetaan tietokoneel-

la. Käsin tehdyssä kirjanpidossa tilien numerointi ei ole välttämätöntä. (Tomperi 2012, 85.) 

 

Kirjanpitolaki 2:2§ sisältää seuraavat säädökset tilikartasta: ”Liiketapahtumat merkitään asian 

mukaan eri kirjanpitotileille. Jokainen tili on pidettävä jatkuvasti sisällöltään samana. Tilin 

sisältöä voidaan kuitenkin muuttaa toiminnan kehityksen, 2 momentissa tarkoitetun tililuette-

lon muutoksen tai muun erityisen syyn vuoksi”. ”Kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tili-

kaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön” 

 

Tilin sisältöä muutettaessa tililuettelosta tai erillisestä asiakirjasta tulee käydä ilmi tiliin teh-

ty muutos ja muutoksen päivämäärä. Jotta kirjausketjuun ei jäisi aukkoja, tililuettelon laati-

minen ja ajan tasalla pitäminen on äärimmäisen tärkeää. (Kirjanpitolautakunta 2011.) Mikäli 

tilikarttaan tehdään muutoksia, muutokset tulee tehdä tilikauden vaihteessa. Jos muutoksia 
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Kuvio 7: Tilien luokkajako (Mäkinen & Sorjonen 2002, 65.) 

kuitenkin tehdään kesken tilikauden, ovat tilejä koskevat muutokset korjattava myös tilikau-

den aikaisemman ajanjakson osalta. (Tomperi 2012, 87.) 

 

Opinnäytetyömme toimeksiantajalla konserni X:llä ja sen eri tytäryhtiöillä on yhteensä 13 eri 

tilikarttaa. Alun perin yhtiöillä on ollut yksi tilikartta, joka on kopioitu uuteen yritykseen pe-

rustamisvaiheessa. Ajan kuluessa kuitenkin tilikarttoja on kussakin yrityksessä muokattu li-

säämällä erinäisiä tilejä, mikä on johtanut todella suureen tilien määrään. Toteuttamassam-

me tilikarttavertailussa selvisi, että yhteisessä käytössä olevien tilien lisäksi yhtiöillä on lukui-

sia niin sanotusti turhia tilejä tilikartoissaan.  

 

Yrityksen kirjanpito ja verotus ovat tavallaan kaksi eri toimintoa, joilla on molemmilla oma 

määräävä lainsäädäntönsä, kirjanpitolaki sekä elinkeinoverolaki. Vuonna 2008 elinkeinovero-

lakiin tehty muutos toi kirjanpitoa ja verotusta entistä lähemmäksi toisiaan. Tämän aiheutti-

vat verouudistukset sekä uudet tilinpäätösstandardit (IFRS). Verotettava tulos ja sen laskemi-

nen perustuu edelleen kirjanpidolliseen tulokseen.  (Kukkonen & Walden 2009, 52.) 

 

Esimerkiksi tuloslaskelma sekä tase johdetaan suoraan yrityksen tilikartasta. Tämän takia tili-

karttaan tehtävät mahdolliset muutokset tai uudistukset helpottaisivat konserni X:n rapor-

tointia ja raporttien luettavuutta.  

 

Tilikartan tilit on jaettu perustileihin ja alatileihin. Tilikartan ensimmäisessä sarakkeessa ovat 

perustilit. Perustilejä käytetään silloin, kun kirjanpidosta ei tarvita tarkempia erittelyjä. Ala-

tilit otetaan käyttöön silloin, kun kirjanpidon raporteista halutaan nähdä suoraan yksityiskoh-

taisia tietoja. Perustilien ja alatilien ero on pieni. Alatileiltä saadaan rahan liikkeistä yksityis-

kohtaisempaa tietoa.  Alatilit ovat usein kuvaus päätilien sisällöstä, mutta alatilin avaamista 

kannattaa harkita tarkkaan, sillä liian pitkälle menevät alatilit tuottavat ongelmia. Useimmi-

ten mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä paremmin niiden kirjanpitoon soveltuu pelkkien 

päätilien käyttö. Isommat yritykset seuraavat huomattavasti tarkemmin liiketapahtumiaan ja 

tällöin alatilien käyttö on yleisempää. (Mäkinen & Sorjonen 2002, 55-56.) 
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Kuten kuvio 8 osoittaa, tilikartan tilit jaotellaan yhdeksään luokkaan. Luokat 1 ja 2 ovat tase-

tilejä, luokat 3-9 ovat tuloslaskelman tilejä. Luokkien numeroinnilla on myös oma syynsä. 

Luokkien numero kertoo sen, että tili alkaa luokan numerolla. Esimerkiksi luokkaan 1 kuuluvat 

tilit alkavat numerolla 1. Tilikartassa tilinumerot ovat yleensä neljän numeron pituisia. Poik-

keustapauksiakin on, sillä tietyillä alatileillä voi olla vielä alempi alatili. Numeroiden merki-

tykset tilinumerossa menevät seuraavasti: ensimmäinen numero tarkoittaa tililuokkaa, toinen 

numero tiliryhmää, kolmas tiliä, neljäs alatiliä ja viides alempaa alatiliä. (Mäkinen & Sorjonen 

2002, 58.) 

 

4 Tilinpäätös 

 

Jokaisen kirjanpitovelvollisen täytyy laatia tilikauden päättyessä tilinpäätös. Tilinpäätös ker-

too yrityksen/yhteisön varallisuusaseman ja tuloksen. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, 

tase, rahoituslaskelma sekä liitetiedot. Tilinpäätös tulee päivätä ja allekirjoittaa. Lisäksi ti-

linpäätökseen kuuluu toimintakertomus, jolla on omat sisältövaatimuksensa. (Taloushallinto-

liitto, 2015.) 

 

Tilinpäätöksellä on monia määräyksiä sekä muotovaatimuksia. Se tulee laatia valmiiksi neljän 

kuukauden sisään tilikauden päättymisestä ja siinä on noudatettava suoriteperustetta. Suori-

teperuste tarkoittaa, että tietyn tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä kertoo, mille tili-

kaudelle kyseinen meno tai tulo kirjataan. Tilinpäätöksessä on myös aina laadittava tasekirja 

sekä tase-erittelyt. (Taloushallintoliitto, 2015.) 

 

4.1 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelman tulee näyttää, mistä tilikauden tulos on syntynyt. Kirjanpitoasetus pitää sisäl-

lään viisi eri tuloslaskelman kaavaa. Näistä kaavoista kaksi on tarkoitettu liiketoimintaa har-

joittaville tahoille. Ammatinharjoittajille, asunto-osakeyhtiöille sekä yhdistyksille ja säätiöille 

on omat kaavansa (KPA 1 luku 1-5 §). Tuloslaskelma pitää sisällään kaikki yrityksen toimintaan 

liittyvät kustannukset ja tulot. Kun liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuloista vähenne-

tään liiketoiminnasta aiheutuneet kustannukset kuten henkilöstökulut, materiaalikulut, palve-

lukulut ja poistot, saadaan liikevoitto tai –tappio (Tomperi 2011, 146). 
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Kuvio 8: Tuloslaskelman kaava (KILA 1:10.3 §) 

 

Kun yrityksen myyntituloista vähennetään myynnin oikaisu- ja siirtoerät, saadaan liikevaihto. 

Edellä mainittuja oikaisu- ja siirtoeriä ovat esimerkiksi arvonlisävero, erilaiset alennukset se-

kä myyntien kurssierot. Liikevaihtoon lasketaan vain tavaroiden ja palveluiden myynti, joka 

on tarkoitettu voitolliseksi. Esimerkiksi henkilökunnalle hankintahintaan myytävä tavara tai 

palvelu ei kuulu myyntitulon piiriin, vaan se käsitellään ostomenon oikaisuna. (Tomperi, 2011, 

149.) 

 

Henkilöstökulut pitävät sisällään luonnollisesti palkat, tosin vain rahapalkat. Luontoisedut 

eivät kuulu tuloslaskelman henkilöstökuluihin. Palkkojen lisäksi henkilöstökuluihin kuuluvat 

lakisääteiset työnantajan sosiaaliturvamaksut, työeläkemaksut, tapaturmavakuutusmaksut, 

työttömyysvakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutusmaksut. Mikäli yrityksellä on vapaaehtoi-

sia henkilövakuutusmaksuja, ne sisältyvät myös henkilöstökuluihin. (Tomperi 2011, 150.) 
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Liiketoiminnan muihin tuloihin merkitään liiketoiminnasta aiheutuneet, liikevaihtoon kuulu-

mattomat tulot. Näistä tyypillisimpiä ovat vuokratulot, pysyvien vastaavien myyntivoitot, 

saadut yritystuet tai vakuutuskorvaukset. (Tomperi 2011, 149.) 

 

Yrityksen pidempiaikaiseen käyttöön hankitut tavarat jaksotetaan tavaran oletetulle käyt-

töiälle poistojen avulla. Poisto perustuu ostetun pitkävaikutteisen tuotantovälineen arvon tai 

käyttökelpoisuuden vähenemiseen. Poistot voidaan laskea ajan kulumisen tai tavaran käytön 

perusteella. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 83.) 

 

4.2  Tase 

 

Tase kertoo yrityksen taloudellisesta tilasta tilikauden päättyessä. Taseessa on kaksi puolta, 

vastaavaa ja vastattavaa. Taseen vastaavaa-puoli osoittaa, mihin raha on käytetty kun taas 

vastattavaa-puoli osoittaa, mistä rahat ovat peräisin. Tasekaavoja on olemassa vain yksi ja 

sitä käyttävät kaikki kirjanpitovelvolliset, jotka laativat taseen. (Tomperi 2011, 154.) 

 

Taseen vastaavaa-puoli esittää yrityksen varat. Erät, jotka ovat tarkoitettu tuottamaan usea-

na tilikautena, ovat pysyviä vastaavia. Muut vastaavien erät ovat vaihtuvia. Pysyviä vastaavia 

on kolmea erilasta tyyppiä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset 

(Tomperi 2011, 157-158). Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi kehittämismenot, aineet-

tomat oikeudet, liikearvo, muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut. Aineellisia hyö-

dykkeitä voivat olla esimerkiksi maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat sekä koneet 

ja kalusto (Honkamäki, Mäkelä, Pohjonen & Reponen, 337). 

 

Taseen vastattavaa puoli kertoo yrityksen pääomarahoituksesta. Pääomarahoituksena voi toi-

mia esimerkiksi oma pääoma tai erilainen vieraspääoma. Vierasta pääomaa on kahdenlaista, 

lyhytaikaista ja pitkäaikaista. Taseen peruskaava löytyy liitteestä kaksi.  

 

4.3 Konsernitilinpäätöksen erityispiirteet 

 

Konsernilla tarkoitetaan pysyvää taloudellista kokonaisuutta, jonka muodostaa kaksi tai use-

ampi juridisesti itsenäistä yritystä. Konsernin määräysvalta on yhdellä yrityksellä eli emoyri-

tyksellä. Muut konserniin kuuluvat yritykset ovat tytäryrityksiä. (Tomperi 2009, 154.) Opin-

näytetyön konsernin X emoyhtiöllä on yhteensä 12 tytäryritystä. 

 

Konsernitilinpäätöksen ajankohdan määrittää emoyrityksen tilipäätös, sillä ne laaditaan sa-

mana päivänä. Konsernitilinpäätöksen muodostavat konsernituloslaskelma, konsernitase sekä 

niiden liitteet. Konsernitilinpäätös on lopputulos, kun konserniyritysten tuloslaskelmat, taseet 

ja niiden liitetiedot yhdistetään. Konserneiden tulee myös antaa varojen hankinnasta ja nii-
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den käytöstä tilikauden aikana selvitys, jota kutsutaan rahoituslaskelmaksi. Poikkeuksena täs-

sä kohdassa ovat kuitenkin pienet konsernit, joille rahoituslaskelman laatiminen ei ole pakol-

lista. Emoyrityksen hallinnassa olevaa taloudellista kokonaisuutta pyritään kuvaamaan kon-

sernitilinpäätöksellä, jonka tulee osoittaa konserniin kuuluvien yhtiöiden tappio tai voitto se-

kä taloudellinen asema. Konsernitilinpäätöksessä konserni esitetään siten kuin kyseessä olisi 

yksi kirjanpitovelvollinen. Konserniyritysten välillä on useita erilaisia toimia, joihin perustuvi-

en sisäisten erien vaikutus tulee eliminoida konsernitilinpäätöksessä. (Tomperi 2009, 158.) 

 

Konsernin kulut ja tuotot, sisäinen voitonjako, ulkopuolisten omistusta vastaavat osuudet ty-

täryrityksen tuloksista (vähemmistöosuus) ja aktivoitujen konsernin sisäisten katteiden lisäyk-

set ja vähennykset konserniyritysten taseisiin konsernituloslaskelmasta vähentämällä saadaan 

konsernin tulos tilikaudella. Konsernin oma pääoma taas esitetään konsernitaseessa, kun on 

vähennetty konserniyritysten väliset velat ja saamiset, aktivoidut konsernin sisäiset katteet 

konserniyritysten taseissa, keskinäinen osakeomistus ja kun ulkopuolisten omistusta tytäryri-

tyksissä vastaavat osuudet on erotettu konsernitaseeseen omaksi eräkseen (vähemmistö-

osuus). (Tomperi 2009, 158–159.) 

 

Suomen lainsäädännön perusteella määräytyy suomalaisen konsernin emoyrityksen velvolli-

suus laatia konsernitilinpäätös. Kirjanpitolaki määrittää, että emoyrityksen tulee laatia kon-

sernitilinpäätös, mikäli se on osakeyhtiö tai henkilöyhtiö, jonka taustalla on osakeyhtiö. Osin-

gonjakotilanteessa on laadittava aina konsernitilinpäätös Osakeyhtiölain mukaan. Vain tietyis-

sä olosuhteissa alakonsernin emoyhtiö on vapautettu konsernitilinpäätöksen laatimisesta. 

Konsernitilinpäätöksen laatimatta jättäminen sallitaan Kirjanpitolain mukaan myös, jos enin-

tään yksi seuraavista kriteereistä ylittyy sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella: 

liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa, taseen loppusumma 3 650 000 ja palve-

luksessa keskimäärin 50 henkilöä. (Honkamäki ym. 2012, 21.) 

 

4.4 IFRS-tilinpäätöskäytäntö 

 

IFRS (International Financial Reporting Standards) -tilinpäätöstä laadittaessa korostuu sijoitta-

jan näkökulma. Sijoittajien informaatiotarpeet täyttävät myös useimpien tilinpäätöksen käyt-

täjäryhmien tietotarpeet. Erona suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön on se, että suomalainen 

käytäntö korostaa velkojien suojaa. IAS (International Accounting Standards)/IFRS-

raportoinnissa painotetaan taseen merkitystä, joten tilinpäätöksen perustekijät eli taseen 

varat, velat ja oma pääoma sekä tuloslaskelman tuottojen ja kulujen määrittely eroavat Suo-

men kirjanpitosäännöksistä. Yrityksen taloudellisen aseman määrittely tapahtuu taseessa, 

jonka perustekijät ovat oma pääoma sekä varat ja velat. Tuloslaskelman tarkoituksena taas 

on kuvata tulosta, johon vaikuttavat tuotot ja kulut. (Tomperi 2009, 215.) 
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IFRS-standardeihin ei sisälly sitovaa mallia tuloslaskelman ja taseen esittämiseen, mutta IAS 1 

Tilinpäätöksen esittäminen -standardi määrittelee vähintään esitettävät tiedot. Standardeja 

uudistetaan jatkuvasti, mikä vaikeuttaa yhden yleisen tuloslaskelma- ja tasekaavan laatimis-

ta. IFRS-konsernitilinpäätöstä laatiessa voidaankin noudattaa useita eri standardeja yhtäaikai-

sesti siirtymäsäännösten mukaisesti. Liitteessä 3 esitetään esimerkinomaiset IFRS:n mukaiset 

tuloslaskelma- ja tasekaavat. (Honkamäki ym. 2012, 23–24.) 

 

Mikäli konserni X alkaa toteuttaa tilinpäätöstään IFRS-käytännön mukaan, tulisi sen johtaa 

tilikarttansa IFRS:n standardien mukaisista tuloslaskelma- ja tasekaavoista. Tämä muuttaisi 

tilikartan muotoa suuresti ja vaatisi totuttelua konsernin taloushallinnon henkilökunnalta. 

Tilikartan muuttaminen tähän muotoon saattaa kuitenkin tulevaisuuden kannalta olla järke-

vää, mikäli IFRS-tilinpäätöskäytäntö tulee pakolliseksi kaikille kirjanpitovelvollisille Suomessa 

tai konsernin mahdollisesti listautuessa pörssiin, jolloin sen käyttö on pakollista. 

 

4.5 Konsernin sisäisten erien eliminointi 

 

Konsernitilinpäätöksen tulisi oikein laadittuna esittää konserni, kuin se olisi yksi yritys. Kon-

sernin sisäiset tuotot ja kulut, tase-eriin sisältyvät katteet, saamiset ja velat sekä voitonjako 

tulee vähentää konsernin tuloslaskelmasta. Käytännössä eliminointi tapahtuu samalla tavalla 

sekä kirjanpitolain että IFRS:n mukaan laadituissa konsernitilinpäätöksissä. Jollei konsernin 

sisäisiä tuottoja ja kuluja sekä saamisia että velkoja eliminoida, olisivat esimerkiksi konsernin 

liikevaihto ja kulut sekä taseen molemmat puolet liian suuret. (Honkamäki ym. 2012, 114.) 

 

Saamiset ja velat konserniyrityksiltä tulee esittää taseessa omilla riveillä Kirjanpitoasetuksen 

mukaan. Kyseisten rivien saldoista selviää sisäisten saamisten ja velkojen eliminoituminen. 

Eliminointien jälkeen saldojen tulisi olla nolla. Tilikarttaan erikseen perustetut sisäiset tuot-

toja ja kuluja varten perustetut tilit helpottavat huomattavasti tuloslaskelmaerien eliminoin-

nin oikeellisuuden varmistamista. (Honkamäki ym. 2012, 117.) 

 

Konserni X:n kuuluu 13 eri yritystä, minkä takia on erittäin tärkeää luoda selkeästi erilliset 

sisäisten erien tilit eliminointia varten. Kaikissa maissa, joissa konserni X toimii, ei myöskään 

käytetä samaa valuutta, mikä vaikeuttaa sisäisten erien täsmäyttämistä. Myös tämän vuoksi 

tilikartan selkeys sisäisten erien tilien kannalta on tärkeää. 

 

4.6 Kustannusseuranta kustannuspaikkojen avulla 

 

Yrityksen toiminta voidaan jakaa pieniin toimintayksikköihin tai vastuualueisiin, joita kutsu-

taan kustannuspaikoiksi. Kustannuspaikkojen seurannalla pystytään määrittämään tietyn vali-

tun vastuualueen syntyneet kustannukset. Näitä kustannuksia budjetoituihin tavoitteisiin ver-
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taamalla mahdollistetaan kustannuspaikkojen tarkkailu budjettiseurannassa. Kustannuspaikat 

jaetaan yleisesti kahteen eri tyyppiin: pääkustannuspaikkoihin ja apukustannuspaikkoihin. 

Kustannukset pääkustannuspaikoille kohdistetaan suoritteille ilman välivaihetta yleiskustan-

nuksina, kun taas apukustannuspaikkojen tarkoitus on joko vastata yrityksen toiminnan edel-

lytyksistä yleisellä tasolla tai avustaa pääkustannuspaikkojen toimintaa. (Järvenpää ym. 2010, 

90.) 

 

Omat koodinsa erottavat kustannuspaikat tosistaan. Näiden koodien avulla kustannukset mer-

kitään oikeille vastuualueille, mikä tapahtuu yleensä liikekirjanpidossa, kun kustannukset re-

kisteröidään tileille kustannuslajeittain ja kustannuspaikoittain. Vastuualuejaot ja tämän 

myötä myös kustannuspaikkajaot saattavat muuttua yrityksen, sen organisaatioiden ja strate-

gioiden kehittyessä sekä tilanteiden muuttuessa. (Järvenpää ym. 2010, 92.) Tämän vuoksi tili-

kartan muutosta suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon myös kustannuspaikkojen ja vas-

tuualueiden jaot. Suunnitteluprosessissa tulee tutkailla ovatko nykyiset kustannuspaikat ja 

vastuualueet relevantit sekä sopivat yrityksen nykyistä toimintaa ajatellen. 

 

5 Opinnäytetyön toteutus ja aikataulu 

 

Opinnäytetyön toteuttaminen alkoi virallisesti viikolla 2/2015, kun toimeksiantajan, konserni 

X:n yhteyshenkilö piti meille briiffin työn aiheesta ja tavoitteista. Opinnäytetyön toteuttamis-

ta oli kuitenkin jo suunniteltu yhdessä toimeksiantajan kanssa sähköpostien välityksellä syksyn 

aikana. Briiffin jälkeen aloimme työstää opinnäytetyöstämme aiheanalyysiä, jota muutettiin 

ja hiottiin aina viikolle 14 asti. Aiheanalyysin muuttuessa myös työmme miellekartta teo-

riaosuuksista muuttui, mutta muutama teoria-aihe oli kuitenkin alusta asti selvillä, mikä mah-

dollisti teoriaosuuksien kirjoittamisen aloittamisen. Teoriaosuutta kirjoitimme käytännön 

osuuden rinnalla ja teoriaosuuden ensimmäinen versio saatiin valmiiksi viikolla 19. Taulukko 1 

kuvaa opinnäytetyömme toimenpiteet jaoteltuna suunnitteluun, teoriaan, toteutukseen ja 

raportointiin. 

 

Opinnäytetyön käytännön osuuden aloitimme haastattelemalla konserni X:n henkilökuntaa 

saadaksemme selville konsernin tilikarttojen nykyistä tilaa. Samalla konsultoimme heitä myös 

koskien kyselyämme ja saimme erinomaisia lisäkysymyksiä konsernin kirjanpitoa ja tilikarttoja 

koskien omien kysymyksiemme lisäksi. Haastattelun yhteydessä meille toimitettiin myös jo-

kaisen konserniin kuuluvan yrityksen tilikartta, joista viikolla 12 koostimme tilikarttavertai-

lun. 

 

Laatimamme kyselyn lähetimme toimeksiantajalta saaduille yhteyshenkilöille viikolla 13. Vii-

kon kuluttua lähetimme kyselyn uudelleen vastausprosentin maksimoimiseksi, minkä jälkeen 

annoimme vielä viikon vastausaikaa ennen kuin suljimme kyselyn ja aloitimme tulosten ana-
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lysoinnin viikolla 15. Kun olimme saaneet kyselyn vastaukset selkeästi esitettävään muotoon 

ja tehneet johtopäätökset tuloksista, sovimme toimeksiantajan kanssa tapaamisen konserni 

X:n tiloissa viikolle 18 esittääksemme aikaansaadut dokumentit.  

 

Kyselyn tulosten analysoinnin jälkeen saimme yhteyshenkilöltämme konsernin kirjanpito-

ohjelman tuottajan yhteystiedot. Olimme yhteydessä kirjanpito-ohjelman tuottajaan viikolla 

17 selvittääksemme, mitä tulee erityisesti ottaa huomioon tilikarttaa muutettaessa kun ky-

seessä on konserni X:n käyttämä kirjanpito-ohjelma. Hänen vastauksistaan koostimme tässä 

opinnäytetyössäkin esiintyvän dokumentin tilikartan muuttamiseen/vaihtamiseen liittyvistä 

vaatimuksista ja huomiokohdista.  

 

 

Taulukko 1: Opinnäytetyön aikataulu 

 

6 Tilikarttavertailu 

 

Opinnäytetyötä aloittaessamme toimeksiantaja toimitti meille 13 erilaista tilikarttaa. Tilikar-

tat oli tärkeää saada vertailtavaan muotoon, jotta saatiin selville yhteisessä käytössä olevat 

tilit ja tilikartoista oli helppo poimia niin sanotut ylimääräiset tilit. Siirsimme tilikartat Exce-

liin ja muovasimme niistä muotoilultaan yhtenäiset, minkä jälkeen liitimme kaikki tilikartat 

yhteen tiedostoon ja järjestimme ne tilijärjestykseen. Poistettuamme luettelosta kaksoiskap-

paleet tililuettelon pituudeksi tuli yhteensä 2748 riviä. Samassa tiedostossa eri alalehdillä 

Tehtävän nimi Viikko

Suunnittelu

Briiffi 2

Aiheanalyysin laatiminen 2

Aiheanalyysi valmis 14

Teoria

Miellekartta 2

Miellekartta valmis 14

Teorian kirjoittaminen 2

Teoria valmis 19

Toteutus

Kehitys- ja Talousjohtajan haastattelu 11

Tilikarttavertailun laatiminen 12

Kyselyn laatiminen 10

Kyselyn lähetys 13

Kyselyn tulosten analysointi 15

Kyselyn tulosten esittely 18

Kirjanpito-ohjelman vaatimusten selvitys 17

Raportointi

Opinnäytetyödokumentin valmistelu 18

Tulosten esittely toimeksiantajalle 20
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ovat myös kaikki tilikartat erikseen, jotta Excelin PHAKU-toiminnolla kykenimme tunnista-

maan, mitkä tilit ovat kussakin yrityksessä käytössä. Tiedoston ensimmäiselle lehdelle li-

säsimme otsikkopalkkiin kunkin yrityksen nimen, jonka alle PHAKU- ja Korvaa-toiminnon avul-

la merkitsimme rastilla, mikä tili kussakin yrityksessä on käytössä. Viimeistelimme taulukon ja 

lopputuloksena saimme selkeän tilikarttavertailun, jota konserni X hyödynsi lähes välittömästi 

konsernipalaverissaan. Taulukossa 1 esitetään esimerkkiosa aikaansaatua vertailua. Taulukos-

sa 2 ei kuitenkaan näy kuin pieni osa vertailua ja siitä puuttuu esimerkiksi osa yrityksistä. 

 

 

7 Kysely ja kyselyn tulokset 

 

Opinnäytetyön käytännön isoin työ oli toteuttaa kysely toimeksiantajan kanssa. Kyselyn suun-

nitteluvaiheessa suunnittelimme itse kysymyksiä, jotka mielestämme sopivat kyselyn luontee-

seen. Toimeksiantajan edustajat kehittivät myös mielestään tärkeät kysymykset. Poimimme 

yhdessä joukosta sopivimmat kysymykset, jonka jälkeen teimme kyselyn. Kyselyn kysymykset 

koskivat muutoksia yritysten tilikartoissa sekä niiden mahdollista kehittämistä. Kyselyssä oli 

myös muutama kysymys, jotka koskivat työntekijöiden omaa työtä ja sen kehittämistä. 

 

Päätimme toteuttaa kyselyn Laurean käyttämällä eLomakkeella. Tämä helpotti kyselyn luo-

mista, koska eLomake oli meille ennestään tuttu. Kysely lähetettiin viiteen maahan; Suo-

meen, Ruotsiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Tästä syystä teimme kaksi erillistä kyselyä, 

Suomeksi ja Englanniksi. Kyselyt olivat sisällöiltään lähes samat, yhtä kysymystä lukuun otta-

matta.  

 

Taulukko 2: Konserni x:n ja sen tytäryritysten tilikarttavertailu 
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Kyselyn suunnittelun aloitimme helmikuun 2015 puolivälissä. Suunnitteluprosessi jatkui aina 

maaliskuun puoleenväliin saakka. Kyselyn valmistuttua, lähetimme kyselyn ensimmäisen ker-

ran 25.3.2015 ja toisen kerran 6.4.2015. Huhtikuun 2015 aikana saimme analysoitua kyselyn 

tulokset ja teimme sen perusteella johtopäätökset tilikarttojen kehittämistä koskien.   

 

Kyselyssä käytettiin seuraavia kysymyksiä: 

 

- Työskentelen konserni X:ssä työntekijänä 

- Minkä konserni X:ään kuuluvan maayrityksen kirjanpidon asioita käsittelet? 

- Mitkä kirjanpidon kirjaussäännöt ovat pakollisia paikallisen lainsäädännön mukaan? 

- Onko yhtiön tilikartta mielestänne toimiva? 

- Pitäisikö yhtiön tilikarttaa mielestänne kehittää tai muuttaa? Jos vastasit kyllä edelli-

seen kysymykseen, miten yrityksen tilikarttaa tulisi kehittää? 

- Onko yrityksellä yleistä kirjausohjetta? 

- Tarvitsevatko tytäryhtiöiden kirjanpidon työntekijät usein apua pääkonttorista? 

- Mitä haasteita aiheuttaa, jos tilikartassa on vain yksi tili (esim. suojavarusteet) ja kir-

jauksessa aina määritellään käytettävä alv-kanta? 

- Jos tilikartan numerointi harmonisoidaan konsernitasolla ja kaikille tytäryhtiöille ote-

taan käyttöön sama tilikartta eri maissa, mitä haasteita siitä syntyy? 

- Miten IFRS -tilinpäätöskäytäntö pitää ottaa huomioon tilikarttakehityksessä/tilikartan 

muuttamisessa? 

 

Kysely lähetettiin 11:lle konsernin kirjanpidosta vastaavalle henkilölle. Asetimme vastausmää-

rän tavoitteeksi 10. Tavoite ei täyttynyt, koska kyselyyn vastasi kuusi henkilöä. Kaksi vastaa-

jista oli Liettuasta, kaksi Latviasta, yksi Ruotsista ja yksi Suomesta. Virosta emme saaneet 

vastauksia ollenkaan.   
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Kuvio 9: Työskentelen konserni x:ssä työntekijänä 

 

Kyselyn ensimmäisen kysymyksen oli tarkoitus selvittää, työskentelevätkö vastaajat konserni 

X:n palkkalistoilla vai ovatko he ulkopuolisen kirjanpitoyrityksen palveluksessa. Kuten kuvio 

10 osoittaa, 67 % (4 kpl) vastaajista työskentelee ulkopuolisen kirjanpitoyrityksen palvelukses-

sa ja loput 33 % (2 kpl) konserni X:n palveluksessa. Ulkopuolisessa kirjanpitoyrityksessä työs-

kentelevistä kaksi oli Latviasta, yksi Liettuasta ja yksi Ruotsista. Konserni X:llä työskentelevis-

tä vastanneista yksi oli Liettuasta ja toinen Suomesta.   

 

 

Kuvio 10: Missä konserni x-maassa työskentelet? 

2 

4 

Työskentelen konserni x:ssä työntekijänä 

Kyllä

Ei

1 

1 

0 
2 

2 

Missä konserni x -maassa työskentelet? 

Suomi

Ruotsi

Viro

Latvia

Liettua
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Kyselyn toisen kysymyksen (kuvio 11)  tarkoitus oli selvittää, minkä maan konserni X:n kirjan-

pidon toimintoja vastaajat hoitavat. Ulkopuolisessa kirjanpitoyrityksessä työskentelevistä kak-

si oli Latviasta, yksi Liettuasta ja yksi Ruotsista. Konserni X:ssä työskentelevistä vastanneista 

yksi oli Liettuasta ja toinen Suomesta.   

 

Maa Kirjanpitoa säätelevät 

Suomi Kirjanpitolaki, Verolaki, Arvonlisäverolaki, Osakeyhtiö-

laki 

Ruotsi Kirjanpitolaki, Tilinpäätöslaki, K3 standardit 

Liettua - 

Latvia Kirjanpitolaki, Tilinpäätöslaki, IFRS 

Viro - 

Taulukko 3: Kolmannen kysymyksen tulokset, kirjanpidon säätely eri maissa kyselyn mukaan 

 

Kyselyn kolmas kysymys koski kirjanpidon säätelyä lainsäädäntöä kussakin vastaajan maassa. 

Kuten taulukko 3 kertoo, Suomessa kirjanpitoa säätelevät kirjanpitolaki, verolaki, arvon-

lisäverolaki sekä osakeyhtiölaki. Ruotsissa säätelystä huolehtivat paikallinen kirjanpitolaki, 

tilinpäätöslaki sekä K3 –standardit. Kyselyyn vastanneiden mukaan Liettuassa kirjanpitoa ei 

juurikaan säädellä. Tosin lähteemme (http://www.aat.lt/index.php?id=85) sivuilla mainitaan, 

että Liettuassakin on paikallinen kirjanpitolakinsa. Latviassa kirjanpitoa säätelee vastannei-

den mukaan paikallinen kirjanpitolaki, tilinpäätöslaki sekä IFRS –tilinpäätöskäytäntö, joka on 

käytössä eri puolilla maailmaa. Viron kirjanpidon säätelystä emme saaneet tietoa kyselyn 

avulla, koska emme saaneet sieltä vastauksia.  

 

http://www.aat.lt/index.php?id=85
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Kuvio 11: Onko yrityksen nykyinen tilikartta mielestänne rakennettu hyvin? 

 

Kyselyn neljännessä kysymyksessä (kuvio 12) kysyimme kirjanpidon henkilökunnan mielipiteitä 

hoitamiensa yritysten tilikartoista. Kyselyyn vastanneista vain yksi henkilö oli sitä mieltä, että 

hoitamansa yrityksen tilikartta ei ole rakennettu hyvin. Tämä henkilö oli Suomesta. Muut vas-

taajat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä yritysten tilikarttoihin.  

 

 

Kuvio 12: Pitäisikö yrityksen tilikarttaa kehittää tai muuttaa? 

 

5 

1 

Onko yrityksen nykyinen tilikartta 
mielestänne rakennettu hyvin? 

Kyllä

Ei

2 

4 

Pitäisikö yrityksen tilikarttaa kehittää tai 
muuttaa? 

Kyllä

Ei
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Kysymyksessä viisi (kuvio 13) kysyimme kirjanpidon henkilökunnan mielipiteitä siitä, pitäisikö 

yrityksen tilikarttaa kehittää tai muuttaa. 33 % (2 kpl) vastaajista oli sitä mieltä, että tilikar-

toissa olisi kehitettävää. Kyselyn vastauksissa kävi ilmi, että olisi helpompaa, jos kaikissa ty-

täryrityksissä siirryttäisiin käyttämään samaa tilikarttamallia kuin emoyhtiössä, sillä edelly-

tyksellä että arvonlisäverokannat saataisiin helposti muokattua tilikarttoihin kunkin maan mu-

kaan.  

 

 

Kuvio 13: Onko yrityksellä yleistä kirjanpidon kirjausohjetta? 

 

Kysymyksessä kuusi (kuvio 14) kysyimme, onko yrityksellä yleistä ohjetta kirjausten tekemi-

seen. 67 % (4 kpl) vastaajista kertoi, että yrityksellä ei ole erillistä ohjetta kirjausten tekemi-

seen. Nämä vastaukset tulivat Liettuasta, Ruotsista ja Suomesta. Ruotsiin kylläkin toivottiin 

sellaiset laadittavan. 33 % (2 kpl) vastaajista kertoi yrityksellään olevan kirjausohjeet. Mo-

lemmat vastaajat olivat Liettuasta.  

 

2 

4 

Onko yrityksellä yleistä kirjanpidon 
kirjausohjetta? 

Kyllä

Ei
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Kuvio 14: Tarvitsetko mielestäsi lisäkoulutusta työsi paremmin hoitamiseen? 

 

Kuten kuvio 15 näyttää, kysymyksessä seitsemän kysyimme kirjanpidon henkilökunnan lisäkou-

lutuksen tarpeesta. Ainoa mielestään lisäkoulutusta tarvitseva työntekijä oli Liettuasta. Vas-

taaja mainitsi vastauksessaan toivovansa koulutusta Suomen kirjanpitolakiin liittyen. Syyksi 

tälle vastauksessa ilmoitettiin, että tällöin olisi mahdollista vertailla Suomen ja Liettuan kir-

janpidon määräysten eroja ja täten ymmärtää asioita paremmin.   

 

Mitä haasteita aiheuttaa, jos tilikartassa on vain yksi tili (esim. suojavarusteet) ja kirjaukses-

sa aina määritellään käytettävä alv-kanta? 

 

Vastauksissa ilmeni, että tilikartassa yhtä tiliä käytettäessä ja kirjauksessa alv-kannan määrit-

teleminen aiheuttaisi kirjanpitäjille selvästi lisää töitä ja kasvattaisi virheiden riskiä kirjanpi-

dossa. Vastaajien mukaan nykyisilläkin tilikartoilla tulee virheitä kirjauksiin ja alv-kantoihin. 

Kaksi vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei yhden tilin käyttäminen ja kirjauksessa alv-

kannan määritteleminen aiheuttaisi mitään haasteita. 

 

Jos tilikartan numerointi harmonisoidaan konsernitasolla ja kaikille tytäryhtiöille otetaan 

käyttöön sama tilikartta eri maissa, mitä haasteita siitä syntyy? 

 

Kolme vastaajista oli sitä mieltä, ettei yhden tilikartan käyttö kaikissa tytäryhtiöissä aiheut-

taisi juurikaan haasteita. Lopuista vastauksista ilmeni kuitenkin, että lisätöitä yhtenäisessä 

tilikartassa aiheuttaisi eri maiden alv-kannat ja niiden vaihtaminen.  

 

1 

5 

Tarvitsetko mielestäsi lisäkoulutusta työsi 
paremmin hoitamiseen? 

Kyllä

Ei
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Miten IFRS-tilinpäätöskäytäntö pitää ottaa huomioon tilikarttakehityksessä/tilikartan muut-

tamisessa? 

 

Tällä hetkellä kyselyn mukaan Suomessa ja Ruotsissa ei ole käytössä IFRS-

tilinpäätöskäytäntöä, joten niistä maista tulevien vastaajien mielestä, IFRS-käytäntöä ei tar-

vitse muutosprosessissa huomioida. Latvian ja Liettuan vastaajien mukaan IFRS-käytännön 

kanssa ei tule ongelmia, kunhan tilikarttaan tehtävät muutokset ja uusi tilikartta ovat selkeitä 

sekä tilikartan avulla on helppo vertailla ja raportoida tuloksia. 

 

8 Tilikarttamuutokset 

 

Konserni X käyttää kirjanpidossaan tiettyä kirjanpito-ohjelmaa. Jotta saimme kuvan siitä, mi-

tä vaatimuksia ohjelma asettaa tilikarttojen muutoksille, kyselimme asiasta ohjelman asian-

tuntijalta, ohjelmiston tuottajan palvelupäälliköltä. Seuraavassa kappaleessa käymme läpi 

asioita, jotka tulee ohjelmiston tuottajan palvelupäällikön mielestä ottaa huomioon tehtäessä 

tilikarttoihin muutoksia kyseisessä kirjanpito-ohjelmassa.  

 

Ohjelman tuottajan edustajan mielestä tilikartan muutos on aina projekti ja sen toteuttami-

sen ajankohta on mietittävä aina tarkkaan. Kun tilikarttamuutokset suunnitellaan kunnolla, 

voidaan välttää haasteita, jotka olisi voitu estää kunnollisella toteutuksen suunnittelulla. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: 

 

1. Miksi tilikarttaa/tilikarttoja halutaan muuttaa? 

2. Tilikarttamuutosten ajankohta 

3. Konversiotaulukon teko (Mikä vanha tili vastaa uutta tiliä) 

4. Tilien kirjaussäännöt 

5. Informointi tiedon hyväksikäyttäjille ja web-tiliöijille 

6. Vaikuttavatko muutokset liittymärajapintoihin käytettävän ja jonkun muun kirjanpito-

ohjelman välillä? 

7. Vaikuttavatko muutokset toisiin ohjelmiin, joissa hyödynnetään käytettävän kirjanpi-

to-ohjelman tilikarttaa? 

 

Palvelun tuottajan mukaan seuraavat asiat tulee ottaa huomioon, jos siirrytään yrityskohtai-

sista tilikartoista käyttämään yhteistilikarttaa: 

 

1. Yhteistilikartan teko uuteen yhtiöön (puhdas yhtiö) 

2. Yhteistilikartan aktivoimisajankohdan määrittäminen 

3. Saldojen siirrot 

4. Vanhojen tilien poistaminen tilikartoista, ottaen huomioon konversiotaulukon 
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Yleisesti ottaen muutos tehdään aina tilinpäätösvaiheessa. Kun tilinpäätös on valmis, piilote-

taan niin sanotut omat tilit käytöstä. Vuodenvaihdeajossa voidaan määritellä vastaavuustilit 

uudestaan tilikartassa.  

 

Itse kirjanpito-ohjelma antaa tiettyjä rajoituksia tilikarttoihin tehtäville muutoksille. Tilinu-

mero voi olla maksimissaan kahdeksan merkkiä pitkä. Tilinumero on tunniste, eli tunnistera-

kenne pitää tarkistaa, jos pituus muutetaan. Tilinumero on numeerinen eli tilinumeron alussa 

ei ole nollaa. Tilinumero kytketään tiettyyn tiliryhmään niin, että tiliryhmän alla olevat tilit 

tulostuvat numerojärjestyksessä. Tilinumeron avaus riittää sen käyttämiseen, mutta käyttäjän 

tulee muistaa itse kytkeä kyseinen tili oikeaan raporttiin. Tilikartta voi myös kuulua useam-

paan tilikarttaan.  

 

9 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyömme käytännön osuus koostui kolmesta eri osasta: tilikarttavertailusta, tilikart-

ta- ja kirjanpitokyselystä sekä tilikartan muuttamisessa/vaihtamisessa huomioitavien tekijöi-

den ohjeistosta. Jo ensimmäisessä tapaamisessa toimeksiantajan henkilökunnan kanssa ilme-

ni, että konsernin tilikartoissa on kehityskohteita. Tilikarttavertailusta ilmeni, että konserni 

X:n ja sen tytäryrityksien tilikartoissa on runsaasti niin sanottuja turhia tilejä, jotka eivät ole 

käytössä. Turhat tilit vaikeuttavat tilinpäätösraporttien ja tunnuslukujen tulkitsemista ja tä-

män vuoksi konsernille tytäryrityksineen on tarve joko muuttaa nykyisiä tilikarttoja tai luoda 

kokonaan uusi tilikartta, jota voidaan käyttää jokaisessa yrityksessä ja tarvittaessa kopioida 

uuteen tytäryritykseen.  

 

Tilikarttavertailun jälkeen opinnäytetyössä selvitimme konserni X:n henkilökunnan mielipitei-

tä ja toiveita koskien nykyisiä tilikarttoja sekä kehitysehdotuksia tilikarttojen muutosproses-

sia koskien. Kyselyssä selvitimme myös muuhun kirjanpitoon liittyviä seikkoja. Lähetimme 

kyselyn yhdelletoista henkilökunnan jäsenelle ja vastauksia saimme kuudelta taloushallinnon 

henkilökunnan jäseneltä. Yhtiön toiminnan kehittämiseen osallistuminen oli siis vajavaista ja 

siihen myös toimeksiantaja kaipasi parannusta kyselyn tuloksia läpikäydessä. Kyselyssä ilmeni, 

että vain yksi taloushallinnon henkilökunnan jäsen oli tyytymätön tilikartan nykyiseen raken-

teeseen.  Kaksi kuudesta vastaajasta olivat sitä mieltä, että tilikarttoja tulisi kehittää. Ylei-

nen mielipide oli siis, että tilikartat ovat käyttökelpoisia. Kyselyn vastauksissa kuitenkin ilme-

ni olevan helpompaa, mikäli kaikissa yrityksissä olisi käytössä yhtenäistilikartta, sillä edelly-

tyksellä, että arvonlisäverokannat olisivat vaihdettavissa kunkin maan tarpeiden mukaan. Ky-

symys arvonlisäverokantojen käytöstä aiheutti hajontaa vastauksissa, mutta vahvempi mieli-

pide oli, että virheiden riski kasvaa huomattavasti, jos kirjanpitäjän täytyy kirjauksen yhtey-

dessä määritellä arvonlisäverokanta manuaalisesti. Kysymyksessä yhtenäistilikartan käyttöön-
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otossa oltiin sitä mieltä, että suurimmat haasteet tulisivat vastaan eri maiden arvonlisävero-

kannoissa ja niiden vaihtamisessa. IFRS-tilinpäätöskäytännön kanssa ei kyselyn mukaan tule 

ongelmia, kunhan tilikarttaan tehtävät muutokset ja uusi tilikartta ovat selkeitä sekä tilikar-

tan avulla on helppo vertailla ja raportoida tuloksia.  

 

Tilikarttavertailun ja kyselyn tulosten perusteella ehdotamme konserni X:lle yhtenäistilikart-

taa, josta joko löytyvät tilit jokaisen maan arvonlisäverokannoille tai arvonlisäverokannat 

vaihdetaan kuhunkin karttaan maan mukaan. Mikäli tilikartasta löytyisi jokaisen maan arvon-

lisäverokannat, se pystyttäisiin kopioimaan jokaiseen yritykseen sellaisenaan. Negatiivisena 

puolena tässä olisi se, että tilikartasta muodostuisi todella suuri kokonaisuus. Toisessa vaihto-

ehdossa tilikartan kokoa saataisiin rajoitettua, mutta lisätyötä aiheuttaisi arvonlisäverokanto-

jen muuttaminen eri maissa toimivien yrityksien tilikarttoihin. Molemmissa vaihtoehdoissa 

tilikarttoihin saattaisi muodostua joillekin yrityksille ylimääräisiä tilejä, koska esimerkiksi kul-

jetusyrityksen ja korjaamoyrityksen tarpeet tilikartan suhteen ovat erilaiset.  

 

Ehdotamme myös, että toimeksiantaja valmistelisi uudelle tilikartalle myös kirjausohjeet ta-

loushallinnon henkilökunnan käyttöön. Tämä ilmeni myös kyselyn vastauksissa. Kirjausohjeet 

ovat myös mahdollisen uuden tilikartan käyttöönoton jälkeen erittäin tärkeät virheiden vält-

tämiseksi kirjanpidossa. Toimeksiantajan kannattaisi myös aloittaa mahdollisen uuden tilikar-

tan suunnittelu jo tilikauden alussa, jolloin suunnitteluun jää riittävästi aikaa. Riittävä aika 

varmistaa sen, että prosessi tehdään huolella eikä hätiköidysti ja uusi tilikartta olisi valmis 

käyttöönottoon tilikauden loputtua. 

 

10 Arviointi 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan edustajan lausunto opinnäytetyöstämme meni seuraavasti: 

”Kansainvälisen kuljetuskonsernin tilikarttojen kehittämisprosessin suunnittelu -

opinnäytetyön teettäminen perustuu tiedostettuun tarpeeseen kehittää yhtiön historiallista 

painolastia kantavaa tilikarttojen moninaisuutta. Hyvältä tilikartalta vaaditaan paljon. Se on 

perusta yksiselitteiselle ostoreskontran hoidolle, sen avulla muodostetaan käsitys liiketoimin-

nan ja muun toiminnan tilasta, se mahdollistaa järkevän käyttöomaisuuskirjanpidon, luo poh-

jan palkkakulujen selkeälle esittämiselle ja paljon muuta. Hyvä tilikartta skaalautuu yrityksen 

muuttuviin tarpeisiin, mutta sen ylläpito rakenteellisesti virtaviivaisena vaatii pitkäjänteisyyt-

tä ja kurinalaisuutta. Opinnäytetyöhön ovat sen tekijät koonneet tiivistettyyn muotoon ne 

perusteet, millä yhtiö voi tehdä päätöksen. lähteäkö laajaan ja runsaasti työtä vaativaan 

hankkeeseen: olemassa olevien tilikarttojen harmonisoitiin. Harmonisointi on ehdoton edelly-

tys, jotta yhtiö pystyy vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan raportointivaatimuksiin, hal-

linnoimaan järjestelmätasolla monimutkaisen konsernirakenteen sekä toteuttamaan aukotto-

man audit trail–kirjauskäytännön prosessien osana. Käytännön tasolla opinnäytetyötä hyödyn-
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tämällä määrittelemme hankkeen tavoitteet ja tulokset.” Lisäksi toimeksiantajan edustaja 

totesi olevansa erittäin tyytyväinen opinnäytetyön tuloksiin ja sen etenemiseen kevään 2015 

aikana.  

 

Asetimme opinnäytetyöhömme realistiset tavoitteet, jotka opinnäytetyön edetessä muotou-

tuivat lopulliseen muotoonsa. Omalta osaltamme saavutimme opinnäytetyön alussa itsellem-

me asettamamme tavoitteet hyvin. Konserni x:n on opinnäytetyön tulosten perusteella helppo 

aloittaa arviointi siitä, johtavatko opinnäytetyön tulokset varsinaisiin toimenpiteisiin eli tili-

karttamuutoksiin. Lisäksi kyselyiden avulla saimme kerättyä konsernille arvokasta tietoa, jon-

ka avulla se voi kehittää taloushallinnon toimintojaan muun muassa valmistelemalla kir-

jausohjeet kullekin konserniin kuuluvalle yritykselle. Yhteistyö ja kommunikointi onnistui toi-

meksiantajan kanssa hyvin ja kaikissa kysymyksissä pystyimme kääntymään toimeksiantajan 

puoleen. Saimme liitettyä opinnäytetyöhön osuvan teoriapohjan, jonka avulla selvisimme hel-

pommin käytännön töistä. Opinnäytetyön teoriaosuus auttaa myös konserni x:ää mahdollisten 

tilikarttamuutosten suunnittelussa. Lähdekirjallisuus oli monipuolista ja ajantasaista. Teo-

riakokonaisuus oli hyvin linkitetty itse opinnäytetyön aiheeseen. 
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Liite 1 Miellekartta 
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Liite 2 Taseen esimerkkikaava 

 

V a s t a a v a a 

A PYSYVÄT VASTAAVAT 

I Aineettomat hyödykkeet 

1. Kehittämismenot 

2. Aineettomat oikeudet 

3. Liikearvo 

4. Muut pitkävaikutteiset menot 

5. Ennakkomaksut 

II Aineelliset hyödykkeet 

1. Maa- ja vesialueet 

2. Rakennukset ja rakennelmat 

3. Koneet ja kalusto 

4. Muut aineelliset hyödykkeet 

5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 

III Sijoitukset 

1. Osuudet saman konsernin yrityksissä 

2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä 

4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

5. Muut osakkeet ja osuudet 

6. Muut saamiset 

B VAIHTUVAT VASTAAVAT 

I Vaihto-omaisuus 

1. Aineet ja tarvikkeet 

2. Keskeneräiset tuotteet 

3. Valmiit tuotteet/tavarat 

4. Muu vaihto-omaisuus 

5. Ennakkomaksut 

II Saamiset 

1. Myyntisaamiset 

2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

4. Lainasaamiset 

5. Muut saamiset 

6. Maksamattomat osakkeet/osuudet 

7. Siirtosaamiset 

III Rahoitusarvopaperit 

1. Osuudet saman konsernin yrityksissä 
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2. Muut osakkeet ja osuudet 

3. Muut arvopaperit 

IV Rahat ja pankkisaamiset 

V a s t a t t a v a a 

A OMA PÄÄOMA 

I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 

II Ylikurssirahasto 

III Arvonkorotusrahasto 

IV Käyvän arvon rahasto 

V Muut rahastot 

1. Vararahasto 

2. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot 

3. Muut rahastot 

V Edellisten tilikausien voitto (tappio) 

VI Tilikauden voitto (tappio) 

B TILINPÄÄTÖSIIRTOJEN KERTYMÄ 

1. Poistoero 

2. Vapaaehtoiset varaukset 

C PAKOLLISET VARAUKSET 

1. Eläkevaraukset 

2. Verovaraukset 

3. Muut pakolliset varaukset 

D VIERAS PÄÄOMA 

1. Joukkovelkakirjalainat 

2. Vaihtovelkakirjalainat 

3. Lainat rahoituslaitoksilta 

4. Eläkelainat 

5. Saadut ennakot 

6. Ostovelat 

7. Rahoitusvekselit 

8. Velat saman konsernin yrityksille 

9. Velat omistusyhteysyrityksille 

10. Muut velat 

11. Siirtovelat



 45 
  Liite 3 

Liite 3 IFRS-tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen esimerkkikaavat 
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