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1. Johdanto 

 

Johdon laskentatoimen ammattilaisten roolia organisaatiossa ja niiden toimimista 

liikkeenjohdon päätöksenteon tukena on tutkittu jo pitkään. Aihe on kiinnostanut sekä 

suomalaisia että kansainvälisiä tutkijoita etenkin viime vuosikymmeninä. Jo 1980-luvun 

lopulla ja varsinkin 1990-luvulla johdon laskentatoimen roolissa ja toimintatavoissa 

tunnistettiin tarve muutokseen (ks. esim. Atkinson et al., 1997; Grandlund & Lukka, 

1998). 

Muutosta on tutkittu tällä vuosituhannella laajasti, ja tutkimuksissa on havaittu johdon 

laskennassa ja sen roolissa organisaatiossa yleinen muutostrendi. On havaittu myös, 

että johdon laskentatoimen ammattilaisten, joita kutsutaan Suomessa hyvin usein 

controllereiksi, työnkuvassa on tapahtunut muutos (ks. esim. Järvenpää, 2001; Vaivio & 

Kokko, 2006; Baldvinsdottir, Burns, Norreklit & Scapens, 2009). Controllereita on 

aiemmin kuvailtu historiaan painottuvina, numeroihin käpertyvinä ja yksityiskohtiin 

keskittyvinä ”pavunlaskijoina” tai organisaation ”vahtikoirina”, jotka eivät ymmärrä sen 

syvällisemmin lukujen merkitystä liiketoiminnalle (Granlund & Lukka, 1998; Friedman & 

Lyne, 2001; Burns & Baldvinsdottir, 2005; Vaivio & Kokko, 2006).  

Nykyään controllerin on nähty saaneen uuden roolin liiketoimintaa ymmärtävänä johdon 

”kumppanina” toimintaympäristön muuttumisen ja uusien laskentainnovaatioiden 

seurauksena. Moderni, johdon kumppanina toimiva controller osallistuu aktiivisesti 

päätöksentekoon, ymmärtää laajasti liiketoimintaa sekä markkinaolosuhteita ja on 

aktiivinen kommunikoija eikä enää pelkästään tuijota historiaan ja tyydy laatimaan 

standardisoituja raportteja (Vaivio & Kokko, 2006).  

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Suuri osa laskentatoimen pääaineesta valmistuneista kauppatieteiden maistereista 

työllistyy erilaisiksi controllereiksi. Controller-nimikkeellä työskenteleviä on muutenkin 



2 
 

todella paljon; on assistant controllereita, junior controllereita, senior controllereita, 

financial controllereita, business controllereita jne. Vaikka controllereita on lähes 

jokaisessa yrityksessä ja heillä on keskeinen rooli, on monelle epäselvää mitä controller 

tekee ja mikä hänen roolinsa on organisaatiossa. 

Kuten sanottu controllerin roolia on tutkittu paljon, mutta tähän mennessä yritettäessä 

ymmärtää modernin controllerin roolia organisaatiossa, usein toistuva asetelma 

tutkimuksissa on ollut se, että on tutkittu controllerin itsensä kokemuksia roolin 

kehittymisestä (ks. esim. Vaivio & Kokko, 2006; Verstegen et al., 2007). Kirjallisuudessa 

onkin esitetty vaatimuksia (ks. esim. Verstegen et al., 2007, 19; Ten Rouwelaar & Bots, 

2008, 33; Pierce & O’Dea, 2003, 261), että tutkimuksiin sisällytettäisiin myös toinen 

näkökulma eli controllerin tuottaman tiedon hyväksikäyttäjän näkökulma. Jotta saataisiin 

tarpeeksi hyvä kuva controllerin roolista johdon päätöksenteon tukemisesta, on tarpeen 

kysyä myös johdon näkökulmaa asiasta.  

Pierce ja O’Dea (2003) ovat havainneet johdon näkökulman puutteen nykyisessä 

tutkimuskentässä ja haastavat tutkijoita laajentamaan jatkossa kohderyhmäänsä 

controllereista johtajiin, sillä vain tällä tavalla voidaan tuoda esiin eroja käsityksissä 

controllerin tuottamasta tiedosta ja sen hyväksikäytöstä. Tässä tutkielmassa otetaankin 

huomioon controllerin näkökulman lisäksi myös johdon näkökulma. Controllerien lisäksi 

tätä tutkielmaa varten haastatellaan johdon edustajaa, joka käyttää controllerien 

tuottamaa informaatiota hyödyksi päätöksenteossaan. 

Aihe on mielenkiintoinen siksi, että controllerin roolin tiedetään muuttuneen viimeisien 

muutamien kymmenien vuosien aikana huomattavasti ja juuri paljon 

merkityksellisempään suuntaan, jolloin controllerin työkin on saanut aivan uutta 

mielenkiintoa ja haastavuutta. Lisäksi controllerin työ liittyy lähes kaikkeen, mitä 

laskentatoimen ammattilaisen tulisi työelämässä hallita. 

Tässä tutkimuksessa termi controller tarkoittaa henkilöä, joka työskentelee läheisessä 

yhteistyössä tulosyksikön johdon kanssa ja tuottaa johdolle tarpeellista 

laskentainformaatiota koskien esimerkiksi kustannuksia, kannattavuutta ja investointeja. 

Controller on taloushallinnon ja erityisesti johdon laskentatoimen osaaja, joka tuottaa 
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tietoa ensisijaisesti johdon tarpeisiin eikä niinkään lakisääteiseen tulosraportointiin, 

vaikka sekin saattaa olla osana controllerin työnkuvaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tällä työllä pyritään selvittämään, mikä on controllerin rooli yrityksessä ja erityisesti 

yritysjohdon päätöksenteon tukena. Tutkimuksessa listataan myös controllerin 

tärkeimpiä tehtäviä, mutta pääasiassa tavoitteena on selvittää controllerin rooli johdon 

päätöksenteon tukijana historiassa ja nykypäivänä artikkelien, kirjallisuuden ja 

aikaisempien tutkimusten perusteella sekä case-yrityksessä.  Tutkimuksessa selvitetään 

myös, miten controllerin rooli on muuttunut viimeisien vuosikymmenten aikana. 

Tutkimuksessa pyritään myös avaamaan controllerin kahden erilaisen roolin suhdetta, 

sillä kirjallisuudessa on esitetty eriäviä käsityksiä controllerin uudesta roolista. Mm. Ten 

Rouwelaar (2006) huomauttaa, ettei controllerin roolissa välttämättä ole tapahtunut 

täydellistä muutosta vaan moderni controller toimii pikemminkin eräänlaisessa hybridi-

roolissa, joka on yhdistelmä pavunlaskija- ja johdon kumppani-rooleja. Ten Rouwelaar 

(2006) painottaa edelleen controllerin roolin kaksijakoisuutta ja kuvaa hybridiroolin kahta 

komponenttia osuvasti termeillä kontrollirooli ja tukirooli.  

On myös esitetty, että kaksoisroolissa toimiminen saattaa aiheuttaa controllerin työhön 

konflikteja, koska hän kohtaa vaatimuksia ja odotuksia kahdesta eri suunnasta (Maas & 

Matějka, 2009). Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää kokevatko case-yrityksen 

controllerit toimivansa kaksoisroolissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, näkeekö case-

yrityksen johto tällaisen kaksoisroolin olemassaolon, kokevatko osapuolet jomman 

kumman roolin tärkeämmäksi ja jos controllerit kokevat toimivansa kaksoisroolissa, 

aiheuttaako se konflikteja.  
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Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraavaan pääkysymykseen: 

1. Miten controllerit ja johto näkevät controllerin roolin johdon päätöksenteon 

tukijana? 

Ja seuraaviin alakysymyksiin: 

2. Miten controllerin rooli on muuttunut ja millaisia rooleja controllerille on? 

3. Miten controllerin työssä toteutuu kaksi eri roolia: kontrolli- ja tukirooli, ja 

aiheuttaako tällaisessa kaksoisroolissa työskentely konflikteja controllerin 

työhön? 

Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset näihin kysymyksiin sekä vanhan että 

uuden kirjallisuuden ja tutkimuksen pohjalta. Pääkysymys viittaa siihen, että controllerin 

roolia tutkitaan kahdesta eri näkökulmasta eli controllerin ja johdon näkökulmista. Vaikka 

controllerin rooli johdon päätöksenteon tukijana ja roolin muuttuminen ovat tutkimuksen 

keskiössä, siinä käydään läpi myös muita moderneja controllerin rooleja. Näistä 

keskitytään tarkemmin controllerin kaksoisrooliin; kontrollirooliin ja tukirooliin (Ten 

Rouwelaar, 2006)  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu johdon laskentatoimea ja erityisesti 

controllerin roolia ja työtehtäviä esittelevästä kirjallisuudesta ja artikkeleista. 

Tarkoituksena on esitellä ensin controller-toiminto Suomessa ja edetä siitä perinteisen 

controllerin roolin kautta roolin muutokseen ja moderniin rooliin. Kirjallisuuskatsauksessa 

esitellään myös modernin controllerin erilaisia rooleja kuten kaksoisrooli. Lopuksi 

käydään läpi vielä controllerin tehtäviä. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen 

etenemisen voi nähdä kuviosta 1. 
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Kuvio 1. Teoreettisen viitekehyksen eteneminen 

 

Tässä työssä controllerin roolin tarkastelussa keskitytään erityisesti suomalaiseen 

toimintaympäristöön, sillä kuten Scapens (1990) muistuttaa, laskentatoimen käytännöt 

toteutuvat ja rakentuvat sosiaalisessa kontekstissa. Controllerin rooli on usein hieman 

erilainen suomalaisessa ympäristössä kuin muualla maailmassa (Granlund & Lukka, 

1997) ja koska empiirisessä osassa tutkitaan suomalaista yritystä, on loogista rajata 

tutkimus maantieteellisesti Suomeen. Tutkimus on lisäksi rajattu koskemaan vain yhden 

yrityksen controllereita ja johtoa. Tärkeimpänä rajauksena aikaisempaan tutkimukseen 

verrattuna on, että tässä työssä otetaan mukaan myös johdon näkökulma. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Tutkimus on tapaus- eli case-tutkimus ja kohteena on suomalainen yritys, sen johdon 

laskentatoimen ammattilaiset sekä johto. Case-yrityksestä käytetään tässä tutkielmassa 

nimitystä yritys X. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä menetelmänä 

on käytetty haastatteluja. Kaikki haastateltavat haastateltiin puolistrukturoituja 

haastatteluja käyttäen. Haastattelurungot oli jaettu kolmeen eri teemaan, joissa 

jokaisessa oli useampia kysymyksiä. Näin myös haastattelujen vastaukset oli helppo 

teemoitella. Vastaukset jaettiin neljään eri teemaan. 

Controller-
toiminto 

Suomessa 

Controllerin 
roolin 

muutos 

Modernin 
controllerin 

erilaisia 
rooleja 

Modernin 
controllerin 

tehtävät 
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Yritys X:n controllereista haastateltiin kahta business controlleria ja yhtä johdon 

edustajaa. Johdon edustaja on controllereiden lähin esimies ja controllerit raportoivat 

muun muassa hänelle. Controllereista haastateltaviksi valikoitui business controllereita, 

sillä heidän työnkuvansa on tutkielmaani ajatellen oleellisin. Business controllereilla on 

yleensä yrityksissä suurin rooli tuotettaessa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. 

Haastattelut toteutettiin sähköpostihaastatteluna eli haastattelukysymykset lähetettiin 

kaikille haastateltaville ja niihin vastattiin sähköpostilla. Johdon edustajalle lähetettiin 

erilainen johdolle räätälöity haastattelurunko kuin business controllereille. Molemmissa 

haastattelurungoissa oli kuitenkin suurin piirtein saman verran kysymyksiä ja samoista 

kolmesta eri teemasta. 

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma rakentuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen 

aihe ja sen taustaa, tarkoitus ja tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen 

rajaukset, tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto sekä tutkielman rakenne. 

Tutkielman teoriaosuudessa, luvussa kaksi, tarkastellaan tutkielman aihetta ja siihen 

liittyviä tärkeimpiä löydöksiä aikaisemman kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla. 

Kolmannessa luvussa esitellään tarkemmin tutkimuksessa käytetty menetelmä ja 

tutkimusaineisto sekä case-yritys. Lisäksi luvussa kolme avataan haastattelujen tulokset 

ja esitellään empiiriset löydökset. 

Viidennessä luvussa pyritään analysoimaan tärkeimpiä löydöksiä ja otetaan kantaa 

niiden merkitykseen aikaisemman tieteellisen tutkimuksen rinnalla. Viimeisessä 

kappaleessa kerrataan keskeiset tulokset ja niiden rajoitukset sekä pohditaan 

jatkotutkimusaiheita. 
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2. Controllerin rooli johdon päätöksenteon tukena 

 

Johdon laskentatoimen tehtävä voidaan tiiviimmässä muodossaan määritellä 

informaation tuottamiseksi johdon päätöksenteon ja valvonnan tueksi (ks. esim. Burns & 

Scapens, 2000). Johdon laskentatoimen muutosta on tutkittu paljon akateemisessa 

kirjallisuudessa menneiden kolmenkymmenen vuoden aikana (ks esim. Burns & 

Scapens, 2000; Burns & Vaivio, 2001). Muutoksen käynnistäjäksi tai ainakin 

käännekohdaksi muutoksen analyyttisessä tarkastelussa kuvataan vuotta 1987, jolloin 

Johnson ja Kaplan julkaisivat kuuluisan kirjansa Relevance Lost. Kirjassaan Johnson ja 

Kaplan argumentoivat johdon laskentatoimen olevan kriisissä ja tarvitsevan uusia, 

tuoreita toimintatapoja ja työkaluja (Byrne & Pierce, 2007). 

Tämän jälkeen onkin muuttunut paljon. Erityisesti valtava kehitys 

informaatioteknologiassa ja uusien laskentainnovaatioiden, kuten 

toimintokustannuslaskennan, Balanced Scorecardin, EVA:n (economic value added) tai 

rullaavan ennustamisen käyttöönoton on nähty muuttaneen johdon laskentatoimen 

roolia (ks. esim. Burns & Vaivio, 2001; Järvenpää, 2001). Samalla kun johdon 

laskentatoimen toimintatavat ja työkalut ovat muuttuneet, myös johdon laskentatoimen 

ammattilaisten työnkuva on muuttunut. Yleisesti on tunnistettu muutos selkeästi 

liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Johdon laskentatoimen ammattilaisten 

nähdään nykyään osallistuvan myös tehtäviin, jotka olivat aiemmin laskentafunktion 

ulkopuolella. Burns ja Vaivio (2001) tunnistavat tällaisiksi tehtäviksi mm. strategiatyön, 

IT-järjestelmien implementointiin osallistumisen ja muutosjohtamisen. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa johdon laskentatoimen ammattilaisiin viitataan usein 

yleisesti termillä ”management accountants” (ks. esim. Granlund & Lukka, 1998). Termiä 

on harvoin määritelty tarkasti, mutta sitä käytetään kuvaamaan laajaa joukkoa alan 

ammattilaisia, jotka työskentelevät sisäisen laskennan kentällä, sisältäen controllereita, 

talousjohtajia ja muita laskennan ammattilaisia. Tässä tutkimuksessa kyseistä ryhmää 

edustaa nimenomaisesti controller-nimike ja vastedes keskitytään nimenomaan 

controllerin työnkuvaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. 
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2.1 Controller-toiminto Suomessa 

 

Kuten mitä tahansa ilmiötä tarkastellessa, myös controller-toimintoa tutkittaessa on 

syytä pitää mielessä, että sen määritelmä riippuu paljon siitä, missä kulttuurisessa 

kontekstissa sitä tarkastellaan. Suomen ulkopuolella controller-tittelillä työskentelevä 

henkilö on usein yksikön ylin talousosaamisen edustaja, jonka vastuulla on sekä 

sisäisen että ulkoisen laskennan tehtäviä (Ten Rouwelaar, 2006). Nimikettä käytetään 

usein substituuttina CFO (chief financial officer)-nimikkeelle. 

Suomessa sen sijaan controller-nimikkeellä viitataan yleensä sisäisen laskennan 

ammattilaiseen, joka työskentelee yleensä tulosyksikön johdon tai talousjohdon 

alaisuudessa. Grandlund ja Lukka (1997, s. 238) määrittelevätkin hyvin controllerin 

aseman suomalaisessa kontekstissa: 

”Suomessa controllereja tapaa useimmiten tulosyksiköissä ja vain harvoin 

konsernitason keskitetyissä talousosastoissa. Controllerin tärkein tehtävä on 

tuoda taloudellinen perspektiivi johdon päätöksentekotilanteisiin ja pitää huolta 

siitä, että informaatio todella vastaanotetaan organisaatiossa.” 

Controllerin työtehtävät vaihtelevat kirjallisuudessa paljon ja tehtävien luonne ja määrä 

riippuu siitä, millaisessa organisaatiossa ja millaisessa roolissa controller toimii. Yleisesti 

controllerin työtehtäviin kuitenkin määritellään kuuluvaksi mm. taloudellisen informaation 

tuottaminen ja analysointi, sisäinen raportointi, laskentatoimen järjestelmien 

kehittäminen ja budjetointi (ks. esim. Burns & Baldvinsdottir, 2005) 

Suomessa controllerin tittelillä työskentelevillä henkilöillä saattaa olla myös ulkoisen 

laskennan tehtäviä. Tällöin tittelinä on yleensä Financial Controller ja tehtävät liittyvät 

esimerkiksi tilinpäätösraportointiin tai konsolidointiin. Sisäisen laskennan työhön 

ensisijaisesti keskittyvät controllerit sen sijaan työskentelevät useimmin controller tai 

business controller –nimikkeillä. Tässä tutkimuksessa mielenkiinto keskittyy 

ensisijaisesti juuri sisäisen laskennan ammattilaisiin. 
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2.2 Controllerin roolin muutos 

2.2.1 Perinteinen controllerin rooli 

 

Kirjallisuudesta saa helposti käsityksen, että controllerit on aikaisemmin nähty kovin 

negatiivisessa valossa. Perinteisesti controllereista on usein käytetty nimitystä 

pavunlaskija (ks. esim. Granlund & Lukka, 1998; Vaivio & Kokko, 2006). Nimitys 

itsessään kuvaa hyvin merkityksiä, joita controllerin työlle on annettu; papujen 

laskeminen on tylsää, mekaanista ja pikkutarkkuutta vaativaa työtä. Controllerin rooli 

onkin nähty kehittyneen kirjanpitäjän ammatista. Tärkeää on ollut erityisesti 

historiallisten numeroiden täsmällinen esittäminen. Controllerin ymmärrys 

liiketoiminnasta on ollut vähäistä ja hän on lähinnä keskittynyt tuottamaan formaaleja 

talouden raportteja. (Järvenpää, 2001) Pavunlaskija nähdään myös sosiaalisesti 

kömpelönä ja haluttomana luomaan sosiaalisia suhteita oman osastonsa ulkopuolella 

(Friedman & Lyne, 1997). 

Vaivio ja Kokko (2006) tunnistavat perinteisessä pavunlaskijan stereotypiassa 

samankaltaisia, pääosin negatiivisia piirteitä. Kirjoittajat kuitenkin huomauttavat, että 

pavunlaskija-nimikettä käytetään usein sekä akateemisessa tutkimuksessa että 

käytännön elämässä stereotyyppisenä nimityksenä kuvaamaan laskentaihmisiä. 

Stereotypiaan liittyy edellä kuvatun kaltaisia negatiivisia mielikuvia. Kirjoittajat 

havaitsevat, ettei pavunlaskijan stereotypia kuitenkaan ole osuva kuvaus ainakaan 

suomalaisen controllerin roolista. 

 

2.2.2 Muutoksen taustavoimat 

 

Controllerin onkin nähty siirtyneen pavunlaskijan roolista moniulotteisempaan, johdon 

tukea korostavaan rooliin. Kirjallisuudessa on havaittu muutoksen taustavaikuttajina 

erilaisia voimia. Tietotekniikan kehittyminen, johdon laskentatoimen uusien 

innovaatioiden syntyminen ja toimintaympäristön monimutkaistuminen ovat johtaneet 

siihen, että johto on alkanut vaatia yhä enemmän tiedon tulkintaa sen tuottamisen 
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sijasta (Roehl-Anderson & Bragg, 2005). Myös Järvenpää (2001) jaottelee muutoksen 

taustavoimat kolmeen ulottuvuuteen: 

Uudet laskentainnovaatiot (mm. Balanced Scorecard, toimintokustannuslaskenta, EVA, 

tavoitekustannuslaskenta) ovat kehittyneet lähtökohtaisesti ennen kaikkea 

liikkeenjohdon tukea ajatellen. Niiden käyttöönotto lisää näin ollen sisäisen laskennan 

ammattilaisten liiketoimintaorientoituneisuutta. 

Laskentatoimen tietojärjestelmät taas ovat kehittyneet käsi kädessä yleisen IT-

järjestelmien kehityksen kanssa. Entistä tehokkaammat järjestelmät datan käsittelyssä 

ja muokkaamisessa mahdollistavat rutiiniraportoinnin tehokkaamman hoitamisen, mikä 

vapauttaa controllerin aikaa johdon tukemiseen. 

Inhimillinen ulottuvuus liittyy laskentatoimen ammattilaisten identiteetin muutokseen ja 

ammattitaidon arvostuksen nousuun. 

Näiden lisäksi muutoksen taustalla on ollut ulkoisen toimintaympäristön ja kulttuurin 

vaikutus. Muutokset sisäisen laskentatoimen kulttuurissa heijastelevat osaltaan 

muutoksia laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Myös yleinen kulttuurinen muutos 

Suomessa vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin suomalaisissa laskentatoimen 

ammattilaisissa. Esim. kansainvälistyminen on kasvattanut suomalaisten avoimuutta ja 

kommunikointitaitoja, jotka ovat molemmat myös ominaisuuksia, joita modernilta 

controllerilta vaaditaan. (Granlund & Lukka, 1998) 

Viimeinen tärkeä taustavoima, joka halutaan tässä nostaa esille, liittyy 

organisaatiorakenteeseen. Sisäisen laskennan toiminnot ovat varsinkin Suomessa 

entistä useammin hajautettu tulosyksiköihin. Ulkoisen laskennan toiminnot taas 

hoidetaan usein keskitetysti tai jopa ulkoistetaan. Hajauttaminen, eli controllerien 

työskentely lähellä tulosyksikköjen johtoa, lisää controllerilta vaadittavaa 

liiketoimintaosaamista ja korostaa johdon tukiroolin merkitystä. (Granlund & Lukka, 

1998) 
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2.2.3 Modernin controllerin rooli 

 

Edellä mainituista taustavoimista johtuen controllerin on nähty siirtyneen pavunlaskijan 

roolista johdon ”kumppaniksi” tai ”konsultiksi” ja kuten jo todettua, muutosta on tutkittu 

laajasti (Järvenpää, 2001; Vaivio & Kokko, 2006; Baldvinsdottir et al., 2009). Modernin 

controllerin rooliin liitetään mm. seuraavanlaisia ominaisuuksia; hän ymmärtää laajasti 

liiketoimintaa ja ympäröivää markkinatilannetta, on aktiivinen kommunikoija ja pyrkii 

osallistumaan päätöksentekoon (Vaivio & Kokko, 2006). 

Suomalaisessa kontekstissa controllerin roolia on tutkittu jo 90-luvulta lähtien, jolloin 

Granlund ja Lukka (1997) tutkivat muutosta laskentatoimen ammattilaisten työssä. 

Laskentatoimen ammattilaisten työn todettiin sisältävän, ja erityisesti aikaisemmin 

sisältäneen, elementtejä, jotka vastaavat pavunlaskijan stereotypiaa. Controllerin rooli 

havaittiin kuitenkin selkeästi olevan muuttumassa, tai oikeammin laajenemassa, 

liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Granlund ja Lukka (1997) kuvaavat roolin 

laajenemisen kuvion 2 havainnollistamalla tavalla. Suomalaiset controllerit ovat 

siirtymässä aikaisemmista vahtikoiran ja historioitsijan rooleista ylimmällä tasolla olevaa 

ideaaliroolia kohti. Johtoryhmän jäsenenä controller osallistuu aktiivisesti 

päätöksentekoon ja toimii myös muutosagenttina, joka haluaa omalla toiminnallaan 

vaikuttaa myös organisaation strategisiin päätöksiin. 

 

 

Kuvio 2. Controllerin työnkuvan laajeneminen (Granlund & Lukka, 1997, 246) 
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Kuviossa merkillepantavaa on se, että se kuvastaa nimenomaan roolin laajentumista eli 

ylemmät tasot sisältävät myös alemman tason tehtävät. Granlund ja Lukka (1997) 

painottavatkin, että controllerin työ sisältää ja tulee todennäköisesti aina sisältämään 

myös ”vahtikoiran” ja ”historioitsijan” roolin elementtejä. Näillä viitataan erityisesti 

controllerin valvontatehtävään organisaatiossa. Myös ylimmällä tasolla olevan 

johtoryhmän jäsenen täytyy pitää huolta taloudellisen informaation oikeellisuudesta sekä 

johdon toimintaohjeiden noudattamisesta. 

Granlundin ja Lukan (1997) kanssa samansuuntaisesta kehityksestä raportoi Järvenpää 

(2001), joka tutki suomalaisten laskentatoimen ammattilaisten muuttuvaa roolia sekä 

tarvittavia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä. Järvenpää havaitsi controllerin työnkuvan olevan selvästi 

kehittymässä liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Aiemmin controllerin rooli oli 

välineellinen ja siinä painotettiin ennen kaikkea analyyttisyyttä, laskentateknistä 

osaamista ja itsenäisyyttä. Uusi rooli korostaa osallistumista ja siinä korostuvat 

kommunikaatiotaidot, liiketoiminnan ymmärtäminen ja johtamistaidot. 

Ehkäpä tuoreimmassa kotimaisessa tutkimuksessa, Vaivio ja Kokko (2006) tutkivat 

suomalaisen controllerin roolia haastattelemalla kahdeksaa controlleria kuudessa eri 

organisaatiossa. Havaintojensa perusteella kirjoittajat olivat valmiita hautaamaan 

pavunlaskija-controllerin suomalaisessa ympäristössä. Vaikkei pavunlaskijan 

stereotypiaa vastaavaa controlleria löytynytkään, Vaivio ja Kokko huomauttavat, että 

controllerin työhön sisältyy edelleen pavunlaskijan stereotypiassa läsnä olevia 

rutiinitehtäviä, sekä erityisesti ”vahtikoiran” roolin elementtejä. 

 

2.3 Modernin controllerin erilaisia rooleja 

 

Controllerin roolin muuttumisesta vallitsee selvästi jonkinlainen yhteisymmärrys 

viimeisten vuosien aikana. Vanha pavunlaskija-stereotypia ei selvästikään ole enää 

voimissaan. Pavunlaskijan rooliin liitetyt tehtävät ja ominaisuudet eivät ole täysin 

kadonneet, mutta niiden rinnalle on tullut suuri joukko uusia tehtäviä. Uusissa tehtävissä 
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korostuu johdon päätöksenteon tukeminen, liiketoiminnan tuntemus ja sosiaaliset taidot. 

Yhtenevää määritelmää modernille johdon partneri –controllerille ei kuitenkaan tunnu 

löytyvän. 

Järvenpää (2001) tarjoaa vaihtoehtoisen lähestymistavan ja kuvaa sipulimallissaan 

johdon laskentatoimen roolin muodostumista prosessina. Kuviossa 3 ylimpänä nähdään, 

että controllerin roolin muodostumiseen vaikuttavat ajankohtaiset kehitystrendit. 

Organisaation controller-toiminnon roolia muovaavat siis yrityksen kilpailuympäristö, 

organisaatiorakenne ja organisaatiokulttuuri. Controller-toiminnon rooli vaikuttaa 

edelleen siihen, millaisia taitoja ja tietoja organisaatiossa työskenteleviltä controllereilta 

vaaditaan. Tämä taas vaikuttaa siihen, millaisilla persoonallisilla ominaisuuksilla 

varustettu controller on sopiva kyseiseen organisaatioon. 

 

 

Kuvio 3. Controllerin roolin muodostuminen. Sipulimalli (Mukailtu Järvenpää, 2001, 454). 

 

Malli huomioi hyvin sen, että erilaisissa organisaatioissa tarvitaan erilaisia controllereita 

eikä universaalia mallia modernille controllerille voida siis edes määritellä, vaan se 

vaihtelee organisaatiosta riippuen. Näin ollen myös controllerin rooli johdon 

päätöksenteon tukijana vaihtelee organisaatiosta toiseen. 
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2.3.1 Erilaisia roolikuvauksia 

 

Erilaisia eri organisaatioille sopivia rooleja on myös tutkittu suhteellisen kattavasti. 

Verstegen et al. (2007) tekivät kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 300 hollantilaista 

controlleria. Tutkimuksessa luokiteltiin controllereita sen mukaan, minkälaisiin 

toimintoihin he työssään osallistuvat. Erilaisia toimintoja tunnistettiin 37 kappaletta. 

Vastausten perusteella controllerit luokiteltiin lopulta kahteen ryhmään; vahdit (engl. 

watchmen) ja informaation omaksujat (engl. information adopters). Edelliseen ryhmään 

luokiteltiin kuuluvaksi 55 % kyselyyn vastanneista, ja sille tyypilliset työtehtävät 

muistuttivat perinteistä pavunlaskijan roolia. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia oli 45 % 

ja ominaisuuksiltaan nämä taas muistuttivat modernia, johdon kumppani –controlleria. 

Verstegen et al. (2007) argumentoivatkin, ettei yleistystä controllerin roolin 

kehittymisestä johdon kumppaniksi tällä vuosituhannella voida tehdä. Sen sijaan 

controllerit toimivat tänä päivänä joko vahdin tai informaation omaksujan roolissa. Se, 

kumpaan rooliin yksittäinen controller profiloituu, riippuu mm. persoonatekijöistä, 

organisaatiorakenteesta ja controllerin kokemuksesta.  

Erilaisia roolimalleja voidaan nähdä olevan enemmänkin kuin kaksi. Jo ennen kuin tässä 

tutkielmassa aikaisemmin käsitelty kirjallisuus johdon laskentatoimen ammattilaisen 

muuttuneesta roolista oli kirjoitettu, Sathe (1983, s. 33) tunnisti, että controllerin täytyy 

samanaikaisesti ”käyttää kahta hattua”. Yhtäältä controllerin työhön kuuluu johdon 

päätöksenteon tukeminen ja sen vaatima laaja ymmärrys liiketoiminnasta. 

Samanaikaisesti controllerin tulee ylläpitää yrityksen sisäistä kontrollia ja huolehtia 

taloudellisen tiedon oikeellisuudesta. Näiden kahden roolin tasapainottamiseksi Sathe 

(1983, 35-37) esitti, että riippuen tuloksista, joita organisaatio tavoittelee, sen tulisi 

järjestää controller-toimintonsa noudattaen yhtä neljästä¹ ihannetyypistä: 

 

____________________________ 

¹ Ihannetyypit engl. The Involved Controller, The Independent Controller, The Split Controller ja The 

Strong Controller (Sathe, 1983, 35-37) 
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Osallistuva controller on ensisijaisesti johdon päätöksenteon tukemista varten. 

Itsenäinen controller taas keskittyy taloudelliseen raportointiin ja sisäisen kontrollin 

ylläpitoon. Jaettu controller tarkoittaa kirjaimellisesti kahta henkilöä, joille molemmille on 

osoitettu oma tehtävänsä, josta he huolehtivat. Toisen henkilön tehtävä on johdon tuki ja 

toisen sisäinen kontrolli. Vahva controller pyrkii kesittymään molempiin edellä 

mainituista tehtävistä. Vahvan controllerin rooli on erityisen hankala toteuttaa ja se vaatii 

persoonallisilta ominaisuuksiltaan monipuolista controlleria. (Sathe, 1983) 

Myöhemmin Pihlanto (1998, 2000) puolestaan esitteli jo peräti yhdeksän erilaista 

controllerin roolityyppiä. Tutkimuksen lähtökohtana on enneagrammiteoria, joka 

pohjautuu holistiseen ihmiskäsitykseen. Enneagrammiteoriassa ihmiset jaetaan tiettyihin 

persoonallisuuspiirteiltään samankaltaisiin ryhmiin. Näiden persoonallisuusryhmien 

perusteella myös controllerit voidaan jakaa yhdeksään erilaiseen ryhmään, joilla 

jokaisella on erilainen tapa toimia. Pihlanto kritisoikin kirjallisuudessa käytyä 

pavunlaskijasta johdon kumppaniksi –keskustelua ja totesi, että on ilmeistä että 

työntekijän persoonallisuus vaikuttaa heidän tapaansa tehdä työtä ja myös 

saavutettuihin tuloksiin. (Pihlanto, 1998, 2000) 

Partanen (2001) taas löysi controllerille 11 erilaista roolimallia, jotka on jaettu kolmeen 

ryhmään: informaatio- ja valvontaroolit, vuorovaikutus- ja johtamisroolit sekä 

tulevaisuusorientoituneet roolit. Informaatio- ja valvontarooleja on kahdeksan; 

informaatikko, tulkki, kouluttaja, lähettiläs, sosiaaliviranomainen, passipoliisi, vakooja ja 

salapoliisi. Vuorovaikutus- ja johtamisroolit koostuvat kahdesta roolista; sillanrakentaja 

ja busineksen vetäjän luottomies, jolloin tulevaisuusorientoituneita rooleja on vain yksi; 

ralliauton kartanlukija. 

Partanen (2001) korostaa roolin sosiaalista rakentumista ja Pihlannon (1998, 2000) 

tavoin persoonallisten ominaisuuksien vaikutusta. Roolit jaotellaan sen mukaan, 

minkälaisia taitoja controllerilta odotetaan ja minkälaisia työtehtäviä hän tekee. Roolien 

vaativuus ja strategiseen työhön osallistuminen kasvaa, kun siirrytään informaatio- ja 

valvontarooleista vuorovaikutus- ja johtamisrooleja kohti. Roolit eivät ole toisiaan 

poissulkevia vaan controller voi toimia useammassa roolissa samanaikaisesti, joissakin 
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rooleissa vain hetkittäin ja palata roolikehityksessä myös taaksepäin, esimerkiksi 

vuorovaikutusrooleista valvontarooleihin. 

 

 

Kuvio 4. Controllerin roolit ja niiden väliset yhteydet (Partanen 2001, 176) 

 

Kuviossa 4 on kuvattu Partasen (2001) roolien keskinäisiä suhteita. Viivat kuvastavat 

yhteyttä roolien välillä siten, että ne osoittavat roolit, joiden hallinta on olennaista 

siirryttäessä seuraaviin rooleihin. Paksu viiva korostaa roolin erityistä tärkeyttä 

siirryttäessä kohti seuraavaa, ja kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat roolien kytköksiä 

toisiinsa. 

 

2.3.2 Kaksoisrooli 

 

Annettiin controllerille minkälaisia rooleja tahansa, näyttää siltä, että controllerin työhön 

sisältyy aina kaksi eri komponenttia. Eri kirjoittajat kuvaavat näitä komponentteja hieman 

eri tavoin ja nimeävät ne vaihtelevasti, mutta merkityksiltään ne ovat lähellä toisiaan. 
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Ensimmäinen komponentti on kontrollointia, eli taloudellisen tiedon oikeellisuuden ja 

johdon toimintaohjeiden noudattamisen varmistamista. Toinen taas on johdon 

päätöksenteon tukemista. Edellä esitetyt erilaiset controllerin roolit näyttäisivätkin 

vaihtelevan sen mukaan, mikä on johdon päätöksentekoon osallistumisen aste. 

Partasen (2001) roolimalleihin nojaten toisessa ääripäässä on passipoliisi, jonka rooli 

muistuttaa inhorealistista pavunlaskijan stereotypiaa. Toisessa ääripäässä taas on 

ralliauton kartanlukija, joka näyttää olevan jopa idealistinen kuvaus visionäärisestä 

johtoryhmän jäsenestä. 

Ten Rouwelaar (2006, s.7) tunnistaa controllerille kaksi eri roolia, jotka ovat ”aktiivinen 

päätöksentekoon osallistuminen (tukirooli)” ja ”vastuu [raportoinnin] tarkkuudesta ja 

oikeellisuudesta (kontrollirooli)”. Ten Rouwelaar tutki tuki- ja valvontaroolin suhdetta 

119:lle business-unit controllerille teetetyn kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää, miten erilaiset persoonatekijät ja organisatoriset tekijät vaikuttavat 

kaksoisroolin toteuttamiseen. 

Ten Rouwelaar totesi, että controller voi toimia tehokkaasti molemmissa rooleissa. 

Siihen kumpi rooli painottuu enemmän, vaikuttavat kuitenkin sekä organisatoriset 

rakenteet että persoonallisuustekijät. Hierarkkisessa organisaatiossa toimivat controllerit 

keskittyvät todennäköisemmin kontrollirooliin. Hajautettu organisaatiorakenne, eli 

controllerien työskentely tulosyksiköissä keskitetyn talousosaston sijaan, puolestaan 

kasvattaa controllerin tukiroolia. Myös Vaivio ja Kokko (2006) sekä Loo, Verstegen ja 

Swagerman (2011) esittävät, että controllerin rooli on nykyään hybridisaatio valvonta- ja 

tukiroolista. 

Eriäviäkin käsityksiä modernin controllerin kaksoisroolista on esitetty. Verstegen et al. 

(2007) argumentoivat, että koska kaksi roolia vaativat erilaista osaamista ja 

persoonallisia ominaisuuksia, ei näitä kahta roolia tulisi edes yrittää yhdistää yhden 

henkilön toteuttavaksi. Sen sijaan yritysten tulisi tunnistaa, kumpaan rooliin sen 

controller-toiminnon työtehtävät painottuvat ja suunnitella organisaatiorakenne ja 

rekrytointi sen mukaisesti. 
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Kaksoisroolissa toimimisen on esitetty myös aiheuttavan controllerin työhön konflikteja, 

koska hän kohtaa vaatimuksia ja odotuksia kahdesta eri suunnasta. Roolikonfliktien riski 

kasvaa erityisesti hajautetussa organisaatiossa. Kun controllerilta vaaditaan 

samanaikaisesti raportointia konsernin controller-funktiolle ja oman tulosyksikkönsä 

johdolle, heikkenee controllerin kyky osallistua johdon tukemiseen. Samalla koettu 

roolien epäselvyys ja roolikonfliktit lisääntyvät. Konfliktit liittyvät mm. aikatauluongelmiin, 

työnkuvan pirstaleisuuteen sekä tavoitteiden ja vastuiden epäselvyyteen. (Maas & 

Matějka, 2009) Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu myös, että johdon tukirooli 

korostuu hajautetussa organisaatiossa. Kun controller on sijoitettu lähelle tulosyksikön 

johtoa, yleensä sekä tulosyksikön johto että controller pitävät tukiroolia tärkeämpänä. 

(Granlund & Lukka, 1998) 

 

2.4 Modernin controllerin tehtävät 

 

Controllerin tärkeimpiin työtehtäviin kuuluu yritysjohdon avustaminen ja tukeminen 

päätöksentekotilanteissa hyödyntämällä laskentatoimen tuottamaa informaatiota. 

Controller laatii yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia raportteja sekä säännöllisesti että 

ad hoc pohjalta eli tiettyä tarkoitusta varten tehtyjä raportteja. (Neilimo & Uusi-Rauva, 

2007) Jyrkkiö ja Riistama (2006) määrittelevät raportoinnin tarkoitukseksi taloudellisen 

tietojärjestelmän tuottaman informaation saattamisen yrityksen johdon tietoon. Controller 

voi antaa raportin kirjallisesti tai suullisesti, ja tavallisesti ne sisältävät muun muassa 

tietoa yrityksen toteutuneista tuotoista ja kustannuksista ja niiden perustana olevista 

luvuista sekä yrityksen tavoitelukuja. 

Partasen (2001) mukaan myös raportointijärjestelmän kehittäminen kuuluu olennaisena 

osana controllerin työhön, millä tähdätään raportoinnin nopeuttamiseen. Hrisak (1996) 

taas nostaa esille controllerin tehtävän suorituskyvyn mittaamiseen käyttämiensä 

työkalujen jatkuvassa kehittämissä, minkä tarkoituksena on tuottaa parempaa ja 

kattavampaa tietoa päätöksenteon tueksi. Myös Vaivio ja Kokko (2006) korostavat, että 

suorituskyvyn mittaaminen on olennainen osa controllerin työtä. Yleisin suorituskyvyn 
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mittaamiseen käytetty työkalu on Balanced Scorecard, jossa suorituskykyä mitataan 

neljästä eri näkökulmasta 

Kuten sanottu, controllerin tärkeimpiä tehtäviä, ellei tärkein tehtävä, on tuottaa 

informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. Pierce ja O’Dea (2003) tutkivat eroja 

controllerin ja johdon välisissä käsityksissä tuotetun informaation laadusta ja 

hyödyllisyydestä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, vastaavatko controllerin ja 

johdon ajatukset informaation laadusta toisiaan, ja miten informaation laatua ja 

controllerin roolia voisi johtajien mielestä tulevaisuudessa kehittää. Tutkimusta varten 

Pierce ja O’Dea (2003) haastattelivat controllereita ja tuotannon sekä myynnin johtoa 11 

yrityksestä eri toimialoilta. Heidän tutkimuksensa on yksi harvoista controllerin roolia 

tutkineista tutkimuksista, joissa on controllerin näkökulman lisäksi otettu huomioon myös 

johdon näkökulma. 

Tutkimuksen mukaan johtajat toivoivat parannuksia informaation oikea-aikaisuuden, 

laajuuden, joustavuuden ja ulkoasun suhteen (Pierce & O’Dea, 2003). Vaikka 

informaation sisältö olisikin hyödyllistä, se tulee päätöksenteon kannalta yleensä liian 

myöhään. Tietoa kaivattiin myös laajemmalta alueelta ja haluttiin, että tieto sisältäisi 

toiminnan eri osa-alueita ja myös ei-taloudellisia mittareita. Controllereilta toivottiin 

joustavuutta oman raportointinsa uudistamisessa, sillä he tuottivat paljon sellaista tietoa, 

jota kukaan ei enää kokenut hyödylliseksi. Lisäksi toivottiin räätälöityä raportointia 

täydentämään standardiraportteja. Tiedon ulkoasuun toivottiin parannuksia muun 

muassa lisäämällä kuvaajia, lyhentämällä raportteja ja esittämällä luvut 

vertailukelpoisessa muodossa. (Pierce & O’Dea, 2003) 

Johto sai esittää myös toiveita controllerin roolista tulevaisuudessa. Controllerilta 

odotettiin enemmän liiketoiminnan tukea ja yhteistyötä johdon kanssa, jota edesauttoi 

controllerin sijoittaminen työskentelemään fyysisesti lähemmäs johtoa. Lisäksi controller 

haluttiin osaksi johtoryhmää tuomaan taloudellista informaatiota näkyviin. Edellytyksenä 

johdon tuelle korostettiin liiketoiminnan ja esimerkiksi tuotantoprosessin ymmärtämistä. 

(Pierce & O’Dea, 2003) 
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Raportointia johdon näkökulmasta ovat tutkineet myös Burns & McKinnon (1993), jotka 

perustelivat tutkimuksensa lähtökohdaksi, että ”enimmäkseen johdon laskentatoimi 

tapahtuu tyhjiössä, ilman tarpeellisia linkkejä funktion ja sen haluttujen tavoitteiden 

kanssa” (Burns & McKinnon, 1993, 85). Tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa siihen, 

millaista informaatiota johtajat käyttävät ja mistä he sen hankkivat. Tutkimuksen 

aineistona oli 73 johtajaa 12 pohjoisamerikkalaisesta tuotanto- tai jakeluyrityksestä. 

Tuloksista kävi yleisellä tasolla ilmi, että johtajat käyttivät lyhyen aikavälin johtamisen 

tukena pääasiassa yksikköperusteista informaatiota, perustuen esimerkiksi 

tuotantomääriin. Rahamääräiset raportit eivät olleet päivittäisessä johtamisessa yhtä 

tärkeitä, mutta johtajien mukaan rahamääräinen tieto sisältyi implisiittisesti 

tuotantoraportteihin. He tunsivat yrityksensä tuotantoprosessin niin hyvin, että 

ymmärsivät muutosten rahallisen vaikutuksen yksikköperusteisen informaation 

perusteella. Taloudellinen informaatio kasvatti merkitystään vasta tehtäessä pitkän 

tähtäimen suunnitelmia. (Burns & McKinnon, 1993) 
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3. Empiirinen analyysi 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Case- eli tapaustutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa ajankohtaista ilmiötä tutkitaan 

tosielämän tilanteessa (Eskola & Suoranta, 1998). Case-tutkimuksessa aikaisempi 

teoria ohjaa tiedon keräämistä ja analysointia. Menetelmä soveltuu erityisesti 

tutkimuksiin, joissa halutaan vastata kysymyksiin ”miten” tai ”miksi”. (Yin, 2003) Case-

tutkimukset voidaan jakaa vielä käyttötarkoituksensa mukaan eri luokkiin. Scapensin 

(1990) jaottelun mukaan tämä tutkimus on ensisijaisesti selittävä case-tutkimus. 

Tutkimuksen taustalla on olemassa oleva teoria, jonka avulla pyritään ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä. 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

Ensisijainen tutkimusaineisto on hankittu puolistrukturoituja haastatteluja käyttäen. 

Haastattelurungot oli jaettu kolmeen teemaan, joissa jokaisessa oli ennalta suunniteltuja 

kysymyksiä. Haastattelurunkoja oli kaksi, toinen johdon edustajalle ja toinen 

controllereille. Rungot ovat tutkimuksen liitteinä (Liitteet 1 ja 2).  Haastattelut toteutettiin 

sähköpostin välityksellä. Kysymykset lähetettiin jokaiselle haastateltavalle sähköpostitse 

ja he vastasivat niihin kirjallisesti sähköpostilla. Kaikki haastateltavat vastasivat 

jokaiseen kysymykseen eikä lisäkysymyksiä tarvinnut esittää. 

Tutkimusta varten haastateltiin kolmea henkilöä: kahta Business Controlleria ja 

toiminnan suunnittelun ja seurannan tuki –yksikön päällikköä, jolle raportoi 

ryhmäpäälliköt, jotka taas vetävät controller-ryhmiä. Haasteltu yksikön päällikkö on siis 

controllerien lähin esimies. Controllereista haastateltavaksi valikoitui kaksi pitkään 

controllerina toiminutta, tällä hetkellä business controller-titteliä kantavaa henkilöä. 

Tämän tutkimuksen kannalta parhaan näkökulman saa juuri business controllereilta, 

sillä he ovat erikoistuneet sisäiseen laskentaan ja tuottavat tällöin erityisesti 

informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. Business controllerien lisäksi case-

yrityksessä työskentelee controllereita muun muassa financial controller- ja assistant 
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controller-nimikkeillä. Pääasiassa controllerit ovat kuitenkin business controllereita tai 

financial controllereita, joista ensimmäisenä mainitut keskittyvät sisäiseen laskentaan ja 

jälkimmäisenä mainitut ulkoiseen laskentaan. Molemmat haastatteluun vastanneet 

controllerit ovat työskennelleet case-yrityksessä pitkään, kuten myös haastatteluun 

vastannut johdon edustaja. Haastatellut henkilöt on esitelty taulukossa 1. 

 

 

Taulukko 1. Haastatellut henkilöt. 

 

Koska haastattelurungot oli jaettu kolmeen teemaan, oli vastauksetkin helppo 

teemoitella näiden samojen teemojen perusteella. Johdon edustajan haastattelurungon 

teemat olivat työskentely controllerin kanssa, controllerin rooli ja pienempänä teemana 

kaksoisrooli. Controllerien haastattelurungon teemat taas olivat controllerin tehtävät, niin 

ikään controllerin rooli, johon oli sisällytetty kysymykset kaksoisroolista ja yhteistyö 

johdon kanssa. Vastaukset teemoitellaan neljän otsikon alle; controllerin roolin muutos, 

rooli johdon päätöksenteon tukemisessa ja controllerin tehtävät, päätöksentekoa 

tukevan controllerin ominaisuudet ja kaksoisrooli. 

3.3 Kohdeyrityksen esittely 

 

Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö on suomalainen, kansainvälisesti toimiva 

kuluttajatuote- ja palveluyhtiö. Sen liikevaihto vuonna 2012 oli tuhansia miljoonia euroja, 

ja se työllistää useita tuhansia henkilöitä. Yhtiön organisaatio on jaettu vertikaalisesti 

kahteen asiakassegmenttiin ja konsernitoimintoihin. Horisontaalisesti organisaatio on 
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jaettu kolmeen liiketoimintasegmenttiin. Case-yrityksen controller-toiminto on suurelta 

osin keskitetty konsernitoimintoihin, jossa on noin 40 hengen yksikkö laskentatoimen 

ammattilaisia. Sen lisäksi yhtiön emo-organisaatiossa on noin 10 hengen business 

controller-yksikkö.  

 

 

Kuvio 5. Yksinkertaistettu kuvaus case-yrityksen organisaatiorakenteesta. (Mukailtu 

case-yrityksen www-sivut) 

 

Kuvissa 5 on kuvattu miten case-yrityksen organisaatio rakentuu ja minne controller-

yksiköt organisaatiossa sijoittuvat. Haastatteluun vastanneet business controllerit 

työskentelevät konsernitoiminnon controller-yksikössä, mutta tuottavat informaatiota eri 

liiketoimintasegmentille. Haastateltu johdon edustaja on kyseisen yksikön päällikkö. 

Emo-organisaatiossa sijaitseva pienempi controller-yksikkö on konsernin talousjohtajan 

alaisuudessa. 
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3.4 Tulokset 

3.4.1 Controllerin roolin muutos 

 

Haastatteluista ilmeni selvästi kirjallisuudessa havaittu controllerin roolin muuttuminen 

enemmän johdon tukijaksi. Pavunlaskija-controlleria ei selvästikään case-yrityksestä 

löydy vaan controller on kääntänyt katseensa tulevaisuuteen menneisyyteen 

tuijottamisen sijasta, mitä controllerin työ on haastatellun johdon edustajan mielestä 

aiemmin ollut. Hän näkee siis muutoksen melko radikaalina ja erittäin positiivisena ja 

toivoo, että muutosta tapahtuisi samaan suuntaan edelleenkin. Hän kuvaa muutosta 

myös esimerkillä: 

”Hyvin paljon on katsottu aiemmin vain peräpeiliin ja viime vuosina on kiinnitetty 

huomiota enemmän myös tulevaan, mutta vieläkin ollaan monesti liian kiinni menneessä. 

Hyvänä esimerkkinä muuttuneesta maailmasta on se, että nyt ei vaan puhuta enää 

toteutuneesta asiakaskatteesta vaan puhutaan asiakkaiden arvosta, jolloin tarkoitetaan 

sitä miten asiakkuudet kehittyvät ja tuovat tuottoja tulevaisuudessa ja asiakkuudet 

arvotetaan tämän mukaisesti.” (Johdon edustaja) 

Myös controllerit näkivät tapahtuneen muutoksen controllerin roolissa ja rooli on 

muuttunut pelkästä raportoinnista kohti johtoa tukevampaa roolia. Business controller 

1:n mielestä controllerin työ on saanut: 

”Enemmän painoa syy-seuraussuhteille, kehityskohteille ja muutos- ja kehitystrendeille 

pelkän raportoinnin (=miten asiat ovat) sijaan” (Business controller 1) 

Kysyttäessä, mihin suuntaan Business controller 1 odottaa controllerin roolin vielä 

muuttuvan, hän nostaa esille tietojärjestelmien kehittymisen ja on sitä mieltä, että 

controllerin rooli tulee muuttumaan samaan suuntaan, mitä tiedon tuottamisen 

työvälineiden kehittyminen tukee. Business controller 2 on niin ikään sitä mieltä, että 

muutos tulee jatkumaan entistä enemmän kohti johtoa tukevaa roolia. 

”Tarve lienee entistä vahvemmin kokonaisvaltaisessa taloushallinnon ja talouden 

ohjauksen tehtävissä.” (Business controller 2) 
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Yleisellä tasolla ei roolin muutoksessa siis koettu suuria eroja johdon ja controllerien 

välillä. Sekä johdon edustaja että controllerit olivat melko yksimielisiä siitä, mihin 

suuntaan controllerin rooli on tulevaisuudessa kehittymässä ja ennakoivat ja toivoivat 

tukiroolin korostuvan entisestään, ja toisaalta myös controllerilta vaadittavan osaamisen 

monipuolistuvan. Kaikki haastatellut näkivät muutoksen hyvänä asiana. 

 

3.4.2 Rooli johdon päätöksenteon tukemisessa ja controllerin tehtävät 

 

Kuten ehkä odotettua, molemmat ryhmät näkivät, että modernin controllerin rooli on 

ennen kaikkea johdon päätöksenteon tukeminen. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että 

controllerin tuottama tieto on relevanttia päätöksenteon kannalta. Johdon edustaja oli 

sitä mieltä, että controllerilla on monesti liian vähän aikaa päätöksentekoon 

osallistumiseen. Tässä yhteydessä hän nosti esiin tietojärjestelmät, jotka ovat hänen 

mielestään liian kehittymättömiä. 

”Controllerin rooli on enemmän lukujen analysointiin kuin niiden tuottamiseen painottuva 

eli hänen pitäisi osallistua aktiivisesti päätöksentekoon yhdessä johdon kanssa. Monesti 

asiat vain käytännössä ovat toisin eli controllerilta menee liikaa aikaa tiedon tuottamiseen 

johtuen liian manuaalisista tietojärjestelmistä ja analysointi ja ideointi jää täten 

vähemmälle.” (Johdon edustaja) 

Controllerin roolista puhuttaessa, johdon edustaja toi erikseen esiin vielä 

”sillanrakentajan roolin”. 

”Ehkä voisi mainita "sillanrakentajan roolin", jolla tarkoitan sitä, että controller pystyy 

viemään teoreettisia asioita käytäntöön esim. hänellä voi olla hyvin merkittävä rooli jonkin 

raportointisovelluksen jalkautuksessa esimerkkinä vaikka 

asiakaskannattavuussovelluksen lanseeraus myyntihenkilöstölle, eli pystyy viemään 

asioita käytäntöön ja muutenkin toimimaan linkkinä liiketoiminnan ja eri tukitoimintojen 

välillä.” (Johdon edustaja) 
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Business controller 2:n mielestä controllerin rooli on sekä datan käsittelyä ja tiedon 

tuottamista ja esittämistä ymmärrettävästi että aktiivisesti päätöksentekoon 

osallistuminen, mutta hän korostaa kuitenkin roolia päätöksentekoon osallistujana. 

”Työssäni osallistun johtoryhmätyöskentelyyn aktiivisesti ja siis myös päätöksentekoon. 

Koen olevani johdon sparraaja. [Eräässä konsernin tytäryhtiössä] teen myös päätöksiä 

taloushallinnon asioista varsin itsenäisesti.” (Business controller 2) 

Business controller 2:n vastuualueena on erään konsernin tytäryhtiön talouden ohjaus, 

ja hän kertoo käytännössä hoitavansa tämän tytäryhtiön talousjohtajan tehtävää, 

kuitenkin business controller nimikkeellä. Tästä syystä hänen roolinsa itsenäisenä 

päätöksentekijänä varmasti korostuu ja eroaa hieman perinteisen business controllerin 

roolista päätöksentekijänä. 

Controller ei siis case-yrityksessä pelkästään tue johdon päätöksentekoa vaan osittain 

osallistuu siihen myös itse. Johdon edustaja toivookin, että controllereilla olisi enemmän 

aikaa osallistua aktiivisesti päätöksentekoon yhdessä johdon kanssa. Myöhemmin 

haastattelussa hän kuitenkin lisää, että controllerit, ja siis nimen omaan business 

controllerit, eivät itse vastaa päätöksenteosta, vaan ovat siinä välillisesti mukana. Myös 

haastatellut controllerit myöntävät osallistuvansa päätöksentekoon. Business controller 

1 haluaa kuitenkin vielä korostaa, että: 

”Tiedon tuottaminen ja analysointi ovat ”vain” edellytys aktiiviseen päätöksentekoon 

osallistumiselle tai paremminkin päätösehdotusten tekemiselle. Päätösvastuu on aina 

liiketoimintajohtajalla, jota johtoryhmä tukee. -- päätökset tekee ja toimintaa johtaa aina 

liiketoiminnan johtaja – controllerin rooli on tukea ja sparrata” (Business controller 1) 

Päätöksentekoon tuotettu informaatio voidaan yrityksessä jakaa kahteen luokkaan: 1. 

Säännöllinen informaatio, johon case-yrityksessä sisältyy pääasiassa viikoittain, 

kuukausittain tai jopa päivittäin tapahtuva raportointi tuloksesta ja operatiivisesta 

toiminnasta. Molemmat business controllerit ja johdon edustaja kertoivat tapaavansa tai, 

jos ei puhuta pelkästään tapaamisesta kasvokkain, kommunikoivansa päivittäin. 2. 

Projektiluontoinen informaatio. Tällaiselle, tiettyä kertaluontoista tapausta varten 

tuotetulle informaatiolle nousee tarpeita erilaisista haasteista, joihin liiketoiminnassa 



27 
 

törmätään. Case-yrityksessä ja liike-elämässä laajemminkin tätä kutsutaan usein ad hoc 

-informaatioksi. Säännöllinen informaatio tarjoaa päätöksenteolle eräänlaisen 

selkärangan ja myös rekisterin, johon voidaan myöhemmin palata. 

”[Säännöllistä informaatiota tuotan] tuloksesta kuukausittain, operatiivisesta toiminnasta 

tietoa joskus jopa päivittäin; vaihtelevia kannattavuuslaskelmia, yhteenvetoja, 

esitysmateriaalia, päätösesityksiä – näitä tarpeen mukaan.” (Business controller 2) 

Business controller 1 oli samoilla linjoilla kollegansa kanssa: 

”[Säännöllistä informaatiota tuotan] tuloksesta kuukausittain, operatiivisesta toiminnasta 

viikoittain, kehityshankkeista niiden tarpeiden mukaisesti.” (Business controller 1) 

Johdon edustaja kertoo, että heidän yhtiössään controllerit tuottavat hyvin paljon 

erilaista ad hoc – raportointia ja sitä tilataan esimerkiksi tilanteessa, kun ihmetellään 

miksi kulukehitys on ollut ennalta-arvaamaton. Kuten business controller 1 jo mainitsikin, 

hän näkee, että ad hoc – raportointia tarvitaan tarpeiden mukaan erilaisia 

kehityshankkeita varten, joita voi olla muun muassa kustannus- ja volyymianalyysit. Ad 

hoc – informaatiota tilataan paljon ja ne vievät suuren osan työajasta. Siksi business 

controller 2 haluaakin nostaa esille ad hoc – raportoinnin lyhyet toimitusajat. 

”[Ad hoc – raportoinnin] toimitusajat ovat pääsääntöisesti ”eilen”; mitä ylemmälle johdolle 

materiaalia teen, sen pitempi on kyllä valmisteluaika mutta silti vain muutamia päiviä; 

joskus vertailu-/kannattavuuslaskelmia odotetaan muutamassa tunnissa.” (Business 

controller 2) 

Erityisesti johdon edustaja korosti ad hoc – raportoinnin tärkeyttä. Hänen mukaansa 

säännöllinen informaatio tarjoaa päätöksenteolle eräänlaisen selkärangan ja myös 

rekisterin, johon voidaan myöhemmin palata, mutta kaikki näiden operatiivisten 

raporttien välillä tapahtuva, eli ad hoc – raportointi, on se mistä controllerin lisäarvo 

tulee. Myös controllerit kokivat ad hoc – informaation tuottamisen tärkeäksi, mutta 

heidän mielestään sille ei usein kuitenkaan ole aikaa, varsinkin kun toimitusajat ovat niin 

tiukat.  

Kaikki vastaajat olivat hyvin samaa mieltä siitä, mitkä ovat controllerin tehtävät ja 

molemmat haastatellut controllerit luettelivat itselleen hyvin samankaltaiset tehtävät. 
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”[Controllerin tehtävät ovat] tukea liiketoiminnan johtoa, tuottaa informaatiota 

päätöksenteon perustaksi, analysoida toimintaa, nostaa esiin kehityskohteita, analysoida 

tulokseen vaikuttaneita tekijöitä, ennustaa muutos- ja kehitystrendejä, ohjata ja seurata 

resurssien käyttöä, tunnistaa toiminnan tehostamiskohteita” (Business contoller 1) 

Myös johdon edustaja oli samoilla linjoilla ja odotetusti korosti controllerin tehtävää 

liiketoimintajohdon tukemisessa sekä operatiivisessa että strategisessa 

päätöksenteossa. Sen lisäksi hän nosti esille controllerin tehtävän proaktiivisessa 

kannattavuuden parantamisessa ja tehokkuuteen liittyvässä liiketoiminnan 

kehittämisessä. 

 

3.4.3 Päätöksentekoa tukevan controllerin ominaisuudet 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että hyvältä controllerilta vaaditaan liuta erilaisia ominaisuuksia. 

Molempien business controllerien mielestä on ehdottoman tärkeää, että controller puhuu 

johdon kanssa ”samaa kieltä”. Business controller 2 on sitä mieltä, että se lienee ollut 

tärkein valintakriteeri, jonka perusteella hänet valittiin nykyiseen tehtäväänsä, jossa hän 

käytännössä hoitaa yhden tytäryhtiön talousjohtajan tehtäviä. Haastattelut osoittivat 

myös, että johto odottaa controllerilta hyvin samanlaisia ominaisuuksia, joita controller 

uskoo itseltään odotettavan. Johdon edustaja peräänkuuluttaa hyviä 

vuorovaikutustaitoja, numerotarkkuutta, analyyttisyyttä ja argumentointikykyä, halua 

kehittää toimintaa sekä kiireen ja aikapaineen sietokykyä.  

Hyvät vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ja analyyttisyys näyttäisivät olevan erityisen 

tärkeitä ominaisuuksia controllerille, sillä myös molemmat business controllerit nostivat 

nämä ominaisuudet esiin. Näiden lisäksi molemmat controllerit pitivät controllerille 

tärkeinä ominaisuuksina kokonaisuuksien hallinnan, syy-seuraussuhteiden 

ymmärtämisen ja sen, että katse on tulevaisuuteen. Näiden lisäksi business controller 2 

nostaa johdon edustajan tavoin esille tärkeäksi ominaisuudeksi paineensietokyvyn, 

mutta myös: 
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”-- hyvät esitystaidot ja kyky kiteyttää asioita/osata esittää asian ydin ja olennainen 

lukijan kannalta, kyky saada asiat tapahtumaan määräajassa.” (Business controller 2) 

Vaikka controllerin olisi selvästi omattava pitkä lista erilaisia ominaisuuksia, esille 

nousee sosiaaliset taidot ja kyky analysoida ja ymmärtää ilmiöitä lukujen takana eli toisin 

sanoen ymmärrys liiketoiminnasta. Varsinkin johdon edustaja korosti näitä 

ominaisuuksia, mutta myös controllerit pitivät niitä tärkeinä.  Mikäli controller ei ymmärrä 

yrityksen liiketoimintaa eikä osaa soveltaa sen lainalaisuuksia omaan työhönsä, ei 

controllerista ole johdolle juuri hyötyä.  

Liiketoiminnan laaja ymmärtäminen auttaa controlleria palvelemaan johtoa myös sen 

takia, että johdolle on erittäin tärkeää, että controllerin tuottama informaatio esitetään 

oikealla tavalla. Johdolla on usein kiire ja keskittyminen täytyy jakaa moneen asiaan 

yhtä aikaa. Näin ollen päätöksenteon tueksi tarvitaan materiaalia, joka on riittävän 

yksinkertaista ja keskittyy olennaisiin asioihin. Vaikeaselkoiset tai liian paljon numeroita 

sisältävät raportit voivatkin jäädä hyödyttömiksi. Oikeanlaisen informaation tuottaminen 

vaatii controllereilta liiketoiminnan tuntemista, mutta myös hyvää ihmistuntemusta ja 

kommunikointitaitoja. Controllerin täytyy ymmärtää, mitkä asiat ovat olennaisia juuri 

kyseiselle informaation vastaanottajalle ja tämä vaatii kykyä asettua toisen asemaan. 

Erityisesti johdon edustajan vastauksissa korostui, että controllerilta vaaditaan hyviä 

sosiaalisia taitoja ja aktiivisuutta. Usein tiettyyn työtehtävään tarvittavan informaation 

sijainnista ei ole varmuutta, ja tällöin on erityisen tärkeää, että controllerilla on laajat 

verkostot organisaation sisällä, eikä hän epäröi kommunikoida erilaisten ihmisten 

kanssa. Johdon edustaja painotti erityisesti controllerin aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta 

päätöksentekoon osallistumisessa. Controllerin tulee itse hakeutua mukaan tehtäviin, 

joissa hänen työpanoksestaan on hyötyä päätöksenteon kannalta. 

 

3.4.4 Kaksoisrooli ja roolikonfliktit 

 

Haastatteluilla haluttiin myös selvittää sitä, miten controllerin roolin kaksijakoisuus näkyy 

case-organisaatiossa. Kaikki haastateltavat tunnistivat selvästi jaon valvonta -ja 
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tukirooliin, mutta totesivat yksimielisesti, ettei kaksoisrooli heidän organisaatiossaan 

toteudu controllerin työssä. Syy siihen, miksi kaksoisrooli ei case-organisaatiossa 

toteudu oli  selkeä: 

”Meillä controllerit työskentelevät matriisissa eli toimivat hyvin lähellä liiketoimintaa 

(fyysisesti usein istuvat liiketoimintojen kanssa samoissa tiloissa) liiketoimintajohtajan 

ohjauksessa ja hallinnollisesti raportoivat minulle. Periaatteessa molemmat roolit ovat siis 

olemassa, mutta käytännössä valvontarooli ei meillä näy. Organisoinnista johtuen meillä 

korostuu tukirooli eli tulosyksikön johdon tukeminen ja se on siis tärkeämpi.” (Johdon 

edustaja) 

”Toimintojen tavoitteet johdetaan konsernin tavoitteista. Tämä on tärkeää: mikään 

alaorganisaatio ei voi ajaa ”omia tavoitteitaan”, jotka olisivat ristiriidassa ryhmän tai 

konsernin tavoitteiden kanssa.” (Business controller 1) 

”Toimintojen tavoitteet johdetaan konsernin tavoitteista eli kaksijakoisuus on eliminoitu 

konsernin tasolla. Yhtiöillä ei ole omia tavoitteita, vaan kaikki linjataan ryhmätasolla.” 

(Business controller 2) 

Johdon edustaja kuitenkin myöntää molempien roolien olemassaolon, mutta toteaa ettei 

valvontarooli käytännössä näy. Tukirooli on siis case-yrityksessä selvästi tärkeämpi. 

Controllerit näkivät tukiroolin tärkeämmäksi ennen kaikkea siksi, että sen kautta pystyy 

paremmin suoraan vaikuttamaan taloudelliseen tulokseen. Koska controllerin roolin 

kaksijakoisuus ei näy, vaan controllerit toimivat vain tukiroolissa, ei myöskään synny 

roolikonflikteja. 

 

3.5 Analyysi 

 

Tässä luvussa analysoidaan tutkielman empiirisen osan tärkeimmät löydökset aiemman 

teorian valossa. Selitettävän tutkimuksen päätarkoituksena on selittää tutkittavaa ilmiötä 

olemassa olevan teorian valossa. Pääosin haastatteluissa ilmenneet asiat vahvistavat 

aiemman kirjallisuuden löydöksiä, mutta joitain uusia mielenkiintoisia näkökulmia 

tutkimuksessa nousi esiin. 
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Tutkimuksen teoriaosassa kuvailtiin melko laajasti controllerin roolin historiallista 

kehitystä. Vaikkei historiallisen kehityksen tutkiminen ollutkaan pääasia, auttaa sen 

analysointi ymmärtämään paremmin controllerin nykyistä roolia. Roolin muuttumisen 

suhteen mm. Grandlund ja Lukka (1998) sekä Vaivio ja Kokko (2006) ovat todenneet, 

että controllerin rooli on Suomessa siirtynyt selvästi kohti liiketoiminnan ja johdon 

päätöksenteon tukea. Aikaisemmin controller on nähty lähinnä pavunlaskijana. Tämä 

tutkimus vahvistaa entisestään aikaisempia tuloksia. Pavunlaskijan stereotypian 

mukaista controlleria ei case-yrityksessä ollut nähtävissä, vaan rooli on vahvasti tukea 

johdon päätöksentekoa ja lukujen tuottamisen sijasta analysoida niitä, mistä sekä 

johdon edustaja että controllerit olivat yhtä mieltä. Muutos nähtiin myös erittäin 

positiivisena ja sen toivottiin jatkuvan samaan suuntaan. 

Tämä tutkimus vahvistaa myös yhtä Järvenpään (2001) havaitsemaa controllerin roolin 

muutoksen taustavoimaa. Hän löysi muutokselle kolme taustavoimaa, joista yksi oli 

laskentatoimen tietojärjestelmien kehitys. Myös case-yrityksessä nähtiin tietojärjestelmät 

muutoksen vahvana taustavoimana ja niiden kehittymisen odotetaan vapauttavan 

controllerin aikaa vielä enemmän johdon päätöksenteon tukemiseen ja siihen 

osallistumiseen. Johdon edustaja näkee tietojärjestelmät edelleen varsin 

kehittymättöminä, mikä hidastaa roolin kehitystä haluttuun suuntaan. 

Tutkimuksen ehkä mielenkiintoisin löytö aikaisempaan kirjallisuuteen verrattuna on, että 

case-yrityksessä ei nähty controllerille mitään muuta roolia kuin johdon päätöksenteon 

tukijan rooli. Esim. Granlund ja Lukka (1997) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

controllerin rooli on oikeammin laajentunut kuin muuttunut eli rooli sisältäisi edelleen 

”vahtikoiran” ja ”historioitsijan” roolien elementtejä. Pihlanto (1998, 2000) ja Partanen 

(2001) löysivät modernille controllerille useita erilaisia rooleja, joista löytyi myös 

pavunlaskijan kaltaisia rooleja. Case-yrityksissä ei kuitenkaan ollut nähtävissä 

controllerille ”vahtikoiran”, ”historioitsijan” tai pavunlaskijan kaltaisia rooleja. 

Poikkeuksen tekee Vaivion ja Kokon (2006) melko tuore tutkimus, jonka kanssa tämä 

tutkimus on linjassa. Hekään eivät tutkimuksessaan löytäneet pavunlaskijan 

stereotypiaa vastaavaa controlleria. 
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Case-yrityksessä controllerin tärkein tehtävä nähtiin selvästi olevan johdon 

päätöksenteon tukeminen. Ten Rouwelaarin (2006) näkemys siitä, että hajautettu 

organisaatiorakenne ja matalat hierarkiat kasvattavat tukiroolin merkitystä, saa tukea 

tästä tutkimuksesta. Case-yrityksessä controllerin rooliin kuuluu Burnsin ja Vaivion 

(2001) kuvailevia, perinteisesti laskentafunktion ulkopuolelle miellettyjä tehtäviä. 

Controllerit osallistuvat mm. strategiatyöhön ja tietojärjestelmien käyttöönottoprosessiin. 

Pihlanto (1998) korosti persoonallisuustekijöiden vaikutusta controllerin roolin 

muodostumiseen. Myös tässä tutkimuksessa korostui erittäin vahvasti controllerin 

henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus.  Erityisesti liiketoiminnan tuntemus sekä 

sosiaalisuus ja aktiivisuus korostuivat voimakkaasti. Olemalla aktiivinen, utelias ja 

sosiaalinen controller voi paljon itse vaikuttaa siihen, minkälaiseksi hänen roolinsa 

organisaatiossa muodostuu. Tutkimus vahvistaakin Järvenpään (2001) näkemystä siitä, 

ettei yleistä mallia modernin controllerin roolista voida esittää. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin nostaa omaksi osiokseen controllerin toimiminen 

kaksoisroolissa. Ten Rouwelaar (2006) argumentoi, että controller voi toimia tehokkaasti 

kahdessa eri roolissa. Case-yrityksessä controllerin roolin kaksijakoisuutta ei kuitenkaan 

ollut nähtävissä vaan sekä johdon edustaja että controllerit totesivat, että controllerit 

toimivat vain tukiroolissa. Tukirooli nähtiin tärkeämpänä roolina, mikä vahvistaa 

Granludin ja Lukan (1998) näkemystä siitä, että kun controller on sijoitettu lähelle 

tulosyksikön johtoa, yleensä sekä johto että controller pitävät tukiroolia tärkeämpänä. 

Näin ollen case-yrityksen controllereissa ei aiheudu Maasin ja Matějkan (2009) 

mainitsemia roolikonflikteja, joita kaksoisroolissa toimiminen saattaa controllerin työhön 

aiheuttaa. 
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4. Johtopäätökset ja yhteenveto 

4.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksessa oli tavoitteena kuvata controllerin roolia johdon päätöksenteon 

tukemisessa  sekä selvittää miten kahden eri roolin yhtäaikainen toteuttaminen vaikuttaa 

controllerin työhön. Tarkastelussa keskityttiin ennen kaikkea suomalaiseen 

liiketoimintaympäristöön, sillä roolin voidaan kulttuurisista ja organisatorisista tekijöistä 

johtuen ajatella olevan hyvin erilainen eri liiketoimintaympäristöissä. Tutkimuksen 

tärkeimmät havainnot ovat seuraavat: 

1. Hajautetussa organisaatiossa toimivan controllerin tärkein tehtävä on johdon 

päätöksenteon tukeminen ja siihen osallistuminen. Aiemmin vallalla ollut 

pavunlaskijan stereotypia voidaan viimeistään nyt haudata suomalaisessa 

liiketoimintaympäristössä. 

2. Controllerin rooliin vaikuttaa voimakkaasti persoonatekijät. Päätöksenteon tukena 

toimiminen vaatii erityisesti liiketoimintaymmärrystä, hyviä kommunikointitaitoja 

sekä sosiaalisuutta ja aktiivisuutta. 

3. Case-yrityksessä tunnistettiin selkeästi controllerin kaksoisrooli, mutta se ei 

yrityksessä näy vaan controllerit toimivat vain tukiroolissa, joka nähdään 

huomattavasti tärkeämpänä roolina. 

Sekä controllerit että johto ovat hyvin samaa mieltä siitä, mikä controllerin rooli on. 

Molemmat osapuolet korostivat controllerin tukiroolia ja toivoivat sen vahvistuvan 

edelleen eikä perinteisen pavunlaskijan roolin nähdä toteutuvan controllerin työssä. 

Tällöin controllerin roolissa ei toteudu kaksi eri roolia. Johtoa tukevalta controllerilta 

vaaditaan tietynlaista persoonallisuutta ja varsinkin johto vaatii controllerilta hyvää 

liiketoimintaymmärrystä ja hyviä sosiaalisia taitoja. 
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4.2 Keskustelua tuloksista, rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tuloksia arvioitaessa on tärkeää muistaa, että tutkimus on tehty tapaustutkimuksena 

yhdessä suomalaisessa organisaatiossa. Tulosten yleistämiseen case-yrityksen 

ulkopuolelle, erityisesti eri toimialoille tai eri organisaatiorakenteella operoiviin yrityksiin, 

tulee suhtauta varauksella. Lisäksi on otettava huomioon, että tutkimus toteutettiin vain 

yhdessä case-yrityksen yksikössä ja haastateltavia oli vain muutama yrityksen 

kymmenistä controllereista ja johdon edustajista. Tällöin tulosten yleistämiseen myös 

case-yrityksen sisällä on suhtauduttava varauksella. 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain business controllereita ja kuten tässä työssä on jo 

aikasemmin todettu, case-yrityksessä työskentelee myös toisenlaisia controllereita, 

kuten financial controllereita, jotka keskittyvät ulkoiseen laskentaan. Heidän roolinsa 

johdon päätöksenteon tukijana saattaa olla erilainen ja myös heitä haastattelemalla 

varsinkin kaksoisroolissa toimimiseen voitaisiin saada erilaisia näkemyksiä. On 

esimerkiksi mahdollista, että case-yrityksessä financial controllerit toimivat tukiroolin 

lisäksi myös kontrolliroolissa, kun business controllerit toimivat pelkästään tukiroolissa. 

Yhtenä rajoituksena voidaan pitää myös sitä, että haastattelut toteutettiin sähköpostin 

välityksellä. Tällöin vastaukset jäävät usein suppeiksi ja tarkentavien lisäkysymysten 

esittäminen jää helposti tekemättä. Sähköpostilla tehdyissä haastatteluissa voi olla myös 

se heikkous, että haastateltavat saattavat ymmärtää jotkin käsitteet eri tavalla. Tällöin 

vastaukset voivat vääristyä ja niiden yhteismitallistaminen vaikeutuu. Tätä tutkielmaa 

tehdessä sähköpostihaastattelut onnistuivat kuitenkin hyvin. 

Tutkimuksella pyrittiin avaamaan controllerin roolia case-yrityksessä olemassa olevan 

tutkimuksen ja kirjallisuuden valossa. Tutkimuksen arvo on erityisesti johdon ja 

controllerien näkemysten vertailemisessa. Pääosin näiden kahden eri ryhmän 

näkemykset olivat keskenään yhteneviä ja tukivat myös aikaisemmassa tutkimuksessa 

esitettyjä teorioita. Joitain mielenkiintoisia näkökulmia vertailusta nousi kuitenkin esiin. 

Tulevassa tutkimuksessa olisikin mielenkiintoista nähdä laajempia vertailuja näiden 

kahden ryhmän välillä. 
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Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin myös tietojärjestelmien osuutta controllerin roolin 

muutokseen,  ja kuinka niitä voisi entisestään kehittää edesauttamaan controllerin roolin 

kehittymistä edelleen kohti johtoa tukevampaa suuntaa. Lisäksi erilaisten 

organisatoristen tekijöiden, jotka vaikuttavat controllerin työn toteuttamiseen, lähempi 

tarkasteleminen voisi tarjota mielenkiintoisia lähestymistapoja. Näitä tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi kulttuuri, organisaatiorakenne ja tietojärjestelmät. Samankaltaisen 

tutkimuksen kuin tämä tutkimus voisi myös toteuttaa esimerkiksi tutkimalla sisäisen 

laskennan ja ulkoisen laskennan suhdetta, sekä niissä toimivien laskennan 

ammattilaisten roolien eroja. Johdon näkökulmaa voisi laajentaa aina konsernijohdon 

tasolle asti. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelurunko – controller 

Koulutustausta, työhistoria  

Nimike, tämänhetkisen työtehtävän lyhyt kuvaus 

 

1.Teema. Controllerin tehtävät  

- Lyhyt määritelmä controller-tehtävälle.  

- Mikä on asemasi organisaatiossa?  

- Kenelle raportoit / kenen käyttöön pääasiallisesti tuotat informaatiota?  

- Millaiset ominaisuudet ovat mielestäsi tärkeitä controllerin tehtävässä?  

- Mitkä ovat controllerin tärkeimmät työtehtävät?  

- Mitä työkaluja hyödynnät?  

 

2. Teema. Controllerin rooli  

Hajautetussa organisaatiossa controllerit työskentelevät tulosyksiköissä eivätkä keskitetysti 

taloushallinnossa. Tämän kuvataan usein aiheuttavan controllerin roolin kaksijakoisuuden 

nk. valvonta- ja tukirooleihin (raportointi konserni/organisaatiojohdolle vs. oman tulosyksikön 

johdon tukeminen.)  

- Toteutuuko omassa työssäsi tällainen kaksoisrooli?  

- Aiheuttaako tämä konflikteja? Jos, niin millaisia?  

- Onko jompikumpi rooleista tärkeämpi?  

- Miten ajankäyttösi jakautuu näiden roolien välillä?  

- Onko controllerin rooli enemmän datan käsittely ja tiedon tuottaminen ja esittäminen 

ymmärrettävästi vai aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen?  

- Miten controllerin rooli on kehittynyt työurasi aikana?  

- Miten odotat sen kehittyvän jatkossa?  

3. Teema. Yhteistyö johdon kanssa  

- Millaista säännöllistä informaatiota tuotat johdon käyttöön (kuukausi-, kvartaali- tai 

vuositasolla)?  

- Millaista informaatiota tuotat Ad Hoc?  (Ad Hoc - informaatio = projektiluontoinen 

informaatio/informaatio kertaluontoista tapausta varten)  



 
 

- Kuinka usein tapaatte johdon kanssa formaalisti/informaalisti?  

- Osallistutko päätöksentekoon/johtamiseen?  

- Koetko, että puhutte johdon kanssa ”samaa kieltä”? 

- Millaisia ongelmia/haasteita yhteistyössä mahdollisesti esiintyy? Mikä on onnistunutta? 

 

 

Liite 2. Haastattelurunko – johto 

Koulutustausta, työhistoria  

Nimike, tämänhetkisen työtehtävän lyhyt kuvaus  

 

1. Teema. Työskentely controllerin kanssa  

- Raportoiko sinulle suoraan Controller-nimikkeellä työskenteleviä henkilöitä?  

- Millaista säännöllistä informaatiota saat controllerilta käyttöösi (kk-, kvartaali- tai 

vuositasolla)? 

- Millaista informaatiota controller tuottaa käyttöösi Ad Hoc –pohjalta?  (Ad Hoc informaatio 

= projektiluontoinen informaatio/informaatio kertaluontoista tapausta varten) 

- Onko em. informaatio hyödyllistä johtamisen kannalta?  

- Millainen informaatio on erityisen tärkeää? 

- Kuinka usein tapaat controllerin kanssa formaalisti/informaalisti?  

- Osallistuuko controller päätöksentekoon/johtamiseen?  

- Koetko, että yleensä puhutte controllerin kanssa ”samaa kieltä”? 

- Millaisia ongelmia/haasteita yhteistyössä mahdollisesti esiintyy? Mikä on onnistunutta? 

 

2. Teema. Controllerin rooli    

- Mitkä ovat mielestäsi controllerin tärkeimmät tehtävät?  

- Millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä controllerille?  

- Onko controllerin rooli enemmän datan käsittely ja tiedon tuottaminen ja esittäminen 

ymmärrettävästi vai aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen?  

- Erotatko muita mahdollisia rooleja?  

- Miten controllerin rooli on muuttunut työurasi aikana?  

- Mihin suuntaan odotat sen kehittyvän jatkossa? Mihin suuntaan sen mielestäsi pitäisi 

kehittyä?  

 



 
 

3. Teema. Kaksoisrooli  

Controllerilla kuvataan usein olevan kaksi roolia: valvontarooli ja tukirooli (raportointi 

konserni/organisaatiojohdolle vs. oman tulosyksikön johdon tukeminen.) Tämä korostuu 

erityisesti hajautetussa organisaatiossa, jossa controllerit työskentelevät tulosyksiköissä 

eivätkä keskitetysti taloushallinnossa. 

- Tunnistatko kuvatun ilmiön?  

- Onko jompikumpi rooleista mielestäsi tärkeämpi? 

 

 

 

 

 

 


