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Tämän tutkielman päämääränä on ollut tutkia talousjohtamista suomalaisissa mikroyrityk-

sissä erityisesti omistaja-yrittäjän näkökulmasta. Tavoitteena on ollut määritellä, mitä tietoa 

yrittäjä käyttää taloudellisessa päätöksenteossaan, mistä tämä tieto tulee ja miten sitä hyö-

dynnetään.  

Tämä tutkielma on kvantitatiivinen tutkimus, jonka empiirinen aineisto on kerätty Webropol-

työkalulla toteutetulla kyselytutkimuksella marraskuussa 2016. Saatua, 122 vastauksen ai-

neistoa on analysoitu kuvailevasti. Tiedon keruu ja analysointi on jaettu neljään teemaan: 

maksuvalmiuden, kannattavauuden, vakavaraisuuden ja tuottavuuden otsikoiden alle. Tut-

kimustulosten mukaan suomalaiset mikroyrittäjät hyödyntävät talousjohtamisessaan moni-

puolisesti erilaista taloustietoa, jota he saavat käyttöönsä melko omatoimisesti ja järjestel-

mälähtöisesti. Omakohtaisella kokemuksella ja perinteisen taloustiedon ulkopuolisella tie-

dolla vaikuttaa olevan melko suuri merkitys mikroyrittäjän taloudellisessa päätöksenteossa. 

Yrittäjät näyttäisivät hyödyntävän hankkimaansa taloustietoa ensisijaisesti liiketoimintansa 

jatkuvuuden ja kasvun turvaamiseen sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja 

vasta näiden jälkeen oman toimeentulonsa ja varallisuutensa parantamiseen. 
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The purpose of this thesis was to examine financial management in Finnish microenterprises 

particularly from the perspective of an owner-entrepreneur. The aim was to determine what 

information an entrepreneur uses in financial decision-making, where this information comes 

from and how it is utilised.  

This thesis is a quantitative study with empirical data collected by a questionnaire conducted 

in November 2016 using the Webropol tool. The received data of 122 responses was ana-

lysed descriptively. Data collection and analysis was divided into four themes: under the 

topics of liquidity, profitability, solvency and productivity. The results indicate that Finnish 

microentrepreneurs utilise diverse financial information in their financial management and 

acquire information fairly independently and in a system-based manner. Personal experi-

ence and information outside traditional financial information seem to play a rather large role 

in the financial decision-making of a microentrepreneur. Entrepreneurs appear to utilise the 

acquired financial information primarily to secure the continuation and growth of their busi-

ness activities and to maintain the well-being of employees and, only after these, to add to 

their personal income and wealth.  
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1 Johdanto 

Mikroyritysten rooli suomalaisessa kansantaloudessa on merkittävä, sillä esimerkiksi 

vuonna 2014 alle 10 hengen yritykset työllistivät lähes yhtä paljon työntekijöitä (27 % yritys-

ten työllistämistä työntekijöistä) kuin kaikkein suurimmat, yli 250 työntekijän yhtiöt, jotka sa-

mana vuonna työllistivät 34 % yritystyövoimasta (Tilastokeskus 2016). Mikroyrityksissä näh-

dään myös merkittävää kasvupotentiaalia, sillä Pk-yritysbarometrin (2016) mukaan niistä 43 

% on kasvuhakuisia.  

Yrittäjyyden arvostus on nykyisessä vaikeassa työllisyystilanteessa noussut varsinkin edellä 

mainitun työllistämisvaikutuksen vuoksi, ja hallitus pyrkiikin parantamaan erityisesti pienten 

yritysten toimintaedellytyksiä. Tämä suuntaus näkyy myös Suomen valtion vuoden 2017 ta-

lousarvioesityksessä, jossa työllisyyden parantamisen lisäksi pyritään myös edistämään 

yrittäjyyttä (Valtioneuvosto 2016). Hallituksen esityksessä pienyrittäjyyttä tukevia ovat erityi-

sesti ehdotukset tuloverotuksen yrittäjävähennyksestä, kotitalousvähennyksen korotuk-

sesta ja maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta (Nieminen 2016).  

1.1 Tutkimuksen tausta 

Vuoden 2016 alussa voimaan astuneet kirjanpitolain (KirjanpitoL1336/1997) muutokset ja-

ottelevat kirjanpitovelvolliset yritykset uudella tavalla. Uudistuksen päämääränä on ollut hal-

linnollisen taakan keventäminen erityisesti kaikkein pienimmissä yrityksissä. Tässä yhtey-

dessä kirjanpitolaki (1336/1997) erottelee pienistä yrityksistä kaikkein pienimmät mikroyri-

tyksiksi. Mikroyrityksellä voi ylittyä korkeintaan yksi seuraavista mittareista: 10 työntekijää, 

liikevaihto 700.000 euroa tai taseen loppusumma 350.000 euroa. 

Laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015) on siis luonut uuden, entistä täsmällisemmän 

tutkimuskohteen, johon tämä tutkimus keskittyy. Aikaisemman, pien- ja mikroyritysten ta-

lousjohtamiseen keskittyneen tutkimuksen aineisto on kerätty kirjanpitolain (1336/1997) 

määrittelemään mikroyritykseen verrattuna melko suurista yrityksistä: tutkittujen yritysten lii-

kevaihto on ollut esimerkiksi 1,3 milj. £ (Deakins & Galloway 2002), 2,8 milj. £ (Sian & Ro-

berts 2009) ja 2,2 milj. £ (Perren & Grant 2000). Tutkittujen yritysten koko ylittää siis selvästi 

kirjanpitolain 1 § 4 b momentin määrittelemän mikroyrityksen 700 000 euron liikevaihdon, 

mikä muodostaa selkeän, yrityksen kokoon perustuvan tutkimusaukon. 
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Täsmällisesti mikroyrityksen kokoluokkaan kuuluvien yritysten talousjohtamisesta tehtyjä 

tutkimuksia ei ole Suomessa toistaiseksi tehty. Tämän vuoksi tämän tutkielman lähdeai-

neisto koottiin mahdollisimman tarkkaan kohderyhmää vastaavia yrityksiä (kirjallisuudessa 

esimerkiksi small businesses, small firms, SME) koskevasta kirjallisuudesta. Tämänkin ai-

neiston löytäminen osoittautui haasteelliseksi, mitä voi osittain selittää esimerkiksi Marriot & 

Marriotin (2000, 478) näkemys, jonka mukaan pienet yritykset ovat hankalia tutkimusympä-

ristöjä niiden heterogeenisuuden vuoksi.  Aineistoa on kuitenkin riittävästi saatavilla katta-

van teoriapohjan muodostamiseksi tätä tutkimusta varten. 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia pienten ja keskisuurten yritysten ta-

loushallinnon hoitamisesta ja yrittäjien kiinnostuksesta talousasioita kohtaan. On paljon 

näyttöä siitä, että pienyritysten taloushallinto on melko tavanomaisesti järjestetty pääasiassa 

viranomaisvaatimusten täyttämiseksi (Sjögren et al. 2014, 352; Marriot & Marriot 2000, 486). 

Talouden raportit voivat olla pienyrittäjien mielestä liian vaikeaselkoisia (Halabi et al. 2010, 

170) eikä tarjottu taloudellinen informaatio jaksa kiinnostaa yrittäjiä (Stone 2015, 266). Näi-

den näkemysten vastapainoksi esitetään, että yrittäjien talousosaaminen on hyvällä tasolla, 

ja taloustieto kiinnostaa heitä (Ramsden & Bennet 2005, 2004). Pienten yritysten taloushal-

linto ja raportointijärjestelmät voivat olla hyvin järjestettyjä, vaikka ne olisivatkin epämuodol-

lisia, eikä niitä voitaisi käyttää suurissa yrityksissä. On siis mahdollista, että yrittäjät osaavat 

itse järjestää talouden johtamisen omaan yritykseensä ja sen liiketoiminnan kokokoon sopi-

valla tavalla. (Perren et al. 1998, 358) 

Mikroyrityksen talousjohtamiseen on hyödyllistä panostaa, sillä taloustietoa hankkimalla ja 

analysoimalla saattaisi löytyä uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Jopa yrityksen ra-

hoituksen ongelmiin kannattaisi yrittää löytää tuoreita näkökulmia: koska ulkopuolisen ra-

hoituksen hankkiminen on vaikeampaa pienille yrityksille kuin suurille, voisi ratkaisu olla tu-

lorahoituksen tehokkaampi hyödyntäminen käyttäen liikevaihdon hallintamallia, jota Ng & 

Harrison (2013) tutkimuksessaan kuvailevat. Pienyritysten kannattavuutta ja kassan riittä-

vyyttä tutkinut Ekanem (2010, 132) puolestaan ehdottaa, että yrittäjien tulisi parantaa käyt-

töpääoman hallintaa. Pienyrityksen talouden johtaminen ja asiantuntemuksen hankkiminen 

– joko oman tai neuvonantajien kautta saadun – on todettu hyödylliseksi yrityksen kasvun 

ja kehittymisen kannalta (Berry et al. 2006, 43; Carey 2015, 182; Ramsden & Bennet 2005, 

240).  
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja keskeiset käsitteet 

Tämän tutkimuksen pontimena on ollut halu ymmärtää mikroyritysten omistaja-yrittäjien ta-

lousjohtamisen päätöksentekoprosessia ja sen taustalla olevan taloustiedon olemusta. 

Pienyritysten omistaja-yrittäjät hankkivat taloudellista informaatiota eri lähteistä kuin suurten 

yritysten päätöksentekijät, kuten tavarantoimittajilta, asiakkailta ja perheenjäseniltä (esim. 

PR Newswire Europe 2010; Jay & Schaper 2003). Lisäksi omistaja-yrittäjällä saattaa olla 

omintakeiset määritelmät ja käyttötavat taloustiedon perinteisille mittareille: Perren et al. ku-

vaavat tutkimuksessaan erään yrittäjän hyvin epämuodollista kriittisen pisteen käsittelyta-

paa, jossa tuotot ja kulut määriteltiin kuukausittain, maksuperusteisesti. Näyttää myös siltä, 

että talousjohtaminen muuttuu sitä muodollisemmaksi, mitä kauemmin yritystoimintaa har-

joitetaan ja mitä enemmän se laajenee. (Perren et al. 1998, 358-359) 

Tässä tutkimuksessa paneudutaan mikroyrityksen talousjohtamiseen omistaja-yrittäjän nä-

kökulmasta, ja työn päämääränä on muodostaa näkemys taloustiedon käsitteestä, lähteistä 

ja merkityksestä mikroyrityksen johtamisessa. Tutkimuksen kohderyhmä on suomalaiset 

mikroyritykset. 

Päätutkimusongelma tässä työssä on: Mitä on mikroyrityksen taloustieto? 

Tutkimuksen alatutkimusongelmat ovat: Mistä lähteistä omistaja-yrittäjät hankkivat talous-

tietoa? ja Miten omistaja-yrittäjät hyödyntävät käytössään olevaa taloustietoa?  

Tässä tutkimuksessa mikroyritys on kirjanpitolain (KirjanpitoL 1336/1997, 1: 4b §) mukainen 

kirjanpitovelvollinen, jonka toiminnassa joko päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä 

tilikaudella on ylittynyt ainoastaan yksi seuraavista arvoista: taseen loppusumma 350.000 

€, liikevaihto 700.000 € ja tilikaudella yrityksen palveluksessa on ollut keskimäärin 10 työn-

tekijää. Kun tähän työhön on etsitty tilastotietoa Suomen virallisesta tilastosta, on mikroyri-

tyksen hakukriteerinä käytetty ainoastaan yrityksen henkilöstömäärää, 0-9 työntekijää, mitä 

on pidetty riittävänä tarkkuutena taustatietoja varten. Valinta on ollut välttämätön sen vuoksi, 

että Tilastokeskus luokittelee yritysten suuruusluokan EU-määritelmän (2003/361/EY), eikä 

tässä työssä käytettävän kirjanpitolain määritelmän mukaan. 
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Mikroyrityksen talousjohtamisella tarkoitetaan tässä työssä niitä toimenpiteitä, joita omis-

taja-yrittäjä tekee yritykselle asettamiensa taloudellisten tavoitteiden savuttamiseksi. Nei-

limo & Uusi-Rauva (2005, 20) kuvaavat yrityksen talouden osa-alueita kuviossa Virhe. Viit-

teen lähdettä ei löytynyt. jakaen ne reaali- ja rahatalouteen.  

 

1. Kuvio: Yrityksen taloustavoitteet mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 20 

On melko todennäköistä, että monikaan omistaja-yrittäjä ei jokapäiväisessä päätöksenteos-

saan jaottele liiketoimintansa taloustavoitteita lainkaan teoreettisesti, pohtien esimerkiksi 

tuottavuutta laskemalla panos-tuotossuhdelukuja (Neilimo 2005, 312), vaan pikemminkin 

keskittyy edellisessä kuvioissa suluissa kuvattuihin arkisiin käsitteisiin. Hyvän tuottavuuden 

synonyymeja saattaisivat olla ahkeruus tai vähäinen raaka-ainehukan määrä.  Esimerkiksi 

tuottavuuden osalta tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään siis sitä, mitä tuottavuuden 

mittareita tai signaaleita omistaja-yrittäjät seuraavat ja miten he näistä mittareista saa-

maansa tietoa käyttävät. Tätä tietoa kutsutaan tässä työssä taloustiedoksi.  

Omistaja-yrittäjä työskentelee itse omassa yrityksessään ja tekee tässä yhtiössä liiketoimin-

nallisia päätöksiä. Yritystoiminta on yleensä hänen pääasiallinen tulonlähteensä. (Sjögren 

et al. 2011, 356). Omistaja-yrittäjiä ovat tämän tutkielman kannalta myös sellaiset osaomis-

tajat, jotka työskentelevät yrityksessä ja jotka joko oman tai perheensä omistuksen vuoksi 

ovat YEL-määritelmän mukaisia yrittäjiä. Tämän tutkimuksen kannalta ei ole myöskään 

olennaista, onko yrittäminen pää- vai sivutoimista. Sivutoimisessakin yrittämisessä hyödyn-

netään taloustietoa, jonka perusteella tehdään päätöksiä.  Sivutoimisena harjoitettu yritys-

toiminta on tämän tutkielman näkökulmasta olemukseltaan riittävän samanlaista kuin pää-

toiminen, ja lisäksi monet merkittäviksi toimijoiksi kasvaneet yritykset ovat aloittaneet toimin-

tansa sivutoimisina.   

Reaalitalous Rahatalous

Kannattavuus (riittävätkö tuotot kattamaan 

kulut eli tehdäänkö voittoa vai 
tappiota?)

________

Rahoitusrakenne (käytetäänkö omaa 

pääomaa vai vierasta: riittävätkö 
yrityksen omat rahat vain onko 

otettava lainaa?)

I I

Tuottavuus (käytetäänkö 

tuotannontekijöitä tehokkaasti vai jääkö 
työntekijöille tyhjäkäyntiä/meneekö 

raaka-aineita roskiin?)

________
Likvidieetti (riittävätkö rahat maksuihin ja 

onko pankkitilillä riittävästi rahaa 
palkanmaksupäivänä?)
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu omistaja-yrittäjän oma talous, siihen liittyvä tieto ja pää-

töksenteko. Tämä rajaus on tässä yhteydessä jossakin määrin haasteellinen, sillä yrityksen 

taloudellinen menestyminen ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat vahvasti sidoksissa omis-

taja-yrittäjän omaan talouteen, onhan yrittämisessä tavallisesti kyse sijoitustoiminnan sijasta 

elinkeinotoiminnasta (Sjögren 2010, 16). Toisaalta omistaja-yrittäjää käsiteltäessä tutkimuk-

set viittaavat siihen suuntaan, että omistaja-yrittäjän persoona ja päämäärät, myös taloudel-

liset, vaikuttavat yrityksen toimintatapoihin ja tavoitteisiin (Mole 2002, 154; Ikävalko et al. 

2010). Vaikka siis omistaja-yrittäjän omaa taloutta ei tässä tutkimuksessa tarkastellakaan, 

se hyvin todennäköisesti heijastuu yrityksen talouden johtamiseen, koska omistaja-yrittäjä 

on usein liiketoimintansa tärkein rahoittaja (Perren et al. 1998, 355).  

Mikroyritysten määritelmä löytyy kirjanpitolain (1336/1997) lisäksi esimerkiksi myös Euroo-

pan Yhteisöjen komission suosituksesta (2003/361/EY), jossa työntekijämäärä on sama, 

mutta vuosiliikevaihto ja taseen loppusumma ovat enintään 2 miljoonaa euroa. Kirjanpitolain 

määritelmä on valittu pohjaksi tähän tutkimukseen siksi, että sillä on Euroopan Yhteisöjen 

komission määritelmää enemmän vaikutusta suomalaisten mikroyritysten käytännön toimin-

taan ja erityisesti taloushallinnon ja raportoinnin järjestämiseen. 

Tässä työssä ei käsitellä mikroyrityksen yhtiömuodon vaikutuksia taloustiedon laatuun, tie-

don lähteisiin ja taloustiedon hyödyntämiseen. Koska pienissä yrityksissä on ainakin osittain 

todettu käytettävän esimerkiksi tilitoimistojen palveluita ainoastaan viranomaisvaatimusten 

täyttämiseksi (Stone 2015, 266), on mahdollista, että yhtiömuoto vaikuttaa yrittäjien käytet-

tävissä olevan tiedon määrään ja laatuun. Näin voi olla erityisesti verotuksesta johtuen, sillä 

liiketoiminnan voittoa verotetaan yhtiömuodosta riippuen eri tavoin, ja verosuunnittelulla on 

Syrjän (2010, 176) mukaan merkitystä yritysten toiminnassa. Koska päämääränä on ollut 

perehtyä omistaja-yrittäjien taloustietoon yrittäjälähtöisesti, päätettiin yritystoiminnan juridi-

nen muoto kuitenkin rajata työn ulkopuolelle.  

1.4 Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 

Tutkimusaineisto tähän suomalaisten mikroyritysten talousjohtamista käsittelevään tutki-

mukseen kerättiin kvantitatiivisesti. Tämän tutkielman tekemisen vaikuttimena oli mielen-
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kiinto pienten yritysten talousjohtamiseen. Kvantitatiivinen tutkimusote valittiin, sillä suoma-

laiset mikroyritykset ovat heterogeeninen joukko, josta haluttiin saada riittävän edustava 

otos kuvaamaan mikroyrityksen talousjohtamista.  

Tämän työn empiirinen aineisto kerättiin sähköpostikyselyllä, joka suoritettiin marraskuussa 

2016. Tutkimuksen mikroyritysten otos poimittiin Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta 

koko Suomen alueelta. Kyselylomake lähetettiin yhteensä 1039 vastaajalle, joilta saatiin 122 

käyttökelpoista vastausta. Vastausprosentti oli 11,7.   Kyselyn kysymykset olivat sekä struk-

turoituja että puolistrukturoituja. Puolistrukturoiduilla kysymyksillä tavoiteltiin sellaista tietoa, 

joka mahdollisten puuttuvien vastausvaihtoehtojen vuoksi olisi jäänyt saamatta (Heikkilä 

2014, 50). Kysymyslomake laadittiin aiheesta aiemmin kirjoitetun kirjallisuuden ja tutkimus-

ten perusteella. Jonkin verran kysymysten sisältöön vaikutti myös tutkijan henkilökohtainen, 

aiempi yrittäjäkokemus.  

Tämän tutkielman kyselyaineisto kerättiin Webropol-kyselyohjelmistolla, jonka avulla saatua 

tietoa myös analysoitiin ja raportoitiin. Joitakin Webropolista saatuja tulostaulukoita analy-

soitiin ja niiden ulkoasua muokattiin Excelissä.  

1.5 Tutkimuksen viitekehys ja rakenne 

Tämän työn teoreettinen viitekehys nähtävissä kuviosta 2. Mikroyrityksen talousjohtamisen 

viitekehyksen ytimessä on omistaja-yrittäjä, jonka persoona, osaaminen ja yrittämisen mo-

tiivi heijastuvat yrityksen kaikkeen toimintaan (Chell 2013, 22 – 23; Perren & Grant 2000, 

406). Tässä työssä on ollut oikean näkökulman kannalta siis välttämätöntä ymmärtää jos-

sakin määrin myös omistaja-yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ja ajureita.  Mikroyri-

tykset eroavat muista yrityksistä kokonsa lisäksi muilta ominaisuuksiltaan ja ne saattavat 

esimerkiksi olla toimintatavoiltaan hyvinkin epämuodollisia (Perren et al. 1998, 358). Koska 

nämä ominaisuudet vaikuttanevat myös talousjohtamiseen, on työn teoriaosuudessa ku-

vailtu mikroyritysten kokoa ja muita ominaisuuksia sekä niille asetettuja hallinnollisia velvoit-

teita. Lisäksi pohditaan mikroyritysten ja sitä suurempien yhtiöiden eroja erityisesti johdon 

laskentatoimen käytänteiden kannalta. Taloustiedon osalta tässä tutkielmassa käsitellään 

aluksi yleistä taloustiedon käsitettä ja sen soveltuvuutta mikroyritysten toimintaympäristöön. 

Taloustiedon lähteisiin tutustumisen lisäksi tutkimuksessa esitetään, miten saatua tietoa 

hyödynnetään mikroyrityksen talousjohtamisessa.    
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2. Kuvio: Mikroyrityksen talousjohtamisen viitekehys 

Edellä kuvatun viitekehyksen pohjalta tämä työ on jaettu kuuteen päälukuun. Johdanto-lu-

vussa esitellään lyhyesti tutkimuksen tausta, tutkimusongelma, työn tavoitteet, keskeiset kä-

sitteet ja rajaukset. Johdannossa kuvataan lisäksi valittu tutkimusmenetelmä ja työn ra-

kenne. Työn rakenne ilmenee selkeästi kuviosta 3. Johdannon jälkeiset kolme lukua muo-

dostavat tämän tutkimuksen teoriaosan. Luvussa kaksi keskitytään taloustietoon omistaja-

yrittäjän näkökulmasta. Tässä luvussa käsitellään taloustiedon käsitettä yleisesti, pohjau-

tuen perinteiseen jakoon yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta ku-

vaavaan tietoon. Näiden lisäksi pohditaan sitä, mitä tietoa mikroyrityksissä hyödynnetään 

taloudellisessa päätöksenteossa. Koska aihetta tarkastellaan erityisesti omistaja-yrittäjän 

näkökulmasta, tässä luvussa perehdytään lisäksi omistaja-yrittäjän olemukseen. 

Luvussa kolme paneudutaan mikroyrityksen taloustiedon lähteisiin. Tässä luvussa esitel-

lään muiden muassa tutkimustuloksia, joiden mukaan pienten yritysten yleisin taloustiedon 

lähde on kirjanpitäjä, minkä vuoksi yrittäjät ovat riippuvaisia kirjanpitäjiensä asiantuntemuk-

sesta ja raportointikyvystä. Tämän asetelman johdosta tässä luvussa käsitellään myös pää-

mies-agenttiongelmaa taloustiedon tuottamisen näkökulmasta. Viimeinen teorialuku eli luku 

neljä käsittelee taloudellista päätöksentekoa mikroyrityksessä. Jotta voidaan ymmärtää, 

millä tavoin mikroyrityksen talousjohtaminen poikkeaa suurten yritysten johtamisesta, tässä 
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luvussa kuvaillaan mikroyritysten erityispiirteitä, mikroyritysten joukon heterogeenisyyttä ja 

sitä, miten mikroyritykset ja suuryritykset eroavat toisistaan erityisesti talousjohtamisen 

osalta. Talousjohtamisen kannalta merkityksellistä on lisäksi se, millaisiin taloudellisiin pää-

määriin omistaja-yrittäjä pyrkii, minkä vuoksi tässä luvussa käsitellään myös yrittäjän motii-

veita liiketoiminnassaan. 

 

3. Kuvio: Tämän pro gradu -tutkimuksen rakenne 

Luku viisi on tämän tutkielman varsinainen empiriaosa, jossa kuvaillaan tehty kvantitatiivi-

nen tutkimus mikroyrityksen talousjohtamisesta sekä esitetään saadut tutkimustulokset. 

Näitä tuloksia ja niiden suhdetta aiempiin tutkimuksiin pohditaan työn kuudennessa luvussa, 

jossa tehdään yhteenveto ja johtopäätökset. Tässä luvussa arvioidaan myös työn validiteet-

tia ja reliabiliteettia.  
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2 Taloustieto omistaja-yrittäjän näkökulmasta 

Tässä luvussa käsitellään taloustiedon yleisen olemuksen lisäksi omistaja-yrittäjän määri-

telmää ja ominaisuuksia. Lisäksi pohditaan yrittäjän motivaatiota, jonka on todettu vaikutta-

van omistaja-yrittäjän käyttäytymiseen ja mahdollisesti myös menestymiseen (Poutziouris 

et al. 1999, 24). 

2.1 Taloustieto 

Yrityksen talousjohtaminen perustuu oman yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, jota kuvaa 

yhtiön virallinen tilinpäätös. Tilinpäätös on keskeisessä asemassa yrityksen taloustiedon 

lähteenä, sillä se on lakisääteistä raportointia, jota säätelevät pääasiassa kirjanpitolaki 

(1336/1997) ja kirjanpitoasetus (1339/1997). Myös osakeyhtiölaissa (624/2006) on tilinpää-

töksen laatimista koskevaa säätelyä, joista tilinpäätöksen laatijan on oltava tietoinen, erityi-

sesti suurissa yrityksissä. Lisäksi tilinpäätöksen laatijan tulee ottaa huomioon esimerkiksi 

elinkeinoverolain (1968/360) säädökset, jossa säädellään tulojen veronalaisuutta ja meno-

jen vähennyskelpoisuutta sekä kirjanpidon ja verotuksen keskinäistä sidonnaisuutta. Kaiken 

tämän säätelyn vuoksi tilinpäätökset ovat keskenään verrattain hyvin vertailukelpoisia sekä 

eri yritysten että saman yrityksen eri vuosien välillä.  

Tilinpäätös muodostaa siis melko luotettavan taloustiedon lähteen, jonka informaatiota hyö-

dynnetään myös muokattuna, muun muassa erilaisissa tilinpäätösanalyyseissä. Tilinpäätös-

analyysiä hyödyntävät sekä yritysten ulkoiset sidosryhmät, erityisesti rahoittajat, että yrityk-

sen sisäiset päättäjät. Suomalaisten tilinpäätösten tulkitsemisessa käytetään laajasti Yritys-

tutkimusneuvottelukunnan julkaisemaa tilinpäätösanalyysiopasta (2005). Tilinpäätösanalyy-

sioppaassa kuvataan, miten oikaistusta tilinpäätöksestä lasketaan tavanomaisimmat kan-

nattavuuden, rahoituksen ja pääomarakenteen tunnusluvut, joita hyödyntävät erityisesti ra-

hoittajat ja sijoittajat. Tilinpäätösanalyysiä laadittaessa käytetään oikaistun tilinpäätöksen ja 

sen liitetietojen lisäksi myös muuta käytettävissä olevaa materiaalia. Tässä analyysissä ti-

linpäätöksen eriä oikaistaan, jotta saatujen lukujen perusteella pystytään laskemaan esi-

merkiksi myyntikate, ja lisäksi vertailemaan vuosittaista kannattavuutta.  (Yritystutkimusneu-

vottelukunta 2005, 7; 14-15) Tilinpäätösanalyysi tarjoaa yhden mallin, jonka pohjalta yritys-

ten taloustietoa voidaan laskea ja vertailla tarpeen mukaan sekä suurissa että soveltuvin 

osin myös pienissä yrityksissä, tosin esimerkiksi osakekohtaisten, sijoittajille tarkoitettujen 

tunnuslukujen hyödyntäminen tuskin on esimerkiksi mikroyrityksissä tarpeellista. 
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Tässä työssä jaotellaan taloustieto kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja 

tuottavuuden otsikoiden alle. Jaottelu on jossakin määrin keinotekoinen, sillä yrityksen ta-

loudessa eri tekijät vaikuttavat toisiinsa. Vastaavan kaltaisia jaotteluita käytetään apuna esi-

merkiksi tilinpäätösanalyyseissa ja talouden tunnuslukuja jaoteltaessa (Yritystutkimusneu-

vottelukunta 2005; Niskanen & Niskanen 2004, Balance Consulting; Järvenpää et al. 2010, 

272). Tätä jakoa hyödynnetään jatkossa myös kyselylomakkeen tekemisessä ja tutkimustu-

losten analysoimisessa. 

Yrityksen kannattavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yrityksen tilikauden aikaisten tuottojen 

ja kulujen erotusta. Absoluuttinen kannattavuuden tunnusluku on esimerkiksi liikevoitto tai 

nettotulos, joiden kehittymistä voidaan seurata vertaamalla sitä aikaisempien tilikausien vas-

taavaan erään. Kun halutaan vertailla keskenään esimerkiksi saman toimialan eri yritysten 

suhteellista kannattavuutta, voidaan laskea tilinpäätöstunnuslukuja, joissa absoluuttinen 

kannattavuusluku jaetaan jollakin suhteuttavalla tilinpäätöserällä. (Niskanen & Niskanen 

2004, 112). Suhteellisten tunnuslukujen käyttäminen mahdollistaa oman toiminnan kannat-

tavuuden vertailemisen vaikkapa kilpailijoiden kannattavuuteen. Toimialasta riippuen kan-

nattavuuden tunnusluvut ovat erilaisia, ja esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan alalla käyte-

tään yleisesti myyntikateprosenttia kuvaamaan yrityksen kannattavuutta. Myyntikatepro-

sentti lasketaan seuraavasti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 55): 

Liikevaihto    

 - ostot tilikauden aikana 
Myyntikate-% =  

myyntikate 
* 100 

- alkuvarasto liikevaihto 

+ loppuvarasto    

= myyntikate    

Mikäli yrityksessä halutaan seurata varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, veroja 

ja rahoituseriä, voidaan tätä seurata hyödyntämällä käyttökateprosenttia. Tämä tunnusluku 

saattaa aiheuttaa yritysten välisessä vertailussa harhaanjohtavia tulkintoja, mikäli ei muis-

teta ottaa huomioon, että arvo voi vaihdella suurestikin sen mukaan, omistaako vai vuok-

raako yritys tuotantovälineensä: jos yhtiö omistaa tuotantovälineensä, niistä aiheutuva kulu 

kirjataan tilinpäätökseen poistona, minkä vuoksi tällaisen yhtiön käyttökateprosentti saattaa 

vaikuttaa tarpeettoman hyvältä. (Balance Consulting 2016). Käyttökateprosentti lasketaan 

käyttämällä seuraavaa kaavaa: 
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Liiketulos    

+ poistot 
Käyttökate-% =  

käyttökate 
* 100 

+ arvonalentumiset liikevaihto 

= käyttökate    

Suhteellisia, yleisesti käytettyjä tunnuslukuja ovat lisäksi esimerkiksi kokonaispääoman tuot-

toprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. Näiden 

tunnuslukujen käyttö lienee vähäistä kaikkein pienimmissä yrityksissä. Pienten yhtiöiden 

kannalta olennainen, absoluuttinen kannattavuuden mittari sen sijaan olisi esimerkiksi kriit-

tinen piste, joka kertoo sen myynnin määrän, jolla yhtiö on kattanut kulunsa ja alkaa tuottaa 

voittoa.  

Maksuvalmius kuvaa yrityksen mahdollisuuksia selviytyä velvoitteistaan ja maksuista lyhy-

ellä aikavälillä, mistä ovat erityisen kiinnostuneita yhtiön velkojat ja tavarantoimittajat (Nis-

kanen & Niskanen 2004, 117). Quick ration avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä yritysten 

kyvystä suoriutua veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan lyhyellä jänteellä. Toinen ylei-

sesti käytetty tunnusluku, current ratio lähtee siitä olettamuksesta, että hieman pidemmällä 

aikajänteellä olisi mahdollista realisoida yhtiön käyttöomaisuutta velkojen maksamiseksi. 

Molemmat tunnusluvut antavat staattisina ja taseeseen perustuvina lukuina kuvan vain tilin-

päätöshetken tilanteesta, eivätkä ota huomioon tilikauden aikaisia maksuvalmiuden heilah-

teluja.  (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66 - 67). Molempien tunnuslukujen kaavat oh-

jearvoineen ovat seuraavat: 

Quick ratio = 
rahoitusomaisuus - osatuloutuksen saamiset  Tulkinta:  

lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut enna-
kot  yli 1 hyvä 

   0,5 - 1 tyydyttävä 

   alle 0,5  heikko 

 

Current ratio = 
vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus  Tulkinta:  

lyhytaikainen vieras pääoma  yli 2 hyvä 

   1 - 2 tyydyttävä 

   alle 1 heikko 

Muita taseeseen perustuvia maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat esimerkiksi nettokäyttöpää-

omaprosentti ja käyttöpääomien, kuten myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat. (Niska-

nen & Niskanen 2004, 121-130). Käyttöpääomien kiertoaikoja käytetään myös yrityksen va-

kavaraisuuden kuvaajina (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 63). Yrityksen kykyä selviy-
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tyä maksuistaan tilikauden aikana kuvaavat taseen tunnuslukuja paremmin erilaiset rahoi-

tus- ja kassavirtalaskelmat (Niskanen & Niskanen 2004, 117 - 118). Yksinkertaisimmillaan 

yrityksissä seurattaneen maksuvalmiutta tarkistamalla pankkitilin saldo ja vertaamalla osto-

velkojen ja myyntisaamisten suhdetta.  

Vakavarainen yritys pystyy suoriutumaan sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuu-

den tunnusluvut pyrkivät kuvaamaan yhtiön oman ja vieraan pääoman suhdetta. Mikäli yri-

tyksen oma pääoma riittää kattamaan vieraan pääoman hoitamisesta aiheutuvat kulut myös 

heikkoina ajanjaksoina varsinaisen liiketoiminnan vaarantumatta, pidetään tällaista yritystä 

vakavaraisena. (Niskanen & Niskanen 2004, 130.) Vakavaraisuudesta saadaan tietoa esi-

merkiksi omavaraisuusasteprosentista, suhteellisesta velkaantuneisuusprosentista tai net 

gearing-arvosta, joka kuvaa suhteellista velkaantuneisuutta. Näiden tunnuslukujen lasken-

takaavat ja ohjearvot ovat seuraavat (Yritystutkimusneuvottelukunta 2004, 61 - 63): 

Omavaraisuusaste-% = 
oma pääoma (oikaistu) 

* 100 
Tulkinta:  

(oikaistun) taseen loppusumma - saadut ennakot yli 40 % hyvä 

   20 - 40 % tyydyttävä 

   alle 20 % heikko 

 

Velka-% = 
(oikaistun) taseen velat - saadut ennakot 

* 100 
Tulkinta:  

12 kk:n liikevaihto alle 40 % hyvä 

   40 - 80 % tyydyttävä 

   yli 80 % heikko 

 

Net gearing = 
korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit Tulkinta:  

 (oikaistu) oma pääoma alle 1 jäävää arvoa pidetään hyvänä: 

  jos negatiivinen arvo johtuu negatiivisesta 

  omasta pääomasta, on luvun arvo heikko 

Tunnuslukujen antamaan informaatioon tulee suhtautua varovaisesti, ja esimerkiksi edellä 

mainittu, suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku (velkaprosentti) antaa luotettavim-

man kuvan, kun vertailua tehdään vain saman toimialan yritysten välillä (Yritystutkimusneu-

vottelukunta 2005, 62). Vakavaraisuuden arvioinnissa on käytettävissä edellä kuvattujen 

tunnuslukujen lisäksi runsaasti muitakin mittareita, kuten vaikkapa laskettua tietoa vieraan 

pääoman takaisinmaksuajasta tai lainojen hoitokatteen arvoa (Balance Consulting 2016). 
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Tässä työssä tuottavauutta eli tehokkuutta kuvaavina suhteellisina tunnuslukuina pidetään 

esimerkiksi pääoman ja varaston kiertonopeutta sekä ostovelkojen ja myyntisaamisten kier-

toaikoja, joita yhtä hyvin voitaisiin pitää maksuvalmiutta kuvaavina tietoina, kuten esimer-

kiksi Niskanen & Niskanen (2004) esittävät. Näiden tunnusluvut laskenta ja niiden ohjearvot 

ovat Balance & Consultingin (2016) mukaan: 

Pääoman kiertonopeus = 
100 x 12 kk:n liikevaihto  Tulkinta:    

(oikaistun) taseen loppusumma  pieni luku merkitse hidasta  

   

kiertonopeutta, mitä pidetään huonona 
 

Varaston kiertonopeus = 
365 * varaston arvo -  tavaroihin kohdistuvat ennakkomaksut  Tulkinta:  

12 kk:n aine-ja tarvikekäyttö  luku kertoo, kuinka 

   monta päivää tavara on 

   

varastossa: mitä alhai-
sempi 

   

luku, sitä parempi 
 

Ostovelkojen kiertoaika = 
365 * ostovelat  Tulkinta:     

12 kk:n aine- ja tarvikeostot  luku kertoo, kuinka tehokkaasti yhtiö hyödyntää 

   toimittajiensa myöntämää rahoitusta ostojensa 

   rahoittamisessa ja ilmoittaa ostojen keskimääräisen 

   

maksuajan 
 

Myyntisaamisten kiertoaika = 
365 * myyntisaamiset  Tulkinta:     

12 kk:n liikevaihto  luku kertoo, kuinka monessa päivässä yrityksen  

   

asiakkaat maksavat laskunsa: mitä suurempi 
luku, 

   sitä enemmän pääomaa sitoutuu asiakkaille 

   annettuun luottoon 

Absoluuttisia, tuotannon tehokkuutta kuvaavia lukuja ovat esimerkiksi liikevaihto/henkilö, 

nettotulos/henkilö, tuotettujen tavaroiden tai palvelujen määrä/työntekijä tai tuotettujen tava-

roiden tai palvelujen määrä tiettynä ajanjaksona (Balance Consulting 2016). 

2.2 Omistaja-yrittäjä 

Kuka on yrittäjä? Yrittäjien määritelmiä on lukuisia ja niissä kussakin painotetaan yritystoi-

minnan eri puolia. Tilastokeskus määrittelee väestölaskennan näkökulmasta yrittäjäksi 18-

74 -vuotiaan henkilön, jolla on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) ja joka ei ole työtön, varusmies 

tai siviilipalvelusmies. Jos YEL-vakuutettu on samanaikaisesti toisen palveluksessa, tulki-

taan hänet yrittäjäksi, jos yrittäjätulot ovat palkkatuloja suuremmat. Työvoimatutkimusten 

tilastojen mukaan yrittäjä harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuunsa ja omalla vas-

tuullaan. Yrittäjä voi harjoittaa toimintaa joko yksin tai toimia työnantajayrittäjänä. Osakeyh-

tiössä toimiva henkilö katsotaan yrittäjäksi, mikäli hän yksin tai yhdessä perheensä kanssa 
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omistaa yhtiöstä vähintään puolet. (Tilastokeskus 2016). Työttömyysturvan kannalta yrittä-

jyyden määritelmä poikkeaa vielä edellä mainituista, eikä yrittäjäksi luokitellun tarvitse vält-

tämättä edes työskennellä yrityksessä, vaan yrittäjä-tulkinta on laajennettu koskemaan jos-

sakin määrin esimerkiksi yrittäjän lapsia (YTK 2016). YEL-säädösten mukaan yrittäjäksi kat-

sotaan sellainen ammatin- tai elinkeinonharjoittaja, joka ei nosta palkkaa. Tämä säädös kos-

kee myös samassa yrityksessä työskentelevää, palkatonta perheenjäsentä. YEL:in piiriin 

kuuluvia yrittäjiä ovat lisäksi avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen 

yhtiömies. Osakeyhtiössä osakkeenomistaja katsotaan yrittäjäksi, mikäli hän työskentelee 

yhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yhtiöstä tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä 

yli 30 %. Yhtiössä työskentelevä perheenjäsentä pidetään yrittäjänä, vaikka tämä omistaisi 

vain yhden osakkeen, mikäli niitä perheessä on yli 50 % osakkeiden ääni- tai kappalemää-

rästä. Yrittäjän statuksen YEL-näkökulmasta saa lisäksi, mikäli on muussa yhteisössä tai 

yhtymässä henkilökohtaisessa vastuussa näiden sitoumuksista (Ilmarinen 2016).  

Mikroyritys on omistajansa näköinen. Yrittäjän persoonan vaikutus yrityksen toimintatapoi-

hin ja menestymiseen on kiehtova kysymys, jota on tutkittu innokkaasti. Chell (2013, 22 - 

23) tutki yrittäjyyteen vaadittavia kykyjä ja totesi artikkelissaan, että yrittäjyyden olemus on 

suorastaan liukas ja moniulotteinen, minkä vuoksi hän suhtautuukin varovaisesti tutkimus-

tuloksiinsa. Chell sanoo yrittäjyyden olevan pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tarvitaan 

erilaisia kykyjä sen eri vaiheissa. Lisäksi hän pohtii johtopäätöksissään, miten on mahdol-

lista erottaa yksilön ja yrityksen kyvyt toisistaan. Chellin johtopäätösten perusteella voisi siis 

olettaa, että myös yrittäjän persoona kehittyy yrityksen mukana. Myös Blacburn et al. (2013, 

22-23) saivat tutkimuksessaan mielenkiintoisia tuloksia, joiden mukaan yrittämisen ajalliset 

vaiheet vaikuttivat yhtiön odotettavissa olevaan taloudelliseen menestykseen. Heidän mu-

kaansa innovatiiviset ja muutoshaluiset, jo pidempään yrittäjinä toimineet omistaja-yrittäjät 

onnistuivat todennäköisemmin liikevaihdon lisäämisessä, kun nuoremmat yritykset yrittäji-

neen olivat puolestaan todennäköisemmin kannattavampia. Blacburn et al. (2013, 8) huo-

masivat lisäksi, että yrityksen suurempi koko ja korkeampi ikä sekä kirjalliset liiketoiminta-

suunnitelmat ennustivat yritykselle keskimääräistä parempaa menestystä, jolloin omistaja-

yrittäjän rooli ei ollut enää niin merkittävässä roolissa.  Omistaja-yrittäjän henkilökohtainen 

panos ja läsnäolo ovat varsinkin yrittämisen alkuvuosina elintärkeitä yritykselle (Deakins et 

al. 2002, 15), joten yrittäjäuran alkuvaiheessa yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet vai-

kuttanevat eniten yrityksen toimintaan. Edellä kerrotun perusteella vaikuttaa siltä yrittäjän 

henkilökohtaisen panoksen hallitsevuus vaihtelee yrityksen elinkaaren mukaan siten, että 
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alkuvaiheessa toiminta on riippuvaisempaa omistaja-yrittäjän henkilökohtaisesta panok-

sesta ja myöhemmin, jos yhtiötä onnistutaan kasvattamaan ja käytänteitä kirjaamaan, riip-

puvaisuus vähenee.  

Mikä sitten ajaa yrittäjää kehittämään talousjohtamistaan ja yrityksen käytänteitä? Epäon-

nistumisen ja kontrollin menettämisen pelko vaikuttaa omistaja-yrittäjän toimintaan ja se 

saattaa olla jopa tärkein motiivi yrityksen kontrollijärjestelmien rakentamiselle (Perren et al. 

1998, 355). Perren & Grant (2000, 47) toteavat tutkimuksessaan, että epäonnistumiselta 

suojautuminen on pääasiallinen motiivi yrittäjien kehittäessä laskentatoimen järjestelmiä ja 

käytänteitä. Pelon vaikutuksen panivat merkille myös Daskalakis et al. (2013, 97), jotka huo-

masivat tutkiessaan mikro-ja pienyritysten rahoitusta, että pienyritykset välttelivät lainan ot-

tamista itsenäisyyden menettämisen pelossa. Pelko on todennäköisesti omistaja-yrittäjälle 

ainakin jossakin myös määrin välttämätön tunne: kun yrittäjä pelkää esimerkiksi rahan me-

nettämistä, hän tulee rakentaneeksi riittävän turvatut prosessit rahavirtojen ja pääomien tur-

vaamiseksi. Tämä saattaa ajaa yrittäjää myös hankkimaan osaamista ja tietoa päätöksen-

tekonsa tueksi.  

2.3 Omistaja-yrittäjän taloustieto 

Omistaja-yrittäjän taloustiedon käsite on ollut työn alkuvaiheessa arvoituksellinen, sillä tä-

män työn pyrkimyksenä on löytää uutta tietoja yrittäjien johtamisessaan käyttämästä tie-

dosta. Kiinnostavaa on myös se, hyödynnetäänkö mikroyritysten sisäisessä päätöksente-

ossa lainkaan perinteisiä kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslu-

kuja, joista yrityksen päättäjien lisäksi myös yritysten sidosryhmät ovat kiinnostuneita (Yri-

tystutkimus 2011). Suuryrityksillä on omassa käytössään automaattisesti paljon pienyrityk-

siä enemmän taloustietoa, sillä ne joutuvat niitä koskevan säätelyn vuoksi laskemaan esi-

merkiksi erilaisia tunnuslukuja tilinpäätösinformaatioonsa sekä sijoittajia että muita sidos-

ryhmiä varten. Suuryritysten puolestaan tulee siis yleisen edun vuoksi julkistaa sellaistakin 

taloudellista informaatiota, joka ilman säätelyä olisi luottamuksellista (Collis & Jarvis 2002, 

101).  

Vaikka mikroyrityksiä koskeva säätely on suuryrityksiä vähäisempää eikä niillä useinkaan 

ole ulkopuolisia sijoittajia, jotka seuraisivat yhtiön talouden tunnuslukuja, ovat myös mik-

royritysten tunnusluvut käyttökelpoisia työkaluja esimerkiksi pankeille, jotka myöntävät niille 
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rahoitusta – tunnuslukuja tarvittaneen siis viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksessä tar-

vitaan lainaa esimerkiksi investointeihin. On silti melko todennäköistä, että valtaosa mik-

royrityksen omistaja-yrittäjistä ei säännöllisesti käytä yhtiönsä talouden johtamisessa hyö-

dykseen edellä kuvattuja talouden tunnuslukuja, mikä voi olla ongelmallista päätöksenteon 

kannalta. Halabi et al. (2010, 175) kysyvätkin suorastaan hämmentyneinä: ”Millä perusteella 

ratkaisuja liiketoiminnassa tehdään, elleivät ne perustu laskentainformaation raportteihin?”  

Koska mikroyrityksessäkin on kuitenkin johdettava myös taloutta, käyttää yrittäjä siis jotakin 

muuta, itselleen ja omalle yritykselleen sopivampaa tietoa päätöksentekonsa apuna. Tässä 

luvussa esitellään, mitä tämä tieto aiemman tutkimustiedon perusteella voisi olla.  

Kun omistaja-yrittäjä arvioi yrityksensä taloudellista tilannetta, hän käyttää joko tietoisesti tai 

vaistonvaraisesti tässä pohdinnassaan jonkinlaista taloustietoa. Tilinpäätös on perinteisesti 

keskeisessä asemassa taloustiedon lähteenä, sillä tilinpäätös on lakisääteisenä raportoin-

tina kattavasti yrittäjien käytössä. Mikroyrityksen tilinpäätöksen laatimista säätelevät tavan-

omaisimmin kirjanpitolaki (1336/1997), laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015) ja kir-

janpitoasetus (1339/1997), joista jälkimmäisessä määritellään tuloslaskelman ja taseen 

muoto. Koska verottaja edellyttää kirjanpidon ja verotuksen yhteneväisyyttä, tulee kirjanpi-

don järjestämisessä ottaa huomioon myös esimerkiksi elinkeinoverolain (360/1968) säädök-

set. Lainsäädäntö määrittelee tilinpäätösraportoinnin minimitason, josta esimerkiksi kasvu-

haluinen, osakeyhtiömuodossa liiketoimintaa harjoittava yrittäjä voi poiketa laajempaan 

suuntaan, kunhan toimii johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Valittu raportoinnin taso vai-

kuttaa luonnollisesti myös yrityksen talousjohtamisen käytettävissä olevaan tietoon: kun 

tieto tuotetaan ulkopuoliselle taholle, on sen hyödyntäminen helppoa ja luonnollista myös 

omiin, sisäisiin tarkoituksiin. 

Yrityksen asemoituminen ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttaa myös tarvittavaan talous-

tiedon laatuun. Pienten yritysten johtamisen on yleensä todettu keskittyvän yrityksen sisäi-

siin asioihin ja pienyrityksissä tehdäänkin pääasiassa lyhyen tähtäimen suunnitelmia (Ates 

et al. 2013, 46). Tämä koskee hyvinkin mahdollisesti myös pienyritysten talousjohtamista ja 

tässä johtamisessa hyödynnettävää tietoa: taloustiedon kannalta tämä saattaisi vaikuttaa 

siten, että koska yrittäjä toimii lyhytjänteisesti ja keskittyy vain yrityksen sisäisiin asioihin, 

hän ei mahdollisesti seuraa riittävästi kilpailijoiden ja markkinoiden toimintaa, ja näiden seik-

kojen mahdollisia vaikutuksia omaan liiketoimintaa. Tutkimusten mukaan omistaja-yrittäjän 

koulutustaustalla on todettu olevan vaikutusta käytettävän taloustiedon laatuun: Holmes & 
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Nicholls (1988, 66) löysivät tutkimuksessaan selvän korrelaation omistaja-yrittäjän koulutuk-

sen ja talousinformaation hyödyntämisen välillä. He totesivat, että mitä alhaisempi yrittäjän 

koulutustaso oli, sitä todennäköisemmin hän oli kiinnostunut vain viranomaisvaatimusten 

täyttämiseksi tuotetusta talousinformaatiosta. Koulutustason lisääntyessä lisääntyi myös 

esimerkiksi budjetoinnin ja muiden vaihtoehtoisten talouden työkalujen käyttö. 

Pienyrityksiä koskevissa tutkimuksessa on tehty mielenkiintoisia havaintoja yrittäjien omien 

kokemusten vaikutuksesta talousjohtamiseen. Tällainen on esimerkiksi Ekanemin (2010, 

123) huomio, jonka mukaan pienyrityksen kassanhallinnan menetelmiin vaikuttavat enem-

män omistaja-yrittäjän aiemmat kokemukset ja yrityksen toimialan vakiintuneet käytänteet 

kuin esimerkiksi kustannuslaskenta. Yrittäjien aiemmat kokemukset osoittautuivat merkittä-

viksi myös Perren & Grantin (2000) tutkimuksessa: he kuvailevat kirjoituksessaan omistaja-

yrittäjän omaa mikromaailmaa, jossa yrittäjällä on ehdoton hegemonia johdon laskentatoi-

meen menetelmien, termien ja raporttien suhteen. Mahdollisesti nämä aiemmat kokemukset 

sisältävät taloustietoa, jota miten omistaja-yrittäjät hyödyntävät päätöksenteossaan.  

Taloustietoa voi löytyä yllättävistäkin lähteistä, sillä on myös mahdollista, että pitkään yrittä-

jinä toimineet omistaja-yrittäjät tulkitsevat asiakkaidensa käyttäytymisessä tai yleisessä ta-

loustilanteessa toistuvasti hiljaisia signaaleja (Hiltunen 2008; Mort 1991), joiden perusteella 

he pystyvät sopeuttamaan toimintaansa. Vastaavan kaltaisen havainnon tekivät Perren et 

al. (1998, 357), joiden haastatteluun vastannut omistaja-yrittäjä työskenteli tietoisesti melui-

sassa avokonttorissa pystyäkseen paremmin tunnistamaan varhaisia signaaleja (early war-

nings) mahdollisista ongelmista. Tutkijat eivät tässä tapauksessa pystyneet selvittämään, 

mitä nämä signaalit olivat. Kuvatun kaltainen tieto voisi olla myös niin kutsuttua hiljaista tie-

toa, jonka olemassaoloa ei itse tiedon haltijakaan välttämättä tunnista, vaikka se on ole-

massa ja ilmenee monipuolisen ja kaiken kattavana, ammattitaitoa laajempana näkemyk-

senä (Pohjalainen 2012, 2). 

Perinteiseksi mielletystä taloustiedosta omistaja-yrittäjät hyödyntävät ainakin tuloslaskel-

maa, tasetta ja pankkitilien tiliotteita (Collis & Jarvis 2002, 106). Pankkitilin tiliote oli myös 

Halabi et al. (2000, 174) tutkimuksen mukaan pienissä yrityksissä pääasiallinen tiedon lähde 

ja yrittäjät kokivat sen kuvaavan tarkasti yhtiönsä toiminnan todellista suorituskykyä.  Marriot 

& Marriotin (2000, 480 - 481) kuvasivat puolestaan tutkimuksessaan yrittäjiä, jotka hyödyn-

sivät päätöksenteossaan itse kirjanpitojärjestelmästä tuottamiaan kuukausittaisia tuloslas-
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kelmia. Osa tutkimukseen osallistuneista teki itse osto- ja myyntiraportteja, varasto- ja palk-

kahallinnon sekä kassavirtalaskelmia. On melko hätkähdyttävää, että edellä kuvatut, sa-

mana vuonna suoritetut tutkimukset päätyivät niin erilaisiin johtopäätöksiin yrittäjien hyödyn-

tämän taloustiedon suhteen – toisessa kuvattiin hyvinkin alkeellista, ja toisessa verrattain 

edistynyttä tiedon hankintaa ja hyödyntämistä. Tutkimuksilla oli kuitenkin yksi merkittävää 

eroavaisuus: Halabi et al. tutkivat pienyrittäjiä, jotka olivat vasta aloittamassa tietotekniikan 

hyödyntämistä taloustiedon tuottamisessa, kun taas Marriot & Marriot tuntuivat löytäneen 

tutkimuksensa kohteiksi enemmän sellaisia yrittäjiä, joilla oli jo kokemusta taloushallinnon 

järjestelmien käyttämisestä. Tämän oletuksen perusteella pienyrittäjien hyödyntämä talous-

tieto lienee muuttunut merkittävästi näiden tutkimuksen tekoajasta nykypäivään: molem-

mista tutkimuksista on aikaa yli 15 vuotta, minä aikana tietojärjestelmät ovat sekä kehitty-

neet merkittävästi että tulleet edullisemmiksi, minkä vuoksi ne ovat nykyisin käytännössä 

myös kaikkein pienimpien yritysten käytettävissä.   

Vaikka kirjanpitäjä toimittaisi omistaja-yrittäjälle omasta mielestään hyvää ja riittävää talous-

tietoa, tämä ei välttämättä riitä: yrittäjä tarvitsee päivittäiseen päätöksentekonsa perusteeksi 

hänen omalla kielellään tuotettua informaatiota, jota hän pystyy ymmärtämään (Halabi et al. 

2010, 175). Mielenkiintoinen oli myös se havainto, jonka mukaan yrittäjät halusivat kommu-

nikoida kirjanpitäjänsä kanssa kasvokkain ja saada tarvitsemansa taloustiedon suullisesti 

(Stone 2011, 800). Mahdollisesti tämän johtuu siitä, että henkilökohtaisessa tapaamisessa 

voi esittää kysymyksiä, joihin saa välittömästi vastauksen. Vai onko suullisessa informaati-

ossa ja henkilökohtaisessa läsnäolossa jotakin erityisen arvokasta omistaja-yrittäjän näkö-

kulmasta? Perren & Grant (2000, 397) kuvaavat tutkimuksessaan omaleimaista tapaa pe-

rehdyttää uutta henkilöstöä pienessä yrityksessä. Menetelmä, joka sopisi myös talousrutii-

nien siirtämiseen uudelle henkilölle, perustui työyhteisön säännöllisille tapaamisille, joissa 

tietoa ja toimintatapoja jaettiin yhteisissä, jokaviikkoisissa tapaamisissa. Tutkijat totesivat, 

että nämä tapaamiset edesauttoivat tiedon siirtymisen lisäksi uusien työntekijöiden integroi-

tumista työyhteisöön, työtapojen omaksumista ja yritykselle omaleimaisen tiedon ymmärtä-

mistä. Tuotetun taloustiedon esitys- ja käsittelytavalla saattaa siis olla merkitystä tiedon 

käyttökelpoisuuden kannalta.  

Tiedon esittämis- ja käsittelytavasta riippumatta omistaja-yrittäjät tarvitsevat taloudellisten 

päätöksiensä perusteeksi taloudellista informaatiota. Greenhalghin (2000, 423) tutkima kas-

vuvaiheessa oleva, kansainvälistyvä yritys toimi taloustiedon tuottamisessa hetkessä, ja 
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hyödynsi suorastaan vanhanaikaisia taloustiedon tuottamistapoja, kuten investoinnin takai-

sinmaksuaikaa ja perinteistä standardihinnoittelua. Näin saatiin sijoittajalle heidän kaipaa-

mansa tieto ja yrittäjä pystyi hinnoittelemaan tuotteensa oikein. Vain akuuttien tarpeiden 

mukaan toimiminen ei Greenhalghin mukaan tarkoittanut sitä, etteikö yrityksessä olisi ym-

märretty uusien tiedontuottotapojen, kuten esimerkiksi toimintolaskennan antamaa lisäar-

voa yrittäjän päätöksenteolle: näiden hyödyntämiseen ei vain yksinkertaisesti ollut resurs-

seja. Tutkimuksessa yrittäjä kuvasi toimintolaskentaa ”jälleen yhdeksi asiaksi, jota ei meillä 

vielä ole ehditty ottaa käyttöön”.   
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3 Mikroyrityksen taloustiedon lähteet 

Yhtiön talouden johtamisen lähtökohtana on, riippumatta siitä minkä kokoisesta yrityksestä 

on kysymys, oman yrityksen taloudellinen tilanne, jonka määrittämisessä tilinpäätös on kes-

keisessä asemassa. Pienet yritykset käyttävät tyypillisesti ulkopuolista kirjanpitäjää tilinpää-

töksensä ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen, suuret puolestaan tuottavat 

tavanomaisesti itse tilinpäätöksen lisäksi myös johdon laskentatoimen tarvitseman tiedon 

(Collis & Jarvis 2002, 109). Suuryritysten talousosastot voivat olla laajojakin ja niissä työs-

kentelee usein esimerkiksi kirjanpitäjien ja reskontranhoitajien lisäksi myös johdon lasken-

tatoimen informaatiota tuottavia controllereita. Mikroyrityksiltä nämä resurssit puuttuvat 

usein kokonaan. Pienten yhtiöiden onkin pakko laskea, maksavatko johdon laskentatoimen 

tuottamiseen panostetut voimavarat itsensä takaisin ja jos näin ei ole, kaivattuakaan infor-

maatiota ei voida tuottaa (Collis & Jarvis 2002, 109). 

3.1 Päämies-agenttiteoria 

Koska kirjanpitäjä on pienen yrityksen omistaja-yrittäjän kannalta avainasemassa taloustie-

don lähteenä, on yrittäjien ja kirjanpitäjien yhteistyöllä erityisen suuri merkitys talousjohta-

misen kannalta. Valitettavasti Stonen (2015, 266) tutkimustulokset osoittavat, että kirjanpi-

täjien on usein vaikeaa ymmärtää yrittäjien elinpiiriä: Stonen mukaan kirjanpitäjät eivät 

myöskään aina saa viestiään perille, vaikka heidän asiantuntemuksensa perusteella yrittä-

jän tulisi kuunnella heidän viestiään. Kirjanpitäjien ja yrittäjien kanssakäyminen kilpistyy vii-

meistään viestintäongelmiin, sillä kirjanpitäjät eivät tunne riittävästi omistaja-yrittäjän maail-

maa ja heidän ymmärtämäänsä terminologiaa. Tällaisessa tapauksessa omistaja-yrittäjällä 

ei ole käytössään päätöksenteon kannalta olennaista informaatiota, tai se on ainakin väärin 

ymmärrettyä tai puutteellista.  

Päämies-agenttiteoriassa on kyse tilanteesta, jossa päämies on solminut sopimuksen jonkin 

tehtävän suorittamisesta agentin kanssa (Mähönen & Villa 2015, 341). Tämän tutkimuksen 

kontekstissa agenttiongelma esiintyy erityisesti tilanteissa, joissa päämiestä vastaa omis-

taja-yrittäjä ja agenttia kirjanpitäjä, joko yrityksen oma työntekijä tai tilitoimistoon ulkoistettu. 

Päämies-agenttisuhteessa tieto on tyypillisesti jakautunut epäsymmetrisesti siten, että 

agentti tietää toimeksiannon alaisesta asiasta enemmän kuin päämies, mikä mahdollistaa 

agentin opportunistisen käytöksen (Mähönen & Villa 2015, 342). Juuri tällaista olosuhdetta 

Stone kuvaa tutkimuksessaan esitellessään kirjanpitäjän ja yrittäjän suhdetta. Hän toteaa 
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artikkelissaan, että kirjanpitäjällä on hallitsemansa tiedon ansiosta valtaa, jota hän voisi ha-

lutessaan käyttää jopa yrityksen asioihin vaikuttamiseen. Stonen mukaan kirjanpitäjän ja 

yrittäjän välillä vallitsee tiedon asymmetria, jossa kirjanpitäjä tietää yrityksen taloudesta 

yleensä enemmän kuin omistaja-yrittäjä itse. (Stone 2015, 261) Lisäksi kirjanpitäjän vaihta-

minen voi olla vaikeaa, vaikka yrittäjä olisikin tyytymätön hänen työhönsä. Tutkijat näkevät, 

että kirjanpitäjän vaihtamista hankaloittaa erityisesti edellä mainittu tiedon asymmetria: yrit-

täjä ei pysty arvioimaan, tekisikö toinen kirjanpitäjä parempaa työtä. Jos viranomaisvelvoit-

teet tulevat riittävän hyvin hoidetuksi, vaihtaminen jää helposti tekemättä (Gooderham et al. 

2004, 16 - 17).  Marriot & Marriotin (2000, 482) tutkimuksessa eräs yrittäjä vertaa kirjanpitä-

jän vaihtamiseen liittyviä riskejä miinakentällä kulkemiseen, mikä kuvaa hyvin sitä, miten 

riippuvaisia omistaja-yrittäjät ovat kirjanpitäjänsä asiantuntemuksesta.  

Edellä kuvatusta huolimatta päämies-agenttiteorialla on rajoitteensa pienten yritysten 

osalta, sillä kaikki agenttiteorian piirteet eivät esiinny käsiteltävässä viitekehyksessä: ensin-

näkin aivan pienimmissä yrityksissä omistaja-yrittäjä saattaa hoitaa kaikki yrityksensä toi-

minnot, myös yrityksen kirjanpidon, jolloin agenttiongelmalle tyypillistä tiedon asymmetriaa 

ei luonnollisestikaan synny, koska omistaja-yrittäjä on itse kaiken tiedon äärellä. Lisäksi 

omistaja-yrittäjävetoisissa mikroyrityksissä harvemmin esiintyy tyypin II agenttiongelmia 

päätösvaltaa hallussaan pitävien ja vähemmistöosakkaiden välille (Ali et al. 2007, 276). 

Myös yrityksen omistajien ja palkatun johdon väliset, tyypin I päämies-agenttiongelmat ovat 

kohderyhmässä verrattain harvinaisia, sillä tyypillisesti omistaja-yrittäjä ja omistaja ovat 

sama henkilö, joten opportunismi, mikäli yrittäjä sitä harrastaisi yhtiönsä vahingoksi, koituisi 

lopulta kuitenkin hänen henkilökohtaiseksi haitakseen. 

3.2 Taloustiedon lähteet 

Omistaja-yrittäjän taloustiedon lähteitä luokitellaan aiemmassa tutkimuksessa tyypillisesti 

esimerkiksi otsikoilla ”business advisors” (Jay & Schaper 2003, Berry et al. 2006 ), ”business 

advice” (Carey & Tanewski 2016 , Carey 2015) tai ”advisor source” (Ramsden & Bennet 

2005). Suomessa ovat esimerkiksi Sjögren (2014) et al. tutkineet palveluntarjoajien roolia 

pienten ja keskisuurten yritysten talousjohtamisessa. Kirjallisuuden mukaan pienyritysten 

talous- ja muun tiedon lähteet ovat moninaiset, mutta tutkimukset nimeävät johdonmukai-

sesti tärkeimmäksi neuvonantajaksi yrityksen kirjanpitäjän, joko oman tai ulkoistetun. Vas-

taavaan tulokseen päätyivät myös Jay & Schaperin, jotka tutkivat australialaisten mikroyri-

tysten neuvonantajia vuonna 2003. Tämän tutkimuksen jaottelua käytetään tässä työssä 



28 
 

esimerkkinä, sillä Jay & Schaperin on ainoa löytynyt tutkimus, joka on keskittynyt täsmälli-

sesti juuri tämän tutkimuksen kokoluokan mikroyritysten tiedon lähteisiin. Alla olevasta ku-

viosta 4 ilmenee heidän aineistonsa mukainen neuvonantajien käyttö: 

 

4. Kuvio: Mikroyritysten käyttämät neuvonantajat prosentteina vuosittaisista kontakteista (mu-
kailtu Jay & Schaper 2003, 141 taulukon mukaan) 

Holmes & Nicholls osoittivat vuonna 1988 (60 – 63), että pienet yritykset tukeutuvat talou-

tensa johtamisessa suuria yrityksiä enemmän vain pakollisesti (viranomaisten vaatimuk-

sesta) tuotettavaan tiedon lähteisiin, mitattiinpa yrityksen kokoa sitten henkilökunnan mää-

rällä tai liikevaihdolla. Lisäksi huomattiin, että mitä pidempään yrittämistä jatkui, sitä enem-

män yrityksessä hyödynnettiin ainoastaan tätä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi tuo-

tettua informaatiota. Tämä on melko erikoinen havainto, johon voi olla syynä se, että mah-

dollisesti yrittäjät kokivat saaneensa yrittämisen myötä varmuutta myös talouden hoitami-

seen, eivätkä enää kaivanneet muuta informaatiota pakollisesti tuotetun lisäksi. Ramsden & 

Bennet (2005, 240) totesivat edellä mainituista tutkimuksista poiketen, että yrityksen koolla 

on ennakoitua vähemmän merkitystä sen suhteen, halutaanko yritykseen hankkia ulkopuo-

lista osaamista, ja ollaanko hankittua tietoa valmiita käyttämään. Tutkijat pitävät tätä myön-

teisenä tuloksena, sillä heidän nähdäkseen aivan pienimpien yritysten tulisinkin ulkoistaa ja 

Kirjanpitäjä 32,4 %

Pankki 26,2 %

Muut kaupalliset 

tarjoajat 18,5 %

Perhe tai ystävät 14,9 %

Lakimiehet 2,7 %

Viranomaiset 2,2 %

Etujärjestöt 1,5 % Muut 1,6 %

Mikroyritysten käyttämät neuvonantajat %:na vuosittaisista 

kontakteista
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käyttää enemmän yhtiön ulkopuolisia tiedon lähteitä saadakseen käyttöönsä enemmän asi-

antuntemusta. 

Pienet yritykset ovat kokonsa puolesta myös pakotettuja hyödyntämään yrityksen ulkopuo-

lisia tiedon lähteitä ja hankkimaan ulkopuolista osaamista: ne ostavat ulkopuolista johdon 

laskentatoimen asiantuntemista paikatakseen oman yrityksen resurssien ja osaamisen 

puutteita. Suuremmat yritykset puolestaan ostavat ulkopuolista talousjohtamisen osaamista, 

koska niissä ymmärretään ulkopuolisen osaamisen tuoman kilpailuedun merkitys yritykselle. 

Tulos on tutkijoiden mielestä kiinnostava, sillä suuremmilla yrityksillä on omiakin talousjoh-

tamisen resursseja, joita taas pienyrityksiltä puuttuu. (Carey & Tanewski 2016, 307; 293; 

308). Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole siitä, että pienyritykset eivät olisi halukkaita hyö-

dyntämään ulkopuolisia taloustiedon lähteitä, vaan resurssipulasta: pienillä yrityksillä ei ole 

varaa hankkia kaikkea hyödyllisenä pitämäänsä tietoa (Collis & Jarvis 2002, 109). 

Yrityksen orientaatiolla on myös todettu olevan vaikutusta siihen, mistä lähteistä ja miten 

aktiivisesti taloustietoa hankitaan: Gooderham et al. (2010, 17) toteavat, että kasvuorientoi-

tuneet yritykset ovat muita halukkaampia käyttämään kirjanpitäjän asiantuntemusta muun-

kin kuin lakisääteisen kirjanpidon tuottamiseen. Halukkuuden edellytyksenä on kuitenkin, 

että lakisääteiset palvelut on hoidettu laadukkaasti. Berry et al. (2006, 44) havaitsivat myös 

selvän korrelaation yrityksen kasvuhalujen ja lisääntyneen ulkopuolisen neuvonnan käyttä-

misen välillä. Carey & Tanewski (2016, 292) saivat myös selville, että yrittäjillä on haluk-

kuutta liikkeenjohdollisten palveluiden hankkimiseen vasta sen jälkeen, kun ulkoistettu tili-

toimisto on lunastanut heidän luottamuksensa hoitamalla lakisääteisen kirjanpidon moitteet-

tomasti. Myös tässä tutkimuksessa painotettiin tiedon asymmetrian vähentämisen välttä-

mättömyyttä. Yllättäen Careyn ja Tanewskin (2016, 307 – 308) tutkimuksessa kuitenkin to-

dettiin, vastoin Gooderham et al. (2010) ja Berry et al. (2006) näkemyksiä, että yritysten 

kasvuhakuisuus ei lisännyt yritysten käyttämiä tilitoimistojen asiantuntijapalveluita. Tutkijat 

pitivät mahdollisena selityksenä tälle tulokselle yksinkertaisesti sitä, ettei pienillä yrityksillä 

ole varaa ostaa ulkopuolisia neuvontapalveluja. Vastaavaan johtopäätökseen olivat eri nä-

kökulmasta päätyneet myös Collis & Jarvis (2002, 109). Pienen yrityksen sisäänpäinkään-

tyneisyydelle taloustiedon lähteiden käytön osalta saattaakin siis olla hyvin yksinkertainen 

selitys: käytetään vain niitä lähteitä, joihin yritysten rahat riittävät ja jotka ovat panos-tuotos 

suhteeltaan tehokkaita.  
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4 Taloudellinen päätöksenteko mikroyrityksessä 

Yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja talouden johtaminen ovat vahvasti sidoksissa toi-

siinsa ja ne ohjaavat vuorotellen toinen toisiaan: on esimerkiksi mahdotonta laatia kassavir-

talaskelmaa ilman myyntibudjettia, ja vastaavasti uudet investoinnit edellyttävät investointi-

laskelmia. Yrityksen toimiala ja kehitysvaihe vaikuttavat myös suuresti siihen, millä raken-

teella sekä liiketoiminnan suunnittelua että talouden johtamista tehdään. (Koski 2012, 11.) 

Suuryrityksissä johtamisen rakenteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sen prosessit kir-

jattuja, kun vastaavasti mikroyrityksen liiketoiminnan ja talouden johtamisprosessit voivat 

tapahtua näkymättömästi, omistaja-yrittäjän ajatuksissa. 

Yrityksen laskentatoimi jaetaan tyypillisesti ulkoiseen ja johdon laskentatoimeen, jossa ul-

koinen laskenta tyydyttää yhtiön ulkopuolisten tahojen taloustiedon tarpeet, ja johdon las-

kentatoimi puolestaan tukee yrityksen johtoa sen päätöksissä. Johto puolestaan pyrkii pää-

töksillään ohjaamaan yritystä kohti sen tavoitteita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 10-14). Tus-

kinpa kovinkaan monessa mikroyrityksessä johdetaan taloutta edellä olevan teoreettisen 

mallin mukaisesti, sillä pienillä yrityksillä on harvoin edes resursseja tällaisen toimintatavan 

edellyttämien raporttien tuottamiseen. Viranomaisten tiedon tarve luonnollisesti tyydytetään, 

mutta todennäköisesti pienyrityksen talousjohtaminen on melko epämuodollista ja riippu-

vaista omistaja-yrittäjän päämääristä ja kyvyistä. 

Talousjohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamista. Omistaja-yrittäjän kannalta 

olisi hyödyllistä perehtyä siihen, miten liiketoiminnalliset päätökset vaikuttavat yhtiön talou-

teen ja hyödyntää talousdataa päätöksenteossa, sillä tämä edesauttaisi yrityksen menesty-

mistä (Halabi et al.2010, 175; Karadag 2015, 33-34). Pienyrityksiä koskevia taloushallinnon 

tutkimuksia tehdään edelleen paljolti tilintarkastajien ja tilitoimistojen näkökulmasta (Carey 

& Tanewski 2016; Carey 2015, Stone 2015). Vaikka tämä katsantokanta antaa ammattimai-

sen näkökulman omistaja-yrittäjän taloushallintoon liittyvistä haasteista ja kehittämistar-

peista, eivät nämä tutkimukset välttämättä pysty kuvaamaan talousjohtamisen haasteita eri-

tyisesti omistaja-yrittäjän ja yrityksen kannalta. Seuraavassa luvussa käsitellään mikroyri-

tyksen ominaispiirteitä, joilla on mahdollisesti vaikutusta myös niiden talousjohtamiseen. 
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4.1 Mikroyrityksen ominaispiirteet 

Vuoden 2016 alusta muuttunut kirjanpitolaki (1997/1336) on lisännyt yrityksen koon määrit-

telyyn mikroyrityksen ja nostanut pienyrityksen liikevaihtomäärää sekä taseen loppusum-

maa aiempaan verrattuna. Yritysten luokittelu esitetään taulukkomuodossa taulukossa 1. 

Taulukosta on nähtävissä, että yritystä pidetään kirjanpitolain mukaan mikroyrityksenä, mi-

käli sen toiminnassa tarkasteltavalla tai sitä välittömästi edeltävällä vuodella ylittyy enintään 

yksi tarkasteltavista määristä: 1) yrityksen palveluksessa on vuoden aikana keskimäärin 10 

työntekijää, 2) liikevaihto 700.000 euroa tai 3) taseen loppusumma 350.000 euroa. Pienellä 

yrityksellä puolestaan saa ylittyä yksi seuraavista arvoista: 1) palveluksessa keskimäärin 50 

henkilöä, 2) liikevaihto tilikaudella maksimissaan 12 miljoonaa euroa (aiemmin 7,3 miljoonaa 

euroa), 3) taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa (aiemmin 3,65 miljoonaa euroa). Kirjanpi-

tolaki ei nimeä pienen yrityksen ja suuryrityksen väliin jääviä yrityksiä nykyisin lainkaan, 

mutta tähän kokoluokkaan sijoittuvia yrityksiä kutsutaan yleisesti keskisuuriksi yrityksiksi. 

Suuryrityksellä ylittyy vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista: 1) työntekijöitä keskimääri 

250, 2) liikevaihto 40 miljoonaa euroa, 3) taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa.  

1. Taulukko: Kirjanpitolain (KirjanpitoL 1336/1997, 1: 4a – c §) mukainen yritysten jaottelu 

 

Mikroyrityksiä on monipuolisesti eri toimialoilla. Tässä tutkimuksessa on käytetty mikroyri-

tyksen taustatietojen kartoittamisessa hakukriteerinä henkilöstön määrää ja poimittu Suo-

men virallisesta tilastosta vuodelta 2014 niiden tiedot niistä yrityksistä, jotka työllistivät tuol-

loin 0-9 henkilöä. Näitä yrityksiä oli vuonna 2014 yhteensä 344 471 kpl, niiden yhteenlas-

kettu liikevaihto oli 62,7 miljardia euroa, ja niissä työskenteli kaikkiaan 393 698 työntekijää. 

(Suomen virallinen tilasto 2016). Poiminta tehtiin yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta, 

josta haettiin 19 päätoimialan tiedot jaoteltuna yritysten lukumäärän, yhteenlasketun liike-

vaihdon ja henkilöstön lukumäärän mukaan. Taulukossa esiintyy epätarkkuutta liikevaihdon 

Mikroyritys Pienyritys Suuryritys

Liikevaihto 700.000 € 12 milj. € 40 milj. €

Taseen loppusumma 350.000 € 6 milj. € 20 milj. €

Henkilöstöä keskimäärin 10 50 250

Mikro- ja pienyrityksellä saa päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä 

tilikaudella ylittyä korkeintaan yksi tässä taulukossa mainituista arvoista.

Suuryrityksellä on yllä mainituista arvoista vähintään kahden ylityttävä.
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osalta, sillä kaikilta toimialoilta ei ole käytettävissä liikevaihtotietoa: tämä vaikuttaa esimer-

kiksi maatalouden toimialalla, jossa kasvinviljelyn ja kotieläintalouden toimialasta ei ole ti-

lastossa liikevaihtotietoja. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialalta liikevaihtotiedot puut-

tuvat kokonaan. 

Taulukossa 2 on esitetty 0-9 henkilöä työllistävien yritysten toimialat vuonna 2014 järjestet-

tynä yritysten määrän mukaiseen suuruusjärjestykseen. Taulukossa on lisäksi korostettu lii-

kevaihdon ja henkilökunnan määrän sarakkeiden kolme suurinta lukua eri väreillä. Maata-

louden, kaupan, rakentamisen ja kuljetuksen toimialat ovat vuonna 2014 olleet merkittävim-

piä tämän kokoluokan yritysten toimialoja. Tämän haun perusteella on lisäksi laskettavissa 

yhden yrityksen keskimääräiseksi liikevaihdoksi n. 182.000 €, minkä perusteella voidaan 

päätellä haun osuneen melko hyvin mikroyritysten kokoluokkaan. Keskimääräinen yritys-

kohtainen työntekijämäärä on vain 1,14, mikä vaikuttaa hyvin alhaiselta luvulta. Alhainen 

luku johtuu siitä, että tilastossa on runsaasti muutaman hengen yrityksiä ja lisäksi niin kut-

suttuja taseyrityksiä, joilla ei ole lainkaan palkansaajia. Tilasto sisältää ainoastaan toimivia 

yrityksiä, joten lepäävät yritykset eivät alenna työntekijämäärää (Kinnunen 2016).  

2. Taulukko: Toimialan mukainen, 0-9 henkilöä työllistävien yritysten luokittelu (mukailtu SVT 
2016) 

 

Laissa kirjanpitolain muutoksesta (1620/2015) viittaa pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä 

esitettävien tietojen osalta valtioneuvoston asetukseen 1753/2015, jossa kerrotaan muun 

1. Maatalous, metsätalous ja kalatalous 80 237       23 % 953 306         2 % 47 315           12 %

2. Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajon. ja moottorip. korjaus 40 728       12 % 19 548 677    31 % 64 656           16 %

3. Rakentaminen 39 042       11 % 8 183 097      13 % 58 345           15 %

4. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 33 831       10 % 5 089 540      8 % 40 117           10 %

5. Kiinteistöalan toiminta 24 572       7 % 4 529 985      7 % 9 672             2 %

6. Kuljetus ja varastointi 20 137       6 % 5 980 683      10 % 34 997           9 %

7. Muu palvelutoiminta 18 946       6 % 1 039 777      2 % 15 454           4 %

8. Terveys- ja sosiaalipalvelut 17 749       5 % 2 037 777      3 % 20 293           5 %

9. Teollisuus 17 509       5 % 5 375 642      9 % 29 322           7 %

10. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 12 539       4 % 2 120 076      3 % 19 613           5 %

11. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 766       3 % 2 345 113      4 % 22 460           6 %

12. Informaatio ja viestintä 8 746         3 % 2 160 959      3 % 12 758           3 %

13. Rahoitus- ja vakuutustoiminta 6 866         2 % -                 0 % 4 345             1 %

14. Taiteet, viihde ja virkistys 6 468         2 % 721 102         1 % 6 506             2 %

15. Koulutus 3 419         1 % 324 942         1 % 4 058             1 %

16. Vesi, viemäri, jäte- ja jätevesihuolto,ja muu ymp. puht.pito 1 288         0 % 220 577         0 % 1 644             0 %

17. Kaivostoiminta ja louhinta 821            0 % 277 371         0 % 1 374             0 %

18. Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 688            0 % 1 765 813      3 % 748                0 %

19. Toimiala tuntematon 119            0 % 1 259             0 % 21                 0 %

Yhteensä kaikki toimialat 344 471    100 % 62 675 696   100 % 393 698        100 %

Sarakkeen suurin arvo on korostettu punaisella

Sarakkeen 2. suurin arvo on korostettu sinisellä

Sarakkeen 3. suurin arvo on korostettu vihreällä

% 
kaikista

% 
kaikista

% 
kaikista

Yritysten 
lukumäärä

Toimiala 
Toimialan 
liikevaihto

Henkilöstöä 
yht.



33 
 

muassa, että mikroyritykset ovat vapautettuja toimintakertomuksen laatimisesta. Pienyrityk-

sen on kuitenkin annettava toimintakertomuksen tiedot vähintään liitetietona, jos se on tar-

peen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten esittämi-

sessä eroavat myös kirjanpitolain 5 luvun 2 a ja 2 b §:en omaisuuserien arvostamistavat: 

mikroyritykset eivät saa tilinpäätöksessään arvostaa omistamiaan rahoitusvälineitä ja sijoi-

tuskiinteistöjä käypään arvoon. Tilinpäätöksen ja verotuksen kytköstä korostetaan mainitse-

malla, ettei näiden yritysten tarvitse esittää tilinpäätöksessään muita kuin verolakien tai – 

säännösten edellyttämiä tietoja.  

Monien mikroyritysten kannalta olennaisin muutos säädösympäristössä löytynee kuitenkin 

kirjanpitolain muuttamisesta annetun lain 1 § 1 momentissa (1620/2015). Tämä lainkohta 

vapauttaa kahdenkertaisesta kirjanpidosta sellaiset ammatin- ja liikkeenharjoittajat, joiden 

luonnollisina henkilöinä harjoittamassa liiketoiminnassa on joko päättyneellä tai sitä edeltä-

neellä tilikaudella ylittynyt enintään yksi seuraavista kriteereistä: taseen loppusumma yli 

100.000 euroa, liiketoiminnan tuotto ylittää 200.000 euroa tai liiketoiminnan palveluksessa 

on yli kolme henkilöä. Lisäksi tilikauden tulee olla kalenterivuosi. Edellä mainittu säädös on 

astunut voimaan 1.1.2016 ja tätä kirjoitettaessa on vielä epäselvää, miten laajasti sen pii-

rissä oleva yrittäjäjoukko tulee sitä hyödyntämään. On mahdollista, että innostus sen käyt-

töönottoon ei ainakaan alussa ole kovin laajaa, sillä on melko todennäköistä, että ainakin 

tilitoimistot tulevat suosittelemaan vanhan, kaksinkertaisen kirjanpitokäytännön jatkamista. 

Lisäksi laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968) edellyttää liikkeenharjoittajalta tulojen 

ja menojen jaksottamista, mikä pakottaisi yksinkertaista kirjanpitoa käyttävän yrittäjän teke-

mään verotustaan varten erillisiä vientejä kirjanpitoon. 

Tutkimusten mukaan pienten yritysten omistaja-yrittäjien talousjohtaminen poikkeaa ratkai-

sevasti suuryritysten toimintamallista (Collis & Jarvis 2002, 109). Mikroyritysten talousjohta-

minen on lisäksi todettu vapaammaksi ja persoonallisemmaksi kuin jo 20 henkeä työllistä-

vien yhtiöiden (Devins et al. 2005, 547). Pienyritysten omistaja-johtajat vieläpä käyttäytyvät 

talousjohtamisessa eri tavoin kuin suuryritysten johto sekä taloustiedon lähteiden että sen 

hyödyntämisen suhteen (Collis & Jarvis 2002, 109). Chell (2013,23) ja Filser et al. (2013, 

270;272) löysivät tutkimuksissaan pienten yritysten toimintaan vaikuttavia, suuryrityksiin 

verrattuna ainutlaatuisia ominaispiirteitä: Chell totesi, ettei välttämättä mahdollista tutkia 

omistaja-yrittäjää ja hänen yritystään erillisinä tutkimuskohteina. Filser et al. p löysivät me-

nestyvän perheyritysten taustalta perheen, omistamisen ja bisneksen tiukan kolmiyhteyden. 
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Voidaan siis perustellen sanoa, että pienet yritykset poikkeavat suurista hyvin monin tavoin 

suurista, muutenkin kuin kokonsa puolesta.  

Yksi mikroyrittämisen ominaispiirre on omistaja-yrittäjän henkilökohtaisten motiivien vaiku-

tus liiketoiminnan harjoittamiseen. Yrittämisen ja liiketoiminnan harjoittamisen vaikuttimena 

pidetään lähtökohtaisesti vaurastumista, ja esimerkiksi Perren et al. (1998, 358) toteavatkin 

tutkimuksessaan, että kaikilla heidän tutkimukseensa vastanneilla yrittäjillä oli jonkinlaisia 

taloudellisia päämääriä. Omistaja-yrittäjä saa kuitenkin vapaasti määritellä omat tavoit-

teensa, eikä edes osakeyhtiölain 1 § 5 momentin (624/2006) lausumaa ”yhtiön toiminnan 

tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille”, ole pakko noudattaa. Reijonen (2008, 

626 - 627) kirjoittaakin, ettei taloudellisen menestyksen mittarina pidetty kasvu ole aina 

omistaja-yrittäjälle se kaikkein tärkein syy yrittämiseen: yrittäjät saattavat arvostaa maksi-

maalisen vaurastumisen sijasta enemmän esimerkiksi työtyytyväisyyttä, onnistumista asia-

kaspalvelussa tai hyvää elämän laatua. Pienyrittäjien kanssa työskentelevät henkilökohtai-

set neuvonantajat (Personal Business Advisor) ovat todenneet brittiyrittäjien motiivin olevan 

usein joku muu kuin rahan ansaitseminen. Voidakseen auttaa yrittäjiä näiden asettamien 

päämäärien saavuttamista, tule näiden neuvonantajien siis selvittää ennen toimeksiantoon 

ryhtymistä, mikä on yrittämisen motiivi. Motiivi saattoi olla mitä tahansa eläköitymisen, ava-

ruustekniikan tiedemieheksi pääsemisen tai miljonääriksi tulemisen välillä. Molen (2002, 

154) mukaan rahan ansaitsemisen lisäksi yrittämisen vaikuttimena saattoi olla vaikkapa tur-

vallisuuden tarve tai viihtyminen työssä. Olipa yrittäjän päämäärä mikä hyvänsä, yrittäjät 

olivat valmiita tekemään sen eteen kovasti töitä: koska todennäköisesti myös yrityksen koko 

toiminta tähtää omistajansa päämäärän saavuttamiseen, on luonnollinen olettama, että yrit-

täjän päämäärät vaikuttavat myös yhtiön talousjohtamiseen. 

Koska yrittäjien motivaatio vaikuttaa pienyritysten toimintatapoihin ja mahdollisesti myös 

menestymiseen, ovat tutkijat pyrkineet löytämään tämän ilmiön ymmärtämiseksi luokitteluja 

erilaisille yrittämisen vaikuttimille. Poutziouris et al. (1999, 24) luokittelivat tutkimuksessaan 

yrittäjät näiden orientaation perusteella neljään eri tyyppiin:   

1. Eloonjäämiseen keskittyvä yrittäjätyyppi pyrkii turvaamaan säilytetyn ase-

man, parantamaan elämänlaatuaan ja säilyttämään elintasonsa myös yrittämi-

sen päätyttyä.   
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2. Kasvuorientoitunut yrittäjätyyppi kehittää ja kasvattavaa liiketoimintaansa ja 

haluaa tehdä kannattavaa bisnestä pystyäkseen edelleen laajentamaan toimin-

taansa.  

3. Kontrollikeskeisen omistaja-yrittäjätyypin päätavoite liiketoiminnassa on pys-

tyä säilyttämään liiketoiminta omassa ohjauksessaan, mahdollisesti ilman luo-

pumissuunnitelmaa.  

4. Myyntiorientoitunut yrittäjätyyppi ei ole kovinkaan kiinnostunut kontrollin yllä-

pitämisestä, vaan keskittyy liiketoiminnassaan poistumistien turvaamiseen, 

myymällä yrityksensä joko kokonaan tai osittain.  

Sjögren (2010, 82) puolestaan jaotteli väitöstutkimuksessaan kohderyhmänsä, pienten osa-

keyhtiöiden omistaja-johtajat, luokittain hieman eri tavalla kutsuen jakoperustetta työarvoksi. 

Työarvot hän jakoi seuraavasti:  

1. Omaisuuden kasvattamiseen keskittyneet.  

2. Sosiaalisiin arvoihin, kuten perheyrityksessä työskentelemiseen ja vakava-

raisen yhtiön siirtämiseen tuleville sukupolville, pohjautuvat.  

3. Kasvuorientoituneet.  

Arvioidessaan näiden työarvojen vaikutusta tutkimuksensa kohteena oleviin, pienten osa-

keyhtiöiden osingonjakopäätöksiin, ei näillä ollut keskenään tilastollisesti osoitettavaa riip-

puvuutta. Sjögren totesi kuitenkin tämän voivan johtua siitä, että osingonjakopäätöksiä oh-

jaa kaikkein eniten verotuksen optimointi. 

Omistaja-yrittäjien orientaation vaikutus pienten yritysten taloushallinnon järjestämiseen 

osoitettiin Syrjän pienten osakeyhtiöiden verosuunnittelua koskevassa väitöstutkimuksessa: 

tässä tutkimuksessa Syrjä profiloi yrittäjät heidän orientaationsa mukaan, ja löysi tutkimus-

aineistostaan seitsemän erilaista yrittäjäorientaatiota. Hänen havaintonsa osoittivat, että 

yrittäjäorientaatiolla ei ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä yrityksen verosuunnitteluun. 

Sen sijaan yrittäjän orientaatio näyttäisi vaikuttavan siihen, mikä on laskentatoimen rooli yri-

tyksen toiminnassa, ja minkälaista johdon laskentatoimen tietoa yrittäjä hyödyntää päätök-

senteossaan. (Syrjä 2010, 149; 175; 180.)  
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4.2 Mikroyrityksen taloushallinto 

Pienten yritysten talousjohtaminen ja – hallinto poikkeavat monin tavoin suuryritysten toi-

minnoista: käytettävät tietolähteet ja tiedon tuottamistavat ovat erilaisia (Collis & Jarvis 2002, 

108 - 109). Tämän lisäksi joissakin tutkimuksissa esitetään, etteivät omistaja-yrittäjät aina 

kykene tulkitsemaan kirjanpitäjien heille tuottamaa taloustietoa (Marriot & Marriot 2000, 

486). Mikroyrityksen tekee tutkimuskohteena haastavaksi ja mielenkiintoiseksi omistaja-yrit-

täjän persoonan keskeinen merkitys talousjohtamisessa: omistaja-yrittäjät ja taloustiedon 

tuottajat toimivat tavallaan eri maailmoissa, joissa tiedon esittämistapa ja käsittelykyky eivät 

kohtaa erilaisen katsontatavan vuoksi (Perren & Grant 2000, 406 - 407). Reijonen (2008, 

626 - 627) kirjoittaa lisäksi, että omistaja-yrittäjä saattaa harjoittaa liiketoimintaa aivan jos-

takin muusta syystä kuin tavoitellakseen voittoa yrittämisellään. Mikäli yrityksen tärkein pää-

määrä ei ole taloudellinen tulos, vaikuttaa tämä luonnollisesti myös yhtiön talouden johtami-

seen ja taloushallinnon järjestämiseen.  

Perren & Grantin kuvailema sosiaalinen konstruktio, joka on esitetty kuviossa 5, kuvaa pien-

yrityksen talousjohtamisen kehitysprosessia keskittyen erityisesti tiedon (knowledge) ja tie-

tämyksen kehittymiseen sekä tiedon jakamiseen. Perren & Grant esittelevät omistaja-yrittä-

jän mikromaailman, jossa tapahtuu johdon laskentatoimen ja laskennan kontrollien jousta-

vaa evoluutiota liiketoiminnan kehittyessä ja laajentuessa. Laatikko 1 kuvaa liiketoiminnan 

lähtötilannetta, jossa omistaja-yrittäjä tuo yrityksensä mikromaailmaan oman, aikaisemman 

laskentatoimen kokemuksensa ja mahdollisesti myös aiemmin käytössään olleita ohjelmia 

ja toimintatapoja. Tässä mikromaailmassa omistaja-yrittäjä ja hänen työntekijänsä sitten luo-

vat yhteisiä johdon laskentatoimen rutiineja kehässä, jossa toiminta (kuvion kohdat 2 ja 7) 

tiedon jakaminen (laatikoissa 3 ja 8) ja rutiinien käyttöönotto (vaiheet 4 ja 9) muokkaavat 

uusia toimintatapoja. Työkaluja näiden toimintatapojen kehittämiseksi tulee myös laatikon 

ulkopuolelta, josta saadaan yhteiseen käyttöön esimerkiksi kirjanpito-ohjelmistoja ja erityis-

asiantuntemusta (laatikko 6). Myös työntekijöiden aikaisempi johdon laskentatoimen koke-

mus tulee mukaan prosessiin, kuten kaavion kohdassa 10 kuvataan. Prosessien kontrolli 

säilyy kuitenkin koko ajan omistaja-yrittäjällä. (Perren & Grant 2000, 391; 399.) Kuvatun 

kaltaisessa taloushallinnon ja -johdon kehitystavassa korostuu sekä omistaja-yrittäjän että 

työntekijöiden kokemus ja osaaminen, joita tässä prosessissa jalostetaan. Samantapaista 

prosessointia tapahtunee myös suuremmissa yrityksissä, mutta niissä prosessin omistus 

tuskin on tutkimuksessa kuvatulla tavalla henkilöitynyt yhteen ihmiseen. 
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5. Kuvio: Johdon laskentatoimen sosiaalinen konstruktio (Mukailtu Perren & Grantin 200, 400 
perusteella) 

Kuten luvussa 2.3. on kuvattu, mikroyrityksissä hyödynnetään taloustiedon lähteenä merkit-

tävästi pakollista tilinpäätösmateriaalia. Koska nykyisin käytettävät tilinpäätösstandardit on 

luotu pääomamarkkinoiden ja suuryritysten tarpeisiin (Sian & Roberts 2009, 290), on pien-

yrityksissä riskinä, että niiden talousjohtamisessa kopioidaan suuryritysten toimintamalleja 

johdonmukaisesti myös muissa taloushallinnon toiminnoissa kuin kirjanpidossa ja tilinpää-

töksessä. Collis & Jarvis (2002, 100) varoittavatkin suuryritysten parhaiden käytäntöjen ko-

pioimisesta ja rohkaisevat pieniä yrityksiä luomiaan yksilöllisiä, omiin johtamistarpeisiin so-

veltuvia käytäntöjä. Tätä tavoitetta palvelisi edellä esitetyssä kuviossa 5 johdon laskentatoi-

men konstruktio. 

Mikroyritysten taloushallinnon kehittämisen esteenä voi olla myös se, että pienyritykset ovat 

varsinkin alkuvuosinaan eristyneitä toimintaympäristöstään ja erityisen riippuvaisia omis-

taja-yrittäjästä. Ulkopuolisten neuvonantajien, kuten pankinjohtajien kirjanpitäjien ja muiden 

ammattilaisten rooli on olisi erityisesti tässä vaiheessa hyvin tärkeä, jotta yhtiöiden toimintaa 
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ja talousjohtamista voitaisiin kehittää. (Deakins et al. 2002, 15 – 16.) Eristyneisyyden lisäksi 

omistaja-yrittäjien taloudellisessa osaamisessa on suuria eroja: joidenkin on vaikeaa ym-

märtää tilikauden tuloksen muodostumisen periaatteita tai taseen sisältöä. Toki joukossa on 

sellaisiakin, jotka laativat ammattimaisesti budjetteja ja osaavat laskea liiketoimintansa kriit-

tisen pisteen. Osittain tämä voi johtua siitä, että osa yrittäjistä kokee, ettei heidän aikansa 

riitä talousasioiden opiskeluun tai hoitamiseen, koska kaikki aika menee liiketoiminnan pyö-

rittämiseen. (Marriot & Marriot 2000, 482 - 484) Taloudellisten resurssien niukkuuden lisäksi 

omistaja-yrittäjien pulmana talouden kehittämisessä näyttää siis olevan myös pula talous-

johtamiseen käytettävissä olevasta ajasta. Tämä seikka linkittyy myös suomalaisiin tutki-

muksiin pienten osakeyhtiöiden osingonjakopäätöksiin: tutkittaessa omistaja-yrittäjän talou-

dellista päätöksentekoa ei voida lähteä ainoastaan siitä olettamasta, että omistaja-yrittäjä 

johtaisi yrityksensä taloutta pelkästään saamansa, yritystä koskevan taloustiedon perus-

teella. On nimittäin näyttöä myös siitä, että esimerkiksi osingonjakopäätöksien ajurina toimi-

vat erityisesti verolakien säännökset, joiden perusteella yrittäjät optimoivat maksettavan ve-

ron määrää. (Sjögren et al. 2011, 370; Sjögren 2010, 90). Tutkijat toteavatkin, että liiallinen 

verosuunnitteluun keskittyminen saattaa viedä yrittäjän aikaa muulta liiketoiminnalta (Sjö-

gren et al. 2011, 370) ja hyvin mahdollisesti verosuunnitteluun käytetty aika on pois myös 

yrityksen muulta talousjohtamiselta.  
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5 Mikroyrityksen talousjohtaminen  

Tämä työ tutkii empiirisen aineiston avulla mikroyritysten talousjohtamista Suomessa. Tut-

kielman teoriaosassa on tarkasteltu mikroyrityksen talousjohtamisen viitekehystä Suo-

messa, lähtökohtana lainsäädännön ajankohtaiset muutokset. Muuttuneessa kirjanpito-

laissa (1336/1997) määritellään kokonaan uusi yritystyyppi, mikroyritykset, joka muodostaa 

tämän tutkielman kohderyhmän. Mikroyritykset ovat ajankohtainen tutkimuskohde myös sen 

vuoksi, että laki kirjanpitolain muuttamisesta (1620/2015) myöntää kaikkein pienimmille yri-

tyksille kevennyksiä tilinpäätösraportointiin. Tämä saattaa jatkossa vaikuttaa myös näiden 

yhtiöiden talousjohtamiseen – onhan tilinpäätös taloustiedon lähteenä tärkeä työkalu myös 

omistaja-yrittäjälle itselleen.  

Aiemmat tutkimukset antavat vihjeitä siitä, miten suomalaisissa mikroyrityksissä saatetaan 

hyödyntää taloudellista informaatiota ja johtaa taloutta. Mikroyritysten toimintaympäristö on 

kuitenkin alati muutoksessa, joten myös taloustieto, sen lähteet ja hyödyntäminen muokkau-

tuvat tässä kehityksessä. Tässä tutkielmassa halutaan selvittää mahdollisimman kattavasti 

mikroyritysten tämänhetkisen talousjohtamisen kokonaiskuvaa. Lisäksi tavoitteena on ollut 

muodostaa käsitys siitä, onko omistaja-yrittäjän tietoisuudessa mahdollisesti jotakin sel-

laista, talouden kannalta merkittävää dataa, jota ei ole kirjattu tilinpäätöksiin, tilastoihin tai 

muihin dokumentteihin.  

5.1 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto  

Aineisto tähän tutkielmaan on kerätty kyselytutkimuksella. Kysely tehtiin ja aineisto analy-

soitiin Webropol-ohjelmistolla. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella lähestymistavalla, ta-

voitteena pystyä yleistämään kerätystä aineistosta kattava käsitys suomalaisen mikroyrityk-

sen talousjohtamisesta (Heikkilä 2014, 15). Tämän työn mikroyrityksen talousjohtamista ku-

vaava aineisto kerättiin sähköpostitse marraskuussa 2016. Webropol-ohjelmistolla luotiin 

vastaanottajille sähköposti (liite 1), jonka liitteenä oli linkki kyselylomakkeeseen (liite 3). 

Muistutusviesti (liite 2) lähetettiin neljä päivää ensimmäisen sähköpostin lähettämisen jäl-

keen.  

Tämän tutkimuksen havaintoyksikkö on suomalainen mikroyritys ja tilastoyksikkö sen omis-

taja-yrittäjä (Kananen 2008, 19): kyselyn vastaajiksi tuli siis löytää mikroyritysten omistaja-

yrittäjiä. Tutkimuksen perusjoukko on siis suomalaiset mikroyritykset, joiden määrästä ei ole 

ollut käytettävissä olevilla menetelmissä saatavissa aivan täsmällistä arvoa. Henkilökunnan 
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perusteella mikroyrityksen kokoluokkaan kuuluu Suomessa yhteensä 344.471 yritystä (SVT 

2016). Tämän kyselytutkimuksen mikroyritysten otos poimittiin Suomen Asiakastieto Oy:n 

tietokannasta hakutekijöillä: liikevaihto 0-700.000 €, taseen loppusumma 0 – 350.000 € ja 

palveluksessa korkeintaan 10 henkilöä. Lisäksi yrityksen tuli olla aktiivinen ja sen yhteystie-

doissa oli oltava yrittäjän sähköpostiosoite. Suomen Asiakastiedon järjestelmästä löytyi 

näillä hakutekijöillä yhteensä 90.065 yritystä, joista poimittiin satunnaisesti 1000 yrittäjän 

yhteystiedot kyselyn osoitteistoksi. Poimituista yrityksistä 990 oli osakeyhtiöitä, ja koska vas-

tauksia haluttiin myös muissa yhtiömuodossa toimivilta yrittäjiltä, kerättiin vielä Fonecta Fin-

derin ja YTJ-palvelun avulla 39 kohdeyrityksen tiedot, joista 14 oli muita kuin osakeyhtiöitä. 

5.1.1 Kyselylomakkeen laatiminen 

Kyselylomakkeen (liite 3) laadinnassa noudatettiin luvussa 2 määriteltyä taloustiedon jakoa 

maksuvalmiuteen, kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja tuottavuuteen. Kyselylomake ra-

kennettiin siten, että vastaaja otti kantaa kunkin edellä mainitun teeman alla tämän tutki-

muksen kysymyksiin: mitä taloustietoa hän hyödyntää, mistä lähteestä tämä tieto saadaan 

ja miten sitä hyödynnetään. Vastaajia pyydettiin jokaisen teeman kohdalla kertomaan, miten 

he hyödyntävät hyvää ja huonoa taloustietoa: näin pyrittiin helpottamaan käytännön toimen-

piteiden määrittelyä. Kysymykset olivat joko strukturoituja tai puolistrukturoituja. Puolistruk-

turoitujen kysymysten tavoitteena oli saada selville esimerkiksi sellaisia taloustiedon läh-

teitä, joita ei aiemmassa kirjallisuudessa oltu esitelty ja joita ei tämän vuoksi osattu esittää 

vastausvaihtoehtona (Heikkilä 2014, 50). Näiden teemakysymysten lisäksi kyselyssä esitet-

tiin omistaja-yrittäjän työarvoja koskevia väittämiä, joihin vastattiin viisiportaisella Linkert-

asteikolla (1: aivan eri mieltä, 2: melko eri mieltä, 3: ei samaa eikä eri mieltä, 4: melko samaa 

mieltä, 5: täysin samaa mieltä) (Heikkilä 2014, 51). Kysymysten sijoittelussa pyrittiin siihen, 

että lomakkeen alussa olisi ollut helpompia kysymyksiä, minkä vuoksi teemoista ensim-

mäiseksi sijoitettiin maksuvalmius, jonka käsite oletettiin käytännönläheisimmäksi vastaa-

jien kannalta. Kyselyssä hyödynnettiin Webropol-ohjelmiston mahdollisuutta järjestää vas-

tausvaihtoehdot satunnaiseen järjestykseen: tällä pyrittiin siihen, että vaihtoehtojen järjestys 

ei vaikuttaisi valintatiheyteen.  

Kyselylomakkeen laatimisessa pyrittiin siihen, että tutkijalla ja vastaajalla olisi yhtenevä kä-

sitys kysymysten sisällöstä, jotta tutkimus olisi tältä osin luotettava (Kananen 2008, 13). Tä-

hän päämäärään pyrittiin esimerkiksi sillä, että vastausvaihtoehdoissa avattiin termien sisäl-
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töä täsmällisesti ja kansantajuisesti, jotta vastaaminen olisi ollut mahdollista myös ilman ta-

lousalan erityisosaamista. Kysymysten ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta testattiin 

esitestauksella, joka suoritettiin kolmessa vaiheessa. Kunkin vaiheen jälkeen kysymyssarja 

testattiin uudelleen korjatuilla kysymyksillä. Testausryhmän sopivana kokona pidetään 5 – 

10 henkilöä (Heikkilä 2014, 58). Tämän työn kyselylomakkeen testaamiseen osallistui seit-

semän henkilöä: kolme yrittäjää, yksi kirjanpitäjä ja kolme niin kutsuttua maallikkoa, jotka 

työskentelevät aivan muulla alalla. Näiden maallikkotestaajien avulla pyrittiin karsimaan ky-

selystä vaikeaselkoiset termit ja käsitteet, jotka olisivat aiheuttaneet vastaajakatoa. Tässä 

ei kuitenkaan ilmeisesti täysin onnistuttu, sillä kyselyraportin mukaan 77 henkilöä oli avannut 

kyselyn lähettämättä vastausta. Vastauskatoon saattoi olla osasyynä myös kyselyn pituus: 

kysymyksiä oli yhteensä 52, ja testattu vastausaika oli 15 - 20 minuuttia, mikä näytti vas-

tausaikojen perusteella osuneen oikeaan useimpien vastaajien kohdalla.  

Kyselyn alussa tiedusteltiin, onko vastaaja yrittäjä vai palkattu työntekijä, ja mikäli kyseessä 

oli työntekijä, kysely ohjattiin kiitosviestiin ja ainoastaan yrittäjien vastaukset tulivat mukaan 

aineistoon. Taustatietona heti kyselyn alussa tiedusteltiin omistusosuutta ja määräysvallan 

käyttöä sekä sitä, mitä asioita vastaaja piti yrityksensä taloudessa kaikkein tärkeimpinä. Li-

säksi lomakkeen alussa oli ennen teemoittain otsikoitua osuutta yksi kysymys, jossa pyy-

dettiin kertomaan, mistä lähteistä vastaaja saa taloustietoa päätöksentekoaan varten. Muut 

taustatietokysymykset, kuten esimerkiksi vastaajan ikäryhmä, yrityksen maantieteellinen si-

jainti, yrittäjänä toimimisaika, keskimääräinen työntekijämäärä ja asiakaskunnan rakenne, 

sijoitettiin kysymyslomakkeen loppuun, jotta näihin vastaaminen ei olisi keskeyttänyt vas-

taamista (Kananen 2008, 33). Yrittäjän työarvoja tiedusteltiin käyttäen kysymysten asetta-

misen lähtökohtana aiemmissa tutkimuksissa testattuja käsitteitä työarvoista (Elizur 1984, 

385; Lafuente & Salas 1989, 21; Lyons et al. 2006, 611 - 613). Näitä työarvoja, muokattuna 

suomalaiseen toimintaympäristöön, ovat käyttäneet tutkimuksessa myös Sjögren et al. 

(2011, 361).   

Vaikka tutkimusta suunnitellessa ei ollut tarkoitus tutkia, missä muodossa omistaja-yrittäjät 

tarvitsevat taloustietonsa, nousi tämä kysymys useasta kirjallisuuslähteestä esille, minkä 

vuoksi talousinformaation esitystavasta päätettiin tehdä kysymykset kysymyslomakkeelle. 

Stone (2011, 800) kirjoitti yrittäjien kaipaavan suullista informaatiota. Henkilökohtaisesta tie-

tojen ja tietoisuuden jakamisesta on kysymys myös Perren & Grantin tutkimustuloksissa, 

jotka kuvaavat yrittäjien yhteisöllistä tapaa neuvotella säännöllisissä tapaamisissa yritysten 
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talousasioista (2000, 397). Näiden lisäksi Marriot & Marriotin tutkimuksessa yrittäjät kaipa-

sivat taloustietoa graafisessa muodossa (2000, 485). Taloustiedon ilmaisumuodossa on pa-

rannettavaa Perren & Grantin (2000, 407) ja Halabi et al. (2010, 174) mukaan: heidän haas-

tattelemansa yrittäjät olisivat olleet kiinnostuneita kirjanpitäjiensä toimittamasta informaati-

osta. Nämä yrittäjät eivät kuitenkaan ymmärtäneet kirjanpitäjien tuottamia raportteja ja he 

kaipasivat tietoa ”omalla kielellään”.  

Kyselylomakkeen olennaisimmat, tutkimuskysymykseen vastaavat kysymykset päätettiin 

teemoittaa maksuvalmiuden, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja tuottavuuden otsikoiden 

alle, jotta olisi ollut mahdollista tehdä riittävän ymmärrettäviä ja konkreettisia kysymyksiä. 

Teemat valittiin käyttäen apuna tilinpäätösanalyysien ja talouden tunnuslukuja jaottelevaa 

aineistoa (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005; Niskanen & Niskanen 2004, Balance Con-

sulting; Järvenpää et al. 2010, 272) soveltaen siten, että niistä pystyttiin muodostamaan 

mahdollisimman käytännönläheinen ja selkeä kokonaisuus. Kysymysten aineistona on hyö-

dynnetty sekä tämän tutkielman teoriaosuuden kirjallisuutta kokonaisuudessaan että tutkijan 

pitkän omistaja-yrittäjänä toimimisen mukanaan tuomaan esiymmärrystä aiheesta. Joitakin 

hyödyllisiä lisäyksiä ja korjauksia saatiin kysymysten esitestauksessa, erityisesti esitestaa-

jina toimineilta yrittäjiltä. 

5.1.2 Kyselyn toteutus ja aineiston edustavuus 

Yhteensä kysely lähetettiin sähköpostilla 1039 vastaajalle. Ilmoituksia virheellisistä osoit-

teista ei palautunut, mutta kaksi lomavastausta ja yksi ilmoitus sähköpostin edelleenvälityk-

sestä saatiin. Vastaajien motivoimiseksi arvottiin yhteystietojensa jättäneiden kesken 3 

herkkulahjakorttia, mikä saattoi hieman nostaa vastausprosenttia. Yhteystietonsa jättäneille 

luvattiin lisäksi toimittaa linkki valmiiseen tutkimukseen. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 

124, joista käyttökelpoisia oli yhteensä 122: kaksi vastaajista oli yrityksen palkattuja työnte-

kijöitä, joiden vastaaminen keskeytyi karsivaan alkukysymykseen. Sähköisten kyselyjen yh-

tenä ongelmana pidetään kohderyhmän saavutettavuuden lisäksi myös sitä, että sama vas-

taaja vastaa kysymykseen useamman kuin yhden kerran (Heikkilä 2014, 17). Tämä on mah-

dollista estää esimerkiksi käyttämällä kertakäyttöistä vastauslinkkiä, jota tässä kyselyssä 

hyödynnettiinkin.   

Käyttökelpoisia vastauksia oli 11,7 % lähetettyjen sähköpostien määrästä. Tämän tutkimuk-

sen teoriapohjana olleiden tutkimusten vastausprosentit ovat vaihdelleet esimerkiksi 5,8 %:n 
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(Jay & Schaper 2003) ja 30 %:n välillä (Holmes & Nicholls 1998). Syrjä sai Suomessa 

vuonna 2010 toteuttamaansa, pienten osakeyhtiöiden verosuunnittelua koskevan kyselynsä 

vastausprosentiksi 21,3. Marriot & Marriot (2000, 478) saivat kyselyynsä Britanniassa vas-

tauksia 6,7 % otoksensa määrästä, vaikka suorittivat muistutuksia myös puhelimitse. Tutki-

jat arvioivat, että ainakin osasyynä alhaiseen vastausprosenttiin olisi voinut olla se, että hei-

dän kohderyhmässään yrittäjät olivat mukana myös yhtiön suorittavassa työssä. Tämä on 

toki mahdollista myös tässä tutkimuksessa, sillä ajan puute nousi esiin muutamissa lomak-

keen vastauksissa. Saavutettua 11,7 %:n vastausprosenttia voitaneen pitää tyydyttävänä. 

Edustavan otannan tekeminen oli tässä työssä haastavaa, sillä merkittävä osa suomalaista 

mikroyrityksistä toimii maataloudessa: kasvinviljely ja kotieläintalous sekä riistatalous palve-

luineen oli vuonna 2014 Suomen virallisen tilaston mukaan suomalaisista 0 - 9 henkilöä 

työllistävistä yrityksistä merkittävin toimiala sekä kappalemääräisesti että työntekijämäärällä 

mitattuna (SVT 2016). Enemmistö tämän toimialan yrityksistä on maanviljelijöitä, joista 

vuonna 2015 yhteensä 86 % harjoitti maanviljelystä omilla tiloillaan, jotka ovat tavanomai-

sesti perittyjä sukutiloja (Kyyrä 2016). Maatalousyrittäjien toimiala poikkeaa merkittävästi 

useimpien muiden toimialojen toiminnasta, koska se on erittäin pääomavaltainen ja merkit-

tävä osa sen tulonmuodostuksesta koostuu poliittisen päätöksenteon varassa olevista 

tuista. On siis mahdollista, että toimiala vaikuttaa merkittävästi omistaja-yrittäjän tarvitse-

maan taloustietoon ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin: maatalousyrittäjän lienee vaike-

ampi tehdä esimerkiksi liiketoiminnan volyymiä koskevia sopeuttamispäätöksiä yhtä jousta-

vasti kuin esimerkiksi työvoimavaltaisilla palvelualoilla. Maatalousyrittäjistä ei kuitenkaan ol-

lut tähän tutkimukseen saatavilla osoitetietoja, mikä vaikuttaa otoksen luotettavuuden arvi-

ointiin. Kun tämän tutkielman otosta arvioidaan mikroyrityksen henkilökunnan määrällä, il-

menevät tämän työn ja Suomen virallisen tilaston (2016) väliset eroavaisuudet taulukosta 3. 

3. Taulukko: Otoksen edustavuuden arvioiminen työntekijämäärän mukaan 

  Tutkimus Suomen virallinen tilasto 
työntekijämäärä N osuus %:na  kpl yrityksiä osuus %:na  

0 - 4 työntekijää 34 29,6 %       325 057    94,4 % 

5 - 9 työntekijää 72 62,6 %         19 414    5,6 % 

yli 10 työntekijää 9 7,8 % 0 0,0 % 

  115 100,0 %       344 471    100,0 % 

Tämän tutkimuksen otos on taulukon 3 mukaan selvästi painottunut suomalaisten mikroyri-

tysten henkilökuntaluokkaan 5 - 9 työntekijää, joita tutkimukseen osallistuneista vastaajista 

edusti 62,6 %, vaikka suomalaista mikroyrityksistä tätä kokoluokkaa edustaa vain 5,6 %,. 
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Virallisen tilaston mukaan suurin osa (94,4 %) suomalaisista mikroyrityksistä sijoittuu hen-

kilökunnan määrällä mitattuna kokoluokkaan 0 - 4 työntekijää, ja näitä yrityksiä on tämän 

tutkimuksen otoksessa vain 29,6 %. Nämä seikat tulee ottaa huomioon tutkimustulosten 

luetettavuutta arvioitaessa.  

5.1.3 Vastaajien taustatiedot 

Tähän kyselyyn saatiin vastauksia yrityksistä, jotka sijoittuvat monipuolisesti eri puolille Suo-

mea: pääkaupunkiseudulla toimijoita on 18 %, muussa yli 30.000 asukkaan kaupungissa 39 

%, alle 30.000 kaupungissa 17 % ja kunnassa tai maalaiskunnassa 25 %. Vastanneiden 

yritysten liikevaihto esitetään kuviossa 6.  Suurin osa (50 %) tähän kysymykseen vastan-

neista yrityksistä sijoittuu liikevaihtoluokkaan 250.001-500.000 €. Alle 50.000 € liikevaihto 

oli 3 yrityksellä ja yli 750.000 € liikevaihtoluokkaan kuului 7 vastaajaa.  

 

6. kuvio: Vastanneiden yritysten liikevaihto 
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Taseen loppusummaa koskevaan kysymykseen kaikki vastaajat eivät osanneet vastata, 

mutta vastanneiden yritysten taseen loppusumman jakauma nähdään  taulukosta 4. Yli puo-

let eli 51 % vastanneista yrityksistä sijoittuu taseeltaan kokoluokkaan 50.000 - 200.000 € ja 

osa (10 vastaajaa) on jo ylittämässä mikroyritykselle määritellyn, 350.000 euron taseen lop-

pusumman. 

4. taulukko: Kyselyyn vastanneiden yritysten taseen loppusumma 

 

Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialajakauma esitetään kuviossa 7, josta on poistettu ne 

toimialat, joilla ei ollut lainkaan edustajia.  

 

7. kuvio: Vastanneiden yritysten toimialajakauma 
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Toimialoja kysyttiin luvussa 4.1. kuvatun, Suomen virallisen tilaston toimialajakauman mu-

kaan. Tämä jako on ollut vaikea tulkita, sillä esimerkiksi kohtaan ”Toimiala, muu” oli tullut 19 

vastausta, joista paremmilla taustatiedoilla osa olisi voitu sijoittaa muualle: mukana oli muun 

muassa 4 tilitoimistoa, jotka on siirretty ”Hallinto- ja tukipalvelutoimintoihin”. Toimialaluokit-

telussa on siis kysymyksen ymmärtämisestä johtuvaa epätarkkuutta.  

Taustatietoja antaneista vastaajista oli 28 (24 %) naisia ja 87 (76 %) miehiä. Kyselyyn osal-

listuneiden yrittäjien ikäjakauma ilmenee taulukosta 5, jonka mukaan ikäjakauma vaikuttaa 

verrattain korkealta, sillä vastaajista 62 % on yli 50-vuotiaita. Tämä havainto on linjassa 

vastaajien yrittämisajan kanssa, joka on esitetty kuviossa 8: yli neljäsosa on toiminut yrittä-

jänä jo yli 20 vuotta ja alle viisi vuotta yrittäjänä on toiminut vain 13 vastaajaa. Tulosten 

mukaan kaikkien vastaajien yrityksistä alun tai voimakkaan kasvun vaiheessa oli yhteensä 

16 yritystä (14 %), vakiintuneessa pisteessä 84 (73 %) ja lopettamiseen tai luopumisen vai-

heessa 15 (13 %). Alle viisi vuotta yrittäjinä toimineista 5 vastaajaa koki yrityksensä olevan 

alun tai voimakkaan kasvun vaiheessa ja loput 8 elinkaaren vakiintuneessa jaksossa. 10 

vastaajaa on tämän lisäksi toiminut sarjayrittäjänä (eli on omistanut aiemmin muitakin yri-

tyksiä) ja 22 vastaajaa toimii portfolioyrittäjänä, eli omistaa samanaikaisesti muitakin yrityk-

siä. Edellä mainitun perusteella voidaan päätellä, että vastaajilla on verrattain paljon koke-

musta yrittäjänä toimimisesta: yksi vastaajista kertoi toimineensa yrittäjänä 60 vuoden ajan.  

5. taulukko: Vastaajien ikäjakauma (vastaajien määrä 115) 
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8. kuvio: Kyselyyn vastanneiden yrittäjien yrittämisaika 

Oman yrityksensä oli vastaajista perustanut itse 79 (69 %), yrityksensä ostaneita oli yh-

teensä 22 (19 %) ja yhtiön perineitä 10 (9 %). Jollakin muulla tavoin yrittäjäksi oli päätynyt 

4 vastaajaa (3 %). 

Taloushallinnon osaamistaan vastanneet yrittäjät pitivät verrattain hyvänä, sillä ainoastaan 

3 vastaajaa kaikista 115 vastanneesta arvioi osaamisensa heikoksi. Yli puolet (58 %) tunnisti 

osaamisensa joko hyväksi tai kiitettäväksi, mihin lienee osaltaan vaikuttanut se, että vastaa-

jissa oli jonkin verran kirjanpidon ammattilaisia: muiden muassa ainakin yksi KLT-kirjanpi-

täjä. Otokseen kuuluneista, tilintarkastajan valintaa koskevaan kysymykseen vastanneista, 

yrityksistä oli tilintarkastaja valittu 91 % (yhteensä 103 vastaajaa), 9 %: iin (10 vastaajaa) ei 

tilintarkastajaa ollut valittu. Yrityksen taloushallinto tuotettiin omana toimintona 35 yrityk-

sessä (31 %), tilitoimiston palveluita käytti 75 (66 %) yritystä, 4 (4 %) yritystä teki joko osan 

toiminnoista itse tai yksi sai kirjanpitopalvelunsa franchising-sopimukseen kuuluvana.  

Vastaajien yleisin koulutustausta oli seuraavan kuvion 9 mukaisesti ammattikorkeakoulu. 
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9. kuvio: Vastanneiden yrittäjien koulutustausta 

5.2 Mikroyrityksen taloushallinto 

Omistaja-yrittäjiltä kysyttiin kyselylomakkeen alussa, mihin tärkeysjärjestykseen he asetta-

vat yrityksensä taloudessa maksuvalmiuden, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja muut 

asiat. Ensimmäisten sijojen mukaan arvotettuna tärkeysjärjestys oli: 1. kannattavuus, 2. 

maksuvalmius, 3. joku muu seikka ja 4. vakavaraisuus. Kolmannelle sijalle tulleina muina 

asioina mainittiin esimerkiksi jatkuvuus, kasvu, osinkojen ja oman palkan saaminen, turvattu 

tulevaisuus, kiinnostava työ, yrityksen ja työntekijöiden työllisyys ja hyvinvointi, strategia, 

tavoitteet ja suunnitelmallisuus sekä toiminnan kasvu.  

Kysyttäessä (kysymys 4), mistä lähteistä vastaajat saavat taloustietoa päätöksentekoaan 

varten, yrittäjät nimesivät lähteiksi taulukon 6 mukaan käyttämänsä tiedon lähteet. Kysy-

myksessä oli mahdollista valita useampia tiedon lähteitä, eikä vastausten määrää oltu rajoi-

tettu. Kysymyslomakkeen tässä kohdassa vastauksia haettiin taloustiedon lähteistä ennen 

kuin siirryttiin maksuvalmiuden, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja tehokkuuden otsikoi-

den alle käsittelemään tarkemmin yrityksen talouden osa-alueita. Näitä käsitellään seuraa-

vissa alaluvuissa omien otsikoittensa alla.  

Taloustiedon lähteistä kysyttäessä oli vastausvaihtoehdoissa kaksi avointa kohtaa, josta toi-

sessa sai kertoa, mihin omaan kokemukseen perustuvaa tietoa vastaaja käytti ja toisessa 
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nimetä jonkun muun tiedon lähteen. Omasta kokemuksesta kertoessaan vastaajat kuvasivat 

pitkää, 8 - 40 vuoteen kestäneeseen yrittäjä- tai työuraansa ja yksilöivät tarkemmin minkä-

laisen tiedon lähteen tämä kokemus muodosti. Myös koulutukseen viitattiin tiedon lähteenä. 

Kokemus kohtaan oli kirjoitettu lisäksi: ”Pitkäaikainen seuranta”; ”Vertaamalla aikaisempia 

vastaavia tilanteita”; ”Laskutuksen päivä- ja viikkoseurannasta, tuntihintalaskelmista”; ”Ny-

kyisestä taloustilanteesta verrattuna aiempien vuosien saman ajankohdan tilanteeseen”; 

”Ollut samankaltaisia keikkoja”; ”Suora tuntuma pk-yrityskenttään” ja ”Tilitoimisto, olen am-

mattilainen”.  Kohtaan ”Muualta, mistä” vastattiin omin sanoin: ”Projektien tuloksista”; ”Säh-

köisestä taloushallintajärjestelmästä/toiminnanohjausjärjestelmästä”; ”Taloushallinnon kou-

lutukset” ja ”Finnveralta/rahoittajalta”. Näitä yrittäjien kuvauksia ”kokemuksesta”, ”vastaa-

vista tilanteista” ja ”samanlaisista keikoista” voidaan hyvinkin verrata tutkijoiden kuvaamaan 

hiljaisiin signaaleihin (Hiltunen 2008; Mort 1999; Perren et al. 1998), joiden laatua on erittäin 

vaikeaa kuvata täsmällisesti. 

6. taulukko: Yrittäjien taloustiedon lähteet päätöksentekoa varten (122 vastaajaa): 

Tiedon lähde N 

tilinpäätöksestä 86 

kuluvan kauden tuloksesta 84 

kirjanpitäjältä 72 

pankkitilin saldosta 67 

myyntiraporteilta 44 

edellisten vuosien tilinpäätöksestä 43 

edellisten vuosien raporteilta 39 

tilintarkastajalta 35 

budjetista 30 

asiakkailta 24 

muilta yrittäjiltä 22 

ostoraporteista 19 
omasta kokemuksesta, minkälai-
sesta: 17 

ammattilehdistä 16 

etujärjestöistä 16 

henkilökunnalta 16 

uutisista 14 

tavarantoimittajilta 9 

kilpailijoilta 9 

viranomaisilta 7 

muualta, mistä: 6 

ystäviltä 5 

sosiaalisesta mediasta 4 

messuilta 3 
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Aiempien tutkimusten mukaan omistaja-yrittäjän tärkein tiedon lähde on kirjanpitäjä, toimipa 

tämä sitten yrityksen omana työntekijänä tai ulkoistettuna (esimerkiksi Jay & Schaper 2006, 

Stone 2015, Carey 2015). Kirjanpitäjä on myös tähän tutkimukseen vastanneiden yrittäjien 

tärkeä yhteistyökumppani, vaikka listan kärjessä ovatkin tilinpäätös ja kuluvan kauden tu-

losraportti. Muutoinkin tämän tutkimuksen tulokset, erityisesti myöhemmin esiteltävät tee-

moittain ryhmitellyt, antavat ymmärtää, että yrittäjät ovat aiempiin tutkimustuloksiin verrat-

tuna melko riippumattomia kirjanpitäjänsä tuottamasta informaatiosta. Mikäli tarkastellaan 

vain kirjallisia tiedon lähteitä, antaa taulukossa 6 kuvattu jakauma melko samansuuntaisia 

tuloksia kuin Collis & Jarvis (2002, 107) ovat saaneet: molempien tulosten mukaan yrittäjät 

seuraavat säännöllisesti tulolaskelmaa, tilikauden aikaista tuloksen kehittymistä ja pankkiti-

lin saldoa. Collis & Jarvisin tutkimuksessa löytyi tätä tutkimusta enemmän kehittyneempiä 

tiedon lähteitä (kuten varianssianalyysit, kassavirta-analyysit ja kriittisen pisteen laskemi-

nen), mikä saattaa johtua siitä, että he tutkivat selkeästi suurempia yrityksiä kuin tässä tut-

kimuksessa on tehty.  

5.2.1 Maksuvalmius  

Kysymykseen, minkä tiedon avulla yrittäjät arvioivat yhtiönsä maksuvalmiutta, vastattiin seu-

raavan kuvion 10 mukaisesti.  

 

10. kuvio: vastaukset kysymykseen Minkä tiedon avulla arvioitte rahojen riittävyyttä eli maksu-
valmiutta yrityksessänne? (115 vastaajaa) 
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Kuten kuviosta 10 ilmenee, kaikki tähän kysymykseen vastanneet yrittäjät ilmoittivat seuraa-

vansa jollakin tavalla yrityksensä maksuvalmiutta. Yleisin tieto, jonka avulla yrittäjät seura-

sivat rahojen riittävyyttä, oli pankkitilin saldo. Merkittävinä likviditeetin arviointikeinoina yrit-

täjillä olivat myös kassavirtaennuste, jota käytti 51 % vastaajista ja ostojen ja myyntien suh-

detta seurasi 53 % vastaajista. Kokemuksen tuoma tieto mainittiin kassan seurannassa ver-

rattain korkealle, sillä yhteensä 43 vastaajaa (37 %) ilmoitti hyödyntävänsä kokemusta mak-

suvalmiuden arvioinnissa. Quick ratiota ja current ratiota seurasi 21 vastaajaa (18 %) ja 

kirjanpitäjän tuottamaa tietoa hyödynsi 11 vastaajaa (10 %).  

Vastaajat kuvasivat edellä mainitun, maksuvalmiutta koskevan tiedon lähteiksi alla olevan 

taulukon 7 mukaisesti ensisijaisesti itse suoritetut haut (70 % vastaajista), kirjanpitojärjes-

telmän (47 %) ja vasta tämän jälkeen kirjanpitäjän (36 %). Annettujen vaihtoehtojen lisäksi 

kaksi vastaajaa lisäsi vastaamalla kohtaan ”muualta, mistä”, että maksuvalmiustietoa saa-

daan myös laadituista ennusteista ja edellisten vuosien myynnistä.  

7. taulukko: Mistä lähteestä saatte edellä mainitun, maksuvalmiutta koskevan tiedon (155 vas-
taajaa) 

 

Taulukosta 8 nähdään, miten yrittäjät kertoivat käyttävänsä hyvästä maksuvalmiudesta 

saamaansa tietoa. Investointipäätösten tekeminen ja rahan säästäminen pahan päivän va-

ralle olivat vastaajien mielestä todennäköisimmät päätökset hyvän likviditeetin tilanteessa. 

Velan lyhentämistä ei ollut mainittu lomakkeen vastausvaihtoehdoissa, mutta yksi vastaa-

jista mainitsi sen vapaassa vastauskentässä: velan lyhentäminen olisi saattanut saada 

enemmänkin kannatusta, mikäli se olisi mainittu vaihtoehtona vastauslomakkeella.  
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8.  taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte hyvästä maksuvalmiudesta saamaanne 
tietoa? (115 vastaajaa) 

 

 

Taulukosta 9 ilmenevät vastaajien toimenpiteet, mikäli heillä saavat tietoa yrityksen huo-

nosta maksuvalmiudesta. Myynnin lisääminen (74 vastaajaa), omasta toimeentulosta tinki-

minen (69 vastausta) ja ostojen vähentäminen olivat useimmin mainitut toimenpiteet. Li-

säksi erilaiset rahoituksen järjestelytoimenpiteet, kuten maksuajoista neuvotteleminen (44 

vastausta), oman rahan lainaaminen yritykselle (34) ja tavaraluotoista ehdoista neuvottele-

minen (6) nousivat esille vastauksissa. Henkilökunnan lomauttamisen antoi vaihtoehdoksi 

21 vastaajaa. Viisi vastaajaa kertoi, ettei hyödynnä huonosta maksuvalmiudesta saa-

maansa tietoa mitenkään, koska yrityksellä ei ole koskaan ollut huonoa maksuvalmiutta.   

9. taulukko: Miten käytätte huonosta maksuvalmiudesta saamaanne tietoa? (115 vastaajaa) 

 

Kysymyslomakkeella tiedusteltiin, saako yrittäjä riittävästi tietoa yrityksensä maksuvalmiu-

desta. Tähän kysymykseen saatiin 115 vastaajaa, joista 3 vastasi kieltävästi. Jatkokysy-

mykseen ”miksi ette saa riittävästi tietoa maksuvalmiudesta” vastasi 2, että tieto tulee liian 

myöhään ja yksi kertoi kassavirtalaskelman tekemisen olevan liian vaivalloista.  
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5.2.2 Kannattavuus 

Kuviosta 11 näkyy, mitä tietoa tähän kyselyyn osallistuneet yrittäjät hyödyntävät arvioides-

saan liiketoimintansa kannattavuutta. Nettotulos, sekä kuukausittainen että edellisen tilin-

päätöksen osoittama, ovat yleisimmät käytettävät kannattavuuden arviointitiedot. Merkittävä 

osa (50 % yrittäjistä) tekee myös vertailua edellisiin tilikausiin tai seurantajaksoihin. Myös 

pankkitilin saldo (40 % vastaajista) ilmoitettiin kannattavuuden arvioinnissa käytettäväksi 

tiedoksi. Lisäksi hyödynnetään suhteellisia tunnuslukuja: kriittistä pistettä (23 % yrittäjistä), 

liiketulosprosenttia (16 % vastanneista) ja käyttökateprosenttia (13 % vastaajista). Kannat-

tavuuden arvioinnissa käytetty tieto on vastausten mukaan monipuolista, ja tähän kohtaan 

tuli erityisen paljon vastauksia kohtaan ”omaan kokemukseen perustuvaa tieto, mitä”: näitä 

vastauksia oli yhteensä 13 kappaletta:  

”omia tilastoja” 

”rullaavaa budjetointia” 

”Tiedän mitä viivan alle jää” 

”onko yritys kasvuvaiheessa eli investoidaanko, mikä näkyy yo. luvuissa vai olemmeko ’tasai-

sessa vaiheessa’, jolloin luvut näyttävät erilaiselta” 

”tiedän ’tavoitetason’” 

”vastaaviin projekteihin käytettyjä kustannuksia” 

”viikkoseuranta tuloksen kehittymisestä” 

”hoidan kirjanpitoa itse” 

”myynnin ennustetta” 

”pitkäaikaista” (kokemusta) 

”perstuntuma” 

”kokemus” 

”kulut ja menot tasapainoon” 

 Myös kohtaan ”muuta tietoa, mitä” saatiin kolme vapaamuotoista vastausta: 

”vertaamalla toteumaa budjettiin” 

”avoimena olevaa myyntiä” 

”toiminnanohjausjärjestelmän tietoja” 

Kaikki vastaajat arvioivat jollakin tavalla kannattavuutta ja 115 vastaajaa kertoi seuraavansa 

kannattavuutta yhteensä 483 tavalla, mikä tarkoittaa, että jokainen vastaaja seurasi keski-

määrin 4,2 kannattavuuteen liittyvää taloustietoa. 
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11. kuvio: vastaukset kysymykseen Mitä tietoa käytätte arvioidessanne liiketoimintanne kannat-
tavuutta? (115 vastaajaa) 

Taulukossa 10 on esitetty, mistä yrittäjät saavat yrityksensä kannattavuutta koskevan infor-

maation. Tiedon lähteet noudattelevat samaa mallia kuin edellä luvun 5.2.1 maksuvalmiu-

den tiedon lähteissä: yrittäjät ovat hyvin omatoimisia tiedon tuottajia ja noutajia. Yksittäisenä 
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tiedon toimittajana tärkein rooli on kuitenkin kirjanpitäjällä. Merkittävä tiedon lähde on myös 

kirjanpitojärjestelmä. Vastausvaihtoehdoista puuttui toiminnanohjausjärjestelmä, jonka yksi 

vastaaja oli lisännyt kohtaan ”muualta, mistä”. Toinen tähän kohtaan vastanneista kertoi 

saavansa kannattavuustietoa Finnveralta. 

10. taulukko: Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne kannattavuutta koskevan tiedon? (112 
vastaajaa) 

 

Taulukon 11 mukaan yrittäjät käyttävät hyvästä kannattavuudesta saamaansa taloustietoa 

pääasiassa investointeihin, varallisuuden kerryttämiseen tulevaisuuden varalle sekä liiketoi-

minnan laajentamisen suunnitteluun. Myös henkilökunnan osaamiseen panostaminen ja 

palkitseminen ovat melko korkealla vastaajien arvojärjestyksessä, ja vasta niiden jälkeen 

tulevat yrittäjän omaan hyvinvointiin liittyvät toimenpiteet, kuten oman palkan ja vapaa-ajan 

lisääminen. Avoimeen kysymykseen ”jotakin muuta, mitä” vastanneet kertoivat maksavansa 

hyvässä kannattavuustilanteessa työntekijöilleen bonusta ja itselleen nostamattomia osin-

koja. 

11. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte hyvästä kannattavuudesta saamaanne 
tietoa? (114 vastaajaa) 
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Taulukon 12 mukaan yrittäjät käyttävät huonosta kannattavuudesta saamaansa tietoa ensi-

sijaisesti liiketoiminnan tehostamiseen, jota listan pääasialliset valinnat kuvaavat.  Olennai-

sia kannattavuuden tehostamiskeinoja yrittäjien valinnan mukaan ovat myös oman työpa-

noksen lisääminen (63 vastausta) ja oman palkan pienentäminen (47 vastaajaa). Vain kolme 

yrittäjää mainitsi heikossa kannattavuustilanteessa irtisanovansa henkilökuntaa ja tähän 

vastausvaihtoehtoon liittyykin tämän kysymyksen selkeä virhe, sillä vastausvaihtoehto on 

liian ehdoton: parempi olisi ollut lomautan/irtisanon henkilökuntaa. Yksi vastaaja onkin kom-

mentoinut vastausvaihtoehtoon ”jotakin muuta, mitä”, että hän lomauttaa, mutta ei irtisano 

henkilökuntaa. Vastausvaihtoehdoista jäi puuttumaan lisäksi esimerkiksi myös markkinoin-

tikeinojen lisääminen. 

12. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte huonosta kannattavuudesta saamaanne 
tietoa? (115 vastaajaa) 

 

Kyselylomakkeella oli kannattavuuden otsikon alla lisäksi kysymys siitä, saavatko yrittäjät 

mielestään riittävästi tietoa yrityksensä kannattavuudesta. Tähän kysymykseen vastasi 115 

yrittäjää, joista kaksi oli sitä mieltä, että tietoa ei ollut riittävästi. Toinen mainitsi saavansa 

tiedon liian myöhään ja toinen kertoi tiedon olevan vääränlaista: siihen, miten tieto oli vää-

ränlaista, ei lomakkeella ollut mahdollista antaa kuvausta.  

5.2.3 Vakavaraisuus 

Kuvion 12 mukaisesti yrittäjät käyttävät yrityksensä vakavaraisuuden arvioinnissa eniten 

edellisen tilinpäätöksen taseen antamia tietoja (89 vastaajaa). Toisella sijalla vastauksissa 

(65) oli pankkitilin saldo. Myös oman (59) ja vieraan (42) pääoman absoluuttista määrää 

seurataan. Vakavaraisuuden arvioinnissa hyödynnetään jonkin verran myös suhteellisia 
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tunnuslukuja eli omavaraisuusasteprosenttia (53 vastaajaa) ja suhteellista velkaantunei-

suusprosenttia (22 vastaajaa). Kohtaan ”muuta, mitä” oli yksi vastaaja vastannut saavansa 

tietoa seuraamalla maatalouden tilaan. Valitettavasti 11 vastaajalta, jotka olivat valinneet 

vaihtoehdon ”kokemukseen perustuvaa tietoa, minkälaista”, ei saatu yhtään vapaamuo-

toista kommenttia. 

 

12. kuvio: vastaukset kysymykseen Mitä tietoa käytätte arvioidessanne liiketoimintanne vaka-
varaisuutta? (115 vastaajaa) 

Yrityksen vakavaraisuutta koskevat tietolähteet on esitetty taulukossa 13. Kirjanpitäjä on 

vastanneiden yrittäjien mukaan vakavaraisuutta koskevan tiedon tärkein lähde, samoin kuin 

oli kannattavuuden teeman kohdalla.  Edellisten tietolähteiden linjaa noudatellen yrittäjät 

kertovat lisäksi olevansa hyvin oma-aloitteisia tiedon tuottamisessa ja sen hakemisessa 

suoraan järjestelmistä. Myös pankki ja tilintarkastaja (molemmilla 14 vastausta) olivat osalle 

yrittäjistä vakavaraisuutta koskevia tiedon tuottajia. 
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13. taulukko: Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne vakavaraisuutta koskevan tiedon? 

 

Yrittäjät käyttävät hyvästä vakavaraisuudesta saamaansa tietoa ensisijaisesti jatkamalla toi-

mintaansa siten, että vastaava kehitys jatkuu tulevaisuuden turvaamiseksi, kuten taulukossa 

14 esitetään. Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa myös kertyneen varallisuuden käyttämisen 

liiketoiminnan tuottavuuden parantamiseen (65 vastausta). Oman varallisuuden lisääminen 

(24 vastausta) ja yrityksen myynnin harkitseminen (6 vastaajaa) saivat melko vähän kanna-

tusta muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Yksi vastaaja totesi, ettei hyödynnä hyvästä vakava-

raisuudesta saamaansa tietoa ajanpuutteen vuoksi. 

14. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte hyvästä vakavaraisuudesta saamaanne 
tietoa? (115 vastaajaa) 

 

Yrityksen huonosta vakavaraisuudesta kuvaavaa tietoa käytetään yrittäjien mukaan taulu-

kossa 15 esitetyillä tavoilla. Suurin osa tähän kysymykseen vastanneista yrittäjistä (92 vas-

taajaa eli 82 %) kertoi pyrkivänsä parantamaan toiminnan kannattavuutta vakavaraisuuden 

kohentamiseksi. Myös asiantuntijoita hyödynnetään (30 vastaajaa) jonkin verran. Yhteensä 

10 vastaajaa, joista yksi vapaassa vastauskentässä, ilmoittaa, että huono vakavaraisuus 

saa heidät harkitsemaan yritystoiminnasta luopumista. Yksi vastaaja kertoo, että hän ei hyö-

dynnä tietoa, koska ”vakavaraisuus on aina ollut hyvä”.  
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15. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte huonosta vakavaraisuudesta saamaanne 
tietoa? (112 vastaajaa) 

 

Myös vakavaraisuuden osalta kysyttiin, saavatko vastaaja mielestään riittävästi tietoa toi-

minnan vakavaraisuudesta: 114 vastaajasta kaksi piti saamaansa tietoa riittämättömänä, 

koska se tulee liian myöhään. 

5.2.4 Tuottavuus 

Kuvion 13 mukaan yrittäjät käyttävät keskimäärin kahta tuottavuuteen liittyvää tietoa arvioi-

dessaan yrityksensä toiminnan tuottavuutta. Pankkitilin saldoa hyödynnettiin toiseksi eniten 

tuottavuuden arvioinnissa (60 vastaajaa).  Kaikkein käytetyin suhteellinen, tuottavuutta ku-

vaava tieto oli liikevaihto/henkilökunnan määrä (64 vastaajaa); 52 vastaajaa tarkasteli tuot-

tavuutta arvioidessaan työntekijäkohtaista nettotulosta. Muita tuotantoon liittyviä suhteellisia 

kannattavuuden tunnuslukuja hyödynnettiin melko tasaisesti: 17 % -  23 % vastaajista hyö-

dynsi näitä tietoja. Selvästi vähemmän seurattiin pääomien kiertonopeuksia. Kolme vastaa-

jaa kertoi käyttävänsä apunaan kokemukseen perustuvaa tietoa: ”kesäsesonki” ja ”tulevaa 

tilannetta kuljetustarpeista” Kohdassa ”muuta, mitä”, saatiin vastaukset ”vertailu kilpailijoi-

hin” ja ”liikevaihto/nettotulos”. 
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13. kuvio: vastaukset kysymykseen Mitä tietoa käytätte arvioidessanne yrityksenne tuotta-
vuutta? (115 vastaajaa) 

Yrittäjät kuvasivat tuottavuutta koskevan tiedon lähteitään taulukon 16 mukaisesti. Tuotta-

vuuden arvioinnissa toistuu jälleen yrittäjän omatoiminen tiedon tuottaminen ja haku. Jonkin 

verran tietoa tuottavuudesta saadaan myös pankilta ja tilintarkastajalta. Neljä vastaajaa li-

säsi kohtaan ”muualta, mistä” tiedot: ”toiminnanohjausjärjestelmästä”, ”ERP:stä”, ”omalta 

liitoltamme” ja ”projektinjohtojärjestelmästä”.  
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16. taulukko: Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne tuottavuutta koskevan tiedon? (115 vas-
taajaa) 

 

Hyvästä tuottavuudesta saadun tiedon käyttöä kuvataan taulukossa 17, jonka mukaan hy-

vässä tuottavuustilanteessa yrittäjät (90 vastaajaa) pyrkivät ensisijaisesti ylläpitämään te-

hokkaan toimintatavan ja laajentamaan hyviä käytäntöjä sekä mahdollisesti laajentamaan 

liiketoimintaansa (21 vastaajaa). 67 vastaajaa palkitsee henkilökuntaa hyvästä tuottavuu-

desta, itsensä palkitsemista harkitsee 21 vastaajaa. Kolme vastaajaa kirjoitti kohtaan ”muu-

ten, miten”: ”jatkan samalla toimintalinjalla”; ”mahdollisiin investointeihin” ja ”palkata työnte-

kijän”. Ainoastaan yksi vastaaja ei hyödynnä hyvästä tuottavuudesta saamaansa tietoa. 

17. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte hyvästä tuottavuudesta saamaanne tie-
toa? (114 vastaajaa)  

 

Huonosta tuottavuudesta saamaansa tietoa vastaajat kuvaavat taulukon 18 mukaisesti: 

useimmat vastaajat (85) neuvottelevat henkilökunnan kanssa tuottavuuden parantamiskei-

noista, lisäksi 81 vastaajaa yrittää itse löytää keinoja toimia tehokkaammin ja moni (41) on 

valmis tinkimään omasta toimeentulostaan. Henkilökunnan opastamista kannattaa 46 vas-

taajaa, ja melkein yhtä moni (45) yrittää löytää alan parhaita käytäntöä oman yrityksen hyö-

dynnettäväksi. Lomauttamiseen tai irtisanomiseen turvaituisi vain 17 vastaajaa. Muutama 

(4) toivoisi löytävänsä poistumistien yrittämisestä.  
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18. taulukko: vastaukset kysymykseen Miten käytätte huonosta tuottavuudesta saamaanne tie-
toa? (114 vastaajaa)          

 

Kun kysyttiin, saavatko vastaajat riittävästi tietoa toimintansa tuottavuudesta, vastasi aino-

astaan 3 kieltävästi. Kahden mielestä tieto tuli liian myöhään ja yksi piti saamaansa tietoa 

liian vaikeaselkoisena. 

5.3 Tulosten yhteenveto 

Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa haettiin mikroyrittäjien taloustietoa teemoittain, 

päämääränä saada mahdollisimman paljon ymmärrystä yrittäjien hyödyntämän tiedon ole-

muksesta, sen lähteistä ja hyödyntämisestä. Teemoittain käsitteleminen helpotti teoriaan 

perehtymistä ja kysymysten asettelua, mutta esimerkiksi tiedon lähteiden kannalta tällä ja-

ottelulla ei ollut suurta merkitystä, ja ilman teeman määrittämiä rajoituksia tiedon lähteistä 

saatiin kysymyksiin hieman erilaisia vastauksia kuin teemoittain kysyttyinä. Teemojen kes-

kinäistä vertailua haittasi hieman se, että esimerkiksi tiedon lähteiden kohdalla vastausvaih-

toehtojen laadinta oli jossakin määrin epäonnistunut, sillä vaihtoehtoja ”pankista” ja ”tilintar-

kastajalta” ei ollut kaikissa kysymyksissä.   

Tämän tutkimusten tulosten mukaan suomalaisten yrittäjien päätöksenteossaan hyödyn-

tämä taloustieto voidaan ominaisuuksiltaan luokitella neljään eri luokkaan:  

1. absoluuttiseen tietoon, joka on esimerkiksi nettotulos, pankkitilin saldo tai lainojen 

kokonaismäärä, 

2. suhteellisiin tunnuslukuihin, kuten quick ratio tai varaston kiertonopeus, 

3. kokemukseen perustuvaan tietoon ja 

4. vertailevaan tietoon: vastaajien mukaan vertailua tehdään ainakin kilpailijoihin ja toi-

mialaan yleisesti. 
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Taulukossa 19 on esitetty, miten edellä kuvatun luokittelun mukaisesti hyödynnetty tieto ja-

kautuu talouden teemoittain. Taulukosta nähdään, että yrittäjien tavallisimmin käyttämä ta-

loustieto on pääsääntöisesti absoluuttinen arvo. Tuottavuuden osalta he hyödyntävät kui-

tenkin päätöksenteossaan suhteellisia tunnuslukuja, jotka mahdollistaisivat muihin toimijoi-

hin vertailun. Tuloksen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että vertailua muihin ei tehdä (0 % 

käytti). Voi olla toki niin, että tunnuslukuja verrataan esimerkiksi oman yrityksen eri tilikau-

sien välillä, mutta on todennäköisempää, että saatu tulos johtuu kyselylomakkeen puut-

teesta: vertailua muihin ei tässä kysymyksessä ollut annettuna valmiina vaihtoehtona, vaan 

se olisi pitänyt ilmaista omin sanoin vapaassa vastauskentässä. Kokemuksen merkitys on 

kaikkein tärkeintä maksuvalmiutta arvioitaessa. Tämä tulos on yhtenevä Ekanemin (2010, 

123) saaman tutkimustuloksen kanssa: hän totesi, että yrittäjän aiemmalla kokemuksella on 

merkitystä erityisesti kassan hallinnan menetelmiä kehitettäessä. Vertailua muihin harjoite-

taan eniten arvioitaessa oman toiminnan kannattavuutta.  

19. taulukko: Yritysten hyödyntämä taloustieto ominaisuuksittain 

 

Mikroyrittäjien taloustiedon lähteet olivat tämän tutkimuksen tuottaman tiedon perusteella 

luontevaa jaotella kuuteen luokkaan: 

1. itse tuotettu 

2. järjestelmästä/tilinpäätöksestä haettu 

3. kirjanpitäjältä saatu 

4. ulkopuoliselta taholta/asiantuntijalta hankittu 

5. lehdistä/kirjallisuudesta/messuilta/sosiaalisesta mediasta/koulutuksista hankittu 

6. henkilökunnalta saatu 

Taloustiedon lähteistä kysyttiin kyselylomakkeen alussa yleisesti ilman sidonnaisuutta tee-

moihin, minkä jälkeen jokaisen teeman kohdalla kysyttiin erikseen, mistä lähteestä siihen 

liittyvää tietoa saatiin. Taulukossa 20 on esitetty sekä teemoittain saadut vastaukset että 
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erillisenä sarakkeenaan ilman teemaa, yleisesti kysyttynä saadut vastaukset. Näiden vas-

tausten perusteella vaikuttaa, että kysymysten esittämisyhteydellä ja vastausvaihtoehtojen 

muotoilulla on merkittävä vaikutus saatuihin vastauksiin, sillä tulokset teemoittain ja yleisesti 

kysyttynä poikkeavat selvästi toisistaan. Erikseen kysyttynä ei itse tuotettu tieto saanut juu-

rikaan valintoja: mahdollisesti se sisältyy lukuun ”järjestelmästä/tilinpäätöksestä haettu”, jol-

loin vastaukset ovat melko hyvin linjassa teemoittain saatuihin vastauksiin. Yleisesti kysyt-

tynä (kysymys 4) oli lomakkeella vastausvaihtoehtoina lisäksi enemmän yrityksen ulkopuo-

lisia vastausvaihtoehtoja, kuten ”uutisista, ammattilehdistä ja sosiaalisesta mediasta”, joten 

näitäkin vastauksia saatiin esille.  

20. taulukko: Mikroyrittäjän taloustiedon lähteet teemoittain 

 

Taulukon 20 mukaan yrittäjät saavat taloustietoa käyttöönsä eniten itse tuotettuna ja suo-

raan järjestelmästä tai tilinpäätöksestä haettuna. Kirjanpitäjän apua näytettäisiin tarvitsevan 

eniten kannattavuuden ja vakavaraisuuden tietoa haettaessa. Useimpiin aikaisempiin tutki-

mustuloksiin (Collis & Jarvis 2002, Stone 2015) verrattuna näissä tuloksissa korostuu sel-

västi itse tuotetun informaation osuus. Tämän tutkimuksen tulosta tukee kuitenkin Marriot & 

Marriotin (2000) samansuuntaiset löydökset, joiden mukaan itse tuotetut raportit ovat tär-

keitä tiedon lähteitä yrittäjien taloudellisessa päätöksenteossa. 

Omistaja-yrittäjän taloustiedon hyödyntämistä käsiteltiin tässä tutkimuksessa kunkin teeman 

alla kysymällä, miten yrittäjät käyttävät saamaansa huonoa tai hyvää tietoa. Koska saadut 

vastaukset poikkesivat merkittävästi toisistaan sen perusteella, oliko kyseessä myönteinen 

vai kielteinen informaatio, tulokset esitetään jaoteltuina tiedon laadun mukaan, jotta nämä 

erot ovat nähtävissä. Tiedon käyttö on luokiteltu saatujen vastausten perusteella seuraa-

vasti: 

1. yrityksen tulevaisuuden ja toiminnan turvaaminen (esimerkiksi vastausvaihtoehdot 

”mietin, miten yrityksen varallisuutta voitaisiin käyttää entistä tehokkaammin, kysyn 
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asiantuntijoilta neuvoa tilanteen parantamiseksi, yritän löytää uusia, kannattavampia 

toimintoja”) 

2. oman varallisuuden turvaaminen/omasta toimeentulosta tinkiminen/sijoitukset yrityk-

seen (vastausvaihtoehtoja: ”itseni palkitsemiseen, lisään vapaa-aikaani, tingin 

omasta toimeentulostani, sijoitan lisää rahaa liiketoimintaan”) 

3. henkilökunnan palkitseminen/hyvinvoinnin edistäminen / henkilökunnan irtisanomi-

nen/lomauttaminen (”panostan henkilökunnan osaamiseen, nostan henkilökunnan 

palkkaa, irtisanon/lomautan henkilökuntaa, lomautan henkilökuntaa”) 

4. yrityksen myyminen/toiminnan lopettaminen (vastausvaihtoehtoja: ”yritän löytää pois-

tumistien yrittämisestä, myyn tai lopetan yrityksen, harkitsen yrityksen myymistä”) 

Aiemmissa tutkimuksissa ei vastaavaa jakoa ole tehty, minkä vuoksi tässä on tyydyttävä 

kuvailemaan tämän tutkimuksen tuloksia, pystymättä vertailemaan niitä aiempaan kirjalli-

suuteen. Taulukossa 21 esitellään, miten yrittäjät hyödyntävät hyvää taloustietoa päätök-

senteossaan, teemoittain jaoteltuna. Yrittäjät näyttävät hyödyntävän saamaansa positiivista 

informaatiota ensisijaisesti yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden turvaavaan toimintaan, riip-

pumatta talouden osa-alueesta. Hyvää taloustietoa hyödynnetään seuraavaksi eniten hen-

kilökunnan palkitsemiseen tai hyvinvoinnin edistämiseen: erityisen valmiita ollaan henkilö-

kunnan palkitsemiseen tuottavuuden osa-alueella. Mahdollisesti työntekijöiden panos miel-

letään merkittäväksi erityisesti tuottavuuden edistämisessä. Omaa toimeentulon tai hyvin-

voinnin edistäminen on myös merkittävää, mutta se tulee vasta edellä mainittujen toimenpi-

teiden jälkeen. Tutkimuksessa oli mukana jonkin verran lopettamiseen tai luopumiseen täh-

täävässä elinkaaren vaiheessa (13 %) olevia yrityksiä, mikä selittänee sen, että myös hy-

vässä taloudellisessa tilanteessa osa vastaajista harkitsi yrityksensä myymistä, mahdolli-

sesti tähdäten hyvää yrityskauppaan.  

21. taulukko: Myönteisen taloustiedon hyödyntäminen mikroyrityksessä 
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Taulukon 22 mukaan kielteistä taloustietoa saadessaan kyselyyn vastanneet yrittäjät ilmoit-

tivat ensisijaisesti pyrkivänsä turvaaman liiketoiminnan jatkuvuuden ja tulevaisuuden ja en-

nen henkilökuntaan kohdistuvia säästötoimia kohdistetaan säästöt omaan toimeentuloon tai 

tehdään yritykseen lisäsijoituksia omista varoista. Tätä havaintoa tukevat ne tutkimustulok-

set, joiden mukaan yrittäjien ensisijainen motiivi liiketoiminnalle ei välttämättä ole taloudelli-

nen voitto, vaan se voi olla jotakin aivan muuta (esimerkiksi Reijonen 2008 ja Mole 2002). 

Siihen, miksi säästötoimet kohdistuvat viimeisenä henkilökuntaan, saattaa olla syynä joko 

se, että yrittäjät pitävät henkilöstöä erityisen merkittävänä menestystekijänä tai se, että yrit-

täjien työarvot ovat keskittyneet sosiaalisiin arvoihin (Sjögren 2010, 82). Työarvoja ei tässä 

työssä niiden mielenkiitoisuudesta huolimatta analysoitu, sillä ne eivät aineistoa analy-

soidessa osoittautuneet olennaisiksi tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta. Viitteitä 

sosiaalisiin arvoihin keskittyneistä työarvoista antavat kuitenkin esimerkiksi yrittäjien kom-

mentit kyselylomakkeen kolmanteen kysymykseen, jossa heitä pyydettiin järjestämään yri-

tyksen talouden arvot tärkeysjärjestykseen: kohtaan ”muu – mikä” saatiin vastauksia: ”Työn-

tekijät saa minkä ansaitsee ja on mukava tulla töihin”, ”Hyvä yrityskuva, hyvä työyhteisö” ja 

”Työn tekijöiden yleinen hyvinvointi”. 

22. taulukko: Kielteisen taloustiedon hyödyntäminen mikroyrityksessä 

 

Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että yrittäjät kokevat yrityksensä talouden 

osa-alueesta (tässä työssä teemasta) riippumatta taloustiedon hyödyntämisen pahimmaksi 

pullonkaulaksi ajan puutteen: tämä seikka nousi esille erityisesti kysyttäessä, mikä paran-

taisi yrittäjän saaman taloustiedon käytettävyyttä. Vastaavaan tulokseen ovat omassa tutki-

muksessaan päätyneet myös Marriot & Marriot (2000, 482 - 484), jotka kuvaavat yrittäjien 

kokevan, että heidän käytettävissä oleva aikansa kuluu liiketoiminnan parissa. Yrittäjien an-

tamat vastaukset näkyvät kuviosta 14, jonka mukaan 75 % vastaajista kaipasi enemmän 

aikaa talousasioihin paneutumiseen. 
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14. kuvio: Talousinformaation käytettävyyttä parantavat seikat 

Kuviosta 14 ilmenee myös, että 35 vastaaja (51 %) koki lisäksi, että oman osaamisen pa-

rantamisesta olisi hyötyä talousinformaation käytettävyydessä. Jonkin verran (13 vastaajaa 

eli 19 %) kaivattiin myös asiantuntijoiden sparrausapua ja neljä vastaajaa olisi toivonut in-

formaatiota jossakin muussa muodossa kuin nykyisin: valitettavasti vastausvaihtoehdoissa 

ei ollut mahdollista täsmentää tätä toivetta. Kaksi vastaaja täytti kohdan ”muu, mikä” ja il-

moitti parannusehdotuksekseen taloushallinnon automatisoinnin; toisen mukaan tarvittava 

informaatio oli jo käytössä. Tämän tutkimuksen yrittäjien näkemykset eivät tukeneet Stonen 

(2011, 800) tutkimustuloksia, joiden mukaan yrittäjät kaipaavat talousinformaatiota suulli-

sesti: yksikään yrittäjä ei toivonut suullista taloustietoa, vaikka se oli esitetty vastausvaihto-

ehtona. Neljä vastaajaa toivoi taloustietoa eri muodossa, mikä mahdollisesti saattoi tukea 

Marriot & Marriotin havaintoa siitä, että yrittäjät kaipasivat taloustietoa vaikkapa graafisessa 

muodossa (2000, 485). Aiemmissa tutkimuksissa (Perren & Grant 2000 ja Halabi et al. 2010) 

esiin noussutta yrittäjien ymmärryksen puutetta talousasioista ei tässä tutkimuksessa sen 

sijaan selvästi noussut esiin. Tätä johtopäätöstä ei voi suoraan vetää edes siitä, että yrittäjät 

pitivät pankkitilin saldoa merkittävänä yrityksen kannattavuutta ja tuottavuutta kuvaavana 

taloustietoa: vastaajilla saattaa hyvinkin olla käytössään sellaista tietoa, joka vahvistaa vas-

tauksen loogiseksi. 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite oli muodostaa kokonaisnäkemys suomalaisen mik-

royrityksen talousjohtamisesta, tässä johtamisessa hyödynnettävästä taloustiedosta ja tä-

män taloustiedon lähteistä. Tarkoituksena oli myös tutkia, miten yrittäjät hyödyntävät saa-

maansa tietoa. Tässä työssä haettiin vastauksia kaikkiin tutkimuskysymyksiin maksuvalmiu-

den, kannattavuuden, vakavaraisuuden ja tuottavuuden teemoittain olettaen, että talouden 

eri näkökulmista katsoen sekä hyödynnettävä taloustieto että tiedon lähteet ja tiedon hyö-

dyntäminen voisivat olla erilaisia. Jonkin verran eroja esiintyikin, erityisesti taloustiedon hyö-

dyntämisen suhteen. Yrittäjän oma rooli tiedon tuottamisessa ja hakemisessa oli yllättävän 

suuri, vaikka esimerkiksi Perren & Grant (2000) ovat esittäneet samansuuntaisia havaintoja 

tutkiessaan omistaja-yrittäjän johdon laskentatoimen mikromaailmaa, jossa omistaja-yrittä-

jällä on ehdoton hegemonia. Itse tuotettujen raporttien ja laskelmien merkittävän roolin omis-

taja-yrittäjän taloustiedon tuottamisessa ovat tutkimuksessaan havainneet myös Marriot & 

Marriot (2000). 

Tämän tutkimuksen teoriaosassa perehdyttiin mikroyrityksen talousjohtamiseen erityisesti 

omistaja-yrittäjän näkökulmasta, jonka ymmärtämiseksi tuli paneutua omistaja-yrittäjän per-

soonaan ja päämääriin liiketoiminnassaan. Koska pienen yrityksen taloustiedon lähteet ja 

tiedon hyödyntäminen eroavat selvästi verrattuna suuryrityksiin (Collis & Jarvis 2002, 109), 

tuli mikroyrityksen toimintoja ymmärtääkseen pureutua myös mikroyrityksen olemukseen ja 

sen taloushallinnon problematiikkaan. Riittävän esiymmärryksen hankkimisen suurin haaste 

tässä työssä oli aiemman tutkimustiedon vähäinen saatavuus. Juuri suomalaisten mikroyri-

tysten kokoluokkaan kohdistettuja tutkimuksia löytyi tuskin lainkaan, minkä vuoksi tutustut-

tiin hieman tätä suurempia yrityksiä koskevaan aiempaan tutkimukseen: tätä aineistoa oli 

onneksi saatavissa kohtuullisen teoriapohjan hankkimiseksi. 

Tämän tutkielman empiirisen osuuden tiedonkeruu suoritettiin kvantitatiivisella kyselytutki-

muksella, jossa Webropol-työkalun avulla lähetettiin haastattelulomake yhteensä 1039 suo-

malaiselle yrittäjälle. Kyselyyn saatiin yhteensä 122 käyttökelpoista vastausta, joten vas-

tausprosentti oli 11,7, mitä voitaneen pitää tyydyttävänä tuloksena. Saatua tutkimusaineis-

toa analysoitiin kuvailevasti. Sekä kyselylomakkeella että saadun aineiston analysoinnissa 

hyödynnettiin jakoa neljään talouden teemaan: maksuvalmiuden, kannattavauuden, vaka-

varaisuuden ja tuottavuuden otsikoiden alle. Työn empiirisessä osassa saatiin vastaukset 

asetettuihin pääkysymykseen: Mitä on mikroyrityksen taloustieto? ja alatutkimusongelmiin: 
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Mistä lähteistä omistaja-yrittäjät hankkivat taloustietoa? ja Miten omistaja-yrittäjät hyödyntä-

vät käytössään olevaa taloustietoa? 

Suomalaisen mikroyrityksen taloustieto on tämän tutkimuksen mukaan pääosin absoluutti-

siin arvoihin perustuvaa, melko perinteistä tietoa. Yrittäjät kertoivat vastauksissaan hyödyn-

tävänsä erityisesti maksuvalmiuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden arvioinnissa esi-

merkiksi pankkitilin saldoa, tilinpäätöksen ja kuukausiraporttien nettotulosta ja pääomaerien 

absoluuttista määrää. Tämän tutkimuksen kyselyyn vastanneiden yrittäjien kuvaamasta ta-

loustiedosta 58 % on ominaisuuksiltaan absoluuttiseen arvoon perustuvaa. Tämä tulos ei 

ollut yllättävä, sillä esimerkiksi Collis & Jarvis (2002) totesivat yrittäjien hyödyntävän erityi-

sesti tuloslaskelmaa, tasetta ja tiliotetta. Lisäksi Halabi et al. (2000) olivat havainneet pank-

kitilin tiliotteen olevan pienyritysten pääasiallinen taloustiedon tuottaja. Suhteellisia tunnus-

lukuja, kuten quick ratiota ja varaston kiertonopeutta suomalaisten mikroyritysten yrittäjät 

hyödyntävät kaikkein eniten arvioidessaan toimintansa tuottavuutta, sillä tällä talouden osa-

alueella suhteellisia tunnuslukuja hyödyntää 78 % vastaajista. Aiemmasta tutkimustiedosta 

ei ollut löydettävissä tähän havaintoon vertailukohtaa, sillä vastaavaa teemoittain jaottelua 

ei ollut lähdeaineistossa hyödynnetty muissa tutkimuksissa. Tarkasteltaessa suhteellisten 

tunnuslukujen käyttöä yhteenlaskettuna, on niiden osuus käytetystä taloustiedosta 33 %. 

Kokemuksen osuus yrittäjien hyödyntämästä taloustiedosta on 5 %, ja sen merkitys painot-

tuu maksuvalmiuden arvioinnissa, jossa sitä käytetään kaikkein eniten (13 % vastaajista). 

Tätä löydöstä tukee Ekanemin (2010) havainto, jonka mukaan yrittäjän kokemuksesta on 

hyötyä yrityksen kassan hallinnassa. Yrittäjät hyödyntävän jonkin verran (4 % vastaajista) 

myös vertailutietoa esimerkiksi kilpailijoihin tai yleisesti alalla toimijoihin.  

Mikroyritysten omistaja-yrittäjät hankkivat tietoa tämän tutkimuksen mukaan hyvin oma-

aloitteisesti, sillä talouden osa-alueesta riippumatta itse tuotetun taloustiedon merkitys on 

kaikkein suurin (44 %). Vastaavan havainnon ovat tehneet Marriot & Marriot (2000), jotka 

kuvasivat itse tehtyjä raportteja merkittävänä tiedon lähteenä pienyritysten omistaja-yrittä-

jille. Tietojärjestelmät, kuten esimerkiksi kirjanpito-ohjelmat ja toiminnanohjausjärjestelmät 

ovat toiseksi merkittävin taloustiedon lähde, joita 23 % vastaajista hyödyntää. Itse tuotetun 

ja järjestelmästä haetun tiedon osuus on tässä tutkimuksessa yllättävän suuri, sillä aiem-

missa tutkimuksissa korostetaan kirjanpitäjän hallitsevaa roolia taloustiedon lähteenä (Jay 

Schaper 2003, Gooderham et al. 2010, Carey & Tanewski 2016). Tässä tutkimuksessa kir-

janpitäjän nimeää taloustiedon lähteeksi ainoastaan vajaa neljännes (24 % vastaajista). 
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Syynä tähän saattaa olla ainakin osittain se, että yrittäjät pitävät kirjanpitäjän palveluita kal-

liina: kaksi kolmannesta tähän kyselyyn vastanneista yrittäjistä on ulkoistanut kirjanpitonsa, 

ja käytettyjen kirjanpitopalvelujen laajuus vaikuttaa niiden kustannuksiin. Tätä johtopäätöstä 

tukee Collis & Jarvisin (2002) löydös, jonka mukaan mikroyrittäjillä ei ole käytettävissään 

riittävästi resursseja ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön siinä määrin kuin haluttaisiin. 

Yrittäjistä 6 % käyttää taloustiedon lähteenä muita ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten tilitar-

kastajia, rahoittajia ja omaa liittoaan. 3 % yrittäjistä ilmoittaa käyttävänsä henkilökuntansa 

tuottamaa talousinformaatiota. Taloustiedon lähteitä tiedusteltiin vastaajalta myös teemojen 

ulkopuolisella kysymyksellä, jolloin yrittäjät kertoivat käyttävänsä lisäksi muun muassa uuti-

sista, ammattilehdistä, messuilta, sosiaalisesta mediasta ja kirjallisuudesta saamaansa ta-

loustietoa (38 valintaa eli 5 % vastaajista).  

Omistaja-yrittäjät hyödyntävät taloustietoa tämän tutkimusten mukaan pääasiassa liiketoi-

minnan jatkuvuuden ja kasvun turvaamiseen. Vastaamisen helpottamiseksi jokaisen talou-

den teeman alla pyydettiin vastaajia määrittelemään, miten he hyödyntävät saamaansa hy-

vää tai huonoa taloustietoa. Alkuperäisenä tarkoituksena oli hyödyntää jakoa ainoastaan 

vastaamisen apuna ja myöhemmin yhdistää saadut tulokset, mutta koska vastaukset erosi-

vat niin selvästi toisistaan riippuen siitä, oliko kyseessä laadultaan hyvä vai huono tieto, 

päätettiin tulokset kuvata erillisinä. Yrityksen jatkuvuuden ja toiminnan turvaaminen oli tär-

kein tiedon hyödyntämistapa, olipa kyseessä hyvä (73 %) tai huono (70 %) informaatio. Erot 

tiedon hyödyntämisessä näkyvät tämän jälkeen: hyvää taloustietoa yrittäjät ilmoittavat hyö-

dyntävänsä seuraavaksi eniten (16 % vastaajista) henkilökunnan palkitsemiseen ja hyvin-

voinnin edistämiseen, minkä jälkeen tietoa käytetään oman toimeentulon ja hyvinvoinnin 

parantamiseen (10 %). Pieni osa (1 %) ilmoitti tässä tapauksessa harkitsevansa yrityksen 

myymistä. Huonosta taloudellisesta tilanteesta saatua tietoa käytetään vastausten mukaan 

yrityksen jatkuvuuden turvaamisen jälkeen päätöksiin tinkiä omasta toimeentulosta tai tehdä 

lisäsijoituksia yritykseen (24 % vastaajista) ja vasta tämän jälkeen 4 % vastaajista kertoi 

harkitsevansa henkilökunnan irtisanomista tai lomauttamista ja 2 % kertoi pohtivansa yrityk-

sen myymistä tai lopettamista. Saadut, henkilökunnan hyvinvointiin ja pysyvyyteen vahvasti 

sitoutuneet, tulokset olivat yllättäviä siihen taustaan nähden, että 95 % vastanneista yrittä-

jistä toimii osakeyhtiössä, jonka ”toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomis-

tajille” (OYL, 624/2006). Saattaa olla, että yrittäjät pitävät henkilöstöään taloudellisesta tilan-

teesta riippumatta menestyksensä avaintekijänä tai mahdollisesti vastanneiden yrittäjien 
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työarvot tältä osin painottuvatkin enemmän sosiaalisiin arvoihin eivätkä niinkään omaisuu-

den kasvattamiseen (Sjögren 2010).  

Tämän tutkimuksen perusteella suomalaisten mikroyritysten omistaja-johtajat ovat kiinnos-

tuneita yritystensä taloudellisesta menestyksestä ja erittäin sitoutuneita liiketoimintansa jat-

kuvuuden turvaamiseen sekä toiminnan kehittämiseen. Parantaakseen yrityksensä talous-

johtamista pitäisi yrittäjien pystyä panostamaan enemmän aikaa yrityksen talousasioihin, 

minkä yrittäjät itse tunnistivat ongelmakseen. Tämän lisäksi yrittäjien tulisi parantaa omaa 

talousosaamistaan, mistä yrittäjien omien vastausten lisäksi kertoi myös se, että omistaja-

yrittäjät hyödyntävät verrattain vähän esimerkiksi suhteellisia tunnuslukuja taloustietonaan. 

Suhteellisten tunnuslukujen käytön lisääminen parantaisi oman liiketoiminnan tuloksen ver-

tailua sekä eri tilikausien välillä että esimerkiksi kilpailijoihin. Oman yrityksen talousjohtami-

seen panostaminen kannattaa, sillä tutkimukset osoittavat asiantuntevan talousjohtamisen 

tukevan yrityksen kasvua ja kehitystä (Berry et al. 20016; Carey 2015; Ramsden & Bennet 

2005). 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on otettava huomioon strukturoitujen kysy-

mysten johdattelevuus. Vaikka kyselylomaketta laadittaessa pyrittiin tarjoamaan riittävästi 

vastausvaihtoehtoja, on silti melko todennäköistä, että jotakin tietoa jäi saamatta, tai vas-

taukset painottuivat väärin, vastausvaihtoehtojen ohjailevuuden vuoksi. Tätä aukkoa olisi 

saattanut tehokkaasti paikata kvalitatiivisten haastattelujen tekeminen ennen kyselylomak-

keen laatimista, jotta tutkijalla olisi ollut parempi esiymmärrys yrittäjien mahdollisesta talous-

tiedosta ja sen hyödyntämisestä (Kananen 2008, 10 – 11). On lisäksi suhtauduttava kriitti-

sesti siihen, miten luotettavia tämän tutkimuksen tulokset hyvän ja huonon taloustiedon käy-

tön osalta on ovat, sillä näitä tuloksia ei voinut käytännössä vertailla aiemman tutkimuksen 

kanssa: vastaavalla tavalla tehtyjä aiempia tutkimuksia ei ollut käytettävissä tätä tutkimusta 

tehtäessä. Jako nousi kuitenkin esiin tutkimustuloksista, jotka olivat keskenään erilaisia riip-

puen siitä, tarkasteliko vastaava yrittäjä reaktiotaan positiiviseen vai negatiiviseen informaa-

tioon, joten tulokset päätettiin jättää tähän muotoon. Tämän työn reliabiliteetin kannalta on 

pantava merkille, että tämä tutkimus on poikkileikkaustutkimus (Heikkilä 2014, 28), jonka 

perusteella pystytään jossakin määrin kuvaamaan sitä, miten suomalaiset mikroyrittäjät 

käyttävät taloustietoa loppuvuonna 2016. Taloustiedon lähteet ja niiden käyttö vaihtelevat 

esimerkiksi raportointiohjelmistojen kehityksen ja lainsäädännön muutosten vuoksi, minkä 
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lisäksi yrittäjien asenteissa ja osaamisessa tapahtunee ajan kuluessa muutoksia. Mikäli tut-

kimus siis toistettaisiin vaikkapa viiden vuoden kuluttua, vuonna 2021, olisivat tulokset edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi hyvin todennäköisesti erilaisia. 

Tämän tutkimusten tulosten mukaan yrittäjien aiempi kokemus on yksi merkittävä taloustie-

don lähde. Yrittäjien kokemukset voivat olla moninaisia, ja ne niiden on todettu vaikuttavan 

esimerkiksi yrityksen kontrollijärjestelmien rakentamiseen (Perren et al. 1998) ja laskenta-

toimen järjestelmien kehittämiseen (Perren & Grant 2000, 407). Yrittäjien kokemusten vai-

kutus talousjohtamiseen saattaisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe: tämänkin työn 

teoriaosuudessa kuvataan jonkin verran esimerkiksi pelon vaikutusta taloudelliseen päätök-

sentekoon (Daskalakis et al. 2013, 97). Yrittäjillä on todennäköisesti kuitenkin myös myön-

teisiä kokemuksia ja olisikin mielenkiintoista tietää, mitä opittavaa heidän positiivisista koke-

muksistaan ja innovaatioistaan voisi olla. Yrittäjän kokemuksiin perehtyminen voisi avata 

myös mielenkiintoisen polun yrittäjien mahdollisesti hyödyntämän hiljaisen tiedon (Pohjalai-

nen 2012, 2) lähteille. Nämä seikat eivät varsinaisesti liity tämän tutkimuksen tutkimuson-

gelmaan, mutta ne osoittavat, että kun tutkitaan mikroyrityksen omistaja-yrittäjän taloudel-

lista päätöksentekoa, on tärkeää havaita, että joskus taloustiedon hyödyntämisen rinnalla 

on taloudellisten päämäärien lisäksi muita motiiveja.  

Tämä pro gradu -tutkimus kuvaa suomalaisen mikroyrityksen talousjohtamisessa käytettyä 

tietoa, tämän tiedon lähteitä ja tiedon hyödyntämistä loppuvuonna 2016 ja tutkielma on tehty 

toimeksiantajasta riippumattomana. Kyselylomakkeen avoimeen kommenttikenttään oli yksi 

vastaaja kirjoittanut: ”Hyviä, ajatuksia herättäviä kysymyksiä”. Parhaimmillaan tästä työstä 

saattaisi siis olla hieman hyötyä joillekin suomalaisille mikroyrittäjille heidän pohtiessaan 

oman yrityksensä talouden johtamista ja sen kehittämistä.  
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Liitteet 

Liite 1: Saate kyselyn 1. lähetykseen 

Hyvä yrittäjä, 
Olette yksi Suomen noin 300 000:sta mikroyrittäjästä, jotka työllistävät noin kol-

manneksen suomalaisten yritysten työntekijöistä. Vaikka mikroyritykset ovat työl-

listäjinä lähes yhtä merkittäviä kuin suuryritykset, tiedetään niiden toiminnasta 

edelleen verrattain vähän. 

 

Te olette yrittäjänä avainasemassa mikroyrittäjiä koskevan tiedon lisäämisessä. 

Pyydänkin teitä ystävällisesti käyttämään aikaanne vastaamalla oheisesta linkistä 

avautuvaan, mikroyritysten talousjohtamista koskevaan kyselyyn. Vastaamiseen 

menee noin 15 - 20 minuuttia. Kysely on tärkein osa pro gradu -tutkielmaani, jossa 

tutkin mikroyrityksen talousjohtamista omistaja-yrittäjän näkökulmasta. Mikäli 

tämä posti ei ole tullut yrityksenne omistaja-yrittäjälle, olen kiitollinen, jos voitte 

välittää tämän eteenpäin hänelle. 

 

Osoitetietonne on poimittu Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Käsittelen vas-

tauksenne ehdottoman luottamuksellisesti siten, ettei yksittäisiä vastauksia ole 

mahdollista tunnistaa. 

 

Toivon vastaustanne perjantaihin 11.11.2016 mennessä. Kyselyyn vastanneiden 

kesken arvotaan yhteensä 3 kpl Delicard Candy-lahjakortteja. Mikäli haluatte 

osallistua arvontaan tai saada valmiin tutkimuksen luettavaksenne sen valmistut-

tua, voitte jättää yhteystietonne kyselyn lopussa. 

 

Avusta jo etukäteen kiittäen, 

terveisin 

Anne Tuovinen 

laskentatoimen opiskelija ja mikroyrittäjä 

anne.tuovinen@student.lut.fi 

puh. 0500 705 566 

Kyselyyn  
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Liite 2: Saate kyselyn 2. lähetykseen  

Hyvä yrittäjä, 
 
Lähetin teille aiemmin tällä viikolla kyselyn mikroyrittäjien talousjohtamisesta. 

Kyselyllä kerään tietoa pro gradu -tutkielmaani. Toivon saavani myös teiltä vas-

tauksen, jotta tutkimukseni antaisi mahdollisimman luotettavan kuvan suoma-

laisten pienyritysten talouden johtamisesta. 

 

Voitte auttaa työssäni vastaamalla oheisesta linkistä avautuvaan, mikroyritysten 

talousjohtamista koskevaan kyselyyn. Vastaamiseen menee noin 15 - 20 mi-

nuuttia. Jos lomakkeessa on kysymyksiä, jotka mielestänne eivät koske teidän 

liiketoimintaanne, nämä kohdat voi ohittaa. Mikäli tämä posti ei ole tullut yrityk-

senne omistaja-yrittäjälle, olen kiitollinen, jos voitte välittää tämän eteenpäin hä-

nelle. 

 

Käsittelen vastauksenne ehdottoman luottamuksellisesti siten, ettei yksittäisiä 

vastauksia ole mahdollista tunnistaa. 

 

Toivon vastaustanne maanantaihin 15.11.2016 mennessä. Kyselyyn vastannei-

den kesken arvotaan yhteensä 3 kpl Delicard Candy-lahjakortteja. Mikäli halu-

atte osallistua arvontaan tai saada valmiin tutkimuksen luettavaksenne sen val-

mistuttua, voitte jättää yhteystietonne kyselyn lopussa. 

 

Avusta jo etukäteen kiittäen, 

terveisin 

Anne Tuovinen 

laskentatoimen opiskelija ja mikroyrittäjä 

anne.tuovinen@student.lut.fi 

puh. 0500 705 566 

Kyselyyn  
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Liite 3: Kyselylomake 

 

 

Mikroyrityksen talousjohtaminen 

Vastaajan tiedot 

Tämä kysely koskee mikroyrityksen talousjohtamista ja siinä käytettävää tietoa.  

Tätä aihetta on Suomessa aiemmin tutkittu melko vähän, minkä vuoksi olen erityisen 

 kiitollinen tähän tutkimukseen käyttämästänne ajasta.  

 

 

 

1. Asemanne yrityksessä * 

  Olen yrittäjä 
 

  Olen palkattu työntekijä 
 

 

 

 

 

 

2. Omistus ja määräysvalta yrityksessä * 

  omistan yrityksen kokonaan yksin ja käytän yksin määräysvaltaa 
 

  omistan yrityksestä osan ja käytän yhtiössä yksin määräysvaltaa 
 

  
omistan yrityksen kokonaan tai osittain, mutta minulla ei ole yksin määräys-
valtaa yrityksessä 
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3. Mikä on mielestänne tärkeysjärjestys yrityksenne taloudessa?  
(pankaa alla mainitut asiat tärkeysjärjestykseen)  

 1 2 3 4 

yritys tuottaa voittoa (kannattavuus) * 

  

        

yritykselle kertyy varallisuutta tulevaisuuden varalle (vakavaraisuus) * 

   

        

rahojen riittävyys (maksuvalmius eli likviditeetti) * 

   

        

muu, mikä: ________________________________ 

  

        

 

 

 

4. Mistä lähteistä saatte liiketoimintaanne taloustietoa päätöksentekoanne varten: 

 (voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 edellisten vuosien raporteilta 
 

 ystäviltä 
 

 etujärjestöistä 
 

 asiakkailta 
 

 kuluvan kauden tuloksesta 
 

 budjetista 
 

 uutisista 
 

 muualta, mistä:________________________________ 
 

 ostoraporteista 
 

 omasta kokemuksesta, minkälaisesta:________________________________ 
 

 pankkitilin saldosta 
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 kilpailijoilta 
 

 ammattilehdistä 
 

 kirjanpitäjältä 
 

 tavarantoimittajilta 
 

 henkilökunnalta 
 

 tilinpäätöksestä 
 

 sosiaalisesta mediasta 
 

 muilta yrittäjiltä 
 

 viranomaisilta 
 

 messuilta 
 

 edellisten vuosien tilinpäätöksestä 
 

 myyntiraporteilta 
 

 tilintarkastajalta 
 

 

 

 

Rahojen riittävyys (= maksuvalmius eli likviditeetti) 

 

 

 

5. Minkä tiedon avulla arvioitte rahojen riittävyyttä eli maksuvalmiutta 

 yrityksessänne: (voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 tiliotteelta 
 

 pankkitilin saldosta 
 

 kysymällä kirjanpitäjältä 
 

 seuraamalla ostojen ja myyntien suhdetta 
 

 kassavirtaennusteen avulla (tulojen ja menojen laskeminen) 
 

 tilinpäätöksen tunnuslukujen avulla (esim. current ratio ja quick ratio) 
 

 tiedän kokemuksen perusteella 
 

 en seuraa yrityksen kassan tilannetta, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

6. Mistä saatte edellä mainitun, maksuvalmiutta koskevan tiedon: 

 (voitte valita useamman vaihtoehdon)  
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 haen tiedon itse järjestelmästä 
 

 tuotan tiedon itse 
 

 kirjanpitäjältä 
 

 työntekijältä 
 

 kirjanpitojärjestelmästä 
 

 muualta, mistä:________________________________ 
 

 

 

 

7. Miten käytätte hyvästä maksuvalmiudesta saamaanne tietoa: 

 (voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 teen sijoituspäätöksiä 
 

 panostamme myyntiin ja markkinointiin 
 

 lisäämme ostoja 
 

 teen investointipäätöksiä 
 

 palkkaan lisää henkilökuntaa 
 

 jätän ylimääräisen rahan pankkitilille pahan päivän varalle 
 

 nostan varoja omaan käyttööni 
 

 en mitenkään, koska:________________________________ 
 

 

 

 

8. Miten käytätte huonosta maksuvalmiudesta saamaanne tietoa:  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 lainaan perheenjäseneltä 
 

 otan pikavipin 
 

 neuvottelen maksuajoista 
 

 vähennämme ostoja 
 

 lainaan itse rahaa yritykselle 
 

 en mitenkään, koska:________________________________ 
 

 tingin omasta toimeentulostani 
 

 yritän lisätä myyntiä 
 

 haen lainaa pankista 
 

 nostan hintoja 
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 haen luottoa tavarantoimittajalta 
 

 lomautan henkilökuntaa 
 

 

 

 

 

9. Saatteko riittävästi tietoa yrityksenne maksuvalmiudesta? * 

  Kyllä 
 

  Ei 

  
 

 

 

 

10. Mikäli vastasitte edelliseen ei, niin miksi ette saa riittävästi tietoa maksuvalmiudesta? 

  tieto tulee liian myöhään 
 

  tieto on liian vaikeaselkoista 
 

  tieto on vääränlaista 
 

  muu syy, mikä:________________________________ 
 

 

 

 

Kannattavuus (liiketoiminnan voitollisuus/tappiollisuus) 

 

 

 

11. Mitä tietoa käytätte arvioidessanne liiketoimintanne kannattavuutta? 

 (voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 vertailua paikallisten kilpailijoiden tuloksiin 
 

 pankkitilin saldoa 
 

 vertailua oman toimialan markkinoiden yleiseen kannattavuuteen 
 

 kriittistä pistettä (sitä myynnin määrää, jolla saavutetaan nollatulos) 
 

 edellisen tilinpäätöksen voittoa/tappiota (nettotulosta) 
 

 liiketulosta (=liiketoiminnan tulosta ennen korkoja, veroja ja voitonjakoa) 
 

 liiketulos-%:a (=liiketoiminnan tulos ennen korkoja, veroja ja voitonjakoa/liikevaihto x 100) 
 

 myyntikatetta (= liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut) 
 

 myyntikate %: a (= liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut/liikevaihto x 100) 
 

 kuukausittaisen tuloslaskelman voittoa/tappiota (nettotulosta) 
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 neljännesvuosittaisen tuloslaskelman voittoa/tappiota (nettotulosta) 
 

 katetuotto-%:a (myyntituotot-muuttuvat kustannukset/myyntituotot x 100) 
 

 käyttökate-%:a (=100 x (liiketulos + poistot ja arvonalentumiset)/liikevaihto) 
 

 vertailua edellisten tilikausien/seurantajaksojen tulokseen 
 

 omaan kokemukseen perustuvaa tietoa, mitä:________________________________ 
 

 muuta tietoa, mitä:________________________________ 
 

 en arvioi toiminnan kannattavuutta, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

12. Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne kannattavuutta koskevan tiedon: 

(voitte valita useamman vaihtoehdon)  

 haen tiedon itse 
 

 tuotan tiedon itse 
 

 kirjanpitäjältä 
 

 tilintarkastajalta 
 

 työntekijältä 
 

 kirjanpitojärjestelmästä 
 

 muualta, mistä:________________________________ 
 

 

 

 

13. Miten käytätte hyvästä kannattavuudesta saamaanne tietoa:  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 pohdin mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa 
 

 kerrytän yhtiön omaisuutta tulevaisuuteen varautumiseksi 
 

 panostan henkilökunnan osaamiseen 
 

 investoin järjestelmiin ja/tai laitteisiin 
 

 lisään vapaa-aikaani 
 

 parannan omaa palkkaani 
 

 nostan henkilökunnan palkkaa 
 

 harkitsen yrityksen myyntiä 
 

 harkitsen uusien sijoittajien hankkimista liiketoiminnan laajentamiseksi 
 

 jotakin muuta, mitä:________________________________ 
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 en mitenkään, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

14. Miten käytätte huonosta kannattavuudesta saamaanne tietoa: 

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 nostan hintoja katteen parantamiseksi 
 

 lasken hintoja myynnin lisäämiseksi 
 

 karsin kannattamatonta toimintaa 
 

 harkitsen liiketoiminnan lopettamista 
 

 harkitsen yrityksen myyntiä 
 

 yritän löytää uusia, kannattavampia toimintoja 
 

 pyrin uudistamaan toimintamalleja kannattavammiksi 
 

 yritän saada ulkopuolisia sijoittajia 
 

 teen itse enemmän töitä 
 

 karsin kuluja 
 

 irtisanon henkilökuntaa 
 

 pienennän omaa palkkaani 
 

 jotakin muuta, mitä:________________________________ 
 

 en mitenkään, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

15. Onko teillä mielestänne riittävästi tietoa yrityksenne kannattavuudesta? * 

  Kyllä 
 

  Ei 
 

 

 

 

16. Mikäli vastasitte edelliseen ei, niin miksi ette saa riittävästi tietoa kannattavuudesta? 

  tieto tulee liian myöhään 
 

  tieto on liian vaikeaselkoista 
 

  tieto on vääränlaista 
 

  muu syy:________________________________ 
 

 

 

 

 



88 
 

Vakavaraisuus (yrityksen kyky selviytyä sitoumuksistaan 

pitkällä aikavälillä: varat ja velat taseessa) 

 

 

 

17. Mitä tietoa käytätte arvioidessanne yrityksenne vakavaraisuutta?  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 edellisen tilinpäätöksen taseen tiedot 
 

 pankkitilin saldo 
 

 lainojen kokonaismäärä 
 

 oman pääoman määrä 
 

 omavaraisuusaste-% (=100 x (oma pääoma/(taseen loppusumma – saadut ennakot)) 
 

 suhteellinen velkaantuneisuus-% (=100 x (velat – saadut ennakot)/liikevaihto) 
 

 kokemukseen perustuvaa tietoa, minkälaista: 
 

 muuta, mitä:________________________________ 
 

 en arvioi toiminnan vakavaraisuutta, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

18. Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne vakavaraisuutta koskevan tiedon: 

(voitte valita useamman vaihtoehdon)  

 haen tiedon itse 
 

 tuotan tiedon itse 
 

 kirjanpitäjältä 
 

 pankista 
 

 tilintarkastajalta 
 

 työntekijältä 
 

 kirjanpitojärjestelmästä 
 

 muualta, mistä:________________________________ 
 

 

 

 

19. Miten käytätte hyvästä vakavaraisuudesta saamaanne tietoa:  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 



89 
 

 yritän neuvotella pankista paremmat lainaehdot 
 

 mietin, miten yrityksen varallisuutta voitaisiin käyttää entistä tuottavammin 
 

 jatkan varallisuuden kerryttämistä tulevaisuuden toiminnan turvaamiseksi 
 

 siirrän varallisuutta omaan talouteeni 
 

 harkitsen yrityksen myymistä 
 

 pyrin edelleen vahvistamaan yrityksen vakavaraisuutta 
 

 muuten, miten: 
 

 en hyödynnä tietoa, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

20. Miten käytätte huonosta vakavaraisuudesta saamaanne tietoa:  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 yritän löytää luopumistien yritystoiminnasta 
 

 pyrin neuvottelemaan velkojien kanssa parempien maksuehtojen saamiseksi 
 

 yritän löytää lisää omaa pääomaa yrityksen ulkopuolisilta sijoittajilta 
 

 sijoitan itse lisää rahaa liiketoimintaan 
 

 kysyn asiantuntijoilta neuvoa tilanteen parantamiseksi 
 

 yritän saada perheeni tai ystäväni sijoittamaan rahaa liiketoimintaani 
 

 yritän parantaa toiminnan kannattavuutta vakavaraisuuden parantamiseksi 
 

 muuta, mitä:________________________________ 
 

 en hyödynnä tietoa, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

21. Saatteko riittävästi tietoa yrityksenne vakavaraisuudesta? * 

  Kyllä 
 

  Ei 
 

 

 

 

22. Mikäli vastasitte edelliseen ei, niin miksi ette saa riittävästi tietoa vakavaraisuudesta? 

  tieto tulee liian myöhään 
 

  tieto on liian vaikeaselkoista 
 

  tieto on vääränlaista 
 

  muu syy:________________________________ 
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Tuottavuus (miten tehokkaasti yritys toimii) 

 

 

 

 

23. Mitä tietoa käytätte arvioidessanne yrityksenne tuottavuutta?  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 liikevaihto/henkilö (liikevaihto/henkilökunnan määrä) 
 

 nettotulos/henkilö (=nettotulos/henkilökunnan määrä) 
 

 pankkitilin saldo 
 

 varaston kiertonopeus (= 365 x varaston arvo/aine- ja tarvikekäyttö) 
 

 myyntisaamisten kiertoaika (= 365 x myyntisaamiset/liikevaihto) 
 

 ostovelkojen kiertoaika (= 365 x ostovelat/aine- ja tarvikeostot) 
 

 pääoman kiertonopeus (= 100 x liikevaihto/taseen loppusumma) 
 

 tuotettujen tavaroiden/palvelujen määrä/työntekijä 
 

 tuotettuja tavaroita/palveluita/ajanjakso (esim. päivä/vko/kk/vuosi) 
 

 asiakaskontaktien määrä/ajanjakso (esim. päivä/vko/kk/vuosi) 
 

 kokemukseen perustuvaa tietoa, minkälaista:________________________________ 
 

 muuta, mitä:________________________________ 
 

 en pohdi toiminnan tuottavuutta, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

24. Mistä saatte edellä kuvatun, yrityksenne tuottavuutta koskevan tiedon: 

(voitte valita useamman vaihtoehdon)  

 haen tiedon itse 
 

 tuotan tiedon itse 
 

 kirjanpitäjältä 
 

 pankista 
 

 tilintarkastajalta 
 

 työntekijältä 
 

 kirjanpitojärjestelmästä 
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 muualta, mistä________________________________ 
 

 

 

 

25. Miten käytätte hyvästä tuottavuudesta saamaanne tietoa: 

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 henkilökunnan palkitsemiseen 
 

 yritän ylläpitää tehokkuutta ja miettiä, miten hyviä käytäntöjä voisi käyttää laajemminkin 
 

 laajennan liiketoimintaa 
 

 itseni palkitsemiseen 
 

 muuten, miten:________________________________ 
 

 en hyödynnä tietoa, miksi: ________________________________ 
 

 

 

 

26. Miten käytätte huonosta tuottavuudesta saamaanne tietoa:  

(voitte valita useamman vaihtoehdon) * 

 yritän itse keksiä keinoja tehokkuuden lisäämiseksi 
 

 keskustelemme tuottavuuden parantamiskeinoista yhdessä henkilöstön kanssa 
 

 käytän saamaani tietoa hyväksi henkilökunnan opastamisessa 
 

 irtisanon/lomautan henkilökuntaa 
 

 tingin omasta toimeentulostani 
 

 yritän löytää alan parhaita käytäntöjä, joista yritykseni voisi ottaa oppia 
 

 yritän löytää poistumistien yrittämisestä 
 

 muuten, miten:________________________________ 
 

 en hyödynnä tietoa, miksi:________________________________ 
 

 

 

 

27. Saatteko riittävästi tietoa yrityksenne tuottavuudesta? * 

  Kyllä 
 

  Ei 
 

 

 

 

28. Mikäli vastasitte edelliseen ei, niin miksi ette saa riittävästi tietoa tuottavuudesta? 

  tieto tulee liian myöhään 
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  tieto on liian vaikeaselkoista 
 

  tieto on vääränlaista 
 

  muu syy________________________________ 
 

 

 

 

29. Mikä parantaisi talousinformaation käytettävyyttä yleensä? 

 tiedon saaminen toisessa muodossa kuin nykyisin 
 

 oman osaamisen lisääminen 
 

 se, että olisi enemmän aikaa perehtyä talousasioihin 
 

 informaation toimittaminen suullisesti 
 

 informaatiosta neuvotteleminen asiantuntijoiden kanssa 
 

 muu, mikä:________________________________ 
 

 

 

 

30. Kertokaa mielipiteenne seuraaviin väittämiin * 

1: aivan eri mieltä 2: melko eri mieltä 3: ei samaa eikä eri mieltä 4: melko samaa mieltä 
5: täysin samaa mieltä 

 

 1 2 3 4 5 

minulle on tärkeää työskennellä perheyrityksessä  

 

     

yrittämisen arvostus on minulle tärkeää  

 

     

aiomme lisätä valikoimiimme uusia tuotteita/palveluita  

 

     

yrittäminen tarjoaa kykyjäni vastaavia haasteita  

 

     

työstä nauttiminen on tärkeää  

 

     

tarkoitukseni on kasvattaa liiketoimintaani kannattavasti  

 

     

minusta on tärkeää, että pystyn vaikuttamaan yritykseni menestykseen  

 

     

arvostan sitä, että voin oppia uusia asioita liiketoiminnassani  

 

     



93 
 

pyrin laajentamaan liiketoimintaamme uusiin asiakaskohderyhmiin  

 

     

yrittäminen itsessään on innostavaa  

 

     

työskentelen yrityksessä pääasiassa turvatakseni henkilökohtaisen talouteni  

 

     

yrittäminen on minulle hyvä tapa vaurastua  

 

     

minulle on tärkeää, että pystyn luomaan jotakin uutta yrittäjätoiminnassani  

 

     

ponnistelen kovemmin, jotta saan paremman taloudellisen korvauksen työstäni  

 

     

minulle on tärkeää työllistää muita  

 

     

minulle on tärkeää, että yritykseni tuottaa hyvinvointia laajemmalle yhteisölle  

 

     

päätarkoitukseni on pitää liiketoimintani turvattuna nykyisellä tasollaan  

 

     

yrittämisestä on hyötyä urani kannalta  

 

     

yhtiöni on sopivan kokoinen nykyisellään  

 

     

nautin siitä, että saan organisoida ja johtaa muiden työskentelyä  

 

     

ponnistelen jättääkseni vakavaraisen yhtiön tuleville sukupolville  

 

     

 

 

 

Taustatiedot 

 

 

 

31. Toimiiko yrityksenne? * 

  Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa 
 

  muussa yli 30.000 asukkaan kaupungissa 
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  alle 30.000 asukkaan kaupungissa 
 

  kunnassa tai maalaiskunnassa 
 

 

 

 

32. Oletteko toiminut yrittäjänä? * 

  alle 5 vuotta 
 

  5 – 9 vuotta 
 

  10 – 14 vuotta 
 

  15 – 19 vuotta 
 

  yli 20 vuotta 
 

 

 

 

33. Oletteko yrittäjänä? * 

  sarjayrittäjä (omistanut aiemmin muitakin yrityksiä) 
 

  portfolioyrittäjä (omistatte samanaikaisesti muita yrityksiä) 
 

  ei kumpikaan näistä 
 

 

 

 

34. Yrityksenne keskimääräinen työntekijämäärä (oma työpanoksenne mukaan luettuna): * 

  ei vakituisia työntekijöitä 
 

  1 – 4 työntekijää 
 

  4 – 9 työntekijää 
 

  10 – 14 työntekijää 
 

  15 + työntekijää 
 

 

 

 

35. Miten olette päätynyt yrittäjäksi? * 

  olen perustanut yrityksen itse 
 

  olen ostanut yritykseni 
 

  olen perinyt yritykseni 
 

  jotenkin muuten 
 

 

 

 

36. Onko yritys mielestänne perheyritys? * 

  Kyllä 
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  Ei 
 

 

 

 

37. Onko yrityksenne elinkaaren vaihe mielestänne: * 

  alun tai voimakkaan kasvun vaihe 
 

  vakiintunut 
 

  lopettamiseen tai luopumiseen tähtäävä 
 

 

 

 

38. Yrityksellämme on: * 

  vain yksi asiakas 
 

  muutama suuri asiakas 
 

  paljon pienehköjä asiakkaita 
 

  muutama, toiminnan kannalta merkittävä asiakas ja lisäksi paljon pienempiä asiakkaita 
 

  joku muu asiakasrakenne, mikä________________________________ 
 

 

 

 

39. Tuotetaanko yrityksenne taloushallinto * 

  omana toimintoja 
 

  ostettuna palveluna tilitoimistolta 
 

  jotenkin muuten, miten:________________________________ 
 

 

 

 

 

40. Yrityksenne toimiala? * 

  Maatalous, metsätalous ja kalatalous 
 

  Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajon. ja moottorip. korjaus 
 

  Rakentaminen 
 

  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
 

  Kiinteistöalan toiminta 
 

  Kuljetus ja varastointi 
 

  Muu palvelutoiminta 
 

  Terveys- ja sosiaalipalvelut 
 

  Teollisuus 
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  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
 

  Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
 

  Informaatio ja viestintä 
 

  Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
 

  Taiteet, viihde ja virkistys 
 

  Koulutus 
 

  Vesi, viemäri, jäte- ja jätevesihuolto,ja muu ymp. puht.pito 
 

  Kaivostoiminta ja louhinta 
 

  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 
 

  Toimiala muu ________________________________ 
 

 

 

 

41. Millä markkinoilla yrityksenne toimii? * 

  paikallisesti yhdellä paikkakunnalla tai maakunnassa 
 

  kotimaassa laajemmin 
 

  muissakin Euroopan maissa kuin Suomessa 
 

  globaalisti kaikkialla maailmassa 
 

 

 

 

42. Missä yhtiömuodossa harjoitatte liiketoimintaa? * 

  osakeyhtiössä 
 

  kommandiittiyhtiössä 
 

  avoimessa yhtiössä 
 

  toiminimellä (yksityisenä elinkeinonharjoittajana) 
 

  osuuskunnassa 
 

  franchising-yrittäjänä 
 

 

 

 

43. Onko yritykseenne valittu tilintarkastaja: * 

  kyllä 
 

  ei 
 

 

 

 

44. Yrityksenne vuosiliikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella: * 
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  alle 50 000 € 
 

  50 000 – 250 000 € 
 

  250 001 – 500 000 € 
 

  500 001 – 750 000 € 
 

  yli 750 000 € 
 

  en osaa sanoa 
 

 

 

 

45. Yrityksenne taseen loppusumma viimeksi päättyneellä tilikaudella oli: * 

  50 000 – 200 000 € 
 

  200 001 – 350 000 € 
 

  350 001 – 450 000 € 
 

  yli 450 000 € 
 

  en osaa sanoa 
 

  alle 50 000€ 
 

 

 

 

46. Koulutustaustani on: (korkein) * 

  peruskoulu/kansakoulu/oppikoulu 
 

  ammattikoulu 
 

  lukio 
 

  opistotasoinen 
 

  ammattikorkeakoulu 
 

  korkeakoulu/yliopisto 
 

 

 

 

47. Taloushallinnon osaamiseni tausta: (yksi tai useampia) * 

 tunnen talousraportoinnin peruskäsitteet 
 

 tuotan perusraportteja ja tavallisia vientejä kirjanpitoon 
 

 osaan laatia esim. osto-, myynti ja kassabudjetteja 
 

 pystyn tuottamaan pitkän aikavälin kassaennusteita esim. pankinjohtajalle 
 

 osaan tehdä yrityksemme tilinpäätöksen 
 

 
asiantuntijat tuottavat tarvitsemani talousinformaation, jota ymmärrän 
ja pystyn hyödyntämään 

 



98 
 

 
tarvitsen asiantuntijoiden osaamista sekä taloustiedon tuottamisessa sekä hyödyntämi-
sessä 

 

 jotakin muuta, mitä:________________________________ 
 

 

 

 

48. Miten arvioitte taloushallinnon osaamistanne: * 

  kiitettävää 
 

  hyvää 
 

  tyydyttävää 
 

  heikkoa 
 

 

 

 

49. Mihin ikäryhmään kuulutte? * 

  alle 20 vuotta 
 

  20 – 29 vuotta 
 

  30 – 39 vuotta 
 

  30 – 49 vuotta 
 

  50 – 59 vuotta 
 

  60 – 69 vuotta 
 

  70 + vuotta 
 

 

 

 

50. Oletteko? * 

  nainen 
 

  mies 
 

 

 

 

51. Kommentteja tai lisätietoa tähän kyselyyn liittyen:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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**** 

 

 

 

52. Jos haluatte osallistua 3:n Delicard Candy-lahjakortin arvontaan,  

jättäkää tähän nimenne ja sähköpostiosoitteenne alla oleviin kenttiin. 

Lahjakortit toimitetaan sähköisesti voittajille. Annettuihin yhteystietoihin 

toimitetaan tutkielman valmistuttua linkki valmiiseen työhön.  

Etunimi 

 

________________________________ 

Sukunimi 

 

________________________________ 

Sähköposti 

 

________________________________ 

 

 

 

Lämpimät kiitokset vastauksistanne! Jos päädyitte tähän heti ensimmäisten kysymyksen jälkeen, 

ette kuulunut kyselyn kohderyhmään. Mikäli valintanne oli virheellinen ja olette yrittäjä, voitte  

korjata valintanne palaamalla edelliselle sivulle.  

 

 

 

 

 

 


