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Tämä työ käsittelee taloushallinnon raportointia, sen kehitystä ja siihen soveltuvia 

työkaluja. Aiheesta ei oltu tehty laajaa aikaisempaa tutkimusta ja työ on 

luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. 

Työn tavoitteena on antaa kattava kokonaiskuva taloushallinnon nykypäivän 

raportoinnista; sen sisällöstä, haasteista, haasteiden ratkaisemiseen kehitettyjen 

työkalujen toimintaperiaatteista sekä tulevaisuuden suuntauksista ja trendeistä. 

Lähdemme tutkimaan näitä alueita erilaisten tutkimuskysymysten avulla, jotka 

tukevat tavoitteeseen pääsyä. 

Taloushallinnon raportointi on kriittinen pala menestyvää yritystä ja sen merkitys 

muuttuvassa liiketoiminta ympäristössä on korvaamaton. Se on muuttunut hyvin 

paljon viime vuosina. Tätä muutosta on ajanut etenkin digitalisaatio ja 

liiketoiminta datan määrän kasvu. Tulevaisuudessa taloushallinnon raportointi 

tulee siirtymään kokonaan sähköiseen muotoon ja mahdollisimman 

automatisoiduksi.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1  Tausta  

 

Yrityksen menestys on monen asian summa, joita voi olla erillään vaikea analysoida. 

Nykypäivänä yrityksen tuottamaa dataa tulee valtavat määrät, kaikista mahdollisista suunnista, 

joista on monesti vaikeaa hahmottaa tärkeät ja liiketoiminnan kannalta kriittiset informaatiot. 

Tämän takia taloushallinnon raportointi on kehittymässä jokaisen menestyvän yrityksen 

selkänojaksi, mahdollistaen yrityksen nopean reagoinnin muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä. Hyvä yritys pystyy tuottamaan reaaliaikaista taloushallinnon 

raportointia yrityksen johdolle ja työntekijöille, sekä informatiivista ja helppolukuista tietoa 

ulkopuolisille sidosryhmille lain asettamissa rajoitteissa.  

 

Raportoinnin haasteina on yhdistää ja jäsentää kaikki data asiaan kuuluvaksi ja 

merkitykselliseksi informaatioksi sekä toimittaa se oikealle henkilölle oikeaan aikaan (Axson 

2010, s.141). Ei olekaan yllätys, että etenkin pienet yritykset kokevat taloushallinnon 

raportoinnin yleensä hankalaksi ulkoistaen sen monesti ulkopuoliselle taholle. Nykyään 

yritykset ovat monesti kansainvälisiä, jolloin on erittäin vaikea tuottaa joka puolelle maailmaa 

reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa manuaalisesti (Lahti & Salminen 2008, s.33).  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on tutkia, kuinka taloushallinnon raportointi on kehittynyt. Työ on 

muodoltaan kirjallisuuskatsaus, joten ongelmaan yritetään etsiä vastauksia kirjallisuuslähteiden 

avulla. Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisuus on mullistanut tämän liiketoiminnan osa-alueen 

muutamien viimeisten vuosikymmenten aikana ja usko on kova myös tulevaisuudelle.  

 

Työn päämäärää lähdetään tavoittelemaan kolmen erilaisen tutkimuskysymyksen kautta, joihin 

pyritään saamaan kattavat, selkeät ja johdonmukaiset vastaukset. 

 

1. Mitä taloushallinnon raportointi pitää sisällään? 

2. Minkälaisia työkaluja taloushallinnon raportointiin on kehitetty? 
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3. Minkälaisia haasteita taloushallinnon raportointiin liittyy, sekä kuinka ne voidaan 

ratkaista? 

 

Työn valmistuttua pyritään saamaan kokonaisvaltainen kuva taloushallinnon raportoinnin 

käytännön tarkoituksesta; miten se jakautuu, minkälaisia työkaluja sen hoitamiseen on kehitetty 

sekä millaisia haasteita siihen liittyy. Työssä käsitellään pääasiassa taloushallinnon raportointia 

ja hieman siihen liittyvää kirjanpitoa. Työssä ei tutkita tarkemmin taloushallinnon muita 

tehtäviä kuten esiprosesseja tai arkistointia.   

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja rakenne 

 

Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tiedon hankinta on luonteeltaan kokonaisvaltaista. Tutkimuksen tarkoituksena 

on enemminkin aineiston monitahoinen tarkastelu kuin teorian testaaminen. Myös 

tutkimussuunnitelman muotoutuminen tutkimuksen edetessä on kvalitatiivisen tutkimuksen 

tyypillisiä piirteitä. (Hirvsjärvi et al. 2007, s.160) Nämä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteet 

olivat osa myös tätä tutkimusprosessia.  

 

Tutkimukseen on etsitty teoria kehystä aiheeseen liittyvistä tieteellisistä kirjoista ja 

artikkeleista. Lisäksi tietoa tutkimukseen on saatu myös muutamista nettilähteistä. Teoria 

pohjaa on saatu niin suomen- kuin englanninkielisistä lähteistä. Näitä tietoja avuksi käyttäen 

on tutkimukseen tehty omia päätelmiä liittyen taloushallinnon raportointiin.  

 

Tutkimuksen rakenne muotoutuu seuraavasti. Johdannon jälkeen siirrytään luvussa kaksi 

käsittelemään taloushallinnon raportointia ja sen kehitystä raportoinnin nykyiseen tilaan sekä 

katsotaan hieman jo tulevaisuudenkin puolelle. Luvussa kolme esitellään taloushallinnon 

raportoinnin jakautumista sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin sekä käsitellään sisäistä 

raportointia ja ulkoista raportointia pääpiirteittäin. Tämän jälkeen luvussa neljä tutkitaan 

yrityksien raportoinnissa kohtaamia haasteita sekä seuraavaksi luvussa viisi tutustutaan 

muutamiin yleisimpiin taloushallinnon raportoinnin työkaluihin, jotka on valittu yleisyyden ja 

käytettävyyden perusteella. Luku kuusi käsittelee taloushallinnon raportoinnin tulevaisuutta ja 

trendejä.  Lopuksi luvussa seitsemän kootaan työn tulokset ja johtopäätökset.  



5 

 

   

 

2 TALOUSHALLINNON RAPORTOINTI  
     

2.1  Johdatus raportointiin 

 

Taloushallinto on järjestelmä, minkä avulla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumiaan. 

Näistä tapahtumista ja toiminnastaan se raportoi informaatiota sidosryhmilleen. Taloushallinto 

käsitteenä on laskentatoimea paljon laajempi kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahteen osa-

alueeseen: ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen, perustuen siihen ketkä informaatiota 

käyttävät.  (Lahti & Salminen 2014, s.16) 

 

Taloushallinnon tehtävät voidaan jaotella pääkirjanpitoon, raportointiin ja arkistointiin. 

Pääkirjanpito yhdistää siihen kuuluvat erilaiset osaprosessit. Se on myös tärkeä tietolähde 

raportointiprosessille. Toimintojen verkottumista toisiinsa havainnollistetaan kuvassa 1. 

	

 

 

 

PÄÄKIRJANPITO 

Matkareskontra 

Rahaliikenne-
järjestelmä 

Projektilaskenta 

Ostoreskontra 

Palkkakirjanpito 

Vaihto-omaisuus 
ja tuotanto 

Käyttöomaisuus 
reskontra 

Myyntireskontra 

ARKISTOINTI 

RAPORTOINTI 

Kuva 1 Taloushallinnon tehtävät (Lahti & Salminen 2014, s.19)	
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Raportointi kuuluu taloushallinnon päätehtäviin ja sen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva 

yrityksen toimintojen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilasta. Raportointi on paljon enemmän 

kuin tulos- ja tasetietoja, sillä sen tehtävänä on antaa tietoa siitä, miten yrityksellä on mennyt, 

miksi sillä on mennyt näin sekä siitä mihin yritys on menossa. Raportoinnin tulee viestiä 

yrityksen toiminnasta monipuolista kuvaa, jotta pystytään analysoimaan historiaa ja nykyistä 

tilannetta sekä ennakoimaan tulevaisuutta. (Alhola & Lauslahti 2006, s.173)  

 

Raportointi kohdistuu yrityksen sidosryhmiä silmällä pitäen. Yrityksen sidosryhmiksi lasketaan 

kaikki ne tahot, jotka ovat keskeisellä tavalla mukana yrityksen liiketoiminnassa. 

Merkittävimpiä näistä ovat muun muassa asiakkaat, omistajat, luotonantajat, alihankkijat, 

julkinen valta ja henkilöstö. (Tomperi 2004 s.7) 

 

Ulkoinen laskentatoimi tuottaa informaatiota organisaation ulkopuolisille sidosryhmille, kuten 

viranomaisille, velkojille, tavarantoimittajille ja omistajille. Ulkoisessa laskentatoimessa on 

erittäin tärkeää noudattaa lakia ja täyttää sen asettamat vähimmäisvaatimukset, joita säätelevät 

muun muassa kirjanpitolaki ja -asetus. Yrityksen tuleekin merkitä jokainen taloudellinen 

tapahtumansa muistiin, jotta ulkoiset sidosryhmät voivat olla varmoja yrityksen tuottaman 

informaation todenmukaisuudesta.  (Jormakka et al. 2011, s.10) 

 

Sisäinen laskentatoimi vastaa organisaation johdon taloudellisen informaation tarpeisiin. Sen 

tehtävänä on tukea organisaation johtamista ainakin seuraavilla tavoilla: päätöksenteko, 

ihmisten ohjaus ja resurssien varmistaminen. Sisäinen laskentatoimi ei ole millään tavalla 

säänneltyä lakien tai asetusten pohjalta, vaan se on täysin vapaaehtoista ja vapaamuotoista. 

Sisäisen laskentatoimen tuottama tieto on harvoin julkista, koska se paljastaa paljon yhtiön 

tulevaisuudesta ja suunnasta. Sisäisen laskentatoimen raportointitiheys on nopea, koska 

päätöksenteon tukena niitä tarvitaan useasti päivittäin. Mitä tuoreempaa raportointitieto on, sen 

helpompi on tehdä rationaalisia päätöksiä yhtiön sisällä. (Jormakka et al. 2011, s.10-11; 

Ikäheimo et al. 2012, s.140) 
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2.2 Raportoinnin kehitys 

 

Taloushallinnon ulkoinen raportointi nykyisessä muodossa katsotaan alkaneen 1900-luvun 

puolivälissä, kun rahoittajat ja osakkeenomistajat vaativat tietoja liiketoiminnan sujuvuudesta. 

Yksityiskohtia avulla he halusivat tuntea olonsa tarpeeksi varmaksi sijoittaessaan kyseiseen 

liiketoimintaan. (Beaver 1998, s.2-5) Alun alkaen raportointi tapahtui hyvin pitkälti suullisessa 

muodossa ilman minkäänlaisia asetuksia mutta vähitellen huomattiin vain suullisen sopimuksen 

olevan riittämätön, jonka seurauksena kuvioihin tulivat lainsäädännölliset rajoitukset. Ennen 

1970-lukua kaikki hoidettiin käytännössä käsin, ennen kuin tietokoneet ilmestyivät, joilla 

nykypäivänäkin hoidetaan taloushallinnon ulkoisen raportointi. (Mäkinen & Vuorio 2002, s.77-

79) 

 

Sisäinen raportointi sai alkunsa suullisessa muodossa hyvin varhain, jo silloin, kun nykyinen 

yrittäjyysmalli (tehdään alaisena töitä, ei haluta ottaa yksinomaan vastuuta yrityksestä) yleistyi. 

Kun yrityksissä on alaisia ja monia työntekijöitä, on sisäinen raportointi välttämätöntä, jotta 

työntekijät pystyvät kohdistamaan omat resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti kohti 

yrityksen strategiaa. Tästä alkoi pikkuhiljaa käytettävissä olevan datan määrä lisääntyminen ja 

teknologian kehittyminen kommunikaation saralla kasvamaan, jolloin sisäinen raportointi tuli 

entistä helpommaksi myös isoissa yrityksissä. (Beaver 1998, s.5-9) 

 

Sähköistä taloushallinnon kehitystä visualisoidaan kuvassa 2. Taloushallinnon kehitys 

paperittomasta kirjanpidosta nykyisin kohti digitaalista taloushallintoa edustaa myös 

raportoinnin kehitystä. Paperiton kirjanpito yleistyi 1990-luvulla, joka tarkoitti kirjanpidon 

lakisääteisten tositteiden esittämistä sähköisessä muodossa. 2000-luvun alussa paperiton tila 

saavutettiin monesti vielä tehottomassa ja manuaalisessa taloushallinnonprosessissa, kuten 

raportoinnissakin. (Lahti & Salminen 2014, s.27) 
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Kehityssuunnan edetessä kohti digitaalista taloushallintoa pyritään raportoinnin 

automatisoimiseen, joka tehostaa raportointiprosessia. Digitaalisuudesta puhuttaessa on hyvä 

ymmärtää sen kokonaisvaltainen merkitys. Lahti ja Salminen (2014, s.19,24) ovat määritelleet 

digitaalisuuden ja digitaalisen taloushallinnon seuraavasti: 

 

“Digitaalisuudella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä, 

siirtämistä ja varastointia sekä esittämistä.” 

 

“Digitaalisella taloushallinnolla tarkoitetaan taloushallinnon kaikkien 

tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja käsittelyä digitaalisessa 

muodossa.”  

 

Suomessa raportoinnin automatisoiminen on kehittynyt huomattavasti nopeammin suurten 

yritysten keskuudessa verrattuna pk-yrityksiin. Digitaaliseen taloushallintoon siirtymisellä ja 

raportoinnin kehittymisellä on monia vaikutuksia, sillä ne ovat ympäristöystävällisempiä monin 

eri tavoin, kuten paperinkulutuksen ja CO2-päästöjen laskiessa, tehokkaampia sekä 

luotettavampia inhimillisten virheiden laskiessa. Raportoinnin automatisoimisella voidaan 

Paperiton 
kirjanpito 

Sähköinen 
taloushallinto 

Digitaalinen 
taloushallinto 

Keinoäly ja 
robotiikka 

       1990-luku                    2000-luku                   2010-luku                   2020-luku 

Kuva 2 Sähköisen taloushallinnon kehitys (Lahti & Salminen 2014, s.27) 
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myös saavuttaa suuret säästöt. Huonona puolena taas voidaan pitää työpaikkojen katoamista 

vähemmän työmäärän vuoksi. (Lahti & Salminen 2014, s.30, 32-33) 

 

Kuvan 2 seuraava harppaus on keinoälyn ja robotiikan hyödyntämiseen. Innovaatioiden ja 

teknologian perusteella voidaan ennustaa, että nämä tulevat osaksi taloushallinnon ohjelmistoja 

ja automatisoitua digitaalista taloushallintoa. Raportoinnin osalta esimerkiksi Big Data 

tietolähteenä tulee muuttamaan raportointia tulevaisuudessa. (Lahti & Salminen 2014, s.28, 

182-183) 

 

2.3 Raporttien luokittelu 

 

Taloushallinnon raportointi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: sisäiseen ja ulkoiseen 

raportointiin. Jaottelu perustuu eri käyttäjä- ja/tai kohderyhmiin. Nämä päätyypit jakaantuvat 

vielä alakategorioihin raporttien erilaisien käyttötarkoituksien mukaan. Ulkoiseen raportointiin 

kuuluu yrityksen lakisääteisen raportointi. Se sisältää virallisen talousraportoinnin, johon 

kuuluu tilinpäätösraportointi sekä muut viranomaisraportoinnit. Lisäksi ulkoinen raportointi 

kattaa virallisen ja lakisääteisen konsernitilinpäätösraportoinnin. (Lahti & Salminen 2014, 

s.172-173) 

 

Sisäistä raportointia voidaan kutsua myös johdon raportoinniksi. Sen merkitys on kasvanut 

viime vuosina. Suomessa sisäinen raportointi on edelleen hyvin budjettilähtöistä (Järvenpää et 

al. 2001, s.163). Sisäinen raportointi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: talous- ja 

tulosraportointiin, talousohjauksen raportointiin sekä liiketoimintatiedon hallintaan ja 

analysointiin, joita on havainnollistettu seuraavan sivun taulukossa 1.  
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Taulukko 1 Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin jakautuminen (Lahti & Salminen 2014, s.173) 

SIDOSRYHMÄT Viranomaiset 
Rahoittajat 
Omistajat 
Muut 

Yrityksen ylin johto 
Keskijohto ja esimiehet 
Työntekijät 

RAPORTOINNIN 
PÄÄKATEGORIAT 

Ulkoinen raportointi Sisäinen-/johdon raportointi 

 • talousraportointi 

• tilinpäätösraportointi 

• konsernikonsolidointi- 

ja tilinpäätösraportointi 

• talousraportointi 

• talousohjausraportointi, 

budjetointi ja ennustaminen 

• BI (Business Intelligence) ja 

liiketoiminta-analytiikka 
TIETOLÄHTEET Kirjanpito/taloushallinto Kirjanpito/taloushallinto 

Muut operatiiviset järjestelmät 

ERP 

Big Data 

 

Ulkoisen ja sisäisen raportoinnin lisäksi yritykset laativat myös ad hoc raportteja sekä erilaisia 

prosessikohtaisia raportteja. Ad hoc raportit ovat satunnaisesta tarpeesta johtuvia raportteja, 

jotka muodostetaan usein manuaalisesti. Ad hoc raporttien määrää ja sisältöä tulee seurata 

yrityksessä. Mikäli määrä on suuri, yrityksen raportoinnin taso ei ole välttämättä riittävällä 

tasolla. Jos taas samankaltaisia manuaalisia raportteja joudutaan muodostamaan usein, voidaan 

niille suunnitella valmis raportti tai automatisoida näiden raporttien muodostamista. 

Prosessikohtaisten raporttien avulla taas selvitetään prosesseihin liittyviä yksityiskohtaisempia 

tietoja ja tehdään yhteenvetoja. (Lahti & Salminen 2014, s.179) 

 

2.4 Sisäinen raportointi 

 

Sisäinen raportointi palvelee yrityksen eri tasoilla toimivia toimihenkilöitä. Raportoinnin 

yksityiskohtaisuus vaihtelee sen mukaan, mille yritystason ryhmälle se on suunnattu. 

Esimerkiksi johdolle suunnattu raportointi on koostavampaa ja tulevaisuuspainotteista, kun taas 

asiantuntijoille tuleva raportointi keskittyy yksityiskohtaisemmin analysoimaan yrityksen 
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nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. (Alhola & Lauslahti 2006, s.175) Kuvassa 3 

havainnollistetaan näitä yrityksen eri raportointitasoja ja raportoinnin yksityiskohtaisuutta. 

 

	

	

	

      tulevaisuus 

 

       nykyisyys 

 

         historia	

																														yksityiskohtaisuus                                  suuntaa antava 

 

 

Kuvan 3 raportoinnin tasot pyrkivät vastaamaan erilaisiin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. 

Tehtävätaso siihen toimiiko yritys jokapäiväisessä toiminnassaan tehokkaasti. Toimintotaso 

taas siihen onko vuosi mennyt kuten suunnitelmissa, millä mallilla on yrityksen toiminnan 

vakavaraisuus, kannattavuus ja maksuvalmius sekä siihen onko yrityksen kasvulle 

mahdollisuuksia.  Kolmas taso eli strategiataso vastaa siihen onko yrityksen toiminta edennyt 

oikeaan ja haluttuun suuntaan, kun tarkastellaan pitkän aikavälin tavoitteita. Suunnan seurantaa 

yritys voi toteuttaa esimerkiksi Balanced Scorecardin (BSC) avulla, joka on johtamista 

avustava työkalu ja mittaa yritysten suorituskykyä kokonaisvaltaisesti, huomioiden myös 

aineettoman pääoman eikä vain aineellista pääomaa. (Alhola & Lauslahti 2006, s.175)  

 

Talous ja tulosraportointi 

 

Yritys raportoi taloustietojaan ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille esimerkiksi tilinpäätöksen 

muodossa. Talous- ja tulosraportointi kuuluvat siis niin ulkoiseen kuin sisäiseen raportointiin. 

Sisäinen tuloslaskelma ja tase voivat kuitenkin poiketa virallisesta laskelmasta. Raportointi 

muokkautuu tarpeen mukaan ja poikkeuksia voi olla esimerkiksi sen rakenteessa, sisällössä 

taikka tuloksessa. Tästä esimerkkinä: jos myyjän vaikutusmahdollisuudet kattavat pelkästään 

Tehtävätaso 

 
Asiantuntijat 
Esimiehet 

Toimintotaso 

 
Asiantuntijat 
Esimiehet, 
päälliköt 
 

Visio, 
strategiataso 
 

 

Ylin johto 

Kuva 3 Sisäisen raportoinnin tasot (Alhola & Lauslahti 2006, s.175)	
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myyntikatetason, ei ole johtamisen näkökulmasta tarvetta viedä tuloslaskelmaa 

myyntikatetasoa edemmäksi. (Alhola & Lauslahti 2006, s.196) 

 

Talousohjauksen raportointi 

 

Talousohjaus voi tarkoittaa hieman eri asiaa riippuen kontekstista. Talousohjauksella 

yrityksissä tarkoitetaan tuottavuuden ylläpitoa eli panos-tuottoprosessin pitämistä hyvänä. Jos 

yritykseen joudutaan laittamaan enemmän rahaa kuin siitä saadaan tuottoa, ei skenaariota voi 

pitää pitkällä aikavälillä mitenkään kannattavana. Muiden voittoa tavoittelemattomien 

organisaatioiden kohdalla, kuten kunnan tai asunto-osakeyhtiön tapauksessa, talousohjauksella 

tarkoitetaan tulosten seurantaa ja arviointia, joiden avulla voidaan jakaa maksimaalinen hyöty 

palveluiden muodossa takaisin tulojen lähteelle. (Puolamäki 2007, s.61; Myllyntaus 2002, s.17) 

 

Talousohjaus pitää sisällään yrityksen taloudellisen tilan analysoinnin, ennustamisen sekä 

talouden strategisten mittareiden seurannan. Taloudellisien tavoitteiden eli budjettien 

asettaminen on tärkeässä osassa talousohjauksen raportointia. Talousohjauksen raportointiin 

kuuluu vakioitu sisäinen talousraportointi sekä johdon kuukausiraportointi. Lisäksi 

budjetointiprosessi ja ennustaminen sekä erilaiset kustannuslaskentaratkaisut kuuluvat 

talousohjaukseen. (Lahti & Salminen 2014, s.177) 

 

Budjetoinnilla sekä ennustamisella on tärkeä rooli yrityksen talousohjauksessa. Ne kuitenkin 

toteutetaan edelleen monissa yrityksissä pääasiassa manuaalisesti (Lahti & Salminen 2014, 

s.180). Budjetointi voidaan suorittaa yrityksissä edelleen perinteisellä budjetoinnin tavalla: 

ensiksi talousosastot lähettävät organisaatiolle budjetointilomakkeet ja -ohjeet loppukesällä/ 

alkusyksyllä, sitten esimiehet budjetoivat vastuualueensa kulut ja tuotot, tämän jälkeen 

talousosasto yhdistää nämä budjetit ja lopulta hallitus hyväksyy ne viimeistään ennen 

vuodenvaihdetta (Åkerberg 2006, s.26). Budjettilukujen syöttäminen ja tietojen yhdistely 

vaativat paljon työtä eri organisaatioissa tämän kaltaisessa mallissa.  

 

Budjetteihin liittyvä raportointi koetaan usein raskaaksi ja aikaa vieväksi johtuen useista 

selvityksistä ja lomakkeista sekä turhasta manuaalisesta työstä (Järvenpää et. al. 2001, s.166). 

Budjetoinnin haasteisiin voidaan vastata siirtymällä sähköiseen budjetointiprosessiin, jossa 
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hyödynnetään siihen suunniteltua työkalua taikka ohjelmistoa. Budjetointiohjelmiston 

käyttöliittymään voidaan syöttää luvut suoraan eri organisaatiotasoilla ja liiketoiminnan osa-

alueilla. Ohjelmisto nopeuttaa budjetointiprosessia, sillä osa luvuista ovat valmiina esitietoina 

ja valmiit luvut yhdistyvät yritystason kokonaisluvuiksi, myös muutokset budjetteihin on 

helppo suorittaa ohjelmassa. (Lahti & Salminen 2014, s.180-181) 

 

Liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi 

 

Liiketoimintatiedon hallinnalla tarkoitetaan yleisesti kaiken kerättävissä olevan datan 

keräämistä liiketoiminnasta.  Liiketoimintatiedon hallinnan perimmäisenä tarkoituksena on 

tuottaa informaatiota, joka auttaa yrityksen läpi liiketoiminnan haasteista, tarjoamalla dataa 

yrityksestä, yrityksen sisäisistä prosesseista sekä markkinoista. Liiketoimintatieto voidaan 

jakaa kahteen osaan: ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen liiketoimintatieto tarkoittaa kaikkea 

yrityksestä suoraan riippumatonta tietoa ja sisäinen lähinnä sitä, mihin itse voidaan vaikuttaa. 

(Manglik 2006, s.44-45) 

 

Liiketoimintatiedon analysoinnilla tarkoitetaan yllä mainitun tiedon analysointia ja jalostusta 

mahdollisimman käyttäjäystävälliseen tilaan, kuten esimerkiksi havainnollistamalla sitä 

kuvioin. Datan muuntaminen informaatioksi voidaan yleensä toteuttaa pitkälti tietokonein, eikä 

se vaadi ihmisen tekemää manuaalista työtä. (Negash & Gray 2003, s.3191) 

 

Liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi, Business Intelligence (BI) and Analytics, on 1990-

luvun alussa kehitetty, liiketoimintatiedon hankintaa, tallentamista ja analysointia kuvaava osa-

alue. “Monimuotoisista tiedoista muokataan uutta informaatiota, joka antaa enemmän tietoa 

päätösten tekoon ja auttaa menestymään paremmin kiristyvässä kilpailussa” (Hovi et. al., 2009, 

s.73). BI:n tyypillisiä ratkaisuja ovat mm. moninaiset raportointi- ja analysointityökalut, 

tunnuslukuja esittävät mittaristot, web-portaalit ja mobiili BI-ratkaisut. Nämä työkalut auttavat 

organisaatioiden kykyä pysyä päätöksenteon kiihtyvässä tahdissa mukana, kun jokaiselle 

työntekijälle annetaan pääsy reaaliaikaisesti yrityksen dataan. (Hovi et al. 2009, s.73-76)  
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Kuva 4 Tehokas BI-järjestelmä tyypilliselle yhtiölle (Thierauf 2001, s.6) 

 

Kuten kuvasta 4 nähdään, ei BI-järjestelmän tarvitse olla, eikä tyypillisesti olekaan kovin 

monimutkainen kokonaisuus. Näin etenkin pienet ja keskisuuret yritykset voivat myös 

hyödyntää BI-järjestelmää, vastoin yleistä harhaluuloa, että ne olisivat vain suurille ja isot 

resurssit omaaville yhtiöille tarpeellisia tai kustannustehokkaita. 

 

BI-raportoinnissa ei ole kyseessä määrämuotoinen vakioraportointi, vaan kyse on tiedon 

monipuolisesta analysoinnista. BI-raportointiratkaisu on tärkeä raportointituki yrityksen 

sisäiselle raportoinnille sekä johtamiselle, jossa yksi keskeinen informaation lähde on 

taloushallinnon tuottama data. (Lahti & Salminen 2014, s.181) 

 

2.5 Ulkoinen raportointi 

 

Ulkoiset raportit perustuvat kirjanpidon tileihin ja niistä yhtä tärkeintä sekä informatiivisintä 

tilinpäätösraporttia käydään läpi muutama kappale myöhemmin. Lisäksi ulkoiseen raportointiin 

kuuluu viranomaisilmoituksia sekä pää- ja päiväkirjaraportteja, joihin sisältyy kirjanpidon 

tapahtumat tilin ja ajankohdan mukaan. Myös konsernikonsolisointi kuuluu ulkoiseen 

raportointiin.  

 

Yhtiöllä on ulkoisia sidosryhmiä kohtaan tiettyjä velvoitteita, joita täytetään ulkoisella 

raportoinnilla. Arvopaperimarkkinalain (AML) mukaan yhtiön taloudellisen tilanteen on 

kuvattava ulospäin annettuja raportteja, eikä niitä saa vääristää missään olosuhteissa. Näitä 
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tietoja tulee myös AML:n mukaan päivittää tarpeeksi usein ja tarjota merkitsijöiden saataville 

vuosittain. (Huovinen 2004, s.39) 

 

Ulkoisen raportoinnin sykli poikkeaa sisäisen raportoinnin syklistä. Jälkimmäisessä raportointi 

on reaalisaikaisempaa, kun taas ulkoinen raportointi vähimmissä määrin tapahtuu vain kerran 

vuodessa. Ulkoiseen raportointiin kuuluu yrityksen virallisen talousraportoinnin lisäksi 

konsernikonsolidointi. Se muodostetaan yhdistämällä eri konserniyhtiöiden luvut toisiinsa, 

jonka jälkeen luvuista poistetaan konsernin sisäiset tapahtumat. Konsernikonsolidointi 

suoritetaan yleensä hyväksi käyttämällä konsernikonsolidointiohjelmaa tai -moduulia. 

Työkalun avulla saadaan muodostettua konsolidointitoimien lisäksi tarvittavat raportit, joita 

ovat esimerkiksi konsernin tuloslaskelma ja tase. (Lahti & Salminen 2014, s.174)  

 

Virallinen tilinpäätös 

 

Tilinpäätös on tärkein ja informatiivisin yrityksen ulkoisille sidosryhmille tuotettava raportti. 

Kaikkien yrityksien (myös yhdistyksien, säätiöiden, asunto-osakeyhtiöiden) on laadittava 

tilinpäätös kultakin tilikaudelta, jonka muodollisuudet on rajattu suhteellisen tarkasti 

lainsäädännössä. Suomessa tilinpäätös ja sitä täydentävä toimintakertomus on laadittava 

viimeistään neljän kuukauden kuluttua päättyneestä tilikaudesta. Tilinpäätökseen kuuluu 

Suomen lakien mukaan seuraavat asiakirjat: tuloslaskelma, tase, tuloslaskelman sekä taseen 

liitetiedot, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.  Pienille ja mikroyrityksille on kuitenkin 

annettu tiettyjä helpotuksia yllä oleviin standardeihin. (Siikavuo 2003, s.135-140; Tuomi-

Sorjonen 2016, s.146-162) 

 

Kuten taulukosta 2 näkee, yritykset voidaan jakaa kolmeen eri kokoluokkaan, joista pien- ja 

mikroyritykset saavat hieman helpotusta. Tästä esimerkiksinä pienen- tai mikroyrityksen 

tarvitsee laatia vain lyhennetty tase ja tuloslaskelma, jossa kulujen eriä saadaan yhdistää 

toisiinsa tietyin puittein.    
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Taulukko 2 yritysten jaottelua (Tuomi-Sorjonen 2017, s.146) 

Mikroyritys 
(Vähintään 1 raja-arvo ylittyy) 

Pienyritys 
(Vähintään 1 raja-arvo ylittyy) 

Suuryritys 
(Vähintään 2 raja-arvoa ylittyy) 

- Taseen loppusumma   
350 000 
- Liikevaihto 700 000 
-Palveluksessa 
keskimäärin 10 hlöä. 

- Taseen loppusumma                                           
6 000 000 
- Liikevaihto 12 000 000 
-Palveluksessa keskimäärin 

50 hlöä. 

- Taseen loppusumma            
20 000 000 
- Liikevaihto 40 000 000 
-Palveluksessa keskimäärin 

250 hlöä. 

 

Eri standardien mukaan laaditut tilinpäätökset ovat tuotettu erilaisia sidosryhmiä ajatellen. 

Standardeista yleisimmin isoissa yrityksissä käytetään International Financial Reporting 

Standardia (IFRS). IFRS-tilinpäätös on erittäin laajasti käytetty ja sen tavoitteena on ennen 

kaikkea kansainvälisten sijoittajien huomiointi. IFRS-standardi asettaakin monenlaisia 

velvollisuuksia tilinpäätösvelvolliselle. (Kallunki et al. 2008, s.15-16) Jos yritys joutuu 

raportoimaan suomalaisen kirjanpitolainsäädännön lisäksi IFRS-säännösten mukaan, pitää 

tilinpäätösraportit pystyä tekemään molempien säännösten mukaisesti. Raportointia varten 

joudutaan suomalaiset ja IFRS-kirjaukset erotella tileille. Esimerkkinä tästä: suomalaista 

tilinpäätöstä pidetään kirjanpidonpohjana, ja IFRS toimii erokirjauksena erillisille tileille, 

jolloin raportteja ajaessa voidaan valita mitä tilejä raportteihin sisällytetään. (Lahti & Salminen 

2014, s.174) 

 

Viranomaisilmoitukset 

 

Yrityksen pitää raportoida kuukausi-, neljännesvuosi sekä vuosikohtaisia ilmoitusvelvoitteita 

viranomaisille. Viranomaisraportointiin kuuluu muun muassa arvonlisäveroilmoitukset, 

veroilmoitukset, tullin ilmoitukset, sekä työnantajan ilmoitukset. Suurin osa näistä pakollisista 

viranomaisilmoituksista voidaan toimittaa sähköisesti, esimerkiksi veroilmoitukset on 

mahdollista tehdä OmaVero-, Ilmointin.fi-, Tyvi- ja Palkka.fi-palvelun avulla. Tyvipalvelu 

sopii etenkin tilitoimistoille ja monikonserniyrityksille, jotka haluavat tehostaa raportointiaan. 

Tällöin välitetään tiedot tyvi-operaattorille tiedostona tai tallentamalla tiedot sähköisille 

lomakkeille. (Lahti & Salminen, 2014, s.174-175; Yritys-Suomi 2017) 
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Pörssiyhtiöille on lisäksi määritelty säännöllisien viranomaisilmoituksien lisäksi muita 

tiedonantovelvoitteita. Helsingin pörssin säännöissä edellytetään tämän säännöllisen 

tiedonantovelvollisuuden ohella tiedottamista muun muassa seuraavista seikoista: 

• olennaiset muutokset tulevaisuutta koskevissa arvioissa (ts. tulosvaroitus) 

• yhtiökokouskutsu 

• arvopapereiden liikkeeseenlaskut 

• muutokset yhtiön hallituksessa tai johdossa sekä tilintarkastajien vaihtuminen 

• osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

• yhtiön ja sen lähellä olevien tahojen väliset liiketoimet (lähipiiritransaktiot) 

• yritysostot ja -myynnit 

• olennaiset muutokset yhtiön toiminnassa 

• listaukset ja rinnakkaislistaukset 

• muiden markkinapaikkojen vaatimat tiedot (esim. New Yorkin pörssin vaatimat 

raportit) 

• tapahtumakalenteri (Virtanen 2010, s.35).   

 

Pörssiyhtiöillä on siis lukuisia ilmoitusvelvollisuuksia, joita se raportoi tarvittaessa 

viranomaisille. Esimerkiksi yllämainitussa listassa oleva tulosvaroitus on ulkopuolisille 

sidosryhmille annettava varoitus, kun yhtiön tulos kehittyy merkittävästi huonommin tai 

paremmin kuin on alun perin arvioitu. Tulosvaroitus tulee julkaista viivyttelemättä ja saman 

tien, kun se tulee joko toimitusjohtajan tai vastuullisen hallituksen jäsenen tietoon. 

(Finanssivalvonta 2013) 

 

2.6 Taloushallinnon raportoinnin yleiset haasteet 

 

Suomessa on paljon yrityksiä, joiden raportointi sekä raporttien lähetys tarvitsevat jatkuvaa 

manuaalista työtä. Manuaalisessa työssä on riskinsä, sillä näissä tapauksissa luvut voivat olla 

helposti väärin eikä niihin voi välttämättä luottaa. Axson (2010, s.143) määrittääkin 

informaation laadun ulkoisen sekä sisäisen raportoinnin tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Jotta 

raportointihaasteisiin yrityksissä voidaan vastata uusilla työkaluilla, täytyy taloushallinnon 

perusrakenne olla kunnossa. Taloushallinnon raportointi vaatii myös huomattavia rahallisia 

panostuksia, jotka voivat olla suhteellisen suuria pienen liikevaihdon omaaville yrityksille. 
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Raportoinnin frekvenssin tarve vaihtelee paljon aloittain. Esimerkiksi kaupan alalla päivittäisen 

kaupan seuraaminen voi olla erittäin tärkeää, kun taas rakennusalalla isoista projekteista tulee 

tuloa sovittuina maksuina vähimmissä määrin kerran projektin kestäessä joskus jopa vuosia 

(Tuomi-Sorjonen & Kosonen 2015, s.224). Tämä tuo mukanaan haasteita, koska jokaiselle 

alalle pitää räätälöidä omanlaiset välineet.  

 

Viimeisten vuosien aikana investointi talousraportoinnin teknologiaan on ollut suurta, mutta 

silti tutkimukset osoittavat, että raportointi on usein puutteellista eikä yritysten johtajat koe 

saavansa täyttä hyötyä investoinneistaan. Ongelmana ei ole datan määrän puute, sillä monet 

organisaatiot “hukkuvat” sen määrään. Keskimäärin johdon raportti saattaa olla 30-40 sivua, 

joiden informaatiosta johtajat hyödyntävät alle 5 %. Useimmissa organisaatiossa raporttien 

tekeminen kestää liian kauan, jolloin raportointiviive kasvaa pitkäksi. Johdon raportoinnin 

haasteina on myös yhdistää ja jäsentää kaikki data asiaan kuuluvaksi ja merkitykselliseksi 

informaatioksi sekä toimittaa se oikealle henkilölle oikeaan aikaan. (Axson 2010, s.140, 144) 

 

Kaikki yrityksen tarvitsema tieto ei kuitenkaan välttämättä tule organisaation sisältä. Yrityksen 

raportointi tarpeeseen ja raportointi sisältöön saattaa vaikuttaa ulkoiset tekijät, kuten maailman 

finanssimarkkina tilanne, talouden suhdanteet sekä muiden yritysten menestys markkinoilla. 

Esimerkiksi keskuspankkien ohjauskorkojen nosto saattaa aiheuttaa tarvetta tiheämmälle 

rahoitusraportoinnille, jotta yrityksen kassavirtojen muutoksista pystytään pysymään perillä. 

Toiset yritykset ovat erittäin vaitonaisia omista asioistaan, sillä yrityksen sisäiset asiat 

paljastavat paljon yrityksen strategiasta. Tämän takia faktatietoa markkinoiden yleisistä 

trendeistä voi olla vaikea saada selville ja sisällyttää näitä omiin raportteihin. (Vilkkumaa 2005, 

s.423-425) 

 

Raportointi saattaa olla työlästä ja aikaa vievää, ja se saattaa muuttua funktioksi saatavilla 

olevasta datasta informaation sijaan. Toimivan raportointijärjestelmän tulee pystyä tuottamaan 

kolmen tyyppistä informaatiota: 

• informaatiota yrityksen suorittamisesta, kuten myynnistä, voitosta ja tuottavuudesta 

• raportointia tapahtumista, esim. uuden tuotteen lanseeraus 

• analysointia liiketoiminnan kontekstista, mistä esimerkiksi liian alhainen myynti on 

johtunut. (Axson 2010, s.141-143) 
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Kuitenkin perinteisten raportointijärjestelmien informaation tuottaminen rajoittuu monesti vain 

ensimmäiseen kohtaan ja muista tiedoista raportoidaan käyttäen ad hoc raportteja (luku 2.3) 

(Axson 2010, s.141). Jos ad hoc raportteja joudutaan tekemään paljon, raporttien määrä kasvaa 

nopeasti todella suureksi ja sama tieto saattaa esiintyä monissa raporteissa. Viime vuosina 

tulleet uudet raportointijärjestelmät mahdollistavat eri raportointityyppien yhdistämisen. 

Kuvassa 5 määritellään viisi vaihetta, joiden avulla dataa voidaan muokata johdolle 

käyttövalmiiksi informaatioksi.  

 
 

Askeleet jaotellaan datan keräämiseen, datan jaotteluun loogisiksi ryhmiksi, datan varastointiin 

sopiviin paikkoihin, datan muuttamiseen informaatioksi sekä lopuksi muodostetun 

informaation käyttämiseen (Axson 2010, s.141-142). Jokaisen askeleen on toimittava, jotta 

raportointi on mahdollisimman tehokasta ja toimivaa ilman ongelmia.  

 

2.7 Tietoturva taloushallinnon raportoinnissa 

 

Taloushallinnon raportoinnin muuttuessa entistä enemmän sähköisempään muotoon tulee myös 

tietoturvan kehittyä, jotta yrityksen tiedot pysyvät oikeissa käsissä. Jokainen nykypäivän yritys 

on jollain tavalla yhteydessä internettiin, joten teoriassa kaikki taloushallinnon raportointitieto 

on saatavilla, jos tietoturvasta ei pidetä huolta. Taloushallinnon tietoturvaan voidaan soveltaa 

samoja sääntöjä kuin perinteiseenkin tietoturvaan jota ohjaa kolme päätavoitetta:  

• tiedon luottamuksellisuus 

• tiedon eheys 

• tiedon saatavuus. (Järvinen 2012, s.10-12) 

Perus 
data 

Puhdas 
data 

Käyttö 
data 

Työkalut Näkymät 

Käytä Kerää Järjestä Varastoi Muuta 

Kuva 5 5 askelta datasta käytettäväksi informaatioksi (Axson 2010, s.142) 
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Jos esimerkiksi taloushallinnon raporteista vastaavan salasanat vuotaisi ulkopuolisille tahoille, 

olisi taloushallinnon kaikki kolme päätavoitetta vaarannettuna. Tämän johdosta taloushallinnon 

raportointiin ei voisi enää luottaa täysin, jolloin se olisi käytännössä hyödytöntä. Tämän takia 

esimerkiksi yrityksen tehokas ja luotettava todennusmenetelmä voi olla erittäin kriittinen asia 

taloushallinnonkin tulevaisuutta ajateltuna. Olisi myös erittäin haitallista yhtiön kannalta, jos 

tietoja lähtisi etuajassa yrityksen sidosryhmille, aiheuttaen turhaa turbulenssia osakekurssissa.  
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3 TYÖKALUT RAPORTOINTIIN 
 

3.1 Tehostamaan yrityksen tarpeita 

 

Nykypäivänä liiketoiminnassa on erittäin tärkeää saada informaatiota sekä dataa johdolle 

reaaliajassa ja ennen kaikkea helppolukuisena. Siksi onkin yleistä, että raportointi tehdään 

digitaalisesti eikä enää manuaalisesti. Kun yrityksen raportointi on mahdollisimman hyvällä 

mallilla, raportit valmistuvat automaattisesti, ovat reaaliaikaisesti ajan tasalla ja myös raporttien 

käyttäjät pystyvät tällöin hyödyntämään raportteja sähköisesti itsepalveluna (Lahti & Salminen 

2014, s.179). Liiketoiminnan raportointiin onkin kehitetty monia työkaluja, jotka auttavat 

näiden päämäärien saavuttamisessa. Karkeasti sanottuna raportoinnin työkalut voidaan jakaa 

kahteen kategoriaan, sovelluksiin ja palveluihin.  

 

Raportointi toteutetaan yrityksen koosta riippuen eri järjestelmiä hyödyntäen, kuitenkin kaikilla 

yrityksillä on käytössään jonkinlainen taloushallintojärjestelmä. Pienille yrityksille riittävä 

järjestelmä on yleensä standardikirjanpito-ohjelma, jossa on tarvittavat perusosiot, kuten 

perusraportointi. Riittävää on, että pienet yritykset saavat sovelluksen avulla raportointiin ja 

kirjanpitoon liittyvät tulos- ja taseraportit sekä pää- ja päiväkirjat. Keskisuuret yritykset 

tarvitsevat kattavampia taloushallintojärjestelmiä. Keskisuuret yritykset voivat valita juuri 

niille suunniteltuja kokonaisvaltaisia ERP-järjestelmiä taikka hankkia taloushallinnon 

erillissovelluksia. Pienistä yrityksistä poiketen keskisuurilla yrityksillä johdon raportointi on 

tärkeässä roolissa lakisääteisen kirjanpidon lisäksi, joten sovelluksilta vaaditaan hyvänlaatuista 

raportointitukea. Suuret yritykset ERP-järjestelmien lisäksi voivat hyödyntää omalle 

toimialalle tarkoitettuja operatiivisia järjestelmiä. Suurien yrityksien raportointi on 

mittavampaa, joten he voivat tarvita keskisuuria yrityksiä enemmän osasovelluksia, kuten 

johdon raportointiin erillisen BI -työkalun sekä konserniraportoinnin sovelluksen. (Lahti & 

Salminen 2014, s.36-38) 

 

Työhön on valittu joitain raportoinnissa hyödynnettyjä työkaluja, joita käydään tarkemmin läpi. 

Yritimme valita mahdollisimman laajasti työkaluja, niin pk-yrityksille kuin isommillekin 

toimijoille, alalla kuin alalla. Käymme työkalujen toimintaperiaatteet yleisellä tasolla läpi, 
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emmekä pyri uppoutumaan yksittäisiin tämän enempää, koska jokainen niistä on omalla tavalla 

uniikki.  

 

3.2 Excel 

 

Excel on Microsoftin 1980-luvulla julkaisema taulukkolaskentaan erikoistunut kaupallinen 

sovellus. Exceliä käytetään jossain määrin lähes jokaisessa modernissa yrityksessä ja se on 

erittäin laajalle levinnyt ohjelmisto. Excelin suosio yhdistyy sen helppokäyttöisyyteen sekä 

fiksusti jaettuun lisensointiin perustuvaan maksuun, jolloin käyttäjän ei tarvitse sitoutua 

tuotteeseen kuin haluamaksi ajakseen. (Lammi 2007, s.5-6; Frye 2008 s.4-5) 

 

Excelin tukemia tiedostoformaatteja on erittäin monia, joten siihen on suhteellisen helppo ajaa 

dataa yrityksen muista järjestelmistä. Excelillä ei voi luoda kehittyneeseen tietokantakäyttöön 

liittyviä uusia relaatiotaulukoita mutta se on oiva apuväline datan analysoimiseen, 

yksinkertaistamiseen ja tiivistämiseen. Exceliä käytetään enemmän pienissä yrityksissä 

nimenomaan taloushallinnon sisäiseen raportointiin, koska se on usein helpoin tapa luoda 

informaatiota yrityksen johdolle. Suurissa yrityksissä yleensä ei voida enää turvautua vain 

Exceliin datan määrän suuruuden vuoksi. Lisäksi manuaalisen Excel työn kautta sisäisten 

raporttien tekemiseen menisi erittäin paljon työtunteja ja rahaa. Tämän takia ne hoidetaan usein 

muilla työkaluilla kuin Excelillä. (Lammi 2007, s.5-6; Frye 2008 s.4-5) 

 

3.3 Talousohjauksen raportointijärjestelmät 

 

Talousohjauksen raportointijärjestelmät voivat olla sopiva vaihtoehto yrityskoon kasvaessa. 

CPM (Corporate Performance Management) ja FPM (Financial Performance Management) 

ovat talousohjauksen järjestelmille vakiintuneita termejä. Näihin raportointiratkaisuihin kuuluu 

vakioitu talousraportointi, johdon kk-raportointi, konsernikonsolidointi sekä 

budjetointiprosessi ja ennustaminen. CPM ja FPM eivät ole yleisesti vakioituja termejä, vaan 

eri ohjelmistovalmistajilla on omia nimityksiään raportointiratkaisuilleen. (Lahti & Salminen 

2014, s.182-183) 
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CPM-raportointi lähtee liikkeelle sidosryhmien tarpeista, eikä yrityksen oman strategian kautta. 

Perusajatuksena on, että ellei yrityksellä olisi sidosryhmiä niin yritystäkään ei olisi olemassa, 

joten sidosryhmien tarpeet asetetaan etusijalle. CPM-raportointi ottaakin huomioon laajemmin 

yritykseen vaikuttavia tekijöitä, koska menestys on monen asian summa ja nämä kaikki pitää 

huomioida. Tämä onkin hieman BSC:n (luku 2.4) tapainen ratkaisu mutta pyrkii keskittymään 

vain olennaisiin ulkoisiin asioihin eli pääasiassa asiakkaisiin. (Bourne et al. 2003, s.15-20) 

 

Taulukko 3 Suorituskyvyn mittausjärjestelmien erot (Bourne et al. 2003, s.20) 

 Perinteinen 
suorituskyvyn mittaus 

BSC CPM 

Keskittyminen Sisäisesti keskittynyt Sisäisesti ja ulkoisesti 
keskittynyt 

Sidosryhmät 

Laajuus Yksiulotteinen   Moniulotteinen  Moniulotteinen & huomio erityisesti 
ulottuvuuksien välisiin yhteyksiin 

Mikä ajaa? Kustannussäästöt Innovaatiotoiminta & 
oppiminen  

Prosessien suorituskykyjen 
parantaminen  

Tavoitteet Taloudelliset Taloudelliset & ei 
taloudelliset 

Komparatiivinen (saada kilpailuetua 
muihin nähden) 

Tavoitellut 
hyödyt 

Kustannusten hallinta Strategisen suuntauksen 
tiedonanto 

Kestävä suorituskyvyn 
parantaminen liiketoiminnan 
prosessien kautta 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta 3 nähdään, suorituskyvyn mittaaminen on kehittynyt hyvin 

paljon perinteisestä mallista. Suurin muutos lienee suorituskyvyn mittausjärjestelmien 

suurempi keskittymisalue.  

 

3.4 Business Intelligence ratkaisut 

 

BI:n avulla muokataan monista lähteistä kerättyä “raaka” dataa käyttövalmiiksi informaatioksi 

yrityksen liiketoiminnan tueksi (Obeidat et. al. 2015, s.47). Sillä tarkoitetaan tietokonepohjaisia 

tekniikoita, joita käytetään liiketoiminta datan paikannukseen, löytämiseen ja analysoimiseen. 

Esimerkiksi BI:n avulla voidaan selvittää ja analysoida tuotekohtaisia myyntituloja taikka 

osastokohtaisia kustannuksia. (Cebotarean 2011, s.101) BI-ratkaisulla voidaan automatisoida 

työt, jotka ennen ovat vaatineet paljon manuaalista työtä, kuten datan yhdistelyä ja Excelillä 

analysoimista. Ratkaisut automatisoivat myös manuaalista ad hoc raportointia. BI-ratkaisussa 
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järjestelmästä voidaan kysyä jotain, ja se antaa siihen vastauksen. (Lahti & Salminen 2014, 

s.182) 

 

BI koostuu erilaisista työkaluista ja järjestelmistä, joiden avulla se tarjoaa historiallista, 

nykypäivästä ja ennustavaa kuvaa liiketoiminnasta (Obeidat et. al. 2015, s.47; Cebotarean 2011, 

s.101). Kuvassa 6 esitetään, kuinka BI -järjestelmän arkkitehtuuri muodostuu. Siinä olevat 

raportointi serverit mahdollistavat raporttien määrittelyn, tehokkaan toteutuksen sekä niiden 

kuvantamisen (Chaudhuri 2011, s.90). 

 

 

3.5 ETL-työkalut 

 

ETL-lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista “extract, transform ja load”, joka tarkoittaa 

tiedon louhimista, muuntamista ja säilömistä. ETL-työkalut ovat siis vastuussa tiedon 

keräämisestä monesta lähteestä, tiedon suodattamisesta yrityksen päätöksenteon tueksi ja sen 

säilömisestä tulevaisuuden varalle. ETL-työkalut ovat hyvin yleisiä isojen yritysten 

keskuudessa mutta integraatio eri tiedostomuotojen välillä aiheuttaa monesti päänvaivaa. ETL-

työkalujen käyttö sovelluksissa on iso etu mutta joskus on välttämätöntä, että yrityksen 

tietovarastot ovat tietyssä tiedostomuodossa (CSV, relationaalinen tietokanta tms.). (Huong 

2008, s.709-711) 

 

Datan 
lähteet 
 
ulkoiset lähteet 

operatiiviset 
järjestelmät 
 

 

 

 

 

Datan siirto 

 
ETL-työkalut 

muut 
 

 

 

 

Tietovarasto 
 

relaatio 
tietokannat 
 
maan 
tieteelliset 
järjestelmät 
 

 

 

 

Serverit 
 
OLAP 

hakukoneet 

datan louhinta, 
tekstin 
analysointi 
 
 raportointi 

 

 

 

Sovellukset 
 
hakuohjelmat 

taulukko 
laskennat 
 
dashboard 
työkalut 
 
ad hoc 
tietokantahaut 
 

 

Kuva 6 Business Intelligencen arkkitehtuuri (mukaillen Chaudhuri et.al. 2011, s.90) 
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ETL-työkalut kuuluvat osana BI:n arkkitehtuuriin (kuva 6). Jotta raportoinnista saadaan tarkkaa 

ja ajankohtaista, korkealaatuista dataa täytyy pystyä siirtämään tehokkaasti eri lähteistä 

tietovarastoihin. ETL-työkalut ovat tässä tärkeässä osassa, sillä ne auttavat etsimään ja 

keräämään laadukasta dataa eri lähteistä, jonka jälkeen suuri määrä tätä dataa ladataan näiden 

työkalujen avulla tietovarastoihin. (Chaudhuri et.al. 2011, s.96) 

 

3.6 XBRL-raportointikieli  

 

EXtensible Business Reporting Language (XBRL) on informaatio- ja 

kommunikaatioteknologia. Se on muuttanut tapoja; miten tietoa hankitaan, säilytetään ja 

käsitellään.  Sen avulla voidaan kuvata taloudellisia tietoja sähköisessä muodossa, kuten 

esimerkiksi tilinpäätöstä. Lisäksi sen avulla voidaan automatisoida taloudellisten raporttien 

muodostamista, käsittelemistä sekä jatkojalostamista, jolloin raportteja voidaan hyväksikäyttää 

myös eri tietokoneohjelmien avulla. (Lahti & Salminen 2014, s.176; Steenkamp & Nel 2012, 

s.409; XPRL International 2017) 

 

Lahden ja Salmisen (2014, s.176) mukaan XBRL on kansainvälinen kuvauskieli taloustiedon 

raportoinnille rakenteellisessa muodossa. XBRL-teknologia pohjautuu XML-kieleen 

(Extensible Markup Language) sekä HTML-kieleen (Hypertext Markup Language). HTML on 

tunnettu merkkikieli, joka on kehitetty näyttämään tietoja ja tekstiä verkkosivuilla, kun taas 

XML on HTML -kieltä kehittyneempi metakieli rakenteellisten kuvauskielten kehittämiseksi. 

(Finanssivalvonta 2015; Steenkamp & Nel 2012, s.411) 

 

XBRL:n avulla pyritään parantamaan raportoinnin tehokkuutta, saamaan kustannussäästöjä 

sekä parantamaan tiedon luotettavuutta. Se on korvaava vaihtoehto paperimuotoiselle 

raportoinnille. XBRL on avoin standardi, jota käytetään jo useassa maassa ja sitä ylläpitää 

voittoa tavoittelematon eri tahojen yhteenliittymä XBRL International. Avoin standardi viittaa 

siihen, että se on lisenssivapaa sekä vapaasti eri tahojen käytettävissä. XBRL on yleistymässä 

nopeasti ympäri maailmaa ja tarkoituksena on, että siitä tulisi taloudellisen tiedonvälityksen 

standardi. (Steenkamp & Nel 2012, s.411; XBRL International 2017) 
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Myös Suomeen pyritään saamaan yleiseksi raportointimenetelmäksi XBRL muotoinen 

raportointi, jota vuonna 2012 Suomen XBRL-konsortio on aloittanut kehittämään. Hankkeessa 

on mukana 16 talousraportoinnin keskeistä yritystä ja viranomaistahoa. (Koskentalo 2012, s.41) 

Standardoidun talousraportoimisen palvelut tulevat ensimmäistä kertaa käyttöön huhtikuussa 

2016, josta kerrotaan lisää luvussa 4.2. Palvelu tulee perustumaan XBRL-taksonomiaan, jota 

varten Suomessa on kehitetty erillinen Suomen XBRL-taksonomia. Tämä automatisoitu 

tilinpäätösraportointi sisältää koko tasekirjan, vuosiveroilmoitukset sekä tilastokeskuksen 

tarvitsemat tilinpäätöserittelyt. (Lahti & Salminen 2014, s.176) 

 

3.7 Raporttien jakelun automatisoituminen 

 

Raporttien muodostamisen lisäksi työkaluja voidaan käyttää tehostamaan myös raporttien 

jakelua. Taloushallinnon muodostamia raportteja tarvitsevat eri sidosryhmät, kuten kappaleessa 

2.1 kerrotaan. Raporttien jakelu näille sidosryhmille on osa yrityksen raportointiprosessia. 

Perinteisten paperiraporttien toimittamisen lisäksi on muitakin mahdollisuuksia raporttien 

jakamiseen. Hyvin toimivassa raportoinnissa raportteja voidaan tarkastella online 

verkkoyhteyksien avulla, jakaa sähköpostin tai muun verkkotyökalun kautta sekä toimittaa 

erilaisiin kannettaviin laitteisiin, kuten älypuhelimiin, joissa käyttäjät voivat langattomasti niitä 

hyödyntää (Axson 2010, s.142).  

 

Lahti ja Salminen (2010, s.184-186) jakaa raportoinnin jakelun tehostamiseksi käytetyt työkalut 

näihin kolmeen: raportointiportaalit, itsepalveluperiaate (käyttäjille annetaan pääsy raportointi 

järjestelmiin käyttöoikeuksien perusteella) sekä automatisoitu raportointi sähköpostin avulla. 

Raportointiportaaliin päästään internetin tai muun tietoliikenne verkon avulla taikka se voi olla 

integroituna yrityksen intranettiin. Itsepalveluperiaatteen mukaisesti käyttäjillä on 

käyttöoikeudet, ja he voivat ajaa taikka tilata tarvitsemansa raportit, joita he voivat lukea omien 

päätelaitteidensa avulla. 
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4 RAPORTOINNIN TULEVAISUUS 
 

4.1 Kehitystrendit  

 

Taloushallinnon raportoinnin trendit ovat menossa entistä enemmän yritysystävällisempään 

muotoon. Yleisiä kehityssuuntia ovat kaiken tiedon hyväksi käyttäminen ja sen tuominen 

muotoon, josta sitä on helppo lukea. Monesti esimerkiksi “rivityöntekijät” tarvitsevat dataa 

jossain määrin mutta eivät välttämättä osaa hakea sitä monimutkaisista järjestelmistä. On myös 

todettu, että datan määrä kasvaa erittäin nopeaa tahtia, jolloin visualisointi ja yksinkertaisuus 

ovat valttia. (Beaver 1998, s.14-15) 

 

Raportoinnin kehittäminen eri alan yrityksissä ei ole aina niin suoraviivaista kuin voisi olettaa. 

Muutamalla avainkysymyksellä voidaan saada elintärkeä suunta raportoinnin kehityksestä 

yhtiön sisällä: 

• Mitä tietoa raportoidaan?  

• Millaisia ominaisuuksia tiedolta odotetaan? 

• Milloin raportoidaan? 

• Miten tieto raportoidaan? (Järvenpää et al. 2010, s.264) 

 

Nämä kysymykset ovat Järvenpään et al. (2010, s.264-265) mukaan tärkeitä kysymyksiä 

yrityksen raportoinnin kehittämistä varten. Pääpaino raportoinnissa tulisi pitää kattavuuteen ja 

olennaisuuteen keskittyvänä, koska ne ovat kehittämisen kaksi ydinkohtaa.  

 

Lahti ja Salminen (2014, s.183-184) jakavat raportointiteknologioiden ja -järjestelmien 

kehittymisen kolmeen keskeiseen kehitystrendiin. Ensimmäinen kehitystrendi on ollut se, että 

raportointiratkaisuista on tullut kattavampia tarkoittaen sitä, että samalla ratkaisulla pystytään 

vastaamaan useampiin raportointitarpeisiin. Ennen nämä ratkaisut ovat olleet suunniteltu tiettyä 

käyttötarkoitusta varten. Nyt markkinoille on tullut yhä etenevissä määrin ratkaisuja, joissa 

samaan raportointiohjelmistoon on sovitettu useampia raportoinnin osa-alueita. Näistä 

esimerkkinä CPM ja FPM-ratkaisut (luku 3.3), jotka kattavat vakioidun talousraportoinnin, 

johdon raportoinnin, konsernikonsolidoinnin sekä budjetointiprosessin/ennustamisen.  
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Toinen kehitystrendi liittyy raportointiratkaisujen tekniseen infrastruktuuriin. Erillisellä 

tietovarastolla on ollut keskeinen rooli tässä kehitystrendissä. Ratkaisut vaativat vielä 2000-

luvun alussa suuria tietovarastoprojekteja. Kehitys on edennyt niin, että nykyään markkinoilla 

on muistipohjaisia raportointijärjestelmiä. Ne eivät vaadi enää erillistä tietovarastoratkaisua, 

vaan pystyvät käsittelemään valtavan määrän tietoa. (Lahti & Salminen 2014, s.183-184) 

 

Raportointiin liittyvän käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä siitä saatavan tiedon 

hyödyntäminen ovat kolmas mainittu kehitystrendi. Raportointiratkaisut ovat muuttuneet 

käyttäjäystävällisemmiksi ja uusien raportointivälineiden avulla raportointi on 

helppokäyttöisempää. Myös raporttien esitystapa ja grafiikka ovat kehittyneet muun muassa 

erilaisten kuvaajien ja mittareiden osalta. Nykyään raportointitietoihin päästään käsiksi helposti 

erilaisten päätelaitteiden avulla. (Lahti & Salminen 2014, s.183-184) 

 

4.2 Standardoitu talousraportoinnin palvelu 

 

Talousraportoinnin sähköistyminen on yleistymässä nopeasti. Sen etuina ja tavoitteina ovat 

kustannussäästöt, tehokkuuden lisäys sekä tiedon luotettavuuden parannus. Sähköistyminen luo 

standardin tilinpäätöstietojen ilmoittamiseen. Yrityksien on standardin avulla nopeampaa sekä 

helpompaa laatia tarvittavat raportit. 

 

Vuonna 2013 aloitettiin kehityshanke, ICT2015, joka tähtää talousraportoinnin 

automatisointiin Suomessa. Kehitystyön tarkoituksena on, että yritykset pystyisivät 

tulevaisuudessa automatisoimaan viranomaisille toimitettavien tietojen raportoinnin. Tämä 

hanke, jonka tarkoituksena on standardoidun talousraporttien vastaanottorajapinnan 

rakentaminen, on yksi keskeinen toimenpide-ehdotus, joka sisältyy ICT2015-työryhmän 

loppuraporttiin. Se on muodostanut strategian, jonka avulla lievitetään äkillisiä 

rakennemuutoksia, uudistetaan suomalaista ICT-alaa sekä vauhditetaan uutta kasvua 

Suomessa. Loppuraportissa määritellään 21 polkua kitkattoman Suomen rakentamiseksi. 

Talousraportoinnin automatisointi on yksi näihin kuuluva kehitysaskel, jolla on arvioitu 

saavutettavan 250 miljoonan euron säästöt vuosittain. (ICT2015; Lahti & Salminen 2014, s.171, 

175). 
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Standardoidun talousraportoimisen palvelu tulee ensimmäistä kertaa käyttöön huhtikuussa 

2016. Palvelussa ilmoitusvelvoitteet voi hoitaa yhdellä eXtensive Business Reporting 

Language (XBRL) muotoisella tilinpäätöksellä sekä Verohallintoon että Patentti- ja 

rekisterihallitukseen (PRH). XBRL on siis käytännössä standardi taloushallinnollisten tietojen 

kuvaamista sähköisessä muodossa (luku 3.6). Palvelun käyttöönotto tapahtuu vaiheittain ja 

ensimmäiseen vaiheeseen on otettu mukaan vain rajattu määrä osakeyhtiöitä. Tästä vaiheesta 

kerätään tietoa ja kokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten. Palvelun on tarkoitus laajeta 

suunnitellusti vaiheittain. Viimeisen vaiheen on suunniteltu alkavan vuonna 2020, jolloin 

kaikki yritykset voivat palvelun avulla lähettää tuloveroilmoituksensa sekä tilinpäätöstietonsa 

Verohallinnolle ja PRH:lle. Tämän lisäksi myös muita viranomaisia kaavaillaan palvelun 

käyttäjiksi, mikä myös osaltaan helpottaa yritysten viranomaisraportointia. (Verohallinto 2015) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Taloushallinnon raportointi on kehittynyt eksponentiaalista vauhtia 1970-luvulta lähtien, 

pääosin digitalisuuden ansiosta. Sitä ei voida enää suorittaa isoissa yrityksissä manuaalisesti 

käsityönä, kuten alkuaikoina, koska yritysten tuottamat datamäärät ovat nykypäivänä 

järjettömän isoja ja näin käsityön vaatima aika sekä aiheuttamat kustannukset olisivat erittäin 

suuret. Tämän takia taloushallinnon raportointi tehdään nykypäivänä lähes poikkeuksetta 

tietokoneavusteisesti.  

 

Taloushallinnon raportointi jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen raportointiin molemmilla ollen omat 

tehtävänsä. Sisäinen raportointi tuottaa yrityksen johdolle tietoa ja raportteja tukemaan 

jokapäiväisiä valintoja kohti yrityksen strategista päämäärää. Ulkoinen raportointi on hyvin 

tiukkasti säädeltyä. Ulkoisen raportoinnin tarkoituksena on täyttää erilaiset 

viranomaisvaatimukset sekä luoda keskinäistä luottamusta sijoittajien ja yrityksen välille.  

 

Taloushallinnon raportoinnin tueksi on kehitetty monia tietoteknillisiä työkaluja, joista 

jokainen sisältää omat heikkoudet ja vahvuudet. Excel-työkalu voi olla pienelle yritykselle 

sopiva vaihtoehto yksinkertaisena mutta manuaalista työtä vaativana työkaluna. Isommat 

yritykset vaativat kehittyneempiä tietoteknisiä raportointiratkaisuja, jotta suuria tietomääriä 

pystytään käsittelemään esimerkiksi ETL-työkaluja yhdistettynä BI-järjestelmiin. XBRL-

raportointikieli on yleistynyt raportointikielenä monissa taloushallinnon raportoinnin 

ohjelmissa. Yhtenäinen raportointi kieli tukee tulevaisuuden trendiä talousraportoinnin 

automatisoimisesta, jossa ilmoitusvelvoitteet voi hoitaa yhdellä XBRL-muotoisella 

tilinpäätöksellä.  

 

Taloushallinnon digitalisoituminen on vaikuttanut raportoinnin kehitykseen positiivisesti mutta 

se on tuonut myös mukanaan haasteita. Esimerkiksi tietoturvaan liittyvät ongelmat kuuluvat 

myös raportointiin. Internet-verkossa olevien laitteiden tiedot ovat teoriassa saatavilla, jos 

tietoturva ei ole vaaditulla tasolla. Raportointijärjestelmien ohjelmisto-/päivitysvirheet 

saattavat aiheuttaa mittavia kustannuksia ja tuottaa laadutonta informaatiota. 

Raportointijärjestelmiltä vaaditaan paljon, sillä raporttien lähteinä käytetään yhä suurempia 

data määriä.  
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Taloushallinnon raportointi kehittyy jatkuvasti. Raportoinnista on tullut käyttäjä 

ystävällisempää. Raporttien luettavuus ja laatu paranevat paremman visualisoinnin sekä 

kriittisten tietojen paremman painotuksen avulla. Tulevaisuudessa on mahdollista hankkia 

kaikki taloushallinnon raportit automaattisesti oikeiden koodien avulla, jolloin manuaalisen 

työn osuus saadaan minimoitua. Taloushallinnon raportointi etenee myös suuntaan, jossa kaikki 

raportointi voidaan toteuttaa yhden standardoidun järjestelmän avulla. 
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