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Johdon laskentatoimen ammattilaisten roolia organisaatiossa ja niiden toimimista 
liikkeenjohdon päätöksenteon tukena on tutkittu jo pitkään. Aihe on kiinnostanut 
sekä suomalaisia että kansainvälisiä tutkijoita etenkin viime vuosikymmeninä. Jo 
1980-luvun lopulla ja varsinkin 1990-luvulla johdon laskentatoimen roolissa ja 
toimintatavoissa tunnistettiin tarve muutokseen. Muutosta on tutkittu tällä 
vuosituhannella laajasti, ja tutkimuksissa on havaittu johdon laskennassa ja sen 
roolissa organisaatiossa yleinen muutostrendi. On havaittu myös, että johdon 
laskentatoimen ammattilaisten, joita kutsutaan Suomessa hyvin usein 
controllereiksi, työnkuvassa on tapahtunut muutos. Tai oikeastaan työnkuvan tai 
roolin on väitetty laajentuneen siten, että moderni nykyajan controller toimii 
aktiivisena ja kyseenalaistavana liiketoiminnan kumppanina. 

Aluksi tässä tutkielmassa syvennytään hieman controllerin roolissa 
tapahtuneeseen muutokseen sekä siihen vaikuttaneisiin taustavoimiin. Syvemmin 
perehdytään modernin controllerin erilaisiin rooleihin sekä pohditaan hieman sitä, 
miten controller voi toimia kahdessa eri roolissa, valvonta- ja tukirooleissa, ja 
aiheuttaako tällaisessa kaksoisroolissa työskentely konflikteja controllerin työhön.  

Tutkielma on toteutettu case-tutkimuksena ja sen tavoitteena on tuoda uutta 
näkökulmaa keskusteluun controllerin roolista etenkin johdon päätöksenteon 
tukena. Uutta näkökulmaa pyritään tuomaan etenkin sillä, että perinteisen 
controllereja haastattelevan tutkimuksen sijaan tässä tutkielmassa jalkaudutaan 
haastattelemaan myös johtoa. Siten pyritään vertailemaan sekä tiedon tuottajan 
että tiedon käyttäjän näkökulmia aiheesta.  

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että controllerin rooli tosiaan on 
muuttunut ja on edelleen muutoksessa. Mielenkiintoista oli havaita kuinka erilainen 
controllerin rooli voi olla riippuen siitä toimiiko hän hajautettuna 
liiketoimintayksikössä vai keskitettynä taloushallinnossa. Controllerin rooliin ja 
osallistumiseen päätöksentekoon voi vaikuttaa paljon mm. controllerin 
ominaisuudet ja jopa luonteenpiirteet.  
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Management accounting professionals’ role in an organization and their supporting 
work in management’s decision making has already been researched for a long 
time. The topic has been interested both Finnish and international researchers 
particularly during the past decades. Already in the 1980s and especially in the 
1990s in the role of management accounting and in the procedures was 
recognized a need for a change. The change has been researched widely during 
this millennium and in the studies has been noticed a common trend for a change 
in the management accounting and in its role in an organization. It has also been 
noticed that in the job description of the management accounting professionals, 
who are commonly known as controllers in Finland, has occurred a change. Or in 
fact, the role has been claimed to expand so that a modern controller acts as an 
active and sparring business partner. 

In this thesis the reader is first slightly familiarized with the change mentioned 
before and background behind the change. A bit deeper the reader is made 
familiar with the modern controller’s different roles and how a controller can work 
in two different roles, the control role and the support role, and does working in 
these two roles create conflicts to the controller’s job. 

This thesis has been carried out as a case study and its objective is to bring a new 
perspective to the conversation about the controller’s role. A new perspective is 
tried to bring especially with the fact that for this thesis there has been interviewed 
both controllers and the management. In the previous researches it has been very 
common to only interview controllers for a research about the role change and the 
role of a modern controller.  

Based on this research it can be said that controller’s role has indeed changed 
and is still in transition. It was interesting to notice how different the controller’s 
role can be whether the controller works decentralized in a business unit or 
centralized in the financial management. To the controller’s role and whether he or 
she takes part in the management decision making affects a lot among other 
things the controller’s qualities and features and even personality trait. 



 
 

ALKUSANAT 

 

Kirjoittaessani näitä tutkielmani alkusanoja oloni tuntuu helpottuneelta. Syystäkin, 

sillä työstinhän graduani pitkälle toista vuotta. Tuosta ajasta työskentelin 

suurimman osan täysipäiväisesti, jolloin gradulle jäi aikaa vain iltaisin töiden 

jälkeen tai viikonloppuisin. Onneksi voin ylpeänä todeta, että olen sinnikkäällä 

työllä vihdoinkin saavuttamassa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. 

Olo on helpottunut etenkin siksi, että voin jättää yhden merkittävän osan elämää, 

opiskeluajan, taakse ja keskittyä sataprosenttisesti seuraavaan osaan eli 

työelämään. Olen onnellisessa tilanteessa, sillä olen valmistuessani 

mielenkiintoisessa täysipäiväisessä työssä ja varmasti mielenkiintoinen työura 

siintää edessäni. Opiskeluaika oli upeaa aikaa elämässäni, mutta tuntuu silti 

mukavalta jättää se nyt taakse.  

Gradu on selkeästi suurin yksittäinen ponnistus kauppatieteiden maisterin 

tutkinnossa. Haastavuutta lisää juuri se, että sitä usein tehdään työn ohessa. 

Gradun tekeminen ja edistäminen vaatikin äärimmäisiä ponnisteluja ja paljon 

tsemppausta. Olenkin äärimmäisen onnellinen, että minulla on ollut ympärilläni 

upeat tukijoukot, alkaen ohjaajistani Satu Pätäristä ja Pasi Syrjästä. Heitä haluan 

kiittää ansiokkaasta ohjauksesta ja avusta. Haluan myös kiittää perhettäni, joka on 

ollut arvokas tuki. Erityiskiitos veljentyttärelleni, joka auttoi minua litteroinnissa. 

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin kihlatulleni. Uskallan väittää, etten olisi vielä 

valmistumassa ilman hänen tukeaan ja kannustamistaan. 
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1   JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Johdon laskentatoimen ammattilaisten roolia organisaatiossa ja niiden toimimista 

liikkeenjohdon päätöksenteon tukena on tutkittu jo pitkään. Aihe on kiinnostanut 

sekä suomalaisia että kansainvälisiä tutkijoita etenkin viime vuosikymmeninä. Jo 

1980-luvun lopulla ja varsinkin 1990-luvulla johdon laskentatoimen roolissa ja 

toimintatavoissa tunnistettiin tarve muutokseen (ks. esim. Atkinson et al., 1997; 

Friedman & Lyne, 1997; Granlund & Lukka, 1997, 1998a, b; Burns & Vaivio, 

2001). 

Muutosta on tutkittu tällä vuosituhannella laajasti, ja tutkimuksissa on havaittu 

johdon laskennassa ja sen roolissa organisaatiossa yleinen muutostrendi. On 

havaittu myös, että johdon laskentatoimen ammattilaisten, joita kutsutaan 

Suomessa hyvin usein controllereiksi, työnkuvassa on tapahtunut muutos (ks. 

esim. Järvenpää, 2001; Vaivio & Kokko, 2006; Baldvinsdottir, Burns, Norreklit & 

Scapens, 2009). Controllereita on aiemmin kuvailtu historiaan painottuvina, 

numeroihin käpertyvinä ja yksityiskohtiin keskittyvinä ”pavunlaskijoina” tai 

organisaation ”vahtikoirina”, jotka eivät ymmärrä sen syvällisemmin lukujen 

merkitystä liiketoiminnalle (Granlund & Lukka, 1998a, b; Friedman & Lyne, 2001; 

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

Nykyään controllerin on nähty saaneen uuden roolin liiketoimintaa ymmärtävänä 

johdon ”kumppanina” toimintaympäristön muuttumisen ja uusien 

laskentainnovaatioiden seurauksena. Moderni, johdon kumppanina toimiva 

controller osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon, ymmärtää laajasti liiketoimintaa 

sekä markkinaolosuhteita ja on aktiivinen kommunikoija eikä enää pelkästään 

tuijota historiaan ja tyydy laatimaan standardisoituja raportteja (Vaivio & Kokko, 

2006). Toisaalta controllerin roolin muuttumista johdon kumppaniksi ja 

pavunlaskijan häviämistä on myös kyseenalaistettu (ks. esim. Lambert & Sponem, 

2012) tai on ainakin esitetty, että perinteiset pavunlaskijan ja vahtikoiran tehtävät 
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ovat vielä nykyäänkin keskeisessä osassa monien controllerien työtä (Verstegen 

et. al., 2007). Tämä debatti on jatkunut pitkään ja sitä käydään edelleen. 

Kuten sanottu controllerin roolia on tutkittu paljon, mutta tähän mennessä 

yritettäessä ymmärtää modernin controllerin roolia organisaatiossa, usein toistuva 

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

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

Kirjallisuudessa onkin esitetty vaatimuksia (ks. esim. Verstegen et al., 2007, 19; 

Ten Rouwelaar & Bots, 2008, 33; Pierce & O’Dea, 2003, 261), että tutkimuksiin 

sisällytettäisiin myös toinen näkökulma eli controllerin tuottaman tiedon 

hyväksikäyttäjän näkökulma. Jotta saataisiin tarpeeksi hyvä kuva controllerin 

roolista johdon päätöksenteon tukijana, on tarpeen kysyä myös johdon 

näkökulmaa asiasta. Johtajien tulisi osallistua tutkimuksiin, jotta controllerin eri 

roolien vaikutukset voitaisiin tarkentaa (Ten Rouwelaar, 2006), koska käsitykset 

controllereiden tuen merkityksestä ja roolista voivat vaihdella controllereilla ja 

operatiivisella johdolla (Byrne & Pierce, 2007). 

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

tutkimuskentässä ja haastavat tutkijoita laajentamaan jatkossa kohderyhmäänsä 

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

controllerin tuottamasta tiedosta ja sen hyväksikäytöstä. Tässä tutkielmassa 

otetaankin huomioon controllerin näkökulman lisäksi myös johdon näkökulma. 

Controllerien lisäksi tätä tutkielmaa varten haastatellaan johdon edustajia, jotka 

käyttävät controllerien tuottamaa informaatiota hyödyksi päätöksenteossaan. 

Jo aikaisemminkin (Jönsson, 1998) on vaadittu johdon laskentatoimen liittämistä 

kiinteämmin johtamiseen. Hall (2010) onkin vastannut tähän vaatimukseen ja 

painottanut johdon näkökulmaa ja vaatinut tutkimukselta lähestymistapaa, joka 

toisi käytännön lähemmäksi teoriaa. Melko hiljattain tutkimuksessa on myös 

nostettu esiin termi johdon laskentatoimi käytäntönä (management accounting as 

practise) (ks. Ahrens & Chapman, 2007). Tämä viittaa siihen, että uusien 

laskentainnovaatioiden sijaan alan akateemisen keskustelun painopiste siirtyy 

organisaatioiden käytäntöihin ja siihen, mitä johdon laskentatoimi on oikeasti 

käytännössä. 
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Tässä tutkielmassa termi controller tarkoittaa henkilöä, joka työskentelee 

läheisessä yhteistyössä tulosyksikön johdon kanssa ja tuottaa johdolle tarpeellista 

laskentainformaatiota koskien esimerkiksi kustannuksia, kannattavuutta ja 

investointeja. Controller on taloushallinnon ja erityisesti johdon laskentatoimen 

osaaja, joka tuottaa tietoa ensisijaisesti johdon tarpeisiin eikä niinkään 

lakisääteiseen tulosraportointiin, vaikka sekin saattaa olla osana controllerin 

työnkuvaa. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksella pyritään selvittämään case -yrityksen kautta controllerin 

nykyaikainen rooli yrityksessä ja erityisesti sen rooli johtamisessa. Johtamisroolin 

lisäksi tavoitteena on saada syvällinen kuva controllerin työtehtävistä, tärkeistä 

ominaisuuksista ja asemasta organisaatiossa. Tutkimuksessa haastatellaan sekä 

ylimmän johdon että keskijohdon edustajia ja siten tutustutaan heidän päivittäiseen 

työhönsä ja laskentainformaation merkitykseen siinä. Samalla tavataan 

controllereja, tutustutaan heihin ja pohditaan heidän rooliaan ja tehtäviään 

keskeisenä osana päivittäisjohtamista. Näin tutkimuksen teemoja pohditaan 

käytännönläheisesti kahdesta näkökulmasta; johdon ja controllerien 

näkökulmasta. 

Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella controllerin kahden erilaisen roolin 

suhdetta, sillä kirjallisuudessa on esitetty eriäviä käsityksiä controllerin uudesta 

roolista. Mm. Ten Rouwelaar (2006) huomauttaa, ettei controllerin roolissa 

välttämättä ole tapahtunut täydellistä muutosta vaan moderni controller toimii 

pikemminkin eräänlaisessa hybridi-roolissa, joka on yhdistelmä pavunlaskija- ja 

johdon kumppani -rooleja. Ten Rouwelaar (2006) painottaa edelleen controllerin 

roolin kaksijakoisuutta ja kuvaa hybridiroolin kahta komponenttia osuvasti termeillä 

valvontarooli ja tukirooli.  

Casen avulla tarjotaan uusia näkökulmia keskusteluun, jota aiheesta on aiemmin 

käyty. Lisäksi tutkielmalla annetaan mahdollisuus tarkastella controllerin rooliin 
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vaikuttavia tekijöitä, controllerin roolia, tehtäviä ja ominaisuuksia aiempien 

teorioiden valossa uudenlaisessa kontekstissa. Tutkielman kannalta erityisen 

kiinnostava on Partasen (2001) monipuolinen roolikuvien tarkastelu metaforien 

kautta, jota käytetäänkin keskeisenä teoreettisena lähtökohtana tässä 

tutkielmassa. 

Tutkimuksen tavoitteena on vastata seuraavaan pääkysymykseen: 

1. Miten controllerit ja johto näkevät controllerin roolin johdon 

päätöksenteon tukijana? 

Ja seuraaviin alakysymyksiin: 

2. Miten controllerit ja johto näkevät controllerin roolin muuttuneen ja 

millaisia rooleja controllerille on? 

3. Miten controllerit ja johto näkevät controllerin työssä toteutuvan kaksi eri 

roolia: valvonta- ja tukirooli, ja aiheuttaako tällaisessa kaksoisroolissa 

työskentely konflikteja controllerin työhön?  

 

Tutkielmassa pyritään löytämään vastaukset näihin tutkimuskirjallisuuden ja case-

tutkimuksen pohjalta. Pääkysymys koskee controllerin nykyaikaista roolia ja sen 

kehityssuuntaa ja viittaa siihen, että controllerin roolia tutkitaan kahdesta eri 

näkökulmasta eli controllerin ja johdon näkökulmista. Vaikka controllerin rooli 

johdon päätöksenteon tukijana on tutkimuksen keskiössä, käydään siinä läpi myös 

muita moderneja controllerin rooleja. Näistä keskitytään tarkemmin controllerin 

kaksoisrooliin; valvontarooliin ja tukirooliin (Ten Rouwelaar, 2006)  

Tässä työssä controllerin roolin tarkastelussa keskitytään erityisesti suomalaiseen 

toimintaympäristöön, sillä kuten Scapens (1990) muistuttaa, laskentatoimen 

käytännöt toteutuvat ja rakentuvat sosiaalisessa kontekstissa. Controllerin rooli on 

usein hieman erilainen suomalaisessa ympäristössä kuin muualla maailmassa 

(Granlund & Lukka, 1997) ja koska empiirisessä osassa tutkitaan suomalaista 

yritystä, on loogista rajata tutkimuksen empiriaosuus maantieteellisesti Suomeen. 

Tutkimus on lisäksi rajattu koskemaan vain yhden yrityksen controllereita ja johtoa. 

Merkittävimpänä uutena näkökulmana suhteessa moneen aikaisempaan 

tutkimukseen on, että tässä työssä otetaan mukaan myös johdon näkökulma. 
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Tutkimus on tapaus- eli case-tutkimus ja kohteena on suomalainen palveluyritys, 

sen johdon laskentatoimen ammattilaiset sekä johto. Case-yrityksestä käytetään 

tässä tutkielmassa nimitystä case-yritys. Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus, sillä menetelmänä on käytetty haastatteluja. Kaikki haastateltavat 

haastateltiin puolistrukturoituja haastatteluja käyttäen. Haastattelurungot on jaettu 

teemoihin, joissa jokaisessa on useampia kysymyksiä. Näin myös haastattelujen 

vastaukset olivat helppo teemoitella.  

Case-yrityksen controllereista haastateltiin kolmea controller -tittelillä 

työskentelevää johdon laskentatoimen ammattilaista. Lisäksi haastateltiin 

talousjohtajaa, yhden liiketoimintayksikön johtajaa sekä tuon liiketoimintayksikön 

johtoryhmän jäsentä. Controllerit raportoivat suoraan tai ainakin osin henkilöille, 

jotka valittiin haastateltaviksi johdon edustajista. Controllereista haastateltaviksi 

valikoitui sisäisen laskennan controllereita, sillä heidän työnkuvansa on tutkielmaa 

ajatellen oleellisin. Heillä on yleensä yrityksissä suurin rooli tuotettaessa 

informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielma rakentuu viidestä luvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään 

tutkimuksen aihe ja sen taustaa, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset, 

tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto sekä käydään lyhyesti läpi tutkielman 

rakenne. 

Tutkielman kirjallisuuskatsauksessa, luvuissa kaksi ja kolme, tarkastellaan 

tutkielman aihetta ja siihen liittyviä tärkeimpiä löydöksiä aikaisemman 

kirjallisuuden ja tutkimuksen avulla. Luvussa kaksi käydään lyhyesti läpi miten 

controllerin rooli on muuttunut ja etsitään syitä muutoksen taustalle. Kolmannessa 

luvussa taas perehdytään perusteellisemmin modernin controllerin erilaisiin 

rooleihin, tehtäviin sekä ominaisuuksiin. 
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Luvussa neljä esitellään ensin tarkemmin tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto sekä case-yritys. Samassa luvussa 

avataan haastattelujen tulokset ja esitellään empiiriset löydökset. Neljännessä 

luvussa pyritään myös analysoimaan tärkeimpiä löydöksiä ja otetaan kantaa niiden 

merkitykseen aikaisemman tieteellisen tutkimuksen rinnalla. Viimeisessä 

kappaleessa kerrataan tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja niiden rajoitukset 

sekä pohditaan jatkotutkimusaiheita. 
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2   JOHDON LASKENTATOIMEN MUUTOS 

 

Johdon laskentatoimen tehtävä voidaan tiiviimmässä muodossaan määritellä 

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

Burns & Scapens, 2000). Johdon laskentatoimen muutosta on tutkittu paljon 

akateemisessa kirjallisuudessa menneiden kolmenkymmenen vuoden aikana (ks. 

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

tai ainakin käännekohdaksi muutoksen analyyttisessä tarkastelussa kuvataan 

vuotta 1987, jolloin Johnson ja Kaplan julkaisivat kuuluisan kirjansa Relevance 

Lost. Kirjassaan Johnson ja Kaplan argumentoivat johdon laskentatoimen olevan 

kriisissä ja tarvitsevan uusia, tuoreita toimintatapoja ja työkaluja (Byrne & Pierce, 

2007). 

Tämän jälkeen onkin muuttunut paljon. Erityisesti valtava kehitys 

informaatioteknologiassa ja uusien laskentainnovaatioiden, kuten 

toimintokustannuslaskennan, Balanced Scorecardin, EVA:n (economic value 

added) tai rullaavan ennustamisen käyttöönoton on nähty muuttaneen johdon 

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

kun johdon laskentatoimen toimintatavat ja työkalut ovat muuttuneet, myös johdon 

laskentatoimen ammattilaisten työnkuva on muuttunut. Yleisesti on tunnistettu 

muutos selkeästi liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Johdon 

laskentatoimen ammattilaisten nähdään nykyään osallistuvan myös tehtäviin, jotka 

olivat aiemmin laskentafunktion ulkopuolella. Burns ja Vaivio (2001) tunnistavat 

tällaisiksi tehtäviksi mm. strategiatyön, IT-järjestelmien implementointiin 

osallistumisen ja muutosjohtamisen. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa johdon laskentatoimen ammattilaisiin viitataan 

usein yleisesti termillä ”management accountants” (ks. esim. Granlund & Lukka, 

1998). Termiä on harvoin määritelty tarkasti, mutta sitä käytetään kuvaamaan 

laajaa joukkoa alan ammattilaisia, jotka työskentelevät sisäisen laskennan 

kentällä, sisältäen controllereita, talousjohtajia ja muita laskennan ammattilaisia. 

Tässä tutkimuksessa kyseistä ryhmää edustaa nimenomaisesti controller-nimike ja 
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vastedes keskitytään nimenomaan controllerin työnkuvaan ja siinä tapahtuneisiin 

muutoksiin. 

 

2.1 Controller-toiminto Suomessa 

 

Kuten mitä tahansa ilmiötä tarkastellessa, myös controller-toimintoa tutkittaessa 

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

kulttuurisessa kontekstissa sitä tarkastellaan. Ahrens & Chapman (2000) 

vertailivat controllereita Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Ten Rouwelaar (2006) 

taas tutki controllereita Hollannissa ja Zoni & Merchant  (2007) Italiassa. Suomen 

ulkopuolella controller-tittelillä työskentelevä henkilö on usein yksikön ylin 

talousosaamisen edustaja, jonka vastuulla on sekä sisäisen että ulkoisen 

laskennan tehtäviä (Ten Rouwelaar, 2006). Nimikettä käytetään usein 

substituuttina CFO (chief financial officer)-nimikkeelle. 

Suomessa sen sijaan controller-nimikkeellä viitataan yleensä sisäisen laskennan 

ammattilaiseen, joka työskentelee tulosyksikön johdon tai talousjohdon 

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

aseman suomalaisessa kontekstissa: 

”Suomessa controllereja tapaa useimmiten tulosyksiköissä ja vain harvoin 

konsernitason keskitetyissä talousosastoissa. Controllerin tärkein tehtävä 

on tuoda taloudellinen perspektiivi johdon päätöksentekotilanteisiin ja pitää 

huolta siitä, että informaatio todella vastaanotetaan organisaatiossa.” 

Kuten johdannossa mainittiin, johdon laskentatoimen tutkimuskenttä on ollut 

aktiivinen controllerin roolin ja sen muutoksen tutkimisessa viimeisen noin 

kahdenkymmenen vuoden aikana, varsinkin Suomessa. Tutkimuksia on tehty 

laajalla rintamalla, mutta erityisesti juuri mainitut kaksi tutkijaa Markus Granlund ja 

Kari Lukka ovat tehneet muutaman todella mielenkiintoisen tutkimuksen. Lisäksi 

koska suomalaiset tutkimukset ovat tämän tutkielman lähteistä keskeisimpiä, 

halutaan tässä kohtaa nostaa esiin Granlundin ja Lukan (1998) suomalaisuutta ja 

johdon käytäntöä yhdistävä tutkimus.  
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Tutkimuksesta selviää millainen yhteys suomalaisella kulttuurikontekstilla on 

controllerin työhön ja arkeen. Tutkijat käsittelivät rinnakkain suomalaisen ihmisen 

arkkityyppiä ja stereotypiaa johdon laskennan ammattilaisesta ja löysivät yhteyden 

kansallisten ominaisluonteenpiirteiden ja controller-roolin välille. Monien tekijöiden 

myötä, varsinkin kansainvälistymisen, rooli on muuttunut ja muuttumassa kohti 

liiketoimintaorientoituneempaa controllerin roolia. (Granlund & Lukka, 1998) 

Aihepiiri on herättänyt laajalti kiinnostusta johdon laskentatoimen tutkijoissa. 

Näyttäisi siltä, että tutkijoiden kiinnostus on herännyt 1990-luvun puolivälin jälkeen, 

kun muutoksia huomattiin tapahtuvan. Kiinnostus aiheeseen on jatkunut tähän 

päivään saakka, vaikka Granlundin ja Lukan (1997, 1998a, b) tutkimuksista on 

kulunut jo noin kaksikymmentä vuotta ja kuten tässä tutkielmassa myöhemmin 

selviää, sen jälkeenkin on tehty merkittäviä tutkimuksia muidenkin suomalaisten 

tutkijoiden toimesta. Vaikka keskustelu on jatkunut jo kauan, ilmiön 

monihaaraisuus ja ristikkäisvaikutukset hyvin moniin asioihin yritysten ja johdon 

laskennan käytännön arjessa takaavat, että tämän aiheen pohtiminen ja 

tutkiminen säilyvät ajankohtaisina vielä pitkään. 

Controllerin työtehtävät vaihtelevat kirjallisuudessa paljon ja tehtävien luonne ja 

määrä riippuu siitä, millaisessa organisaatiossa ja millaisessa roolissa controller 

toimii. Yleisesti controllerin työtehtäviin kuitenkin määritellään kuuluvaksi muun 

muassa taloudellisen informaation tuottaminen ja analysointi, sisäinen raportointi, 

laskentatoimen järjestelmien kehittäminen ja budjetointi (ks. esim. Burns & 

Baldvinsdottir, 2005). 

Suomessa controllerin tittelillä työskentelevillä henkilöillä saattaa olla myös 

ulkoisen laskennan tehtäviä. Tällöin tittelinä on yleensä Financial Controller ja 

tehtävät liittyvät esimerkiksi tilinpäätösraportointiin tai konsolidointiin. Sisäisen 

laskennan työhön ensisijaisesti keskittyvät controllerit sen sijaan työskentelevät 

useimmin controller tai business controller –nimikkeillä. Tässä tutkimuksessa 

mielenkiinto keskittyy ensisijaisesti juuri sisäisen laskennan ammattilaisiin. 
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2.2 Controllerin roolin muutos 

 

2.2.1 Perinteinen controllerin rooli 

 

Kirjallisuudesta saattaa saada käsityksen, että controllerit on aikaisemmin nähty 

negatiivisessa valossa. Controllereista on perinteisesti usein käytetty nimitystä 

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

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

laskeminen on tylsää, mekaanista ja pikkutarkkuutta vaativaa työtä. Controllerin 

roolin onkin nähty kehittyneen kirjanpitäjän ammatista ja erityisesti historiallisten 

numeroiden täsmällinen esittäminen on ollut tärkeää. Controllerin ymmärrys 

liiketoiminnasta on ollut vähäistä ja hän on lähinnä keskittynyt tuottamaan 

formaaleja talouden raportteja. (Järvenpää, 2001) Lisäksi pavunlaskija nähdään 

sosiaalisesti kömpelönä ja haluttomana luomaan sosiaalisia suhteita oman 

osastonsa ulkopuolella (Friedman & Lyne, 1997). 

Vaivio ja Kokko (2006) tunnistavat perinteisessä pavunlaskijan stereotypiassa 

samankaltaisia, pääosin negatiivisia piirteitä. Kirjoittajat kuitenkin huomauttavat, 

että pavunlaskija-nimikettä käytetään usein sekä akateemisessa tutkimuksessa 

että käytännön elämässä stereotyyppisenä nimityksenä kuvaamaan 

laskentaihmisiä. Stereotypiaan liittyy edellä kuvatun kaltaisia negatiivisia 

mielikuvia. Kirjoittajat havaitsevat, ettei pavunlaskijan stereotypia kuitenkaan ole 

osuva kuvaus ainakaan suomalaisen controllerin roolista. 

 

2.2.2 Pavunlaskijasta controlleriksi 

 

Kuten jo monesti tässä tutkielmassa on tehty selväksi, on havaittu, että johdon 

laskentatoimen ammattilaisten eli controllereiden työnkuvassa on tapahtunut 

muutos (ks. esim. Järvenpää, 2001; Vaivio & Kokko, 2006). Controller on siirtynyt 

pavunlaskijasta paljon moniulotteisempaan controllerin rooliin. Granlund ja Lukka 



11 
 

(1998b) kuvailevat pavunlaskijan ja modernin controllerin roolien erilaisia piirteitä 

alla olevassa taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. ”Pavunlaskijan” ja controllerin tyypilliset piirteet (Granlund & Lukka, 

1998b, 202) 

Piirre "Pavunlaskija" Controller 

 
Ajallinen 

suuntautuminen 

 
Suuntautuminen 
menneisyyteen 

 
Suuntautuminen nykyhetkeen 

ja tulevaisuuteen 

 
Toimialan tuntemus 

 
Ei edellytetä 

 
Edellytetään 

Viestinnän ensisijainen 
tarkoitus 

Täyttää muodolliset 
tietotarpeet 

Aktiivinen huomion 
suuntaaminen saadakseen 

viesti perille 

Vastuualue Kapea; kattaa oikeiden 
raporttien tuottamisen 

ajallaan 

Laaja; kattaa relevanttien 
lukujen tuottamisen ja niiden 
soveltamisen liiketoiminnan 

päätöksiin 

Muiden osastojen 
arvostus 

Vähäinen; perustuu 
yleensä pelkoon 

Korkea aktiivisia ja kyvykkäitä 
henkilöitä kohtaan 

Yleinen toimintatapa Informaation kerääjä ja 
prosessoija 

Johtoryhmän jäsen ja 
muutosagentti 
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Pavunlaskijan roolimalliin liittyy paljon negatiivisia assosisaatioita, mutta silti 

pavunlaskija on edelleen relevantti rooli käytännön laskentatoimen ja 

taloushallinnon arjessa. Pavunlaskijan piirteet toimivat osittain pohjana controllerin 

kyvykkyyksille ja osittain tarve pavunlaskijapiirteille säilyy laskentafunktion 

keskitetyissä osissa. Näin ollen molempia rooleja tarvitaan ja kirjoittajien mukaan 

laskentaihmisten kahtiajako näin selkiytyy. (Granlund & Lukka, 1998b) Granlundin 

ja Lukan (1997, 1998a, b) mukaan controller on siis nimike kehittyneelle, 

modernille controllerille. 

 

2.1.3 Muutoksen taustavoimat 

 

Controllerin on nähty siirtyneen pavunlaskijan roolista moniulotteisempaan, johdon 

tukea korostavaan rooliin. Kirjallisuudessa on havaittu muutoksen 

taustavaikuttajina erilaisia voimia. Tietotekniikan kehittyminen, johdon 

laskentatoimen uusien innovaatioiden syntyminen ja toimintaympäristön 

monimutkaistuminen ovat johtaneet siihen, että johto on alkanut vaatia yhä 

enemmän tiedon tulkintaa sen tuottamisen sijasta (Roehl-Anderson & Bragg, 

2004). Myös Järvenpää (2001) jaottelee muutoksen taustavoimat kolmeen 

ulottuvuuteen: 

1. Uudet laskentainnovaatiot (mm. Balanced Scorecard, 

toimintokustannuslaskenta, EVA, tavoitekustannuslaskenta) ovat 

kehittyneet lähtökohtaisesti ennen kaikkea liikkeenjohdon tukea ajatellen. 

Niiden käyttöönotto lisää näin ollen sisäisen laskennan ammattilaisten 

liiketoimintaorientoituneisuutta. 

 

2. Laskentatoimen tietojärjestelmät taas ovat kehittyneet käsi kädessä yleisen 

IT-järjestelmien kehityksen kanssa. Entistä tehokkaammat järjestelmät 

datan käsittelyssä ja muokkaamisessa mahdollistavat rutiiniraportoinnin 

tehokkaamman hoitamisen, mikä vapauttaa controllerin aikaa johdon 

tukemiseen. 
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3. Inhimillinen ulottuvuus liittyy laskentatoimen ammattilaisten identiteetin 

muutokseen ja ammattitaidon arvostuksen nousuun. 

Näiden lisäksi muutoksen taustalla on ollut ulkoisen toimintaympäristön ja 

kulttuurin vaikutus. Muutokset sisäisen laskentatoimen kulttuurissa heijastelevat 

osaltaan muutoksia laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Myös yleinen 

kulttuurinen muutos Suomessa vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin 

suomalaisissa laskentatoimen ammattilaisissa. Esim. kansainvälistyminen on 

kasvattanut suomalaisten avoimuutta ja kommunikointitaitoja, jotka ovat 

molemmat myös ominaisuuksia, joita modernilta controllerilta vaaditaan. (Granlund 

& Lukka, 1998) 

Vaiviolla ja Kokolla (2006) on hieman eri näkemys muutoksen taustalle. He 

uskovat controllerin asiantuntijuuden kehityksen takana olevan kasvava kilpailu ja 

liiketoimintasuuntautuneisuus, yrityksen funktioiden välinen prosessijohtaminen, 

edistynyt järjestelmäarkkitehtuuri sekä laskentakoulutus. Granlund ja Lukka 

(1998a) löysivät lisää taustatekijöitä johdon laskentatoimen muutosta 

käsittelevässä tutkimuksessaan, tosin osittain samoja kuin edellä esitetyt. He 

puhuvat nimenomaan tekijöistä, jotka vaikuttavat laskentakäytäntöjen 

yhdenmukaistumiseen ja erilaistumiseen. Nämä muutosajurit on esitelty 

taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Laskentakäytäntöjen samankaltaistumisen ja erilaistumisen ajurit 

(Granlund & Lukka, 1998a, 157) 

 

 

Kuten taulukosta 2 näemme Granlund ja Lukka (1998a) jakavat tekijät neljään 

ryhmään sen mukaan, millainen muutospaine on kyseessä. Taulukosta voimme 

myös havaita, että samankaltaistumiseen kohdistuu selkeästi enemmän painetta 

kuin erilaistumiseen. Näin ollen laskentakäytäntöjen kerrotaan yhdenmukaistuvan 

eri maiden ja yritysten välillä. Muutos ei kuitenkaan ole nähtävissä pelkästään 

makrotasolla, kuten käsitteissä ja menetelmissä, vaan se näkyy myös mikrotasolla 

eli käytännön tekemisessä, kuten esimerkiksi controller -toiminnon 

hajauttamisena. 

Samankaltaisumista lisäävät paineet Erilaistumista lisäävät paineet

Taloudelliset paineet 1. Globaalit taloudelliset 

suhdannevaihtelut, markkinasääntelyn 

poistaminen

2. Kasvava kilpailu (markkinoiden 

globalisaatio)

3. Edistynyt tuotantoteknologia (esim. 

JIT)

4. Edistynyt informaatioteknologia (esim. 

SAP R/3, ABC-ohjelmistot, Internet, 

Intranet, elektroninen tiedonsiirto, 

lähiverkot jne.)

Pakottavat paineet 1. Ylikansallinen lainsäädäntö (esim. EU)

2. Ylikansalliset kauppasopimukset 

(esim. GATT/WTO, NAFTA, APEC, EU)

3. Laskentastandardien yhtenäistäminen

4. Globaalien yritysten vaikutus 

tytäryrityksiin

5. Pääkonttorin vaikutus yleisesti

1. Kansallinen lainsäädäntö

2. Kansalliset instituutiot (ammattiliitot, 

rahoitusinstituutiot jne.)

Normatiiviset paineet 1. Controllereiden ammatillistuminen 

(verkostot jne.)

2. Yliopistotutkimus ja –opetus

1. Kansalliset kulttuurit

2. Yrityskulttuurit

Jäljittelevät prosessit 1. Johtavien yritysten käytäntöjen 

jäljittely (benchmarking)

2. Kansainvälinen konsulttitoiminta
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Taloudelliset paineet syntyvät maailmanlaajuisista trendeistä ja tekijöistä, tuotanto- 

ja järjestelmäteknologian kehityksestä, globaaleista markkinoista ja suhdanteista, 

jolloin kiristyvä kilpailu johtaa siihen, että yrityksessä otetaan käyttöön jo olemassa 

olevia ja siten valmiiksi saatavilla olevia laskentajärjestelmiä kuten esimerkiksi 

toimintolaskenta sen sijaan, että luotaisiin jotain uutta ja omaperäistä. Pakottavat 

paineet liittyvät ylikansalliseen sääntelyyn, jota on tullut enemmän ja enemmän 

esimerkiksi EU:n myötä. Lisäksi pakottavia paineita voi konserniyhtiöissä tulla 

emoyhtiöstä tuleviin vaatimuksiin. Normatiivisilla paineilla taas tarkoitetaan 

epävirallista sääntelyä, kuten vakiintuneita ammattikäytäntöjä, koulutusta ja 

sosiaalisia velvoitteita. Controllerien ammatti-identiteetti on vahvistunut 

verkostoitumisen, tutkimuksen ja yliopistokoulutuksen myötä, mikä yhtenäistää 

toiminta- ja ajattelutapoja. Samankaltaistumiseen ajaa myös organisaatioiden 

toisiaan jäljittelevät prosessit, mihin johtaa benchmarking ja kansainvälinen 

konsulttitoiminta. (Granlund & Lukka, 1998a) 

Viimeinen tärkeä taustavoima, joka halutaan tässä nostaa esille, liittyy 

organisaatiorakenteeseen, mikä on myös erityisen tärkeä tämän tutkielman 

kannalta. Sisäisen laskennan toiminnot ovat varsinkin Suomessa entistä 

useammin hajautettu tulosyksiköihin. Ulkoisen laskennan toiminnot taas hoidetaan 

usein keskitetysti tai jopa ulkoistetaan. Hajauttaminen, eli controllerien työskentely 

lähellä tulosyksikköjen johtoa, voi lisätä controllerilta vaadittavaa 

liiketoimintaosaamista ja korostaa johdon tukiroolin merkitystä, kun taas 

keskitetyssä talousosastossa controllerin rooli voi olla tarkkailijamaisempi. (Burns 

& Baldvinsdottir, 2005; Granlund & Lukka, 1998b) 

 

Hybridisaatio 

 

Kun käydään keskustelua controllerin työn ja roolin muuttumiseen vaikuttavista 

taustatekijöistä, hybridisaation ilmiöstä on hyvä mainita muutamalla sanalla. 

Ilmiöllä tarkoitetaan ammatillisten rajapintojen häviämistä ja muuttumista sekä 

uudenlaisten toimenkuvien omaksumista (Burns & Baldvinsdottir, 2005; Caglio, 

2003; Kurunmäki, 2004; Miller et al., 2008). Johdon laskentatoimen työtehtävistä 
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on siirtynyt suuri osa controllereilta johdolle ja toisaalta myös johdolta 

controllereille.  

Kurunmäen (2004) tutkimuksessa tutkimuksen kohteena olivat lääkärit, joille oli 

annettu johdon laskentatoimen tehtäviä. Tutkimus osoitti, että lääkärit pystyivät 

kohtalaisen helposti omaksumaan näitä uusia tehtäviä kuten budjetointia, 

hinnoittelua ja kustannuslaskentaa. On mielenkiintoista huomata, että hyvin 

erityyppinen ammattiryhmä pystyi tähän, ja lääkäreiden opittua johdon 

laskentatoimen käytännöt, ei tuossa organisaatiossa tarvittu enää laskentaihmisiä. 

Caglion (2003) tutkimuksessa taas seurattiin hybridisaatiota, joka tapahtui ERP-

järjestelmän käyttöönoton myötä. Tutkimuksessa havaittiin, että uuden 

järjestelmän myötä tiedon läpinäkyvyys lisääntyi ja yhä useammalla oli pääsy 

talousinformaatioon, minkä seurauksena laskentaymmärrys lisääntyi muun 

muassa IT-osastossa ja linjajohdossa.  

Hybridisaatiota on tutkittu melko vähän, vaikka se on hyvin mielenkiintoinen ilmiö 

johdon laskentatoimea ajatellen. Sen on väitetty vievän johdon laskentatoimen 

käytäntöjä organisaatiossa syvemmälle ja laajemmalle sekä edesauttavan 

organisatorista oppimista (Partanen, 2001). Silti siinä on omat haasteensa. 

Hybridisaatio ei tuo organisaatiolle yksilötasolla etuja, kun yrityksen osastot ja 

funktiot pysyvät erillään, mikäli controlleria ei oteta mukaan johtamiseen. Lisäksi 

limittyvät työtehtävät voivat aiheuttaa sekaannusta ja päällekkäistä työtä sekä 

talousinformaation laaduntarkkailu voi vaikeutua ja siten lukuihin voi päätyä 

virheellisyyksiä. (Burns & Baldvinsdottir, 2005) 
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3   MODERNI CONTROLLER 

 

Edellä mainituista taustavoimista johtuen controllerin on nähty siirtyneen 

pavunlaskijan roolista johdon ”kumppaniksi” tai ”konsultiksi” ja kuten jo todettua, 

muutosta on tutkittu laajasti (Järvenpää, 2001; Vaivio & Kokko, 2006; 

Baldvinsdottir et al., 2009). Modernin controllerin rooliin liitetään mm. 

seuraavanlaisia ominaisuuksia; hän ymmärtää laajasti liiketoimintaa ja ympäröivää 

markkinatilannetta, on aktiivinen kommunikoija ja pyrkii osallistumaan 

päätöksentekoon (Vaivio & Kokko, 2006). 

Controllerin roolin on havaittu selkeästi olevan muuttumassa, tai oikeammin 

laajenemassa, liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Granlund ja Lukka 

(1998b) kuvaavat roolin laajenemisen ja siirtymisen moniulotteisempaan, johdon 

tukea korostavaan rooliin kuvion 1 havainnollistamalla tavalla. Samankaltainen 

kuva hieman eri muodossa on julkaistu hieman aikaisemmassa julkaisussa 

(Granlund & Lukka, 1997), mutta tässä tutkielmassa on valittu käytettäväksi 

uudempaa kuvaa. Aikaisemmassa kuvassa oli yksi taso enemmän ja tasot olivat 

hierarkiassa alhaalta lueteltuna: historioitsija, vahtikoira, asiantuntija, neuvonantaja 

ja johtoryhmän jäsen/muutosagentti (Granlund & Lukka, 1997, 246). Uudemmasta 

kuvasta on siis poistunut asiantuntija ja toisiksi korkeimmalle tasolle on tullut 

lisäyksenä konsultti. 

Suomalaiset controllerit ovat siirtymässä aikaisemmista vahtikoiran ja 

historioitsijan rooleista ylimmällä tasolla olevaa ideaaliroolia kohti. Johtoryhmän 

jäsenenä controller osallistuu aktiivisesti päätöksentekoon ja toimii myös 

muutosagenttina, joka haluaa omalla toiminnallaan vaikuttaa myös organisaation 

strategisiin päätöksiin. 
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Kuvio 1. Controllerin työnkuvan laajeneminen (Granlund & Lukka, 1998b, 187) 

 

Kuviossa merkillepantavaa on se, että se kuvastaa nimenomaan roolin 

laajentumista eli ylemmät tasot sisältävät myös alemman tason tehtävät. Granlund 

ja Lukka (1997) painottavatkin, että controllerin työ sisältää ja tulee 

todennäköisesti aina sisältämään myös ”vahtikoiran” ja ”historioitsijan” roolin 

elementtejä. Näillä viitataan erityisesti controllerin valvontatehtävään 

organisaatiossa. Myös ylimmällä tasolla olevan johtoryhmän jäsenen täytyy pitää 

huolta taloudellisen informaation oikeellisuudesta sekä johdon toimintaohjeiden 

noudattamisesta. 

Granlundin ja Lukan (1997, 1998a, b) kanssa samansuuntaisesta kehityksestä 

raportoi Järvenpää (2001). Hän tutki suomalaisten laskentatoimen ammattilaisten 

muuttuvaa roolia sekä tarvittavia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia 

muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Järvenpää havaitsi controllerin työnkuvan 

olevan selvästi kehittymässä liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Aiemmin 

controllerin rooli oli välineellinen ja siinä painotettiin ennen kaikkea analyyttisyyttä, 

laskentateknistä osaamista ja itsenäisyyttä. Uusi rooli korostaa osallistumista ja 

siinä korostuvat kommunikaatiotaidot, liiketoiminnan ymmärtäminen ja 

johtamistaidot. 



19 
 

Ehkäpä tuoreimmassa kotimaisessa tutkimuksessa, Vaivio ja Kokko (2006) 

tutkivat suomalaisen controllerin roolia haastattelemalla kahdeksaa controlleria 

kuudessa eri organisaatiossa. Havaintojensa perusteella kirjoittajat olivat valmiita 

hautaamaan pavunlaskija-controllerin suomalaisessa ympäristössä. Vaikkei 

pavunlaskijan stereotypiaa vastaavaa controlleria löytynytkään, Vaivio ja Kokko 

huomauttavat, että controllerin työhön sisältyy edelleen pavunlaskijan 

stereotypiaan liittyviä rutiinitehtäviä, sekä erityisesti ”vahtikoiran” roolin 

elementtejä. 

Siitä, että kehitys olisi niin selkeästi edellä esitetyn suuntaista ja että 

liiketoimintaorientoituminen olisi välttämättä aina hyväksi, on esitetty myös eriäviä 

mielipiteitä. Verstegen et al. (2007) tutkimuksen mukaan lähes puolet 

controllereista luokiteltiin vahdeiksi (watchmen), jotka ovat käytännössä 

verrattavissa pavunlaskijan stereotypiaan. Näin ollen tutkijat päättelivät 

perinteisten laskentatehtävien olevan edelleen tärkeä osa controllerin päivittäistä 

työtä. Heidän Hollannissa tekemänsä tutkimuksen löydökset eroavat siten 

merkittävästi Granlundin ja Lukan (1998b) teoriasta controllerin roolin 

laajenemisesta, mutta täytyy toki ottaa huomioon, että kulttuurinen konteksti on eri. 

Myös Lambert ja Sponem (2012) tutkivat laajasti controllereita Keski-Euroopassa 

ja myös he totesivat, ettei controllerin liiketoimintakumppanina oleminen ole niin 

yleistä kuin on luultu. Sekä Verstegenin et al. (2007) että Lambertin ja Sponemin 

(2012) laajoja tutkimuksia käsitellään vielä lisää myöhemmin tässä tutkielmassa. 

Controllerin roolia johdon kumppanina tai liiketoimintaorientoituneena ei ole 

myöskään aina nähty ihan ongelmattomana. On tilanteita, joissa pelätään, että 

controllerin osallistuminen päätöksentekoon pelätään kadottavan controllerin 

fokuksen muilta tärkeiltä tehtäviltä (Indjejikian & Matejka, 2006). Lisäksi on 

esitetty, etteivät controllerit aina täytä odotuksia, joita heidän sidosryhmänsä ovat 

asettaneet saadun tiedon tai osallistumisasteen muodossa (Pierce & O’Dea, 

2003). Voidaankin todeta, että on vaarallista tehdä tarkkaa kuvausta roolista vain 

yhden näkökulman perusteella, kun rooli on ilmiö, joka syntyy ryhmässä.   

Useammatkin tutkijat ovat löytäneet sen suuntaisia viitteitä, ettei controllerin rooli 

ole vain muuttumassa kohti liiketoimintakumppanuutta ja 

liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Muutos on ennemmin organisaatioon 
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sitoutunut ilmiö kuin laajalti hyväksytty totuus (ks. esim. Byrne & Pierce, 2007; De 

Loo et al., 2011). Erillään keskustelusta roolimuutoksesta onkin syytä kiinnittää 

huomiota tutkimuksiin erilaisista controllereista ja rooleista eri tilanteissa ja 

yhteyksissä (ks. esim. Byrne & Pierce, 2007; Järvenpää, 2009). Tämä viittaa 

vahvasti siihen, että havainnollisempaa voi olla tunnistaa erilaisia controllereita ja 

controller-toimintoja eri tilanteissa ja organisaatioissa sen sijaan, että tutkittaisiin 

muutoksen suuntaa ja sen syitä. 

 

3.1 Modernin controllerin tehtävät 

 

Controllerin tehtäviä on tutkittu paljon (ks. esim. Granlund & Lukka, 1998a; 

Verstegen et al., 2007; Maas & Matejka, 2009). Controllerin tärkeimpiin 

työtehtäviin kuuluu yritysjohdon avustaminen ja tukeminen 

päätöksentekotilanteissa hyödyntämällä laskentatoimen tuottamaa informaatiota ja 

pitää huolta, että tämä informaatio saavuttaa organisaation jäsenet (Granlund & 

Lukka, 1998b). Maas ja Matejka (2009) tutkivat controllereiden tehtäviä sekä 

controllereiden että paikallisen johdon näkökulmasta. Kumpikin osapuoli piti 

tärkeimpänä tehtävänä paikallisen johdon päätöksenteon tukemista. 

Controller myös laatii yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia raportteja sekä 

säännöllisesti että ad hoc pohjalta eli tiettyä tarkoitusta varten tehtyjä raportteja. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2007) Jyrkkiö ja Riistama (2006) määrittelevät raportoinnin 

tarkoitukseksi taloudellisen tietojärjestelmän tuottaman informaation saattamisen 

yrityksen johdon tietoon. Controller voi antaa raportin kirjallisesti tai suullisesti, ja 

tavallisesti ne sisältävät muun muassa tietoa yrityksen toteutuneista tuotoista ja 

kustannuksista ja niiden perustana olevista luvuista sekä yrityksen tavoitelukuja.  

Partasen (2001) mukaan myös raportointijärjestelmän kehittäminen kuuluu 

olennaisena osana controllerin työhön, millä tähdätään raportoinnin 

nopeuttamiseen. Hrisak (1996) taas nostaa esille controllerin tehtävän 

suorituskyvyn mittaamiseen käyttämiensä työkalujen jatkuvassa kehittämissä, 

minkä tarkoituksena on tuottaa parempaa ja kattavampaa tietoa päätöksenteon 

tueksi. Myös Vaivio ja Kokko (2006) korostavat, että suorituskyvyn mittaaminen on 
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olennainen osa controllerin työtä. Yleisin suorituskyvyn mittaamiseen käytetty 

työkalu on Balanced Scorecard, jossa suorituskykyä mitataan neljästä eri 

näkökulmasta. 

Myös erilaisia controllerin tehtävien jaotteluja on tehty. Mouritsen (1996) on 

jakanut tehtävät viiteen kokonaisuuteen: kirjanpito, konsultointi, pankkitoiminta, 

valvonta ja hallinto. Myös Roehl-Anderson ja Bragg (2004) ovat päätyneet melko 

samanlaiseen jaotteluun, kun heidän löytämät kokonaisuutensa ovat suunnittelu, 

organisaatio, ohjaaminen, mittaaminen, taloudellinen analyysi ja prosessianalyysi. 

Malmi et al. (2001) listasivat yhtä lailla controllerin tehtäviä, mutta he tekivät edellä 

esitettyjä yksityiskohtaisemman listauksen sekä yleisimmistä- että tärkeimmistä 

tehtävistä. Nämä kaikki on listattuna taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Controllereiden yleisimmät ja tärkeimmät tehtävät (Mukailtu Malmi et 

al., 2001, 485-287) 

Yleisimmät työtehtävät % Tärkeimmät työtehtävät % 

        

Budjetointi ja 
vuosisuunnittelu 

96,4 % Taloudellinen raportointi 
(yhtiö- tai liike-toimintatasolla) 

85,7 % 

Taloudellinen raportointi 
(yhtiö- tai liike-
toimintatasolla) 

94,6 % Budjetointi ja vuosisuunnittelu 69,6 % 

Ad hoc -taloudellisten 
analyysien laatiminen 

90,2 % Laskennallisten tieto-
järjestelmien suunnittelu ja 
kehittäminen 

50,0 % 

Budjetin kontrollointi 88,4 % Kirjanpidon ja johtamisen 
järjestelmien kehittäminen 

46,4 % 

Laskennallisten tieto-
järjestelmien suunnittelu ja 
kehittäminen 

87,5 % Budjetin kontrollointi 39,3 % 

Kirjanpidon ja johtamisen 
järjestelmien kehittäminen 

84,8 % Taloustoiminnon johtaminen 30,4 % 
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Mielenkiintoisena havaintona taulukosta voidaan nostaa se, miten eroavat 

controllerien näkemykset siitä mitkä ovat tärkeimmät työtehtävät ja mitä he 

todellisuudessa tekevät pääasiallisina työtehtävinään. Malmi et al. (2001) 

haastattelivat tutkimustaan varten 300 laskentatoimen ammattilaista, joista 112 

vietti yli 50 prosenttia työajastaan johdon laskentatoimen tehtävissä. Tässä 

tutkielmassa nimenomaan tuo ryhmä on mielenkiinnon kohteena, joten edellä 

esitetty taulukko on koottu kyseisen ryhmän vastauksista. 

 

3.2 Informaatio modernin controllerin välineenä 

 

Pierce ja O’Dea (2003) tutkivat eroja controllerin ja johdon välisissä käsityksissä 

tuotetun informaation laadusta ja hyödyllisyydestä. Tutkimuksessa pyrittiin 

selvittämään, vastaavatko controllerin ja johdon ajatukset informaation laadusta 

toisiaan, ja miten informaation laatua ja controllerin roolia voisi johtajien mielestä 

tulevaisuudessa kehittää. Tutkimusta varten Pierce ja O’Dea (2003) haastattelivat 

controllereita ja tuotannon sekä myynnin johtoa 11 yrityksestä eri toimialoilta. 

Heidän tutkimuksensa on yksi harvoista controllerin roolia tutkineista tutkimuksista, 

joissa on controllerin näkökulman lisäksi otettu huomioon myös johdon näkökulma. 

Piercen ja O’Dean (2003) tutkimuksen mukaan johtajat toivoivat parannuksia 

informaation oikea-aikaisuuden, laajuuden, joustavuuden ja ulkoasun suhteen. 

Vaikka informaation sisältö olisikin hyödyllistä, se tulee päätöksenteon kannalta 

yleensä liian myöhään. Tietoa kaivattiin myös laajemmalta alueelta ja haluttiin, että 

tieto sisältäisi toiminnan eri osa-alueita ja myös ei-taloudellisia mittareita. 

Controllereilta toivottiin joustavuutta oman raportointinsa uudistamisessa, sillä he 

tuottivat paljon sellaista tietoa, jota kukaan ei enää kokenut hyödylliseksi. Lisäksi 

toivottiin räätälöityä raportointia täydentämään standardiraportteja. Tiedon 

ulkoasuun toivottiin parannuksia muun muassa lisäämällä kuvaajia, lyhentämällä 

raportteja ja esittämällä luvut vertailukelpoisessa muodossa. 

Johto sai esittää myös toiveita controllerin roolista tulevaisuudessa. Controllerilta 

odotettiin enemmän liiketoiminnan tukea ja yhteistyötä johdon kanssa, jota 

edesauttoi controllerin sijoittaminen työskentelemään fyysisesti lähemmäs johtoa. 
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Lisäksi controller haluttiin osaksi johtoryhmää tuomaan taloudellista informaatiota 

näkyviin. Edellytyksenä johdon tuelle korostettiin liiketoiminnan ja esimerkiksi 

tuotantoprosessin ymmärtämistä. (Pierce & O’Dea, 2003) 

Raportointia johdon näkökulmasta ovat tutkineet myös Burns & McKinnon (1993), 

jotka perustelivat tutkimuksensa lähtökohdaksi, että ”enimmäkseen johdon 

laskentatoimi tapahtuu tyhjiössä, ilman tarpeellisia linkkejä funktion ja sen 

haluttujen tavoitteiden kanssa”. Tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa siihen, 

millaista informaatiota johtajat käyttävät ja mistä he sen hankkivat. Tutkimuksen 

aineistona oli 73 johtajaa 12 pohjoisamerikkalaisesta tuotanto- tai 

jakeluyrityksestä. 

Tuloksista kävi yleisellä tasolla ilmi, että johtajat käyttivät lyhyen aikavälin 

johtamisen tukena pääasiassa yksikköperusteista informaatiota, perustuen 

esimerkiksi tuotantomääriin. Rahamääräiset raportit eivät olleet päivittäisessä 

johtamisessa yhtä tärkeitä, mutta johtajien mukaan rahamääräinen tieto sisältyi 

implisiittisesti tuotantoraportteihin. He tunsivat yrityksensä tuotantoprosessin niin 

hyvin, että ymmärsivät muutosten rahallisen vaikutuksen yksikköperusteisen 

informaation perusteella. Taloudellinen informaatio kasvatti merkitystään vasta 

tehtäessä pitkän tähtäimen suunnitelmia. (Burns & McKinnon, 1993) 

 

3.3 Modernin controllerin erilaisia rooleja 

 

Controllerin roolin muuttumisesta vallitsee selvästi jonkinlainen yhteisymmärrys 

viimeisten vuosien aikana. Vanha pavunlaskija-stereotypia ei selvästikään ole 

enää voimissaan. Pavunlaskijan rooliin liitetyt tehtävät ja ominaisuudet eivät ole 

täysin kadonneet, mutta niiden rinnalle on tullut suuri joukko uusia tehtäviä. 

Uusissa tehtävissä korostuu johdon päätöksenteon tukeminen, liiketoiminnan 

tuntemus ja sosiaaliset taidot. Yhtenevää määritelmää modernille johdon partneri 

–controllerille ei kuitenkaan tunnu löytyvän. 

Järvenpää (2001) tarjoaa vaihtoehtoisen lähestymistavan ja kuvaa 

sipulimallissaan johdon laskentatoimen roolin muodostumista prosessina. 
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Kuviossa 2 ylimpänä nähdään, että controllerin roolin muodostumiseen vaikuttavat 

ajankohtaiset kehitystrendit. Organisaation controller-toiminnon roolia muovaavat 

siis yrityksen kilpailuympäristö, organisaatiorakenne ja organisaatiokulttuuri. 

Controller-toiminnon rooli vaikuttaa edelleen siihen, millaisia taitoja ja tietoja 

organisaatiossa työskenteleviltä controllereilta vaaditaan. Tämä taas vaikuttaa 

siihen, millaisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla varustettu controller on sopiva 

kyseiseen organisaatioon. 

 

 

Kuvio 2. Controllerin roolin muodostuminen, sipulimalli (Mukailtu Järvenpää, 2001, 

454). 

 

Malli huomioi hyvin sen, että erilaisissa organisaatioissa tarvitaan erilaisia 

controllereita eikä universaalia mallia modernille controllerille voida siis edes 

määritellä, vaan se vaihtelee organisaatiosta riippuen. Näin ollen myös controllerin 

rooli johdon päätöksenteon tukijana vaihtelee organisaatiosta toiseen. 
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3.3.1 Erilaisia roolikuvauksia 

 

Erilaisia eri organisaatioille sopivia rooleja on myös tutkittu suhteellisen kattavasti. 

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

hollantilaista controlleria. Tutkimuksessa luokiteltiin controllereita sen mukaan, 

minkälaisiin toimintoihin he työssään osallistuvat. Erilaisia toimintoja tunnistettiin 

37 kappaletta. Vastausten perusteella controllerit luokiteltiin lopulta kahteen 

ryhmään; vahdit (engl. watchmen) ja informaation omaksujat (engl. information 

adopters). Edelliseen ryhmään luokiteltiin kuuluvaksi 55 % kyselyyn vastanneista, 

ja sille tyypilliset työtehtävät muistuttivat perinteistä pavunlaskijan roolia. 

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvia oli 45 % ja ominaisuuksiltaan nämä taas 

muistuttivat modernia, johdon kumppani –controlleria. 

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

kehittymisestä johdon kumppaniksi tällä vuosituhannella voida tehdä. Sen sijaan 

controllerit toimivat tänä päivänä joko vahdin tai informaation omaksujan roolissa. 

Se, kumpaan rooliin yksittäinen controller profiloituu, riippuu mm. 

persoonatekijöistä, organisaatiorakenteesta ja controllerin kokemuksesta.  

Myös Yazdifar ja Tsamenyi (2005) ovat tutkineet controllereiden näkemyksiä 

roolistaan. Heidän tutkimuksensa osoitti, että controllerin rooli vastaa aina 

organisaation tarpeisiin, jolloin on selvää, ettei controllerin roolia voida yleistää. 

Toisissa organisaatioissa tarvitaan enemmän tarkkailija-controlleria, kun taas 

toisissa on tarve liiketoimintaorientoituneemmalle controllerille (Granlund & Lukka, 

1997; Cooper & Dart, 2013).  

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

tässä tutkielmassa aikaisemmin käsitelty kirjallisuus johdon laskentatoimen 

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

controllerin täytyy samanaikaisesti ”käyttää kahta hattua”. Yhtäältä controllerin 

työhön kuuluu johdon päätöksenteon tukeminen ja sen vaatima laaja ymmärrys 

liiketoiminnasta. Samanaikaisesti controllerin tulee ylläpitää yrityksen sisäistä 

kontrollia ja huolehtia taloudellisen tiedon oikeellisuudesta. Näiden kahden roolin 

tasapainottamiseksi Sathe (1983, 35-37) esitti, että riippuen tuloksista, joita 
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organisaatio tavoittelee, sen tulisi järjestää controller-toimintonsa noudattaen yhtä 

neljästä¹ ihannetyypistä: 

Osallistuva controller on ensisijaisesti johdon päätöksenteon tukemista varten. 

Itsenäinen controller taas keskittyy taloudelliseen raportointiin ja sisäisen kontrollin 

ylläpitoon. Jaettu controller tarkoittaa kirjaimellisesti kahta henkilöä, joille 

molemmille on osoitettu oma tehtävänsä, josta he huolehtivat. Toisen henkilön 

tehtävä on johdon tuki ja toisen sisäinen kontrolli. Vahva controller pyrkii 

keskittymään molempiin edellä mainituista tehtävistä. Vahvan controllerin rooli on 

erityisen hankala toteuttaa ja se vaatii persoonallisilta ominaisuuksiltaan 

monipuolista controlleria. (Sathe, 1983) 

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

controllerin roolityyppiä. Tutkimuksen lähtökohtana on enneagrammiteoria, joka 

pohjautuu holistiseen ihmiskäsitykseen. Enneagrammiteoriassa ihmiset jaetaan 

tiettyihin persoonallisuuspiirteiltään samankaltaisiin ryhmiin. Näiden 

persoonallisuusryhmien perusteella myös controllerit voidaan jakaa yhdeksään 

erilaiseen ryhmään, joilla jokaisella on erilainen tapa toimia. Pihlanto kritisoikin 

kirjallisuudessa käytyä pavunlaskijasta johdon kumppaniksi –keskustelua ja totesi, 

että on ilmeistä että työntekijän persoonallisuus vaikuttaa heidän tapaansa tehdä 

työtä ja myös saavutettuihin tuloksiin. 

 

3.3.2 Roolimetaforia 

 

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

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

sekä tulevaisuusorientoituneet roolit. Informaatio- ja valvontarooleja on 

kahdeksan; informaatikko, tulkki, kouluttaja, lähettiläs, sosiaaliviranomainen, 

passipoliisi, vakooja ja salapoliisi. Vuorovaikutus- ja johtamisroolit koostuvat  

____________________________ 

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

Controller ja The Strong Controller (Sathe, 1983, 35-37) 
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kahdesta roolista; sillanrakentaja ja bisneksen vetäjän luottomies, jolloin 

tulevaisuusorientoituneita rooleja on vain yksi; ralliauton kartanlukija. 

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

2000) tavoin persoonallisten ominaisuuksien vaikutusta. Roolit jaotellaan sen 

mukaan, minkälaisia taitoja controllerilta odotetaan ja minkälaisia työtehtäviä hän 

tekee. Roolien vaativuus ja strategiseen työhön osallistuminen kasvaa, kun 

siirrytään informaatio- ja valvontarooleista vuorovaikutus- ja johtamisrooleja kohti. 

Roolit eivät ole toisiaan poissulkevia vaan controller voi toimia useammassa 

roolissa samanaikaisesti, joissakin rooleissa vain hetkittäin ja palata 

roolikehityksessä myös taaksepäin, esimerkiksi vuorovaikutusrooleista 

valvontarooleihin. 

 

 

Kuvio 3. Controllerin roolit ja niiden väliset yhteydet (Partanen 2001, 176) 

 

Kuviossa 3 on kuvattu Partasen (2001) roolien keskinäisiä suhteita. Viivat 

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

olennaista siirryttäessä seuraaviin rooleihin. Paksu viiva korostaa roolin erityistä 

tärkeyttä siirryttäessä kohti seuraavaa, ja kaksisuuntaiset nuolet kuvaavat roolien 
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kytköksiä toisiinsa. Seuraavaksi käsitellään kaikkia näitä rooleja Partasen (2001) 

esittämässä järjestyksessä. 

 

Informaatio- ja valvontaroolit 

 

Informaatio- ja valvontaroolit ovat controllerille perinteisesti miellettyjä rooleja, 

jotka pitävät sisällään esimerkiksi kustannusten valvontaa ja historiatiedon 

tuottamista. Näistä kaksi viimeistä, vakooja ja salapoliisi, asettuvat niin sanotusti 

informaatio- ja valvontaroolien sekä vuorovaikutus- ja johtamisroolien väliin (ks. 

kuvio 3). Ne ovat epäonnistuneita oppimisprosesseja jostakin muusta roolista. 

Informaatio- ja valvontaroolit ovat säilyttäneet merkityksensä, joskin hajauttaminen 

on lisännyt joidenkin merkitystä entisestään.  

Informaatikon keskeisiä tehtäviä ovat, erityisesti organisaatiomuutostilanteessa, 

perusraportointi ja sen kehittäminen. Perusraportointi on rutiinityötä, jossa 

controller hyödyntää hänelle raportointiorganisaation toimintatavoista kertynyttä 

osaamistaan. Kuitenkin merkittävät osaamisvaatimukset controllerille asettaa 

erillisanalyysien laadinta. Partanen (2001, 134) toteaa: ”Informaatikkona controller 

tekee erillisselvityksiä ja hankkii eri tason vastuunkantajille näiden tarvitsemaa 

informaatiota”. Erillisanalyysit liittyvät kehitystrendien tunnistamiseen, asioiden 

välisten yhteyksien hahmottamiseen, tukemansa funktion tai prosessin 

tuntemukseen ja näiden linkittymiseen muihin funktioihin ja prosesseihin. 

Tulkin rooli ja informaatikon roolit liittyvät läheisesti toisiinsa. Tulkki viittaa tiedon 

välittämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen. Lisäksi roolissa korostuu kaksi osa-

aluetta; talousinformaation ymmärrettäväksi tekeminen kaikenlaisille 

vastaanottajille heidän kielellään ja yhteisen ymmärryksen luominen eritaustaisten 

ryhmien välille. Mikäli organisaatiossa esiintyy väärinymmärryksiä, ratkoo tulkki 

niitä, korjaa niihin johtaneita syitä sekä ennaltaehkäisee niiden muodostumista 

jatkossa. Controller voi joutua erityisesti kansainvälisissä konserneissa toimimaan 

tulkkina tytär- ja emoyhtiön välisissä suhteissa välittäessään ymmärrystä 

kulttuurista, käsitteistöstä ja symboleista. Kuitenkin controller toimii tulkkina myös 
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talousosaston ja tukemansa toiminnon/yksikön välillä. Tällöin erityisen tärkeää on 

ymmärtää oman yksikön prosessit ja toimintatavat sekä vastuuhenkilöiden tapa 

hahmottaa asioita. 

Kouluttaja-controller toimii nimensä mukaisesti kouluttajana taloushallinnon 

asioissa. Tällaisiin koulutuksiin kuuluu luonnollisesti muodollista koulutusta, mutta 

koulutusta myös esimerkiksi ad hoc –ongelmatilanteissa ja kirjallisten ohjeistusten 

laatimista. Lähettiläs-roolia taas kuvaa parhaiten tilanne, jossa controller edustaa 

emoyhtiötä usein ulkomaisissa tytäryhtiössä. Tällöin rooliin liittyy tehtäviä varsinkin 

arvojen ylläpitämisestä ja kulttuurin välittämisestä. Lähettiläs-rooli liittyy läheisesti 

tulkin rooliin, sillä controllerin odotetaan välittävän tytäryhtiöön konsernin kulttuurin 

mukaisia käytäntöjä paikalliseen kulttuuriin soveltuvalla tavalla. 

Sosiaaliviranomainen-metafora taas kuvaa sitä, että cotrollerin tehtävänä on toimia 

ongelmanratkaisijana. Tällöin hänen tulee tunnistaa ja määritellä ongelmat sekä 

etsiä niihin ratkaisuja yhteistyössä muun organisaation kanssa. Ongelmien 

tunnistaminen on sekä itsenäistä että epäitsenäistä. Itsenäisellä tunnistamisella 

tarkoitetaan kykyä tunnistaa ongelmakohdat prosesseissa ja kun ongelman 

tunnistaminen on epäitsenäistä, välittää controller vain tietoonsa tulleen ongelman 

eteenpäin organisaatiossa. Ongelmien tunnistaminen edellyttää controllerilta 

laajaa ymmärrystä liiketoiminnasta ja ongelmanratkaisuprosessi edellyttää kykyä 

tiivistää monimutkaisia asioita selkeäksi ja helposti ymmärrettäviksi 

kokonaisuuksiksi. 

Passipoliisi on metafora, joka kuvaa perinteistä controllerin valvontaroolia. 

Toiminnon hajauttaminen on tuonut raportteihin nojaavan seurannan ja 

poikkeamien analysoinnin oheen myös toiminnalliset interventiot, joilla viitataan 

controllerin aktiiviseen osallistumiseen vastuualueensa toimintaan. Kun controller 

on läsnä kaikessa toiminnassa ja näin lisäämässä taloudellista ajattelutapaa 

päivittäiseen toimintaan, siirtyy painopiste valvonnassa jälkikäteisseurannasta 

reaaliaikaiseen päätöksentekoon vaikuttamiseen. 

Vakooja ja salapoliisi ovat metaforia, joissa controller on epäonnistunut 

tehtävässään/roolissaan. Vakooja on epäonnistunut lähettilään roolissa. Tällöin 

konsernista tullut lähettiläs ei ole esimerkiksi omaksunut paikallista kulttuuria tai 
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toimintatapaa vaan toimii täysin emoyhtiöstä opitulla tavalla. Salapoliisi taas on 

epäonnistunut valvontaroolissa. Controller voidaan kokea salapoliisina, jos hän ei 

ole liiketoimintajohdon tasavertainen keskustelukumppani. Valvonta koetaan 

negatiivisena eikä liiketoiminnan tukeminen onnistu. 

 

Vuorovaikutus- ja johtamisroolit 

 

Vuorovaikutus- ja johtamisrooleissa keskeistä on interventioista oppiminen. 

Näiden roolien merkitys kasvaa jatkuvasti. Ne edellyttävät luonnollisesti hyviä 

ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, mutta myös analyysi- ja 

ongelmanratkaisukykyä sekä kokonaisuuksien hallintaa. Kuten kuviosta 3 voi 

nähdä, jotta controller voi toimia näissä rooleissa, edellyttää se lisäksi osaamista 

edellä kuvattujen informaatio- ja valvontaroolien alueella. 

Sillanrakentaja pohjautuu sisällöllisesti tulkin ja lähettilään rooleihin. Varsinkin 

tulkin tehtävät ovat vahvasti perustana sillanrakentajalle keskeiselle tehtävälle. 

Keskiössä on erityisesti vuorovaikutussuhteiden luominen, mutta roolissa 

korostuvat myös ihmissuhteiden hoitaminen, tiimin toimintaedellytysten luominen 

ja vuorovaikutussuhteiden kehittäminen. Huomattavan tärkeää on lisäksi 

luottamukselliset suhteet avainhenkilöryhmien välillä ja verrattuna lähettilääseen, 

korostuu kaksisuuntainen vaikuttaminen eli yhteistä ymmärrystä lisäävän 

vuorovaikutussuhteen muodostaminen. Lähettiläsrooli esiintyy pääasiassa emo-

tytäryhtiösuhteissa, kun taas sillanrakentajaroolin mukaista toimintaa esiintyy 

useammissa organisaation suhteissa. 

Bisneksen vetäjän luottomies viittaa Partasen (2001, 161) mukaan ”modernin 

controllerin roolikuvan ytimeen”. Tässä roolissa controllerin tehtäviin kuuluu 

tulosyksikköjohtajan tukemisen ja uusien ajatusten esittämisen lisäksi 

kyseenalaistamista ja sparrausta. Controller kuuluu tulosyksikön johtoryhmään ja 

on mukana päätöksenteossa, muttei kuitenkaan varsinaisesti tee päätöksiä tai 

henkilökohtaisesti vastaa niiden seurauksista. Controllerilla on mahdollisuus ohjata 

huomio tärkeäksi katsomiinsa asioihin, mikä tuo näin hänelle myös valtaa. 
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Jotta controller voi onnistua bisneksen vetäjän rooleissa, on hänellä 

organisatorisen aseman lisäksi oltava todella laaja osaaminen, jolla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä mm. liiketoiminnan ja toimialan tuntemusta, vahvaa 

talousosaamista, kykyä strategiseen ajatteluun ja asioiden tarkasteluun useista 

näkökulmista sekä argumentointitaitoa. Roolin omaksumisen esteenä taas voivat 

olla rajalliset taloushallinnolliset resurssit, organisaation ominaispiirteet tai 

controllerin taloushallinnollinen orientaatio. Roolin kehittymiselle tarvitaan johdon 

myötävaikutus. 

 

Tulevaisuusorientoituneet roolit 

 

Tulevaisuusorientoituneisiin rooleihin lukeutuu vain yksi rooli ja se asettaa 

controllerin osaamiselle huomattavimmat vaatimukset ja on siten kaikista 

haastavin rooli.  Koska tulevaisuusorientoituneet roolit kuvaavat roolin 

laajenemista ja syvenemistä strategisen suunnittelun suuntaan, on tehtäväkentän 

keskiössä tällöin tulevaisuuden toimintaedellytyksiin vaikuttavien tekijöiden ja 

ilmiöiden analysointi.  

 

Jotta controller voi omaksua Ralliauton kartanlukija -metaforan roolikuvan 

mukaisen toiminnan, edellyttää se bisneksen vetäjän luottomiehen roolin 

täydellistä omaksumista ja siinä onnistumista. Tällöin controllerilla tulee olla 

näyttöjä liiketoiminnan menestyksekkäästä tukemisesta ja controllerin merkitys 

täysipainoisessa strategisessa työssä tulee olla tunnustettuna organisaatiossa. 

Ralliauton kartanlukija toimii neuvonantajana, joten controllerin on tässä roolissa 

ymmärrettävä liiketoiminta-alueen nykytilanne erittäin hyvin. Lisäksi controllerin on 

tunnettava hyvin yrityksen taloudellinen tilanne ja sen kehitys sekä ymmärrettävä 

kokonaisvaltaisesti yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. 

Controllerin tarkastelukulma laajenee tulevaisuuden lisäksi vahvasti yrityksen 

ulkopuolelle, kansainvälisiin kehitystrendeihin ja markkinoiden kehityksen 

seurantaan. On siirryttävä tuottamaan informaatiota odotuksiin ja uskomuksiin 

perustuen sen sijaan, että tuottaa tarkkoja toiminnan onnistumista kuvaavia 
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raportteja. On tärkeää tunnistaa heikotkin muutossignaalit, jotta liiketoimintaa 

voidaan kehittää ajoissa oikeaan suuntaan ja uusia työvälineitä, kuten 

arvoketjuanalyysi, tulee ottaa käyttöön.  

Ralliauton kartanlukija –controllerit ovat harvinaisia. Näyttäisi siltä, että voidakseen 

hoitaa tulevaisuusorientoituneita tehtäviä, tulisi controllerin yleensä luopua 

rutiinitehtävistä ja omata suhteellisen vapaa asema organisaatiossa. 

 

3.3.3 Kaksoisrooli 

 

Annettiin controllerille minkälaisia rooleja tahansa, näyttää siltä, että controllerin 

työhön sisältyy aina kaksi eri komponenttia. Eri kirjoittajat kuvaavat näitä 

komponentteja hieman eri tavoin ja nimeävät ne vaihtelevasti, mutta 

merkityksiltään ne ovat lähellä toisiaan. Ensimmäinen komponentti on 

kontrollointia, eli taloudellisen tiedon oikeellisuuden ja johdon toimintaohjeiden 

noudattamisen varmistamista. Toinen taas on johdon päätöksenteon tukemista. 

Edellä esitetyt erilaiset controllerin roolit näyttäisivätkin vaihtelevan sen mukaan, 

mikä on johdon päätöksentekoon osallistumisen aste. Partasen (2001) 

roolimalleihin nojaten toisessa ääripäässä on passipoliisi, jonka rooli muistuttaa 

inhorealistista pavunlaskijan stereotypiaa. Toisessa ääripäässä taas on ralliauton 

kartanlukija, joka näyttää olevan jopa idealistinen kuvaus visionäärisestä 

johtoryhmän jäsenestä. 

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

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

tarkkuudesta ja oikeellisuudesta (valvontarooli)”. Ten Rouwelaar tutki tuki- ja 

valvontaroolin suhdetta 119:lle business-unit controllerille teetetyn 

kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten erilaiset 

persoonatekijät ja organisatoriset tekijät vaikuttavat kaksoisroolin toteuttamiseen. 

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

Siihen kumpi rooli painottuu enemmän, vaikuttavat kuitenkin sekä organisatoriset 

rakenteet että persoonallisuustekijät. Hierarkkisessa organisaatiossa toimivat 
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controllerit keskittyvät todennäköisemmin valvontarooliin. Hajautettu 

organisaatiorakenne, eli controllerien työskentely tulosyksiköissä keskitetyn 

talousosaston sijaan, puolestaan kasvattaa controllerin tukiroolia. Myös Vaivio ja 

Kokko (2006) sekä Loo, Verstegen ja Swagerman (2011) esittävät, että 

controllerin rooli on nykyään hybridisaatio valvonta- ja tukiroolista. 

Eriäviäkin käsityksiä modernin controllerin kaksoisroolista on esitetty. Verstegen et 

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

persoonallisia ominaisuuksia, ei näitä kahta roolia tulisi edes yrittää yhdistää 

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

sen controller-toiminnon työtehtävät painottuvat ja suunnitella organisaatiorakenne 

ja rekrytointi sen mukaisesti. 

Kaksoisroolissa toimimisen on esitetty myös aiheuttavan controllerin työhön 

konflikteja, koska hän kohtaa vaatimuksia ja odotuksia kahdesta eri suunnasta. 

Roolikonfliktien riski kasvaa erityisesti hajautetussa organisaatiossa. Kun 

controllerilta vaaditaan samanaikaisesti raportointia konsernin controller-funktiolle 

ja oman tulosyksikkönsä johdolle, heikkenee controllerin kyky osallistua johdon 

tukemiseen. Samalla koettu roolien epäselvyys ja roolikonfliktit lisääntyvät. 

Konfliktit liittyvät mm. aikatauluongelmiin, työnkuvan pirstaleisuuteen sekä 

tavoitteiden ja vastuiden epäselvyyteen. (Maas & Matějka, 2009) Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on havaittu myös, että johdon tukirooli korostuu hajautetussa 

organisaatiossa. Kun controller on sijoitettu lähelle tulosyksikön johtoa, yleensä 

sekä tulosyksikön johto että controller pitävät tukiroolia tärkeämpänä. (Granlund & 

Lukka, 1998) 
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4   CONTROLLERIN JA JOHDON NÄKÖKULMIA CONTROLLERIN 

ROOLISTA 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Ensisijainen tutkimusaineisto on hankittu puolistrukturoituja haastatteluja käyttäen. 

Haastattelurungot oli jaettu kolmeen teemaan, joissa jokaisessa oli ennalta 

suunniteltuja kysymyksiä. Haastattelurunkoja oli kaksi, toinen johdon edustajille ja 

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

Haastattelujen teemat on johdettu tutkimuskysymyksistä. Siten molemmissa 

rungoissa yhtenä teemana oli controllerin rooli. Controllerin kaksoisrooli oli yhtenä 

teemana ja etenkin controllerien haastattelurungossa yhdeksi isoksi teemaksi oli 

valittu controllerin tehtävät. Lisäksi teemoissa haluttiin korostaa tutkimuksen kahta 

näkökulmaa ja controllerien rungossa yhtenä teemana oli yhteistyö johdon kanssa 

ja vastaavasti johdon rungossa yhtenä teemana oli työskentely controllerin 

kanssa. Haastattelut toteutettiin kasvotusten ja ne äänitettiin ja litteroitiin. Aineisto 

luokiteltiin hyödyntäen haastattelujen teemoja. Tuloksia esitettäessä on käytetty 

paljon suoria lainauksia hyödyntäen litteroituja tekstejä. Lainauksista tekstiin 

valikoitui ne, joissa asiat olivat parhaiten esitetty ja kiteytetty. Suorien lainauksien 

kieliasua on hieman huoliteltu, jotta niiden luettavuus paranisi. Tämä on tehty 

noudattaen äärimmäistä varovaisuutta, jottei haastateltavien kertoma asia 

muuttunut ollenkaan. Käytännössä suorista lainauksista on karsittu ihmisen usein 

puheessaan käyttämiä täytesanoja, kuten "niinku"-sana sekä karsittu toistoa, 

kuten kaksi "ja"- tai "eli"-sanaa peräjälkeen. Muutoin suorat lainaukset ovat tässä 

tutkielmassa esitetty juuri niin kuin haastateltavat ovat ne sanoneet. 

Kysymykset lähetettiin jokaiselle haastateltavalle sähköpostitse ennen 

haastattelutilannetta, jotta heillä oli mahdollisuus tutustua niihin sekä halutessaan 

valmistautua haastatteluun. Haastatteluissa jokainen ennalta suunniteltu kysymys 

kysyttiin ja jokaisen haastattelun yhteydessä syntyi lisäkysymyksiä sen mukaan 

miten haastattelu eteni.  



35 
 

Haastattelut järjestettiin yhtä lukuun ottamatta case-yrityksen tiloissa. Yksi 

haastateltavista oli haastattelujen tekohetkellä vanhempainvapaalla, joten hänen 

kanssaan haastattelu toteutettiin haastateltavan kotona. Haastattelutilanteet olivat 

rentoja ja onnistuivat erittäin hyvin. Haastattelijalle jäi olo, että oli saanut 

haastateltavien luottamuksen eikä keneltäkään jäänyt siten mitään sanomatta. 

Äänitettyä aineistoa kertyi lähes viisi tuntia ja haastattelut kestivät 40 minuutista 

noin tunnin mittaisiksi. 

Tutkimusta varten haastateltiin kuutta case-yrityksen työntekijää: kolmea 

controlleria ja kolmea johdon edustajaa. Tutkimuksen tekohetkellä case-

yrityksessä työskenteli controller-tittelillä kolme johdon laskentatoimen 

ammattilaista, joista kaksi taloushallinnossa ja yksi hajautetusti 

liiketoimintayksikössä. Taloushallinnossa työskentelevistä contollereista toinen oli 

vanhempainvapaalla, joten käytännössä controllereita työskenteli vain kaksi. 

Vanhempainvapaa ei kuitenkaan estänyt kolmannen controllerin, joka toimi 

taloushallinnossa tittelillä group business controller, haastattelua. 

Vanhempainvapaan aikana häntä tuurasi taloushallinnossa toimiva toinen 

controller.  

Johdon edustajien ensisijainen valintakriteeri oli henkilö, jolle haastateltu controller 

pääasiassa raportoi. Näin ollen haastateltaviksi valikoitui liiketoimintajohtaja 

liiketoimintayksiköstä, jossa kolmas controller toimi sekä talousjohtaja. 

Taloushallinnossa toimivat controllerit raportoivat toki koko konsernin 

johtoryhmälle, mutta talousjohtaja, johtavana johdon laskentatoimen 

ammattilaisena, oli sopivin valinta. Myös haastateltu liiketoimintajohtaja kuului 

konsernin johtoryhmään. Kolmas haastateltu johdon edustaja toimi johtoryhmän 

jäsenenä liiketoimintayksikössä, jonka liiketoimintajohtajaa ja controlleria 

haastateltiin. Vaikkei yksikään haastatelluista controllereista raportoinut hänelle 

suoraan, oli parikin syytä miksi juuri hän valikoitui kolmanneksi haastatelluksi 

johdon edustajaksi. Sen lisäksi, että hänellä oli merkittävä aiempi työura, mm. 

toimitusjohtajana, liiketoimintayksikön controller raportoi myös hänelle 

raportoidessaan kyseisen yksikön johtoryhmälle. Lisäksi hänelle raportoi suoraan 

kaksi asiantuntijaa, jotka tuottivat hänen käyttöönsä ja päätöksenteon tueksi 

laskentainformaatiota. Nämä kaksi asiantuntijaa eivät kuitenkaan pääasiallisesti 



36 
 

toimineet johdon laskentatoimen asiantuntijan tehtävissä vaan siinä tehtävässä 

toimi liiketoimintayksikön johtoryhmässäkin istuva business controller. Haastatellut 

henkilöt on esitelty taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Haastatellut henkilöt 

            

  Titteli Koulutustausta Työkokemus Tehtäväkuvaus   

  

Group Business 
controller 

Kauppatieteiden 
maisteri 

5 vuotta 
laskentatehtävissä 

Koko yhtiön sisäisen 
laskennan 

kehittäminen sekä 
kustannusseuranta 

kaikille eri 
asiakassegmentille. 

  

  

Business 
controller 

Kauppatieteiden 
maisteri 

7 vuotta 
laskentatehtävissä 

Yhden 
liiketoimintayksikön 

johtoryhmän 
controller. Tukee 
johtoryhmässä 

päätöksentekoa ja 
tuottaa erilaisia 

raportteja. 

  

  

Controller 
Kauppatieteiden 

maisteri 
Yli 10 vuotta 

laskentatehtävissä 

Tuottaa yhtiöjohdolle 
taloudellista 

informaatiota (mm. 
yhtiön tilasta ja 

kannattavuudesta) 
päätöksenteon tueksi 

kaikista eri 
liiketoimintayksiköistä 

ja kaikista eri 
asiakassegmenteistä. 
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Liiketoimintajohtaja 
Kauppatieteiden 

maisteri 
20 vuotta 

johtotehtävissä 

Vastaa yhdestä 
liiketoimintayksiköstä 

kokonaisuutena, 
kattaen kaikki 

asiakassegmentit. 

  

  

Talousjohtaja 
Kauppatieteiden 

maisteri 

Lähes 40 vuotta 
esimies-

/talousjohtoteh-
tävissä 

Vastaa mm. yhtiön 
ulkoisesta 

laskennasta, 
sisäisestä 

laskennasta, 
maksuliikenteestä, 

arvopaperihallinnasta 
ja raportoinnista. 

  

  

Palvelujohtaja 
Kauppatieteiden 

maisteri 

Lähes 30 vuotta 
esimies-

/johtotehtävissä 

Vastaa yhdessä 
liiketoimintayksikössä 

kehityksestä, 
kumppanuuksista ja 

tukipalveluista. 

  

            

 

Koska haastattelurungot oli jaettu kolmeen teemaan, oli vastauksetkin helppo 

teemoitella näiden samojen teemojen perusteella. Johdon edustajien 

haastattelurungon teemat olivat työskentely controllerin kanssa, controllerin rooli ja 

pienempänä teemana kaksoisrooli. Controllerien haastattelurungon teemat taas 

olivat controllerin tehtävät, niin ikään controllerin rooli, johon oli sisällytetty 

kysymykset kaksoisroolista ja yhteistyö johdon kanssa.  
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4.2 Tutkimusmenetelmä  

 

Tämä tutkielma on toteutettu tapaus- eli case-tutkimuksena. Case-tutkimus on 

tutkimusmenetelmä, jossa ajankohtaista ilmiötä tutkitaan tosielämän tilanteessa 

(Eskola & Suoranta, 1998). Case-tutkimuksessa aikaisempi teoria ohjaa tiedon 

keräämistä ja analysointia. Menetelmä soveltuu erityisesti tutkimuksiin, joissa 

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

voidaan jakaa vielä käyttötarkoituksensa mukaan eri luokkiin. Scapensin (1990) 

jaottelun mukaan tämä tutkimus on ensisijaisesti selittävä case-tutkimus. 

Tutkimuksen taustalla on olemassa oleva teoria, jonka avulla pyritään 

ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä.  

Case- ja field -tutkimuksia on käytetty johdon laskentatoimessa laajasti. Tarve 

niille on aikoinaan nostettu esiin, sillä ennen laajasti käytetyn kyselytutkimuksen 

väitettiin antavan johdon laskentatoimen käytännöistä liian pintapuolisen kuvan 

(McKinnon, 1988; Scapens, 1990). Case –tutkimus myös mahdollistaa käytännön 

ymmärryksen tutkimuskohteena olevista laskentatoimen ilmiöistä (Scapens, 1990; 

Eisenhardt, 1989). Ilmiö ja sen konteksti ovat usein vaikeasti rajattavissa, mutta 

case-tutkimuksen avulla tutkimusaiheesta voidaan luoda syvällinen ja rikas kuva. 

Lisäksi sen avulla kyetään kuvaamaan mahdollisia konflikteja ja ristiriitoja, jotka 

saattaisivat muilla menetelmillä helposti jäädä havaitsematta (Ahrens & Dent, 

1998). Johdon laskentatoimen ilmiöissä merkityksellistä on usein sosiaalinen 

konteksti, joka pystytään case -tutkimuksissa huomioimaan. 

Edellä on mainittu syitä miksi tämä tutkimus päätettiin toteutettaa case-

tutkimuksena. Case-yrityksen valintaan taas vaikutti se, että tutkija on itse 

työskennellyt samassa yhtiössä, mikä auttoi tutkimuksen toteuttamisessa. 

Kohdeyhtiö myös sopi tätä tutkielmaa varten hyvin kohtalaisen ison kokonsa 

vuoksi, jolloin relevantteja haastateltavia löytyi helposti. Case-yhtiöksi valikoitui 

suomalainen palveluyhtiö, joka on esitelty seuraavaaksi. 
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4.3 Kohdeyrityksen esittely  

 

Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö on suomalainen, vain kotimaisilla markkinoilla 

toimiva palveluyhtiö. Se on selkeästi suurin yhtiö kolme yhtiötä käsittävässä 

konsernissa. Sen liikevaihto vuonna 2015 oli satoja miljoonia euroja, ja se työllisti 

noin tuhat henkilöä. Yhtiön organisaatio oli jaettu horisontaalisesti kolmeen 

asiakassegmenttiin. Vertikaalisesti organisaatio oli jaettu kolmeen 

liiketoimintasegmenttiin. 

Yhtiö on viime vuosina joutunut tekemään merkittäviä organisaatiomuutoksia 

kaikissa liiketoimintayksiköissä. Toimialan muutokset ovat pakottaneet sen 

tehostamaan toimintojaan ja siirtymään entistä vahvemmin perinteisistä 

palvelukanavista uusiin ja tehokkaampiin palvelukanaviin. Muutos on pakottanut 

yhtiön etsimään kustannustehokkaampia toimintatapoja ja muun muassa 

automatisoimaan vahvasti sen prosesseja. Sanottakoon, ettei yhtiö kilpaile 

hinnalla vaan ylivoimaisella, suositteluun johtavalla palvelulla. 

 



40 
 

Kuvio 4. Yksinkertaistettu kuvaus case-yrityksen organisaatiorakenteesta 

(Mukailtu case-yrityksen www-sivut)  

 

Kuviossa 4 on kuvattu case-yrityksen organisaatiorakenne tutkielman tekohetkellä 

ja minne controllerit organisaatiossa sijoittuivat. Kuten jo todettua, haastatelluista 

controllereista kaksi työskenteli taloushallinnossa ja yksi hajautettuna 

liiketoimintayksikössä (kuvassa liiketoimintayksikkö 1).  Haastatelluista johdon 

edustajista talousjohtaja veti taloushallintoa ja liiketoimintajohtaja 

liiketoimintayksikkö 1:tä. Kolmas johdon edustaja vastasi liiketoimintayksikkö 1:en 

kehityksestä, kumppanuuksista ja tukipalveluista ja kuuluu sen johtoryhmään. 
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4.4 Tulokset 

 

Tässä osiossa käydään läpi merkittävimmät asiat, jotka kaikista kuudesta 

haastattelusta nousivat esille. Tämä osio on teemoiteltu käyttäen hyödyksi 

puolistrukturoitujen haastattelurunkojen teemoja sekä haastatteluissa nousseita 

isompia asiakokonaisuuksia. Osiossa käytetään paljon litteroiduista haastatteluista 

suoria lainauksia, jotka ovat luonnollisesti puhekieltä ja voivat siksi olla paikoin 

hieman vaikealukuista. Suorat lainaukset tuovat kuitenkin parhaiten asiat esiin 

juuri siten kuin haastateltavat ovat ne esittäneet. Koska haastateltavat eivät 

halunneet tulla tunnistetuksi, tässä osiossa ei mainita sitä, kuka haastateltava on 

sanonut mitäkin vaan puhutaan yleisesti controllereista ja johdon edustajista. 

 

4.4.1 Johdon laskentatoimi case-yrityksessä 

 

Kuten jo todettua, haastattelujen tekohetkellä case-yrityksessä työskenteli 

talousjohtajan lisäksi kolme johdon laskentatoimen ammattilaista, joista yksi oli 

vanhempainvapaalla. Aikaisemmin myös muissa liiketoimintayksiköissä on ollut 

business controllerit, mutta haastattelujen tekohetkellä vain yhdessä 

liiketoimintayksikössä toimi business controller. Tämä on ajanut tilanteen siihen, 

että taloushallinnossa toimivan controllerin, jonka tulisi katsoa koko yhtiötä 

horisontaalisesti, ajasta menee suuri osa varsinkin yhden liiketoimintayksikön 

asioiden hoitamiseen. Tämän kyseisen liiketoimintayksikön business controller oli 

lähtenyt yrityksestä jo useita kuukausi ennen haastattelujen tekemistä eikä uutta 

oltu valittu. 

 "No, [tuotan informaatiota] pääasiallisesti tällä hetkellä kaikille johtoryhmäläisille. 

 Tai no, en [liiketoimintayksikkö 1:en] johtajalle, mutta kaikille muille, koska täs ei 

 oo muita controllereita. Kun [liiketoimintayksikkö 2:sta] lähti se controlleri, ni sinne 

 joutuu aika paljon tehä raportteja. Koko johtoryhmä miinus [liiketoimintayksikkö 1] 

 on tää pääasiallinen. Aluks tuotin ehkä pääasiassa toimitusjohtajalle, mut nyt ku 

 [liiketoimintayksikkö 2:ssa] ei enää oo controlleria ni nyt se on ehkä se 

 pääasiallinen minne tuotan ylipäätään täällä palvelua. Erona on se, että kaikki 

 työt, mitä tulee toimitujohtajalta, menee aina edelle. Tää ei ehkä oo oikee tapa 
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 tehä. [Liiketoimintayksikkö 2:lla] pitäis ehdottomasti olla oma controlleri, et ehkä 

 kolmanneksen kaikesta informaatiosta tuotan sinne. Ennen kuin 

 [liiketoimintayksikkö 2:n controller] lähti sieltä, niin en tuottanu sinne mitään ja jäi 

 paljon enemmän aikaan kaikkeen muuhun. Nyt tää tilanne on vähän vinksahtanu 

 sinne päin. En tiedä muuttuuko tää jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa 

 puhuttiin business controller –toiminnon kehittämistä tänne, mutta siitä ei olla 

 puhuttu nyt vähään aikaan." (Controller) 

Muiden haastateltujen työhön controllerien vähäinen määrä case-yrityksessä ei 

suoranaisesti vaikuta niin merkittävästi. Aiheesta oli puhetta lähes kaikkien 

haastateltavien kanssa ja lisää controllereja toivottiin olevan sekä 

taloushallinnossa että liiketoimintayksiköissä. Myös syitä controllerien vähyyteen 

pohdittiin ja syitä voisi olla esim. yhtiömuoto, organisaation kulttuurillinen tekijä, 

yksittäisen johtajan tai koko organisaation tapa toimia tai toimialan luonteesta. 

Nähtiin, että controllereja tarvitaan lisää mielellään heti, mutta vähintäänkin 

lähitulevaisuudessa ja nähdään, että näin tulee varmasti käymään. 

 ”Täs on ehkä aika selkee semmonen kulttuurillinen ero, et jos miettii aikasempaa 

 organisaatiota (samalta toimialalta), jossa mä oon ollu töissä ni se oli selkeesti 

 tämmönen tuote- ja hinnoitteluosaamiseen keskittynyt yhtiö. Sitä kautta se 

 lukujen kautta johtaminen oli pidemmälle vietyä, jollon se business controllerien 

 määrä oli selkeesti suurempi kuin meillä. Me ollaan enemmän oltu tämmönen 

 myyntiorientoitunut yhtiö. Jos kattoo sitä ni meillä on jouduttu myynnin 

 raportointia, esim. myynnin palkkiorakenteesta johtuen, kehittämään enemmän 

 kuin muuta raportointia. Sit me ollaan [case-yrityksen yhtiömuoto], jossa 

 semmonen tehokkuus-/kustannustehokkuusvaade ei oo ollu ihan samalla tasolla 

 kun pörssiyhtiössä. Nää on kaikki tekijöitä, mitkä ehkä on sitten näkyny, et 

 tämmösen lukujen tuottamisen/seurannan kulttuuri ja toimintatavat ei oo ollu siinä 

 roolissa, missä ne ehkä pitäisi olla ja missä ne tulevaisuudessa on pakko olla 

 esim. sääntelyn ja vakavaraisuuden takia. Meil ei oo ollu sellasta rakenteellista 

 business controllereihin liittyvää tapaa ajatella. Eri liiketoimintajohtajien erot 

 johtajina vaikuttaa, tää ei ole kannanotto siihen kumpi johtaa oikein tai väärin, 

 mut toisen tavassa ei ole tapana johtaa luvuista. Business controllerin rooliin 

 vaikuttaa tosi paljon hänen esimiehen tapa johtaa ja ajatella asioita. 

 Organisaation tapa toimia. ”Palkkaatko yhden myyjän lisää vai business 

 controllerin”. Viranomaisvaatimukset lisää tarvetta raportoinnille ja 
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 laskentatoimen ammattilaisten määrä tulee varmasti kasvamaan.” (Johdon 

 edustaja) 

 ”Mä oon yrittäny ymmärtää, et miks meillä on vähän laskenatoimen ammattilaisia. 

 Se saattaa toki johtua [case-yrityksen yhtiömuodosta], mutta mä itseasiassa 

 veikkaisin, että se saattaa johtua myös siitä, että [toimiala, jossa case-yritys 

 toimii] on luonteeltaan rahojen todennäkösyyksien laskemista. Sitten on ehkä 

 ajateltu niin, että ne jotka meillä laskee [case-yrityksen tuotteita], on ikään kuin 

 toimittanut sitä controllerin virkaa. Näihän se ei toki ole, mutta ehkä se on 

 lipsahtanut sillä tavalla.” (Johdon edustaja) 

Eräältä johdon edustajalta kysyttiin ”Toivoisitko, että muissakin 

liiketoimintayksiköissä olisi business controllereja?” Hän vastasi: 

 ”Toivoisin! Tai otan sen konditionaalinkin pois. Toivon, että olisi. Se rooli pitää 

 olla sellanen, et ihan oikeesti pitää tuntee liiketoimintaa, eikä riitä, että tuottaa 

 vaan organisaatiolle lukuja vaan se rooli pitää olla vahvempi. IT:ssä on ollu 

 controller enkä pitäis huonona asiana, et siel olis vieläkin, koska se on kuitenki 

 niin merkittävä osa-alue.” (Johdon edustaja) 

Näiden kommenttien jälkeen on selvää, että controllereja toivotaan case-

yritykseen lisää, etenkin liiketoimintayksiköihin. Yksi controllereista taas peilasi 

tilannetta aikaisempaan organisaatioon, jossa hän oli työskennellyt controller-

tiimissä ja esimies oli controller-funktion johtaja. Hän vertasi tilannetta, jossa 

controller on liiketoiminnassa ja esimies on liiketoimintajohtaja, tilanteeseen, jossa 

esimies on controller-funktion johtaja. Controller-funktiossa on hyötynä, että 

controller-toimintoa kehitetään koko yhtiön tasolla.  

 ”...siinä koko controller-toiminnon kehittämisessä ei oo sellasta katto-

 organisaatiota koko [case-yrityksen] tasolla. [Yhdessä liiketoimintayksikössä] on 

 oma controller, joka pyrkii kehittään sitä [sen yhden liiketoimintayksikön] 

 näkökulmasta, mut sit ei oo tavallaan sellasta, et mites koko [case-yrityksen] 

 controller-toiminto menee  eteenpäin ja tuottaa koko talon laajusesti sitä tietoo 

 koko yhtiölle. Se on ehkä ollu yks haaste ja näkisin, että siinä olis mahollisuus 

 kehittää controller-toimintoa, mutta nyt on tietysti nää kustannussäästöt menossa 

 ni voi olla vaikee perustella semmosta controller-tiimin perustamista, johon 

 tarvittais mahollisesti uusia controllereita myös. Olis controller-tiimi, jos olis 

 muutamia controllereja, jotka tiiminä veis [case-yrityksen] raportointia ja 
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 seurantaa liiketoiminnan näkökulmasta eteenpäin. Mä oon nähny muissa 

 yhtiöissä, et miten sellanen controller-tiimi vie raportointia eteenpäin...” 

 (Controller) 

Controller-tiimi on koettu toimivaksi ratkaisuksi ja ajatuksena on, että se toimisi 

myös case-yrityksessä. Tällaisen tiimin jäsenistä yksi voisi olla aina vastuussa 

yhdestä liiketoimintayksiköstä. Liiketoimintayksikön vastuu-controllerin esimies ei 

tässä mallissa olisikaan liiketoimintajohtaja vaan controller-tiimin johtaja, jolloin 

vältyttäisiin tilanteelta, jossa niin sanottu asiakas tai työn tilaaja on myös esimies. 

Controller-tiimin tärkeä tehtävä olisi toimia katto-organisaationa ja viedä koko 

yhtiön controller-toimintoa eteenpäin ja kehittää sitä. 

 ”Mä näkisin, et [controllerien vähyys] näkyy raportoinnin hajanaisuudessa, 

 erilaisissa tavoissa esittää asioita ja myös ehkä sellasessa, ettei esitetä niitä 

 avainasioita sellasessa muodossa, et niistä vois tehä sellasia johtopäätöksiä, 

 joita pitäis pystyy tekemään. Jos ottaa esim. budjetoinnin ni siihen liittyen 

 vanhassa yhtiössä tehtiin hyvin selkeitä analyysejä siihe, et miten kulut kehittyy, 

 miten niitä ennustetaan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä kehittyvän, mitkä on ne 

 suurimman driverit kulujen kasvuun/säästöihin ja ne tekijät nähtiin eri 

 organisaatiotasoilla, jolloin päästiin käsiksi siihen, et jos on jotain kehitettävää. 

 Ehkä sellasia kehitettäviä asioita ei niin selkeesti saada kiinni tällä nykysellä  

 tyylillä. Controller vois mahollisesti olla ihan [case-yrityksen] johtoryhmässä 

 mukana. Ehkä enemmän voitaisiin vaatia analyysejä liiketoiminnalta mut se pitäis 

 tehä organisoidusti sellasen tiimin kautta.” (Controller) 

Vaikka erilaisia syitä asialle pohdittiin ja esitettiin, ei voida eritellä tiettyä syytä sille, 

miksi case-yrityksessä on controllereja niin vähän. Todennäköistä on, että yhtiö on 

tilanteessa, jossa se miettii organisoitumista uudelleen koko konsernin tasolla ja 

siinä yhteydessä myös controllerien määrä, ja miksei myös rooli, saattaa muuttua. 

Haastateltavien vastauksista, etenkin johtajien vastauksista, pystyi aistimaan, ettei 

tilanne haastatteluiden tekohetkellä olisi pitkään pysyvä tilanne. Joitain kuukausia 

haastatteluiden tekemisestä tätä tutkielmaa kirjoittaessa selvisikin, että konsernin 

johto organisoituu uudestaan, mikä saattaa hyvinkin tuoda muutoksia myös 

taloushallintoon ja johdon laskentatoimen ammattilaisten määrään 

organisoitumiseen. Se jää nähtäväksi. 
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4.4.2 Controllerin rooli 

 

Tässä luvussa käydään laajasti läpi haastateltavien ajatuksia controllerin roolista 

sekä case-yrityksessä että yleisesti, sen kehittymisestä menneisyydessä ja 

pohditaan miten se mahdollisesti tulee kehittymään tulevaisuudessa. 

Haastatelluilla johtajilla oli keskimäärin selkeästi pidempi työkokemus kuin 

controllereilta, jolloin heidän näkemyksensä siitä miten rooli on muuttunut 

menneisyydessä oli luonnollisesti laajempi. Ajatukset roolista ja sen muutoksista 

kohdistuvat ymmärrettävästi paljon case-yritykseen, mutta paljon myös laajemmin 

toimialalle, jossa case-yritys toimii sekä koko Suomen tasolle. Osalla 

haastateltavista oli työkokemusta myös muilta toimialoilta ja pystyivät siten 

tuomaan näkemyksiä laajasti. 

 

Lyhyt määritelmä controller-tehtävälle 

 

Kaikkia kolmea haastateltua controlleria pyydettiin antamaan lyhyt määritelmä 

controller-tehtävälle. Jokainen heistä antoi niin hyvän ja ytimekkään määritelmän, 

että ne päätettiin nostaa kaikki suoraan tähän tutkielmaan. Määritelmistä on myös 

mielenkiintoista huomata miten liiketoimintayksikössä hajautettuna toimiva 

controller näkee, että controllerin yksi tärkeä tehtävä on osallistua 

johtoryhmätyöskentelyyn, kun taas taloushallinnossa toimivat controllerit näkevät 

keskeiseksi tehtäväksi tuottaa informaatiota ja viestiä ne johdolle. Näkemysero on 

häilyvä, mutta tutkielman tekijän mielestä oleellinen. Myös raportointi-rooli löytyi 

kaikkien määritelmistä. 

 ”Controller-nimikkeellä on nykyään hyvin erilaisia tehtäviä vähän yrityksestä 

 riippuen. Miten mä nään sen controller-tehtävän, niin osallistuu 

 johtoryhmätöskentelyyn ja tuottaa joko itse tai controller-tiimissä erilaisia 

 raportteja johtoryhmälle, tunnuslukujua, tuloskortteja, johon on sitten valittu 

 staretigisia mittareita, joita halutaan seurata. Controller on mukana 

 budjetoinnissa hyvin usein ja investointilaskelmissa.” (Controller 

 liiketoimintayksikössä) 
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 ”Controlleri on mun mielestä semmonen niinku aika paljon käytetty nimike, et se 

 voi tarkottaa ihan mitä tahansa riippuen firmasta. Controller-nimikkeellä voi olla 

 joku kirjanpitäjä tai sit sä voit olla oikeesti joku asiantuntija-analyytikko, mutta jos 

 mä mietin niinku mitä se mulle on [case-yrityksessä] tarkoittanut, se controlleri, 

 niin sellanen ihminen, joka kattoo ylätasolla lukujen valossa ilmiöitä ja yrittää 

 sieltä tunnistaa trendejä ja sitten kommunikoi ne johdolle. Silleen mä nään, että 

 se [controller] on niinku tulkki siinä lukujen ja johdon välissä.” (Controller 

 taloushallinnossa) 

 ”Contollerin työ on enemmän relevantin datan löytämistä, muokkaamista ja 

 analysointia, jotta se tuottaa järkevää informaatiota johdolle. Kaikkihan on 

 nykyään controllereja. En osaa sanoa mikä on oikee määritelmä. Controller on 

 kokonaisuuden hallitsija.” (Controller taloushallinnossa) 

Myös tässä yhteydessä nousi esiin edellisessäkin luvussa esiin nostettu controller-

tiimi, jossa controller mielellään toimii. Määritelmistä kävi selkeästi ilmi myös se, 

ettei controller-tehtävää ole helppo tai edes mahdollista yksiselitteisesti määritellä, 

sillä se niin erilainen eri yrityksissä ja eri ympäristöissä. Varmaa on, että controller 

tuottaa taloudellista informaatiota johdolle ja ei ole yhtä määritelmään controller-

tehtävälle. 

 

Controllerin rooli case-yrityksessä 

 

Controllerin rooli case-yrityksessä eroaa melko paljonkin hajautettuna toimivan 

controllerin ja keskitettynä taloushallinnossa toimivan controllerin välillä. 

Työnkuvassa liiketoimintayksikköön hajautetun controllerin vastuualueella on se 

liiketoimintayksikkö, johon hänet on hajautettu. Taloushallinnossa toimivat 

controllerit taas katsovat lukuja koko konsernin tasolla horisontaalisesti. 

Liiketoimintayksikössä toimivan controllerin roolin voidaan sanoa olevan hieman 

selkeämpi: 

 ”Mun kenttä on koko [konserni]. Tavallaan mulla on vastuu niistä kaikista 

 [konsernin yhtiöistä], mut mä en kuitenkaan voi mennä sinne sörkkimään niinku 

 muiden tielle. Et jos [yhdessä liiketoimintayksikössä] on oma conrolleri ni en mä 
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 voi mennä sinne silleen, et hei mä autan teitä tässä vaan mun pitää antaa heille 

 tilaa tehä sitä omaa juttuansa. Eli sikäli se on selkeämpää olla jonkun 

 liiketoimintayksikön controlleri, koska sit sä tiedät, että se organisaatio rajaa sulle 

 sen vastuualueen ja organisaation sisältä, ne jotka kuuluu sinne, voi antaa sulle 

 tehtäviä. Sit jos vaikka [yhdestä liiketoimintayksiköstä] kysytään, että voinko mä 

 auttaa vaikka jonkun business casen kanssa ni mä mietin, et onks tää mun juttu 

 vai tallonko mä jonkun varpaille, kun mä meen tähän sörkkimään väliin.” 

 (Controller) 

Liiketoimintayksikössä toimiva controller raportoi puhtaasti sen liiketoimintayksikön 

johtoryhmälle ja erityisesti liiketoimintayksikön johtajalle. Taloushallinnossa 

toimivat controllerit raportoivat pääasiassa koko case-yrityksen johtoryhmälle ja 

johtoryhmäläisille, lukuun ottamatta liiketoimintayksikön johtajaa, jonka yksikössä 

toimii controller hajautettuna.  

Liiketoimintayksikössä toimiva controller on selkeästi lähempänä oman yksikkönsä 

johtoa, varsinkin formaalisti. Hän istuu johtoryhmän kokouksissa ja on mukana 

tekemässä päätöksiä tai vähintäänkin tukemassa päätöksentekoa:  

 ”Mä sanoisin, että mä oon siinä päätöksenteon tukena, et se lopullinen päätös 

 tulee niinkun [liiketoimintajohtajalta] sellasissa asioissa, joissa hänen päätöstä 

 tarvitaan. Tietysti oman työn osalta voi tehä päätöksiä, mutta lähinnä tukirooli 

 päätöksenteossa ja johtamisessa.” (Controller) 

Controllerin mielestä hänen ei ole kuitenkaan tarkoitus puhtaasti osallistua 

päätöksentekoon vaan olla enemmän vain päätöksenteon tukena. Erityisen 

mielenkiintoisen tästä controllerin kommentista tekee sen vertaaminen 

liiketoimintajohtajan kommenttiin samasta asiasta. Sekä controllereilta että 

johtajilta kysyttiin osallistuuko controller päätöksentekoon. 

 ”Osallistuu. Osallistuminen päätöksentekoon ja johtamiseen ei tuu siitä, et sul on 

 paikka vaikka johtoryhmässä, et se vaatii business controlleriltakin tietyntyyppistä 

 aktiivista halua vaikuttaa asioihin. Mun mielestä sen business controllerin ja 

 hyvän business contollerin ero tulee siinä, et se hyvä business controller 

 ymmärtää sitä liiketoimintaa, mitä hän seuraa ja sparraa. Tällöin hän pystyy 

 ottamaan osaa päätöksentekoon ja pystyy olemaan johtamisessa mukana.” 

 (Johdon edustaja) 



48 
 

Controllerin osallistuminen päätöksentekoon ei kuitenkaan ole automaatio vaan 

controllerin tulee ansaita rooli päätöksentekijänä. Merkillepantavaa on se, että 

johdon edustaja ottaisi controllerin ehdottomasti mukaan päätöksentekoon mikäli 

controller vain on halukas ja kyvykäs siihen. Esiin nousi myös controllerin rooliin 

vaikuttavat ja controllerin tehtävässä tärkeät ominaisuudet. Niitä käsitellään 

tarkemmin myöhemmin tässä tutkielmassa. 

Taloushallinnossa työskentelevät controllerit eivät osallistu johtoryhmän kokouksiin 

vaan ovat enemmän raportoivassa ja taloudellisen tiedon ja sen analyysia 

tuottavassa roolissa. Näin ollen he eivät myöskään osallistu johtamiseen tai 

päätöksentekoon eikä heidän siihen odotetakaan osallistuvan vaan johtamisen ja 

päätöksenteon hoitavat perinteisesti johtajat. Erään johdon edustajan mielestä se, 

otetaanko controller mukaan päätöksentekoon ei johdu controllerin luonteesta tai 

ominaisuuksista vaan se on puhtaasti organisatorinen tekijä. 

 

Controllerin roolin muutos 

 

 ”Ehkä tietojärjestelmät on tehny sen, että kun mä alotin urani niin kohtuullisen 

 ison rakennusyhtiön käytössä oli yksi tietokone, jossa oli muistaakseni neljä 

 terminaalia. Mun tehtäväksi tuli sitte ostaa muutama PC, jotta saatiin 

 kiinteistövälitystoimistojen asiakaskortistot ja niitten luvut sähköseen muotoon. Eli 

 aika kaukaa on tultu. Sillonhan controller omisti ihan kaiken sen tiedon. Kaikki 

 tieto oli ns. hänen takanaa. Siitä on tultu tähän avoimeen tietojärjestelmien 

 aikaan, jollon itse asiassa se tieto on koko firman saavutettavissa, tai ainakin 

 pitäisi olla laajasti saavutettavissa. Tiedon omistajarooli on sitä kautta vähentyny. 

 Controllerin roolissa korostuu nyt tiedon jalostajan ja tiedon kehittäjän ja 

 kyseenalastajan rooli. Se on nostanu controllerin arvoa, jos on kyenny siihen.  

 Toki controller osallistu päätöksentekoon myös sillon työurani alussa, koska 

 hänellähän oli se tieto niin hänhän pysty itseasiassa ohjaamaan päätöksentekoa 

 hyvin paljon. Sillon controller oli erittäin paljon vartija.” (Johdon edustaja) 

 

Edellä on esitetty yhden johdon edustajan osuva esimerkki hänen oman pitkän 

työuransa varrelta. Kuvaus controllerin roolin muutoksesta ja siihen vaikuttavista 
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tekijöistä oli niin hienosti kiteytetty, että se haluttiin nostaa kokonaisuudessaan. 

Tietojärjestelmät, tiedon määrä, sen käsittely ja tiedon omistus ovat asioita, jotka 

nousivat monen haastateltavan vastauksissa, kuten myös vahvasti edellä esitetyn 

johdon edustajan kuvauksessa. Eräs controller nosti esiin big datan merkittävän 

roolin tämän päivän controllerille. Kuitenkin näkökulma tähän on siinä, että dataa 

on tänä päivänä äärimmäisen paljon, jolloin tilanne on mennyt jopa siihen 

suuntaan, että aikaisemmin tietoa pystyi pyytämään, mutta nyt sen joutuu itse 

kaivamaan, mikä vie merkittävästi aikaa controllerin työssä.  

 ”Teoriassa controllerin työn sanotaan olevan strategiassa, mut todellisessa 

 työelämässä rooli on menny datan puolelle. Controllerilla odotetaan olevan 

 vahvat tekniset taidot ja vahva data-analyysin käyttäminen. Mun mielestä rooli on 

 menossa siihen. Huomaa työpaikkailmoituksissakin, että controllereilta odotetaan 

 todella vahvoja teknisiä taitoja.” (Controller) 

Kommentista tulee selkeästi esille se, että ollaan tilanteessa, jossa 

tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja tietoa on saatavilla valtavia määriä, mutta vielä 

tiedon raportoimisessa selkeässä ja helposti löydettävässä muodossa on vielä 

runsaasti parannettavaa. Tällöin controller joutuu käyttämään vielä suuren osan 

työajastaan ns. raa’an työn tekoon eli tiedon etsimiseen ja esittämiseen 

selkeämmässä muodossa, mikä vaatii samalla controllerilta äärimmäisen vahvoja 

teknisiä taitoja. Tällöin tiedon analysointiin ja itseasiassa sen täysin oikean tiedon 

löytämiseen ja sen taustalla piilevien ilmiöiden löytämiseen jää vähemmän aikaa. 

Vaikka ollaan menty jo hurja matka eteenpäin, on vielä paljon saavutettavaa. Eräs 

johdon edustaja näkee asian hieman positiivisemmassa valossa: 

 ”Mun mielest koko talouden puolella on menty enemmän pois siitä 

 rutiininomasesta tiedon tuottamisesta tai esim. puhuttaessa budjetoinnista ni pois 

 siitä prosessista ja enemmän sitte siihen tiedon hyödyntämiseen kuin tiedon 

 tuottamiseen. Toki se tiedon tuottaminen on siellä pohjalla, mut sit et miten sitä 

 tietoo hyödynnetään ja miten sitä tietoa tarjotaan muille päätettäväksi.” (Johdon 

 edustaja) 

Toinen iso teema puhuttaessa controllerin roolin muutoksesta tietojärjestelmien ja 

tiedon määrän ja käytön lisäksi oli controllerin suhde liiketoimintaan ja roolin 

muutos liiketoimintaosaajaksi sekä tukiroolin korostuminen controllerin työssä. 
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Tämä teema korostuu enemmän johdon edustajien vastauksissa, mutta myös 

liiketoimintayksikössä toimineen controllerin vastauksessa.  

 ”Tulee jopa siitä, että työtehtävän nimikekin on muuttunut monessa paikassa. 

 Etupäässä nykypäivänä me haetaan monessa paikassa business controllereita 

 eikä controllereita. Sitä kautta tässä nykyroolissa siihen tulee se, että business 

 controllerin suhde liiketoimintaan on entistäkin kiinteämpi, mitä se on ollut tässä 

 vanhassa perinteisessä lukujen tuottamismallissa. Eli sun täytyy ymmärtää sitä 

 liiketoimintaa ja olla aktiivinen liiketoiminnan kehittämisessä. Datan tuottaminen 

 on vaan se, et jos se tänään on 20, 25 prosenttia niin toivon mukaan se on parin 

 vuoden päästä alle 10 prosenttia, et se data tulee automaattisesti huomattavasti 

 pienemmällä työmäärällä kuin tänään ja se säästetty aika voidaan käyttää 

 hyödyksi sen liiketoiminnan kehittämisessä ja sparraamisessa.” (Johdon 

 edustaja) 

 ”Jos aattelee, et sä oot ihan puhdas tiedon tuottaja ja sun pitäis olla se, joka 

 kommunikoi sitä, ni jos lähtis oikein kärjistämään ni controller on siirtynyt 

 sellasesta yksin työskentelijästä tällaseksi vaikuttajaksi ja nimenomaan se 

 business-osaaminen korostuu. Ei riitä, että pyöritellään niit lukuja vaan pitää 

 pystyä niistä kommunikoimaan ja niitä analysoimaan ja niitä ymmärtämään.” 

 (Johdon edustaja) 

Toiveena on, että raportoinnin automatisoinnilla voidaan vähentää entisestään 

controllerin datan tuottamiseen käyttämää aikaa ja kohdistaa ajankäyttöä 

enemmän johonkin hyödyllisempään, kuten liiketoiminnan kehittämiseen. Johto on 

viime vuosina odottanut ja odottaa koko ajan enemmän ja enemmän controllerilta 

liiketoimintaosaamista ja tukea sekä osallistumista liiketoiminnan johtamisessa. 

Tämä tuntuu kuitenkin mahdottomalta yhtälöltä aiemmin esitellyn controllerin 

kommentin kanssa, josta kävi ilmi, että controllerilta menee edelleen paljon aikaa 

tiedon etsimiseen ja esittämiseen ymmärrettävästi. Roolin muuttuminen kohti 

liiketoimintaosaamista on selkeästi kuitenkin havaittu, kuten liiketoiminnassa 

työskennellyt controller on selkeästi lyhyemmällä työurallaan huomannut: 

 ”Koko mun työuran ajan tukirooli on ollu vahva ja liiketoimintajohto on 

 kannustanu siihen. Se tahtotila vahvempaan tukirooliin on ollu vahvasti esillä 

 mun koko työelämän ajan. Tää on vaikuttanu siihen, et tiedostaa sen, ettei haluu 

 käyttää ihan mahottomasti aikaa raportointiin ja et miettii sitä, et miten niitä 
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 asioita analysoi ja esittää, jotta johto sais siitä tukea. Tietysti se riippuu hirveesti 

 controllerin omasta asenteesta ja motivaatiosta, mut tilaa on hyvin paljon pistää 

 painoarvoo tukiroolille.” (Controller) 

 

Controllerin rooli tänään – datan käsittelyä ja tuottamista vai aktiivista 

päätöksentekoon osallistumista?   

 

Kuten jo todettua, sekä controllerit että johdon edustajat näkivät controllerin roolin 

hyvinkin erilaisina riippuen siitä työskentelivätkö he case-yrityksen 

taloushallinnossa vai liiketoimintayksikössä. Taloushallinnossa toimineiden 

näkemys roolista viittaa selkeästi enemmän datan käsittelyyn ja tiedon 

tuottamiseen ja esittämiseen ymmärrettävästi, kun taas liiketoimintayksikössä 

toimineiden näkemys viittaa vahvasti aktiiviseen päätöksentekoon osallistumiseen 

ja liiketoiminnan tukemiseen.  

 ”Kyl mä näkisin, et toi tukirooli on se tulevaisuus ja pitäis olla jo tätä päivää, et 

 kuitenki liiketoimintajohto on kiireinen ja katsoo omasta näkövinkkelistään 

 liiketoimintaa, et business controller voi tuoda siihen paljon lisää, kun katsoo taas 

 omasta näkökulmastaan ja katsoo kokonaisuutta lukujen kautta.” (Controller 

 liiketoimintayksikössä) 

 ”Enemmän tiedon tuottamista. Mun mielestä päätöksenteko on johtoryhmällä. 

 Controller voi antaa suosituksia, mutta enemmä tietoon pohjautuen. En nää 

 controlleria johtajana.” (Conroller taloushallinnossa) 

 ”Kyl se must enemmän on tiedon tuottamista ja varsinkin tiedon 

 ymmärrettävästi esittämistä, et osataan just tuoda tiedosta olennainen 

 näkyviin ja myös kommunikoimaan se ymmärrettävästi.” (Johdon edustaja 

 taloushallinnossa) 

Taloushallinnossa toimiva johdon edustaja nosti hyvin esiin asian, josta 

harvemmin ehkä puhutaan laskentatoimen ammattilaisen ja liiketoimintaihmisten 

välillä vaan paljon useammin tietohallinnon asiantuntijoiden ja liiketoimintaihmisten 

välisessä keskustelussa. Tiedetään, että liiketoiminnassa työskentelevien on usein 
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vaikea ymmärtää tietohallinnon kieltä, mutta sama ilmiö saatetaan nähdä 

laskentatoimen ammattilaisen ja liiketoiminnan edustajan dialogissa. Välttämättä ei 

puhuta samaa kieltä ja riski väärin ymmärretylle viestille kasvaa. Johdon edustaja 

jatkaakin: 

 ”...oon koko ajan toiminut laskentaan rinnastettavissa tehtävissä ni ei  oo sitä 

 haastetta itsellä puhua samaa kieltä controllerin kans, mut sit jos miettii, et 

 miten controller tuottaa tietoa johtoryhmille tai hallituksille ni pitää muistaa, ettei 

 ihmiset oo kaikki laskennan ammattilaisia niin sillon pitää kyetä tuottamaan 

 tieto sillä tavalla, ettei se oo kapulakieltä vaan on ymmärrettävää 

 liiketoimintaihmisten silmin katsottuna. Juuri niin kuin tietohallinnon ihmisen ja 

 liiketoimintaihmisen keskustelusta.” (Johdon edustaja taloushallinnossa) 

Palataksemme vielä depattiin controllerin roolista, nousi lähes kaikkien 

vastauksissa, riippumatta siitä oliko rooli vastaajan mielestä enemmän tiedon 

tuottamista vai päätöksentekoon osallistumista, esiin näkemys siitä, että rooli 

tiedon tuottajana ja käsittelijänä luo edellytykset roolille aktiivisena 

päätöksentekoon osallistujana. ”Informaation tuottaminen on osa sitä 

päätöksentekoprosessia”, toteaa eräs johdon edustaja. ”Mun mielestä toi 

ensimmäinen [datan käsittely ja tiedon tuottaminen ja esittäminen ymmärrettävästi] 

on edellytys, et voi osallistuu päätöksentekoon”, jatkaa yksi controllereista. 

 

Controllerin roolin kehittyminen tulevaisuudessa 

 

Edellä on esitetty haastateltavien ajatuksia siitä, miten controllerin rooli on 

muuttunut heidän työuransa aikana, mikä muutoksen on aiheuttanut ja mihin 

muutos on mahdollisesti vaikuttanut. Lisäksi esitettiin näkemyksiä controllerin 

roolista tänä päivänä. Jotta aikajana olisi täydellinen, tiedusteltiin jokaiselta 

haastateltavalta myös odotuksia siitä, miten rooli tulee kenties kehittymään 

jatkossa ja mihin he odottavan kehityksen vaikuttavan. Kuten odottaa saattaa, 

controllerien osalta puhutaan enemmän odotuksista työkalujen kehittymistä 

kohtaan ja johtajien osalta puhutaan toiveista controllerien tietoja ja taitoja 

kohtaan. Mitä tämä tarkoittaa, selviää seuraavaksi. 
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Jokainen controller nosti esiin tietojärjestelmät, datan määrän, datan saatavuuden 

ja datan muodon. Tällä hetkellä tietojärjestelmät eivät ole tarpeeksi kehittyneet ja 

aikaa menee liian paljon datan kaivamiseen, käsittelemiseen ja muokkaamiseen 

ymmärrettävään muotoon. Controllerit odottavat tietojärjestelmien ja 

tietovarastojen kehittyvän ja tuottavan enemmän tietoa heti käytettävässä 

muodossa.  

 ”Mä pistäisin painoarvoo siihen, et meil olis tietojärjestelmät paremmassa 

 kunnossa ja saatais automatisoituja raportteja, jollon menis vähemmän aikaa 

 raportointiin, jollon pystyis enemmän käyttää aikaa siihe, et vois johdon kanssa 

 yhdessä analysoida tietoo. [Case-yrityksessä] mä näkisin, et tääl on paljon 

 sellasia osa-alueita, mitä voitais nostaa esiin business controllerin roolissa, jotka 

 ehkä hyödyttäis liiketoimintaa ja sen kehittämistä ja sellasta hyöty-panos-suhteen 

 kehittämistä.” (Controller) 

Tällöin aikaa säästyisi huomattavasti ja aikaa jäisi enemmän tiedon analysointiin, 

ymmärtämiseen ja johtopäätöksien tekemiseen. Tämä tulisi muuttamaan 

controllerin roolia: 

 ”Jäis enemmän aikaa analyysiin. Jäis aikaa miettii, et mitä ne luvut tarkottaa ja 

 sit ehkä se, et jos jäis enemmän aikaa ni sit pystyis miettii vähä laajemmin, et 

 mitä katsoa. Ei se, et sul on aina ne samat jutut, joita sä katot ja pystyt 

 analysoimaan helpommin vaan sä voisit miettiä, et mitä olis sellasta mitä sä et oo 

 viel koskaan analysoinu ja rupeisit kaivaa sellasta. Jäis aikaa näkökulman 

 laajentamiseen.” (Controller) 

Johdon edustajat asettivat toiveita controllerien tapaan ajatella ja analysoida 

tietoa. Heidän vastauksissaan nousi keskeiseksi teemaksi katse tulevaisuuteen ja 

ulkomaailmaan. Sen sijaan, että tuotetaan informaatiota organisaation sisäisistä 

luvuista historiassa ja tällä hetkellä, suunnattaisiinkin myös ulkomaailmaan ja 

sieltä löytyvään tietoon sekä tuotettaisiinkin analyysejä ja ennusteita tulevaisuuden 

luvuista sekä muutoksista. Tämän jälkeen controllerin pitäisi kyetä yhdistämään 

omasta organisaatiosta sekä organisaation ulkopuolelta löytyneet tiedot ja 

arvioimaan tulevaisuuden kehityssuuntia. 

 ”Siellä [edellisessä organisaatiossa] painotettiin controllerin valmennuksessa ja 

 koulutuksessa, et on syytä ymmärtää talon sisäiset luvut, mut erityisen tärkeää 
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 on ymmärtää se mihin ollaan menossa ja sitä ei voi ymmärtää muuten, kun 

 katsomalla ulospäin ja kokoamalla hyvää tietoa. Se on vähän sellasen laiskan 

 ihmisen tapa kattoa pelkästään niitä talon sisällä olevia lukuja, jotka on historiaa. 

 Se on mun toive.” (Johdon edustaja) 

 ”Jos ajattelee tulevaisuutta, niin miten business controllerin roolissa pystyttäis 

 analysoimaan paremmin niitä tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia pohjautuen 

 trendeihin tai historian luvuista ennustamiseen, jotta me pystyttäis miettimään 

 ihan aidosti, et mitä tulee tapahtumaan seuraavan kahden, kolmen vuoden 

 aikana.” (Johdon edustaja) 

Eräs johdon edustajista korostaa, että edellä mainittuun suuntaan on jo menty ja 

odottaa roolin kehittyvän entistä enemmän samaan suuntaan, mutta pohtii kuinka 

pitkälle rooli voi vielä kehittyä. Lisäksi hän korostaa controllerien hajauttamisen 

tärkeyttä. Yksi controller on case-yrityksessä hajautettu liiketoimintaan ja mukaan 

sen liiketoiminnan johtoryhmätyöskentelyyn. Johdon edustaja pitää tätä erittäin 

tärkeänä kehityssuuntana ja toivoo tilanteen kehittyvän enemmän siihen suuntaan. 

Perusteluiksi tähän hän toteaa:  

 ”Kyllähän se avaa silmät ja ikkunat ymmärtää sitä bisnestä ihan eri tavalla, ku sä 

 oot mukana koko ajan siinä, et mitä siellä liiketoiminnassa tapahtuu. Ja sillon sä 

 pystyt antamaan oman panoksen siihe johtamiseen.” (Johdon edustaja) 

 

Kaksoisrooli 

 

Erityisesti controllerien, mutta myös johdon edustajien kanssa keskusteltiin 

controllerin kaksoisroolista ja sen esiintymisestä case-yrityksen controllerien 

työssä. Kaikki tunsivat termin ja ymmärsivät mitä sillä tarkoitetaan. Se myös 

nähdään toteutuvan controllerin työssä, etenkin liiketoimintayksikössä toimivan 

controllerin työssä. Yksi controllereista kuvailee osuvasti, mikä controllerin 

kaksoisroolin aiheuttaa liiketoimintayksikössä toimivalle controllerille: 

 ”Mä tunnistan tän dilemman, et ku tavallaa sun pitäis niinku valvoa ja tavallaan sä 

 oot mukana siellä ja yrität, et niil olis siel omassa liiketoimintayksikössä 
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 mahollisimman hyvä olla. Et esimerkiks ku tulee budjetoinnin aika ja mä oon 

 budjetoimassa ja jos mä oon vaikka [yhdessä liiketoimintayksikössä], ni tottakai 

 mä haluun, et [sillä liiketoimintayksiköllä] on tarvittavat rahat ens vuonna ja sit 

 taas toisaalta mul on se rooli, et mä haluun, et nyt te vähennätte näin ja näin 

 monta euroa. Ni sit se on hankala. Tavallaan sä oot niitten puolella ja  

 tavallaan sä oot siel juustohöylän kanssa. Se on vaikeeta. Ehkä mul ei tässä 

 nykyisessä työssä tuu niin paljon sitä, ku mul ei oo sitä omaa 

 liiketoimintayksikköä, jota  kohtaan mä tuntisin tavallaan sympatiaa.” (Controller) 

Kuten edellä esitetystä lainauksesta voidaan todeta, etenkin budjetointi tuntuu 

olevan asia, joka aiheuttaa controllerin roolin kaksijakoisuutta. Taloushallinnossa 

työskentelevä controller toteaa ensin, ettei hänen työssään juurikaan toteudu 

kaksoisrooli, mutta pidempään mietittyään hän huomaa, että poikkeustilanteen 

vuoksi kaksoisrooli itseasiassa toteutuu melko vahvastikin juuri tällä hetkellä 

hänen työssään, erityisesti budjetoinnissa. Hän on nimittäin tehnyt viime aikoina 

paljon töitä yhdelle tietylle liiketoimintayksikölle ja ollut mukana budjetoinnissa, 

jolloin roolin kaksijakoisuus konkretisoitui hänelle. 

 ”Tää on ehkä vanhentuva näkökulma. Budjetointi on hyvä esimerkki: 

 liiketoimintayksiköissä vedetään budjetit ihan tappiin, koska tiedetään, että johto 

 leikkaa niitä kuitenki. Ei mietitä oikeesti, et paljon menee rahaa vaan vedetään 

 köyttä kahteen suuntaan. Jos controller on liiketoimintayksikössä niin sithän se 

 vetää sinne liiketoimintayksikölle päin. Ei pitäisi ajatella niin vaan pitäisi ajatella 

 kokonaisuutena sitä firmaa niin silloin lähtis pois tällanen kaksijakoisuus. 

 Tavallaan vois olla niin, että controllerit on liiketoimintayksiköissä, mut niiden 

 esimies on vaikka talousjohtaja. Kyl mä kannatan enemmän keskitettyä 

 controller-toimintoa. Sillon tiedon jakaminen on suurempaa ja controllerit oppis 

 sitä koko liiketoimintaa ja näkemää laajemmin. Mun työssä kaksoisrooli ei näy, 

 mutta voin kuvitella, et liiketoimintayksiköissä näkyy.” (Controller) 

Muuten tämän controllerin mukaan hänen työssään kaksoisrooli ei näy, sillä hän 

toimii taloushallinnossa eikä liiketoimintayksikössä. Kuten lähes kaikessa 

muussakin, myös tässä on nähtävissä ero keskitettynä taloushallinnossa toimivan 

ja liiketoimintayksikössä toimivan controllerin roolien välillä. 

 ”Ku mä oon nähny liiketoimintayksikössä parin vuoden aikana, et mihin 

 controllerin rooli on siellä kehittyny ni kyl se on enemmän menny johdon tuen 
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 puolelle ja kyl controllerin rooli, joka meillä on keskitettynä ni painottuu aika 

 paljon vielä kuitenki valvontaroolitehtäviin, jos halutaan tälleen karrikoida. Jos 

 pois lukee erilaiset ad hoc –tehtävät... Kyl mä edelleen pidän tärkeempänä sitä 

 johdon tukemista.” (Johdon edustaja) 

Kaksoisroolin, erityisesti liiketoimintayksikössä toimivan controllerin tehdessä 

budjetointia, todettiin jopa aiheuttavan konflikteja. Ennen kaikkea kuitenkin 

controllerin pään sisäisiä konflikteja, mutta myös organisaation muiden 

työntekijöiden kanssa. Konflikti voi aiheutua controllerin ja hänen 

liiketoimintajohtajan välillä, controllerin ja talousjohtajan välillä, mutta ehkä 

useimmiten kahden eri liiketoimintayksikön controllerin välillä. Controllerin tulisi 

koko ajan ajatella koko yrityksen etua, mutta samalla vastata liiketoimintajohtaja-

esimiehelleen ja ajaa liiketoimintayksikön etua. Toisessa liiketoimintayksikössä 

toinen controller ja johtaja tekevät samaa ja talousjohtaja ja hänen alaisuudessaan 

taloushallinnossa toimivat controllerit pyrkivät katsomaan horisontaalisesti koko 

yritystä. Samalla jokainen tietää tilanteen, mutta haluaa silti, että oma alue on 

kunnossa. 

 ”Se on tyhmää pitää liiketoimintayksikön puolta, vaikka haluiski, koska sit se on 

 jostain muualta pois. Pitäis aina ajatella vaan koko firmaa, koska ne on kuitenkin 

 yhteisiä rahoja. Tää on aika hankalaa.” (Controller) 

 ”No nyt ehkä [työssäni aiheutuu konflikteja], kun on joutunut tekemään töitä 

 [yhdelle liiketoimintayksikölle]. Kyl sen täs huomaa, et jos olis controllerina 

 liiketoimintayksikössä ja raportoi liiketoimintajohtajalle niin kyl se homma olis 

 sellasta kuvan kiillottamista koko ajan.” (Controller) 

Controllerit kuitenkin painottivat, että kaksoisroolissa toimiminen onnistuu hyvin ja 

vaikka se joskus aiheuttaakin pieniä konflikteja, eivät ne vaikeuta itse työn tekoa. 

Pieni konflikti, tai käytettäisiinkö mieluummin sanaa vastakkainasettelu, 

organisaation sisällä voi olla jopa hyvä asia ja tuoda uusia näkökulmia asioihin, 

tässä tapauksessa erityisesti budjetointiin, jonka todettiin lähinnä aiheuttavan 

pientä vastakkainasettelua organisaation sisällä. 

Kuten jo todettua, myös johdon edustajat tunnistavat hyvin kaksosrooli-ilmiön ja 

näkevät sen ilmenevän case-yrityksessä. Johtajat ovat poikkeuksetta sitä mieltä, 
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että tukirooli on tärkeämpi ja näkevät sen toteutuvan paremmin liiketoimintaan 

hajautetun controllerin kuin taloushallinnossa toimivan controllerin roolissa. 

Valvontaroolia ei missään tapauksessa nähdä tarpeettomana vaan se on rooli, 

joka controllerin tulee hoitaa, jotta voi suoriutua hyvin tukiroolissaan.  

 ”Valvontarooli sinänsä on niinku must-rooli, jotta me pystytään tämmönen 

 perusraportointi ylläpitämään, mutta samalla kun sitä valvontaroolia ylläpitää ni 

 pitäis olla se tuki- ja palveluhattu päässä, jotta pystyy siit valvontaroolista 

 siirtymään äärimmäisen nopeesti siihen, et ’miten mä voin tukea liiketoimintaa’. 

 Mä veikkaan, et toi valvontarooli jää päälle helpommin sellasessa keskitetyssä 

 organisaatiorakenteessa, et meil istuis neljä controlleria [taloushallinnossa] 

 raportoimassa kaikesta mitä [case-yrityksessä] tapahtuu. Mä en jaksa uskoa, et 

 se tukirooli tulis toimimaan sitä kautta. Et miten sellasesta controllerista tulis 

 mulle oikea käsi.” (Johdon edustaja) 

Vaikka valvontarooli on keskitetyn controllerin roolissa case-yrityksessä vielä 

merkittävämpi, nähdään controllerin tukirooli kuitenkin tärkeämpänä ja 

tulevaisuuden suuntana. 

 ”Tossa, kun puhuttiin, et onko rooli muuttunu ni ehkä vois ajatella, et jos tätä näin 

 kuvais, ni kyl se työn painopiste on siirtyny valvontaroolista tukirooliin. Et jos se 

 valvontarooli on nähty aikasemmin isompana, et tuottaa omalle liiketoiminnolle 

 tietoa eli raportoi ”liikennevaloilla” ja kertoo missä mennään, ni nykyään työ on 

 painottumassa enemmän tukiroolin puolelle. Toki siel on edelleen niit 

 valvontatehtäviä. Ei controllerin rooli oo enää olla poliisi vaan se on olla 

 tämmönen sparraaja ja mentori ja ties mitä.” (Johdon edustaja) 

Niin kuin monissa sitaateissa on nähty, valvontarooli nähdään sekä controllerien 

että johtajien mielestä case-yrityksessä vielä turhan suurena. Etenkin johdon 

odotukset ovat vahvasti controllerin tukiroolissa ja tämän controllerit tiedostavat. 

Tämä luo controllereille paineita, sillä niin kauan kuin tietojärjestelmät ovat 

kehittymättömiä ja tiedon kaivaminen ja raporttien tuottaminen vie paljon aikaa, on 

controllerin mahdoton irrottaa enempää aikaa tukiroolille. Ei siis ihme, että 

controllerien ajatukset roolin kehittymiseen pyörii tietojärjestelmien kehittymisessä 

ja raporttien automatisoinnissa. Tällä hetkellä case-yrityksen controllereiden aika 
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jakautuu vielä monin paikoin puoliksi valvontaroolin ja tukiroolin välillä tai on jopa 

enemmän valvontaroolia kuin tukiroolia. 

 

Muita controllerin rooleja 

 

Johdon edustajat löysivät muutamia muitakin controllerin rooleja, kuten hr-asioita 

hoitava controller. Kenties tuota henkilöstöhallintoon tiiviisti yhteyttä pitävää ja 

liiketoimintayksikön henkilöstöhallintoasioista vastaavaa roolia voisi kutsua ”hr-

koordinaattoriksi”. 

 ”Niinkun mä sanoin, et kun on tiettyjä osa-alueita niinkun yhteydenpito hr:ään ja 

 kaikista [liiketoimintayksikön] ja hr:än välisistä tekemisistä keskitetysti 

 vastaaminen. Meil on ollu myös tiettyjä projekteja tai hankkeita, joissa controller 

 on joko ollu vetovastuussa tai merkittävässä roolissa ja näin mä uskon, et tulee 

 tapahtuun jatkossakin. Tehdään me mitä tahansa ni me kehitetään asioita 

 projektityyppisesti ja se projektityöskentelyn määrä tulee mieluummin kasvamaan 

 kuin vähenemään. Sillon controllerin osaamisessakin tämmönnen 

 projektityöskentelymallien ja eri roolien hallinta ja osaaminen tulee korostumaan.” 

 (Johdon edustaja) 

Controller on monesti myös mukana projekteissa, jopa niiden vetäjänä tai ainakin 

projektin jäsenenä. Tuota roolia voisi loogisesti kutsua vaikkapa ”projektipäällikkö”-

rooliksi. Puhutaan paljon, että työ muuttuu nykyään päivä päivältä enemmän 

projektiluonteiseksi työksi, jolloin on turvallista olettaa, että myös controllereilla 

tällainen ”projektipäällikkö”-rooli yleistyy jatkuvasti. 

Esiin nousi myös sisäisen tarkastuksen tyyppiset roolit, jollaista voisi kutsua 

”sisäinen tarkastaja”-rooliksi. 

 ”Onhan niitä [rooleja] varmaan hyvin erilaisia. Sitten on tällaset sisäisen 

 tarkastuksen tyyppiset roolit, jotka eivät päätöksentekoon sinällään päätösten 

 virrassa puutu. Enemmänkin tarkastelevat sitä ulkopuolelelta. Sellanen 

 controllerin rooli on [case-yrityksessä] aika isonakin, koska onhan täällä 

 sisäisessä tarkastuksessa paljon resursseja ja tehdään jatkuvasti sisäisen 
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 tarkastuksen raportteja. Hehän eivät osallistu operatiiviseen päätöksentekoon 

 normi arjessa.” (Johdon edustaja) 

Tällaista roolia eräs johdon edustajista on selkeästi havainnut myös case-

yrityksessä. ”Sisäinen tarjastaja”-roolissa toimiva ei osallistu päätöksentekoon 

vaan tuottaa raportteja johdolle ja hallitukselle. Tällainen kuvaus sopii melko hyvin 

case-yrityksen taloushallinnossa toimiville controllereille, jotka eivät osallistu 

päätöksentekoon vaan tuottavat enemmän raportteja ja informaatiota johdon 

päätöksenteon tueksi. 

 

4.4.3 Controllerin tehtävät 

 

Tässä osiossa käydään lyhyesti läpi haastateltavien ajatukset controllerien 

tärkeimmistä työtehtävistä. Mainittakoon heti, että controllerin työnkuvaa ei ole 

helppo määritellä ja controllerin on oltava avoin ja valmis tekemään monenlaisia 

tehtäviä, myös sellaisia, jotka eivät välttämättä lue hänen työkuvassaan. 

 ”Pitää olla avoin mieli eli sä et voi olla silleen, että tää ei lue mun työtehtävissä ja 

 tää ei kuulu mulle. Mun mielestä pitää olla valmis tekemään ja auttamaan 

 ihmisiä, vaikkei se ehkä just olis sitä sun suurinta mielenkiinnon kohdetta. 

 Budjetointi on mun mielestä tärkee ja sitten kaikki tämmöset katsaukset ja muut, 

 mitä tuotetaan johdolle. Ei varmaan mikään oo sellanen epätärkee, mut noi on 

 varmaan sellaset kaks tärkeempää isoa kokonaisuutta.” (Controller) 

Oikeiden lukujen löytäminen ja niiden hyödyntäminen sekä budjetointi ovat tärkeitä 

ja controllerin työn keskiössä. Controllerin tulee tulkita ja analysoida numeroita, 

tehdä niistä ymmärrettäviä raportteja ja analyysejä ja esitellä ne selkeästi johdolle. 

Tämä ei kuitenkaan riitä, ainakaan johdon mielestä. Ei riitä, että controller löytää 

oikeat luvut organisaation sisältä vaan lukuja ja tietoa tulee etsiä ja löytää myös 

organisaation ulkopuolelta ja näin pystyä analysoimaan ja ennustamaan 

tulevaisuuden muutoksia ja kehityssuuntia. Ei myöskään riitä, että controller vain 

analysoi lukuja ja tuottaa niiden pohjalta raportteja vaan controllerin pitää pystyä 

tuottamaan kaikenlaista informaatiota päätöksenteon tueksi sekä toimimaan 
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johdon päätöksenteon tukena ja toimia puolueettomana äänenä 

päätöksentekotilanteissa. 

 ”Kai se titteli aika hyvin sen sanoo eli kontrollointi eli valvonta on siinä aika lailla 

 ytimessä. Se, että liiketoiminta pysyy järjestyksessä ja kehittyy suunnitelmien 

 mukasesti. Se on siinä ehkä se päällimmäinen asia ja ikään ku se pinta, joka 

 pitäis aina näkyä. Mut sit se pinnan alla oleva jäävuori on sitä liiketoiminnan 

 ymmärryksen auttamista ja liiketoiminnan ohjaamisen auttamista. Mä sanoisin, 

 että valvonnan ja liiketoiminnan kehityksen symbioosi, niin siinä se olisi. Meillä 

 liiketoiminnan johtajilla monesti tahto on niin kova, että toive alkaa muuttua 

 todellisuudeksi ja siihen controller pystyy tuomaan positiivisen kyseenalaistuksen 

 ja siihen sellanen perusteltu näkemys tulevaisuudesta niin siinä controller voi 

 auttaa. Harvoin se lineaarisesti on kuitenkaan jatkumo sieltä historiasta vaan aina 

 jotkut ulkoset tekijät siihen vaikuttaa ja siksi kehottaisin kaikkia, varsinkin nuoria 

 controllereita, opettelemaan jo nuorena siihen, ettei luota pelkästään talon 

 sisäisiin lukuihin vaan pitää katseen ulospäin makrotalouteen ja kilpailun 

 maailmaan. Muodostaa myöskin näkemyksen siitä, mitkä ulkopuoliset asiat voi 

 vaikuttaa meidän tekemiseen ja mitä shokkeja voi tulla. Hyvä controller pyrkii 

 kontrolloimaan myöskin sitä ulkomaailmaa ja pyrkii tuomaan sen tiedon talon 

 sisälle fiksussa muodossa.” (Johdon edustaja) 

Controllerilta odotetaan paljon ja controllerin pitää pystyä moneen. Kaiken edellä 

mainitun lisäksi controller toimii usein myös projekteissa ja jopa 

projektipäällikkönä. Controllerin tulee myös tehdä aktiivisesti yhteistyötä lähes 

kaikkien eri sidosryhmien kanssa ympäri organisaation ja olla ideaalitilanteessa 

perillä kaikesta mitä yrityksessä tapahtuu.  

 ”No mä oon ollu mukana sellasessa projektissa, jossa suunniteltiin 

 [toiminnanohjausjärjestelmän] alasajoo ni olin siinä projektitiimin kanssa 

 kartottamassa, et millaset raportit on sellasia, jotka pitäs viedä sitte sinne uudelle 

 alustalle. Pääroolissa siinä on business intelligence –tiimi, joka on asiantuntija 

 datan varastoinnissa ja koodin kirjottamisessa ja muussa tämmösessä 

 tietojärjestelmäpainotteisessa työssä. Controllerin työssä yks merkittävä 

 sidosryhmä on tällanen business intelligence –tiimi, että vuoropuhelu BI-tiimin ja 

 controller-toiminnon kanssa toimis hyvin, et niitä tietojärjestelmäasioita vietäis 

 oikeeseen suuntaan liiketoiminnan näkökulmasta. Controllerilla on tärkeä rooli 

 tuoda liiketoiminnan näkökulmaa siitä, mitä raportteja tarvitaan.” (Controller) 
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Controller on usein mukana kehittämässä työkaluja ja tietojärjestelmiä sekä 

käyttää niitä omassa työssään. Monissa organisaatioissa ei välttämättä edes ole 

omaa BI –tiimiä, joka olisi se asiantuntija datan varastoinnissa ja muussa 

tietojärjestelmäpainotteisessa työssä, jolloin controllerilta itseasiassa vaaditaan 

vahvoja teknisiä taitoja. Case-yrityksessä tärkeimmät controllerien käyttämät 

työkalut ovat Excel, case-yrityksen oma toiminnanohjausjärjestelmä, SAS EG sekä 

Oraclen business intelligence –väline. 

 

4.4.4 Controllerille tärkeät ominaisuudet 

 

On selvää, että controllerin työtehtävät ovat todella monipuoliset ja vaativat. Tämä 

luonnollisesti vaatii työn tekijältä tietynlaisia tai voisi sanoa oikeanlaisia 

ominaisuuksia. Ominaisuuksilla tarkoitetaan paitsi opittuja ja omaksuttuja tapoja 

toimia, kykyä sopeutua ja muuttua, ottaa vastuuta, mutta myös tietynlaisia 

luonteenpiirteitä. Tai voidaan sanoa, että jokaisen tyyppiselle controllerille kyllä 

löytyy töitä, mutta ideaaliselle johdon tukija –controllerille tietyt ominaisuudet ovat 

enemmän edellytys kuin toive. Roolin yhä kehittyessä ei controller-maailmassa 

enää ole sijaa omissa oloissaan viihtyvälle, pikkutarkalle näpertelijälle. Ei olekaan 

ihme, että moni controller työskentelee jossain vaiheessa työuraansa 

liiketoimintajohtajana.  

 ”Me puhutaan pääsääntösesti taloudellisista luvuista ja mittareista ni yleisesti 

 tällaset yrityksen talouteen ja talouden hallintaan ja sen seurantaan liittyvä 

 yleisymmärrys on äärimmäisen tärkeetä... Ja tottakai tämmönen oma-aloitteisuus 

 ja kyky työskennellä itsenäisesti, välillä jopa kiireisessä aikataulussa 

 paineistettuna, ni kyllähän ne korostuu... Ehkä se roolin muutos on, ku 

 järjestelmät kehittyy ni perusraportoinnin tuottaminen tulee jatkos olee 

 suurinpiirtein niinku napin painamista ja siihen ei mee jatkossa niin paljon aikaa, 

 mitä on menny aikasemmin. Tätä kautta tullaankin siihen tilanteesee, et se perus 

 controllerin duuni on katoava luonnonvara ja uusien controllerien pitäis just olla 

 tämmösiä niinkun business controllereita, jotka ymmärtää sen liiketoiminnan ja 

 pystyy tuottamaan liiketoiminnalle muutakin lisäarvoa kuin pelkästään sen 

 kuukausiraportin. [Yhdessä yrityksessä] entinen nordic business controller on 
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 nykyään liiketoimintajohtaja. Et osa sitä controllerin duunia on oppia tuntemaan 

 se liiketoiminta ja et kyseisellä henkilöllä on valmiudet hypätä sieltä controller-

 boksista pois ja ottaa kenties esimiestehtävä vastaan. Näähän on kans 

 luonnekysymyksiä, et kaikki ei välttämättä halua ottaa sitä esimiestehtävää 

 vastaan, mut voi silti olla äärimmäisen hyvä business controller. Mut mä näkisin, 

 ettei siitä mitään haittaakaa olis, jos business controller joskus kävis itsekkin 

 kokeilemassa sitä liiketoiminnan pyörittämistä.” (Johdon edustaja) 

Controllerit nostavat esiin osin samoja asioita. Heidän tulee ymmärtää lukuja 

erinomaisesti, olla analyyttisiä, oma-aloitteisia, ymmärtää kokonaisuuksia, 

ymmärtää liiketoimintaa, olla ekstrovertteja ja jopa luovia, sillä aina informaatio ei 

ole helposti löydettävissä tai löydettävissä ollenkaan, jolloin controller joutuu 

soveltamaan ja tarvittaessa luomaan uutta. Controllerin voi ominaisuuksiltaan 

jakaa jopa kahteen kategoriaan: 

 ”On kahdenlaisia laskentaihmisiä: on sellasia kirjanpitotyyppisiä, jotka tekee just 

 niinku sulle on sanottu eikä ajattele yhtään laatikon ulkopuolelta ja sit on sellasia 

 suurten linjojen ihmisiä. Mun mielestä controllerin pitää pystyä vähän enemmän 

 soveltamaan kuin jonkun ulkoisen laskennan ihmisen, vaikka tilintarkastajan. 

 Controllerin pitäis pystyy vähän olemaan myös luova. Jos ei oo saatavissa jotain 

 lukua, jotain faktaa, niin sun pitää pystyä miettimään, että mikä vois olla joku 

 indikaattori sille ilmiölle, josta me ei saada tarkkaa tietoa.” (Controller) 

Erityisen mielenkiintoisella tavalla controllerin ominaisuuksia kuvasi yksi johdon 

edustajista. Hän havainnollisti erilaisten työelämän ihmisten ominaisuuksia 

nelikentällä (kuvio 5), jossa pystyakseli kuvaa henkilön taipumusta riskinottoon ja 

vaaka-akseli sosiaalisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta ääripäinä oikealla on 

introvertti ja vasemmalla ekstrovertti. Pystyakselin ääripäät ovat kova riskinottaja 

ylhäällä ja äärivarovainen alhaalla. 
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Riskinottaja

Varovainen

Ekstrovertti Introvertti

Promoottorit
Tukijat/

Valmentajat

”Controllerit” Tutkijat

 

Kuvio 5. Luonteenpiirteitä ja oppimistyylejä (Mukailtu yhden johdon edustajan 

kuvauksesta, 2016) 

 

Kuviossa vasemmassa yläkulmassa on ”promoottorit”, jotka ovat 

ulospäinsuuntautuneita ja ottavat mielellään riskejä. Ylhäällä oikealla taas ovat niin 

ikään riskejä ottavat, mutta promoottoreja introvertimmat ”tukijat” tai ”valmentajat”. 

Alas oikealle sijoittuvat henkilöt ovat ”tutkijoita”. He ovat introvertteja eivätkä pelaa 

riskillä vaan tarvitsevat työssään aikaa ja paljon evidenssiä. ”Controllerit” löytyvät 

kuviosta alhaalta vasemmalta. He ovat ekstrovertteja eli ulospäinsuuntautuneita ja 

haluavat mahdollisimman paljon vaikutuspintaa, mutta eivät halua ottaa riskejä 

vaan ovat päin vastoin varovaisia tekemisissään. Johdon edustajan mukaan yritys 

tarvitsee henkilöitä näistä kaikista kentistä toimiakseen hyvin. 

 ”Vasemmalla puolelta tulee paljon toimitusjohtajia ja yleensäkin yritysjohtajia.  

 Yrityksellä on ongelma, jos on liikaa controllereita, koska se tappaa kasvun. Sit 

 yrityksellä on myös ongelma, jos sillä on pelkkiä promoottoreja, koska sillon se 
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 lähtee lapasesta. Jos ajatellaan ominaisuuksia ni olisi hyvä, jos controller olis 

 mieluummin tällanen riskinegatiivinen tai riskineutraali persoonaltaan, jollonka se 

 ominainen tapa tarkastella asioita on riskin kautta. Mut olis tosi hyvä, jos olis 

 ulospäinsuuntautunut, jollon kykenee saamaan ihmisistä tietoo ulos, kykenee 

 auttamaan ihmisiä, on helposti lähestyttävä ja näin päin pois. Jokaisella ihmisellä 

 on tietysti vähän erilaisia piirteitä riippuen tilanteista, mutta kun riittävä määrä 

 kysymyksiä kysytään niin näihin (kuvion 5 neljä kenttää) ihmiset menee. 

 Osaamisen kautta olis hyvä, jos controller on ehtiny perehtyä erilaisiin 

 liiketoimintamalleihin. Oon urallani ollu paljon tekemisissä sellaisten controllerien 

 kanssa, jotka ovat olleet pelkästään teollisia liiketoimintamalleja kontrolloimassa 

 ja siitä tulee ongelmaksi se, että ei ymmärretä sitä ulkopuolista maailmaa, joka 

 on palvelujen maailma monesti. Sitten taas toisin päin. Pelkästään palvelujen 

 maailmassa toimineet controllerit eivät kykene ymmärtämään sitä teollisen 

 liiketoimintamallin suoraviivaisuutta ja logiikkaa. Siinä sitten tulee sellaisten 

 toimijoiden kanssa ongelma eikä kyetä leanaamaan tekemistä samallain kuin 

 teollisissa yrityksissä pystytään. Osaamiseen olis hyvä olla se liiketoimintamallien 

 ymmärrys.” (Johdon edustaja) 

Mielenkiintoisen näkemyksen tuo johdon edustajan näkemys controllerin kyvystä 

ymmärtää erilaisten liiketointamallien toimintaa ja kontrollointia. Controller ei 

välttämättä tule edes ajatelleeksi kuinka erilaista voi olla toimia controllerina 

teollisessa liiketoimintamallissa tai vastaavasti palveluja tuottavassa 

liiketoimintamallissa. Täydellisen controllerin ominaisuuksiin kuuluisikin ymmärrys 

näistä molemmista malleista ja niistä parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen 

riippumatta siitä kummassa sillä hetkellä työskentelee. 

 

4.4.5 Controllerin ja johdon yhteistyö 

 

Tätä tutkielmaa varten haluttiin näkemyksiä sekä controllereilta että johdon 

edustajilta. Haastatellut johdon edustajat valikoituivat sen mukaan, kenelle case-

yrityksen controllerit pääasiassa tai suoraan raportoivat. Siksi olikin luontevaa ja 

tärkeää keskustella controllerien kanssa yhteistyöstä johdon kanssa ja vastaavasti 

johdon edustajien kanssa yhteistyöstä controllerien kanssa. Vaikkei aihe ole 
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tämän tutkielman keskiössä, haluttiin sille omistaa tässä yhteydessä oma osio. 

Aiheeseen ei kuitenkaan keskitytä erityisen syvällisesti vaan nostetaan vain 

pääasiat, jotka haastatteluissa nousi esille. 

Controller ja johto puhuvat case-yrityksessä samaa kieltä ja tapaavat usein. 

Tapaamiset ovat useimmiten informaaleja ad hoc –tapaamisia, mutta etenkin 

liiketoimintayksikössä controller tapaa johtoa myös formaalisti viikoittain. 

Informaaleja tapaamisia onkin sitten lähes päivittäin. Taloushallinnossa tapaamiset 

ovat pääasiassa informaaleja ja tapahtuvat useimmiten talousjohtajan kanssa, 

mutta jonkin verran myös muiden johdon edustajien kanssa, erityisesti 

toimitusjohtajan kanssa.  

Case-yrityksessä liiketoimintayksikössä controller osallistuu ja hänen odotetaan 

osallistuvan päätöksentekoon. Tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.  

 ”Osallistuminen päätöksentekoon ja johtamiseen ei tuu siitä, et sul on paikka 

 vaikka johtoryhmässä, et se vaatii business controlleriltakin tietyntyyppistä 

 aktiivista halua vaikuttaa asioihin. Mun mielestä sen business controllerin ja 

 hyvän business contollerin ero tulee siinä, et se hyvä business controller 

 ymmärtää sitä liiketoimintaa, mitä hän seuraa ja sparraa. Tällöin hän pystyy 

 ottamaan osaa päätöksentekoon ja pystyy olemaan johtamisessa mukana.” 

 (Johdon edustaja) 

Taloushallinnossa taas controller ei osallistu päätöksentekoon vaan tuottaa tietoa 

ja analyysejä päätöksenteon tueksi. Tällöin informaation laatu ja analyysien taso 

ovatkin erityisen tärkeitä, kun controller ei ole johtoryhmän mukana analysoimassa 

tilanteita. Taloushallinnossa controllerin odotetaan tuottavan korkeatasoisia 

analyysejä ja löytävän ilmiöitä niiden takaa johdon päätöksenteon tueksi. 

Toivomisen varaa on syiden löytämisessä ja toimenpiteiden vaikutusten 

ymmärtämisessä. 

 ”Lukujen takana olevien ilmiöiden ymmärtäminen ja niistä viestin välittäminen, 

 että mitkä on ilmiöiden syitä ja mitä niille voidaan tehdä. Se on tärkeetä. Ei 

 pelkkää sitä numeroaineiston tuottamista vaan mitä niistä pitää päätellä ja mitä 

 pitäis tehdä. Meillä esim. tiettyjen volyymimuutosten syiden löytäminen tai et 

 tunnettais ihan tarkkaan, et mihin meidän tekemät toimenpiteet vaikuttaa tai 
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 vaikuttaako ne just sinne mihin me ollaan aateltu, et pystytääks me jälkikäteen 

 sitä kontrolloimaan. Kyl meil siitä on liian vähän tietoo.” (Johdon edustaja) 

Liiketoimintayksikössä controller tuottaa äärimmäisen arvokasta ja hyvää tietoa ja 

on aktiivisesti mukana johtoryhmätyöskentelyssä. Toki haasteitakin on. Siellä 

controller voisi niin sanottuna puolueettomana osapuolena ja liiketoimintajohtajan 

oikeana kätenä kuitenkin vielä enemmän haastaa liiketoimintajohtoa ja yksikön 

vetäjiä. Yksi johdon edustajista nostaa esiin merkittävän asian, jonka kanssa 

eittämättä moni yritys painii: tietoa on valtavasti, mutta se on väärässä muodossa, 

jolloin sen hyödyntäminen on hankalaa. 

 ”Emmä sanois, että [tietoa on] liian vähän, mutta monesti tietoa on väärässä 

 muodossa, että sen tiedon käytettävyys on hankalaa ja siihen monesti tarvis sitä 

 huippuammattilaista, jotta sen tiedon saisi kohtuullisella vaivalla järkevässä 

 muodossa käyttöön. Tiedon laatu on joskus huono, niinku se on [case-

 yrityksessä]. Meillähän on valtava määrä tietoo, mutta sen laatu on välillä vähän 

 kyseenalanen. Eli kuinka laadukkaasti se on menny meidän järjestelmiin sisälle. 

 Ja mun mielestä siinä on kysymys nimenomaan controllerien tai controllerin ikään 

 kuin, käytän nyt sanaa saamattomuudesta, että ei oo pidetty huolta siitä tiedon 

 laadusta. Se on mun mielestä controllerien kontrolloitava asia, että tieto menisi 

 järjestelmiin oikein. Tämä on [case-yrityksessä] kehittämisen paikka. Kurin ja 

 järjestyksen paikka. Mun mielestä pitäis ensin miettiä, että mikä tieto meille on 

 oleellista ja järjestellä se sisään menevän tiedon prosessit sellaseksi, että 

 jokainen ymmärtää miksi mikäkin tieto pitää viedä milläkin tavalla järjestelmään.” 

 (Johdon edustaja) 

Kuten sanottua, case-yrityksessä controllerit tuottavat johdolle päätöksenteon 

tueksi paljon äärimmäisen arvokasta tietoa. Tieto on sekä säännöllistä kuukausi-, 

kvartaali- ja vuositasolla tuotettua tietoa että ad hoc –pohjalta tuotettua tietoa. 

Kuukausitasolla liiketoimintayksikössä controller muun muassa päivittää 

tuloskorttia, johon on kerätty avainmittarit, jotka on johdettu strategiasta. 

Taloushallinnossa taas kuukausiraportti sisältää tunnuslukuja ympäri 

organisaation. Tunnuslukuihin sisältyy mm. erilaisia operatiivisia mittareita sekä 

budjetin seuranta. Luonnollisesti ad hoc –pohjalta tuotettu informaatio vaihtelee 

paljon. Controllereiden käyttämä aika vaihtelee hyvinkin paljon säännöllisen 

informaation ja ad hoc –informaation välillä. Välillä kaikki aika menee toiseen ja 



67 
 

välillä toiseen. Kuitenkin vuositasolla paino on ad hoc –informaation 

tuottamisessa. Etenkin johdon mielestä se onkin sitä erityisen arvokasta 

informaatiota johtamisen kannalta. 

 ”Mä oon kokenu eniten saavani iloa controllerin kanssa työskentelystä sillon, kun 

 se säännönmukanen, rutiininomanen raportointi on hyvin pieni osa. Semmonen, 

 jota ei oikeestaan huomaakaan, että tää nyt tässä tapahtuu. Mutta sitten 

 nimenomaan sen suunnittelun ja johtamisen tukena tarvittavat tiedontarpeet 

 nimenomaan ad hoc –tilanteissa ja suunnitteluprosesseissa löytyy helposti 

 controllerin avulla. Se lisäarvo tulis nimenomaan siitä, että kun pystytään 

 tuottamaan johtamisen tueksi informaatiota uudella tavalla, yhdistämään sitä 

 luovasti, löytämään uusia näkökulmia tiedon avulla ja poistamaan epävarmuutta 

 päätöksistä.” (Johdon edustaja) 

Vaikka controllerit tuottavatkin paljon arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, on 

myös tietoa, jota ei hyödynnetä tarpeeksi ja toisaalta on tilanteita, joissa 

informaatiota kaivattaisiin enemmän. 

 ”Ollakseni rehellinen, mä uskosin niin, et me tuotetaan täl hetkellä hyvin paljon 

 myös semmosta informaatita, jota me ei hyödynnetä johtamisessa. Ja sit 

 toisaalta meiltä uupuu paljon informaatiota, mitä me ihan oikeesti tarvittas... kyl 

 täs yritetään koko ajan prässätä sitä, et onko se kaikki raportointi tarpeellista mitä 

 meil täl hetkellä on olemassa ja miten hyvin me sitä hyödynnetään. Ja mä 

 väittäsin, et meil on esim. eri yksiköiden välillä silti huomattavia eroja kuinka 

 paljon sitä business controllerin tuottamaa aineistoa ja materiaalia käytetään sen 

 liiketoiminnan ohjauksessa ja kehittämisessä ja seurannassa. Et rumasti 

 sanottuna vois sanoa, et jos jätettäis raportointi tekemättä 6 kuukaudeks ja 

 katottais, et kuin moni sitä itseasiassa kaipaa nii meilt saattais hyvin löytyä 

 ihmisiä, jotka toteis, et ’me tullaan hyvin toimeen ilman tätäki’.” (Johdon edustaja) 

Johdon edustajan kommentin mukaan selkeästi suurempi huoli on siitä, että miten 

hyvin controllerin tuottamaa tietoa osataan käyttää hyödyksi johtamisessa ja 

päätöksenteon tukena. Näin ollen ei kannattaisikaan lähteä lisäämään tiedon 

määrää vaan ensin parantamaan sen laatua ja ennen kaikkea sitä, miten 

controllerin tuottamaa tietoa käytetään hyödyksi ja onnistutaan löytämään ilmiöitä 

sen takaa. 
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4.5 Tutkimustulokset aikaisempien tutkimusten tulosten valossa 

 

Tässä luvussa analysoidaan tutkielman empiirisen osan tärkeimmät löydökset 

suhteessa tutkielman teoriaosassa esiteltyihin merkittävimpiin aiempiin 

tutkimuksiin aiheesta. Selittävän tutkimuksen päätarkoituksena on selittää 

tutkittavaa ilmiötä olemassa olevan teorian valossa. Suurelta osin haastatteluissa 

ilmenneet asiat vahvistavat aiemman kirjallisuuden löydöksiä, mutta joitain uusia 

mielenkiintoisia näkökulmia tutkimuksessa nousi esiin. 

Tämän tutkielman teoriaosassa kuvailtiin melko laajasti controllerin roolin 

historiallista kehitystä. Vaikkei historiallisen kehityksen tutkiminen ollutkaan 

pääasia, auttaa sen analysointi ymmärtämään huomattavasti paremmin 

controllerin nykyistä roolia. Roolin muuttumisen suhteen mm. Granlund ja Lukka 

(1997, 1998 a, b) sekä Vaivio ja Kokko (2006) ovat todenneet, että controllerin 

rooli on Suomessa siirtynyt selvästi kohti liiketoiminnan ja johdon päätöksenteon 

tukemista. Aikaisemmin controller on nähty lähinnä pavunlaskijana. Tämä tutkimus 

vahvistaa entisestään näiden aikaisempien tutkimusten tuloksia, mutta tulokset 

myös jakautuivat. Puhtaasti pavunlaskijan stereotypian mukaista controlleria ei 

case-yrityksessä ollut nähtävissä, vaan rooli oli etenkin liiketoimintayksikössä 

toimivan controllerin osalta vahvasti tukea johdon päätöksentekoa tai jopa 

osallistua itse päätöksentekoon sekä lukujen tuottamisen sijasta analysoida niitä, 

mistä sekä johdon edustaja että controllerit olivat yhtä mieltä. Muutos nähtiin 

erittäin positiivisena ja sen toivottiin jatkuvan samaan suuntaan. 

Kuitenkin, taloushallinnossa toimivien controllerien rooli case-yrityksessä oli 

erilainen. Kuten Ten Rouwelaar (2006) on huomauttanut, ei controllerin roolissa 

välttämättä ole tapahtunut täydellistä muutosta vaan moderni controller toimii 

pikemminkin eräänlaisessa hybridi-roolissa, joka on yhdistelmä pavunlaskija- ja 

johdon kumppani-rooleja. Näitä kahta roolia hän kutsui valvontarooliksi ja 

tukirooliksi. Etenkin case-yrityksen taloushallinnossa toimivien controllerien 

rooleissa oli todella vahvasti nähtävissä hybridi-roolia, jossa valvontarooli näkyi 

vahvana. Myös liiketoimintayksikössä toimivan controllerin roolissa oli nähtävissä 
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valvontarooli, mutta johdon päätöksentekoa tukeva tukirooli oli merkittävästi 

vahvempi. 

Tämä tutkimus vahvistaa myös Järvenpään (2001) havaitsemia controllerin roolin 

muutoksen taustavoimia. Hän löysi muutokselle kolme taustavoimaa, jotka ovat 

uudet laskentainnovaatiot, laskentatoimen tietojärjestelmien kehitys ja inhimillinen 

ulottuvuus eli lyhyesti sanottuna controllerien arvostus. Case-yrityksessä nähtiin 

etenkin tietojärjestelmien kehittyminen vahvana taustavoimana ja niiden 

kehittymisen odotetaan tulevaisuudessa vapauttavan controllerin aikaa vielä 

merkittävästi enemmän lukujen analysointiin ja niiden pohjalta johtopäätösten 

tekemiseen sekä johdon päätöksenteon tukemiseen ja siihen osallistumiseen. 

Haastateltavat näkevät tietojärjestelmät ja etenkin automaattisen raportoinnin 

edelleen varsin kehittymättöminä, mikä hidastaa roolin kehitystä toivottuun 

suuntaan. Myös uusia laskentainnovaatoita, etenkin tuloskorttia, hyödynnetään 

case-yrityksessä ja controllerin arvostus on huipussaan controllerin toimiessa mm. 

liiketoimintayksikössä liiketoimintajohtajan ”oikeana kätenä”. 

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

on oikeammin laajentunut kuin muuttunut eli rooli sisältäisi edelleen ”vahtikoiran” 

ja ”historioitsijan” roolien elementtejä. Pihlanto (1998, 2000) ja Partanen (2001) 

löysivät modernille controllerille useita erilaisia rooleja, joista löytyi myös 

pavunlaskijan kaltaisia rooleja. Case-yrityksissä ei kuitenkaan ollut nähtävissä 

controllerille puhtaasti ”vahtikoiran”, ”historioitsijan” tai pavunlaskijan kaltaisia 

rooleja, mutta on kenties oikeutettua sanoa, että etenkin taloushallinnossa 

toimivien controllerien rooli sisälsi edellä mainittujen roolien kaltaisia tehtäviä. 

Poikkeuksen edellisiin tutkimuksiin verrattuna tekee Vaivion ja Kokon (2006) 

melko tuore tutkimus. He eivät tutkimuksessaan löytäneet pavunlaskijan 

stereotypiaa vastaavaa controlleria. Tämän tutkielman tulokset ovat osin linjassa 

myös heidän tutkimuksensa tulosten kanssa, sillä etenkin case-yrityksen 

liiketoimintayksikössä toimineen controllerin rooli ei sisältänyt ”vahtikoiran” tai 

”historioitsijan” roolien elementtejä. 

Case-yrityksessä controllerin tärkein tehtävä liiketoiminnassa nähtiin selvästi 

olevan johdon päätöksenteon tukeminen. Ten Rouwelaarin (2006) näkemys siitä, 

että hajautettu organisaatiorakenne ja matalat hierarkiat kasvattavat tukiroolin 
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merkitystä, saa vahvasti tukea tästä tutkielmasta. Case-yrityksessä controllerin 

rooliin kuuluu Burnsin ja Vaivion (2001) kuvailevia, perinteisesti laskentafunktion 

ulkopuolelle miellettyjä tehtäviä. Hajautettuna toimivat controllerit osallistuvat mm. 

strategiatyöhön ja tietojärjestelmien käyttöönottoprosessiin. 

Tämän tutkielman teoriaosuuden loppupuolella esiteltiin laajasti Partasen (2001) 

tekemää mielenkiintoista tutkimusta ja hänen löytämiään yhtätoista controllerin 

roolimetaforaa. Samassa yhteydessä esiteltiin nämä kaikki roolit 

havainnollistavassa kuviossa (kuvio 3). Onkin erityisen mielenkiintoista mukailla 

tuota kuviota hieman lisää ja asettaa myös case-yrityksen controllerit tuohon 

tuttuun kuvioon (kuvio 6). Kuvio havainnollistaa hyvin miten etäällä case-

yrityksessä controllerien roolit ovat toisistaan, kun vertaillaan controlleria 

liiketoimintayksikössä ja taloushallinnossa. Liiketoiminnan controller asettuu 

kuviossa todella oikealle; ”bisneksen vetäjän luottomies” –metaforan ja ”ralliauton 

kartanlukija” –metaforan väliin. Kuten on jo hyvin tullut esille, case-yrityksen 

liiketoiminnan controller todellakin on liiketoimintayksikön johtajan eli ”vetäjän” 

luottohenkilö. Etenkin johdon edustajat painottivat paljon controllerin 

tulevaisuusorientoituneisuutta tai tarvetta sille. Vielä ei ihan oltu siellä, joten siksi 

liiketoiminnan controller asettuu metaforien väliin. 

Taloushallinnon controller taas löytyy hyvinkin vasemmalta kuviosta ja tarkemmin 

ottaen ”tulkki”- ja ”informaatikko”-metaforien välistä, mutta kallistuneena 

”sillanrakentaja”-metaforaan päin. Taloushallinnon controllerin roolista löytyi 

näiden kaikkien metaforien piirteitä controllerin merkittävien tehtävien ollessa mm. 

raportoinnin kehittäminen, taloudellisen informaation tuottaminen ja etenkin 

ymmärrettävästi esittäminen sekä vuorovaikutussuhteiden luominen ja 

ylläpitäminen ympäri organisaation. Viimeiseksi mainitut korostuvat 

”sillanrakentaja”-metaforassa. Sillanrakentajan perustana ovat vahvasti etenkin 

tulkin tehtävät. 
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Kuvio 6. Controllerin roolit ja niiden väliset yhteydet sekä case-yrityksen 

controllerien sijoittuminen suhteessa niihin (Mukailtu Partanen 2001, 176) 

 

Tutkielman haastatteluissa nousi esille myös muutama controllerin rooli, joita 

Partanen (2001) ei ollut tutkimuksessaan löytänyt eikä niitä siksi voinut kuviossaan 

esittää. Tässä tutkielmassa nousseet muut roolit ovat ”hr-koordinaattori”, 

”projektipäällikkö” ja ”sisäinen tarkastaja”. Mukaillaan Partasen (2001) luomaa 

kuviota hieman lisää sisältämään nämä kolme roolimetaforaa ja siten käsittämään 

yhteensä 14 erilaista roolia controllerille. Näistä kaksi, hr-koordinaattori ja 

projektipäällikkö, asettuvat lähelle vuorovaikutus- ja johtamisrooleja ja yksi, 

sisäinen tarkastaja, enemmän kuviossa vasemmalle ja lähelle informaatio- ja 

valvontarooleja. Uudet kolme roolia ovat esitettynä suhteessa Partasen (2001) 

roolimetaforiin kuviossa 7. 
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Kuvio 7. Controllerin roolit ja niiden väliset yhteydet sekä haastatteluissa johdon 

edustajilta nousseet roolit (Mukailtu Partanen 2001, 176) 

 

Pihlanto (1998) korosti persoonallisuustekijöiden vaikutusta controllerin roolin 

muodostumiseen. Myös tässä tutkielmassa korostui erittäin vahvasti controllerin 

henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus. Erityisesti liiketoiminnan tuntemus 

sekä sosiaalisuus ja aktiivisuus korostuivat voimakkaasti. Olemalla aktiivinen, 

utelias ja sosiaalinen controller voi paljon itse vaikuttaa siihen, minkälaiseksi 

hänen roolinsa organisaatiossa muodostuu. Tutkimus vahvistaakin Järvenpään 

(2001) näkemystä siitä, ettei yleistä mallia modernin controllerin roolista voida 

esittää. 

Tässä tutkielmassa haluttiin nostaa omaksi osiokseen controllerin toimiminen 

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

tehokkaasti kahdessa eri roolissa. Case-yrityksessä controllerin roolin 
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kaksijakoisuuden tunnistivat kaikki haastatellut henkilöt. Controllerit ovat 

kohdanneet kaksoisroolin toteutumisen etenkin toimiessaan liiketoimintayksikössä 

tai tehdessään vahvasti yhteistyötä yhden tietyn liiketoimintayksikön kanssa. 

Tukirooli nähtiin hyvin tärkeänä roolina etenkin liiketoiminnassa, mikä vahvistaa 

Granlundin ja Lukan (1998 a, b) näkemystä siitä, että kun controller on sijoitettu 

lähelle tulosyksikön johtoa, yleensä sekä johto että controller pitävät tukiroolia 

tärkeämpänä. Case-yrityksen controllerit havaitsivat jopa heidän työssään 

aiheutuneen Maasin ja Matějkan (2009) mainitsemia roolikonflikteja, joita 

kaksoisroolissa toimiminen saattaa heidän mukaansa controllerin työhön 

aiheuttaa. Konflikteja huomattiin aiheutuvan etenkin, kun controller toimii 

liiketoimintayksikössä tai tehdessään läheistä yhteistyötä jonkin tietyn 

liiketoimintayksikön kanssa. 
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5   YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa esiteltiin controllerin roolin muutosta viimeisten muutamien 

vuosikymmenten aikana, roolin muuttumiseen vaikuttavia muutostekijöitä sekä 

tämän päivän controllerin erilaisia rooleja. Tutkimusmenetelmänä käytettiin case- 

eli tapaustutkimusta ja tutkimus kohdistettiin suomalaiseen palveluyhtiöön. 

Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoituja haastatteluja käyttäen ja työtä varten 

haastateltiin edellä mainitun suomalaisen palveluyhtiön kolmea controlleria ja 

kolmea johdon edustajaa.  

 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Tavoitteena oli case-tapauksen kautta tutkia modernin controllerin roolia 

Suomessa erityisesti johdon päätöksenteon tukijana kahdesta eri näkökulmasta, 

jotka olivat tiedon tuottajan (controller) sekä tiedon hyödyntäjän (johto) 

näkökulmat. Lisäksi tavoitteena oli selvittää toteutuuko controllerin työssä 

samanaikaisesti kaksi eri roolia eli valvonta- ja tukirooli. Mikäli kaksoisrooli 

toteutuu, haluttiin selvittää miten kahden eri roolin yhtäaikainen toteuttaminen 

vaikuttaa controllerin työhön, aiheuttaako se kenties konflikteja. Tarkastelussa 

keskityttiin ennen kaikkea suomalaiseen liiketoimintaympäristöön, sillä roolin 

voidaan kulttuurisista ja organisatorisista tekijöistä johtuen ajatella olevan hyvin 

erilainen eri liiketoimintaympäristöissä. Tutkimuksen tärkeimmät havainnot ovat 

seuraavat: 

1. Hajautetussa organisaatiossa hajautettuna liiketoimintayksikössä toimivan 

controllerin tärkein tehtävä on johdon päätöksenteon tukeminen ja 

mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon osallistuminen. Aiemmin 

vallalla ollut pavunlaskijan stereotypia on katoamassa ja tulevaisuudessa se 

voidaan todennäköisesti haudata kokonaan suomalaisessa 

liiketoimintaympäristössä liiketoiminnassa toimivien controllerien osalta. 
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2. Keskitettynä taloushallinnossa toimivan controllerin roolissa näkyy vielä 

vanhojen perinteisten roolien piirteitä ja roolin keskiössä on informaation 

tuottaminen helposti ymmärrettävässä muodossa johdon päätöksenteon 

tueksi sekä valvonta ja raportoinnin kehittäminen koko organisaation 

laajuudella. Taloushallinnon controllerin on tärkeää toimia sillanrakentajana 

ympäri koko organisaation. 

3. Controllerin rooliin vaikuttaa voimakkaasti henkilön taidot ja ominaisuudet. 

Päätöksenteon tukena toimiminen vaatii erityisesti liiketoimintaymmärrystä, 

hyviä kommunikointitaitoja sekä sosiaalisuutta ja aktiivisuutta. 

4. Case yrityksessä tunnistettiin selkeästi controllerin kaksoisrooli ja sen 

huomattiin toteutuvan erityisesti controllerilla, joka toimii 

liiketoimintayksikössä tai tiiviissä yhteistyössä yhden tietyn 

liiketoimintayksikön kanssa. Tukirooli nähtiin tärkeämpänä roolina. 

Sekä controllerit että johto olivat hyvin samaa mieltä siitä, mikä controllerin rooli 

on. Molemmat osapuolet korostivat controllerin tukiroolia ja toivoivat sen 

vahvistuvan edelleen eikä perinteisen pavunlaskijan roolia nähdä enää kovinkaan 

vahvasti toteutuvan controllerin työssä etenkään liiketoimintayksikössä. 

Liiketoiminnassa controllerin kaksoisrooli toteutuu vahvemmin kuin 

taloushallinnossa. Johtoa tukevalta controllerilta vaaditaan tietynlaista 

persoonallisuutta ja varsinkin johto vaatii controllerilta hyvää 

liiketoimintaymmärrystä ja hyviä sosiaalisia taitoja. Johto vaatii controllerilta 

muutenkin paljon, jopa enemmän kuin controller pystyy realistisesti toteuttamaan. 

Etenkin tietojärjestelmät nähdään vielä kehittymättöminä ja controllerilta meneekin 

vielä turhan paljon aikaa manuaaliseen tiedon etsimiseen ja raportointiin. 

 

5.2 Keskustelua tuloksista, rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Tuloksia arvioitaessa on tärkeää muistaa, että tutkimus on tehty 

tapaustutkimuksena yhdessä suomalaisessa organisaatiossa. Tulosten 

yleistämiseen case-yrityksen ulkopuolelle, erityisesti eri toimialoille tai eri 

organisaatiorakenteella operoiviin yrityksiin, tulee suhtauta varauksella. Lisäksi on 
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otettava huomioon, että haastattelujen tekohetkellä case-yrityksessä työskenteli 

controller vain yhdessä liiketoimintayksikössä ja muutenkin yhteensä vain kolme 

controlleria, joista yksi oli parhaillaan vanhempainvapaalla. Vaikka 

haastateltavaksi valikoitui monta tätä tutkielmaa varten relevanttia johdon 

edustajaa, jäi case-yrityksestä vielä haastattelematta muut liiketoimintajohtajat, ja 

liiketoiminnan näkemys on vain yhdestä liiketoimintayksiköstä. Tällöin tulosten 

yleistämiseen jopa case-yrityksen sisällä on suhtauduttava hieman varauksella. 

Tuloksien yleistyttävyyttä toki puolustaa se, että tutkimusta varten haastateltiin 

talousjohtajaa, joka katsoo yritystä koko leveydeltä ja tuntee joiltain osin kaikki 

liiketoimintayksiköt. 

Tutkimus on rajattu koskemaan vain sisäisen laskennan controllereja. Laskennan 

parissa monissa yrityksissä toimii talousihmisiä myös muilla titteleillä, kuten 

financial controller -tittelillä, joka useimmiten keskittyy ulkoiseen laskentaan. 

Heidän tai muiden eri controller-tittelillä työskentelevien rooli johdon 

päätöksenteon tukijana voi olla hyvinkin erilainen ja myös heitä haastattelemalla 

varsinkin kaksoisroolissa toimimiseen voitaisiin saada erilaisia näkemyksiä. 

Tämän tutkielman kannalta kiinnostavimpia oli kuitenkin sisäiseen laskentaan 

keskittyvät controllerit, jotka toimivat usein business controller tai controller –

tittelillä. 

Tutkimustulosten relevanttiutta puolustaa se, että kaikki haastattelut toteutettiin 

kasvotusten haastattelemalla eikä esim. sähköpostihaastatteluna tai 

puhelinhaastatteluna. Tällöin haastattelijan on helpoin olemuksellaan saada 

haastateltavan luottamus, jolloin saavutetaan pienin riski siinä, että jotain jäisi 

sanomatta. Tällöin myöskään ei ole vaaraa sille, että asioita tai käsitteitä 

ymmärrettäisiin eri tavalla haastattelija ja haastateltavan välillä. Kaikki haastattelut 

toteutettiin suljetussa, hiljaisessa ja rauhallisessa huoneessa yrityksen tiloissa tai 

haastateltavan kotona, jolloin tuttu ympäristö luo vielä lisäluottamuksen. 

Haastattelijalle jäi olo, ettei haastateltavilta jäänyt mitään sanomatta.  

Tutkimuksella pyrittiin avaamaan controllerin roolia case-yrityksessä olemassa 

olevan tutkimuksen ja kirjallisuuden valossa. Tutkimuksen arvo on erityisesti 

johdon ja controllerien näkemysten vertailemisessa. Pääosin näiden kahden eri 

ryhmän näkemykset olivat keskenään yhteneviä ja tukivat myös aikaisemmassa 
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tutkimuksessa esitettyjä teorioita. Joitain mielenkiintoisia näkökulmia vertailusta 

nousi kuitenkin esiin. Tulevassa tutkimuksessa olisikin mielenkiintoista nähdä vielä 

laajempia vertailuja näiden kahden ryhmän välillä sekä laajentaa tutkimus 

käsittämään useampia yrityksiä eri toimialoilta sekä eritoten yrityksiä sekä 

teollisilta toimialoilta että palvelutoimialoilta. Erityisen mielenkiintoisia tuloksia voisi 

löytyä vertailemalla palveluyhtiön controllereja ja teollisen yhtiön controllereja. 

Olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin myös tietojärjestelmien osuutta controllerin 

roolin muutokseen, ja kuinka niitä voisi entisestään kehittää edesauttamaan 

controllerin roolin kehittymistä edelleen kohti johtoa tukevampaa suuntaa. Lisäksi 

erilaisten organisatoristen tekijöiden, jotka vaikuttavat controllerin työn 

toteuttamiseen, lähempi tarkasteleminen voisi tarjota mielenkiintoisia 

lähestymistapoja. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi kulttuuri, 

organisaatiorakenne ja tietojärjestelmät. Samankaltaisen tutkimuksen kuin tämä 

tutkimus voisi myös toteuttaa esimerkiksi tutkimalla sisäisen laskennan ja ulkoisen 

laskennan suhdetta, sekä niissä toimivien laskennan ammattilaisten roolien eroja.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelurunko – controller 

Koulutustausta, työhistoria  

Nimike, tämänhetkisen työtehtävän lyhyt kuvaus 

 

1.Teema. Controllerin tehtävät  

- Lyhyt määritelmä controller-tehtävälle.  

- Mikä on asemasi organisaatiossa?  

- Kenelle raportoit / kenen käyttöön pääasiallisesti tuotat informaatiota?  

- Millaiset ominaisuudet ovat mielestäsi tärkeitä controllerin tehtävässä?  

- Mitkä ovat controllerin tärkeimmät työtehtävät?  

- Mitä työkaluja hyödynnät?  

 

2. Teema. Controllerin rooli  

Hajautetussa organisaatiossa controllerit työskentelevät tulosyksiköissä eivätkä 

keskitetysti taloushallinnossa. Tämän kuvataan usein aiheuttavan controllerin 

roolin kaksijakoisuuden nk. valvonta- ja tukirooleihin (raportointi 

konserni/organisaatiojohdolle vs. oman tulosyksikön johdon tukeminen.)  

- Toteutuuko omassa työssäsi tällainen kaksoisrooli?  

- Aiheuttaako tämä konflikteja? Jos, niin millaisia?  

- Onko jompikumpi rooleista tärkeämpi?  

- Miten ajankäyttösi jakautuu näiden roolien välillä?  

- Onko controllerin rooli enemmän datan käsittely ja tiedon tuottaminen ja 

esittäminen ymmärrettävästi vai aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen?  

- Miten controllerin rooli on muuttunut työurasi aikana? Mihin roolin muutos 

on vaikuttanut? 

- Miten odotat roolin kehittyvän jatkossa? Mihin odotat kehityksen 

vaikuttavan? 

 

 

 



84 
 

3. Teema. Yhteistyö johdon kanssa  

- Millaista säännöllistä informaatiota tuotat johdon käyttöön (kuukausi-, 

kvartaali- tai vuositasolla)?  

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

projektiluontoinen informaatio/informaatio kertaluontoista tapausta varten)  

- Kuinka usein tapaatte johdon kanssa formaalisti/informaalisti?  

- Osallistutko päätöksentekoon/johtamiseen?  

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

- Millaisia ongelmia/haasteita yhteistyössä mahdollisesti esiintyy? Mikä on 

onnistunutta? 
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Liite 2. Haastattelurunko – johto 

Koulutustausta, työhistoria  

Nimike, tämänhetkisen työtehtävän lyhyt kuvaus  

 

1. Teema. Työskentely controllerin kanssa  

- Raportoiko sinulle suoraan Controller-nimikkeellä työskenteleviä henkilöitä?  

- Millaista säännöllistä informaatiota saat controllerilta käyttöösi (kk-, 

kvartaali- tai vuositasolla)? 

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

Hoc informaatio = projektiluontoinen informaatio/informaatio kertaluontoista 

tapausta varten) 

- Onko em. informaatio hyödyllistä johtamisen kannalta?  

- Millaista informaatiota odotat saavasi ja millainen informaatio on erityisen 

tärkeää? Mitä tietoa on liian vähän? 

- Kuinka usein tapaat controllerin kanssa formaalisti/informaalisti?  

- Osallistuuko controller päätöksentekoon/johtamiseen?  

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

- Millaisia ongelmia/haasteita yhteistyössä mahdollisesti esiintyy? Mikä on 

onnistunutta? 

 

2. Teema. Controllerin rooli    

- Mitkä ovat mielestäsi controllerin tärkeimmät tehtävät?  

- Millaiset ominaisuudet ovat tärkeitä controllerille?  

- Onko controllerin rooli enemmän datan käsittely ja tiedon tuottaminen ja 

esittäminen ymmärrettävästi vai aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen?  

- Erotatko muita mahdollisia rooleja?  

- Miten controllerin rooli on muuttunut työurasi aikana? Mihin roolin muutos 

on vaikuttanut? 

- Mihin suuntaan odotat roolin kehittyvän jatkossa? Mihin suuntaan sen 

mielestäsi pitäisi kehittyä? Mihin odotat kehityksen vaikuttavan? 
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3. Teema. Kaksoisrooli  

Controllerilla kuvataan usein olevan kaksi roolia: valvontarooli ja tukirooli 

(raportointi konserni/organisaatiojohdolle vs. oman tulosyksikön johdon 

tukeminen.) Tämä korostuu erityisesti hajautetussa organisaatiossa, jossa 

controllerit työskentelevät tulosyksiköissä eivätkä keskitetysti taloushallinnossa. 

- Tunnistatko kuvatun ilmiön?  

- Onko jompikumpi rooleista mielestäsi tärkeämpi? 

 

 

 

 

 

 


