
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Pro gradu -tutkielma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Annika Laitiainen 2017 

 



 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

School of Business and Management 

Laskentatoimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Laitiainen 

CONTROLLERIN ROOLIN KEHITTYMINEN – CASE CONTROL OYJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ohjaaja / 1. tarkastaja:   Professori Pasi Syrjä 

2. tarkastaja:    Professori Kati Pajunen 

  



 

TIIVISTELMÄ 

Tekijä:   Annika Laitiainen 

Tutkielman nimi: Controllerin roolin kehittyminen – Case 

Control Oyj 

Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta 

Pääaine: Laskentatoimi 

Vuosi: 2017 

Pro Gradu -tutkielma: 105 sivua, 4 kuviota, 2 taulukkoa ja 3 

liitettä 

Tarkastajat: Prof. Pasi Syrjä 

 Prof. Kati Pajunen 

Hakusanat: Controller, Controllerin rooli, 

Roolimetaforat, Johdon laskentatoimi 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten controllerin rooli on kehittynyt ja 

mitkä ovat alati muutoksessa olevan roolin tulevaisuudennäkymät. Tutkimus lähestyy 

controllerin roolin kehittymistä tuoreista näkökulmista käsin; työssä tarkastellaan ei-

taloudellisen informaation merkitystä controllerin roolin kehittymisessä ja controllerin 

roolia organisaation vastuullisuuskentässä. 

Työn teoreettinen osuus kattaa kokoelman sekä kotimaista että ulkomaista controllerin 

roolia ja sen kehittymistä tarkastelevaa lähdekirjallisuutta. Tutkimus toteutettiin 

käyttämällä laadullista tapaustutkimuksen menetelmää. Aineisto kerättiin 

haastattelemalla kahdeksaa controlleria ja ryhmäkeskustelun avulla, johon osallistui 

kolme controlleria. Case-yritys, jossa controllerit työskentelevät on yksi Suomen 

suurimmista teollisuusalan yrityksistä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että controllerin rooli on kehittynyt ja kehittymässä entistä 

liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Tästä huolimatta controllerin työnkuva 

pitää yhä sisällään selvästi myös perinteiselle pavunlaskijalle ominaisia piirteitä, 

eivätkä nämä piirteet näytä olevan häviämässä ainakaan lähitulevaisuudessa. 

Tutkimuksen keskeisiä löydöksiä olivat erilaiset muutosajurit, jotka vaikuttavat 

controllerin roolin kehittymiseen organisaatiossa. Tällaisia ovat ennen kaikkea ERP-

järjestelmien kehittyminen, controller-toiminnon hajauttaminen ja controllerin 

persoonallisuudenpiirteet. Ei-taloudellisella informaatiolla on kasvava merkitys 

controllerin työnkuvassa. Vastuullisuuskentässä toimiessaan controllerin roolia 

voidaan tutkimustulosten valossa kuvailla informaation välittäjäksi organisaation 

päätöksentekijöille. 
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The aim of this research was to find out how the controller’s role has developed so far 

and what the role’s future prospects are. The thesis includes fresh perspectives to 

approach this phenomenon: non-financial information and controller’s role in the field 

of sustainability. 

The theoretical framework consists of an extensive set of both international and Finnish 

literature regarding various aspects of controller’s role and its development. The 

research was done by using qualitative case study research method. The data was 

collected by semi-structured interviews with eight controllers as well as a group 

conversation with three controllers. All eleven controllers are working in one of the 

largest Finnish companies operating in the industrial sector. 

The results of the research prove that controller’s role has developed, and is currently 

shifting, towards a more business-oriented direction. However, the job description of a 

modern controller still incorporates characteristics of a typical bean-counter. Yet, these 

traits are not expected to disappear in the near future. It was also concluded in this 

study that ERP systems, decentralization of the controller function and controller’s 

personality have the major influence on how the role develops. Furthermore, it was 

found out that non-financial information plays an increasingly important role in 

controller’s job. According to the results, controllers act as an intermediary agent in the 

field of sustainability, providing information for the decision-makers in the organization.  
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta ja motivaatio 
 

Muuttuva yritysmaailma 1980-luvun alussa herätti tarpeen johdon laskentatoimen 

käytäntöjen kehittämiselle. Tämän seurauksena syntyi paljon johdon laskentatoimea ja 

sen muutosta käsittelevää tutkimusta. Tässä yhteydessä katsotaan saaneen alkunsa 

myös johdon alan ammattilaisten roolin ja työnkuvan tutkimussuuntaus. Johdon 

laskentatoimen käytännöt ja alan ammattilaisten, controllereiden, merkitys 

liikkeenjohdon päätöksen tukena ovat kiinnostaneet tutkijoita kasvavassa määrin aina 

1980-alusta nykyhetkeen asti (kts. esim. Sathe 1983; Friedman & Lyne, 1997; 

Granlund & Lukka 1998a–b; Burns & Vaivio, 2001 ja Lambert & Sponem 2011). Aihetta 

on tutkittu ympäri maailmaa ja varsin runsaasti on olemassa myös aihetta käsitteleviä 

kotimaisia tutkimuksia. 

Johdon laskentatoimessa viime vuosien keskeisimmät tutkimusaiheet ovat käsitelleet 

controllerin roolin kehittymistä historiatietoon keskittyvästä pavunlaskijasta 

liiketoimintaorientoituneemmaksi johdon konsultiksi. Tällaisen modernin controllerin on 

kyettävä numeroiden tuottamisen lisäksi näkemään niiden taakse. ”Peruutuspeiliin” 

katsominen ei enää riitä, vaan controllerin tulisi ymmärtää liiketoimintaa 

kokonaisvaltaisesti ja myös ennustaa tulevaa kehitystä. Tänä päivänä controllerilta 

edellytetään yhä monipuolisempia kykyjä toimia liikkeenjohdon tukena. Johdon 

konsultin roolin korostuessa yhä merkittävämmin pavunlaskijan roolin on katsottu 

vanhentuneen ja jääneen historiaan (kts. esim. Granlund & Lukka 1998b ja Vaivio & 

Kokko 2006). Mielenkiintoista on kuitenkin sen, että muun muassa roolin kehittymisen 

intensiivisyys (vrt. esim. Vaivio & Kokko 2006 ja Byrne & Pierce 2007) ja 

kehityssuunnan myönteisyys (vrt. esim. Indjejikian & Matějka 2006 ja Järvenpää 2007) 

ovat herättäneet eriäviä näkökantoja aiheen tutkijoiden keskuudessa. 

Toisaalta koko edellä kuvatun kaltainen controllerin roolin kehityskulku on 

kyseenalaistettu alan kirjallisuudessa (kts. esim. Verstegen et al. 2007 ja Lambert & 

Sponem 2011). Samassa yhteydessä on peräänkuulutettu tarvetta tutkia roolin 

kehittymistä enemmän. Tämä tutkimus pyrkiikin vastaamaan tähän kutsuun. 

Tutkimusaihe on varsin ajankohtainen, sillä controllerin rooli ja työnkuva ovat 
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jatkuvassa kehityksessä. Yleinen trendi on ollut controllerin rutiininomaisten 

työtehtävien väheneminen, mihin on vaikuttanut muun muassa tietojärjestelmien 

kehittymisen aikaansaama raportoinnin automatisoituminen. Rutiinitöiden jäädessä 

taka-alalle controllerilta edellytetään yhä enemmän monipuolisia informaation 

analysointitaitoja (ks. esim. Granlund & Malmi 2002; Scapens et al. 2003). 

Tämä tutkimus pitää sisällään kaksi varsin tuoretta näkökulmaa controllerin roolin 

kehittymiseen: tulevaisuuden näkymät ja ei-taloudellisen informaation. Lisäksi case-

yrityksessä parhaillaan tapahtuva SAP:in käyttöönotto tuo ajankohtaisella tavalla 

tietojärjestelmien vaikutuksen mukaan roolin tarkasteluun. Controllerin roolin 

kehittymistä on mielekästä tutkia myös siitä näkökulmasta, millaiseksi se mahdollisesti 

kehittyy lähitulevaisuudessa. Osa tutkijoista on selvittänyt controllerin roolin 

kehittymistä tulevaisuudessa muun muassa kartoittamalla controllerin omia 

tulevaisuuden näkymiä (kts. esim Yazdifar & Tsamenyi 2005). Yleinen käsitys on, että 

ei-numeropohjaisesta informaatiosta tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä 

controllerin työnkuvassa (kts. esim. Vaivio 2006). Ei-taloudellinen informaatio liittyy 

kiinteästi vastuullisuusasioista raportoimiseen, sillä tämä tapahtuu pääasiassa 

erilaisten ei-taloudellisten mittareiden avulla. Vastuullisuusraportoinnin kasvattaessa 

suosiotaan yritysmaailmassa on esitetty, että controllerin rooli vastuullisuuskentässä 

tulee korostumaan (kts. esim. Wilmshurst & Frost 2001 ja Zvezdov et al. 2010). Tämä 

pro gradu -tutkielma pyrkii selvittämään missä määrin nämä esitetyt näkemykset 

pätevät case-yrityksen controllereiden kohdalla. 

Tutkimuksesta voi olla käytännön hyötyä controllereille, erityisesti aloitteleville 

controllereille, sillä tutkimus auttaa selvittämään millaista osaamista controllerilta 

edellytetään tämän päivän yrityselämässä. Osaltaan tutkimus valottaa myös sitä, 

millaista osaamista controllerin työssä tulisi kehittää. Tutkimuksesta voivat hyötyä 

myös johdon laskentatoimen opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään 

controllerin tämänhetkistä työnkuvaa, myös sen tulevia kehityssuuntia. 

Controllerin roolia ja työnkuvaa on pyritty ymmärtämään ja selvittämään 

haastattelemalla pääasiassa controllereita itse (kts. esim. Maas & Matějka 2009). 

Varsin suppeaksi on jäänyt sidosryhmien, etupäässä johdon, näkökulman 

esiintyminen tieteellisessä kirjoittelussa (kts. esim. Verstegen et al. 2007). Koska 

johdon näkökulmaa käsittelevää teoriaa on olemassa suhteellisen vähän, keskittyy 
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tämäkin tutkimus controllereiden omaan käsitykseen roolinsa kehittymisestä. 

Controllerin roolin kehittymisen tutkiminen valitussa case-yrityksessä on mielekästä, 

sillä moni teoriaosuudessa käsitelty tutkimus on toteutettu hyvin vastaavanlaisessa 

ympäristössä; isoissa teollisuusalan yrityksissä. Case-yrityksen iso koko on osaltaan 

edesauttanut sitä, että tutkimuksessa on voitu haastatella riittävä määrä controllereita. 

Pienessä tai keskisuuressakin yrityksessä vastaavanlaista tutkimusta voisi olla hyvin 

hankala, ellei jopa mahdotonta toteuttaa. Case-yritys vastaa siis varsin hyvin sitä 

ympäristöä, jossa monet aiemmat, tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

muodostavat, tutkimukset on toteutettu. Case-yrityksen nimi, Control Oyj, pro gradu -

tutkielman otsikossa on keksitty. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten case-yrityksessä toimivan controllerin rooli 

on kehittynyt ja miten rooli tullee kehittymään. Tarkoituksena on tutkia tukevatko 

controllereiden omat näkemykset roolinsa kehittymisestä aiempaa aiheesta tehtyä 

tutkimusta. Samalla käy ilmi, mikäli teoriassa esiintyy tältä osin puutteita, joskaan tästä 

ei yhden tapaustutkimuksen perusteella voida vetää kovin yleistäviä johtopäätöksiä. 

Ennemminkin tutkimuksessa saatuja havaintoja pyritään peilaamaan teoriaan ja 

selvittämään, missä määrin tämä tapaustutkimus on linjassa aiempien tutkimusten 

kanssa.  

Aiheesta aiemmin tehty tutkimus keskittyy hyvin pitkälti controllereiden omiin 

näkemyksiin, eikä tämäkään tutkimus tee poikkeusta. Näin ollen on mielekästä tutkia 

näkevätkö controllerit roolinsa kehityskulun esitetyllä tavalla ja missä määrin he 

tunnistavat samoja rooleja, kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa on löydetty. Muiden 

sidosryhmien, kuten johdon, näkökulma on jätetty tutkimuksesta pois, jotta työssä 

säilyisi fokus tutkittavaan asiaan. Jatkotutkimusta ajatellen olisi kuitenkin suotavaa 

ottaa tutkimukseen mukaan myös muiden sidosryhmien, erityisesti johdon 

näkemykset. Näin tutkimukseen saataisiin uutta, arvokasta näkökulmaa, jota olisi 

mielenkiintoista verrata controllereiden omiin näkemyksiin. 

Työn päätutkimuskysymys voidaan muotoilla seuraavasti: 
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Miten controllerin rooli on kehittynyt ja miten rooli tullee kehittymään? 

Päätutkimus pitää sisällään kaksi näkökulmaa. Ensinnäkin se pyrkii selvittämään, 

kuinka rooli on kehittynyt nykyhetkeen; kokevatko controllerit roolinsa kehittyneen 

perinteisestä pavunlaskijamaisesta controllerista modernimmaksi 

liiketoimintaorientoituneeksi johdon konsultiksi. Tarkasteltava aikajänne tutkimuksessa 

ulottuu aina 2000-luvun alkupuolelle asti, kuitenkin haastateltavasta riippuen. 

Haastatteluihin valittiin vain sellaisia henkilöitä, jotka ovat työskennelleet vähintään 

kuusi vuotta controllerina. Pisimpään controllerina työskennelleellä henkilöllä on 

työvuosia takanaan kolmetoista. Tarkoituksena on saada mahdollisimman kattava ja 

syvällinen kuva siitä, miten controllerit kokevat roolinsa kehittyneen ajan saatossa.  

Toisaalta päätutkimuskysymys pyrkii ottamaan kantaa myös roolin kehittymisen 

tulevaisuuden näkymiin. Sen avulla on tarkoitus selvittää tukevatko kohdeyrityksen 

controllereiden näkemykset roolin kehityssuunnasta sitä, mitä siitä on tieteellisessä 

kirjallisuudessa kirjoitettu. Tässä tutkimuksessa tulevaisuudella tarkoitetaan noin 10–

15 aikajännettä. Moni controlleri koki vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi arvioida 

tulevaisuutta tätä pidemmälle. 

Työn edetessä varsinaisia tutkimuskysymyksiä tarkennetaan seuraavilla 

alatutkimuskysymyksillä: 

 

Millaisia rooleja ja roolimetaforia controllerit itse tunnistavat? 

Mitkä tekijät controllerit kokevat merkittävimmin vaikuttavan roolin kehittymiseen nyt ja 

tulevaisuudessa? 

Millainen merkitys ei-taloudellisella informaatiolla on controllerin roolin kehityksessä ja 

millainen on controllerin rooli vastuullisuuskentässä? 

 

Alatutkimuskysymyksillä pyritään avaamaan ja rajaamaan päätutkimuskysymystä, 

joka itsessään pitää sisällään kaksi eri näkökulmaa: tähänastisen ja tulevan 

kehityksen. Ensimmäinen alatutkimuskysymys keskittyy ajallisesti nykypäivään, kun 

taas toinen ja kolmas alatutkimuskysymys koskevat nykyhetken lisäksi tulevaisuutta. 
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Kolmas alatutkimuskysymys on jaettu kahteen osaan, sillä vastuullisuus kytkeytyy 

olennaisesti ei-taloudelliseen informaatioon. Controllerin roolia vastuullisuuskentässä 

lähestytään nykyhetken lisäksi myös siihen liittyvien tulevaisuudennäkymien kautta. 

Vastuullisuus on laajuutensa vuoksi rajattu tässä työssä koskemaan pääasiassa 

ympäristövastuuta. Valittujen tutkimuskysymysten avulla pyritään tarjoamaan uusia 

tuoreita näkökulmia aiemmin käytyyn tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuksessa 

pyritään tarkastelemaan controllerin roolia, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen 

ilmenemismuotoja mahdollisimman monipuolisesti.  

Case-yrityksessä on juuri käynnistynyt siirtyminen uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän, SAP:in käyttöönottoon. ERP-järjestelmien vaikutuksesta 

controllerin roolin kehittymiseen on kirjoitettu paljon (kts. esim. Granlund & Malmi 2002 

ja Jack & Kholeif 2008), ja tässä tutkimuksessa sivutaan myös tätä kysymystä. 

Erityisesti ERP-järjestelmät liittyvät tutkimuksen toiseen alatutkimuskysymykseen, 

joka keskittyy roolin kehittymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Järjestelmän käyttöönoton 

vaikutuksista case-yrityksessä on kuitenkin hyvin vaikea tehdä syvällisiä 

johtopäätöksiä näin aikaisessa vaiheessa. Sen sijaan huomattavasti mielekkäämpää 

on ERP-järjestelmiä tarkasteltaessa siirtää tutkimuksen painopiste tulevaan, siihen 

miten controllerit kokevat sen vaikuttavan heidän rooliinsa tulevaisuudessa. Myös 

niihin kirjallisuudessa esitettyihin seikkoihin, joita voidaan soveltaa järjestelmän 

varhaisessa käyttöönottovaiheessa, kiinnitetään tutkimuksessa huomiota. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisin menetelmin haastattelemalla case-yrityksessä 

työskenteleviä controllereita. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta, jota 

on perinteisesti käytetty varsin laajalti johdon laskentatoimen kentän tutkimuksissa. 

Tapaustutkimus soveltuu hyvin tutkimusmenetelmäksi muun muassa silloin, kun 

tutkimuksella etsitään vastauksia miten-kysymyksiin, tutkija ei itse vaikuta tutkittaviin 

ilmiöihin ja tutkimuksen näkökulma on jossain ajankohtaisessa tosielämän kontekstiin 

liitettävässä ilmiössä. (Yin 2009, 6.) Tätä tutkimusta kannattelevat miten-kysymykset 

voidaan pukea muotoon: miten controllerin rooli on kehittynyt ajansaatossa ja miten 

sen odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa? 
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Tutkimusaineisto koostuu case-yrityksessä työskentelevien controllereiden 

haastatteluista ja yhdestä ryhmäkeskustelusta. Haastattelut ja ryhmäkeskustelu 

rakentuvat samojen teemojen varaan, ja ne tapahtuvat kasvotusten tutkijan kanssa. 

Keskityttäessä controllereiden itsensä haastattelemiseen tämän tutkimuksen tuloksia 

voidaan pitää hyvin vertailukelpoisina aiemmin tehdyn, työn teoriaosiossa esitellyn, 

tutkimuksen kanssa. Tutkimuksen kohteena on yksi yritys, mikä tekee mahdolliseksi 

kyseisen yrityksen erityispiirteiden huomioimisen. Myös vastauksien toisiinsa 

vertaaminen helpottuu, kun tutkimuksen organisatorinen toimintaympäristö pysyy 

samana. Case-yrityksen valinta on perusteltu tarkemmin työn empiirisen osion alussa 

luvussa 4.1. 

 

1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja työn rakenne 
 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan controllerin roolin kehittymistä ja 

siihen vaikuttavia tekijöitä koskevia aiempia tutkimuksia. Mukana on kattava valikoima 

niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin tutkimuksia. (kts. esim. Granlund & Lukka 1998a–b; 

Järvenpää 2001 ja Baldvinsdottir et al. 2009.) Teoreettiseen viitekehykseen on pyritty 

valitsemaan tutkimuksia, jotka paitsi koskevat tutkittavaa aihetta mahdollisimman hyvin 

(kts esim. Friedman et al. 2001 ja Vaivio & Kokko 2006), mutta joilla on myös 

merkittävästi viittauksia tieteellisessä kontekstissa. Useita tässä työssä esitellyistä 

aiemmista julkaisuista ja teorioista on käytetty varsin paljon johdon laskentatoimen 

tutkimuksissa. (kts. esim. Burns & Scapens 2000; Caglio 2003; Burns & Baldvinsdottir 

2005.) Lisäksi mukaan on otettu tuoreita julkaisuja aivan viime vuosilta, millä on pyritty 

huomioimaan tutkimusaiheeseen vaikuttavat uusimmat kehityssuunnat. (kts. esim. 

Mistry et al. 2014; Özsözgün 2014 ja Schaltegger & Zvezdov 2015.) 

Teoreettinen viitekehys alkaa controller-toiminnon yleisellä esittelyllä, jonka jälkeen 

käsitellään roolin kehittymistä numerokeskeisestä toimijasta kohti johdon konsulttia. 

Aiemmissa tutkimuksissa on eritelty varsin runsas määrä tähän kehitykseen 

vaikuttavia taustavoimia, ja tässä työssä tarkastellaan monipuolisesti näitä tekijöitä. 

Tieteellisessä kirjoittelussa on esiintynyt jonkin verran myös eriäviä näkökantoja roolin 

kehittymisestä, ja tämä keskustelu on pyritty tuomaan tässä työssä mahdollisimman 

elävästi esille. 
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Controller organisaatiossa -kappaleessa tarkastellaan controllerin roolin kehittymistä 

työtehtävien, roolin kaksijakoisuuden ja varsinaisen controller-toiminnon sijoittamisen 

kautta. Tämän jälkeen käydään läpi controllerista esitettyjä roolikuvauksia ja -

metaforia. Roolimetaforien tarkastelu on jaettu kolmeen kategoriaan Partasen (2001, 

176) kehittämän viitekehyksen pohjalta. Lisäksi työssä tarkastellaan myös muiden 

tutkijoiden controllerista esittämiä roolimetaforia. 

Tutkimuksessa pyritään ottamaan kantaa myös controllerin roolin kehittymisen 

tulevaisuudennäkymiin. Näin ollen työn teoriaosuudessa käydään läpi aiemmissa 

tutkimuksissa esitettyjä näkemyksiä roolin tulevasta kehittymisestä. Esille nousevat 

erityisesti erilasten ICT-innovaatioiden ja ei-taloudellisen informaation kasvava 

merkitys ja niiden vaikutus controllerin rooliin ja työnkuvaan. Ei-taloudellinen 

informaatio liittyy olennaisesti vastuullisuuteen, ja tuoreena näkökulmana työssä 

käsitelläänkin controllerin roolia vastuullisuuskentässä. Tältä osin teoreettisessa 

viitekehyksessä esille nousee ennen kaikkea Schalteggerin ja Zvezdovin (2015) 

tutkimukseen, jossa controllerin rooli vastuullisuuskentässä nähdään eräänlaisena 

’vastuullisuuden portinvartijana’. Työssä on kuitenkin pyritty esittelemään controllerin 

ja vastuullisuuden yhdistäviä tutkimuksia mahdollisimman monipuolisesti, joskin 

toistaiseksi aiheesta on yllättävän vähän tutkimuksia. 

Työ pitää sisällään kaiken kaikkiaan kuusi eri asiakokonaisuutta. Tutkielma alkaa 

johdannolla, jota seuraa viisi muuta päälukua. Toisena päälukuna on 

kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään edellä esiteltyä aiheesta tehtyä tutkimusta. 

Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään controllerin rooliin ja työnkuvaan, roolin 

kehittymiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin, tuleviin mahdollisiin kehityssuuntiin sekä 

controllerin roolin ja vastuullisuuden väliseen kosketuspintaan. Näiden tutkimusten 

tarkoituksena on tarjota aihetta koskevalle tarkastelulle erilaisia näkökulmia, joihin 

empiiristä aineistoa voidaan peilata. Tutkimuksessa ei käytetä jotakin tiettyä 

teoreettista viitekehystä, vaan hyödynnetään ja yhdistellään hyvin monipuolisesti eri 

controllerin roolin kehittymiseen liittyviä ulottuvuuksia. Työn kolmannessa luvussa 

esitellään ja perustellaan tutkimuksen metodologiset valinnat. Tässä luvussa 

pohditaan myös tutkimuksen rajauksia ja yleistettävyyttä. Lopuksi käydään läpi datan 

keräämismenetelmät sekä se, miten dataa on analysoitu. 
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Neljännessä luvussa esitetään tutkimustulokset. Aluksi esitellään controllereita 

haastattelemalla ja ryhmäkeskustelun perusteella saatua aineistoa, minkä jälkeen työn 

viidennessä luvussa havaintoja analysoidaan peilaamalla niitä aiheesta aiemmin 

esitettyyn tutkimukseen. Tämän pohjalta arvioidaan olemassa olevaa tieteellistä 

kirjallisuutta ja siinä mahdollisesti esiintyviä puutteita. Työn viimeisessä, kuudennessa 

luvussa esitetään yhteenveto ja tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset. Samalla 

pohditaan tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Tutkimustuloksia tarkastellaan 

kriittisesti ja otetaan kantaa siihen, missä määrin tutkimukselle asetetut tavoitteet on 

saavutettu. Tarkoituksena on pohtia saatujen havaintojen tarjoamaa kontribuutiota 

olemassa olevalle teorialle. Lopuksi tarkastellaan vielä mielekkäitä 

jatkotutkimusmahdollisuuksia aihetta koskevaa tulevaa tutkimusta ajatellen. 
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2 CONTROLLERIN ROOLIN KEHITTYMINEN 
 

 

2.1 Taustaa controller-toiminnolle 
 

Niin akateemisessa maailmassa kuin yrityselämässäkin ulkoista ja sisäistä laskentaa 

lähestytään usein erillisinä kokonaisuuksina, vaikka niiden välinen raja voi 

todellisuudessa osoittautua varsin häilyväksi. Esimerkiksi Granlundin ja Lukan (1997, 

234) mukaan sisäinen ja ulkoinen laskenta toteutetaan Suomessa usein samassa 

yksikössä. Tällöin niitä ei edes ole mielekästä tarkastella toisistaan täysin erillisinä 

kokonaisuuksina. Yhtenä pääasiallisista syistä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen 

integraatiolle voidaan pitää nk. hybridisaatiota. Tällä tarkoitetaan yhtäältä sitä, että 

ammatilliset rajapinnat muuttuvat ja tarvittaessa katoavat sekä toisaalta sitä, että 

laskentatoimen parissa työskentelevät henkilöt, controllerit mukaan lukien, omaksuvat 

jatkuvasti uudenlaisia työnkuvia (Caglio 2003, 143; Burns & Baldvinsdottir 2005, 738–

739). 

On tärkeää ottaa huomioon, että Suomessa controller-termiä käytetään jossain määrin 

eri tavalla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa tai Saksassa, missä 

controllerina työskentelee usein johtotason laskennan ammattilainen. Tällöin 

controllerilla voi olla vastuunaan sekä sisäinen että ulkoinen laskenta. Tällaisen 

controllerin voidaankin nähdä olevan verrattavissa talouspäällikön kaltaiseen 

ammattilaiseen. Sen sijaan Suomessa controllerit ovat yleensä talousjohdon alaisia 

johdon laskennan ammattilaisia. (Granlund & Lukka 1997, 234–238; kts. myös Ahrens 

& Chapman 2006, 827.) Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi ovat usein toisistaan 

selvästi erillään, ja ne voidaan myös toteuttaa fyysisesti eri paikoissa (Vaivio & Kokko 

2006, 56). 

Johdon laskentatoimen muutoksesta on keskusteltu 1980-luvulta lähtien tähän 

päivään asti. Johdon laskentatoimen muutosta ja muutoksen eri aspekteja on puitu 

varsin perusteellisesti alan tieteellisissä julkaisuissa. (kts. esim. Burns & Scapens, 

2000 ja Vaivio & Kokko, 2006.) Tämän keskustelun käynnistäjänä voidaan nähdä 

Johnsonin ja Kaplanin vuonna 1987 julkaisema teos Relevance Lost: the rise and fall 

of management accounting. Teoksessa kirjoittajat kritisoivat johdon laskentatoimea 
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uinahtaneeksi tieteenalaksi ja ajastaan jälkeen jääneeksi. Heidän mukaansa johdon 

laskentatoimen käytäntö ja tutkimus olivat osittain kadottaneet relevanttiutensa muun 

muassa innovaatioiden puutteen vuoksi. Jäljelle oli jäänyt laskentajärjestelmiä, joista 

ei ole käytännön hyötyä organisaatioille. Johnsonin ja Kaplanin (1987) teoksellaan 

synnyttämä impulssi on sittemmin herättänyt tutkijoiden parissa uudelleen kiinnostusta 

johdon laskentatoimen aihealueita kohtaan. 

Erityisesti 1990-luvulla johdon laskentatoimessa elettiin suurten mullistusten aikaa, 

kun muun muassa toimintolaskenta otettiin käyttöön yrityksissä (Burns & Vaivio 2001, 

390). Osittain virinneeseen keskusteluun voidaan liittää myös pelko johdon 

laskentatoimen ammatin arvostuksen laskemisesta (Granlund & Lukka 1997, 237). 

Osana tätä johdon laskentatoimen 1990-luvulla tapahtunut uutta nousua näyttäisi 

heränneen myös kiinnostus johdon laskentatoimen ammattilaisia, controllereita, 

koskevaan tutkimusaiheeseen. Keskittyessään varsin merkittävään johdon 

laskentatoimen alueeseen, controllereihin, tämän pro gradu -tutkielman voidaan 

katsoa kulkevan tämän saman tieteellisen tutkimuksen vanavedessä. 

 

2.2 Controllerin roolimuutos 
 

Edellä kuvattuun johdon laskentatoimen kehittymiseen liittyy oleellisesti myös 

controller-toiminnon muuttuminen sen mukana. Controllerin roolin voidaan nähdä 

olevan jatkuvassa kehityksessä pyrkien vastaamaan liike-elämän muuttuvia tarpeita.  

2.2.1 Pavunlaskijasta johdon konsultiksi 

 

Controllerista on perinteisesti käytetty vertauskuvauksellista nimitystä pavunlaskija 

(ks. esim. Granlund & Lukka, 1998a; Friedman & Lyne 2001; Vaivio & Kokko, 2006). 

Toisinaan, erityisesti englanninkielisissä tutkimuksissa, lukija voi myös törmätä termiin 

numeroiden murskaaja (’number cruncher'), jolla lähtökohtaisesti viitataan samaan 

asiaan (Byrne & Pierce 2007, 470). Paitsi että pavunlaskijan vertauskuvaa on käytetty 

teoreettisena terminä tieteellisessä kirjoittelussa ja arkipäivän keskustelussa, on sitä 

joissain yhteyksissä käytetty jopa laskenta-alan ammattikunnan synonyymina. 

Pavunlaskijan vertauskuvaan laskenta-alan ihmisestä on voinut törmätä jo niinkin 

varhain kuin 1940-luvulla. (Vaivio et al. 2006 ja Friedman et al. 2001, 445–448.) 
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Pavunlaskijan metafora kuvaa varsin osuvasti sitä, millaisiksi controllerit on ajan 

saatossa totuttu mieltämään: mekaanisiksi puurtajiksi, jotka keskittyvät numeroiden 

pikkutarkkaan näpertämiseen. (Järvenpää 2001, 447). Vaivion et al. (2006, 50–52) 

mukaan kuva controllerista pavunlaskijana saa osakseen yksinomaan negatiivisia 

mielleyhtymiä. Pavunlaskijat ovat värittömiä, numeroihin tarkasti ja analyyttisesti 

keskittyviä introvertteja henkilöitä. Myös Friedman et al. (2001, 427–430) ovat 

havainneet vastaavanlaisia mielikuvia yhdistettävän pavunlaskija-controlleriin; 

kyseessä on usein taloudellisesti lyhytnäköinen sekä epäsosiaalinen ja vetäytyvä 

persoona, joka ei juuri luo suhteita muualla kuin omassa yksikössään. Pavunlaskijan 

stereotypialla viitataan usein myös tylsään, ilottomaan, itsepäiseen ja jopa tyhmään 

henkilöön. Vaikka myös Friedmanin et al. (2001) pavunlaskijasta esittämät 

mielleyhtymät ovat pääasiassa kielteisiä, liittävät he siihen myös joitain myönteisiä 

ominaisuuksia. Pavunlaskijoita pidetään esimerkiksi varsin luotettavina ja rehellisinä 

työntekijöinä.  

Merkittävänä viimeaikaisena muutostrendinä controllerin roolissa on kuitenkin ollut 

kehittyminen pavunlaskijasta johdon konsultiksi ja tukihenkilöksi. Johdon konsulttina ja 

sparraajana toimiva controller ei ole enää passiivinen, numeroita murskaava 

kirjanpitäjä, vaan aktiivinen muutosagentti. Tässä uudessa roolissa controllerin 

edellytetään ymmärtävän yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti ja osaavan katsoa 

liiketoimintaa laajemmasta perspektiivistä. Häneltä edellytetään tarkkaa ja 

oikeamuotoista raportointia johdon moninaisiin informaatiotarpeisiin. Tähän tarvitaan 

sosiaalisuutta, kykyä kommunikoida jouhevasti ja taitoa yhdistellä numerotietoihin 

informaatiota myös laadullisista tiedonlähteistä. Epäsosiaalisesta ja sisäänpäin 

kääntyneestä controllerista on kehittynyt taidokkaasti itseään ilmaiseva, joustava ja 

aktiivinen agentti. Tämä agentti on osa useita epämuodollisia organisaation verkostoja. 

(Vaivio et al. 2006, 72.) Vastaavanlaisia kehityssuuntia ovat esitelleet myös esimerkiksi 

Granlund ja Lukka (1998a), Partanen (2001) sekä Byrne et al. (2007). 

Granlund et al. (1998b, 187) ovat kuvanneet controllerin roolin laajentumisen alla 

olevan kuvion mukaiseksi. 
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Kuvio 1: Controllerin työnkuvan vähittäinen laajentuminen (Granlund & Lukka 1998b, 

187). 

On tärkeää huomata, että controllerin työnkuva on edellä esitetyn kuvion mukaan 

nimenomaan laajentunut kattamaan uusia vastuualueita ja tehtäviä. Näin ollen 

esimerkiksi ylimmällä tasolla oleva muutosagentin toimenkuva pitää usein sisällään 

myös alempien tasojen roolit. Granlund et al. (1998b, 187) ovatkin osuvasti todenneet, 

että vaikka controllerin työnkuva on laajenemassa yhä vahvemmin johdon agentin 

suuntaan, tulee se silti todennäköisesti pitämään sisällään myös perinteisiä 

’historioitsijalle’ ja ’vahtikoiralle’ ominaisia piirteitä.  

Niin ikään Järvenpää (2001) on esittänyt controllerin roolin kehittyvän selvästi aiempaa 

liiketoimintaorientoituneemmaksi. Hän keskittyi tutkimuksessaan selvittämään 

suomalaisten laskenta-alan ammattilaisten muuttuvaa roolia sekä kartoittamaan 

nykyajan liiketoimintaympäristössä tarvittavia taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

Siinä missä pavunlaskijahenkiseltä controllerilta edellytettiin aiemmin analyyttista 

otetta ja pääasiassa historiatietoon keskittymistä, ovat kommunikointitaidot, 

liiketoiminnan kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja jopa johtamistaidot saaneet 

huomattavaa painoarvoa modernissa liiketoimintaympäristössä. (Järvenpää 2001, 

447–448.) Järvenpään controllereista nimeämiä rooleja käsitellään 

yksityiskohtaisemmin controllerin roolikuvauksia ja -metaforia käsittelevässä luvussa 

2.4. 

2.2.2 Roolimuutoskeskustelu – kriittiset kannanotot 
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Tieteellisen kirjoittelun perusteella saa helposti käsityksen, että kuva controllerista 

pelkkänä pavunlaskijana on tänä päivänä vanhahtava ja turhan yksipuolinen 

Pavunlaskijan stereotypian lopullisesta hylkäämisestä tai kumoamisesta on kuitenkin 

esitetty hyvin eriäviä kannanottoja tieteellisessä kirjallisuudessa.  

Vaivio et al. (2006, 69–73) ovat tutkineet pavunlaskijan vertauskuvan ajankohtaisuutta 

suomalaisessa kulttuurikontekstissa haastattelemalla kahdeksaa controlleria 

kuudessa eri yrityksessä. Heidän mukaansa nykypäivän controllerit toimivat 

eräänlaisessa väliroolissa analyyttisen numeromaailman ja liiketoimintaorientaation 

välillä. He ovat kuitenkin tulleet siihen tulokseen, ettei ajastaan jälkeen jääneellä 

pavunlaskijalla ole enää juurikaan tekemistä nykyaikaisen controllerin kanssa. Toisin 

kuin ennen, nykypäivän controller luo aktiivisesti sosiaalisia suhteita, keräilee tietoa 

mitä erilaisimmista lähteistä, tuntee organisaation ja toimialansa erityispiirteet sekä 

analysoi informaatiota kriittisellä silmällä. Nykyajan controllereita pavunlaskijoihin 

yhdistää silti numerotarkkuus, pedanttius ja rutiininomaisesti suoritettavat työtehtävät. 

He näkevät myös ’vahtikoiran’ vertauskuvan pätevän yhä monessa suhteessa 

nykypäivän controlleriin. 

Granlund et al. (1998b, 202) ovat koonneet perinteisen pavunlaskija-controllerin ja 

modernin controllerin merkittävimmät eroavaisuudet oheiseen taulukkoon. Taulukko 

havainnollistaa hyvin sitä, kuinka pavunlaskija-controlleriin liitettävät ominaisuudet 

ovat luonteeltaan pääosin negatiivisia ja moderniin controlleriin liitettävät attribuutit 

taas mielleyhtymiltään myönteisiä. 
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Taulukko 1: ”Pavunlaskijan” ja modernin controllerin ominaisuuksia (Granlund & Lukka 

1998b, 202). 

Ominaisuus Perinteinen ”pavunlaskija” Moderni controller 

Ajallinen painopiste  Keskittyy menneeseen  Keskittyy nykyisyyteen ja 

tulevaan 

Toimialan tuntemus Ei edellytetä Edellytetään 

Viestinnän ensisijainen 

päämäärä 

Muodollisten informaatio-tarpeiden 

täyttäminen 

Vie tietoa aktiivisesti eteenpäin 

ja huolehtii että tieto 

omaksutaan 

Vastuualue Kapea; tarvittavat raportit tuotettava 

ajallaan 

Laaja; relevantin taloudellisen 

tiedon tuottamisen lisäksi sitä 

sovellettava päätöksenteossa. 

Arvostus 

organisaatiossa 

Vähäinen; taustalla yleensä pelko Huomattava, mikäli henkilöä 

pidetään kyvykkäänä ja 

aktiivisena 

Asema organisaatiossa Informaation kerääjä ja käsittelijä Johtoryhmän jäsen ja 

muutosagentti 

 

Kehitys kohti controllerin liiketoimintaorientoituneempaa roolia vaikuttaa tieteellisen 

kirjoittelun perusteella olevan kaikkea muuta kuin yksiselitteinen ilmiö Tarkemmalla 

silmäilyllä joukosta erottuu nimittäin myös vastakkaista näkökantaa edustavia 

julkaisuja (kts. esim. Verstegen et al. 2007; Lambert & Sponem 2011). Verstegen et 

al. (2007, 18) tekemä tutkimus paljastaa, että merkittävä osa tyypillisistä 

pavunlaskijalle ominaisista työtehtävistä on edelleenkin isossa asemassa controllerin 

työnkuvassa. He ilmaisevat myös kritiikkinsä liiketoimintaorientoitunutta 

kehityssuuntaa kohtaan; tällainen muutos ei aina ole välttämättä mikään myönteinen 

asia. Lambert et al. (2011, 587) taas toteavat, että tieteellinen näyttö controllerin roolin 

todellisesta muuttumisesta on yhä varsin puutteellista ja vaatisi näin ollen lisää 

tutkimusta. 

Myös Byrne et al.  (2007, 491–494) ovat sitä mieltä, että varsin usein controllerilta 

puuttuu modernille controllerille, johdon konsultille, ominainen monipuolinen 

liiketoimintaosaaminen. Lisäksi kirjoittajat korostavat, että kehitys kohti 

liiketoimintaorientaatiota on usein riippuvainen ennen kaikkea organisaatiosta 

itsestään ja sen erityispiirteistä. Näin ollen muutosta on vaikea yleistää täysin 



15 
 

yleispäteväksi ilmiöksi. Tutkijoiden mukaan controllerin roolin muutoksen syiden 

tutkimisen sijaan olisi järkevämpää lähestyä controllerin erilaisia rooleja erityyppisistä 

organisaatioista käsin.  

Sen sijaan Friedman ja Lyne julistivat jo vuonna 1997 julkaisemassaan artikkelissa 

Activity-Based Techniques and the Death of the Beancounter, että pavunlaskijan 

metafora on monessa suhteessa ”kuollut”. Myöhemmin, vuonna 2001 

julkaisemassaan artikkelissa, he kuitenkin oikaisivat kantaansa esittäen, että vaikka 

tämä perinteinen vertauskuva ole enää sellaisenaan käyttökelpoinen, ei se alan 

kirjallisuuden perusteella kuitenkaan ole hävinnyt käytöstä. Tutkiessaan laajasti alan 

julkaisuja eri maista, he päätyivät siihen lopputulokseen, että metafora pavunlaskijasta 

on päivittynyt vastaamaan nykyaikaa saaden osakseen monia uudenlaisia piirteitä. He 

ovat myös sitä mieltä, että tietynlainen pavunlaskijaan yhdistettävissä oleva tylsyys ja 

epäjoustavuus ovat vielä tänäkin päivänä havaittavissa suuressa osaa johdon 

laskentatoimen ammattilaisia. Pavunlaskijan metafora ei siis suinkaan ole ”kuollut”, 

vaan kenties jopa yleistynyt käytössä (Friedman et al. 2001, 424–425; 443).  

Granlund ja Lukka (1998b, 201–202) myöntävät perinteiseen pavunlaskijan 

vertauskuvaan liittyvän monia negatiivisia assosiaatioita. Tästä huolimatta he 

puolustavat roolia todeten sen olevan yhä käyttökelpoinen termi käytännön 

laskentamaailmassa. Lisäksi kirjoittajat esittävät, että niin pavunlaskijalle kuin 

modernimmallekin controllerille on paikkansa talousmaailmassa. Näin ollen roolit 

voidaan nähdä paitsi toistensa jatkumona (kehityksenä pavunlaskijasta moderniksi 

controlleriksi), myös kuuluvan kahdelle kahtena eri ominaisuuksia omaavalle laskenta-

alan ammattilaiselle. Heidän mukaansa liiketoimintaorientoituneessa 

yritysmaailmassa on eittämättä kasvava tarve edellä kuvatun kaltaiselle moniosaavalle 

modernille controllerille. 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten eroavaisuuksiin vaikuttaa hyvin todennäköisesti se, 

että ne on toteutettu toisistaan poikkeavissa kulttuurisissa ympäristöissä. Esimerkiksi 

Granlund et al. (1998b) keskittyivät tutkimuksessaan tutkimaan nimenomaan 

suomalaisia controllereita, kun taas esimerkiksi Friedmanin et al. (1997) tutkimus kattoi 

valtavan määrän maita aina Nigeriasta Isoon-Britanniaan. Myös käytetyt 

tutkimusmenetelmät ovat merkittävästi toisistaan poikkeavia. Yhteenvetona voidaan 

todeta, että controllerin roolissa on nähty tapahtuvan merkittävää muutosta viime 
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aikoina. Muutoksen luonteesta, nopeudesta ja laajuudesta on kuitenkin 

tiedeyhteisössä esitetty verrattain suuriakin näkemyseroja. Tämä tutkijoiden pitkään 

kestänyt ja vilkas keskustelu osoittaa tarpeen aiheen lisätutkimukselle tuoreista ja 

ajankohtaisista näkökulmista käsin. 

 

 2.2.3 Muutoksen taustavoimia 

 

Controllerin roolin kehittymisen taustalla voidaan nähdä vaikuttavan varsin 

monenlaisia tekijöitä. Makrotasolla controllerin roolia muokkaavat esimerkiksi 

maailmanlaajuiset taloudelliset kehitystrendit ja mikrotasolla taas organisaation omat 

tietojärjestelmät. Toisaalta myös kulttuuriset ja ammatilliseen identiteettiin kytkeytyvät 

paineet vaikuttavat controllerin roolin muovautumiseen. Tutkimuksissa on nimetty ja 

nostettu esille varsin yhteneviä muutosajureita controllerin roolin ja yleisemminkin 

laskentatoimen kehittymisen tausalla. (kts. esim. Granlund et al. 1998a; Järvenpää 

2001, Burns et al. 2001 ja Dechow & Mouritsen 2005.)  Seuraavaksi käydään läpi 

tärkeimpinä pidetyt muutosvoimat. 

 

Yleiset muutoksen taustavoimat 

Järvenpää (2001, 432–433) on jakanut laskentatoimen kehityksen kolmeen eri 

ulottuvuuteen: uusiin laskentainnovaatioihin, laskentatoimen tietojärjestelmiin ja 

ihmisulottuvuuteen. Uusien laskentainnovaatioiden, kuten esimerkiksi 

toimintolaskennan, tavoitekustannuslaskennan, elinkaarilaskennan, EVA:n, ja 

Balanced Scorecardin käyttöönoton voidaan itsessään nähdä lisäävän controllereiden 

liiketoimintaorientaatiota. Erilaiset laskentatoimen tietojärjestelmät, kuten ERP- eli 

toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet käsikädessä IT-maailman innovaatioiden 

kanssa. Kehittyneistä tietojärjestelmistä on apua vapauttamaan resursseja 

rutiininomaisten työtehtävien suorittamisesta varsinaisen liiketoiminnan tukemiseen. 

Ihmisulottuvuus käsittää muun muassa controllerin henkilökohtaisen roolimuutoksen, 

ammatillisen arvostuksen ja ammatti-identiteetin kehittymisen. 

Alla oleva kuvio esittää Järvenpään (2001, 454) luomaa ”sipulimallia”. Controllerin 

roolin muutoksen voidaan sen mukaan nähdä etenevän siten, että vallitsevat 
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kehitystrendit muokkaavat controller-toimintoa. Nämä kehitystrendit voivat olla 

esimerkiksi ajankohtaisia yrityksen organisaatiorakenteeseen ja kilpailuympäristöön 

vaikuttavia tekijöitä. Tällä kaikella on puolestaan vaikutusta controllereiden 

pätevyyteen ja siihen millaisia tietoja ja ominaisuuksia controllereilta edellytetään. 

Tämän nähdään edelleen muokkaavan sitä, minkälaisten persoonallisuustyppien 

katsotaan sopivan controllerille. Esitetyssä sipulimallissa on näin ollen kyse toisiinsa 

ketjumaisesti vaikuttavista asioista, ja sen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan 

controllerin roolin muutokseen vaikuttavien tekijöiden keskinäistä suhdetta. 

 

 

Kuvio 2: Controllerin roolimuutoksen ”sipulimalli” (Järvenpää, 2001, 454). 

 

Niin ikään Granlund et al. (1998a, 165–170) erittelevät tutkimuksessaan erilaisia 

maailmanlaajuisia trendejä, joiden vaikutuksesta johdon laskentatoimi on kehittynyt 

nykyisenlaisekseen. Tutkimuksessaan he keskittyvät laskentatoimen käytäntöjen 

yhdenmukaistumiseen ja erilaistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Muutokset eivät näy 

ainoastaan makrotasolla eli käsitteissä ja menetelmissä, vaan myös käytännön 

tekemisessä, mikrotasolla. Heidän mukaansa laskentatoimen käytännöt 

samankaltaistuvat eri maiden ja organisaatioiden välillä kovaa vauhtia. Huolimatta 

siitä, että yksittäisten yritysten tasolla kansalliset erot johdon laskentatoimessa voivat 
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toisinaan näkyä selvästikin, globalisaation vallatessa alaa ne kuitenkin väistyvät 

hiljalleen tieltä. Kansainvälisillä markkinoilla toimittaessa johdon laskentatoimen 

käytännöt yhtenäistyvät selvästi, jolloin kulttuurista riippuvat eroavaisuudet menettävät 

yhä selvemmin merkitystään. 

Granlundin et al. (1998a, 159–162) erittelemät muutosajurit voidaan jakaa neljään 

kategoriaan: taloudellisiin paineisiin, pakottaviin paineisiin, normatiivisiin paineisiin ja 

jäljitteleviin prosesseihin. Taloudellisilla paineilla tarkoitetaan ennen kaikkea 

maailmanlaajuista talouden kehitystä ja suhdanteita. Se kattaa myös 

tuotantoteknologian, digitalisaation sekä markkinoiden globalisoitumisen. Pakottavilla 

paineilla tarkoitetaan kaikenlaista yritystä velvoittavaa sääntelyä. Tähän kuuluvat 

esimerkiksi kansalliset ja kansainväliset tilinpäätösstandardit, pakottava EU-sääntely 

ja konsernin emoyhtiön antamat velvoitteet. Huomionarvoista kuitenkin on se, että 

tällainen sääntely vaikuttaa johdon laskentatoimeen käytännössä vain epäsuorasti 

yrityksen toimintakulttuurin muuttumisen myötä. 

Normatiivisiin paineisiin kuuluvat epävirallisen ei-velvoittavan sääntelyn ohella 

laskenta-alan ammattilaisten koulutus, sosiaaliset paineet ja erilaiset alan vakiintuneet 

käytännöt. Toisin kuin edellä esitellyillä pakottavilla paineilla, normatiivisilla paineilla 

on ollut huomattavasti enemmän vaikutusta controllerin työnkuvan ja roolin 

muodostumisessa.  Esimerkiksi yliopistokoulutus on vaikuttanut merkittävästi 

controllereiden ammattitaidon ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Jäljittelevillä 

prosesseilla taas tarkoitetaan best practices ja benchmarking -tyyppisiä käytäntöjä. 

Alan parhaita toimijoita pyritään jäljittelemään ja hyväksi havaitut toimintatavat 

vakiinnuttavat jalansijaa ja leviävät yrityksestä toiseen. Tähän kaikkeen on 

merkittävästi vaikuttanut konsultointialan voimakas kasvu, mikä levittää tietoa ja 

toimiviksi koettuja toimintamalleja yritysten välillä. (Granlund et al. 1998a, 163–168).  

Granlundin et al. (1998a) kanssa hyvin samanlaisia muutosajureita löysivät myös 

Byrne et al. (2007, 487–488). Heidän mukaansa controllerin roolin muotoutumiseen 

vaikuttaa oleellisesti myös se, millaisia odotuksia johto asettaa controllereille. 

Tutkimuksessa eriteltyjä controllerin roolin muuttumiseen vaikuttavia yksilöllisiä 

ominaisuuksia ovat esimerkiksi liiketoiminnan tuntemus, kommunikointitaidot, 

tietotekniset ja tekniset taidot, joustavuus, henkilökohtaiset luonteenpiirteet, ja 

vaikuttavuus organisaatiossa. Vaivion ja Kokon (2006, 70) mukaan controllerin 
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ammatillisen osaamisen kehitykseen vaikuttavat muutostekijät löytyvät kiristyvästä 

kilpailusta ja lisääntyvästä liiketoimintaorientoituneisuudesta, yleistyvästä 

prosessijohtamisesta, kehittyneestä järjestelmäarkkitehtuurista sekä laskenta-alan 

korkeakoulutuksesta. 

Burnsin et al. (2001, 396) mukaan johdon laskentatoimen muutos kulkee käsikädessä 

uuden ajan organisaatiokulttuurin kanssa, jolle luonteenomaista ovat innovaatioiden 

runsaus, hektiset operaatiot, epämuodolliset liiketaloudelliset käytännöt ja uusiin 

hankkeisiin kohdistuvat riskialttiit investoinnit. Tutkijat esittävät kysymyksen siitä, 

kuinka johdon laskentatoimen käytäntöineen pysyy mukana tällaisessa epävarmassa 

ja alati muuttuvassa ympäristössä. 

 

ERP-järjestelmät ja hybridisaatio 

ERP-järjestelmät eli toiminnanohjausjärjestelmät korvaavat yhä enenevässä määrin 

yritysten taloushallinnon erillisjärjestelmiä. Kyseessä on usein varsin iso hanke, joka 

johtaa organisaatiorakenteen uudelleenjärjestelyyn ja prosessien muuttumiseen. 

(Granlund & Malmi 2002, 308). ERP-järjestelmien avulla voidaan integroida 

esimerkiksi kaikki yrityksen logistiikkaan ja talouteen liittyvä informaatio yhteen 

tietokantaan, josta se on kaikkien saatavilla. (Dechow et al. 2005, 692). ERP-

järjestelmän käyttöönoton vaikutuksista johdon laskentatoimeen on viime aikoina 

kirjoitettu vilkkaasti (ks. esim. Caglio 2003; Dechow et al. 2005; Granlund & Malmi 

2002; Scapens & Jazayeri 2003; Rom & Rohde 2007 ja Grabski et al. 2011)  

Scapens ja Jazayeri (2003) havaitsivat, että nimenomaan ERP-järjestelmät toimivat 

usein ratkaisevana tekijänä prosessiajattelulle ja taloushallinnon ja yrityksen muiden 

toimintojen integroitumiselle. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton myötä 

rutiininomaiset työtehtävät siirtyvät taka-alalle. Samalla analysointia ja informaation 

tulkintaa vaativien roolien painoarvo kasvaa. Historiatiedon merkitys laskee ja 

tulevaisuuteen perustuvan laskentainformaation kysyntä kasvaa johdon keskuudessa. 

Kun tällainen tulevaisuuspainotteinen taloudellinen informaatio on yhä paremmin 

johdon saatavilla, lisääntyy laskentaan liittyvä tietämys myös johdon keskuudessa. 

Tällaisessa uudenlaisessa tilanteessa controllereita tarvitaan katsomaan numeroiden 

taakse, jolloin erilaiset analysointi- ja raportointitehtävät tulevat työllistämään 
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controllereita yhä enemmän. (Scapens et al. 2003, 215; 223–224.) Näin ollen tutkimus 

antaa tukea käsitykselle, jonka mukaan historiatietoon painottuvat työtehtävät tulevat 

vähitellen korvautumaan tulevaisuuden ennustamiseen tähtäävällä toiminnalla.  

Granlund et al. (2002, 312–313) esittävät vastaavan johtopäätöksen siitä, että ERP-

järjestelmien yleistyessä controllerin rutiinityöt tulevat vähenemään ajan myötä 

samalla kun tulkintaa vaativat työtehtävät lisääntyvät. He kuitenkin korostavat, että 

toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton vaikutukset johdon laskentatoimeen ovat 

toistaiseksi olleet melko maltilliset ja että ERP-järjestelmien muutokset näkyvät 

ensisijaisesti muualla kuin johdon laskentatoimen kentässä.  

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä ERP-järjestelmien implementoinnin 

myötävaikutuksesta prosessiorientoituneisuuteen. Tarkastellessaan controllerin roolia 

Jack ja Kholeif (2008, 43) havaitsivat työnkuvan muuttuneen ERP-järjestelmien 

käyttöönoton myötä yhä vahvemmin perinteisen pavunlaskijamaisen controllerin 

suuntaan. On syytä pitää mielessä, että tutkimustulokset ERP-järjestelmien 

vaikutuksista eivät suinkaan ole ristiriidattomia. Näyttäisi siltä, että enemmistö 

tutkimuksista puoltaa toiminnanohjausjärjestelmien vaikutusta controllerin roolin 

modernisoitumiseen ja lisääntyneeseen prosessiajatteluun organisaatiossa. 

Controllerin roolin kehittymistä käsiteltiin tarkemmin edellä luvussa 2.2.1. 

ERP-järjestelmien käyttöönottoon liittyy kiinteästi nk. hybridisaatio. Hybridisaatiolla 

tarkoitetaan organisaation rajapintojen muuttumista entistä häilyvimmiksi ja uusien 

toimenkuvien omaksumista. ERP-järjestelmien käyttöönoton myötä ammatilliset 

rajapinnat muuttuvat häilyviksi ja toiminnot keskittyvät prosesseiksi, mikä vaikuttaa 

merkittävästi työntekijöiden vastuualueiden muuttumiseen. (Caglio 2003, 146.) 

Hybridisaatiota on toisinaan tutkittu myös ERP-järjestelmistä irrallaan olevana ilmiönä 

Esimerkiksi Burns et al. (2005, 749) tulivat tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, 

että yritysten lisääntyvä prosessiorientoituneisuus luo kasvavassa määrin tarvetta 

uudenlaiselle ”hybridicontrollerille”. Sittemmin Byrne ja Pierce (2008, 492) tekivät 

omassa tutkimuksessaan saman johtopäätöksen. Näin ollen erityisesti isoissa 

yrityksissä, joissa arvoa tuotetaan yhä enemmän erilaisten liiketoimintaprosessien 

kautta, voidaan nähdä olevan tarvetta ”hybridicontrollerin” kaltaisille osaajille. 

Hybridisaation vaikutuksia johdon laskentatoimeen ja controllerin työnkuvaan on 



21 
 

tutkittu verrattain melko vähän. Aiheesta on kuitenkin olemassa jonkin verran 

tutkimuksia (kts. esim. Burns & Vaivio 2001; Caglio 2003 ja Burns et al. 2005). 

Hybridisaation myötä laskentatietämys organisaatiossa kasvaa, kun eri toimintojen 

välinen yhteistyö lisääntyy ja ammatilliset rajapinnat muuttuvat löyhemmiksi. 

Esimerkiksi ulkoisen ja sisäisen laskennan roolit voivat sekoittua keskenään ja niihin 

integroitua vielä IT-asiantuntijuuttakin.  Kun taloudellisen tiedon saanti muuttuu 

avoimemmaksi eikä sen käsittely ole enää vain talousosastolla työskentelevien 

yksinoikeus, leviää laskennallinen tietämys ja ymmärrys laajemmalle organisaatioon. 

(Caglio 2003, 143–144.) 

Huomionarvoista on myös se, että merkittävä osa johdon laskentatoimen kenttään 

kuuluvista työtehtävistä on siirtynyt johtoportaalta controllereille – ja päinvastoin. Ei ole 

esimerkiksi lainkaan harvinaista, että controllerit osallistuvat yrityksen strategian 

luomiseen tai että johtajat itse vastaavat omista budjeteistaan. (Burns et al. 2001, 390.)  

Tämänkaltainen kehityssuunta saattaa johtaa siihen, että controllereita tullaan 

tarvitsemaan vähemmän. Huomionarvista on myös se, että täysin eri ammattikuntiin 

kuuluvien henkilöiden lisäksi controllereiden työtehtäviä saattaa siirtyä myös johtajille. 

Johtajat voivat kokea olevansa pätevämpiä oikean tiedon löytämisessä ja 

tulkitsemisessa. He voivat myös kokea helpommaksi sen, että he itse hakevat 

tarvitsevansa tiedon. 

Hybridisaatio tuo mukanaan omat haasteensa ja tutkimuksissa siihen onkin liitetty 

joitain ongelmia. Esimerkiksi Burns et al. (2005, 749–750) toteavat, etteivät controllerit 

suinkaan aina ole toivottuja johtamaan jotain toista yksikköä yrityksessä, mikä saattaa 

aiheuttaa kilpailua ja kiristynyttä ilmapiiriä työpaikalla. Mikäli controlleria ei oteta 

mukaan johtamiseen, voi organisaatio kärsiä siitä, että yksiköt pysyvät toisistaan 

irrallisina toimintoina. Vaarana voi myös olla se, että ammatillisten rajapintojen 

hämärtyessä syntyy päällekkäistä työtä, mikä aiheuttaa sekaannusta. 

 

2.3 Controller organisaatiossa 
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Seuraavat alaluvut käsittelevät controllerin asemaa organisaatiossa; controllerin 

työtehtäviä, roolin kaksijakoisuutta ja sen aikaansaamia roolikonflikteja, controller-

toiminnon hajauttamista sekä sen etuja ja haittapuolia. 

Hajautettu controller-toiminto tuo controllerit lähemmäs liiketoiminnan johtoa. Mitä 

lähempänä controller on liiketoiminnan johtoa, sitä tiiviimpää on niiden välinen 

kommunikointi. Liiketoimintayksikön johto ja johtamiskulttuuri voivat osaltaan vaikuttaa 

siihen millaiseksi controllerin rooli muodostuu. Zoni & Merchant (2007, 31) havaitsivat 

tutkiessaan isoja teollisuusyrityksiä Italiassa, että liiketoimintayksikön johtajan 

taloudellinen ammattitaito vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseksi controllerin rooli 

muodostuu suhteessa liikkeenjohtamiseen. Ten Rouwelaar (2006, 13) taas tuli 

tutkimuksessaan siihen tulokseen, että controllerin rooliin vaikuttaa merkittävästi 

tulosyksikön johtajan henkilökohtainen tapaa johtaa tulosyksikön toimintaa, eli tämän 

niin kutsuttu henkilökohtainen johtamistyyli. 

Roolin muodostumiseen vaikuttavat myös controllerin liiketoimintaosaaminen, 

sosiaaliset taidot, IT-taidot, tekninen osaaminen, persoonallisuudenpiirteet, joustavuus 

sekä vaikutusvalta organisaatiossa. Toisinaan controllerin rooli voi määräytyä ennen 

kaikkea sen mukaan, millaiseksi controller itse on sen halunnut muodostua. (Byrne et 

al. 2007, 480.) Pihlannon (2000, 19) mukaan controllerin työnkuva on tiettyyn 

pisteeseen asti ennalta määritelty organisaatiosta riippumatta. Tästä huolimatta 

controllerin suhtautuminen omiin työtehtäviinsä riippuu merkittävästi hänen 

persoonallisuudenpiirteistään. Näin ollen siinä, miten jokin työtehtävä suoritetaan, voi 

olla merkittäviä eroja erityyppisten controllereiden välillä. 

 

2.3.1 Controllerin työtehtävät 

 

Controllerin tehtäväkuva on laajentunut huomattavasti 2000-luvulla. Malmi et al. (2001) 

ovat tutkineet johdon laskentatoimen ammattilaisten tehtäväkenttää ja sen 

muuttumista Suomessa. Laajahkoon kyselytutkimukseen osallistui yli 300 vastaajaa, 

joista 112 käytti työajastaan yli puolet johdon laskentatoimen parissa. Tutkimustulokset 

on koostettu näiden johdon laskentatoimen ammattilaisten vastauksista. 

Tutkimuksessa kymmeneksi tärkeimmäksi työtehtäväksi paljastuivat:  

1. Budjetointi ja vuositason suunnittelu (96,4 %) 
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2. Taloudellinen raportointi (94,6 %) 

3. Ad hoc -analyysien laatiminen (90,2 %) 

4. Budjetin valvonta (88,4 %) 

5. Laskentajärjestelmien kehitys ja suunnittelu (87,5 %) 

6. Laskenta- ja johtamissysteemien kehittäminen (84,8 %) 

7. Sisäinen neuvonanto ja konsultointi (67,0 %) 

8. Talousyksikön johtaminen (57,1 %) 

9. Erilaiset koulutustehtävät organisaatiossa (57,1 %) 

10. Tuote- ja asiakaskohtaisten kannattavuuksien laskeminen (57,1 %)  

(Malmi et al. 2001, 485)   

 
Työtehtävän perässä oleva prosenttiluku kertoo sen, kuinka monen laskentatoimen 

ammattilaisen työnkuvaan kyseinen tehtävä kuuluu. Kun vastanneilta kysyttiin mitkä 

tehtävät he itse katsovat tärkeimmiksi, yli 85 % heistä vastasi taloudellisen raportoinnin 

olevan tärkein työtehtävä. Budjetointia ja vuositason suunnittelua taas tärkeänä piti 

hieman alle 70 % vastanneista. Lisäksi noin puolet piti tärkeänä laskentajärjestelmien 

kehitystä ja suunnittelua. (Malmi et al. 2001, 487; 497.) 

Kuten edellä esitetystä näkyy, controllerin tehtävät liittyvät pääasiassa taloudellisen 

informaation hankkimiseen ja sen käsitteleminen. Tästä huolimatta controllerin tulee 

yhä enemmän kerätä ja käsitellä työssään myös ei-taloudellista tietoa ja integroida tätä 

varsinaiseen taloudelliseen informaatioon. Ei-taloudellisen tiedon hyödyntäminen 

liittyy usein organisaatiolle strategisesti tärkeisiin liiketoiminnan osa-alueisiin. Ei-

taloudelliset mittarit voivat esimerkiksi kertoa suorituskyvystä sellaista tietoa, jota 

taloudellisten mittareiden avulla ei voida saada. (Vaivio 2004, 60–63.) Ei-taloudellisen 

informaation merkitystä controllerin työnkuvassa käsitellään tarkemmin tutkielman 

luvussa 2.6. 

Weber (2011, 37–43) jaottelee controllerin tehtäväkuvan kolmeen eri tasoon. 

Controllerin nähdään siirtyvän tasolta toiselle sitä mukaa kun sen taloudellinen ja 

liiketoiminnallinen tietämys karttuu. Alimmalla tasolla controllerin tulee vastata 

informaation tarjoamisesta johdolle. Tähän tasoon kuuluu informaation tekninen 

käsittely, kuten raportointi, ja sen kommunikoiminen. Toisella tasolla controllerilla on 

aktiivinen rooli taloudellisessa suunnittelussa. Hän osallistuu budjetointiin ja laatii 
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erilaisia ennusteita tulevasta kehityksestä. Suunnittelusta vastaavalla controllerilla on 

oltava monipuolista ja syvällistä tietämystä liiketoiminnasta ja sen luonteesta. 

Kolmannella, ylimmällä tasolla controller on proaktiivisesti mukana päätöksenteossa. 

Siinä missä hän alimmilla tasoilla lähinnä avusti johtoa tekemisissään, hän on nyt 

itsenäinen johtoryhmän jäsen. Ylimmällä tasolla toimiva controller vastaa 

vertauskuvaa controllerista modernina johdon agenttina tai konsulttina. 

Controllerin tehtävät luultavasti vaihtelevat riippuen organisaation koosta. 

Tehtäväkuvaan vaikuttanee myös se, missä määrin muut yrityksen henkilöt, 

esimerkiksi johtajat, ovat vastuussa controllerille tyypillisistä tehtäväalueista. Myös 

esimerkiksi se, missä laajuudessa controller hyödyntää työssään ei-taloudellista 

informaatiota lienee todellisuudessa hyvin organisaatiokohtaista. Controllerin laaja 

toimenkuva voidaan tiivistää Granlundia et al. (1998b, 198) mukaillen: controllerin on 

ennen kaikkea tuotava taloudellinen näkökulma johdon päätöksentekoon ja 

huolehdittava siitä, että tämä tieto saavuttaa koko organisaation henkilöstön.  

 

2.3.2 Roolin kaksijakoisuus  
 

Näyttäisi siltä, että controllereiden työhon on kautta aikojen nähty sisältyvän kaksi 

pääasiallista komponenttia: taloudellisen informaation kontrollointi ja johdon 

tukeminen. Näistä tekijöistä käytetään tutkimuksessa toisinaan vaihtelevia ilmauksia 

(esimerkiksi kontrollointiin viitataan toisinaan termein ’vahtiminen’ tai ’tarkkaileminen’), 

joskin kyse on samasta asiasta. Jo vuonna 1980 Hopper luokitteli controllerit kahteen 

kategoriaan: ’kirjanpitäjiin’ (’book-keepers’) ja ’palveluneuvojiin’ (’service aids’). 

Sittemmin on otettu kantaa sen puolesta, että usein yksi ja sama controller joutuu 

toimimaan useassa eri roolissa. Tämä roolien välillä tasapainoileminen on toisinaan 

nähty kohtuuttomaksi vaatimukseksi, joka on käytännössä mahdoton toteuttaa. (ks. 

esim. Verstegen et al. 2007).  

Myös Ten Rouwelaar (2006, 7) näkee controllerilla olevan kaksi eri roolia. Ensinnäkin 

controllerilla on tukirooli, jolla tarkoitetaan aktiivista osallistumista taloudelliseen 

päätöksentekoon. Tämän roolin merkitys on korostunut entisestään. Tukiroolin lisäksi 

controllerilla on kontrollirooli, joka viittaa raportoinnin tarkkuudesta ja oikeellisuudesta 

vastaamiseen. Tämän roolin merkitystä vahvistavat muun muassa IFRS-standardien 
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käyttöönotto ja corporate governance -sääntelyn kehittyminen. Tukiroolissa 

liiketoimintajohdon kanssa käydyllä epämuodollisella kommunikaatiolla on suuri 

merkitys raportoinnin lisäksi. Sen sijaan valvontaroolissa controller on ennen kaikkea 

vastuussa ylemmälle talousjohdolle, millä voi olla haitallisia vaikutuksia toimimiseen 

paikallisen tulosjohdon tukena (ks. myös Maas & Matějka, 2009). Vastaavasti 

esimerkiksi Vaivio et al. (2006) sekä De Loo et al. (2011) ovat sitä mieltä, että 

nykypäivän controllerin roolissa yhdistyvät tavalla tai toisella sekä tuki- että 

valvontaroolit. 

Selittävät tekijät sille, kuinka controllerit jakavat työaikansa näiden kahden roolin 

kesken löytyvät paitsi toimintaympäristöön liittyvistä muutostekijöistä, hajauttamisesta 

ja hierarkiasta myös controllerin persoonallisuudenpiirteistä. Valvontaroolin nähdään 

korostuvan, mikäli organisaatiokulttuuri on hierarkkinen ja controller on 

raportointivastuussa suoraan konsernijohtoon. Tukiroolin taas painottuu siinä 

tapauksessa, mikäli yritys toimii tuotantosektorilla, on huomattavan isokokoinen tai sen 

organisaatiorakenne on hajautettu. (Ten Rouwelaar 2006, 5–6; 14–18). Niin ikään 

Granlund et al. (1998b, 194) ovat sitä mieltä, että controllerin tukirooli painottuu 

nimenomaan hajautetussa organisaatiossa. Controllerin toimiessa tulosyksikkönsä 

johdon välittömässä läheisyydessä, pitävät molemmat osapuolet yleensä tukiroolia 

tärkeämpänä. Controllerin roolin hajauttamista käsitellään tarkemmin seuraavassa 

alaluvussa 2.3.3. 

Niin ikään Maas ja Matějka (2009, 1234–1235) ovat tehneet controllerin rooleihin tuki- 

ja valvontarooleja vastaavan jaottelun. He nimittävät rooleja käsitteillä paikallinen 

vastuu (local responsibility) ja funktionaalinen vastuu (functional responsibility). 

Paikallinen vastuu tarkoittaa roolia, jossa controller auttaa tulosyksikkönsä johtoa sekä 

operatiivisessa että strategisessa päätöksenteossa. Funktionaalinen vastuu taas 

käsittää tulosyksikköä koskevan informaation raportoimista keskitetylle johdolle. 

Tutkijoiden mukaan controllerin toimiessa yhdessä em. rooleista, poissulkee se 

toimimisen toisessa roolissa. He pitävät rooleja toistensa substituutteina, jolloin 

controller voi toimia vain jommassakummassa roolissa. 

Verstegen et al. (2007, 15) ovat hyvin samoilla linjoilla. Heidän mukaansa yhden 

controllerin on käytännössä katsoen mahdoton toimia kummassakin roolissa. Syyksi 

tähän tutkijat esittävät sen, että nämä kaksi roolia vaativat hyvin erilaisia taitoja ja 
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henkilökohtaisia ominaisuuksia. Maasin et al. (2009, 1234–1235) mukaan kaksoisrooli 

voi altistaa controllerin erilaisille roolikonflikteille. Perimmäinen syy tähän on se, että 

controller kohtaa ristiriitaisia vaatimuksia eri suunnilta organisaatiota. Roolikonfliktien 

määrän on havaittu lisääntyvän silloin, kun controllerin odotetaan raportoivan 

samanaikaisesti keskitetylle controller-toiminnolle ja oman tulosyksikön johdolle. 

Konfliktit voivat aiheutua työnkuvan hajanaisuudesta, aikataulutuksellisista haasteista 

sekä asetettujen tavoitteiden ja odotusten epämääräisyydestä. 

 

2.3.3 Controller-toiminnon sijoittaminen 

 

Yhä useammin organisaatioiden rakenteelliset muutokset johtavat eri toimintojen 

välisten rajapintojen hälvenemiseen. Tämän myötä controllerit siirtyvät yhä useammin 

keskittyneistä talousosastoista lähelle tulosyksiköiden johtoa. Työskenteleminen 

lähellä johtoa on osaltaan edesauttanut controllereiden vaikutusmahdollisuuksia 

liiketoiminnan tukemisessa. Tiedonkulku nopeutuu sekä helpottuu, ja controllerit 

pääsevät lähemmäs liiketoiminnan prosesseja, jolloin he hahmottavat paremmin 

laajempia kokonaisuuksia. Tällöin he myös ymmärtävät liiketoimintaa ja sen tarpeita 

monipuolisemmin (kts. esim Indjejikian & Matějka 2006; Burns & Baldvinsdottir 2005 

ja Järvenpää 2007.) Tieteellinen keskustelu controller-toiminnon hajauttamisesta 

voidaan katsoa alkaneen vuonna 1954 Simonin et al. julkaistessa aihetta käsittelevän 

artikkelin Centralization vs. Decentralization in Organizing the Controller’s Department. 

 

Controller-toiminnon hajauttaminen ja sen hyödyt 

Jo vuonna 1980 Hopper pani merkille controller-toiminnon hajauttamisen hyötyjä. 

Hänen tekemänsä tutkimuksen mukaan sellaisissa organisaatioissa, joissa controller-

toiminto oli hajautettu, informaatio koettiin laadukkaammaksi ja vuorovaikutuksen 

koettiin olevan vaivattomampaa ja tehokkaampaa. Hajautetuissa organisaatioissa 

esiintyi myös vähemmän controllerien kokemia roolikonflikteja verrattuna sellaisiin 

organisaatioihin, joissa controller-toiminto oli organisoitu keskitetysti. Tutkimus 

kuitenkin osoitti, että oli controller-toiminto organisaatiossa hajautettu tai ei, johto odotti 

joka tapauksessa saavansa controllereilta tukea liiketoiminnan johtamiseen. 

Mielenkiintoista kyllä, tutkimustulokset osoittivat lisäksi controllerin 
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persoonallisuudenpiirteiden ja hajauttamisen välisen yhteyden; hajautetuissa 

toiminnoissa mielellään toimivat controllerit olivat luonteeltaan sosiaalisempia ja 

palvelualttiimpia, kun taas pavunlaskija-tyyppiset controllerit suosivat enemmän 

työskentelyä keskitetystä controller-toiminnosta käsin. (Hopper 1980, 405) 

Controllerin roolin kehittymistä kohti liikkeenjohdon konsulttia ja neuvonantajaa 

voidaan perustella juuri controller-toiminnon hajauttamisella liiketoimintayksiköihin. 

Tätä käsitystä tukee esimerkiksi Järvenpää (2007, 131–133), joka tutki controller-

toiminnon hajauttamista case-yrityksensä perusteella. Hän tuli siihen johtopäätökseen, 

että controllerien toimiminen hajautetusti tulosyksiköissään on yksi toimivimmista 

keinoista lisätä organisaation liiketoimintaorientaatiota. Hajautettu controller on usein 

tulosyksikkönsä johtoryhmän jäsen ja hänen työnkuvansa keskittyy yhä vahvemmin 

johdon konsultointiin, kuin rutiininomaisiin raportointitehtäviin. Hajautettu controller 

kommunikoi aktiivisesti liiketoimintajohdon ja muun henkilöstön kanssa, mikä nähdään 

myönteisenä kehityssuuntana. Hajauttaminen voi johtaa jopa siihen, että controller 

toimii suorassa yhteydessä asiakkaisiin. Controller-toiminnon sijoittuminen 

organisaatiossa on näin ollen varsin merkittävä tekijä controllerin roolin ja työnkuvan 

muodostumiselle. Myös Friedman et al. (1997, 32) ovat hajauttamisen hyödyistä 

samoilla kannoilla. He toteavat, että hajauttaminen ja johdon laskentatoimen 

innovaatiot edistävät controllerin irtautumista vanhahtavasta pavunlaskijan roolista.  

Granlund et al. (1998b, 194) toteavat tutkimuksessaan, että controller-toiminnon 

hajauttaminen organisaatiossa lisääntyy merkittävästi Suomessa. Suomessa 

controller-toiminto on perinteisesti toiminut keskitetysti taloushallinnon yhteydessä, 

mutta yritysten kansainvälistyessä uudenlaiset omaksutut organisaatiorakenteet ovat 

vaikuttaneet controller-toiminnon lisääntyneeseen hajauttamistarpeeseen lähemmäs 

tulosyksikön johtoa. Hekin löysivät hajauttamisesta monia myönteisiä puolia; sillä 

voidaan esimerkiksi lisätä controllereiden ammatillista arvostusta muun henkilöstön ja 

johdon silmissä. Arvostuksen nähdään kasvavan erityisesti silloin, mikäli controllerit 

tukevat aktiivisesti liiketoimintayksikkönsä johtoa. 

Hajauttamisen seurauksena controllereille muodostuu monipuolisempi käsitys 

yrityksen prosesseista. Lisäksi hajauttamisen nähdään parantavan vuorovaikutusta 

muun organisaation henkilöstön kanssa. Isomman kuvan näkeminen yrityksestä ja sen 

liiketoiminnasta vaikuttaa myönteisesti controllerin ja hänen käsittelemänsä 
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informaation väliseen suhteeseen. Controller, jonka toiminta on painottunut 

tulosyksikkönsä johdon tukemiseen, on havaittu olevan myös 

innovaatiomyönteisempi. Tällainen controller edistää myös itse omalla toiminnallaan 

innovaatioiden syntymistä. (Emsley 2005, 171.) 

 

Hajauttamisen haittapuolet ja roolikonfliktit 

Toisinaan tutkimuksissa on havaittu hajauttamisen kielteisiä vaikutuksia ja esitetty sitä 

kohtaan kritiikkiä (kts. esim. Indjejikian et al. 2006 ja Maas et al. 2009). Indjejikian et 

al. (2006, 849–851) tutkivat tilastollisesti kuutta yritystä keräten dataa sekä 

controllereilta että tulosyksiköiden johtajilta. Tarkoituksena oli selvittää, minkälainen on 

controllerin rooli suhteessa organisaation tehottomuuteen. Tutkimuksen mukaan 

organisaatio toimii sitä tehottomammin, mitä enemmän controllerin työssä painottuu 

informaation tuottaminen tulosyksikön johdolle ja mitä vähemmän tämä keskittyy 

raportointiin ja sen valvontaan. Toisaalta tutkimustulokset osoittavat jokseenkin 

ristiriitaisesti, että mitä vahvemmin controller oli mukana tulosyksikköänsä koskevassa 

päätöksenteossa, sitä tyytyväisempi tulosyksikköjohto siihen oli.  

Hajauttamisella on havaittu olevan yhteys controllerin kokemien roolikonfliktien 

kanssa. Roolikonfliktien havaittiin aiheuttavan controllereissa stressiä, jota tutkijat 

nimittävät roolistressiksi. Roolikonfliktit ja -stressi voivat johtaa informaation 

manipuloimiseen, jolloin informaation laatu auttamatta kärsii. Tutkimus kuitenkin 

osoittaa, että suurin osa controllereista ja sekä talous- että tulosyksikön johdosta on 

sitä mieltä, että controllereiden tärkein tehtävä on toimia ennen kaikkea oman 

taloudellisen yksikön johtonsa tukihenkilönä. Tutkimuksesta käy varsin hyvin ilmi, että 

tulosyksikön johdon ja ylemmän talousjohdon väliset ristiriitaiset odotukset voivat 

helposti johtaa organisaation kannalta haitalliseen käyttäytymiseen. Controller ajautuu 

paineisiin joutuessaan tasapainoilemaan kahden tulen välissä.  (Maas et al. 2009, 25–

26.) 

Ten Rouwelaar (2006, 32) sitä vastoin on todennut hollantilaisia controllereita 

tutkittuaan, ettei esiintyvällä stressillä ole varsinaista vaikutusta controllerin 

toimimiseen kaksoisroolissa. Silti hän tunnistaa kaksoisrooliin liittyvät ongelmat; 

controllerit näkevät itsensä usein alisteisessa asemassa tulosyksikön johdon 
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painostuksen alla. Heidän tulee alituisesti tasapainoilla uskollisuudessaan yhtäältä 

keskitetylle talousjohdolle (valvontarooli) ja toisaalta tulosyksikön johdolle (tukirooli). 

Aiempien controllerin työnkuvaa ja roolia käsittelevien lukujen yhteenvetona alla 

olevaan taulukkoon on koottu eri tutkimuksista poimittuja perinteisen pavunlaskija-

controllerin ja modernin controllerin keskeisimpiä piirteitä ja eroavaisuuksia. 

 

Taulukko 2. Perinteisen ja modernin controllerin keskeisimmät eroavaisuudet 

 

Näkökulma/ominaisuus 
 
 

 

Perinteinen 
rooli 

 

Moderni rooli 
 

Tutkijat 

Ammatilliset taidot 
 
 

Teknisyys, 
analyyttisyys 

Kommunikointi, 
konsultointi 

Byrne & Pierce 
2007; Järvenpää 
2007 

Liiketaloudellinen tietämys 
 
 

Heikko Vahva Pierce & O’Dea 
2003; Partanen 
2001 

Persoonallisuudenpiirteet 
 
 

Pikkutarkkuus, 
suunnitelmallisuus, 
introvertti 

Joustavuus, 
tiimihenkisyys, 
ekstrovertti 

Friedman & Lyne 
2001; Vaivio & 
Kokko 2006 

Työtehtävien luonne 
 
 

Rutiininomainen, 
sääntömääräinen, 
standardoitu 

Kustomoitu, ad 
hoc, tarpeiden 
mukaan räätälöity 

Burns & 
Baldvinsdottir 
2005; Scapens & 
Jazayeri 2002 

Toiminnan ajallinen painopiste 
 

Historia Nykyhetki ja 
tulevaisuus 

Granlund & 
Lukka 1998b; 
Scapens & 
Jazayeri 2002 

Controller-toiminnon sijainti 
organisaatiossa 
 

Keskitetty Hajautettu Hopper 1980; 
Friedman & Lyne 
1997; Järvenpää 
2007 

2.4 Controllerin roolikuvauksia ja -metaforia 
 

Englannin kielestä peräisin oleva controller-sana saattaa antaa ammatissa toimivista 

henkilöistä liian pelkistävän tai harhaanjohtavan kuvan. Tällöin erilaisista controllerin 

roolia kuvaavista metaforista voi olla apua työnkuvan paremmassa hahmottamisessa. 

Edellä käsiteltyjen pavunlaskijan ja johdon konsultin vertauskuvien lisäksi controllerista 

on esitetty lukuisia muitakin rooleja ja vertauskuvia. Kenties ensimmäisenä controllerin 

rooleja jaotteli Vijay Sathe vuonna 1983. Hän jakoi controllerit neljään kategoriaan, 
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jotka ovat osallistuva controller, itsenäinen controller, moninainen controller ja 

voimakas controller (Sathe 1983, 33). 

Moninaisten metaforien tarkoituksena on havainnollistaa vertauskuvien muodossa 

controllerin ominaisia piirteitä ja työssä tarvittavia ominaisuuksia. Suomalaisessa alan 

tutkimuksessa erilaisia controllerin roolimetaforia ovat esittäneet esimerkiksi 

Järvenpää (2001) ja Partanen (2001). Hän yksin on eritellyt tutkimuksessaan peräti 11 

controllerille ominaista roolia. Koska toista vastaavanlaista nimenomaisesti controllerin 

roolimetaforiin keskittyvää viitekehystä ei tiettävästi ole julkaistu, lähestytään Partasen 

(2001) roolimetaforia työssä hieman tarkemmin. Lisäksi tarkasteluun on otettu muita 

kansainvälisissä ja suomalaisissa tutkimuksissa esiintyneitä roolimetaforia. 

Järvenpää (2001, 455) jaottelee controllerille kuuluvia rooleja pohjautuen sille 

ominaisiin työtehtäviin. Hän viittaa näihin rooleihin käyttäen niistä nimitystä 

metaforinen rooli. Järvenpää (2001) käyttää näitä rooleja argumentoidakseen 

controllerin laajentunutta ja entistä moniulotteisempaa roolia. Monessa roolissa 

johtamistaidot ja informaation analysointitaidot ovat huomattavassa asemassa. Näin 

ollen Järvenpään (2001) esittämät roolit ja niiden kehittyminen antavat tukensa 

controllerin roolin modernisoitumiselle ja laajenemiselle, jotka on havaittu monessa 

muussakin edellä käsitellyssä tutkimuksessa (kts. esim. Byrne et al. 2007 ja Weber 

2011). 

Järvenpää (2001) nimeää yhdeksän tärkeintä controllerille kuuluvaa metaforista roolia, 

jotka ovat: 

1. Relevantin informaation tuottaminen ja analysoiminen.    

2. Informaation kehittäminen ja muutoksen hallinta.                                                                               

3. Vahtikoirana toimiminen muun muassa budjetoinnin ja riskienhallinnan yhteydessä.                         

4. Tulevaisuuteen liittyvien tapahtumien ja riskien ennakoiminen.                                                          

5. Organisaation tulostietouden edistäminen.                                                                                          

6. Informaation tuominen johdon kontekstiin ja yhteisten merkitysten luominen sekä 
tulkinta.              

7. Johdon sparraaminen ja konsultoiminen lisäarvon tuottamiseksi johtamiseen.                                   

8. Yksikkönsä johtoryhmän jäsenenä toimiminen.                                                                                 

9. Oman controller-yksikkönsä tai -verkostonsa johtaminen. (Järvenpää 2001, 455) 
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Järvenpään (2001) tapaan Partanen (2001) käyttää controllerista kuvaannollisia 

vertauskuvia, jotka pohjautuvat työn eri osa-alueisiin ja niistä kumpuaviin mielikuviin. 

Partanen (2001) luo eräänlaisia stereotyyppisiä hahmoja ja rooleja, joina controllerit 

nähdään työssään toimivan. Mielenkiintoista on se, että Järvenpään (2001) 

pitkittäistutkimuksessa osa rooleista on säilyttänyt tärkeytensä tasaisesti ja osa taas 

kasvattanut tärkeyttään. Informaation tuottaminen ja sen analysointi, vahtikoirana 

toimiminen ja oman yksikkönsä tai verkostonsa johtaminen ovat säilyttäneet 

tärkeytensä tasaisesti. (Järvenpää 2001, 447.) Tutkimukseensa Partanen (2001) on 

kerännyt 11 erilaista roolimetaforaa, jotka ovat controllerien itsensä esittämiä. 

Roolimetaforat havainnollistavat osuvalla tavalla controllerin yhä moniulotteisempaa 

roolia. Roolimetaforien kautta saa myös monipuolisen käsityksen roolien keskinäisistä 

suhteista.  

Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi erilaisia controllerista esitettyjä 

roolimetaforia. Samalla tarkastellaan roolien välisiä keskinäisiä suhteita. Seuraavat 

alakappaleet on nimetty Partasen (2001) viitekehyksen pohjalta sitä vapaasti 

mukaillen. 

 

2.4.1 Informaatioroolit 
 

Informaatioroolit viittaavat perinteiseen controlleriin kustannusten vahtijana ja 

historiatiedon käsittelijänä. Pavunlaskijan ja numeroiden murskaajan vertauskuvat 

sopivat erinomaisesti tähän kategoriaan (kts. esim. Vaivio et al. 2006, 50; Friedman et 

al. 2001, 448) vaikkakaan niitä ei enää erikseen käsitellä tässä luvussa. Controlleria 

pavunlaskijana on käsitelty aiemmin työn luvussa 2.2.1.  

Informaatioroolit ovat hyvin lähellä valvontarooleja, joskin informaatiorooleissa 

korostuu selkeämmin tiedon viestiminen ja kommunikoiminen. Nämä roolit edellyttävät 

controllerilta sekä analysointi- että kommunikointitaitoja. Lisäksi controllerin odotetaan 

tunnistavan mahdollisia ongelmia ja viestivän niistä selkeästi. Informaatioroolien 

merkitys on säilynyt ennallaan ajan saatossa, vaikkakin controller-toiminnon 

hajauttamisen seurauksena joidenkin roolien merkitys on kasvanut. (Partanen 2001, 

134.)  
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Informaatioroolissa toimivan controllerin liiketaloudellinen tuntemus ei useinkaan ole 

korkealla tasolla ja toiminta keskittyy lähes yksinomaan siihen kyseiseen yrityksen 

toimintoon, jossa controller työskentelee. (Järvenpää 2001, 447.) Järvenpään (2001, 

455) nimeämistä metaforisista rooleista tähän kategoriaan kuuluvat relevantin 

informaation tuottaminen ja analysoiminen ja informaation kehittäminen. Näissä 

rooleissa korostuvat vahvasti controllerin työnkuvan pavunlaskijamaiset piirteet. 

Seuraavaksi esitellään yksityiskohtaisemmin eri viitekehyksistä poimittuja controllerin 

informaatiorooleja. 

Informaatikko 

Informaatikon roolissa controller pääasiassa tuottaa ja välittää informaatiota. 

Käytännössä tällöin rutiiniraportoinnin hoitaminen ja kehittäminen kuuluvat controllerin 

keskeisiin vastuualueisiin. Raportoinnin kehittämiseen kuuluu muun muassa 

raportoinnin aikajänteen nopeuttaminen ja raportoinnin mukauttaminen vastaamaan 

organisaatiomuutoksia sekä kehittyviä tietojärjestelmiä. Informaatikon roolissa toimiva 

controller pystyy tukemaan liiketoimintaa epäsuorasti rutiinityötehtävien hoitamisen 

vapauttaessa avainasemassa toimivien henkilöiden aikaa päätöksentekoa vaativiin 

työtehtäviin. Tehokkaasti kulkevan informaation voidaan myös katsoa nopeuttavan 

reagointia organisaatiossa ja siten kehittäen liiketoimintaa. (Partanen 2001, 134–137.) 

Informaation omaksuja 

Myös Verstegen et al. (2007, 15) ovat tutkimuksessaan havainneet controllerin 

informaatioroolin, jota he nimittävät informaation omaksujaksi (’information adapter’). 

Heidän tutkimuksessaan controllerit voitiin jakaa kahteen eri ryhmään: informaation 

omaksujiin (informaatiorooli) ja vartijoihin (valvontarooli). 55 % tutkimukseen 

osallistuneista controllereista luokiteltiin informaation omaksujiksi. Tutkimuksessa kävi 

ilmi, että controllerin persoonallisuudenpiirteet määrittävät suuresti kumpaan ryhmään 

controllerin katsottiin kuuluvan. Mitä ulospäinsuuntautuneempi controller oli, sitä 

todennäköisemmin hän lukeutui tiedon omaksujiin. Näin ollen tämä rooli eroaa jossain 

määrin edellä esitellystä Partasen (2001) informaatikko-roolista, joka ei näytä pitävän 

sisällään vastaavanlaista sosiaalista aspektia. 

Verstegen et al. (2007, 15) havaitsivat myös, että mitä parempi taloudellinen 

ammattitaito controllerilla oli, sitä todennäköisemmin hän toimi informaation omaksujan 
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roolissa organisaatiossa. Lisäksi yrityksen ICT-innovaatioiden taso ja yrityksen koko 

vaikuttivat roolin esiintymiseen. Mitä kehittyneempi yrityksen ICT-infrastruktuuri oli ja 

mitä pienempi yritys oli kyseessä, sitä yleisemmin controller toimi informaation 

omaksujan roolissa. 

Tulkki, lähettiläs ja kouluttaja 

Siinä missä informaatikko etunenässä tuottaa ja kommunikoi tietoa, tulee tulkin saattaa 

taloudellinen informaatio ymmärrettävään muotoon mitä erilaisimmille vastaanottajille 

heidän kielellään. Tiedon vastaanottajien vaihteleva tausta ja kieli tuovat omat 

lisähaasteensa tulkin työhön.  Tulkin roolissa controllerin tulee luoda organisaatioon 

eri toimijoiden välille yhteinen kieli, joka helpottaa tiedon välittämistä ja sen 

ymmärtämistä. Tulkki-controllerilla on myös eräänlainen välirooli oman tukemansa 

toiminnon sekä talousosaston välillä. (Partanen 2001, 140–143.) 

Lähettilään rooli on lähellä informaatikon ja tulkin rooleja. Lähettilään roolissa 

controllerin tulee ottaa huomioon erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa tärkeiden asioiden kommunikointiin. Olennaista lähettilään roolissa on 

konsernin arvojen ylläpitäminen ja konsernin näkökulman välittäminen paikallisella 

tasolla. Kouluttajan roolissa controller taas toimii silloin, kun hän antaa taloushallinnon 

koulutusta uusille työntekijöille tai muille yrityksen työntekijöille. (Partanen 2001, 144–

147.) 

Muita informaatiorooleja 

Kuten edellä jo mainittiin, controllerin informaatioon painottuvaa roolia kuvataan hyvin 

yleisesti pavunlaskijan vertauskuvalla (kts. esim. Vaivio et al. 2006, 52; Friedman et al. 

2001, 448). Granlund et al. (1998, 187) ovat käyttäneet pavunlaskijamaisesta 

controllerista myös historioitsijan-vertauskuvaa, joka kuvaa osuvasti työn painopisteen 

olemista historiatiedon käsittelyssä. Toisinaan tieteellisessä kirjoittelussa voi nähdä 

käytettävän numeronmurskaajan (’number cruncher’) vertauskuvaa, joka niin ikään 

kuvaa controllerin työn keskittymistä lähes yksinomaan numeroiden parissa 

toimimiseen (kts. esim. Vaivio et a. 2006, 70 & Byrne et al. 2007, 470). 

 

2.4.2 Valvontaroolit 
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Informaatioroolien tavoin valvontarooleissa on paljon pavunlaskija-controllerille 

ominaisia piirteitä. Valvontaroolit edustavat hyvin vahtijatyyppistä controlleria, mutta 

joissain rooleissa korostuu informaatiorooleja selkeämmin controllerilta vaadittava 

oma-aloitteisuus. Järvenpään (2001, 455) metaforisista rooleista osuvimmin tähän 

kategoriaan voidaan katsoa lukeutuvan controllerin toimiminen vahtikoirana 

esimerkiksi budjetoinnin ja riskienhallinnan yhteydessä. Valvontarooli on yhä helppo 

tunnistaa moderninkin controllerin työnkuvassa, joskin sen merkitys näyttää olevan 

vähenemässä. 

Vahtikoira ja vartija 

Vahtikoira on varsin käytetty ja laajasti esiintyvä metafora controllerille, jonka työssä 

korostuu valvova aspekti (kts. esim. Granlund et al. 1998b; Pierce & O’Dea 2003; 

Vaivio et al. 2006 ja Ten Rouwelaar 2007) Organisaation vahtikoirana toimiva 

controller huolehtii, että yrityksen kannattavuuteen liittyvät ja muut strategiset tavoitteet 

täyttyvät. Vahtikoira-controllerin oletetaan usein pitävän huolta siitä, että myös muu 

henkilöstö sitoutuu toimimaan asetettujen yhteisten tavoitteiden hyväksi (Järvenpää 

2001, 448). Granlund et al. (1998b, 187) esittävät, että vaikka controllerin työnkuva on 

selkeästi modernisoitumassa kohti toimimista johdon neuvonantajana ja agenttina, 

tulee se todennäköisesti tästä huolimatta pitämään sisällään myös vahtikoiralle 

ominaisia piirteitä. (kts. myös Pierce et al. 2003, 259.) 

Verstegen et al. (2007) jakoivat controllerit karkeasti kahteen ryhmään tutkimuksensa 

perusteella: informaation omaksujiin ja vartijoihin (’watchmen’). 45 % tutkimukseen 

osallistuneista controllereista luokiteltiin vartijoiksi. Vartijan rooli on verrattavissa edellä 

esitettyyn vahtikoiran rooliin. Vartijan roolissa toimiva controller ei niinkään hallitse ja 

analysoi informaatiota, vaan ennen kaikkea valvoo asetettujen taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamista organisaatiossa sekä osallistuu riskienseurantaan. Mitä 

suurempi organisaatio on kyseessä mitä rationaalisempi controller on, sitä 

todennäköisemmin hän toimii vartijan roolissa. (Verstegen et al. 2007, 15–29.)  

Sosiaaliviranomainen 

Sosiaaliviranomaisen roolissa controller toimii ongelmanratkaisijana kohdatessaan 

erilaisia pulmatilanteita. Controller toimii aktiivisesti ongelmien tunnistamiseksi ja 

määrittelemiseksi sekä etsii niihin ratkaisuja yhteistyössä muiden organisaation 
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henkilöiden kanssa. Sosiaaliviranomaisen metaforaan kuuluu olennaisesti myös 

controllerin palveluasenne. Lisäksi siinä korostuu kyseenalaistamisen merkitys 

controllerin työssä ja päätöksentekoprosesseissa.   Huomionarvoista on se, että kun 

taidot ja valmiudet ongelmanratkaisijana kehittyvät, voidaan controllerin nähdä 

soveltuvan entistä paremmin strategisempiin rooleihin. (Partanen 2001, 149–151.) 

Sosiaaliviranomaisen roolissa voidaan havaita controllerin työnkuvan inhimillinen 

ulottuvuus, kanssakäyminen muiden organisaation ihmisten kanssa. Vastaavasti 

Järvenpää (2001, 455) on tunnistanut inhimillisen ulottuvuuden joidenkin metaforisten 

rooliensa taustalta. Hänen mukaansa ihmisulottuvuus on merkittävä tekijä myös 

esimerkiksi johdon sparraajan roolissa. (Järvenpää 2001, 455.) 

Poliisi ja passipoliisi 

Partasen (2001, 151–152) esittämä passipoliisi-metafora viittaa controllerin 

perinteiseen valvontarooliin. Raporttien seuranta ja raportoinnissa esiintyvien 

poikkeaminen tunnistaminen on perinteisesti kuulunut controllerin ydintehtäviin. 

Controller voi myös osallistua vastuualueensa valvontamekanismien luomiseen ja 

kehittämiseen. Tällä on ollut ratkaiseva vaikutus valvonnan painopisteen siirtymisessä 

jälkikäteen tapahtuvasta seurannasta yhä vahvemmin kohti reaaliaikaista ratkaisujen 

ohjaamista ja toiminnan valvontaa. 

Controllerin valvovaan rooliin on perinteisesti viitattu poliisin metaforalla. Esimerkiksi 

Yazdifar ja Tsamenyi (2005, 194) ovat tutkimuksessaan havainneet controllerin 

poliisimetaforan, jota he nimittävät yrityspoliisiksi (’corporate police’).  

Vakooja ja salapoliisi 

Vakoojan roolissa toimivan controllerin toiminta koetaan tilanteeseen sopimattomaksi 

tai vahingolliseksi. Metafora kuvaa controllerin epäonnistumista lähettilään roolissa. 

Mikäli emoyhtiöstä tullut controller, lähettiläs, ei ole omaksunut paikallista 

toimintakulttuuria ja toimii emoyhtiöstä opituin tavoin, voidaan controller kokea 

vakoojaksi. Mikäli controller raportoi tytäryhtiön taloudellisesta tilanteesta suoraan 

emoyhtiölle ohittaen oman tulosyksikkönsä esimiehen, voidaan controllerin katsoa 

toimivan epäluotettavasti ja sopimattomasti. (Partanen 2001, 154.)  

Salapoliisi-metafora viittaa ongelmatilanteisiin controllerin valvontaroolissa ja 

epäonnistumiseen passipoliisin roolissa. Valvontaroolin liiallinen korostuminen voi 
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aiheuttaa ongelmatilanteita. Näin voi tapahtua herkästi esimerkiksi tilanteissa, joissa 

organisaatio tavoittelee kustannussäästöjä. Mikäli controller ei ole liikkeenjohdon 

tasaväkinen keskustelukumppani, voidaan controller mieltää konsernijohdon 

salapoliisiksi, jolloin liiketoiminnan tukeminen vesittyy. Valvontaroolin tapaan tämä 

rooli voidaan nähdä ei-toivottuna roolina, sillä se on syntynyt controllerin 

epäonnistuttua jossakin toisessa valvontaroolissa. (Partanen 2001, 155.) 

 

2.4.3 Johtamisroolit 
 

Pärjääminen edellä esitellyissä informaatio- ja valvontarooleissa voidaan nähdä 

edellytyksenä onnistumiselle näissä vaativammissa rooleissa. Nämä ovat 

nimenomaan niitä rooleja, jotka ovat yleistymässä ja siten yhä tärkeämpiä 

tarkasteltaessa controllerin roolin kehittymistä. Vuorovaikutus- ja johtamisrooleissa on 

eduksi, mikäli controllerilla on hyvät analysointi- sekä ongelmanratkaisutaidot. 

Liiketoimintaprosessin monimutkaistuessa myös kokonaisuuksien hallinnasta on 

controllerille suurta etua toimiessaan näissä rooleissa. (Partanen 2001, 157.) 

Järvenpään (2001, 455) metaforisista rooleista tähän kategoriaan sopivat hyvin 

controllerin toimiminen oman controller-yksikkönsä tai verkostonsa johdossa sekä 

yksikkönsä johtoryhmän jäsenenä. Myös johdon sparraaminen ja konsultoiminen sekä 

kaikenlainen informaation tuominen johdon kontekstiin edellyttävät edellä mainittuja 

ominaisuuksia.  

Sillanrakentaja 

Sillanrakentaja-metafora on kehittynyt muoto tulkin ja lähettilään rooleista. Roolia 

esiintyy useimmissa yrityksen vuorovaikutussuhteissa. Sillanrakentaja pyrkii luomaan 

avoimia vuorovaikutussuhteita, hoitaa ja kehittää ihmissuhteitaan sekä edistää tiiminsä 

toimintaedellytyksiä. Näin ollen esimerkiksi epäsosiaalinen luonteenpiirre voi vaikuttaa 

haitallisesti roolin toteuttamiseen. Roolin omaksumiseen vaikuttavat lisäksi 

organisaatiokulttuuri, controllerin asema organisaatiossa ja eri yksikköjen väliset 

suhteet. Sillanrakentaja-roolin onnistumisesta voivat kieliä controllerin oma-

aloitteisesti tarjoaman informaation paljous ja informaation avoimuus. (Partanen 2001, 

157–158.) 

Johtoryhmän jäsen ja perämies 
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Järvenpää (2001, 455) on nimennyt yhdeksi controllerin metaforiseksi rooliksi 

controllerin toimimisen yksikkönsä johtoryhmän jäsenenä. Kenties ensimmäisen 

kerran tätä metaforaa käyttivät tutkimuksessaan Granlund et al. (1997, 236), jotka 

tunnistivat sen modernin controllerin toimenkuvasta. Weberin (2011, 39) mukaan 

johtoryhmän jäsenenä controller on proaktiivisesti mukana päätöksenteossa. Tämä 

tarkoittaa sitä, että hän ei enää vain avusta johtoa tekemisissään, vaan on johtoryhmä 

jäsenen itsenäinen toimija. Tällöin työnkuvaan tulee usein myös selkeitä johtamisen 

piirteitä. 

Lambert et al. (2012, 580) ovat tunnistaneet hyvin samankaltaisen roolin, josta he 

käyttävät perämiehen (’co-pilot’) metaforaa. Perämiehen roolissa controller kokee 

olevansa toiminnan keskiössä ja samanarvoinen toimija muiden johtoryhmän jäsenten 

kanssa. Tällainen controller on aktiivisesti mukana organisaation strategisessa 

päätöksenteossa. 

Bisneksen vetäjän luottomies 

Partasen (2001) bisneksen vetäjän luottomies -rooli vastaa hyvin edellä esiteltyjä 

johtoryhmän jäsen ja perämies -metaforia. Tässä metaforassa on Partasen (2001, 

161) mukaan kyse ”modernin controllerin roolikuvan ytimestä”. Tulosyksikköjohtajan 

sparraaminen, uusien ideoiden esittäminen sekä päätösten kyseenalaistaminen 

kuuluvat tärkeänä osana tällaisen controllerin työnkuvaan. Vaikka controllerilla 

voidaan katsoa olevan päätöksenteossa valtaa, hän harvemmin tekee yksin päätöksiä, 

joista vastaisi henkilökohtaisesti. Tältä osin tämä metafora osuu hyvin yksiin 

Järvenpään (2001, 455) esittämän metaforisen roolin kanssa, jonka mukainen 

controller toimii johdon sparraajana ja konsulttina tuottaakseen lisäarvoa johtamiseen. 

Konsultti ja neuvonantaja 

Liiketoimintaorientoituneeseen controlleriin on alan tutkimuksessa perinteisesti viitattu 

konsultin, johdon agentin tai sparraajan vertauskuvilla (kts. esim. Järvenpää 2001). 

Partasen (2001) ja Järvenpään (2001) tavoin Burns ja Vaivio (2001, 390) tunnistavat 

modernin controllerin roolissa konsulttimaisia piirteitä. He käyttävät tästä roolista 

liiketoiminnan sisäinen konsultti -metaforaa (’internal business consultant’). Tutkijoiden 

mukaan modernin controllerin rooli pitää sisällään yhä enemmän johdon konsultointia. 

Controllerin konsulttimetaforaa ovat lisäksi käyttäneet jo pitkään monet muut alan 
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tutkijat (kts. esim. Mouritsen 1996; Granlund et al. 1998b ja Weber 2011). Granlund et 

al. (1998b, 197) käyttävät tällaisesta controllerista myös neuvonantajan metaforaa, 

joka niin ikään kuvaa osuvasti controllerin johtoa konsultoivaa roolia. 

 

2.4.4 Tulevaisuusorientoituneet roolit 

 

Järvenpää (2001, 455) on nimennyt yhdeksi controllerin metaforiseksi rooliksi 

tulevaisuuteen liittyvien tapahtumien ja riskien ennakoimisen. Hänen mukaansa tämä 

roolin merkitys tulee kasvamaan selvästi tulevaisuudessa. Tämän roolin yleistymisen 

vaikutus ulottuu pitkälle, sillä se on merkittävä tekijä johdon laskentatoimen 

kehittymiselle liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Toimiminen 

tämänkaltaisissa rooleissa asettaa controllerin osaamiselle varsin laaja-alaiset 

vaatimukset. Roolin suuntautuessa yhä vahvemmin strategisen päätöksenteon 

suuntaan, painottuvat controllerin tehtäväkentässä muun muassa tulevaisuuden 

ennustaminen ja kehityskulkujen analysointi. (Partanen 2001, 168.) Tätä modernia 

roolia, joka edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista ja vahvempaa 

liiketoimintaorientaatiota, on alan kirjallisuudessa luonnehdittu jopa toimintasankariksi 

(’action hero’) (Vaivio et al. 2006, 54). Kenties moninaisia controllerin kohtaamia 

vaatimuksia pidetään jo niin hankalasti saavutettavina, että niiden omaksumisen 

katsotaan edellyttävän peräti jonkinasteista sankaruutta. 

Muutosagentti 

Yksi Granlundin et al. (1997, 236) modernista controllerista käyttämä metafora on 

muutosagentti. He yhdistävät tämän roolin ei-taloudellisen informaation kasvavaan 

merkitykseen yritysmaailmassa. Yritysten ottaessa käyttöön erilaisia ei-taloudellisia 

mittaristoja ja omaksuessa niitä osaksi olemassa olevia tietojärjestelmiään, controllerin 

odotetaan usein toimivan eräänlaisina muutosagentteina. Usein muutosagentiksi 

ryhtyvä controller uskoo, että mikäli hän ei itse ryhdy toimiin ei-taloudellisten työkalujen 

kehittämiseksi, niin ne eivät kehity laisinkaan. Näin ollen controllerin oma proaktiivinen 

asenne näyttäisi olevan edellytys tämän roolin esiintymiselle. 

Ralliautoilijan kartanlukija 
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Tulevaisuusorientoituneiden roolien asettamat vaatimukset kiteytyvät hyvin Partasen 

(2001, 168) ralliautoilijan kartanlukijan metaforassa. Tämän roolin toteutuminen 

edellyttää yleensä sitä, että controllerilla on merkittävää aikaisempaa näyttöä 

liiketoiminnan tukemisesta ja että tämä on saanut organisaatiolta tunnustusta 

antamastaan strategisesta panostuksesta. Controller toimii tässä roolissa johdon 

neuvonantajana, jolloin sen on tunnettava liiketoiminnan taloudellinen tilanne ja sen 

kehitys läpikotaisin. Monipuolinen tietämys mahdollistaa tulevaisuutta koskevien 

ennusteiden ja kehityskulkujen laatimisen, joita johto odottaa saavansa tässä roolissa 

toimivalta controllerilta. Visionäärin ominaisuuksista onkin tässä roolissa toimivalle 

controllerille suurta hyötyä. 

Hybridicontroller 

Burns et al. (2005, 749) ovat todenneet tutkimuksensa perusteella, että yritysten 

kasvava prosessiorientoituneisuus luo yhä enenevässä määrin tarvetta uudenlaiselle 

”hybridicontrollerille”. Hybridicontrollerilla tarkoitetaan controlleria, joka on laskentaan 

ja talouteen liittyvien toimenkuvien lisäksi mukana myös muuhun liiketoimintaan 

liittyvissä asioissa. Usein tällainen hybridi-rooli liittyy ERP- ja muiden IT-järjestelmien 

asiantuntijuuteen. (Caglio 2003, 143–144.) Burns et al. (2001, 390) esittävät 

samankaltaisen havainnon ja ovat lisäksi todenneet, ettei ole lainkaan harvinaista, että 

controllerit osallistuvat yrityksen strategian luomiseen tai että johtajat itse vastaavat 

omista budjeteistaan. 

Myös Byrne et al. (2008, 492) ovat omassa tutkimuksessaan havainneet 

hybridicontrollerin roolin yleistyvän. Erityisesti isoissa yrityksissä, joissa arvoa 

tuotetaan yhä enemmän erilaisten liiketoimintaprosessien kautta, voidaan nähdä 

olevan tarvetta ”hybridicontrollerin” kaltaisille osaajille. Ylipäänsä hybridisaation 

vaikutuksia johdon laskentatoimeen ja controllerin työnkuvaan on toistaiseksi tutkittu 

melko maltillisesti (kts. esim. Burns et al. 2001 ja Caglio 2003) 
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Alla olevaan kuvioon on koottu edellä esitellyt perinteisestä ja modernimmasta 

controllerista esitetyt roolimetaforat. Kuvion nuoli kuvaa controllerin roolin ja metaforien 

kehittymistä liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. 

Kuvio 3: Perinteisen ja modernin controllerin roolimetaforia. 

 

2.5 Roolin tulevaisuudennäkymiä 
 

Edellä on tarkasteltu controllerin roolin kehittymistä ajan saatossa, ja monet tutkijat 

näkevät controllerin roolin kehittymisen jatkuvan myös tulevaisuudessa (kts. esim. 

Malmi et al. 2001; Yazdifar & Tsamenyi 2005 ja Baldvinsdottir et al. 2009). Toisaalta 

controllerin roolin jatkuvaa kehittymistä kohtaan on esitetty myös kritiikkiä. Esimerkiksi 

Lambert ja Sponem (2011, 587) toteavat, että tieteellinen näyttö controllerin roolin 

todellisesta muuttumisesta on yhä varsin hataralla pohjalla ja näin ollen vaatii runsaasti 

lisää tutkimusta. 

Malmi et al. (2001) näkevät tärkeimmiksi controllerin tulevaisuuden tehtäviksi laskenta- 

ja johtamissysteemin kehittämisen, tuote- ja asiakaskohtaisten 

kannattavuuslaskelmien laatimisen sekä balanced scorecardin kehittämisen. Toisaalta 

kun controllereilta itseltään kysyttiin, mitkä tehtävät heidän näkemyksensä mukaan 

tulisivat kasvattamaan merkitystään tulevaisuudessa, hei esittivät hyvin eriäviä 

kannanottoja. Varsin moni controllereista oli sitä mieltä, että ennen kaikkea budjetointi 
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ja sen valvonta sekä standardikustannuslaskenta tulevat jäämään tärkeydessään 

taka-alalle. (Malmi et al. 2001, 497–498.) 

Niin ikään Yazdifar et al. (2005, 188–192) kartoittivat kyselytutkimuksessaan 

controllereiden omia ammattiinsa liittyviä tulevaisuuden näkymiä. Analyyttisyyden 

odotetaan olevan kaikista tärkein yksittäinen controllerilta edellytettävä ominaisuus 

tulevaisuudessa. Myös IT-osaamisen odotetaan kasvattavan merkitystään. 

Tärkeimmäksi controllerin tehtäväksi tulevaisuudessa nähtiin liiketoiminnan 

suorituskyvyn arvioiminen. Lisäksi myös taloudellisen valvonnan ja kannattavuuden 

parantamisen nähtiin kasvattavan merkitystään controllerin tehtäväkentässä. Toisin 

kuin edellä kuvatussa Malmin et al. (2001) tutkimuksessa, budjetointi nähdään yhä 

tärkeimmäksi controllerin työkaluksi tulevaisuudessakin. Sen lisäksi erilaisten 

varianssianalyysien ja strategisen laskennan uskotaan nousevan tärkeimmiksi 

controllerin työvälineiksi. 

Yazdifarin et al. (2005, 192) tutkimuksesta käy lisäksi ilmi controllerien uskovan, että 

tarve yhdistellä taloudellista informaatiota ei-taloudelliseen tulee kasvamaan 

merkittävästi.  Vastaavasti Vaivio (2004, 60–61) on esittänyt, että ei-numeropohjaisen 

tiedon rooli tulee kasvattamaan merkitystään, mikä laajentaa controllerin roolia 

organisaatiossa liiketoimintaorientoituneempaan ja interaktiivisempaan suuntaan. (kts. 

myös Vaivio 2006.) 

Verstegen et al. (2007, 17–18) esittävät, että nimenomaan erilaiset ICT-innovaatiot 

tulevat määrittämään controllerin roolin tulevaisuudessa yhä vahvemmin. Mikäli 

tietojärjestelmien kehittyminen jatkuu samaa vauhtia tutkijat esittävät, että se johtaa 

controllerin roolin kehittyvän vahdista (’watchman’) yhä selkeämmin informaation 

omaksujan (’information adapter’) suuntaan. (kts. myös Granlund & Malmi 2002.) 

Tietojärjestelmien kehittyminen erityisesti ERP-järjestelmien osalta nähtiin tärkeänä 

tulevaisuuden vaikuttavana tekijänä myös O’Mahony & Doranin (2008) tutkimuksessa. 

Siinä haastatellut controllerit olivat itse vakuuttuneita siitä, että ERP-järjestelmillä tulee 

tulevaisuudessa olemaan elintärkeä rooli heidän työssään (O’Mahony & Doran 2008, 

113). Baldvinsdottir et al. (2009, 35) sen sijaan tarjoavat varsin erilaisen ja 

mielenkiintoisen kuvan tulevaisuuden controllerista. Heidän mukaansa controllerin 

tulisi pysyä hieman pessimistisenä ja ”värittömänä” numeroiden parissa toimijana. 
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Controllerin tulisi kyetä havaitsemaan uhat ja varoittamaan niistä muita, sekä 

hillitsemään mahdollista yltiöpositiivista taloudellista toimintaa organisaatiossa. 

Controllerin työ näyttää myös jatkossa liittyvän kiinteästi johdon laskentatoimeen. 

Kuitenkin esimerkiksi sellaisten tekijöiden, kuten ei-taloudellisen informaation 

merkityksen kasvaminen ja liiketoiminnan suorituskyvyn arvioimisen lisääntyminen 

näyttävät painottavan ja laajentavan controllerin roolia selvästi 

liiketoimintaorientoituneempaan ja konsulttimaisempaan suuntaan. Ei-taloudellisen 

informaation merkityksen voidaan myös nähdä kiinteästi liittyvän vastuullisuuden 

aihepiiriin. On esitetty, että vastuullisuusasioiden tullessa yhä tärkeämmiksi 

organisaatioille, myös laskenta-alan ammattilaisten merkitys tulee tulevaisuudessa 

korostumaan tässä kentässä. (kts. esim. Wilmshurst et al. 2001 ja Zvezdov et al. 2010). 

Controllerin roolia ja vastuullisuutta käsitellään tarkemmin seuraavassa sille 

omistetussa luvussa. 

2.6 Ei-taloudellinen informaatio ja vastuullisuus 
 

Kuten edellä todettiin, controllerin työnkuvassa ei-taloudellinen tieto ja sen 

integroiminen taloudelliseen tietoon tulevat kasvattamaan merkitystään. Ei-

taloudellisten mittareiden avulla voidaan taloudellisten mittareiden tavoin selvittää 

organisaation suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kyseiset mittarit saattavat paljastaa 

organisaation joka päiväsestä toiminnasta hyvin keskeistä sisältöä. (Vaivio 2004, 47). 

Taloudellisten rahapohjaisten mittareiden sijaan ei-taloudellisia mittareita tarvitaan 

esimerkiksi sosiaalisten ja ympäristöllisten tekijöiden mittaamiseen ja raportoimiseen 

(Lamberton 2005, 20). Bebbington ja Gray (2001, 562) ovat todenneet, että 

vastuullisuuteen liittyvä data voi usein osoittautua organisaatiolle varsinaista 

taloudellista informaatiota arvokkaammaksi. Controllereita käsitteleviä alan 

tutkimuksia lukiessa ei-taloudellisella informaatiolla näytetään hyvin usein viittaavan 

nimenomaan ympäristöä ja laajemminkin vastuullisuutta koskevaan laskentaan. 

Tänä päivänä yritykset kohtaavat voimakasta painetta toimia vastuullisesti (kts. esim. 

Wilmshurst et al. 2001; Burritt et al. 2002). Yritysten johdon tulee ottaa 

päätöksenteossaan huomioon myös ympäröivä maailma, johon voidaan katsoa 

lukeutuvan muun muassa eri sidosryhmät ja luonto. Ympäristölaskenta auttaa 

selvittämään liiketoiminnan ympäristöllisiä vaikutuksia ja valvomaan niitä. Taustalla on 
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yhteiskuntavastuun periaate, joka velvoittaa yrityksiä raportoimaan niiden 

yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ympäristölaskentatoimen tavoitteena on tuottaa 

taloudellista tietoa organisaation yhteiskunnallisten vaikutusten kustannuksista ja 

hyödyistä. Ympäristölaskenta on kaikkea sellaista laskentaa, jossa heijastuvat 

yrityksen ympäristölle aiheuttamat vaikutukset. (Gray et al. 1993, 7; 263.) Toisinaan 

tieteellisessä kirjallisuudessa näkee käytettävän myös termiä vastuullisuuslaskenta 

(’sustainability accounting’), jota voidaan pitää ympäristölaskentaa laajempana 

kokonaisuutena. Vastuullisuuslaskenta kattaakin ympäristön lisäksi myös muita 

yhteiskuntavastuun osa-alueita. (Lamberton 2005, 7.) 

Kasvava kirjo tuoretta johdon laskentatointa koskevaa kirjallisuutta painottaa, että 

nimenomaan johdon laskentatoimen ammattilaisten tulisi johtoa avustavina toimijoina 

olla mukana organisaation vastuullisuuskentässä (kts. esim. Holland 2004; Clarke et 

al. 2005; Burritt & Schaltegger 2010; Ferreira et al. 2010; Albelda 2011; Özsözgün 

2014; Schaltegger & Zvezdov 2015). Niin ikään CIMA:n raportissa (2011, 2) on esitetty 

vaatimus, että controllerilla tulisi olla aktiivisempi rooli yhteiskuntavastuuasioissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa controllereiden osalta esimerkiksi sitä, että heidän tulisi 

olla yhä selkeämmin vetovastuussa yrityksen ympäristölaskennasta ja -raportoinnista. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että aihepiiriltään controllerit ja vastuullisuuden 

yhdistäviä tutkimuksia on toistaiseksi olemassa suhteellisen vähän alan tieteellisessä 

kirjallisuudessa. Vastuullisuutta käsittelevät tekstit näyttävät enimmäkseen 

painottuvan erilaisten ympäristöön liittyvien varojen ja velkojen 

arvostamisperiaatteiden käsittelyyn. Myös Zvezdov et al. (2010) ovat huomanneet 

tutkimusten vähäisyyden. Tutkijat toteavat, että vastuullisuusaiheisessa johdon 

laskentatoimen tutkimuksessa on lähestulkoon laiminlyöty controllerin roolin 

tutkiminen, vaikka controllerit ovat eittämättä yhä vahvemmin mukana toimimassa 

vastuullisuuden kentässä. Tämä laiminlyöminen näkyy heidän mukaansa 

nimenomaan aihetta koskevan tutkimuksen vähäisyytenä. (Zvezdov et al. 2010, 22.) 

Toisaalta on myös esitetty, että vaikka organisaatioiden yhteiskuntavastuu on kasvava 

ilmiö, ei ympäristölaskentaa harjoittaminen ole vielä mikään itsestäänselvyys. 

Tutkittuaan laskentatoimen ammattilaisten roolia vastuullisuuskentässä Wilmshurst 

(2001, 143–144) toteaa, että ympäristölaskentaa toteutetaan toistaiseksi yllättävän 

vähän, mikä saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, ettei sen potentiaalia ole tunnistettu 
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tai sen merkitystä täysin ymmärretty. Controllerit näyttävät olevan myös itse 

epävarmoja sen suhteen, missä määrin he voisivat tai hedän tulisi olla mukana 

toteuttamassa ympäristölaskentaa (kts. myös Özsözgün 2014, 263). Clarke & O’Neill 

(2005, 120) ovat esittäneet, että nimenomaan controllerin puutteellinen tekninen ja 

tieteellinen osaaminen ympäristöasioissa toimii rajoittavana tekijänä heidän 

vaikutusmahdollisuuksilleen tässä kentässä. 

Tämän pro gradu -tutkielman kannalta eritysitä huomiota ansaitsee tuore 

Schalteggerin ja Zvezdovin (2015) tutkimus. He ovat tutkineet vastuullisuutta koskevaa 

laskentaa ja raportointia sekä controllerien roolia em. kentässä yrityksissä, joiden 

voidaan katsoa olevan kansainvälisesti johtavassa asemassa 

vastuullisuusraportoinnissa. Kohteena olevat yritykset ovat sijoittuneet korkealle 

erilaisissa vertailuissa ja ovat tunnettuja aktiivisuudestaan vastuullisuusraportoinnissa. 

Myös tämän tutkielman kohteena oleva case-yritys täyttää erinomaisesti tämän 

kuvauksen. Näin ollen Schalteggerin et al. (2015) tutkimus sopii erittäin hyvin tämän 

tutkielman lähdekirjallisuudeksi. Tutkielman kohteena oleva yritys vastaa hyvin ko. 

tutkimuksen kohdeyrityksiä myös siinä, että yksi tutkimuksen kohdeyrityksestä on 

samalta toimialalta kuin tutkielman case-yritys. Toisaalta kuten jo mainittiin, controllerin 

roolia vastuullisuuskentässä selvittäviä tutkimuksia on toistaiseksi olemassa vähän, 

mutta Schalteggerin et al. (2015) tutkimus edustaa melko uutta julkaisua aihepiirin 

kirjallisuudessa. 

Tutkijat havaitsivat ensinnäkin, että controllerit eivät ole riittävässä määrin, jos usein 

ollenkaan, mukana vastuullisuusraportoinnissa ja -laskennassa yrityksissä. 

(Schaltegger et al. 2015, 250) Näin ollen laajemman empiirisen näytön puuttuessa ei 

välttämättä voida ottaa kovin uskottavasti kantaa siihen, miten ja missä määrin 

controllerit ovat todellisuudessa osallisina yritysten ympäristölaskennassa ja -

raportoinnissa. Vastaavan huomion on tehnyt Albelda (2011, 92), joka toteaa, että 

varsin usein organisaation vastuullisuusasioiden mittaamisesta vastaa erillinen 

vastuullisuusyksikkö, jonka palveluksessa ei ole ainuttakaan laskenta-alan 

ammattilaista. Mahdolliseksi selittäväksi tekijäksi tälle on nähty se, laskenta-

ammattilaisia saatetaan vierastaa, koska he kommunikoivat pääasiassa numeroiden 

kautta. Pelkkien numeroiden taas ei uskota antavan ympäröivästä maailmasta riittävän 
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todenmukaista kuvaa (kts. myös Schaltegger et al. 2010, 377 ja Zvezdov et al. 2010, 

26.) 

Schaltegger et al (2015, 341) esittävät myös toisen varsin mielenkiintoisen huomion. 

Tutkimustulosten mukaan silloin, kun controller on mukana yrityksen vastuullisuus-

kentässä, hänen roolinsa voidaan määritellä vastuullisuuden portinvartijaksi 

(’gatekeeper of sustainability’). (kts. myös Zvezdov 2011). Tällä viitataan contollerin 

toimimiseen organisaation toimintaa valvovana henkilönä ja vastuulliseen toimintaan 

liittyvän informaation välittäjänä (’broker’). Controllerin nähdään toimivan 

vastuullisuusorganisaation ja ylemmän johdon välikädessä. Portinvartijana controllerin 

tehtäviin kuuluu sopivien mittareiden valitseminen ja relevantin informaation 

kerääminen sekä tämän tiedon kommunikoiminen organisaation päätöksentekijöille. 

Huomionarvoista on se, että portinvartijana controllerilla katsotaan olevan valtaa, 

koska se pystyy toiminnallaan vaikuttamaan siihen, millaista vastuullisuustietoa 

organisaation toiminnasta kerätään ja minkälaisin menetelmin. (Schaltegger et al. 

2015, 341–345; 352.) 

Mistry et al. (2014) sen sijaan ovat tutkineet millaisena controllerit itse näkevät roolinsa 

vastuullisuus-kentässä. Kysetutkimuksessa selvisi, että suurin osa controllereista 

katsoo roolinsa liittyvän kustannustehokkuuden edistämiseen organisaation 

resurssien hyödyntämisessä. Tutkijoiden mukaan controllerin rooli voidaan suurissa 

yrityksissä määritellä fasilitaattoriksi (’facilitator’), joka avustaa johtoa 

vastuullisuusasioihin liittyvässä päätöksenteossa.  Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että 

suurissa yrityksissä työskentelevillä controllereilla on huomattavasti aktiivisempi rooli 

vastuullisuusasioissa verrattuna pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tähän vaikuttaa 

merkittävästi se, että suurille yrityksille vastuullisuusasioista raportoiminen on yleensä 

tärkeämpää kuin pienemmän kokoluokan yrityksille. (Mistry et al. 2014; 128–129.) Näin 

ollen tutkimuksessa tunnistetussa controllerin roolissa on samoja piirteitä, kuin edellä 

mainitussa Schalteggerin et al. (2015) esittämässä portinvartijan roolissa. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄN KUVAUS 
 

3.1 Tapaustutkimus menetelmävalintana 
 

Tämä pro gradu -tutkielma on luonteeltaan laadullinen. Työssä asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää pohdintaa, jota voisi olla erittäin vaikea 

saavuttaa määrällisin menetelmin. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

muuttujat ovat luonteeltaan monimutkaisia, toisiinsa sidoksissa ja hankalasti 

mitattavissa. (Hirsjärvi et al. 2004, 151–155.) Tässä työssä esiintyviä muuttujia voi 

varsin hyvin luonnehtia tällaisin tunnuspiirtein. Tutkimuskysymyksiin vastataan 

controllereiden kanssa käytyjen haastatteluiden, ryhmäkeskustelun sekä edellä 

esitetyn kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tässä tutkimuksessa kantavana 

periaatteena on yksittäisen teorian toimivuuden testaamisen sijaan hyödyntää 

teoreettisia viitekehyksiä tutkimusta ohjaavina näkökulmina. Myös controllerin 

työnkuvan ja roolin tulevaisuuden näkymiä spekuloidaan haastatteluissa. Controllerin 

roolin kehittymisestä lähitulevaisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä, ja tarkoitus 

on tutkia, miten haastateltavat controllerit itse näkevät roolinsa kehittyneen ja 

kehittyvän vastaisuudessa. 

Kvalitatiivisen eli laadullisen eli tutkimuksen arviointikriteerit eroavat jossain määrin 

määrällisen tutkimuksen arviointikriteereistä. Laskentatoimen tutkimuksessa on 

kehitetty varsin ahkerasti kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä varsinkin case- eli 

tapaustutkimusta varten (kts. esim. McKinnon 1988; Ahrens & Dent 1998; Scapens 

1990 ja Yin 2009). Tapaustutkimuksen kautta voidaan tutkia tosielämän tilanteessa 

esiintyviä ilmiöitä (Eskola & Suoranta 1998). Johdon laskentatoimessa on perinteisesti 

käytetty tapaustutkimuksia laajasti. Niiden avulla käsiteltävään ilmiöön on mahdollista 

paneutua monipuolisesti ja saada siitä syvällinen ymmärrys. (Lukka 1999, 129.) 

Tapaustutkimus soveltuu tutkimusmenetelmäksi usein niissä tapauksissa, joissa 

tutkimuksella etsitään vastauksia ”miten” ja ”miksi” kysymyksiin, tutkija ei itse vaikuta 

tutkittaviin ilmiöihin ja tutkimuksen näkökulma on jossain ajankohtaisessa tosielämän 

kontekstiin liitettävässä ilmiössä. Toisinaan laajemman kontekstin ja varsinaisen 

tutkittavan ilmiön rajat saattavat hämärtyä, jolloin aiempaa tutkimusta ja teoriaa 

voidaan käyttää apuna tutkimusprosessin ohjaamisessa. (Yin, 2009, 6.) Peilaten edellä 
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mainittuja kriteerejä tämän tutkielman tutkimuskysymyksiin ja suorittamistapaan, 

voidaan todeta, että tapaustutkimus soveltuu erinomaisesti tämän tutkimuksen 

menetelmävalinnaksi. 

Tapaustutkimuksen kohteena voi olla yksi yritys tai useampia tosiinsa vertailtavia 

yrityksiä. Toisinaan tutkimuksen kohteena käytetään myös jotakin pienempää 

yksikköä, kuten esimeriksi osastoa tai tulosyksikköä. Yksi yritys soveltuu hyvin 

tutkimuskohteeksi, mikäli sen voidaan katsoa olevan edustava, ainutlaatuinen, 

tyypillinen, kriittinen tai äärimmäinen esimerkki tutkittavana olevasta ilmiöstä. (Yin, 

2009, 47–48.) Tähän pro gradu -tutkielmaan valittua kohdeyritystä voidaan pitää 

tyypillisenä ison kokoluokan pörssiyrityksenä. Se on myös tyyppiesimerkki sellaisesta 

yrityksestä, joka on ollut aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten kohdeyrityksenä. 

Lisäksi case-yrityksen voidaan katsoa edustavan hyvin yritystä, jolla on toimintaa 

maailmanlaajuisesti.  Tutkimuksessa tehtyjä havaintoja voidaan näin ollen pitää 

vertailukelpoisina monien työn kirjallisuuskatsauksessa mainittujen tutkimusten 

kanssa. Monet aiemmista tutkimuksista on suoritettu hyvin vastaavanlaisessa 

ympäristössä. Tarkempi case-yrityksen kuvaus löytyy työn empiirisen osion alusta 

luvusta 4. 

Tapaustutkimuksessa päästään myös kuvaamaan tutkittavaan ilmiöön liittyvää 

sosiaalista kontekstia, kuten mahdollisia ristiriitoja ja konflikteja. Usein sosiaalinen 

ulottuvuus voi olla hankala tai jopa mahdoton havaita muita tutkimusmenetelmiä 

käyttämällä (Ahrens & Dent 1998, 7–8; Ahrens & Chapman 2006, 834.) Tapahtumien 

sosiaalisella kontekstilla voi tutkimuksen kannalta olla huomattava merkitys. Näin ollen 

esimerkiksi johdon laskentatoimen käytäntöjen ja ilmiöiden merkittävä sosiaalinen 

ulottuvuus voidaan ottaa tapaustutkimuksen avulla hyvin huomioon.  

Tutkimuksia, jotka pyrkivät selittämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä voidaan 

Scapensin (1990, 265) mukaan nimittää selittäväksi tapaustutkimukseksi. Selittävälle 

tapaustutkimukselle ominaisesti myös tämän tutkimuksen taustalla on olemassa oleva 

aihetta käsittelevä teoria, jota pyritään tarkastelemaan kriittisesti uusista näkökulmista. 

On myös oletettavissa, että empiriasta esiin nouseville käytännön ilmiöille löytyy 

teoriasta selittäviä tekijöitä. Lisäksi työstä voidaan löytää myös jonkin verran 

kuvailevalle tapaustutkimukselle tyypillistä kuvailua.  
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Lukan (1999, 137–139) mukaan tapaustutkimuksia voidaan ryhmitellä myös sen 

mukaan millaiset intervention aste ja teorian merkitys niissä ovat. Tämän viitekehyksen 

mukaan tässä tutkimuksessa on hyvin pitkälle kyse teoriaa havainnollistavasta 

tutkimuksesta. Tällaisessa tutkimuksessa teorian kattama sovellusalue voidaan 

osoittaa ulottuvan myös tutkimuksen kohteena oleviin ilmiöihin ja teoriaa 

havainnollistetaan empiirisen aineiston avulla. Työn viimeisessä pääluvussa kerrotaan 

lisää siitä, kuinka tällainen haitallinen puuttuminen tutkittaviin ilmiöihin on pyritty 

minimoimaan tässä tutkimuksessa. 

 

3.2 Tutkimusmenetelmän kuvaus ja aineisto 
 

Tutkimusaineisto koostuu case-yrityksessä työskentelevien controllerien kanssa 

kasvotusten käydyistä haastatteluista ja ryhmäkeskustelusta. Haastattelut sopivat 

eritysesti sellaisiin tilanteisiin, joissa on tarpeen tuoda esille haastateltavan omia 

tulkintoja ja merkityksiä sekä kun annetut vastaukset halutaan liittää osaksi laajempaa 

kontekstia. Tarvittaessa tiedonhankintaa voidaan suunnata varsinaisessa 

haastattelutilanteessa erilaisilla tarkentavilla kysymyksillä, keskustelun ohjaamisella ja 

vaihtelemalla eri haastatteluaiheiden järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 35.) 

Ryhmäkeskustelun toteuttaminen katsottiin aiheelliseksi ennen kaikkea siksi että se 

tarjoaa mahdollisuuden kerätä aineistoa haastattelua luontevammin ilman, että tutkija 

itse vähän väliä ohjaa tilannetta omilla haastattelukysymyksillään. Ryhmäkeskustelu 

voi tarjota kahdenkeskistä haastattelua vapaamman ilmapiirin omien näkemyksien 

ilmaisemiselle. 

Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa controlleria. Lisäksi ryhmäkeskusteluun 

osallistui 3 controlleria. Haastateltaviksi valittiin sellaisia henkilöitä, jotka ovat 

työskennelleet controllerin tehtävissä mahdollisimman pitkään. Tällöin heille on 

oletettavasti kehittynyt näkemys roolinsa kehittymisestä ajan saatossa samoin kuin 

roolin kehittymisestä tulevaisuudessa. Lisäksi controllerit valittiin yrityksen eri 

liiketoimintayksiköistä. Tämä mahdollistaa kattavan kuvan saamisen yrityksen 

controller-toiminnosta. Tutkimukseen osallistuneiden controllerien nimikkeet 

vaihtelivat jonkin verran, mutta suurin osa controllereista työskentelee business 

controller -nimikkeellä- 
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Haastattelut ovat rakenteeltaan puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 

Haastatteluteemoja on yhteensä 4, jotka on esitelty työn lopusta löytyvästä liitteestä 1. 

Jokainen haastattelu ja ryhmäkeskustelu toteutettiin kasvotusten. Haastattelujen kesto 

vaihteli hieman henkilöstä riippuen, mutta keskimäärin haastattelut kestivät 70 

minuuttia. Ryhmäkeskustelu rakentui täysin samojen teemojen varaan kuin 

haastattelut. 

Haastatteluteemat ja -kysymykset lähetettiin haastateltaville sähköpostitse noin kahta 

viikkoa ennen haastattelua, jotta he saivat mahdollisuuden perehtyä aiheeseen 

etukäteen. Controllereita pyydettiin tarkastelemaan erityisesti erilaisia roolimetaforia ja 

niiden kuvauksia sekä miettimään mitkä niistä ilmenevät omassa työnkuvassa ja millä 

tavoin. Kukin haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Tämä helpotti 

haastattelulainauksien käyttöä ja niiden pysymistä mahdollisimman todenmukaisina 

sekä vastausten analysointia. Koska haastattelut ja ryhmäkeskustelu ovat tutkimuksen 

pääasiallinen tiedonlähde, rakennettiin haastattelurunko niin, että niillä saadaan 

mahdollisimman kattavasti kerätyksi tietoa. Haastatteluja oli tarkoitus olla 

johdattelematta, vaikka jotkin yksittäiset kysymykset vaihtelivat hieman 

haastateltavasta riippuen. 

Haastateltavien oikeita nimiä tai heidän tarkkoja tehtävänkuviaan ei paljasteta työssä. 

Haastateltaville korostettiin anonymiteetin suojaa, jotta tutkivan haastattelijan ja 

haastateltavien välinen suhde pystyi muodostumaan mahdollisimman 

luottamukselliseksi. Anonymiteetin suojalla on pyritty edistämään sitä, että 

haastateltavat vastaisivat tutkimuskysymyksiin mahdollisimman rehellisesti ja 

avoimesti. Haastateltaville on annettu peitenimiksi lyhenteet, joita käytetään 

esimerkiksi haastatteluista poimittujen sitaattien yhteydessä. Varsinaisen 

haastatteluaineiston lisäksi työssä on käytetty myös jonkin verran case-yrityksen 

verkkosivuilta saatua informaatiota. Tätä tietoa on käytetty pääasiassa taustatietojen 

hankkimiseen ja case-yrityksen kuvaukseen. 

Kaikki haastattelut on nauhoitettu, jotta tutkimusaineiston todenperäisyys olisi 

todennettavissa. Lisäksi tutkimusta varten varattiin riittävästi – noin 6 kuukautta – 

aikaa, mikä osaltaan edesauttaa tutkimuksen validiteetin ja reliabiliteetin toteutumista. 

Työssä on myös pyritty minimoimaan haastateltavien controllereiden omien 

rajoittavien ajatusmallien ja ennakkoluulojen vaikutus. Koska kaikki haastateltavat 
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henkilöt eivät työskentele fyysisesti samassa yksikössä, toistuvat samat ennakkoluulot 

sekä tiedostettu tai tiedostamaton käytös pienemmällä todennäköisyydellä eri 

haastatteluissa. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan 

lähestymällä tutkimusaineistoa usean eri teoreettisen viitekehyksen kautta. 

Koska tutkimuksen tekijä on työskennellyt case-yrityksessä itse noin puolitoista vuotta, 

on hän tehnyt töitä yhdessä joidenkin haastateltujen henkilöiden kanssa. Koska 

tutkimuksen tekijä ei ole organisaation ulkopuolinen henkilö, on tutkimuksessa 

tiedostettava jo muodostuneiden suhteiden tutkimukselliset haasteet. Tutkijan on tullut 

kiinnittää erityistä huomiota objektiivisuuteen ja kykyyn suhtautua tutkittaviin ilmiöihin 

ulkopuolisena toimijana. Toisaalta jo olemassa oleva tutkijan ja haastateltavien välinen 

suhde on voinut toimia myös tutkimusta hyödyttävästi, sillä se on saattanut parantaa 

vastausten laatua controllerien uskaltautuessa keskustelemaan aiheista luotettavana 

pitämänsä henkilön kanssa. 

 

  



51 
 

4 CONTROLLERIN ROOLIN KEHITTYMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 
 

4.1 Case-yrityksen kuvaus 
 

Tutkimuksen case-yritys on suomalainen ison kokoluokan teollisuudenalan tuotanto- 

ja markkinointiyritys, joka on listautunut Helsingin pörssiin. Yrityksen nimi pro gradu -

tutkielman otsikossa on muutettu. Case-yritys työllistää tuhansia ihmisiä yli 10 

valtiossa ympäri maailmaa. Suomessa sijaitsevalla pääkonttorilla työskentelee noin 

500 henkilöä. 

Case-yritys on organisatoriselta rakenteeltaan matriisiorganisaatio. Taloushallinto 

toimii tukitoiminnon muodossa omassa yksikössään ja se koostuu pienemmistä 

yksiköistä. Controller-toiminto on pääosin hajautettu case-yritksessä, jolloin controllerit 

toimivat eri liiketoimintayksiköissä. Osa controllereista kuitenkin toimii keskitetysti 

taloushallinnon yhteydessä. Huolimatta siitä, että yrityksen controllerien nimikkeet ovat 

hyvin vaihtelevia, pääkonttorilla työskentelevät controllerit voidaan jakaa karkeasti 

kahteen ryhmään: business ja financial controllereihin. Vaikka yleistäen voidaan 

todeta, että case-yrityksen business controllereiden työnkuva painottuu sisäiseen 

laskentaan ja financial controllereiden vastaavasti ulkoiseen laskentaan, on tässä 

tutkimuksessa varottava jakamasta case-yrityksen controllereita yksiselitteisesti 

jompaankumpaan kategoriaan. Tämä johtuu siitä, että controllereiden yksilölliset 

työnkuvat ovat suuresti vaihtelevia, ja moni haastateltu controller myönsi työnkuvansa 

sisältävän elementtejä kummastakin laskennan suuntauksesta. 

Case-yrityksessä ollaan parhaillaan siirtymässä SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoon. SAP:in aiheuttamien muutosten oletetaan näkyvän vasta vuosien 

päästä, kun käyttöönotto on edennyt tarpeeksi pitkälle ja uudet toimintatavat ovat 

alkaneet vakiintua organisaatiossa. Näin ollen SAP:in vaikutuksia ei painoteta 

merkittävällä tavalla tutkimuksessa. Huomionarvista on se, että SAP tulee korvaamaan 

suurimman osan taloushallinnon erillisjärjestelmistä, mutta toistaiseksi sen rinnalle 

jätetään käyttöön muutamia vanhoja järjestelmiä. Tutkimuksen tekovaiheessa SAP:in 

käyttöönotto on vasta hyvin aluillaan, ja suurin osa yrityksen toiminnoista käyttää vielä 

vanhoja taloushallinnon ohjausjärjestelmiä. Tästä huolimatta osa henkilöstöstä on 

ehtinyt jo saada järjestelmäkoulutusta ja on enemmän tai vähemmän tietoinen SAP:in 
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aiheuttamista muutoksista toimenkuvassaan. Controllereiden voidaan katsoa olevan 

avainasemassa SAP:in käyttöönotossa, sillä he tulevat käyttämään järjestelmää 

säännöllisesti muun muassa raportointiin. He ovat myös saaneet järjestelmäkoulutusta 

ensimmäisten joukossa. Järjestelmän lopullisista vaikutuksista on kuitenkin näin 

varhaisessa vaiheessa vielä erittäin vaikea tehdä johtopäätöksiä. 

Pääkonttorilla työskentelee hieman yli parikymmentä henkilöä erilaisten controller-

nimikkeiden alla. Niin ikään tutkimuksen tekijä työskentelee yrityksen pääkonttorilla 

talousosastolla, joskaan tehtävänimike ei ole controller. Haastatelluista controllereista 

suurimmalla osalla on KTM- tai liiketalouden tradenomin tutkinto. KTM-tutkinnon on 

suorittanut 6 henkilöä, tradenomin tutkinnon 3 henkilöä ja yksi haastatelluista 

controllereista oli koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri. Lisäksi yhdellä 

haastatellulla on aikoinaan jäänyt kauppatieteiden opinnot kesken ja näin ollen KTM-

tutkinto on, hänen omia sanojaan lainaten, jäänyt ”vain haaveeksi”. Keskimäärin 

työvuosia controllerina tai siihen verrattavissa tehtävissä oli haastatelluille kertynyt 8 

vuotta. Lisätietoa tutkimukseen osallistuneista controllereista löytyy työn lopusta 

liitteestä 3. 

Lainausten yhteydessä controllereista käytetään muutettuja nimiä. Markku, Kalle ja 

Kirsi osallistuivat ryhmäkeskusteluun ja muut yksilöhaastatteluun. Lisätietoa 

haastatteluihin ja ryhmäkeskusteluun osallistuneista controllereista löytyy taulukosta, 

joka on työn lopussa liitteenä 3. On tärkeää huomata, ettei controllereiden vastauksia 

ja niistä poimittuja lainauksia tule yhdistää yksioikoisesti pelkästään kyseisessä case-

yrityksessä toimimiseen. Koska monet haastatelluista ovat toimineet aiemmalla 

urallaan vastaavissa tehtävissä muualla, peilasivat he antamissaan vastauksissa 

myös jonkin verran aiempia kokemuksiaan. Tämä ei kuitenkaan vähennä vastausten 

tutkimuksellista relevanttiutta, sillä työssä pyritään ennen kaikkea tarkastelemaan 

controllerin roolin kehittymistä yleisesti case-yrityksen pohjalta. 

 

4.2 Controllerin roolin kehityssuunta 
 

Haastatteluiden ja ryhmäkeskustelun ensimmäisenä teemana oli controllerin roolin 

kehityssuunta. Haastattelukysymykset koskivat muun muassa työnkuvan sisältöä ja 

roolin kehittymistä pavunlaskijasta moderniksi controlleriksi. Tarkoituksena oli selvittää 
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millaiseksi haastateltavat kokevat paitsi tähänastisen myös tulevan controllerin 

roolinsa kehityssuunnan. 

 

4.2.1 Työtehtävät ja työnkuvan kehittyminen 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että eri puolilla case-yritystä toimivien controllereiden 

työnkuvassa ja työtehtävissä melko lailla eroja. Myös eri nimikkeillä toimivien 

controllereiden työnkuvat poikkesivat jossain määrin toisistaan. Monet business 

controllereista toimivat liiketoimintayksiköissä, jolloin työtehtävät ovat 

liiketoimintapainotteisempia, kun taas financial controllereista moni istuu keskitetysti 

yhdessä muun talouden kanssa. Kunkin controllerin työnkuvaa määrittelee hyvin 

pitkälle se, mihin matriisiorganisaation yksikköön hän kuuluu. Esimerkiksi 

vähittäismyynnin controller, Matti, kertoi työtehtäviensä liittyvän tavalla tai toisella 

liiketoimintayksikkönsä toimintaan ja sen tukemiseen. Eräs group team -yksikön 

controller, Tuomas, kuvasi osuvasti case-yrityksen controllereiden kirjavaa joukkoa: 

”Controllerit ei täällä todellakaa asetu mihinkää yhteen muottiin. Et ei voi sanoo et 

controller ois mikään naula. Se voi yhtä hyvin olla naula, ruuvi tai vasara.”  

Raportointi näyttää yhdistävän case-yrityksen controllereita, sillä jokainen vastaajista 

mainitsi sen kuuluvan merkittäväksi osaksi työnkuvaansa. Erityisesti kuukausittainen 

rutiiniraportointi näyttää enemmän tai vähemmän kuuluvan osaksi jokaisen controllerin 

vastuualuetta. Myös muita ulkoiselle laskentatoimelle ominaisia kirjanpidollisia 

työtehtäviä näyttää kuuluvan lähes jokaisen controllerin työlistalle. Financial 

controllerin nimikkeellä työskentelevien vastauksissa kuitenkin korostui jonkin verran 

selkeämmin ulkoisen laskennan elementit, mutta myös ne controllerit, jotka toimivat 

kiinteästi liiketoiminnan tukena, kertoivat tekevänsä erilaisia kirjanpidon avustavia 

tehtäviä. Nämä tehtävät liittyvät pääasiassa kuukauden vaihteen raportointiin, 

omaisuuserien arvostamiseen ja niiden kirjaamiseen sekä lukujen validoimiseen. Eräs 

business controller, Hanna, kertoo tekevänsä muun muassa seuraavaa: 

”Ensinnäkin mä korjaan IFRS-tulosta johdolle menevään muotoon. Sit saattaa esim. 

tulla kysymys koskien tulleja, jotka saadaan jossain päin maailmaa, ja sit selvitellään 

miten niitä kirjataan ja miten ne vaikuttaa meijän tulokseen.” 
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Ad hoc -raportteja vastaajista kertoi laativan seitsemän henkilöä eli yli puolet 

controllereista. Ad hoc -raportointi on lisääntynyt viime vuosina parempien työkalujen, 

eli tietojärjestelmien kehittymisen, myötä. Liiketoiminnan yhteydessä toimivat 

controllerit tekevät jonkin verran enemmän ad hoc -raportteja ja erillisanalyysejä, kuin 

taloushallinnosta käsin toimivat controllerit. Myös työkokemuksen määrä näyttäisi 

vaikuttavan siihen, missä määrin ad hoc -raportointi kuuluu controllerin työtehtäviin, 

sillä kaikki enimmäkseen niitä laativat controllerit olivat toimineet tehtävissä pisimpään. 

Esimerkiksi 6 vuotta case-yrityksessä toiminut controller, Riina, kertoo päivittäisessä 

työssään keskittyvän paljon muuhunkin kuin rutiininomaiseen raportointiin: 

”Kootaan raportteja jos meil on ollu tuotannossa häiriöitä. Sen lisäks mä teen 

erillislaskelmia, siis lasketaan mikä sen häiriön hintalappu on ollu. Eli jos meil on 

jääny tuotantoo saamatta niin pitää laskee mikä sen arvo ois saattanut olla, jos me 

oltais saatu se myytyä. Ei siis todellakaan mitään ihan rutiiniraportointia.” 

Lisäksi eräs myynnin ja tuotannon tukena toimiva controller, Heikki, kuvaili tiiminsä 

raportointikulttuuria seuraavasti: 

”Tosi paljon tehään myynnille raportointii eli näytetään millasii marginaaleja on ollu, 

mitä volyymeja on ollu, mihin me myydään, mille asiakkaille, ja hankinnan puolella 

mitä eri raaka-aineita on, paljon ne maksaa, sitten tuotannon puolelle millasia 

tuotannon volyymeja on ollu.” 

Siinä missä raportointi näyttää kuuluvan kaikkien controllereiden työlistalle, ei 

haastattelujen ja ryhmäkeskustelun perusteella näytä nousevan toista kaikille 

controllereille yhtä lailla yhteistä työtehtävää. Yhdenkään controllerin työnkuva ei ollut 

täysin samanlainen kuin jonkun toisen haastatelluista. Monet vastaajista kuvailivat 

työnkuvaansa hyvin pirstaleiseksi; controllerit ovat yhä enemmän mukana erilaisissa 

IT-projekteissa ja lisäksi työtehtävät määrittyvät paljolti liiketoiminnan akuuttien 

tarpeiden pohjalta. Tämä näkyy hyvin erilaisten ad hoc -tyyppisten toimeksiantojen 

lisääntymisenä. 

”Musta tuntuu että mä oon ihan tällanen palapeli, et ei mul oo mitää yhtä selkeetä 

kokonaisuutta. Mul on jatkuvasti deskillä joku järjestelmäjuttu tai projekti.” (Tomi) 

”Jos mä kuvaisin mun kuukautta, niin se ois yks sirpaleinen mosaiikki. Me [myynnin 

ja hankinnan tukena toimivat controllerit] ollaan semmosessa roolissa, että meille 
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tulee ihan ympäri taloo kysymyksiä. Mulla menee pääosa ajasta siihen, että mä 

täytän erinäisiä ad hoc -kyssäreitä.” (Riina) 

Varsinaisten työtehtävien lisäksi vaihtelee myös ajankäyttö historiatietoon painottuvan 

ja tulevaisuuden ennustamiseen keskittyvän toimimisen välillä. Controllerit mielsivät 

tulevaisuuden ennustamisen ja tulevaisuustietoon painottuvien työtehtävien liittyvän 

yleisesti joko suoraan tai epäsuoraan mukanaoloon yhtiön strategiakeskustelussa. 

Osa controllereista osallistuu strategiakierroksille, joissa case-yrityksen tilaa pohditaan 

johtoryhmän kanssa katsoen jopa kolmenkymmenen vuoden päähän. Eräs 

esimiesasemassa toimiva planning & control-tiimin controller kuvaili tiiminsä toimintaa 

seuraavasti: 

”Jos mietitään historiatieto versus tulevaisuus, niin meijän tiimissä eri henkilöillä on 

hyvin erilainen ajankäyttö. Ensinnäkin me raportoidaan kuukausiraportti, joka on 

aina historiaa. Sen lisäks me verrataan mikä on sen suhde historialliseen toteumaan 

ja tehään analyysit, mutta kyllä monet meistä joutuu kattomaan myös paljon 

eteenpäin. - - Tehään koko ajan kuukausittain 15 kk:n rullaava ennuste. Sen lisäks 

meillä on strategiakierrokset missä me katotaan jo kymmeniä vuosia eteenpäin. 

Tarkotus on vahvasti se, että joku meijän tiimistä on aina mukana kun tehään jotain 

strategiajuttua.” (Riina) 

Rullaavan ennusteen laatiminen ja päivittäminen kuuluu vastausten perusteella hyvin 

monen controllerin työlistalle. Case-yrityksessä on muutama vuosi sitten luovuttu 

budjetoinnista ja siirrytty jatkuvasti päivitettävään rullaavaan ennusteeseen. Tällä 

strategisella organisaatiotason linjauksella on haastateltujen mukaan pyritty siirtämään 

taloudellinen katse menneen sijasta tulevaisuuteen, millä on ollut merkittävä vaikutus 

myös controllerin työnkuvan painopisteen siirtymiseen yhä selkeämmin menneen 

sijasta tulevaan. 

”Ku me päivitetään sitä tulevaa ennustetta, niin me joudutaan koko ajan miettimään 

sitä miltä tulevaisuus näyttää, millasia riskeja ja mahollisuuksia siellä on.” (Sari) 

”Siirtyminen rolling forecasteihin muuttaa mun mielestä controllerin poliisimaista 

roolia enemmän sellaseks tulevaisuuden opastajaks. Controllerin vastuulla on tietty 

se, että kustannukset pysyy tietyissä raameissa, mut ei täällä enää kukaan sano 

yksikön vetäjälle että hei nyt sun kustannukset on liian korkeet, rauhotus vähän. 

Tällanen on onneks hävinny.” (Tuomas) 
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Haastatteluiden perusteella myös erilaiset investointi- ja kannattavuuslaskelmat 

kuuluvat hyvin kiinteästi controllerin tehtäväkenttään. Kuitenkin ne controllerit, jotka 

kertoivat parhaillaan käyttävänsä suurimman osan työajastaan erilaisiin SAP-projektin 

mukanaan tuomiin tehtäviin ja testauksiin, eivät maininneet investointi- tai 

kustannuslaskelmia haastatteluissa lainkaan. 

Vastauksissa korostui selvästi halu käyttää enemmän työaikaa erilaisiin 

kehittämistehtäviin. Yleisesti ottaen rutiinitehtävien ja muun pakollisen dokumentoinnin 

määrää harmiteltiin ja toivottiin tietojärjestelmien kehittymisen johtavan niiden 

vähentymiseen lähitulevaisuudessa. Tämän toivottiin tuovan tilaa työskentelytapojen, 

-työkalujen ja controllerin roolin kehittämiselle. 

”Enemmän haluisin kyl käyttää aikaa asioiden kehittämiseen. Nyt on esimerkiks 

projekteihin liittyen niin paljo kaikennäköstä pakollista dokumentoitii, mikä vie sun 

kaiken ajan. Aina ku tulee joku uus projekti, ja niitähän tulee, nii sun deskille tippuu 

paljon pakollista hommaa. Kaiken tällasen homman kertyminen on pois siitä roolin 

kehittämisestä.” (Hanna) 

”Se on tosi palkitsevaa kun sä näät että johonkin asiaan johon meni ennen tunti 

menee enää viis minuuttia. Ite haluaisin enemmän voida käyttää aikaa siihen 

kehittämistyöhön.” (Matias) 

”Enemmän aikaa pitäs käyttää kehittämistyöhön ja uuden keksimiseen, ja sitä kautta 

prosessien parantamiseen. Työkalujen parantamiseen ja analyysien 

syventämiseen, pitäs löytää enemmän aikaa. Mun mielestä aina pitäs pystyy 

viemään vähän syvemmälle sitä analyysiä. Sit toisaalta ku meijän liiketoiminta 

muuttuu, nii meijän työkaluja pitäs pystyy päivittää niin että ne tukis oikeesti niitä 

tarpeita.” (Kalle) 

Tällä hetkellä tietojärjestelmiin liittyvät projektit ovat osaltaan kasvattaneet 

rutiinitehtävien määrää. Controllerit kuitenkin toivoivat, ja monet heistä myös uskoivat, 

että SAP-projektin mukanaan tuoma työtaakka on väliaikainen ja tulee poistumaan 

ajan myötä järjestelmän käytön vakiintuessa. Tuomas kuvailee SAP:in vaikutusta 

työnkuvaansa näin: 

”Tää mun työnkuvahan on hyvin ERP-painotteinen. Tällä hetkellä tilanne on se että 

SAP:in käyttöönotto ja sen opettelu on lisänny mun työtaakkaa sellaset 25 %. Mä 

toivon, et se tulee vielä joku päivä helpottaa tätä mun työtaakkaa.” 
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Tällä hetkellä moni controller on tavalla tai toisella mukana SAP-projektissa, ja moni 

kertoi tietojärjestelmien merkityksen kasvaneen viime aikoina huomattavasti 

työnkuvassaan. 

 

4.2.2 Pavunlaskijasta moderniksi johdon konsultiksi 
 

Haastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa nousi selkeästi esille controllerin roolin 

kehittyminen perinteisestä pavunlaskijasta kohti itsenäisempää neuvoa-antavaa 

toimijaa. Vaikka kaikki case-yrityksen controllerit eivät toimi fyysisesti 

liiketoimintayksiköissä, ovat controllerit siirtyneet viime vuosina lähemmäs 

liiketoimintaa. Suurin osa haastatelluista piti controllerin tärkeimpänä roolinaan 

paikallisjohdon tukemista ja päätöksenteon avustamista. Niin ikään johdon 

sparraamisen merkityksen kasvaminen nousi useaan kertaan haastatteluissa esille. 

Suurin osa controllereista oli myös sitä mieltä, että controllerilta odotetaan yhä 

kokonaisvaltaisempaa liiketoiminnan ymmärrystä.  

”Kyl tää on koko ajan menny enemmän sellaseen suuntaan, mis painotetaan sitä 

bisnesosaamista ja sparraamista. En mä muista, että kymmenen vuotta sitten olis 

käytetty sanaa sparraus… tai konsultointi. - - Et kyl tää rooli on selkeesti 

itsenäistymässä. Kyl sitä arvostetaa jos siltä controllerilta tulee huomautuksii sillonki 

ku ei kysytä, koska se saattaa nähä jotain mikä on jääny muilta huomaamatta.” 

(Heikki) 

Historiapohjaisen raportoinnin lisäksi controllerin odotetaan katsovan yhä enemmän 

tulevaisuuteen ja toimivan aktiivisesti johdon tukijana ja haastajana. Tästä huolimatta 

moni controller nosti esille sen, että historiatieto kulkee yhä vahvasti mukana ja on jopa 

välttämätön tulevaisuuden ennustamiseksi. Historiatiedon käsittelemisen edellyttämä 

numerotarkkuus ja analyyttisyys toimivat ikään kuin lähtökohtana controllerin 

konsultoivammalle roolille. 

”Aina puhutaan siitä, että meidän pitäs kovasti kattoo eteenpäin. Välillä tulee ihan 

johtotasoltakin, että hei nyt katsetta enemmän sinne tulevaan, älkää nyt niin paljon 

tuijottako sitä mikä on toteutunu. Mut kyllä se on niin että siihen historiatetoon on 

aina palattava. Sun on aika vaikee tehä päätöksiä jos sä vaan koko ajan katot 

eteenpäin ilma sitä historiatiedon muodostamaa pohjaa.” (Matias) 
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”Historiatieto kulkee koko ajan mukana. Voi olla et mä joudun keskittyyy 

historiatietoon kaheksakytviis prosenttii ajasta voidakseni ennusta tulevaisuutta sen 

viistoist prosenttii ajasta. Et kyl se historiatieto tavallaan koko ajan siinä, eikä sitä voi 

oikee jättää pois vaikka katse oiski kuinka tulevaisuudessa.” (Tuomas) 

”Meillä on parhaillaan strategiatyö käynnissä, jossa katotaan jopa vuoteen 2030 asti, 

mutta historiatieto on myös mukana todella vahvasti, koska sen tiedon päällähän mä 

seison ja sitä kysellään. Mä nään että sen historiatiedon tutkimisen kautta tulee myös 

niitä elementtejä, jotka hyödyntää johdon konsultointa” (Hanna) 

Kun controllereilta kysyttiin ajankäytön jakautumisesta pavunlaskijan ja liiketoiminnan 

sparraajan välillä, oli vastauksissa jonkin verran hajontaa. Monet kokivat tähän 

kysymykseen vastaamisen hankalana. Johdon konsultin rooliin käytetään aikaa 

enimmillään 70 % ja vähimmillään 15 % työajasta. Yleisin arvio oli, että ajankäyttö 

näiden roolien jakaantuu tasaisesti, ollen 50 % kummankin hyväksi. 

”Tää on kieltämättä vähän hankala ku en oo sillain tullu laskeneeks omaa 

ajankäyttööni, mut kyl mä luulen että se jakaantuu jo aika fifty-fifty. Sellasia 

ennustavia elementtejä on kummiski yhä enemmän mukana.” (Kirsi) 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että tämän päivän controllerin rooli pitää yhä 

sisällään lukuisia pavunlaskijalle ominaisia piirteitä, vaikka sen kehittyminen kohti 

liiketoimintaorientoituneempaa toimijaa onkin hyvin nähtävissä. 

 

4.2.3 Controllerin kaksoisrooli 
 

Haastattelujen ja ryhmäkeskustelun avulla tutkittiin controllerin roolille esitetyn 

kaksijakoisuuden ilmentymistä haastateltavien kohdalla. Tuki- ja valvontaroolien 

välinen priorisointi näytti selvästi painottuvan tukirooliin, joskin myös valvontaroolin 

omalla kohdallaan tunnisti jokainen controller. 

”Meillä on aika vahva tukirooli, mut kyl me sit toisaalta nostetaan esille jos tulee jotain 

kummaa esim. ennusteeseen - - joku muuttaa myyntikaavaa millä on tosi iso 

vaikutus, niin me ilmotetaan että on tämmöstä ja onkohan tämmönen ihan ok.  Et kyl 

me jonku verran joudutaan vahtimaanki.” (Riina) 
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”Tukirooli on mun kohalla erityisen kuvaava. Mä toimin aika pitkälle sen mukaan mitä 

tarpeita tuotannon ja talouden organisaatiolla on. Valvontapuolta taas on vähemmän 

ja se rajottuu sinne kuun vaihteeseen, datan oikeellisuuden tarkistamiseen - - 

siirtyvien erien kirjauksiin ja varastojen alasajoon liittyviin juttuihin.” (Matias) 

”Valvontarooli ei kyllä näy siinä että mä mitään kuluja tarkkailisin tai vertailisin. - - 

Toki talouden puolesta mun tehtävä johtoryhmässä on nostaa epäkohtia esille ja sitä 

kautta valvoa, että niihin puututaan.” (Matti) 

Tukirooli näkyy ennen kaikkea oman liiketoimintayksikön päätöksenteon tukemisena, 

kun taas valvontarooli käsittää muun muassa erilaisia kirjanpidon avustavia tehtäviä, 

tiedon oikeellisuuden validoimista ja järjestelmäteknisiä tarkastuksia. Näin ollen 

valvontarooli näkyy parhaiten kuukausiraportoinnin yhteydessä, ja toisaalta niiden 

controllereiden kohdalla, jotka toimivat keskitetyssä toiminnossa osana taloushallintoa.  

”Valvontarooli näkyy ennen kaikkee siinä, että oon raportointivastuussa taloudelle, 

mutta sit myös kuukaudenvaihteessa tehtävissä tarkastuksissa.” (Kalle) 

”Tollanen valvova toiminta on kyllä noussu esiin nyt näiden SAP-juttujen ja liittymien 

integroimisien takia, mutta se on tietysti vaan väliaikasta… toivottavasti.” (Heikki) 

Haastatteluissa nousi esille näkemys siitä, että controllerin roolin kehittyessä yhä 

enemmän kohti liiketoiminnan tukemista, tulee tuki- ja valvontaroolien väliset 

painotukset jakaantumaan uudella tavalla. Tukiroolin nähtiin vahvistuvan, kun taas 

valvontaroolin merkityksen katsottiin laskevan. Taustalla nähtiin vaikuttavan 

pääasiassa tietojärjestelmien kehittyminen. Valvontaroolista vapautuvan ajan toivottiin 

voitavan käyttää liiketoiminnan tukemisena toimimiseen ja manuaalisen työn sijasta 

analysointia vaativiin tehtäviin. 

”Todennäkösesti tukifunktio vahvistuu, kun valvontaa vaativat controlling-tehtävät 

vähenee. Suuntahan on se, että datan oikeellisuus pitäs voida todentaa 

järjestelmäteknisin menetelmin.” (Matias) 

”Sellaselle valvovalle vahtikoiralle on yhä vähemmän tarvetta, ku tarkistukset 

pystytään tekemään automaattisesti. Sillon toivottavasti jäis aikaa sille tukemiselle.” 

(Heikki) 

Tarkemmin controllerien esittämiä näkemyksiä roolinsa tulevasta kehityksestä 

esitetään seuraavassa aiheelle omistetussa luvussa. 
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4.2.4 Roolin tuleva kehityssuunta 
  

Haastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa korostui näkemys controllerin roolin 

kehittymisestä pikkutarkasta numeronmurskaamisesta kohti laajempien prosessien 

hallitsemista. Prosessien hallitsemisen kasvava merkitys nousi esille yllättävän 

monessa haastattelussa, ja controllerien näkemykset asiasta olivat hyvin yhtenevät. 

”Kymmenen vuoden päästä sellaset perinteiset niinku kirjanpito ja laskutus on jo 

todella automatisoituneita. Eli käytännössä sillon se controller vois vastata niistä 

koko prosesseista, niin että koko talouden prosessin ketjun hallinnoiminen on sen 

juttu. Sillon tietty IT-osaamisen merkitys korostuu.” (Tomi) 

”Mä nään tän kehittyvän ihan selkeesti sellaseks isompien prosessien valvomiseks. 

– Että siinä missä ennen keskityttii esimerkiks vaa muuttuvien tai kiinteiden 

kustannusten hallitsemiseen, pitäs ymmärtää laajempia prosesseja.” (Heikki) 

”Tarkka detail-tason seuranta tulee vähenemää tulevaisuudessa. Kyl se katse on 

koko ajan enemmän siinä, et mihin vedetää niitä isompia viivoja ja miten tää saatais 

yhdistettyy strategiaan. Käytännössä tää näkyy jo siinä, että kustannuksii on alettu 

kohdistaa ylemmille tasoille. On tajuttu ettei yksittäisillä jutuilla oon niin paljo välii, 

vaan tärkeintä on se big picture.” (Kalle) 

Myös johdon konsultoimisen ja liiketoiminnan tukemisen merkityksen nähdään 

painottuvan tulevaisuuden controllerin roolissa. Strategian ymmärtämisen tärkeyttä 

korostettiin, ja controllerin uskotaan olevan yhä aktiivisemmin mukana yrityksen 

strategiatyöskentelyssä. Sen sijaan controllerin roolissa tällä hetkellä näkyvien 

ohjaavien piirteiden arvioidaan selvästi vähenevän. 

”Kymmenen tai jo viidenki vuoden päästä controllerin rooli lienee selkeesti 

konsulttimaisempi, ku ei oo enää samanlaista tarvetta ohjaa liiketoimintoja, jotka saa 

datan automaattisesti. Kaikenlainen opastaminen vähenee, jollon jää enemmän 

aikaa syvemmälle analyysille.” (Hanna) 

”Ku meille tulee tietyt raportit pian automaattisesti, niin se työ on enemmän ad hocii, 

- - sä poraudut niihin asioihin syvemmälle. Controllerista tulee enemmänki sellanen 

porautuja ja analyytikko, jollon se ohjaava rooli jää pois.” (Markku) 
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”Mä näkisin, että aika monilla se rooli kehittyy business intelligence -asiantuntijan 

suuntaan, joka osaa yhdistää eri tietolähteistä tulevaa dataa ja tekee siitä raportteja. 

Tällön on myös paremmat eväät toimia johdon neuvonantajana” (Sari) 

Controllerin työn nähdään yleisesti ottaen automatisoituvan, jolloin tietojärjestelmät 

korvaavat osan controllerin tekemästä manuaalisesta työstä. Osaltaan tämän nähdään 

vapauttavan controllerin voimavaroja liiketoiminnan tukemiseen. Controllerit toivoivat 

voivansa käyttää enemmän aikaa varsinaista lisäarvoa luovaan analysointiin, jonka 

koettiin nyt jäävän liian vähäiseksi pakollisiksi koetun rutiinityön paljouden vuoksi. 

Lisäksi valtaosa haastatelluista mainitsi IT-osaamisen tärkeyden kasvavan 

entisestään tulevassa controllerin työnkuvassa ja roolissa. Siinä, missä määrin it-

asiantuntijuutta edellyttävät työtehtävät tulevat valtaamaan alaa controllerin 

työnkuvasta näkemyksissä oli jonkin verran eroja. Ne contollerit, jotka kertoivat 

olevansa parhaillaan mukana SAP-projektissa, uskoivat vahvemmin it-osaamisen 

tärkeyden korostuvan tulevaisuudessa. 

”Mä nään sen niin, että controllerin työ on muuttumassa eräänlaiseks 

automaatioprosessiks. Hyvin vähän tulee enää varmaan sellasta manuaalista työtä 

- - että kaikki sellanen tulee varmasti poistumaan jollain aikavälillä.” (Tomi) 

”Controllerin roolissa tulee varmasti näkymään yhä selkeemmin tietotekninen 

osaaminen, kyllä jo tänäkin päivänä tietojärjestelmät on niin isossa roolissa.” (Kalle) 

Tietojärjestelmien ja SAP:in vaikutuksia controllerin rooliin käsitellään tarkemmin työn 

seuraavassa luvussa. 

 

4.3 Roolin kehittymisen taustavoimia 
 

4.3.1 Digitalisaatio ja SAP 
 

Tietojärjestelmien kehityksen ja yleisemmin digitalisaation nähtiin olevan yksi 

merkittävimmistä controllerin rooliin vaikuttavista makrotason tekijöistä nyt ja 

tulevaisuudessa. Jokainen controller mainitsi IT-järjestelmien ja/tai digitalisaation, kun 

heiltä kysyttiin tärkeimmistä controllerin rooliin vaikuttavista muutosvoimista. Samalla 

esille nousi myös digitalisaatioon olennaisesti liittyvä automatisaatio, joka tulee 

muuttamaan controllerin työskentelytapoja. Tietojärjestelmien kasvavan roolin 
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uskottiin näkyvän esimerkiksi siinä, että controllerin edellytetään tuntevan eri 

järjestelmien ominaisuudet ja osaavan myös taitavasti integroida informaatiota 

järjestelmästä toiseen. 

”Automatisointihan on koko ajan kaikkien huulilla. Et kyl mä sanoisin et johdon 

raportointi tulee automatisoitumaa todella merkittävästi lähitulevaisuudessa. Eli 

controller ei ookaan enää puhtaasti pelkästään bisnestyyppi vaan siltä odotetaan 

enemmän myös tietynnäköstä IT-osaamista. Nään, että tää murrosvaihe on jo nyt 

käsillä. Katotaan nyt vaikka tätä mun työnkuvaa - - mut kyl se automaatio tulee 

tavalla tai toisella jokasen controllerin deskille, ja tulee muokkaa ihan jokasen 

työnkuvaa.” (Tuomas) 

”Ollaa siirtymässä siitä ajasta pois jossa sul on se vanha tiliristikko. Tulevaisuudessa 

sul on neljä eri IT-järjestelmää ja sit joku konsultti tulee tuomaa siihen uuden 

järjestelmän ja sun pitää ymmärtää miten kaikki allokaatiot ja hierarkiat sun muut 

menee siellä ristiin. Et sun pitää ymmärtää paitsi se asia nii myös se tekninen 

ratkaisu. Tällanen tulee kyl nostaa päätään, niinku täällä on jo tehny tän SAP:in 

myötä.” (Markku) 

”Täytyy olla vähän sellasta IT-nörtin vikaa jos haluu edetä näis hommis. Siinä missä 

ennen edellytettii et hallitset Excelin…kyl tää on muuttunu niistä ajoista. Nyt sun pitää 

osaa navigoida eri järjestelmien välillä ja tuntee niiden heikkoudet ja vahvuudet.” 

(Hanna) 

Noin puolet haastatelluista kertoi olevansa parhaillaan mukana jossain IT-projektissa, 

jotka tavalla tai toisella liittyvät pian käyttöön otettavaan SAP:iin. Tämä saattaa 

osaltaan vaikuttaa siihen miksi tietotekninen kehitys nousi niin vahvasti esille 

haastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa. Kun haastateltavilta kysyttiin controllerin 

roolista digitalisoituneessa maailmassa vuonna 2025, oli yleinen visio se, että 

manuaalinen työ tulee joko merkittävällä tavalla vähenemään tai jopa jäämään 

kokonaan pois controllerin työnkuvasta. Digitalisaation kehittymisen arvioitiin myös 

parantavan controllerin analysointivalmiuksia, ja työnkuvan uskottiin yleisesti 

kehittyvän huomattavasti nykyistä analyyttisemmaksi. 

”Toivon että vuonna 2025 vähemmän aikaa menis manuaalityöskentelyyn ja saatais 

helpommin raportteja, jollon voitais keskitty enemmän siihen analysoimiseen ja sitä 

myötä vähemmän olisi tarvetta sellaselle numeronmurskaaja-tyyppiselle 

controllereille.” (Riina) 
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”IT-järjestelmät kehittyy kovaa vauhtia ja ne tulee kyllä vapauttamaan controllerin 

aikaa muuhun. Oon ymmärtäny, että ois tarkotuskin tehä sellanen pavunlaskija-

controllerin rooli olemattomaks, jollon se [controller] pystyis paremmin keskittymään 

konsultoimiseen ja käyttämään aikaansa analysoimiseen, jollon analyyttisyyden 

merkitys kasvaa.” (Matti) 

”Digitalisaatio tulee mahollistamaan kattavammat analysoinnit ja uudentyyppiset big 

dataa hyödyntävät raportit ja ennusteiden laadinnan. Sillon controller pystyy 

simuloimaan historia- ja ennustedatan pohjalta nopeesti erilaisia skenaarioita.” (Sari) 

Vaikka yleisestä digitalisaation kehityksestä esitettiin hyvin samankaltaisia arvioita, 

oltiin SAP:in käyttöönoton todellisista ja lopullisista vaikutuksista kuitenkin hyvin 

epävarmoja. Muutama controller oli sitä mieltä, että SAP:in käyttöönotto tulee 

vähentämään erityisesti pavunlaskijatyyppisen controllerin tarvetta. 

”Uskon että enemmän aikaa tulee jäämään sille tekemiselle, joka oikeesti luo sitä 

arvoa. Että sä teet sitä analyysiä ja etit syitä ja oikeesti tuet niitä päätöksentekijöitä. 

Eihän se numeerinen murskaus vielä itsessään luo arvoa - - jos siihen ei liity sitä 

analyysiä ja pohdintaa niin se jää aika hataralle pohjalle se koko pihviosuus siinä.” 

(Matias) 

”Nää on mielenkiintosii aikoja ku kukaan ei oikeen tiiä mitä tää SAP tuo tulessaan. 

Mut se on varmaa et se tulee laittaa näitä firman sisäsii roolituksii ihan uusiks. Et jos 

meil on täällä nyt sanotaa sata controlleria niin onks meillä SAP:in myötä enää 

kakskyt controlleria. - - Et tulevaisuudessa herää se kysymys että mitäs nyt ku taas 

tuli yks kone lisää laskemaan ne pavut nii mihin sitä controlleria sit tarvitaan?” 

(Tuomas) 

”Vielä on tosi vaikee sanoo mitä tää SAP tarkottaa meidän controllerien kannalta. 

Toistasekshan odotukset on vielä hyvin sumuiset.” (Matias) 

Vaikka vastauksista heijastuu controllerien epävarmuus SAP:in käyttöönoton 

yksityiskohtaisista vaikutuksista, mielenkiintoista on kuitenkin se, että SAP:in uskottiin 

tulevan mullistamaan merkittävästi controllerin rapoirtointityökaluja. 

4.3.2 Hajautettu controller-toiminto 

 

Haastatelluista controllereista kahdeksan toimii hajautetussa controller-toiminnossa ja 

on näin ollen tukemansa liiketoiminnan johdon välittömässä yhteydessä. Hajautetussa 
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toiminnossa toimivien controllerien palaverit ovat pääasiallisesti yhteisiä liiketoiminnan 

johdon kanssa. Loput controllerit toimivat keskitetysti taloushallinnosta käsin, joskin 

hieman yllättäen ryhmäkeskustelussa ilmeni, ettei kaikille controllereille ollut täysin 

selvää millaisesta toiminnosta käsin he toimivat. Hajautetun ja keskitetyn controller-

toiminnon raja osoittautui myös odotettua häilyvämmäksi case-yrityksessä. 

”- - tarkotatko nyt että sä olisit täysin keskitetyssä funktiossa? Mä oon ymmärtäny, 

että me oltais kyllä osin hajautuneena - - tää ei oo ihan mustavalkonen juttu, koska 

jokanenhan meistä joutuu toimimaan vähän omalla tavallaan.” (Kirsi) 

”Vaikka täällä puhutaanki keskitetystä funktiosta niin nää kaikki muutokset jotka on 

alotettu vaikuttaa siihen että meijänki on pakko ymmärtää koko ajan paremmin sitä 

liiketoimintaa. ” (Tomi) 

”Me ollaan sellasessa paikassa että ollaan läheisessä yhteydessä paitsi keskitettyyn 

talouteen myös tosi läheisessä tekiemisessä liiketoimintaan. Mutta meijän idea on 

kumminkin olla nimenomaan sen liiketoiminnan tukena.” (Markku) 

Haastatellut olivat hyvin yksimielisiä hajautetun toiminnon hyödyistä. Yleisesti ottaen 

toiminnon hajauttamisen nähtiin helpottavan asioiden kommunikointia ja pitävän 

controllerit ajan tasalla liiketoiminnasta. Hajautettu toiminto yhdistettiin myös 

controllerin johdon konsultin roolin, sillä sieltä käsin toimiessaan controllerin uskottiin 

pystyväm helpommin antamaan neuvoja liiketoiminnan vetäjille. Liiketoiminnan 

yhteydessä toimimisen ei koettu aiheuttavan haittaa tai roolikonflikteja liittyen 

yhteydenpitoon talousjohdon kanssa, sillä controllereilla on selkeä tapa toimia 

molempien intressitahojen kanssa. Huomionarvoista on myös se, että liiketoiminnan 

johdon kanssa käydyt palaverit ovat pääasiassa erillään talouden kanssa käydyistä, 

minkä koettiinn helpottavan raportoimista molempiin suuntiin. 

”Niihän sitä sanotaan että paras paikka controllerille on olla bisneksen keskellä. 

Jossain vaiheessa täällä pyöri sellasta huhua että meki muutettais pois bisneksen 

luota, mutta sitä ei kyllä oikein nielty. Nyt ku me istutaan tässä niin joku voi yhtäkkii 

huikata naapurille… että kyllä siinä niin moni asia jäis kuulematta. Niin moni asia 

kumminkin perustuu siihen, ku ihmiset juttelee vierustoverin kanssa, että me 

controllerit kuullaan mitä meijän ympärillä keskustellaan.” (Riina) 

”Oon toiminu aikasemmin erilaisissa controllerin hommissa ja tää rooli on niistä 

konsulttimaisin. Aikasemmin hankinnassa se oli enemmän sellasta taustalla olevaa 
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pavunlaskemista, ku varsinainen bisnes oli niin etäällä. Tässä ku bisnes istuu 

vieressä, niin pääsee osallistumaan paljon enemmän.” (Matti) 

Myös keskitetyssä toiminnossa istuvat controllerit kokivat, että hajautettu toiminto 

helpottaisi heidän työtään tuoden heidät lähemmäs varsinaista liiketoimintaa. 

Keskitetyn controller-toiminnon koettiin etäännyttävän controllerin liiketoiminnasta, 

mikä nähtiin vaikeuttavan controllerin neuvoa-antavan roolin toteutumista.  

”Sanotaa niin että ilman muuta tällai toimiessa keskitetystä funktiosta käsin tulee 

sellanen olo, että on vähän ulkona siitä muusta liiketoiminnasta. Välillä tuntuu, että 

on liiketoiminnalle ihan näkymätön tyyppi. Mun mielestä controllerin paikka on 

nimenomaan olla siellä missä tapahtuu, - - eikä tälleen mahollisimman kaukana 

kaikesta.” (Tuomas) 

”Kyl mä edelleen oon aika kaukana siitä bisneksestä. Tällä hetkellä ne raportit joita 

mä tuotan keskittyy nimenomaa siihen miten taloutta pystytää kontrolloimaan, enkä 

mä mun mielestä tuota niitä suoraan päätöksenteon tueksi… Kyl se veis tätä mun 

roolii eteenpäin, ku sais suoraan vaikuttaa.” (Markku) 

Keskitetyssä toiminnossa toimivalla controllerilla koettiin olevan hajautettua 

controlleria heikommat mahdollisuudet näyttää osaamisensa johdon päätöksenteon 

tukemisessa. Yleisesti ottaen keskitetyn toiminnon nähtiin olevan esteenä controllerin 

työnkuvan monipuolistumiselle ja täten roolin modernisoitumiselle.  

 

4.3.3 Henkilökohtaisten piirteiden vaikutus roolin kehittymiseen 
 

Valtaosa haastatelluista piti controllerin luonteenpiirteitä ja persoonallisuutta 

merkittävimpänä yksittäisenä roolin kehittymiseen vaikuttavana seikkana. Monet 

vastaajista korostivat sitä, että controllerin persoonallisuudenpiirteet määrittävät hyvin 

pitkälle sen missä määrin rooli pitää sisällään pavunlaskijalle ominaisia piirteitä ja sen, 

missä määrin rooli voi kehittyä kohti sosiaalisempaa ja konsulttimaista controlleria. 

Haastatteluissa nousi esille myös se, että controllerin tulisi itse olla aktiivinen ja 

halukas kehittämään omaa rooliaan. 

”Luonne vaikuttaa ja ennen kaikkea se kuinka aktiivisesti sä itse haluut vaikuttaa sun 

roolis kehittymiseen. Jos sua ei kiinnosta olla niin syvällä mukana siinä bisneksessä, 
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niin sit sun annetaan olla rauhassa. Kyllähän taloudesta elää sellanen mielikuva, että 

se on ennen kaikkee apufunktio, joka ei oo siinä bisneksessä mukana.” (Matti) 

”Mun mielestä koko tän roolin kehittäminen lähtee ihan sieltä persoonasta. Ett ootsä 

sellanen tyyppi joka ettii niitä kehityskohteita ja lähtee kehittää itteensä vai ooksä 

semmonen pavunlaskija joka viihtyy siin omassa lokerossa. Ett sun pitää haluta siitä 

lokerosta ulos…sulta on löydyttävä sellanen luonteenpiirre.” (Sari) 

”Kyl mä koen, ett mä pystyn tosi vapaasti kehittää mun omaa roolii, jos oon vaa 

riittävän aktiivinen. Ja tärkeetä on myös se, ettet sä jumiudu sellasiin day-to-day 

hommiin jotka vie sun kaiken ajan nii ettei sulle jää aikaa kehittää ittees. Tällasta 

rutiininomasen duunin painolastii pitäs välttää.” (Tuomas) 

Varsinaisten luonteenpiirteiden lisäksi haastatellut nostivat esille osaamisen ja 

pätevyyden merkityksen roolin kehittymisessä. Controllerin tulee kyetä hahmottamaan 

liiketoiminnan iso kuva ja ymmärtämään laaja-alaisesti siinä vallitsevia syy-

seuraussuhteita. Mikäli controller ei ole tarpeeksi pätevä toimimaan johdon tukena, 

eikä esimerkiksi liiketalouden tuntemus ole riittävä, ei roolin voida odottaa kehittyvän 

konsulttimaiseen suuntaan. Lisäksi osa contollereista oli sitä mieltä, että 

organisaatiossa on paikkansa myös pavunlaskijatyyppiselle historiatietoon 

keskittyvälle controllerille, eikä kaikkien tarvitse pyrkiä johdon konsultin rooliin. 

”Totta kai taidot ja pätevyys muokkaa sitä roolia. Täähän on iso talo, ett jos sul on 

pätevyyttä, niin sä pääset vaihtaa helposti parempiin hommiin ja tekee sitä mikä sua 

ittees kiinnostaa.” (Matias) 

”Ennen kaikkee roolin kehittymisee vaikuttaa kompetenssi - - ja miten sä ymmärrät 

ison kuvan. Jos sä esim. kuulet että tuotanto menee alas niin sun on ymmärrettävä 

että silloin emme voi aktivoida niin paljon kuluja varastoon, ne tulee silloin suoraan 

tulokseen, sit tulee vähemmän myyntiä tulevaisuudessa, mikä vaikuttaa sitä kautta 

taas tiettyihin asioihin. Eli todella pitäs hahmottaa se koko kuva.” (Riina) 

”Koko controllerin rooli lähtis vähän käsistä jos kaikista tulis samanlaisia sparraajia. 

Semmonen balanssi pitää olla. Pitää olla myös tarkkoja numeronmurskaajia. Ois 

hyvä ettei tulis paljon virheitä - -. Että en ihan allekirjoita sellasta näkemystä, että 

vaan kirjanpitäjät ois tarkkoja.” (Heikki) 
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Haastatteluissa ei noussut ilmi, että controllerit itse kokisivat pavunlaskijan 

vertauskuvan yksinomaan kielteisenä. Eräs haastatelluista, Matti, jopa puolusti 

perinteistä controllerin historiatietoon painottuvaa roolia todeten: 

”Pavunlaskijan rooli herättää aika monissa varmaan negatiivisia mielleyhtymiä, 

mutta mun mielestä se ei oo sitä, koska jos sä pystyt sieltä historiasta nostamaan 

merkittäviä juttuja esille, niin sillä on iso arvo.” 

Lisäksi controllerit kokivat, että heiltä yleisesti vaadittavia ominaisuuksia olivat muun 

muassa rohkeus kyseenalaistaa päätöksiä sekä nostaa esiin havaittuja epäkohtia ja 

poikkeamia.  

 

4.3.4 Muita tekijöitä roolin kehittymisen taustalla 
 

Edellä käsiteltyjen roolin kehittymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden lisäksi 

haastatteluissa tunnistettiin myös muutama muu tekijä. Moni controller näki yrityksen 

johtamiskulttuurin määrittävän sen, missä laajuudessa roolin on mahdollista kehittyä. 

Viime kädessä johdon koettiin olevan taho, joka määrittää organisaation contoller-

toiminnon kehitykselle suuntaviivat. Mikäli johto kysyy controllereilta neuvoja 

päätöksentekonsa tueksi, suhtautuu heihin neuvoa antavana tahona ja pyrkii 

osallistamaan heitä liiketoiminnan päätöksentekoon, on roolin mahdollista kehittyä 

liiketoiminnan sparraajan suuntaan.  

”Lähinnä mä ite pystyn vaikuttaa sen informaation laadun tasolla, mut kyl ne isot 

linjat tulee sieltä johdolta. Ett kyl se meijän johto on se joka viimekädessä päättää 

mikä sen controllerin rooli voi olla.” (Tuomas) 

”Sä ite kehität ittees ja meet eteenpäin, mutta johtohan asettaa sille jotku raamit. 

Periaatteessa vois sanoo, että vain taivas on controllerin rajana, mutta ainoastaan 

sillon jos johtokin on niistä rajoista samaa mieltä.” (Sari) 

Kuten edellä jo mainittiin, makrotason muutosajurit eivät digitalisaatiota ja 

globalisaatiota lukuun ottamatta juurikaan nousseet haastatteluissa ja keskustelussa 

esiin. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että makrotason tekijöiden vaikutus controlleriin 

koettiin tapahtuvan epäsuorasti johdon kautta. Ulkomaailman tekijöiden ja trendien 

miellettiin vaikuttavan controlleriin ikään kuin johdon suodattamina. 
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”Ulkoset paineet ei niinkää vaikuta tähän mun rooliin. Jotenki mä koen, että 

organisaation ulkoset paineet ja muutostekijät, niinku joku digitalisaatio kaatuu ensin 

johdon niskaan, ja sitä kautta ne valuu johdolta tänne. Ett kyllä ne on ne 

organisaation sisäset paineet mitkä suoranaisesti vaikuttaa meihin, ennen kaikkee 

erilaiset nopeet muutokset ja järjestelmäkehitykset.” (Kirsi) 

”Se miks mä controllerina esimerkiks lasken jotain kilpailijalukuja on koska johdon 

strategiapuoli on pyytäny sitä ja ne seuraa niitä trendejä. Että en mä ite tee jotain 

siks, että mä oon ite havainnu jonku trendin.” (Markku) 

Lisäksi ammatillisten rajapintojen eli hybridisaation koettiin vaikuttavan työnkuvaan ja 

rooliin. Ennen kaikkea IT-järjestelmiin liittyvä työnkuvan pirstaloituminen on johtanut 

siihen, että yhä suurempi osa työpanoksesta käytetään erilaisissa tietojärjestelmiin 

liittyvissä projekteissa ja kehitystehtävissä. Moni oli myös sitä mieltä, että työnkuvassa 

sekoittuu keskenään ulkoinen ja sisäinen laskenta, vaikka niiden välinen raja koettiin 

paitsi hyvin häilyväksi, myös jokseenkin toisarvoiseksi. 

”Tää mun työnkuvahan on käytännössä pelkkää ERP:iä. SAP:in myötä tää mun rooli 

on keskittyny entistä enemmän siihen suuntaan.” (Kalle) 

”Kyllä mä ensisijaisesti johdon laskentaa teen, mutta esimerkiks kuukausikatkossa 

on hurjasti myös ulkosen laskennan piirteitä. Tai sit joku järjestelmäkehitys, 

kumpaan kategoriaan se kuuluu? Että mihin sä vedät sen missä kulkee raja… että 

eks tollanen luokitteleminen oo jotenki aika yhdentekevää.” (Hanna) 

Vastausten perusteella näyttää siltä, että hajautetussa toiminnassa toimivilla työnkuva 

on painottunut selkeämmin johdon laskentaan, kun taas keskitetyssä toiminnossa 

toimivien työnkuvassa ulkoisen laskennan piirteillä on vankempi jalansija. 

 

4.4 Controllerin roolimetaforia 

 

Haastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa käsiteltiin erilaisten teoriaosuudessa 

esiteltyjen controllerin roolimetaforien esiintymistä ja pohdittiin sitä, millaiset metaforat 

ovat kuvaavimpia kunkin controllerin kohdalla. Controllerit saivat mahdollisuuden 

tutustua roolimetaforiin ja niitä kuvaaviin tekstipätkiin ennen varsinaista haastattelua 

tai ryhmäkeskustelua. Lisäksi he saivat halutessaan itse keksiä osuvampia 
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roolimetaforia kuvaamaan omaa controllerin rooliaan. Vaikka aivan kaikkia 

viitekehyksessä esitettyjä metaforia ei tunnistettu, kokivat controllerit yleisesti ottaen 

metaforien olevan osuva tapa kuvata controllerin toimenkuvan ja roolin henkeä 

vertauskuvallisesti. 

 

4.4.1 Viitekehyksen pohjalta tunnistettuja metaforia 

 

Controlleria kuvaavista informaatiorooleista lähes kaikki sanoivat tunnistavansa 

itsessään pavunlaskijan ja informaatikon piirteitä. Muutama haastatelluista nosti esiin 

myös tulkin ja lähettilään metaforat, joiden he kokivat kuvaavan rooliaan joutuessaan 

raportoimaan yhtäältä liiketoimintajohdolla ja toisaalta talousjohdolle. Perinteistä 

controlleria kuvaavia informaatiorooleja ei kuitenkaan pidetty kuvaavimpina 

controllerin roolimetaforina, vaikka niiden esiintyminen yleisesti tunnistettiinkin. 

”Kyllä mä nään mussa tollasen informaatikon piirteitä, se näkyy varmaan ihan 

jokasella controllerilla enemmän tai vähemmän. Sit täs matriisiorganisaatiossa 

tollanen tulkin ja lähettilään rooli kans toteutuu musta aika lailla.” (Heikki) 

”Eks mä oo vähän tollanen tulkkikin siinä mielessä, että mun pitää tulkita lukuja eri 

suuntiin.” (Kirsi) 

”Vaikka tää mun rooli onki analyytikkomainen, niin tavallaan nään sen silleen, että 

mussa on myös tollasta informaatikkoa tai pavunlaskijaa sillon kun sitä perusdataa 

tuotetaan. Mut kyllä mä haluun myös olla se joka pystyy vastaamaan niihin 

liiketoiminnan esittämiin kysymyksiin, tavallaan konsulttina.” (Riina) 

Myös kouluttajan metaforaa käytettiin kuvaamaan roolia. Erityisesti tämä rooli on 

korostunut erilaisten IT- kuten ERP-järjestelmien kouluttamisessa muille henkilöille. 

Eräs controller mainitsi kouluttajan roolin yhteydessä myös opettajan vertauskuvan, 

jolla hän viittasi velvollisuuteensa perehdyttää muita organisaation henkilöitä. 

”Tosi vahvasti toimin nyt tollasena kouluttajana, ku oon SAP-testauksissa mukana 

ja joudun näyttää muille näitä juttuja.” (Markku) 

”Kouluttajan metafora sopii mulle ja aika monelle muulle varmaan. Oon monta kertaa 

miettiny, että tää mun työ pitää sisällään tosi paljon opettamista.  - - Sellanen opettaja 

vois kanssa olla aika hyvä kuvaus.” (Sari) 
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Sen sijaan valvontarooleja kuvaavia metaforia tunnistettiin selvästi vähemmän. 

Pääasiassa vahtikoiran ja vartijan roolit nousivat esille haastateltavien keskuudessa. 

Sosiaaliviranomaisen metafora herätti controllereissa jonkin verran hämmästystä, 

vaikka osa tunnisti roolissaan sille ominaisia proaktiivisen ongelmanratkaisijan piirteitä. 

Sosiaaliviranomaisen roolissa toimimisen koettiin kuitenkin vaikeutuvan ajan vähyyden 

vuoksi; oma-aloitteiselle ongelmien selvittelylle jää usein liian vähän aikaa. Hieman 

yllättävää toisaalta oli se, että ainoastaan yksi henkilö mainitsi perinteisen poliisin 

metaforan kuvaavan itseään. 

”Kyllähän tollanen vartiointi jossain mielessä toteutuu omalla kohdalla, tai siis kyllä 

mun kuuluu nostaa epäkohtia esille ja valvoa että niihin puututaan.” (Matti) 

”Controlleriahan on aika perinteisesti pidetty tollasena talouden vahtikoirana, että en 

tiedä johtuuko sitten siitä kun on iso firma - - , mutta me aika vähän joudutaan mitään 

vahtimaan. No ehkä muutaman kohdalla toi näkyy vähän selvemmin.” (Kirsi) 

”Toi sosiaaliviranomainen kuulostaa kieltämättä aika hurjalta… Kyllä mä ton 

kuvauksen perusteella sanoisin, että aika hyvin kuvaa sellasta nykycontrolleria. 

Ehkä tossa on kumminkin vähän sellasia kiiltokuvamaisia piirteitä, koska ei mulla 

ainakaan oo kauheesti aikaa toimia ongelmanratkaisijana, vaikka halua oliskin.” 

(Heikki) 

Valvontarooleista salapoliisi- ja vakooja metaforat sen sijaan koettiin hankaliksi 

tunnistaa itsearvioinnin perusteella, sillä ne perustuvat ennen kaikkea siihen millaiseksi 

muut organisaation henkilöt kokevat controllerin. Toisaalta roolien tunnistamisen 

vaikeuteen saattoi vaikuttaa myös se, että ne kuvaavat controllerin epäonnistumista 

jossakin muussa valvontaroolissa. Voi olla hyvin vaikeaa arvioida objektiivisesti omaa 

epäonnistumistaan roolissa, joka ei ole konkreettinen vaan ennen kaikkea 

vertauskuvallinen. 

”- - En silti ihmettelis vaikka joku mua tollasena vakoojana pitäiskin, kun aika paljon 

joudun utelemaan asioita meidän edustajilta, jotka istuu Sveitsissä ja Singaporessa.  

Kyllä mä sanoisin, ettei se kumminkaan oo se mikä mua parhaiten kuvais.” (Sari) 

Vuorovaikutus- ja johtamisrooleja tunnistettiin kaikista vilkkaimmin. Vain 

sillanrakentajan rooli jäi controllereilta kokonaan mainitsematta tästä kategoriasta. 

Erityisesti liiketoiminnan yhteydessä toimivat controllerit havaitsivat bisneksen vetäjän 

luottomiehen, johdon konsultin ja neuvonantajan rooleja työnkuvastaan.  
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”Informaatikon lisäks ehdottomasti tollanen neuvova konsultti. Jonkun verran myös 

bisneksen vetäjän luottomiehen rooli siinä mielessä, että mulla on vetovastuuta ja 

nytkin pitää koordinoida yks selvitys. Ja johtoryhmän jäsen totta kai myös.” (Matti) 

”Toi bisneksen vetäjän luottomies on aika hyvä. Aika paljon tulee kysymyksiä, joihin 

multa tarvitaan sitä talouden näkökulmaa. Jotenki mä koen, että siinä on sellanen 

luottamus mukana, kun ylipäätään kysytään.” (Hanna) 

”Konsulttimaisia piirteitähän mun työssä on koko ajan enemmän ja enemmän ja se 

on sellanen suunta, johon mä mielellään myös näkisin itteni kehittyvän.” (Matias) 

Tulevaisuusorientoituneista roolimetaforista selvimmin tunnistettiin hybridicontrollerin 

rooli, jossa nähtiin yhdistyvän talouden tuntemus ja IT-asiantuntijuus. Myös ralliauton 

kartanlukijan metaforaa pohdiskeltiin, mutta kukaan ei kokenut täysin sopivansa tähän 

rooliin. Tästä huolimatta monet olivat sitä mieltä, että se edustaa sitä suuntaa, jonne 

olisi halukas rooliaan kehittämään. 

”Kaikki nää ERP-jutut vaikuttaa tosi paljon mun päivittäiseen työnkuvaan. Et kyl mä 

oon ihan selkeesti tollanen hybridicontrolleri.” (Tuomas) 

”Kyl mä nään että tää mun tekninen IT-rooli samalla täydentää tätä mun controllerin 

roolia. Työnkuvaan kuuluu kaks aika selkeesti erilaista osa-aluetta, niin sanoisin että 

toi hybridirooli on kaikkein osuvin kuvaamaan mua.” (Tomi) 

”Ton ralliauton kartanlukijan metaforan mä muistan joskus kuulleeni jossain. Sehän 

on vähän sellanen future goal, eli en ihan vielä allekirjoita olevani tota.” (Markku) 

Myös ei-taloudellisen informaation kasvavaan merkitykseen yhdistettävän 

muutosagentin metaforan tunnisti itsessään muutama controller. 

”- - muutosagentti, paitsi en mä nyt voi sanoa että oisin mistään kehittämisestä ite 

vastannut, mutta mukana oon ollu niitä KPI-mittareita miettimässä ja siinä meillä on 

mukana myös paljon ei-taloudellista mittaamista.” (Sari) 

”Kyllä me esimerkiks jätteiden osalta ollaan tosi paljon yritetty viedä eteenpäin sitä 

[mittaamista] ja miettiä sopivia mittareita ja korvattu vanhoja uusilla. Tavallaan oon 

ollu vähän tollanen muutosagentti siinäkin projektissa.” (Markku) 

Muutosagentin metaforaa esiintyi odotettua vähemmän haastateltujen controllerin 

työnkuvassa. Toistaiseksi kyseisen roolin tunnistaminen oli melko varovaista. 
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4.4.2 Uusia roolimetaforia 
 

Viitekehyksen roolimetaforien lisäksi haastatteluissa ja ryhmäkeskustelussa nousi 

esille muutamia uusia muita metaforia, joiden controllerit katsoivat sopivan kuvaamaan 

rooliaan. Mielenkiintoista oli se, että analyytikon rooli mainittiin useammassakin 

haastattelussa. Tämä voi osittain johtua siitä, että verrattuna controller-nimikkeellä 

työskenteleviin, on case-yrityksessä analyytikon nimikkeellä työskenteleviä talouden 

ammattilaisia huomattavasti vähemmän. Näin ollen kyseisten roolien ja niihin 

kuuluviksi katsottujen työtehtävien raja lienee todellisuudessa melko häilyvä. 

”Tää mun rooli on aika analyytikkomainen, että mä oon vähän tällanen analyytikko,    

- - niin että fokus ois siinä analyysissä eikä vaan siinä, että tuotetaan perusdataa 

putkesta ulos.” (Riina) 

”’Kyl mä haluisin olla sellanen controller, joka pystyis antamaa strategisii neuvoja 

sen datan pohjalta jota mä käsittelen. Mun mielestä controller vois ihan hyvin hyppää 

analyytikon saappaisiin, ja tätähän jotkut jo tekeekin täällä.” (Tuomas) 

Kuten todettu, monen case-yrityksen controllerin työnkuva pitää yhä vahvasti sisällään 

rutiinitehtäviä ja pikkutarkkaa numeroiden käsittelyä. Eräs controller, jonka työnkuva 

pitää sisällään paitsi perinteistä ”pavunlaskentaa” myös modernimpaa liiketoiminnan 

sparraamista, kuvaili rooliaan näin: 

”Sanotaanko näin että mahdollisimman bisnesorientoitunut pavunlaskija. Sitä mun 

ehkä haluttais olevan. Eli ei niistä rutiinihommista olla vielä kovin kauas päästy.” 

(Kalle) 

Muutamassa haastattelussa nousi esille sen tärkeys, että controllerin tulisi toimia 

aktiivisesti tunnistaakseen erilaisten poikkeamien ja virheiden esiintymisen muun 

muassa raportoinnin yhteydessä, sekä informoida tarvittavia tahoja siitä. Eräs 

controller keksi tälle oman metaforan, jota hän kuvasi hälytyskelloksi: 

”Meijän controllerien ois tärkeetä olla semmosia hälytyskelloja. Ja hälytyskellon pitää 

soida sillon ku on jotain poikkeavaa verrattuna aikasempaan. Sillon pitää avata 

suunsa, se on yks tärkeimpiä ominaisuuksia, mikä controllerilla pitää olla. Sä et saa 

vaan suotaa sitä tavaraa ulos vaan sun pitää pysyy hereillä.” (Riina) 
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Eräs controller taas käytti suunnannäyttäjän ja kompassin metaforia kuvaamaan omaa 

rooliaan: 

”Joskus tulee vähän sellasen suunnannäyttäjän olo, kun bisneksestä tullaan 

kysymään että no miten me ollaan onnistuttu ja sit mietitään että mitä seuraavaks. 

Että aika paljon tullaan kysymään ikään kuin suuntaa. Tällanen kokeneempi 

controller voi olla vähän niin kun sellanen kompassi sille bisneksen puolelle.” (Sari) 

Edellä mainittujen uusien controllerin roolimetaforien lisäksi esille nousi opettajan rooli. 

Koska roolin kuvaus osuu varsin hyvin yksiin edellisessä luvussa esitellyn kouluttajan 

metaforan kanssa, käsitellään opettajan roolimetaforaa tässä työssä kouluttajan roolin 

synonyymina. 

 

4.5 Ei-taloudellinen informaatio controllerin työssä 
 

Tutkimukseen osallistuneista controllereista lähes kaikki kertoivat käsittelevänsä 

työssään tavalla tai toisella myös ei-taloudellista informaatiota. Yleisesti ottaen 

controllerit ovat vastuussa raporteissa esiintyvistä luvuista, jotka ovat usein muutakin 

kuin rahamääräisiä. Esimerkiksi myynnin ja tuotannon controllerit raportoivat paljon 

volyymipohjaisia lukuja, kuten kiloja ja tonneja. 

”Me ollaan yleensä se tietotoimisto, jonka puoleen käännytään, kun halutaan tietää 

numeroista – ihan sama mistä numeroista. Että ei ois ihme vaikka joku kysyis meiltä 

pomonsa kengännumeroo. Jos tehdään raporttia, jossa on luku, niin yleensä se on 

controller joka siitä vastaa. Eli periaatteessa on se sitten taloudellinen luku tai ei. Se 

voi olla myös tuotantoluku - - Eli kyllä meidän raportonti on myös ihan 

volyymipohjasta. Ei siis euroja vaan tonneja.” (Riina)  

”Me raportoidaan ihan laidasta laitaan lukuja, numeroita ylipäätään. Tää 

vastuullisuusrapsa on hyvä esimerkki siitä kun meiltä tullaan pyytämää jotain lukuja, 

ei välttämättä sinällään taloudellisia lukuja, mutta jotain numeroita kumminkin.” 

(Heikki) 

”Paljon on kaikennäköstä ei-euromäärästä ja ei-tulossidonnaista. Tässä firmassa 

nää vastuut on päätyny aika pitkälle controllereille, mutta joka firmassahan se ei mee 

näin. - - Osaltaan siihen vaikuttaa sekin ku me ollaan sijoituttu tänne liiketoimintaa 

lähelle nii meiltä on helppo kysyä mitä vaan.” (Matias) 
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Hieman yllättävää oli kuitenkin se, että moni controllereista mainitsi olevansa 

tietämätön ei-taloudellisen informaation alkulähteestä. Controllereille kuuluu ennen 

kaikkea lukujen raportointi ja tämän informaation välittäminen eteenpäin sitä 

tarvitsevalle taholle. Controllerin koettiin toimivan eräänlaisena raportoivana välikätenä 

teknisen laskupuolen ja informaation vastaanottajan, johdon, välillä. 

”Me ollaan käytännössä ne, jotka ottaa ne luvut ulos järjestelmästä, ja jos ne luvut 

tulee esim. tuotantolaitoksilta niin ei me kauheen hyvin pystytä sanomaan… siellä 

on taas sellaset henkilöt jotka niitä hommia ylläpitää siellä. Että kauheen hyvin sitä 

sisältöpuolta ei tunneta, mutta luvut hankitaan ja viedään eteenpäin. Siihen 

tekniseen puoleen ei pystytä ottaa kantaa.” (Hanna) 

”Uusimpaan vastuullisuusraporttiin ollaan annettu esim. syöttöainemääriä ja 

kuukausiraporttiin taas erilaisia turvallisuusmittareita, mutta joku muu laskee ne 

jossain ja me raportoidaan ne. Eli ihan kaikenlaisten lukujen raportointia - -, vaikkei 

me aina edes tiedetä mistä ne tarkkaan ottaen tulee ja kuka ne laskut tekee.” (Riina) 

”Mä oon tekemisissä sellasen EEI-indeksin kanssa, joka mittaa energiankäytön 

tehokkuutta. Mut ne arvot tulee ymmärtääkseni joltain tutkijalta, joka niitä seuraa.” 

(Tuomas) 

Käsiteltäessä ei-taloudellista informaatiota, muutama controller korosti, että vaikka itse 

luku ei olisikaan taloudellinen, voidaan taloudellisen aspektin aina nähdä olevan siinä 

mukana.  

”Tosi moni niin sanottu ei-taloudellinen mittari pyörii sit kumminki sen rahan 

ympärillä. Esimerkiks ku mitataan työtunteja, nii niissähän se keskihinta kiinnostaa. 

Et tää on vähän kakspiippunen juttu, kaikellehan sä voit laskee sen rahallisen arvon.”  

(Tuomas) 

”Toihan [ei-taloudellinen informaatio] on terminä vähän harhaanjohtava. Kaikki 

informaatio on taloudellista, tai ainakin se taloudellisuus on se mikä siinä sit 

kummiskin lopulta kiinnostaa.” (Kirsi) 

Yleisesti ottaen ei-taloudellisen informaation käsite ymmärrettiin hyvin laajasti 

kattamaan kaikkea ei-euromääräistä ja ei-tulossidonnaista informaatiota. 

Haastateltujen controllereiden käsittelemä ei-taloudellinen informaation nähtiin liittyvän 

esimerkiksi energiankäytön tehokkuuden mittaamiseen ja KPI-mittaristoon, jossa 

käytetään paljon ei-taloudellisia mittareita. Eräs controller raportoi toiminnan laatua, 
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jota voidaan mitata muun muassa reklamaatioiden määrässä. Muutama controller taas 

osallistuu turvallisuutta koskevaan raportointiin, joka perustuu muun muassa 

työtapaturmien määriin.  Lisäksi monet controllerit ovat mukana raportoimassa ja 

syöttämässä erilaisia ympäristövastuuta mittaavia lukuja case-yrityksen vuosittain 

laadittavaan vastuullisuusraporttiin. Myös case-yrityksen verojalanjäljen 

raportointivastuu kuuluu osittain controllerille. 

 

4.5.1 Controllerin rooli vastuullisuusraportoinnissa 
 

Vastuullisuusasiat ja erityisesti ympäristövastuu linkittyy controllerin työnkuvaan ennen 

kaikkea vuosittain laadittavan vastuullisuusraportin muodossa. Haastatteluista ja 

ryhmäkeskustelusta ilmeni, että se missä määrin controller on mukana 

vastuullisuusasioiden raportoinnissa, riippuu ennen kaikkea siitä missä tiimissä hän 

toimii. Vastuullisuusraportin laatimiseen osallistuu suuri joukko eri alan ihmisiä ympäri 

case-yritystä. Vastuullisuusasioihin keskittyvä tiimi koordinoi informaation keräämistä 

raporttiin ja varsinaiset luvut sekä data tulevat organisaation eri yksiköiltä. Lopullisen 

raportin kokoamisesta ja saattamisesta kansiin vastaa yrityksen viestintäosasto. 

Controllerit kertoivat raportoivansa vastuullisuusraporttiin pääasiassa omien 

liiketoimintayksiköidensä ympäristövastuuseen liittyviä tuotannon lukuja.  

”Itsessäänhän se raportti on valtava kokonaisuus, mutta me [controllerit] ollaan yksi 

lukuja tuottava taho. Ennen kaikkee me ollaan se taho, joka vie sitä viestii eteenpäin 

ja johto on ehdottomasti se, joka sen tiedon vastaanottaa.” (Riina) 

”Tässä firmassahan on ihan oma tiimi, joka ylipäätään miettii tätä sustainabilitya. 

Siinä me ei olla kovinkaan paljon sinällään mukana. Me tullaan kuvaan sit jos kun 

tarttee vastuullisuusraporttiin jotain lisätietoa lukujen muodossa. Mutta viime 

kädessä ne on kyllä ne jotka tuntee sen koko taustan, jota vasten näitä meidän 

tuottamia lukuja peilataan.” (Heikki) 

”Vastuullisuuden osalta me autetaan siinä miten se tarina ja numerot saadaan 

näyttää samalta. Vähän niinku strategia pyytää meiltä numeroita sillon ku ne tarvii 

niitä.” (Hanna) 
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Raporttiin syötettävät luvut liittyvät usein tuotantoon, ja mikäli controller on tekemisissä 

tuotantolukujen kanssa, on hänellä tällöin usein myös kosketuspintaa 

vastuullisuusraporttiin. 

”Tuotantolukujen kautta tää vastuullisuus kytkeytyy luontaisesti tähän controllerin 

työhön, eli kun me seurataan mitä raaka-aineita siellä on käytetty. Itse 

laskeminenhan on prosenteissa, eikä edellytä mitään jäteasioiden asiantuntijuutta.” 

(Matti) 

”Tänä vuonna me ollaan esim. annettu sinne, että millanen meijän syöttövolyymi on 

ollu ja mihin se pohjautuu.” (Hanna) 

”Vuosikertomuksen osalta mun raportoimia tietoja menee myös 

vastuullisuusraporttiin. Käytännössä se koskee - - hankintojen alkuperämaita ja 

volyymeja. Melko suppeeta toistaseks tää mun raportoima tieto. Käytännössä 

kerään sitä dataa kokoon ja toimitan eteenpäin eli oon tietyssä mielessä välikädessä. 

Lasken esimerkiks tiettyjä prosenttilukuja ja osuuksia.” (Matias) 

Controllerit vastaavat siis muun muassa raaka-aineiden syöttövolyymin 

raportoimisesta sekä niin sanotusta waist and residue -raportoinnista, millä 

tarkoitetaan pääasiassa jätteiden prosentuaalisen osuuden laskemista raaka-aineiden 

kokonaissyöttövolyymista.   

 

4.5.2 Controllerin roolin kehittyminen vastuullisuuskentässä 

 

Näkemyksissä koskien controllerin tulevaa roolia vastuullisuuskentässä oli melko 

paljon hajontaa. Osa controllereista uskoi, että yleisen kiinnostuksen kasvaessa 

vastuullisuusasioita kohtaan myös controllerin rooli siinä kentässä tulee kasvamaan.  

”Uskon, että samalla kun yleinen kiinnostus vastuullisuusasioita kohtaan laajenee, 

niin controllerinkin rooli siinä kentässä laajenee luontaisesti. Kyllä controllerilla 

jonkinnäköinen rooli tulee olemaan, mutta mitään hirveen mullistavaa en näkis 

tapahtuvan.” (Matti) 

Suurin osa haastatelluista katsoi roolinsa vastuullisuuskentässä pysyvän jatkossakin 

melko samanlaisena kuin se nyt on, eikä vastuullisuutta koskevan raportoinnin ja 

muiden työtehtävien uskottu merkittävästi lisääntyvän.  
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”Mä luulen että tää alkaa oleen saavuttanu sellasen tietynlaisen saturaatiopisteen, 

jos nyt kattoo miten paljo mekin käsitellään vastuullisuutta koskevaa tietoa. Alkuun 

tuli kauheesti kaikkia pyyntöjä ja tää raportointi kasvo, mutta nyt viime vuodet tää on 

oikeastaan pysyny määrällisesti aika samoissa mitoissa.” (Heikki) 

Yleisesti ottaen vastuullisuusasioiden ei katsottu sisällöllisesti tai teknisesti kuuluvan 

contollerille jatkossakaan. Moni haastateltu huomautti, että case-yrityksessä on näitä 

asioita varten olemassa oma tiiminsä, ja controllerin kosketuspinta vastuullisuuteen 

rajoittuu hyvin pitkälle siihen liittyvien lukujen raportointiin. Ympäristövastuun koettiin 

edellyttävän teknistä asiantuntijuutta, josta talouden controllerin roolin uskottiin 

pysyvän erillään.  

”Rehellisesti sanottuna mä oon pyrkiny pääseen näistä [vastuullisuutta koskevista] 

jutuista vähän eroon, koska näihin menee nyt jo liikaa aikaa mun työstä. Joitain 

juttuja oon onneks saanu työnnettyä sinne mistä niitä alun perin mulle tulikin.” 

(Hanna) 

”Jotta sä voisit olla mukana niiden asioiden raportoinnissa nii sun pitäs olla lukenu 

niitä juttuja ja oikeesti ymmärtää niitä päästöjä ja muita. Et sellasen talouden 

controllerin merkitys niissä jutuissa on tosi pieni. Et sen controllerin pitäs olla 

hankkinu teknisen pätevyyden ja asiantuntijuuden niihin juttuihin.  Enemmän mä 

nään sen niin, että tyypit jotka tekee vastuullisuutta, nii niiden olemuksesta ois 

viistoista prossaa sitä controlleria eikä toisinpäin. Kun se vihree maailma kasvaa 

tarpeeks isoks nii eiköhän sielläki joku rupee ihan päätoimisesti rikkoo numeroita.” 

(Tuomas) 

”Kyl sille on se omat ihmiset, jotka niiden juttujen parissa puuhailee. Et miks talouden 

controllerin rooli edes menis sille alueelle, ei sen pitäis mennä sinne.” (Markku) 

Vastauksissa näkyy jokseenkin varauksellinen suhtautuminen vastuullisuuskentässä 

aktiivisesti toimivaan controlleriin; vastuullisuusasiat ja niiden raportoiminen koettiin 

talouden controllerille hieman vieraaksi osa-alueeksi. 
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5 ANALYYSI CONTROLLERIN ROOLIN KEHITTYMISESTÄ 
 

Seuraavaksi analysoidaan empiirisen osion tärkeimpiä löydöksiä aiempaa teoreettista 

taustaa vasten. Yleisesti ottaen haastatteluissa ja ryhmäkeskusteluissa ilmenneet 

asiat ovat melko hyvin linjassa aiemman teorian kanssa, joskin myös joitain uusia 

havaintoja voidaan nostaa esille aineiston perusteella. 

5.1 Controllerin roolin kehittyminen 
 

Aineisto ei anna täysin tukeaan Vaivion ja Kokon (2006) tai Järvenpään (2001) 

näkemykselle siitä, että pavunlaskijan vertauskuva olisi jo jäänyt ajastaan jälkeen. 

Controllerin työnkuvaan kuuluu oleellisesti yhä tänä päivänä muun muassa Friedmanin 

ja Lynen (2001) tunnistamia pavunlaskijamaisia piirteitä. Numerotarkkuutta vaativia 

työtehtäviä, ja esimerkiksi rutiiniraportoinnilla ja siten historiaan painottuvalla tiedolla 

on vahva jalansija case-yrityksessä toimivien controllerin arjessa. Näin ollen 

tutkimustulokset vastaavat hyvin Verstegenin et al. (2007) väitteitä siitä, että merkittävä 

osa tyypillisistä pavunlaskijalle ominaisista työtehtävistä on edelleen isossa asemassa 

controllerin työnkuvassa. (kts. myös Lambert & Sponem 2011.) 

Tästä huolimatta controllerin roolin kehittyminen Vaivion et al. (2006) mukaiseen 

liiketoimintaorientoituneeseen ja konsulttimaiseen suuntaan on selvästi havaittavissa; 

controllerin odotetaan tukevan liiketoiminnan johtoa, mikä edellyttää liiketoiminnan 

monipuolista tuntemusta. Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että roolin 

liiketoimintaorientoituneisuus on kunkin contollerin kohdalla hyvin yksilöllinen. 

Haastateltujen työtehtävien ja roolikuvausten erilaisuus osoittaa hyvin sen, ettei ole 

olemassa kahta samanlaista controllerin roolia. Suurin osa controllereista piti 

tärkeimpänä roolinaan paikallisjohdon tukemista sekä päätöksenteon avustamista. 

Tämän kehityssuunnan uskotaan myös vahvistuvan tulevaisuudessa controllerin 

päästessä enemmän keskittymään informaation analysoimiseen. 

Controllereiden välillä on myös melko suuria eroja historia- ja tulevaisuuteen 

painottuvan tiedon ajankäytössä. Controller-toimintoa on case-yrityksessä pyritty 

kehittämään tulevaisuuden ennustamisen ja liiketoimintapainotteisempaan suuntaan 

esimerkiksi siirtymällä budjetoinnista liukuvaan ennusteeseen, hajauttamalla 
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controllereita vahvemmin liiketoiminnan yhteyteen sekä ottamalla controllereita 

mukaan strategiakeskusteluun. Tämän aineiston perusteella ei kuitenkaan vielä olla 

aivan niin pitkällä roolin kehitysvaiheessa, kuin mitä Granlundin ja Lukan (1889b) 

pyramidimallin huippu (kts. s. 12) heijastelee.  

Weberin (2011) jaotteleman controllerin tehtävänkuvan kolme eri tasoa ovat kaikki 

tunnistettavissa case-yrityksen controllerien työnkuvissa. Ensimmäinen informaation 

tarjoamiseen ja raportointiin keskittyvä taso näkyy enemmän tai vähemmän kaikkien 

tutkimukseen osallistuneiden controllerin kohdalla, ja toinen taloudellisen suunnittelun 

ja ennusteiden laatimiseen perustuva taso näkyy niin ikään lähes jokaisen controllerin 

arjessa, mutta selvemmin niiden kohdalla, jotka toimivat lähellä liiketoimintayksikköä. 

Sen sijaan kolmas päätöksentekoon perustuva taso on huomattavasi kahta edellistä 

tasoa harvinaisempi ja näyttäisi olevan riippuvainen paitsi controller-toiminnon 

hajauttamisesta, myös ennen kaikkea controllerin aktiivisesti persoonallisuudesta, 

halusta toimia päätökseteon tukena ja proaktiivisuudesta oman roolinsa kehittämisen 

suhteen. 

Malmin et al. (2001) mukaan contollerin tärkeimpiä työtehtäviä ovat vuositason 

suunnittelu, raportointi ja ad hoc -analyysien teko. Näin todellakin näyttää olevan, 

mikäli vuositason suunnittelu voidaan ymmärtää nimenomaan liukuvan ennusteen 

laatimisena, eikä budjetointina. Näiden työtehtävien yleisyydestä kertoo se, että ne 

esiintyvät lähes jokaisen tutkimukseen osallistuneen controllerin työnkuvassa. 

Nimenomaan mitä erilaisimpien ad hoc- erillisanalyysien laatiminen on lisääntynyt 

viime vuosina merkittävästi, mikä haastattelujen mukaan liittyy oleellisesti 

liikkeenjohdon controllereille osoittamien ad hoc -tyyppisten pyyntöjen lisääntymisenä.  

Ulkoisen laskentatoimen elementtien esiintyminen lähes jokaisen haastatellun 

työnkuvassa osoittaa, että Granlundin ja Lukan (1997) sekä Caglion (2003) esille 

nostama ammatillisten rajapintojen häilyvyys on todellisuutta case-yrityksen 

controllerien arjessa. Controllerin työnkuvan ulkoinen laskenta liittyy pääasiassa 

kirjanpidollisiin tehtäviin ja painottuu täten historiatietoon. Toisaalta tietojärjestelmien 

kasvanut merkitys on jossain määrin hämärryttänyt ulkoisen ja sisäisen laskennan 

eroja entisestään. 
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Aineisto paljastaa, että case-yrityksen controllerin roolissa on havaittavissa selvää 

jakautumista Ten Rouwelaarin (2006), Maasin ja Matějkan (2009) sekä De Loon et al. 

(2011) kuvaamiin tuki- ja valvontarooleihin, joskin tukiroolilla on selvästi valvontaroolia 

suurempi merkitys. Tukiroolin merkitys näyttää korostuneen entisestään, kun 

controllerit ovat siirtyneet vahvemmin liiketoiminnan tueksi. Controllerit myös uskovat, 

että SAP:n käyttöönotto ja yleinen tietojärjestelmäkehitys tulevat vaikuttamaan 

entisestään tukiroolin vahvistumiseen. Kuitenkaan Maasin ja Matějkan (2009) 

argumentoimia roolikonflikteja ei haastattelujen perusteella näytä esiintyvän 

kaksoisroolissa toimivilla controllereilla. Sen sijaan tulokset näyttävät olevan hyvin 

linjassa Ten Rouwelaarin (2006) havainnon kanssa siitä, että tukirooli korostuu 

erityisesti tuotantosektorilla toimivassa isokokoisessa yrityksessä. Niin ikään 

Granlundin ja Lukan (1998b) näkemys tukiroolin painottumisesta ennen kaikkea 

hajautetussa organisaatiossa näyttää pitävän paikkansa; aineiston perusteella 

nimittäin valvontaroolin merkitys on pienin liiketoiminnan yhteydessä toimivilla 

controllereilla. 

Tulevaisuudennäkymien osalta vastauksissa painottui se, että monipuolisella 

prosessien ymmärtämisellä ja laajojen kokonaisuuksien hallinnalla tulee olemaan 

tulevassa controllerin työssä tärkeä merkitys. Controllerin työn eri osa-alueiden 

uskotaan automatisoituvan merkittävästi digitalisaation myötä, mikä tulee 

edellyttämään yhä enemmän laajempien liiketoimintaprosessien hallitsemista. 

Controllerit ovat samaa mieltä Partasen (2001) kanssa siitä, että lisääntynyt 

prosessiorientaatio parantaa controllerin valmiuksia toimia liikkeenjohdon konsultin ja 

neuvonantajan tyyppisissä rooleissa.  

Toinen merkittävällä tavalla esiin noussut tulevaisuuden näkymä oli se, että controllerin 

uskotaan tulevan yhä vahvemmin keskittyvän analysointia vaativiin tehtäviin, kun 

tietojärjestelmien kehittyminen vapauttaa aikaa manuaalityöstä ja rutiinitehtävistä. 

Controllerin analyyttisyyden uskotaan olevan vain eduksi roolin modernisoituessa, 

mikä on sopusoinnussa Yazdifarin ja Tsemenyin (2005) näkemyksen kanssa siitä, että 

analysointitaidot tulevat olemaan tärkein yksittäinen controllerilta tulevaisuudessa 

edellytettävä ominaisuus. 
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5.2  Roolin kehittymiseen vaikuttavat tekijät 
 

Roolin kehittymiseen vaikuttava tekijät jaetaan perinetisesti mikro- ja makrotason 

vaikuttaviin tekijöihin. Tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että mikrotason 

tekijät korostuivat makrotason tekijöitä huomattavasti selvemmin controllerien 

vastauksissa. Näistä tekijöistä tärkeimmiksi nähtiin yleinen digitalisaatio ja case-

yrityksen globaali toimintaympäristö. Granlund ja Lukka (1998a) ovat listanneet yleisiä 

yhteiskunnallisia ja taloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat johdon laskentatoimen 

ammattilaisiin. Heidän mukaan ennen kaikkea normatiiviset paineet (kts. sivu 18) 

vaikuttavat johdon laskentatoimeen. Tällaisten tekijöiden vaikutusta roolin 

kehittymiseen ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa havaittu. Sen sijaan taloudellisten 

paineiden, kuten edellä mainitun globalisaation, koettiin vaikuttavan controllerin rooliin, 

joskin vain välillisesti organisaation johdon kautta. 

Järvenpää (2001) taas on kuvannut controllerin roolin kehitystä ihmisulottuvuuden, 

erilaisten laskentainnovaatioiden ja tietojärjestelmien kautta. Näitä tekijöistä kuitenkin 

vain kaksi nousi merkittävällä tavalla esille: organisaation tietojärjestelmät ja 

ihmisulottuvuus eli controllerin persoonallisuuden vaikutus rooliin. Hieman yllättäen 

kukaan controllereista ei kuitenkaan ottanut esille laskentajärjestelmien vaikutusta 

roolinsa kehittymiseen. Näin ollen tutkimustulokset eivät ole täysin yhteneviä 

Järvenpään (2001) viitekehyksen kanssa. 

Aineiston mukaan tietojärjestelmillä nähdään olevan controllerin roolia 

tulevaisuudessa mikrotasolla merkittävästi muokkaava vaikutus. Controllerit uskovat 

työnkuvansa tulevan pitämään yhä enemmän sisällään IT-asiantuntijuuden 

elementtejä. Tämän suuntaisia muutoksia on jo nyt hyvin havaittavissa case-

yrityksessä, sillä SAP:n käyttöönoton ollessa aivan käsillä moni case-yrityksessä 

toimiva controller on käyttöönotossa avainroolissa. Vaikka controllerit uskovat SAP:n 

vapauttavan aikaa manuaalityöstä analyyttisempiin tehtäviin, koetaan järjestelmien 

kompleksisuuden toisaalta edellyttävän hyviä IT-taitoja. Tämä havainto osuu hyvin 

yksiin Yazdifarin et al. (2005) näkemyksen kanssa siitä, että controllerilta odotetaan 

tulevaisuudessa yhä kehittyneempää tietoteknistä osaamista. Tulokset antavat 

tukensa myös Verstegenin et al. (2007) väitteelle, jonka mukaan tietotekniikan ja ERP-
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järjestelmien kehittyminen on mitä merkittävin tulevaisuuden controllerin rooliin 

vaikuttava tekijä. 

Kirjallisuudessa on aiemmin argumentoitu sekä puolesta (kts. esim. Scapens & 

Jazayeri 2003) että vastaan (kts. esim. Jack & Kholeif 2008) liittyen ERP-järjestelmien 

myötävaikutukseen controllerin roolin modernisoitumiselle. Tämä tutkimus antaa 

varovaisen tukensa Scapensin et al. (2003) näkemykselle siitä, että ERP-järjestelmien 

kehittyminen nimenomaan edistäisi controllerin roolin kehittymistä prosessi- ja 

liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Järjestelmäkehityksen nähdään 

mahdollistavan yhä monipuolisemman raportoinnin. Toisaalta nopeampien 

järjestelmien uskotaan vapauttavan controllerien aikaa varsinaisten analyysien 

tekemiselle, jonka nähdään tuovan liiketoiminnan johtamiseen merkittävästi lisäarvoa. 

Mielenkiintoinen havainto on kuitenkin se, että toistaiseksi vaikutus näyttää olevan 

jokseenkin päinvastainen SAP:n varhaisen käyttöönottovaiheen mukanaan tuomien 

testauksien ja pakollisen raportoinnin vuoksi. Järjestelmässä esiintyvät virheet ja 

puutteet ovat myös lisänneet manuaalisen työn taakkaa. SAP:n käyttöönoton todellisia 

vaikutuksia on näin aikaisessa vaiheessa vielä hyvin vaikea ennustaa. 

Controllerin työnkuvan sisältäessä yhä enemmän edellä kuvatun laista IT-

asiantuntijuutta, voidaan case-yrityksen controllerin roolin kohdalla puhua 

ammatillisten rajapintojen hämärtymisestä eli hybridisaatiosta. IT-hybridisaation 

voimakkuus vaihtelee controllerista toiseen, eikä sitä voida yleistää koskemaan kaikkia 

case-yrityksessä toimivia controllereita. Tästä huolimatta tämänlainen kehityssuunta 

on aineiston perusteella hyvin ilmeinen ja controllerit itse uskovat sen yleistyvän 

tulevaisuudessa, mikä antaa tukensa Caglion (2003) näkemykselle controllerin roolin 

hybridisaatiosta. 

Controller-toiminnon hajauttamisella nähdään olevan yksinomaan myönteisiä 

vaikutuksia liiketoimintaorientaation näkökulmasta. Hajauttaminen mahdollistaa 

reaaliaikaisen kommunikaation liiketoiminnan vetäjien kanssa ja controllereiden on 

myös helpompaa pysyä ajan tasalla siitä, mitä liiketoiminnan puolella tapahtuu. Ei ole 

lainkaan harvinaista, että controller kuuluu osaksi johtoryhmää, minkä koetaan 

edesauttavan taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. Myös 

controllerin vaikutusmahdollisuudet koetaan paremmiksi, mikäli controller pääsee 

vaikuttamaan johtoryhmässä. Kaiken kaikkiaan tulokset tukevat hyvin Järvenpään 
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(2007) esittämiä hajauttamiseen liittyviä etuja. Vaikkei kaikki case-yrityksessä toimivat 

controllerit olekaan sijoittuneet liiketoiminnan läheisyyteen, on case-yrityksessä pyritty 

viime aikoina hajauttamaan controller-toimintoa entistä vahvemmin.  

Friedman ja Lyne (1997) ovat todenneet, että hajauttaminen edistää controllerin 

irtautumista perinteisestä pavunlaskijan roolista. Case-yrityksen controllerien kohdalla 

tämä ”irtautuminen” näkyy ennen kaikkea liiketoiminnan tukemiseen tähtäävien 

tehtävien lisääntymisenä, mutta moni niistä näyttäisi yhä vaativan perinteistä 

’numeronmurskaamista’. Näin ollen ei voida sanoa, että hajauttamisen myötä 

pavunlaskijan rooli olisi jäänyt historiaan. Osa tutkijoista on myös kritisoinut 

hajauttamista erilaisin perustein. Ensinnäkin sen on nähty aiheuttavan roolikonflikteja 

(Maas et al. 2009), joita tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu. Päinvastoin, 

controllerit kokivat toiminnan ja kanssakäymisen vain helpottuvan voidessaan toimia 

liiketoiminnan yhteydessä. Sen sijaan nimenomaan keskitetyn toiminnon nähtiin 

haittaavan controllerin toimimista paikallisen liiketoimintajohdon tukihenkilönä; 

keskitetty controller ei pysy asioista ajan tasalla, eikä näin ollen kykene tukemaan 

liiketoimintaa parhaansa mukaan. 

Aineistossa nousee huomattavalla tavalla esille myös persoonallisuuden vaikutus 

roolin kehittymiseen. Vaikka pavunlaskijan piirteitä on aineiston perusteella yhä 

havaittavissa, nousi controllereissa esille piirre, joka eroaa hyvin merkittävästi tästä 

perinteisestä vertauskuvasta: halu asioiden kehittämiseen. Moni controller nosti esille 

halunsa kehittää laskentamenetelmiä ja toimintatapoja, jotta työ voitaisiin suorittaa 

entistä nopeammin ja tehokkaammin. Samalla esille nousi myös se tosiasia, ettei 

todellisuudessa useinkaan ole aikaa varsinaiselle kehitystyölle. Controllerit toivoisivat 

voivansa käyttää enemmän aikaa työkalujen kehittämiseen, jolloin rutiiniaskareet 

hoituisivat nopeammin. Tällöin enemmän aikaa jäisi analyyttisemmalle työlle, mikä 

taas edistäisi roolin modernisoitumista. Niin ikään aktiivisuus ja halu kehittää omaa 

rooliaan ovat vastausten perusteella lähes välttämättömiä ominaisuuksia, jotta rooli voi 

kehittyä täysipainotteisesti liikkeenjohdon konsultin suuntaan. Näin ollen Byrnen ja 

Piercen (2007) voidaan nähdä olleen oikeilla jäljillä korostaessaan 

persoonallisuustekijöitä roolin kehittymisessä sekä controllerin omaa kehittämishalua 

roolinsa suhteen. 
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Varsinaisten persoonallisuudenpiirteiden lisäksi pätevyydellä ja työkokemuksen 

pituudella nähtiin olevan selvä yhteys kykyyn toimia liiketoimintajohdon sparraajana. 

Byrnen et al. (2007) tutkimus saa tukensa myös johdon controllereita kohtaan 

asettamien odotusten suhteen; tutkimuksen perusteella nimittäin johtamiskulttuuri, 

johdon tapa kommunikoida controllereiden kanssa ja johdon controller-toiminnon 

kehittymiselle asettamien suuntaviivojen koettiin vaikuttavan roolin kehitykseen. 

 

5.3 Controllerin roolimetaforien esiintyminen 

 

Lähes poikkeuksetta controllerit kuvailivat toimenkuvaansa yhden roolimetaforan 

sijasta useiden eri metaforien kautta. Controllerit vaihtavat roolista toiseen tarpeen 

tullen hyvinkin nopeasti, ja joskus voidaan toimia eri rooleissa samanaikaisesti. Tämä 

kertoo osaltaan controllerin työn haastavuudesta ja sille asetetuista moninaisista 

vaatimuksista.  

 

Informaatioroolit 

Erilaiset informaatioroolit olivat edelleen selvästi näkyvissä controllerin työnkuvassa; 

moni controller myönsi tunnistavansa perinteiset numeronmurskaajan ja pavunlaskijan 

roolit omassa työssään. Partasen (2001) rooleista erityisesti informaatikon mutta myös 

tulkin, lähettilään ja kouluttajan roolit nousivat esille. Pavunlaskijamaisen informaatikon 

rooli elää vahvana pääasiassa raportoinnin ja muun rutiininomaisen informaation 

tuottamisen johdosta. Sen sijaan epäonnistuneina pidettävien vakoojan ja salapoliisin 

roolien tunnistaminen osoittautui vaikeaksi tässä tutkimuksessa; controller ei 

välttämättä itse tiedä tai pysty arvioimaan sitä minkälaisena muut organisaatiossa 

toimivat henkilöt häntä pitävät. Näiden roolien esiintymisen arvioimiseksi tulisi 

tutkimusasetelman olla toisenlainen. 

Tulkkina controllerit kokevat toimivansa usein yhteyttä pitävänä välikätenä keskitetyn 

talousorganisaation suuntaan. Controllereiden tulee usein myös selventää taloutta 

koskevaa informaatiota henkilöille, joilla ei ole talouteen pohjaavaa koulutusta tai 

taustaa. Lähettilään rooli taas tunnistettiin helpohkosti kenties siitä syystä, että se 

kuvaa nimenomaan konsernin emoyhtiössä toimivien controllerien suhdetta 



85 
 

tytäryhtiöön. Haastateltavista controllereista suurin osa kuuluu emoyhtiön 

organisaatioon, ja controllerin koettiin osaltaan edistävän konsernin arvoja. 

Mielenkiintoista oli se, ettei konsernin arvojen edistämistä tästä huolimatta koettu 

nimenomaisesti controllerille kuuluvaksi tehtäväksi. Pääasiassa arvojen koettiin 

välittyvän controllerin välittämän taloudellisen informaation kautta. 

Controllerin koulutusroolin (kts. Partanen 2001) taas koettiin hiljattain vahvistuneen 

SAP-projektin vuoksi, johon liittyen osa controllereista on velvollisia antamaan 

järjestelmäkoulutusta kollegoilleen. SAP-projektia lukuun ottamatta controllerit eivät 

kuitenkaan järjestä varsinaisia koulutustilaisuuksia case-yrityksessä. Kouluttamisen 

ohella controllerit kokevat myös jossain määrin edistävänsä talouden näkökulman ja 

talousterminologian ymmärrystä. Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi 

liiketoiminnan vetäjien kanssa pidettävissä palavereissa. Kouluttaja-roolin lisäksi 

tunnistettiin myös opettajan rooli, jolla viitattiin muun henkilöstön perehdyttämiseen. 

Näiden kahden roolin välinen ero lienee kuitenkin puhtaasti semanttinen; ne 

tarkoittavat hyvin pitkälle samaa asiaa, sillä opettajan rooli mainittiin juuri kouluttajan 

roolin yhteydessä. 

Valvontaroolit 

Toisin kuin edellä esiteltyjä informaatiorooleja, valvontarooleja esiintyy controllereiden 

työnkuvassa varsin niukasti. Näin ollen aineisto antaa tukensa Verstegenin et al. 

(2007) roolijaottelulle, jonka mukaan informaatiorooli on valvontaroolia yleisempi. 

Aineisto eroaa Verstegenin et al. (2007) havainnosta kuitenkin siinä, että case-

yrityksen kohdalla valvontarooleja tunnistettiin suhteessa hyvin paljon heikommin. 

Tämä ei kuitenkaan ole yllättävää, mikäli asiaa tarkastelee aiemmin käsitellystä 

controllerin kaksoisroolista käsin; kaksoisrooli painottuu aineiston perusteella selkeästi 

tukiroolin suuntaan. Valvontaroolin heikkoudesta kertoo osaltaan myös se, ettei 

perinteinen poliisin rooli (kts. esim. Yazdifar et al. 2005) saanut kannatusta 

controllerien keskuudessa. Valvontaroolin tärkeyden koetaan vähenevän entisestään 

tietojärjestelmien kehittymisen ja controllerin vahvistuvan 

liiketoimintasuuntautuneisuuden myötä. 

Valvontarooleista laajasti tunnettu vahtikoiran rooli (kts. esim. Pierce ja O’Dea 2003) 

esiintyy case-yrityksessä pääasiassa keskitetyssä controller-toiminnossa ja 
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kirjanpidollisten työtehtävien yhteydessä. Järvenpään (2001) näkemys siitä, että 

vahtikoirana toimiminen on rooli, joka on säilyttänyt tärkeytensä tasaisesti ajan 

saatossa, on ristiriidassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Kuten jo todettu, erilaiset 

controllerin valvontaroolit ovat selvästi menettäneet tärkeyttään viime aikoina. 

Myös Partasen (2001) sosiaaliviranomaisen eli eräänlaisen palvelualttiin 

ongelmanratkaisijan rooli tunnistettiin, joskin se nimenä aiheutti hieman hämmennystä 

controllereissa. Yleisesti koettiin, että controllerilta edellytetään 

ongelmanratkaisutaitoja ja aktiivisuutta ottaa kantaa päätöksentekoon. Tämän ilmiön 

nähtiin vahvistuneen viime vuosina controllerien siirryttyä entistä vahvemmin 

liiketoiminnan tueksi. Sosiaaliviranomaisen rooli riippuu pitkälti paitsi controllerin 

sijoittumisesta organisaatiossa ja tämän omasta halusta ottaa tehtäväkseen erilaisten 

ongelmien ratkaisemisen, myös siihen tarvittavasta ajasta. Controllerille ei muiden 

tehtävien ohessa useinkaan jää aikaa proaktiiviseen ongelmien selvittelyyn, jolloin 

sosiaaliviranomaisen rooli on ennemminkin tavoite, kuin todellisuus. 

Johtamisroolit 

Johtamisroolit näkyvät selvästi valvontarooleja paremmin case-yrityksen 

controllereiden kohdalla. Suurimman osan ajastaan controllerit käyttävät toimien 

erilaisissa tuki- ja johtamisrooleissa. Lähes jokainen controller toivoi johtamis- ja 

tulevaisuusorientointuneiden roolien vahvistumista tulevaisuudessa, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että aikaa halutaan vapautuvan informaatiorooleista liiketoiminnan 

tukemiseen ja analyyttisempiin tehtäviin.  

Ennen kaikkea hajautetusta toiminnosta käsin toimivat controllerit tunnistivat Partasen 

(2001) nimeämän bisneksen vetäjän luottomiehen roolin sekä yleisemmin käytetyt 

liiketoiminnan johdon konsultin ja neuvonantajan roolit (kts. esim. Burns et al. 2001 ja 

Granlund et al. 1998b). Esimerkiksi myynnin ja hankinnan controllerit sparraavat 

tulosyksikkönsä johtoa ja ottavat useimmiten pyydettäessä kantaa päätöksentekoon. 

Controllerit eivät kuitenkaan ota kantaa siihen mitä raaka-aineita hankitaan tai mitä 

myydään ja minne, vaan keskittyvät tekemään analyyseja toteutuneen informaation 

pohjalta. Tällainen myynnin ja hankinnan optimoiminen ei case-yrityksessä kuulu 

controllereiden työnkuvaan, vaan se on supply chain management -tiimin tehtävä. 

Tämä tukee Partasen (2001) havaintoa siitä, että controllerit harvemmin yksin tekevät 
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päätöksiä, joista he vastaisivat henkilökohtaisesti. Johtoryhmään kuuluvia 

controllereita lukuun ottamatta, controllerit eivät myöskään yleensä kyseenalaista 

liiketoimintajohdon tekemiä päätöksiä, mikä taas on vastoin Partasen (2001) 

näkemystä. Liiketoimintajohdon asiantuntijuutta ei useinkaan uskalleta 

kyseenalaistaa, vaikka jotkin päätökset näyttäisivätkin taloudellisesta näkökulmasta 

katsottuna epäloogisilta.  

Muun muassa Järvenpään (2001) ja Weberin (2011) tunnistama johtoryhmän jäsenen 

metaforinen rooli on yleistynyt case-yrityksessä viime aikoina erityisesti sen myötä, kun 

controllereita on pyritty ottamaan entistä enemmän mukaan yrityksen 

strategiakeskusteluun. Toisaalta näyttää myös siltä, että controllerin oma halukkuus 

olla mukana päätöksenteossa vaikuttaa vahvasti roolin esiintyvyyteen. Controllerista, 

joka johtamisen sijaan haluaa ennen kaikkea keskittyä numeroiden parissa 

toimimiseen ja raporttien analysoimiseen tuskin tulee johtoryhmän jäsentä. Case-

yrityksessä toimivien controllereiden moninaiset työnkuvat ja roolitukset osoittavat 

hyvin sen, että myös tällaiselle perinteisemmälle controllerille on yhä paikkansa 

organisaatiossa. 

Tulevaisuusorientoituneet roolit 

Tulevaisuusorientoituneista rooleista tukensa saa ennen kaikkea IT-hybridicontrollerin 

rooli, mutta myös muutosagentin rooli on jonkin verran yleistynyt viime vuosina. Tämän 

tutkimuksen perusteella Partasen (2001) ralliauton kartanlukijan metafora on 

ennemminkin näkemys tulevaisuuden controllerin roolista, kuin tämän hetken 

controllerin kuvaus. 

Muiden muassa Burns ja Baldvinsdottir (2005) sekä Byrne ja Pierce (2007) ovat 

argumentoineet controllerin erilaisten yhdistelmä- eli hybridiroolien lisääntymisen 

puolesta. Tulevaisuusorientoitunut IT-hybridicontroller on tietojärjestelmien kasvavan 

merkityksen myötä yleistynyt case-yrityksessä ja sen uskotaan yleistyvän vastakin. 

Erityisesti käsillä olevan SAP-projektin myötä joidenkin controllerien työnkuva on 

jakautunut talouden työtehtävien lisäksi ERP-järjestelmien kehittämistä ja 

administrointia vaativiin tehtäviin. Näin ollen tutkimuksen tulokset antavat vahvan 

tukensa Caglion (2003) kuvaileman IT-hybridicontrollerin yleistyvyydelle. Tällaisen IT-

asiantuntijuuden elementtejä sisältävän roolin uskotaan yleistyvän tulevaisuudessa, 
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sillä controllereiden käyttämät työkalut pohjautuvat entistä vahvemmin erilaisiin 

tietojärjestelmiin. Työkalujen laadukkuutta ja toimivuutta voidaan näin ollen pitää 

suoraan verrannollisina järjestelmien toimivuuteen nähden. 

Granlundin et al. (1997) modernista controllerista käyttämä muutosagentin 

roolimetafora sopii haastateltujen mielestä hyvin kuvaamaan controlleria, joka on 

aktiivisesti mukana kehittämässä esimerkiksi ei-taloudellisia mittaristoja. Case-

yrityksen kohdalla tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset KPI-mittaristot. Myös 

controllereiden laatimat ad hoc -raportit ja erillisanalyysit voivat pohjautua kokonaan 

ei-taloudelliseen dataan. Muutosagentin roolin esiintyvyys osoittautui vielä melko 

maltilliseksi, sillä vain muutama controller tunnisti itsessään sille ominaisia piirteitä. 

Roolin nähtiin yleistyvän tulevaisuudessa nimenomaan controllerin työnkuvan 

lisääntyvän liiketoimintapainotteisuuden myötä, eikä niinkään oma-aloitteisen 

persoonallisuuden kautta. Tämä eroaa Granlundin et al. (1997) näkemyksestä, jonka 

mukaan muutosagentin rooliin esiintymiseen vaikuttaa ennen kaikkea controllerin oma 

proaktiivisuus ei-taloudellisten mittaristojen kehittämisessä. 

 

5.4 Ei-taloudellinen informaatio controllerin työssä 
 

Aineisto tukee Vaivion (2004) näkemystä ei-taloudellisen informaation merkityksen 

korostumisesta controllerin työnkuvassa. Yleisesti koettiin, että controllereiden 

odotetaan vastaavan kaikenlaisen numeropohjaisesta informaatiosta tuottamisesta, ja 

tällainen informaatio on hyvin usein muutakin kuin tulossidonnaista ja euromääräistä. 

Kuten edellä jo todettiin, esimerkiksi erilaiset KPI-mittarit perustuvat entistä enemmän 

ei-taloudelliseen informaatioon. Controllerit ovat vahvasti mukana raportoimassa KPI-

lukuja ja kehittämässä mittaristoja. Case-yrityksessä paljon käytettyjä ei-taloudellisia 

KPI-mittareita ovat muun muassa TRIF (Total Recordable Injury Frecuency) ja PSER 

(Process Safety Events Rate). Myös tuotannon käyttöasteita kuvaavia mittareita 

voidaan pitää ei-taloudellisina. 

On esitetty, että controllerin tulisi olla aktiivisesti mukana organisaation 

vastuullisuuskentässä (kts. esim. Burritt & Schaltegger 2010 ja Schaltegger & Zvezdov 

2015). Viime vuosina niin yleisesti kuin case-yrityksenkin toiminnassa tärkeyttään 

kasvattaneet vastuullisuusasiat ovat vaikuttaneet merkittävästi myös controllerin 
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rooliin ja työnkuvaan. Case-yrityksen kohdalla vastuullisuuskenttä yhdistyy controllerin 

työnkuvaan pääasiassa vuosittain laadittavan vastuullisuusraportin kautta. 

Controllereista moni osallistuu vastuullisuusraporttiin syötettävien tietojen 

raportoimiseen. Näin ollen sellainen näkemys, etteivät controllerit usein ole lainkaan 

mukana yrityksen vastuullisuusraportoinnissa tai -laskennassa (kts. esim. Schaltegger 

& Zvezdov 2015), ei saa tukeaan tältä tutkimukselta. Case-yrityksen controllerit 

osallistuvat aktiivisesti raportointiin, joskin varsinaisen laskennan toteuttavat muut kuin 

controllerit.  

Varsin yllättävää oli se, miten tietämättömiä controllerit olivat raportoimansa 

vastuullisuusdatan alkulähteestä ja siitä, miten arvojen varsinainen laskeminen on 

toteutettu. Controllerit kokivat olevansa ennen kaikkea eräänlainen välikäden toimija, 

joka ensin laatii raportteja saamistaan luvuista ja sitten välittää tätä raportoimaansa 

tietoa eteenpäin johdolle. Vastuullisuusraportointi miellettiin myös teknisesti 

kuulumattomaksi perinteisen talouden controllerin vastuualueeseen. Controllerit 

kokivat, ettei heillä ole kovin syvällistä ymmärrystä raportoimansa informaation 

sisällöllisestä tai teknisestä puolesta. Tulokset näyttävät puoltavan Clarken ja O’Neillin 

(2005) näkemystä siitä, että puutteellinen tekninen osaaminen ympäristöasioissa 

rajoittaa controllerin vaikutusmahdollisuuksia vastuullisuuskentässä. Haastatelluista 

suurin osa koki vastuullisuusraportoinnin perinteiselle talouden controllerille 

jokseenkin vieraaksi osa-alueeksi. Ylipäänsä ei-taloudellisen informaatio herätti 

käsitteenä melko paljon keskustelua. Sitä pidettiin jopa harhaanjohtavana terminä, sillä 

taloudellisen aspektin nähtiin olevan vahvasti taustalla myös ei-taloudellisessa 

mittaamisessa. 

Vastuullisuuskentässä vaadittava tekninen osaaminen löytyy case-yrityksessä 

pääasiassa erillisestä HSE-yksiköstä, jonka nimen kirjainlyhenne tulee englannin 

kielen sanoista health, safety ja environment. Kyseinen yksikkö vastaa 

vastuullisuusasioiden järjestämisestä organisaatiossa yleisellä tasolla ja se koordinoi 

hyvin pitkälle myös vastuullisuusraportin toteuttamisen. HSE-yksikössä ei kuitenkaan 

toimi talouden controllereita ja siellä toimivilla asiantuntijoilla on pitkälti muu kuin 

talouspohjainen koulutustausta. Näin ollen tutkimustulokset antavat tukensa Albeldan 

(2011) havainnolle siitä, että varsin usein organisaation vastuullisuusasioiden 
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mittaamisesta vastaa erillinen vastuullisuusyksikkö, jonka palveluksessa ei ole 

ainuttakaan laskenta-alan ammattilaista. 

Schaltegger et al. (2015) ovat esittäneet, että controllerilla on vastuullisuuskentässä 

eräänlaisen mittareita valitsevan, informaatiota keräävän ja tätä tietoa 

päätöksentekijöille kommunikoivan portinvartijan rooli.  Tutkielman aineisto ei 

kuitenkaan anna tukeaan tälle näkemykselle, sillä case-yrityksessä controllerin rooli 

näyttää pitkälti rajoittuvan relevantin informaation välittämiseen päätöksentekijöille. 

Myöskään tutkijoiden tunnistama valta-aspekti ei näytä toteutuvan case-yrityksen 

controllereiden kohdalla, sillä heillä ei ole valtaa vaikuttaa siihen millaista tietoa 

kerätään ja minkälaisin menetelmin. Sen sijaan case-yrityksen controllereiden roolia 

vastuullisuuskentässä kuvaa paremmin Mistryn et al. (2014) kuvaama ’fasilitaattorin’ 

rooli, joka ennen kaikkea keskittyy avustamaan johtoa vastuullisuusasioihin liittyvässä 

päätöksenteossa.  

  



91 
 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

6.1 Tutkimuksen varaukset ja yleistettävyys 

 

On tärkeää ymmärtää, ettei tapaustutkimus voi luonteensa vuoksi olla milloinkaan 

täysin objektiivista. Tämä johtuu siitä, että tutkimukseen vaikuttavat aina ympäröivä 

sosiaalinen todellisuus sekä tutkijan omat näkemykset ja tutkimuskohteesta tekemät 

tulkinnat (Scapens 1990, 277). Laadullisen tutkimuksen tutkimuskenttä ei ole puhtaasti 

empiirinen, sillä se mihin tutkijan kiinnostus kohdistuu muokkaa sitä suurelta osin. 

Toisinaan laadullisia tapaustutkimuksia on arvosteltu siitä, että ne sortuvat liian usein 

pelkkään tarinankerrontaan. Parhaimmillaankin niiden tieteellinen panos on 

jonkinlaista varovaista teorianluomista myöhemmin tapahtuvaa todellista testaavaa 

tutkimusta varten. (Ahrens & Chapman 2006, 820).  

Yhtenä laadullisen tutkimuksen ”sudenkuoppana” voidaan nähdä tutkijan tahallinen tai 

tahaton puuttuminen tutkittavana olevaan ilmiöön. Erityisesti haastattelu- ja 

keskustelutilanteissa kiusaus puuttua tilanteisiin ja vastauksiin voi muodostua 

tutkimuksen luotettavuuden kannalta ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa on kiinnitetty 

erityistä huomiota tutkijan objektiivisuuteen ja pyritty minimoimaan kaikenlainen 

tutkijan interventio. Pääasiassa tähän on vaikutettu muotoilemalla 

haastattelukysymykset paitsi hyvin selkeiksi ja helposti tulkittaviksi, myös 

mahdollisimman vähän haastateltavia johdatteleviksi. 

Toisinaan tapaustutkimuksen onnistumista uhkaa se, että tutkittava alue on liian laaja 

ja kompleksi kokonaisuus tutkijan hallittavaksi. Rajojen vetäminen sille, mikä tulee 

osaksi tutkimusta ja mikä ei voi osoittautua hyvin vaikeaksi. (Scapens 1990, 276.) 

Myös tässä tutkimuksessa ilmiöiden välisiä rajoja voi olla hankala hahmottaa. Tätä 

ongelmaa on pyritty ehkäisemään rajaamalla teoreettinen viitekehys sopivan 

kokoiseksi. Niin ikään tutkimusaineiston ja teorian vertaaminen ja rinnakkain 

kuljettaminen koko tutkimuksen ajan parantaa osaltaan tämän tutkimuksen laatua ja 

eheyttä. Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on rajattu koskemaan 

controllerin roolin kehittymistä, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä controllerin roolia 

vastuullisuuskentässä käsitteleviin tutkimuksiin.  
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Koska tapaustutkimuksissa otoskoko on niin pieni, ei sen pohjalta voida tehdä 

luotettavia yleistyksiä koko populaatiosta. Vaikka tapaustutkimuksia ei voida pitää 

tilastollisesti yleistettävinä, toimivat ne kuitenkin hyvin niin sanotussa ”teoreettisen 

yleistävyyden” roolissa. Teoreettisella yleistävyydellä tarkoitetaan sitä, että teoriaa 

yleistetään sen pätiessä yhä useampien tapausesimerkkien perusteella. (Scapens 

1990, 276–278.) Kuten edellä jo mainittiin, tämän tutkimuksen kohdalla kiinnitetään 

erityistä huomiota tutkimustulosten ja teoreettisen viitekehyksen väliseen 

vuoropuheluun. Havainnot on pyritty kuljettamaan mahdollisimman hyvin rinnakkain 

teoreettisen viitekehyksen kanssa. Lisäksi tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset 

pyritään rajaamaan niin, ettei tutkimus rönsyile tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti kertoo tutkimusaineiston ja -tulosten luotettavuudesta. Se tarkoittaa 

myös sellaisten mahdollisten satunnaisten olosuhteiden minimoimista, jotka voisivat 

vaikuttaa vastausten uskottavuutta heikentävällä tavalla. Validiteetti taas kuvaa sitä 

kuinka hyvin tutkija pysyy asiassa ja todella tutkii sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Validissa 

tutkimuksessa vain tutkittavana oleva ilmiö tulisi kuvata mahdollisimman 

monipuolisesti ja todenmukaisesti. (McKinnon, 1988, 36.) Huomionarvoista on se, että 

tapaustutkimuksen havaintojen validiteetti on hyvin pitkälle riippuvainen siitä 

kontekstista, jossa tutkimus toteutetaan. Tutkijan tulisi pyrkiä parhaansa mukaan 

arvioimaan omien tulkintojensa validiteettia. (Scapens 1990, 275.) 

McKinnon (1988, 37–39) on esittänyt, että tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia 

uhkaavat tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään, joita ovat: tutkijasta itsestään johtuvat 

tekijät, tutkijan puolueellisuus ja ennakkoluulot, tiedonsaannin rajoitteet sekä 

ihmismielestä aiheutuvat seikat. Tämän tutkimuksen osalta tutkijan läsnäoloa ei pidetä 

merkittävänä uhkana tutkimuksen luotettavuudelle, sillä tutkimusta ei toteuteta 

osallistuvan havainnoinnin muodossa. Tiedonsaantia on saattanut rajoittaa se, mikäli 

haastateltavat eivät ole kokeneet voivansa puhua kaikista aiheista samassa 

yrityksessä työskentelevän tutkijan kanssa. Haastattelijan on myös hyvin vaikea tietää, 

mikäli haastateltavat ovat vastanneet kysymyksiin epärehellisesti tai vaikkapa 

liioitellen. Anonymiteetin suojalla mahdollisia tietoaukkoja on pyritty minimoimaan 
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tässä tutkimuksessa. Tarpeen tullen haastatteluissa on myös tehty tarkentavia 

kysymyksiä ja avattu vaikeaselkoisia käsitteitä, jotta tutkijalle olisi jäänyt 

mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa vastausten suhteen.  

 

6.2 Yhteenveto ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
 

Työssä tutkittiin controllerin roolin kehittymistä case-yrityksen perusteella. Roolin 

kehittymistä tarkasteltiin paitsi jo toteutuneesta kehityksestä käsin, myös 

controllereiden omien tulevaisuudennäkymien pohjalta. Tutkimuksen mukaan 

controllerin rooli on selkeästi modernisoitumassa, sillä se pitää sisällään yhä enemmän 

liiketoimintaorientoituneita elementtejä. Tästä huolimatta roolissa on yhä selkeästi 

perinteiselle pavunlaskijalle ominaisia piirteitä, mikä johtuu ennen kaikkea 

rutiininomaisen kuukausiraportoinnin huomattavasta merkityksestä controllerin 

työnkuvassa. Tulevaisuudessa tietojärjestelmien merkityksen uskotaan korostuvan 

entistä vahvemmin controllerin työnkuvassa, jolloin controllerilta edellytetään 

taloudellisen tietämyksen lisäksi myös monipuolisia IT-taitoja; controllerin 

ammattikuntaan voidaan jo nähdä ilmestyneen eräänlainen IT-hybridicontroller, jonka 

työ pitää sisällään IT-asiantuntijuutta, kuten esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämistä. 

Tutkimuksen mukaan controllerin roolin kehittymiseen vaikuttavia merkittävimpiä 

muutosvoimia ovat tietojärjestelmien kehittyminen, hajautettu controller-toiminto, 

controllerin persoonallisuudenpiirteet ja oma proaktiivisuus roolin kehittämisessä. 

Työssä tutkittiin myös ei-taloudellisen informaation merkitystä roolin kehittymisessä ja 

tutkimus osoittaa controllerin työn pitävän sisällään yhä enemmän myös muun kuin 

euromääräisen ja tulossidonnaisen informaation tuottamista ja käsittelemistä. Ei-

taloudellinen informaatio, jonka parissa controllerit työskentelevät, päätyy usein case-

yrityksen vastuullisuusraporttiin. Controllerin rooli vastuullisuuskentässä on toimia 

raportoimansa informaation välittäjänä sitä tarvitseville tahoille. Controllerin rooliin 

vastuullisuuskentässä ei odoteta merkittäviä muutoksia tulevaisuudessa, joskin sen 

uskotaan kasvavan luonnollisesti samalla, mikäli vastuullisuusraportointi tulee case-

yrityksessä kasvamaan. 

 

Työn päätutkimuskysymys oli asetettu muotoon: 
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Miten controllerin rooli on kehittynyt ja miten rooli tullee kehittymään? 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että controllerin rooli on selvästi kehittynyt ja 

parhaillaan kehittymässä kohti johdon konsultoimista ja liiketoiminnan tukena olemista. 

Tästä huolimatta controllerin työnkuva pitää yhä sisällään myös perinteiselle 

pavunlaskijalle ominaista ”numeronmurskaamista” ja historiatietoon keskittymistä, 

mikä näkyy esimerkiksi kuukausittaisesta rutiiniraportoinnista aiheutuvana 

merkittävänä työmääränä. Historiatieto ja tulevaisuuteen painottuminen eivät 

kuitenkaan näytä olevan toisensa poissulkevia elementtejä; historiatiedolla nähdään 

olevan tärkeä rooli myös tulevaisuuden ennustamisessa, sillä vain toteumaan 

perustuva tieto on varmaa tietoa. 

Tämän tutkimuksen valossa näyttäisi olevan liian aikaista todeta perinteisen 

pavunlaskijan vertauskuvan jääneen ajastaan jälkeen. Toisin kuin aiemmassa 

kirjallisuudessa on vahvasti esitetty (kts. esim. Granlund & Lukka 1998b ja Vaivio & 

Kokko 2006), pavunlaskijaa ei liene järkevää pitää modernin controllerin vastakohtana, 

sillä myös liiketoimintaorientoituneen controllerin toimenkuva pitää sisällään enemmän 

tai vähemmän rutiinitehtäviä. Aineiston perusteella nykycontrolleria voitaisiin 

luonnehtia, erästä haastateltua lainaten, ”mahdollisimman liiketoimintaorientoituneeksi 

pavunlaskijaksi”. 

Lisäksi pääkysymykseen etsittiin vastauksia seuraavien alatutkimuskysymysten 

avulla: 

Mitkä tekijät controllerit kokevat merkittävimmin vaikuttavan roolin kehittymiseen nyt ja 

tulevaisuudessa? 

Millaisia rooleja ja roolimetaforia controllerit itse tunnistavat? 

Millainen merkitys ei-taloudellisella informaatiolla on controllerin roolin kehityksessä ja 

millainen on controllerin rooli vastuullisuuskentässä? 

Aineiston perusteella controllerin roolin muotoutumiseen vaikuttavat ennen kaikkea 

tietojärjestelmien, pääasiassa ERP-järjestelmien kehitys, controllerin persoonallisuus 

ja proaktiivisuus roolinsa kehittämisessä, controller-toiminnon hajauttaminen ja johdon 

controller-toiminnon kehittymiselle asettamat rajat sekä controllereiden osallistaminen. 

Näiden tekijöiden uskottiin tulevan vaikuttamaan roolin kehittymiseen myös jatkossa, 
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joskin tietojärjestelmien kehitys nousi yksittäiseksi merkittävimmäksi roolin 

muutosajuriksi. Mielenkiintoinen havainto oli se, ettei kirjallisuudessa esitetyillä 

makrotason tekijöillä koettu olevan suoranaista vaikutusta controllerin rooliin; niiden 

koettiin vaikuttavan controllereihin ikään kuin organisaation johdon kautta ja sen 

suodattamina. Oheiseen kuvioon on koottu tutkimuksen perusteella merkittävimmin 

controllerin rooliin kehittymiseen vaikuttavat tekijät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Tutkimuksen perusteella controllerin rooliin eniten vaikuttavat muutosajurit 

Monet kirjallisuudessa esitetyistä roolimetaforista saivat tukensa haastatteluista ja 

ryhmäkeskustelusta. Heikoimmin tunnistettiin kuitenkin erilaisia valvontarooleja, mikä 

osoittaa hyvin valvonnan merkityksen vähentymisen controllerin työnkuvassa. 

Tärkeimpänä controllerin roolina pidettiin paikallisjohdon tukemista ja päätöksenteon 

avustamista, mikä on kirjallisuudessakin tunnistettu laaja-alaisesti controllerin 

tärkeimmäksi rooliksi (kts. esim. Verstegen et al. 2007 ja Maas & Matějka 2009) 

Johdon konsultin ja sparraajan rooli näyttää paitsi yleistyneen myös yleistyvän 
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tulevaisuudessa lisääntyvän liiketoimintaorientaation myötä. Yleisesti controllerit 

toivoivat tulevaisuuden roolinsa tulevan pitämään sisällään enemmän analyysien 

tekemistä ja siihen läheisesti liittyvää johdon konsultointia. Tulevaa controllerin roolia 

kuvailtiinkin eräänlaiseksi analyytikoksi. Roolin modernisoitumisesta huolimatta 

perinteiset historioitsijan ja pavunlaskijan vertauskuvat osoittautuivat kuitenkin 

aineiston perusteella jossain määrin kuvaaviksi myös nykycontrollerin kohdalla. 

Tutkimuksessa nousi merkittävällä tavalla esiin IT-hybridicontrollerin rooli, jossa 

controllerin työnkuva pitää sisällään eräänlaista IT-asiantuntijuutta. Kyseessä on 

varsin ajankohtainen ilmiö, ja rooli on yleistynyt case-yrityksessä erityisesti tällä 

hetkellä käynnissä olevan SAP-projektin myötä. Yleisen digitalisaation ja 

tietojärjestelmien kasvavan merkityksen myötä tämän rooli saattaa muodostua varsin 

merkittäväksi controllerin rooliksi tulevaisuudessa.  

Tutkimus antaa selkeitä viitteitä siitä, ettei perinteinen controllerin roolin jakautuminen 

tuki- ja valvontarooliin ole enää ajankohtainen. Aineisto osoittaa, että controllerin 

valvontaroolin merkitys on viime vuosina laskenut, ja että sen merkitys tulee 

vähenemään myös tulevaisuudessa. Pääasiallisena syynä controllerin 

vahtikoiramaisen roolin vähenemiselle voidaan nähdä olevan ennen kaikkea 

tietojärjestelmien kehittyminen. Järjestelmäkehitys tekee raportoinnista nopeampaa ja 

laadukkaampaa, mikä vähentää erilaisten tarkastusten eli vahtimisen tarvetta. Tämä 

mahdollistaa controllerin resurssien keskittämisen entistä vahvemmin liiketoiminnan 

sparraamiseen, mikä puolestaan vahvistaa controllerin tukiroolia. Tutkimuksen 

valossa valvontaroolin merkitys voitaneen kyseenalaistaa tulevaisuudessa. 

Kaksoisroolin määritelmää tulisi päivittää vastaamaan tätä päivää; ennen kaikkea 

liiketoimintapainotteisilla controllereilla kaksoisrooli ei tulevaisuudessa näytä niinkään 

painottuvan tuki- ja valvontaroolin kesken, kuin tuki- ja johtamis- tai hybridiroolien 

kesken. Tulevaa aihetta koskevaa tutkimusta ajatellen kysymys kuuluukin, 

minkälainen on controllerin roolin jakautuminen jatkossa? 

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, millainen merkitys ei-taloudellisella 

informaatiolla on controllerin työssä ja millainen rooli controllerilla on siihen liittyen 

vastuullisuuskentässä. Ei-taloudellinen informaation merkitys on kasvanut viime 

aikoina controllerin työnkuvassa, mikä antaa tukensa aiemmin esitetyille näkemyksille 

(kts. esim. Yazdifar & Tsamenyi 2005). Lähtökohtaisesti controllerit ovat tekemisissä 
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kaikenlaisen numeropohjaisen informaation kanssa. Pääasiassa ei-taloudellinen 

informaatio näkyy controllerin työssä erilaisten KPI-lukujen laskemisessa ja 

mittaristojen kehittämisessä sekä vastuullisuutta kuvaavien lukujen raportoimisessa. 

Ei-taloudellinen informaation merkitys on kasvanut paitsi controllerin lisääntyneen 

liiketoimintaorientaation myötä, myös lisääntyneen vastuullisuusraportoinnin myötä; 

controllerit ovat varsin merkittävä numerotietoa vastuullisuusraporttiin tarjoava taho. 

Controllerin tehtävänä on ennen kaikkea vastuullisuusraporttiin syötettävien tietojen 

tarjoaminen johdolle. Toisin kuin aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty (Schaltegger 

& Zvezdov 2015), controllerit eivät pysty vaikuttamaan siihen millaista 

vastuullisuusinformaatiota kerätään ja minkälaisin menetelmin; controllerit eivät ole 

vastuussa varsinaisesta teknisestä laskemisesta tai mittaamisesta. Controllerin roolia 

voisi osuvimmin kuvailla eräänlaiseksi välikäden toimijaksi, välittäjäksi, joka 

ensisijaisesti tarjoaa raportoimaansa tietoa päätöksentekijöille. Teknisen tietotaidon 

puuttuminen vaikuttaa osaltaan roolin kehittymiseen tällä osa-alueella. Toisaalta case-

yrityksen controllerit eivät myöskään ole erityisen innostuneita kehittämään rooliaan 

tässä perinteiselle talouden ammattilaiselle vieraaksi koetussa kentässä. 

 

6.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Tähän tutkimukseen on liitettävissä joitain merkittäviä rajoituksia. Koska kyseessä on 

laadullinen tutkimus, pyritään tilastollisen yleistettävyyden sijasta teoreettiseen 

yleistettävyyteen. Kyseessä on yhteen yritykseen pohjautuva tapaustutkimus, mikä 

tarkoittaa sitä, ettei tuloksia voida varauksetta yleistää koskemaan kyseisen yrityksen 

ulkopuolella työskenteleviä controllereita. Näin ollen tarkasteltaessa tuloksia ja 

arvioitaessa niiden vertailukelpoisuutta on syytä pitää mielessä, että tämä tutkimus on 

tehty suomalaisessa suuren kokoluokan pörssinoteeratussa teollisuusyrityksessä. 

Yrityksen koko, organisaatiorakenne ja toimiala vaikuttavat hyvin todennäköisesti 

tuloksiin, jolloin niiden yleistäminen erityyppisiin yrityksiin ei välttämättä ole mielekästä 

ilmiöiden kontekstisidonnaisuudesta johtuen. 

Tutkimus pyrkii tarjoamaan tuoreita näkökulmia controllerin roolin tarkastelulle ja 

mahdollisuuden testata aiempia teorioita ja niiden ajankohtaisuutta nykyhetkessä. 

Aiemman teorian testaaminen uudenlaisessa kontekstissa on toiminut tutkimuksessa 
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hyvin. Teoriaosuudessa esitellyistä tutkimuksista valtaosa on suoritettu 

eurooppalaisessa tai suomalaisessa kontekstissa, jolloin ne soveltuvat hyvin tämän 

tutkimuksen perustaksi. Minkäänlaisia kulttuurisia eroja ei tässä tutkimuksessa 

havaittu, mutta toisaalta niitä ei varsinaisesti pyrittykään nostamaan esille.  

Tämän tutkimuksen tulosten vertailukelpoisuutta aiempaan kirjallisuuteen parantaa 

myös se, että teorian tutkimuksista merkittävä osa on suoritettu isoissa 

teollisuusyrityksissä. Teoriaosuuteen on myös pyritty valikoimaan tuoreita tutkimuksia 

aivan viime vuosilta, millä on pyritty varmistamaan tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja 

huomioimaan siihen liittyviä uusimpia kehityssuuntia. Haastateltujen ja 

ryhmäkeskusteluun osallistuneiden controllereiden lukumäärä osoittautui riittäväksi 

tutkimuksen kannalta. Mukaan valittiin mahdollisimman kokeneita ja erityyppisiä 

controllereita eri puolilta organisaatiota, jotta controllerin työnkuvasta ja roolista 

saataisiin mahdollisimman kattava kuva. Tietyn määrän haastatteluja tehtyä 

vastauksissa alkoi jossain määrin toistumaan samoja asioita. Osaltaan tämä osoittaa 

aineiston olevan kattava ja riittävä kuvaamaan case-yrityksen controller-toimintoa 

yleisesti. 

Controllerin roolin on havaittu olevan jatkuvassa muutoksessa. Aiempi tutkimus 

keskittyy pääasiassa controllerin roolin menneeseen kehitykseen, mutta tulevaisuuden 

roolista on esitetty hyvin varovaisia arvioita. Tämä tutkimus pyrkii paitsi antamaan 

osviittaa siitä, missä roolin kehityskulku on tällä hetkellä, myös valottamaan case-

yrityksen controllerin roolin tulevaisuudennäkymiä. Toisaalta taas ei-taloudellisen 

informaation, vastuullisuuden ja controllerin roolin yhdistäviä tutkimuksia on 

toistaiseksi julkaistu yllättävän vähän ottaen huomioon niiden merkityksen controllerin 

työnkuvassa. Tällä tutkimuksella haluttiin kuitenkin tuoda tämä ajankohtainen aihe 

mukaan controlleria koskevaan tutkimuskenttään. Lisäksi case-yrityksessä käsillä 

oleva SAP-projekti toi ajankohtaista näkökulmaa tutkimukseen, sillä ERP-järjestelmillä 

on osoittautunut olevan mitä merkittävin vaikutus controllerin roolin kehittymiselle. 

Työn tutkimuksellinen kontribuutio on siis ennen kaikkea sen tarjoamissa uusissa ja 

ajankohtaisissa näkökulmissa. Tutkimustulokset osoittivat tukensa monille controlleria, 

sen roolia ja roolin kehitystä koskeville tutkimuksille. Tältä osin tutkimuksen 

kontribuutioksi voidaan myös katsoa aikaisemman aihetta koskevan teorian 

vahvistamisen. 
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Controllerin rooli, sen kehittyminen ja erityisesti roolin kehittymisen 

tulevaisuudennäkymät tarjoavat yhä runsaasti näkökulmia tulevalle tutkimukselle. 

Suurin osa controllereita koskevaa tutkimusta on tehty perustuen controllereiden 

haastatteluihin tai heille teetettyihin kyselyihin. Myös tämän tutkimuksen aineisto 

rajattiin koskemaan vain controllereita, eikä sidosryhmien näkökulmaa huomioitu 

tutkimuksessa. Jatkossa olisi mielekästä suunnata näkökulmaa myös eri sidosryhmiin, 

ennen kaikkea controllereiden kanssa tekemisissä olevaan johtoon ja selvittää 

esimerkiksi heidän odotuksiaan controllereita kohtaan tai näkemyksiään controllerin 

roolin kehittymisestä. Eri osapuolien näkökulman huomioiva tutkimus voisi muun 

muassa paljastaa ovatko johdon odotukset ristiriidassa controllerien omien 

näkemysten kanssa. Esimerkiksi controllereiden ja operatiivisen johdon näkemyksiä 

vertaileva tutkimus voisi olla mielekästä ja toisi aivan uudenlaista näkökulmaa aihetta 

koskevaan tutkimukseen. 

Monien muiden tutkimusten tavoin tämä tutkimus osoitti, että controllerin rooli on 

kehittymässä kohti liiketoimintakumppanuutta. Näin ollen tulevissa tutkimuksissa ei 

liene enää mielekästä jatkaa sen pohtimista onko rooli kehittymässä 

liiketoimintaorientoituneemmaksi, vaan ennemminkin keskittyä tutkimaan sitä mitkä 

tekijät tähän kehitykseen vaikuttavat, kuinka kontekstisidonnaisia nämä tekijät ovat ja 

kuinka organisaatioriippuvaista roolin kehitys itsessään on. Toisaalta, koska tämän 

tutkimuksen mukaan myös modernissa liiketoimintapainotteisessa controllerissa voi 

selvästi esiintyä pavunlaskijan piirteitä, ei tulevissa tutkimuksissa liene järkevää 

suhtautua näihin rooleihin toistensa poissulkevina vastakohtina. 

Tutkimuksessa voitiin ottaa kantaa SAP:in käyttöönoton mahdollisiin vaikutuksiin vain 

hyvin varovaisesti, sillä varmoja tuloksia ei tässä vaiheessa vielä ole nähtävissä. 

Yleisesti SAP:in odotetaan vähentävän rutiiniraportointiin käytettävää aikaa, mutta 

toistaiseksi käyttöönoton varhaisessa vaiheessa ilmiö on ollut kutakuinkin 

päinvastainen. Manuaalinen työ on ainakin väliaikaisesti lisääntynyt alkuvaiheeseen 

liittyvän järjestelmän opettelun, testauksen ja erilaisten ongelmien takia, eikä 

rutiiniraportoinnin vähenemisestä ole varmuutta. Entä jos SAP tulee jatkossakin vain 

lisäämään manuaalista työtä? Alkuvaiheen epävarmuudesta johtuen ERP-

järjestelmien vaikutuksia controllerin työnkuvaan voisi olla mielekästä tutkia 
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pitkittäistutkimuksen muodossa aina varhaisesta käyttöönottovaiheesta sellaiseen 

vaiheeseen, jossa järjestelmä on käytössä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Controllerin roolia vastuullisuuskentässä on toistaiseksi tutkittu melko vähän. Tämä 

tutkimus osoitti, että controllerilla on case-yrityksessä merkittävä rooli raportoimansa 

informaation välittäjänä, mutta aihe kaipaa runsaasti lisää tutkimusta erityyppisissä 

yrityksissä toimivista controllereista.  Hieman yllättävää on myös se, ettei aiemmassa 

kirjallisuudessa ole juurikaan huomioitu eri nimikkeillä työskentelevien controllereiden 

eroja. Tässä tutkimuksessa haastateltiin aiemman teorian tapaan pääasiassa 

business controller -nimikkeellä työskenteleviä, mutta myös joitain financial 

controllereita. Sen sijaan vaikkapa tuotannon controllerin työnkuva ja rooli on jäänyt 

huomattavasti vähemmälle tarkastelulle aihepiirin tutkimuksessa. Tulevaisuudessa 

voitaisiin tutkia enemmän eri nimikkeillä työskentelevien controllereiden roolin ja 

työnkuvan eroavaisuuksia, mikä syventäisi huomattavasti aihetta koskevaa tutkimusta. 
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LIITTEET 

Liite 1: Haastattelu- ja ryhmäkeskustelurunko 

  

 

Controllerin roolin kehityssuunta: 

- keskeisimmät työtehtävät 

- visiointia siitä, mitkä työtehtävät tulevat kasvattamaan tärkeyttään 

- visiointia siitä, mitkä työtehtävät tulevat menettämään tärkeyttään  

- työnkuvan painottuminen historiatiedon vs. tulevaisuuteen painottuvan informaation 

käsittelyyn. 

- roolin tulevaisuuden muutosnäkymät – ulkoiset ja sisäiset paineet 

 

Controllerin roolin kehittymiseen vaikuttavat tekijät: 

- ERP-järjestelmien ja SAP:n vaikutus controllerin rooliin 

- hajautetun/keskitetyn controller-toiminnon hyvät ja huonot puolet 

- controller-toiminnon sijoittumisen vaikutus rooliin 

- controllerin rooli vuonna 2025 digitalisoituneessa maailmassa 

- hybridisaatio controllerin työnkuvassa 

- tärkeimmät rooliin vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset ”muutosajurit” 

- tärkeimmät tulevaisuuden ”muutosajurit” (visiointia) 

 

Controllerin roolimetaforat: 

- controller-työn kehityskulussa tunnistettuja rooleja ja roolimetaforat 

- tällä hetkellä controlleria parhaiten kuvaavat roolimetaforat (pohjautuen teoriaan) 

- controllerin itse keksimät metaforat 

- tulevaisuuden controllerin roolimetafora 

 

Ei-taloudellinen informaatio controllerin työssä: 

- ei taloudellisen informaation esiintyminen 

- ei-taloudellisen informaation merkitys tällä hetkellä 

- ei-taloudellisen informaation merkitys tulevaisuudessa 

- rooli vastuullisuuskentässä 

- controllerin rooli vastuullisuuskentässä tulevaisuudessa 
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Liite 2: Haastatteluteemat 

 

1. Ammattinimike, aiempi ura, koulutustausta, työnkuvan keskeinen sisältö 

2. Controllerin roolin kehityssuunta 

- Mitkä ovat tärkeimmät työtehtäväsi tällä hetkellä? Mitkä työtehtävät tulevat 
käsityksesi mukaan kasvattamaan ja mitkä menettämään tärkeyttään 
tulevaisuudessa? 

- Keskitytkö työssäsi enemmän historiatiedon käsittelemiseen vai tulevaisuuden 
ennustamiseen? Millainen on ajankäyttösi näiden roolien välillä? 

- Onko jotain mihin haluaisit tai mihin tulisi käyttää enemmän aikaa? Viekö jokin 
turhan paljon aikaa työstäsi? 

- Raportoitko joko tulos- tai konsernijohdolle vai molemmille? Mikäli raportoit 
molemmille, koetko tästä aiheutuvan ristiriitoja? 

- Millä tavalla tuki- ja valvontaroolit ovat esillä työssäsi? 
- Miten roolisi on kehittynyt viime vuosina? Kuvaile roolisi kehityssuuntaa. 
- Miten olet itse osallistunut controller-toiminnon ja/tai roolin kehittämiseen tässä 

yrityksessä? 
- Miten controllerin roolisi tulee näkemyksesi mukaan muuttumaan 

lähitulevaisuudessa? Millaisia ulkoisia/sisäisiä paineita uskot kohtaavasi 
controllerina? 
 

3. Controllerin roolin kehittymisen taustavoimat 

- Mitkä koet tämän hetken tärkeimmiksi (ulkoisiksi ja sisäisiksi) muutosajureiksi 
controllerin roolisi kehittymisessä? 

- Mitkä tekijät näet merkittävimpinä (ulkoisina ja sisäisinä) muutosajureina roolin 
tulevassa kehittymisessä? 

- Miten ERP-järjestelmien käyttöönotto ja kehitys ovat vaikuttaneet rooliisi 
controllerina? 

- Miten uskot SAP:in käyttöönoton vaikuttavan rooliisi lähitulevaisuudessa? 
- Miten hajautettu/keskitetty controller-toiminto on vaikuttanut rooliisi controllerina? 

Mitkä ovat tämän edut ja haittapuolet? 
- Millä tavoin ammatillisten rajapintojen hämärtyminen näkyy työnkuvassasi? 
- Millainen rooli controllerilla tulee käsityksesi mukaan olemaan digitalisoituneessa 

maailmassa vuonna 2025? 
 
4. Controllerin roolimetaforat 

- Millaisia rooleja tunnistat urasi kehityskulussa controllerina? 
- Millaisia rooleja tämän hetken controllerin toimenkuvastasi voisi käyttää? 
- Kuvaisiko jokin roolimetafora omaa controllerin rooliasi/roolejasi? / Osaisitko 

kuvailla itseäsi controllerina jonkin roolimetaforan kautta.? (haastateltava saa 
halutessaan itse keksiä sopivan metaforan) 

- Millainen metafora kuvaisi parhaiten tulevaisuuden controlleria? (haastateltava saa 
halutessaan itse keksiä sopivan metaforan) 
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5. Ei-taloudellisen informaation merkitys 

- Millainen merkitys ei-taloudellisella informaatiolla on työssäsi? 
- Millaiseksi näet ei-taloudellisen informaation merkityksen tulevaisuudessa? 
- Ovatko vastuullisuusasiat jollain tavalla esillä työnkuvassasi? Jos ovat, miten? 
- Kuinka kuvailisit rooliasi vastuullisuuskentässä? Mikäli koet, että sinulla on 

vaikutusmahdollisuuksia esim. keräämäsi informaation tai siihen käytettävien 
työkalujen suhteen, kuvaile asemaasi. 

- Uskotko controllerin roolin merkityksen kasvavan vastuullisuuskentässä 
tulevaisuudessa? Miksi? Mikäli kyllä, miten? 

- Millaista annettavaa controllerilla voisi olla vastuullisuus-yksikölle? 
- Koetko, että tekninen yms. osaamisesi mahdollistaisi toimimisesi vastuullisuuden 

parissa? 
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Liite 3: Kuvaus haastatelluista controllereista 

 

Nimi 
(muutettu) 

ja ikä 

 
Nimike 

Työkoke-
mus 

(vuotta) 

Sijoittuminen 
organisaatiossa 

Haastattelun 
kesto 

 
Muita huomioita 

Tomi, 38 Business 
controller 

6 Konsernilaskennan tiimin 
controller, keskitetty toiminto 

1 h 24 min Haastattelu tehtiin 
kahdessa osassa 

Tuomas, 42 Business 
controller 

8,5 Group team controller, 
keskitetty toiminto 

1 h 3 min - 

Riina, 31 Business 
controller 

6 Tiiminvetäjä business 
controlling -tiimissä, 
hajautettu toiminto 

1 h 48 min - 

Matti, 39 Business 
controller 

8 Vähittäismyynnin controller, 
hajautettu toiminto 

1 h 10 min - 

Matias, 35 Business 
controller 

7,5 Hankinnan controller, 
hajautettu toiminto 

1 h 7 min - 

Hanna, 37 Business 
controller 

11,5 Myynnin controller, 
hajautettu toiminto 

1 h 12 min - 

Sari, 51 Controller 12,5 Myynnin controller, 
hajautettu toiminto 

1 h 32 min Haastattelu tehtiin 
kahdessa osassa 

Heikki, 53 Controller 7 Hankinnan ja myynnin 
controller, hajautettu toiminto 

1 h 6 min - 

Markku, 43 Controller 8 Group team controller, 
keskitetty toiminto 

55 min Ryhmäkeskustelu 

Kalle, 39 Financial 
controller 

6 Konsernilaskennan tiimin 
controller, keskitetty toiminto 

55 min Ryhmäkeskustelu 

Kirsi, 42 Financial 
controller 

9 Fixed assets -tiimin 
controller, keskitetty toiminto 

55 min Ryhmäkeskustelu 

 

 

 


