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1. JOHDANTO 

 

 

Taloushallinnon raportoinnin tavoite on tuottaa laskelmia ja raporttitietoa 

yrityksen johdon päätöksenteon tueksi ja seurantaa varten. Tämän 

Informaation luotettavuus on erittäin tärkeää sen käytettävyyden kannalta. 

Suuryrityksessä on mahdotonta seurata asiakkaiden ja tuotteiden 

kannattavuutta ilman luotettavaa tietojärjestelmää.  

 

Taloushallinnon toimintoja on viime vuosina muokannut 

kansainvälistymisen ja tuotantomenetelmien kehittymisen lisäksi erityisesti 

tietotekniikan kehitys.  

Laskentatehtävien suorittamisen nopeutuminen sekä uudet 

laskentatekniikat ovat mahdollistaneet taloushallinnon uudelleen 

organisoinnin ja laskentahenkilöstön keskittymisen organisaation 

strategian tukemiseen. (Granlund & Malmi, 2004:14) 

 

Uuden teknologian käyttöönotto ei aina suju ongelmitta. Ihmiset ja 

organisaatiot eivät välttämättä sopeudu muutoksiin teknologisen 

kehityksen tahdissa. Myös järjestelmiltä vaaditaan joustavuutta, jotta ne 

taipuisivat yrityksen eri toiminta-alueiden vaihteleviin lainsäädäntöihin ja 

taloushallinnon käytäntöihin. Monissa organisaatioissa käydään 

parhaillaan läpi tietojärjestelmäuudistuksia. Osa projekteista tuomitaan 

epäonnistuneiksi liian aikaisin sillä rutiinien vakiinnuttaminen saattaa 

kestää vuosia. (Granlund & Malmi, 2004:13) 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n Anjalankosken paperitehdas siirtyi 

helmikuussa 2004 käyttämään uutta Fenix -toiminnanohjausjärjestelmää 

tilausten käsittelyssä, myyntilaskutuksessa, budjetoinnissa sekä myynnin 

raportoinnissa. Kohdeyrityksessä havaittiin muutoksen jälkeen puutteitta 

laskutustietojen siirtymisessä uudesta järjestelmästä taloushallinnon 
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Emico -tuloslaskentajärjestelmään. Koska osa myyntilaskuista ja 

hyvitteistä jäi siirtymättä yrityksen tuloslaskentajärjestelmään, sen 

tuottamat kannattavuus- ja tuloslaskelmat olivat virheellisiä.  

 

Tutkimus tehdään case -tutkimuksena Stora Enso Publication Papers Oy 

ltd:n Anjalan paperitehtaalle. Stora Enso on maailman suurimpiin kuuluva 

paperin, pakkausmateriaalien ja puutuotteiden tuottaja. Konsernin myynti 

vuonna 2004 oli 12,4 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 

45 000 henkilöä 40 maassa, viidellä mantereella. Koko konsernin 

vuotuinen tuotantokapasiteetti on 16,4 miljoonaa tonnia paperia ja 

kartonkia sekä 7,7 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita. Konserni on listattu 

Helsingin, Tukholman ja New Yorkin pörsseissä. (Stora Enso, 2005b) 

 

Konserni palvelee yritysasiakkaitaan maailmanlaajuisen myynti- ja 

markkinointiverkoston kautta. Asiakkaita ovat pääasiassa kustantamot, 

painotalot ja paperin jälleenmyyjät sekä pakkaus- ja rakennusalan 

yritykset. (Stora Enso, 2005b) 

 

Konserni jakautuu publication ja fine paper, North America, papyrus, 

consumer boards, timber, wood supply Europe, Latin America sekä Asia 

Pacific -divisiooniin, jotka puolestaan jakautuvat liiketoiminta-alueisiin. 

Kohdeyritys, Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Anjalan paperitehdas, 

toimii kahdella liiketoiminta-alueella, book & newsprint sekä coated 

magazine paper -alueilla. (Stora Enso, 2005b) Anjalan paperitehdas 

tuottaa kirjapapereita, hiokkeellisia erikoispapereita, jatkolomakepapereita 

sekä päällystettyjä aikakauslehtipapereita. Kohdeyrityksen liikevaihto oli 

vuonna 2003 489 miljoonaa euroa ja tuotanto 633 042 tonnia. Henkilöstöä 

yrityksessä työskenteli 31.12.2003 1258 henkilöä. (Stora Enso publication 

papers, 2005a) 
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1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen päätavoite on parantaa myynnin raportoinnin käytettävyyttä 

kohdeyrityksessä.  

 

Päätavoitteen saavuttamiseksi ensimmäisenä osatavoitteena on selvittää 

empiirisesti syyt laskutustapahtumien puutteelliseen siirtymiseen Fenix ja 

Emico -järjestelmien välillä.  

 

Toisena osatavoitteena on tuottaa talous- ja laskutustoiminnolle ohjeistus 

oikeista menettelytavoista, joiden avulla raportoinnin käytettävyyttä 

voidaan parantaa. 

 

Teoreettisina tavoitteina on analysoida taloushallinnon raportoinnin, 

erityisesti myynnin raportoinnin, merkitystä yritysten päätöksenteossa sekä 

kuvata tietojärjestelmien toimintaa ja käyttömahdollisuuksia 

taloushallinnon raportoinnissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää 

tietovarastopohjaisen myyntiraportoinnin toimintatapoja ja 

mahdollisuuksia. 

 

Tutkimus ei kuvaa syvällisesti kohdeyrityksessä aiemmin käytössä olleen 

laskutusjärjestelmän toimintatapaa eikä vertaile vanhan ja uuden 

järjestelmän yhteensopivuutta muiden taloushallinnon tietojärjestelmien 

kanssa. Tutkimus ei myöskään pyri selvittämään kaikkia uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään siirtymisen aiheuttamia muutoksia 

taloushallinnossa. Tutkimus keskittyy taloushallinnon raportoinnin 

käytettävyyteen vaikuttavien muutosten arviointiin.  Tutkimus ei pyri 

luomaan muihin yrityksiin yleistettävissä olevaa tietoa taloushallinnon 

tietojärjestelmien toiminnasta. Tutkimus keskittyy yrityksen sisäisen 

raportoinnin käsittelyyn. Ulkoinen raportointi on rajattu tutkimuksen 

ulkopuolelle. 
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1.3. Tutkimusmetodologia ja tutkimusaineisto 

 

Kyseessä on normatiivinen tapaustutkimus. Tutkimuksen tavoite on löytää 

ratkaisuja vallitseviin ongelmiin ja vastata kysymykseen miten asioiden 

tulisi olla. Tapaustutkimus tarkastelee yksittäistä yritystä eikä pyri luomaan 

muihin yrityksiin sovellettavissa olevaa teoriaa. Tutkimuksen 

lähestymistapa on kvalitatiivinen.  

 

Tutkija on toiminut kohdeyrityksessä vuosina 2002–2004 noin puolentoista 

vuoden ajan vientilaskuttajana. Vientilaskuttajan tehtäviin kuuluvat 

vientitilausten laskutus sekä muiden vientidokumenttien laadinta. 

Kohdeyrityksen tuntemus ja tietous laskutuskäytäntöjen muutoksista on 

peräisin tuolta ajalta. Tutkijalla on kokemusta laskutuksesta sekä aiemman 

laskutusjärjestelmän, Fenix -järjestelmän käyttöönoton että Fenix -

järjestelmän täysipainoisen käytön ajalta.  

 

Koska ongelmat myynnin raportoinnissa ovat tulleet ilmi Fenix -

järjestelmään siirtymisen jälkeen, voidaan olettaa että ne aiheutuvat 

ensisijaisesti uudesta laskutustavasta ja tiettyjen laskujen tai laskutyyppien 

puuttumisesta Emico - järjestelmästä. Empiirisessä tutkimuksessa Fenix -

järjestelmän kuukausittaisia myyntiraportteja verrataan Emico -

järjestelmän tuottamiin vastaaviin raportteihin eroavaisuuksien 

havaitsemiseksi. Molemmista järjestelmistä on mahdollista saada 

myyntiraportit sekä tuotteittain että laskunumeroittain. Tämä mahdollistaa 

yksittäisen puuttuvan laskun havaitsemisen raportteja verrattaessa. 

Tutkimuksen kohteena on aikajakso 1.6.–30.8.2004, koska kyseisellä 

ajanjaksolla Fenix -järjestelmä on jo ollut laajassa käytössä ja kolmen 

kuukauden tarkastelujaksolla esiintyivät kaikki kohdeyrityksessä tehtävät 

lasku- ja hyvitystyypit.  

 

Tutkimuksessa käytetään Fenixin myyntiraporteista ainoastaan sales 

report -nimellä olevaa myynnin perusraporttia. Sen parametreiksi valitaan 

case -tehdas, kaikki sen tuottamat tuotteet sekä myyntilaadut, 
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tarkasteltava ajanjakso sekä kulloinkin raportille halutut laskutyypit ja 

laskulajit. Fenix -raportoinnin parametreja sekä laskutyyppejä ja -lajeja 

käsitellään tarkemmin osiossa viisi. Emicon raporttivalikoimasta valitaan 

sales information -raportti, jolle valitaan samat parametrit kuin Fenix -

raportilla.  

 

Tutkimuksen teoreettisia päälähteitä ovat taloushallinnon tietojärjestelmiä 

käsittelevät oppikirjat sekä toiminnanohjausjärjestelmien toiminnasta ja 

käyttöönotosta johtaviin kansainvälisiin taloushallinnon ja tietotekniikka-

alan lehtiin kirjoitetut artikkelit. Aiheesta on kirjoitettu suhteellisen vähän 

laskentatoimen tutkimusjulkaisuissa. Taloushallinnon tietojärjestelmien 

oppikirjoista on tässä tutkimuksessa eniten käytetty Accounting 

information systems – essential concepts and applications -teosta, joka on 

laajin 2000 -luvulla kirjoitettu, aihetta käsittelevä oppikirja.  

 

Suurin osa julkaisuista listaa järjestelmien mahdollisuuksia ja niiden 

aikaansaamia hyötyjä. Eräs tämän tutkimuksen päälähteistä on Markus 

Granlundin ja Teemu Malmin Tietojärjestelmien mahdollisuudet 

taloushallinnon kehittämisessä. Kirjoittajat näkevät tietojärjestelmissä vielä 

käyttämätöntä potentiaalia taloushallinnon kehittämisessä ja raportoinnin 

parantamisessa, mutta ovat aiemmissa julkaisuissaan suhtautuneet myös 

terveen kriittisesti erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien tuomiin 

hyötyihin. Granlundin ja Malmin Moderate impact of ERPS on 

management accounting: a lag or permanent outcome perustuu 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aiheuttamien muutosten 

seurantaan useassa yrityksessä. Tutkimuksen perusteella ERP -

järjestelmän vaikutukset yrityksen toimintaan todettiin luultua pienemmiksi, 

mutta sen perusteella ei saatu lopullista vastausta siihen, vahvistuvatko 

vaikutukset ajan myötä.  

Tietovarastoinnista kuten muistakin tietotekniikan osa-alueista on 

pääasiassa kirjoitettu ulkomailla. Suomessa tietovarastotekniikan 

pääosaaja on aiheesta kirjoittanut Ari Hovi, joka on myös kouluttanut alan 

henkilöstöä vuosien ajan.  
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1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Empiiristä ja teoreettista osuutta ei ole tutkimuksessa eriytetty eri osioihin.  

Case  -yrityksen käsittely painottuu osioihin neljä ja viisi, mutta muissakin 

osioissa on viittauksia kohdeyritykseen. 

 

Tutkimuksessa on seitsemän osiota. Ensimmäinen osio esittelee työn 

taustan ja tavoitteet sekä käytetyt tutkimusmenetelmät. Toinen osio 

käsittelee myynnin raportoinnin merkitystä yrityksen päätöksenteossa 

osana taloushallinnon muuta raportointia sekä raportoinnin käytettävyyden 

edellytyksiä ja näiden edellytysten turvaamista. Kolmas osio käsittelee 

yrityksen tietojärjestelmiä sekä tapoja, joilla tietojärjestelmät tuottavat 

raporttitietoa. Neljännessä osiossa käsitellään tietovarastointia sekä 

tietovarastopohjaista raportointia. Viides osio esittelee kohdeyrityksen 

tietojärjestelmät sekä kuvaa yrityksen tilaustenkäsittely- ja 

laskutusprosessin. Kuudes osio esittelee empiirisen tutkimusprosessin 

kulun sekä tutkimuksen tulokset ja suositukset. Seitsemäs osio vetää 

yhteen tutkimuksen tavoitteet ja tulokset.   
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2. MYYNNIN RAPORTOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään myynnin raportoinnin merkitystä yrityksen 

päätöksenteossa osana muuta taloushallinnon raportointia. Lisäksi 

käsitellään myynnin raportoinnin tuottaman informaation käytettävyyden 

edellytyksiä sekä sisäisen valvonnan merkitystä raporttitiedon 

luotettavuuden varmistajana.  

 

2.1. Taloushallinnon raportoinnin tavoitteet 

 

Yrityksen toiminnan ensisijainen tavoite on tuottaa voittoa omistajilleen. 

Sen lisäksi yrityksen odotetaan tuottavan yhteiskunnallista hyvää ja 

suojelevan ympäristöään. Modernissa yhteiskunnassa yritystoiminta on 

keskeinen hyvinvoinnin tuottaja. Yritystä ohjataan näihin tavoitteisiinsa 

johtamisen kautta. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005:10) Yrityksen johdon 

päätöksentekovalta liittyy erityisesti kahteen päätehtävään, yrityksen 

toiminnan suunnitteluun ja suunnitelmien toteutukseen. Suunnittelulla 

tarkoitetaan yrityksen tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen 

mahdollistavien toimenpiteiden suunnittelua sekä vaadittavien resurssien 

arviointia. Toteuttamiseen sisältyy suunnitelmien toteuttamisen lisäksi 

toteutumisen valvonta. Koska yrityksen ylin johto itse ei voi toteuttaa 

kaikkia suunnitelmiaan, sen täytyy delegoida vastuu toteutuksesta 

alemmille organisaatiotasoille ja valvoa niiden toimintaa. Valvontaan liittyy 

tarvittavien korjausliikkeiden tekeminen, mikäli toteutetut suunnitelmat 

eivät johda tavoitteiden saavuttamiseen. (Bodnar & Hopwood, 1990:403-

404) Talousjohtamisen tärkein tehtävä on varmistaa, että yritys saavuttaa 

taloudelliset tavoitteensa. Talousjohto suorittaa suunnittelutehtäväänsä 

ensisijaisesti budjetoinnin kautta. Toteuttamistehtävä merkitsee 

talousjohdolle suunnitelmien päivittäisen toteuttamisen lisäksi 

taloudellisten mittareiden seurantaa. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005:10-11) 

Taloushallinto on talousjohtamista tukeva toiminto. Taloushallinnon 

raportoinnin tavoite on tuottaa tietoa yrityksen taloudesta talousjohdon 
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päätöksentekoa varten. Raportoinnin osa-alueita ovat rutiiniluontoinen 

sekä erityistilanteisiin liittyvä sisäinen raportointi yrityksen johdolle sekä 

ulkoinen raportointi tilinpäätösten ja osavuosikatsausten muodossa. 

Raportoinnin ulkoisten käyttäjien tavoitteet liittyvät yrityksen laillisten 

velvoitteiden täyttämiseen ja yrityksen arvon määritykseen. Sisäisten 

käyttäjien tavoitteet liittyvät tiedon välittämiseen sekä johdon toimintaan ja 

päätöksentekoon vaikuttamiseen. Raporttitiedon hyödyntämistavoista 

riippumatta sen merkitys päätöksenteossa on keskeinen. (Keong, 

1997:14)  

 

2.2. Taloushallinnon raportoinnin pääalueet ja laskelmatyypit 

 

Taloushallinnon raportoinnin pääalueet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; 

vaihtoehtolaskelmiin, tavoitelaskelmiin ja tarkkailulaskelmiin. Suunnittelua 

avustavien vaihtoehtolaskelmien tarkoitus on vertailla eri 

päätösvaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia. Lyhyen aikavälin 

vaihtoehtolaskelmia ovat muun muassa tuotannonsuunnitteluun liittyvä 

vaihtoehtoisten tuotantotapojen kustannuslaskenta. Pitkän aikavälin 

suunnittelua varten taloushallinto tuottaa muun muassa eri 

investointivaihtoehtoja vertailevia investointilaskelmia. Tavoitelaskelmilla 

tarkoitetaan eri aikaväleille ja toiminnoille laadittuja johdon 

tavoiteasetantaa tukevia laskelmia. Budjetointi edustaa yrityksissä 

tavoitelaskelmien päätyyppiä. Tarkkailulaskelmilla seurataan vaihtoehto- ja 

tavoitelaskelmien sisältämien tuotto- ja kustannuserien toteutumista 

päätöksenteon jälkeen. Tarkkailulaskelmien tavoite on analysoida 

yrityksen kehitystä verrattuna asetettuihin tavoitteisiin, oppia virheistä ja 

pyrkiä korjaamaan mahdollinen negatiivinen kehitys. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään tarkkailulaskelmiin kuuluvan myynnin raportoinnin 

käytettävyyden parantamiseen kohdeyrityksessä. Taloushallinnon 

pääasiallisesti tuottamat laskelmat voidaan jakaa kustannus- ja 

hinnoittelulaskelmiin, budjetointiin, tulosyksikkölaskentaan, 

investointilaskelmiin ja strategiseen sekä ympäristölaskentatoimeen. 
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(Neilimo & Uusi-Rauva, 2005:37) Seuraavassa käsitellään näiden 

laskelmatyyppien perusperiaatteita.  

 

Kustannuslaskennan tavoite on vastata laskentatoimen keinoin 

kysymykseen, mitä tuotteen valmistus maksaa. Tuottaakseen tietoa 

yrityksen tuotannon suunnittelun avuksi taloushallinto tarvitsee muun 

muassa kustannuslaji- ja kustannuspaikkakohtaista laskentaa sekä 

toimintokohtaista ja tuotekohtaista kustannuslaskentaa. (Neilimo & Uusi-

Rauva, 2005:37-38) Taloudenohjauksen onnistuminen vaatii tuekseen 

tarkan ja luotettavan kustannuslaskentajärjestelmän. Hinnoittelussa sekä 

outsourcing ja tuotemix -kysymyksissä päätöksenteon tueksi tarvitaan 

tarkkaa tietoa siitä, kuinka kannattava kukin tuote ja asiakas on. 

Yleiskustannusten oikeudenmukainen kohdistaminen laskentakohteille on 

kustannuslaskennan suurin haaste. Volyymisidonnaiset 

yleiskustannuslisät eivät anna oikeaa kuvaa kustannusrakenteesta, jos 

laskentakohteet ovat hyvin erilaisia ja kuormittavat resursseja eri tavoin. 

(Granlund & Malmi, 2004:78-88) 

 

Hinnoittelulaskelmat liittyvät yrityksen kustannuslaskentaan, mutta 

hinnanasetannassa on huomioitava suuri määrä markkinoihin, 

kilpailutilanteeseen ja yrityksen strategiaan liittyviä tekijöitä. (Neilimo & 

Uusi-Rauva, 2005:38) Taloushallinnon tulisi pystyä raportoinnissaan 

yhdistelemään sisäisistä ja ulkoisista lähteistä saatavaa tietoa, jotta 

hinnoittelupäätökset tehtäisiin parhaimman mahdollisen tiedon perusteella 

intuition sijaan.   

 

Yrityksen taloudellinen tavoiteasetanta tapahtuu pääasiassa vuositasoisen 

budjetoinnin avulla. Nykymuotoisilla budjeteilla on heikkoutensa. Tiukka 

budjettikuri saattaa pahimmillaan johtaa epäeettiseen käyttäytymiseen ja 

vääriin päätöksiin. Toiset näkevät mahdottomana yrityksen johtamisen 

ilman budjetointia, mutta myös budjetoinnin hylkäämistä kokonaan on 

kannatettu. Luultavasti budjetointi kuitenkin säilyy tärkeänä osana yritysten 

tulevaisuuden suunnittelua. (Horngren, 2004:210) 
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Tulosyksikköorganisaatiolla tarkoitetaan yritysrakennetta, jossa 

päätöksentekovaltaa ja johtamisvastuuta on hajautettu yrityksen 

keskusjohdolta tulosyksiköiden johdolle. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005:39) 

Tulosyksikkölaskenta tuottaa yleisimmin kuukausittaisen raportin 

vastuualueen kustannuksista, tuotoista ja pääomaeristä. Näistä luvuista 

voidaan laskea erilaisia yksikön toiminnan tilaa kuvaavia tunnuslukuja. 

(Granlund & Malmi, 2004:61) Tulosyksikön henkilöstön 

palkitsemisjärjestelmä voidaan liittää näihin tunnuslukuihin.  

 

Investointilaskelmien avulla vertaillaan investointivaihtoehtojen edullisuutta 

kannattavuus- tai takaisinmaksuaikakriteerien avulla. Investointilaskelmia 

käytetään erityisesti pitkän aikavälin investointipäätösten avustamiseen. 

Laskelmissa voidaan kokonaisuuksien lisäksi käsitellä yksittäisten 

investointilaskelmaerien merkitystä projektin kokonaiskannattavuuteen. 

Tällöin saadaan tietoa yksittäisten erien muuttumisen aiheuttamista 

kannattavuus- ja rahoitusriskeistä. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005:39) 

 

Strateginen laskentatoimi tuottaa tietoa yrityksen strategisista 

kilpailueduista ja menestystekijöistä yhdistelemällä yrityksen sisäistä tietoa 

ulkopuolelta kerättyyn kilpailija- ja markkinatietoon. Se voi tuottaa tietoa 

kilpailijoiden strategioista, analysoida yrityksen liiketoiminta-alueiden 

menestystä ja riskejä, tuottaa investointi- ja arvonluontianalyysejä sekä 

tarkastella toiminto- ja arvoketjujen tuottoja ja kustannuksia. Erityisesti 

yrityksen juridisten rajojen ulkopuolelle menevät toimintoketjuanalyysit 

ovat uutta taloushallinnon raportoinnissa. Yrityksen ympäristövaikutuksia 

luokitteleva ja mittaava ympäristölaskentatoimi pyrkii tuottamaan johdolle 

tietoa yrityksen ympäristövaikutusten kustannuksista ja tuotoista. (Neilimo 

& Uusi-Rauva, 2005:40) 

 

2.3. Myynnin raportointi  

 

Myynnin raportointi on osana lähes kaikissa edellä esitellyissä yrityksen 

laskelmatyypeissä. Se voidaan nähdä kustannuslaskennan ohella 
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yrityksen tärkeimpänä seurantalaskennan osa-alueena. Myynnin 

raportointi on ensisijainen tietolähde yritykseen tulevista kassavirroista. 

Myynnin seurannan tavoitteena on tarkkailla tiettyjen tuotteiden ja 

tuoteryhmien sekä markkina-alueiden myynnin kehitystä. Myös hintojen 

kehitystä ja yksittäisten myyntihenkilöiden tehokkuutta voidaan tarkkailla 

myynnin raportoinnin avulla. 

 

Hinnoittelulaskelmissa vastaavanlaisten tuotteiden toteutunut myynti on 

tärkeä laskentatekijä. Useimmat yritykset toimivat aloilla, joissa hinta 

määräytyy suurelta osin markkinoilla. Yrityksen on tiedettävä jo ennen 

uuden tuotteen suunnittelua, millä hinnalla sitä muistuttavia tuotteita 

markkinoilla myydään. Sisäisen ja ulkoisen myyntitiedon perusteella 

voidaan arvioida uuden tuotteen sallitut kustannukset.  

 

Edellisen kauden toteutunut myynti on tärkein myyntibudjetoinnissa 

käytettävä tulevan myynnin ennustaja. Myynnin raportoinnin luotettavuus 

on äärimmäisen tärkeää, koska myyntibudjettiin nojaavat puolestaan 

tuotantobudjetit ja monet muut yrityksen suunnittelulaskelmat.  

 

Tulosyksikköorganisaatiossa yksiköiden tulosten perusteella tehdään 

laajavaikutteisia ratkaisuja, yksiköiden lopettamisesta lähtien. Koska 

myynnin raportoinnin tuottama informaatio muodostaa lähes kokonaan 

yrityksen tuloksen tulopuolen, sen on oltava luotettavaa. Myös 

tulosyksiköiden henkilöstön tulospalkkaus on usein sidottu joltain osin 

suoraan yksikön liikevaihtoon.  

 

Investointilaskelmissa myynnin raportointi toimii aiemmin toteutettujen 

vastaavien hankkeiden tuottojen laskennassa. Sen tuottama informaatio 

vaikuttaa uudelta investoinnilta odotettaviin kassavirtoihin. Myös 

investoinnin toteuttamisen jälkeen tehtävissä arvioinneissa myynnin 

raportoinnilla on merkittävä osa.  
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Yhdistettynä kustannuslaskentaan myynnin raportoinnin avulla voidaan 

suorittaa kannattavuusanalyyseja asiakas-, tuote- ja markkina-aluetasoilla 

sekä toimitusketjujen tasolla. Kattavan raportointijärjestelmän avulla 

voidaan lisäksi seurata kuljetuskustannusten, alennusten ja komissioiden 

kehitystä sekä tehtyjen valitushyvitysten määrää.  

 

2.3.1. Myynnin raportoinnin käytettävyyden edellytykset  

 

Yrityksessä Informaation käytettävyys syntyy sen kyvystä vaikuttaa 

päätöksentekoon. Myynnin raportoinnin käytettävyyden edellytyksiä ovat 

muun muassa sen tuottaman informaation ajantasaisuus, selkeys, 

relevanttius ja luotettavuus. Yrityksen johdon suunnittelutehtävää 

informaatio tukee, jos johto voi sen avulla ennustaa eri 

päätöksentekovaihtoehtojen vaikutusta yrityksen tulevaisuuteen. 

Oleellisinta on luotettava informaatio. (Bodnar & Hopwood, 1990:410) 

Seuraavassa tarkastellaan informaation ajantasaisuuden, selkeyden, 

relevanttiuden ja luotettavuuden merkitystä myynnin raportoinnin 

käytettävyydelle.  

 

Myyntiraporttien ajantasaisuus on oleellista valvonnan kannalta. Aikainen 

virheiden ja poikkeavuuksien ilmitulo vähentää niiden aiheuttamia 

vahinkoja. Päivittäinen hintojen seuranta voi paljastaa tietyn virheen, joka 

viikkotasoisessa raportoinnissa olisi jo ehtinyt aiheuttaa mittavaa haittaa. 

(Bodnar & Hopwood, 1990:410) Raportoinnin muodot ovat muuttuneet 

taloushallinnon sähköistymisen myötä, mikä on parantanut yritysten 

myyntiraportoinnin ajantasaisuutta. Raportit työstetään sähköisesti ja 

jakelu saatetaan toteuttaa sähköpostin kautta. Myös täysin internet 

pohjainen raportointi on mahdollista. Raportit voivat sijaita yrityksen 

internet sivuilla omalla, suojatulla alueellaan, josta niitä voidaan tarkastella 

koska tahansa. Internet raportointi mahdollistaa myös lukujen taustojen 

tutkimisen. Ohjelmistosta riippuen esimerkiksi mittaritiedot voivat päivittyä 

reaaliaikaisesti. Myös raporttitietojen välittäminen matkapuhelinten kautta 

mahdollistuu tulevaisuudessa, jolloin talous- ja mittaristojärjestelmistä 
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voidaan lähettää automaattisesti tietoa matkapuhelimeen. 

Paperimuotoinen raportti puolustaa silti paikkaansa erityisesti 

kokoustilanteissa. Ihmiset ovat vielä toistaiseksi tottuneempia lukemaan 

informaatiota paperilta ja paperimuotoiseen raporttiin on helpompi tehdä 

merkintöjä. (Granlund & Malmi, 2004:71-72) 

 

Selkeydellä tarkoitetaan myyntiraporttien luettavuutta. Selkeyttä voidaan 

yleensä edistää vähentämällä yksityiskohtaisuutta summauksien ja 

yhdistelyjen kautta. Yksityiskohtien vähentämisestä saatava hyöty riippuu 

informaation käyttäjän tarpeista. (Bodnar & Hopwood, 1990:411) 

Operatiivisen tason johtaja saattaa tarvita myynnin raportille tietoa 

myynnin vaihtelusta tuotteittain, kuukausittain ja divisioonittain, kun 

ylemmälle johdolle riittävä raportointitaso on tietyn tuoteryhmän 

vuosittainen myynti.   

 

Informaation relevanttiudella tarkoitetaan sen soveltuvuutta tietyn 

päätöksentekotehtävän tueksi. Tietyn paperikoneen tuottaman 

paperilaadun toteutunut myynti ja tulevaisuudessa tarvittava 

tuotantokapasiteetti ovat hyödyllistä informaatiota investointipäätöksen 

tueksi, kun taas toimitusjohtajan palkka on epärelevanttia tietoa samassa 

yhteydessä. (Bodnar & Hopwood, 1990:411) 

 

Myynnin raportoinnin tuottaman informaation luotettavuus on oleellisin 

raportoinnin käytettävyyden edellytys. Raporttien nopea saatavuus, 

selkeys ja relevanttius menettävät merkityksensä, jos raportoituihin 

tietoihin ei voida luottaa. Luotettavuuden uhkia ovat käsitellyn tiedon 

virheellisyys tai väärän tiedon käyttäminen informaation luomiseen. 

Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa voidaan käyttää asiakasvalitusten 

pohjalta luotujen hyvityslaskujen määrää, mutta se ei välttämättä anna 

oikeaa kuvaa asiakkaiden tyytyväisyydestä sillä osa asiakkaista osoittaa 

tyytymättömyyttään vaihtamalla toimittajaa valituksen tekemisen sijaan. 

(Bodnar & Hopwood, 1990:411)  
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Myynnin raportoinnin luotettavuutta voidaan edistää sisäisen valvonnan 

keinoin.  

 

2.4. Sisäinen valvonta raportoinnin luotettavuuden varmentajana  

 

Sisäinen valvonta on organisaation hallituksen, johdon ja muun 

henkilöstön luoma ja ylläpitämä prosessi, jonka tavoite on tuottaa riittävä 

varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta toimintojen 

tehokkuudessa, taloudellisen raportoinnin oikeellisuudessa sekä lakien ja 

organisaation toimintatapojen noudattamisessa. Kansainvälisesti käytetyin 

sisäisen valvonnan viitekehys on Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO) 1992 julkaisema Internal Control – 

Integrated Framework. Se sisältää ensimmäisen yleisen määritelmän 

sisäisestä valvonnasta ja kuvaa sen osatekijöitä. (Hätinen, 2004)  

 

Toimintojen tehokkuudella COSO -malli tarkoittaa organisaation 

suorituskykyyn ja tuottavuuteen sekä resurssien turvaamiseen liittyviä 

perustavoitteita. Raportoinnin oikeellisuudella tarkoitetaan luotettavan 

taloudellisen informaation julkaisemista tilinpäätöksen ja 

osavuosikatsauksien lisäksi muussa talouden raportoinnissa kuten 

myynnin raportoinnissa. Lakien ja organisaation toimintatapojen 

noudattamisella tarkoitetaan organisaatiota koskevan lainsäädännön sekä 

yhtiöjärjestyksen ja muiden organisaation toimintaa säätelevien 

toimintatapojen noudattamista. Sisäisen valvonnan tehokkuudella COSO 

(2004) tarkoittaa sisäisen valvontaprosessin tilaa eri ajanjaksoilla. 

Seuraava tarkastelu keskittyy sisäisen valvonnan rooliin myynnin 

raportoinnin oikeellisuuden varmentajana.  

 

Sisäinen valvonta koostuu viidestä toisiinsa sidoksissa olevasta 

komponentista; valvontaympäristöstä, riskien hallinnasta, 

kontrollimenetelmistä, tieto- ja kommunikaatiojärjestelmistä sekä 

seurannasta. (COSO, 2004) Nämä komponentit toimivat organisaation 

johtamisjärjestelmän sisällä vaikuttaen koko organisaation menestymisen 
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edellytyksiin (Hätinen, 2004). Kuvio yksi kuvaa sisäisen 

valvontajärjestelmän rakennetta.  

 

Kuvio 1. Sisäinen valvontajärjestelmä (Wilkinson et al., 2000:236) 

 

2.4.1. Valvontaympäristö 

 

Valvontaympäristö käsittää organisaation yleisen suhtautumisen sisäiseen 

valvontaan ja luo pohjan yksittäisten kontrollimenetelmien toimivuudelle. 

Valvontaympäristön elementtejä ovat organisaation jäsenten, erityisesti 

johdon, rehellisyys ja pätevyys sekä organisaation eettiset periaatteet ja 

organisaatiorakenne. Myös johdon toimintatavat sekä sitoutuneisuus 

organisaation päämäärien saavuttamiseen muovaavat osaltaan 
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organisaation valvontaympäristöä. (Ramos, 2004:76; COSO, 2004) 

Valvontaympäristön heikkoudesta ja sisäisten kontrollien 

riittämättömyydestä johtuvat väärinkäytökset heijastuvat ensisijaisesti 

yrityksen ulkoiseen raportointiin, mutta myös myynnin raportoinnissa on 

osa-alueita, kuten myyntimääriin perustuva suoritusmittaus, jonka 

oikeellisuuteen heikentynyt valvontaympäristö voi vaikuttaa. 

 

Johtamisfilosofia ja johdon käsitykset sisäisen valvonnan tarpeellisuudesta 

vaikuttavat koko henkilöstön asenteisiin. Yrityksen johto voi vahvistaa 

sisäisen valvonnan arvostusta luomalla yhdessä muun henkilöstön kanssa 

kontrollien tärkeyttä korostavan, organisaation laajuisen 

käyttäytymisohjeistuksen. Tärkeää on, että myös johdon oma 

käyttäytyminen heijastaa yhdessä sovittujen toimintatapojen merkityksen 

ymmärtämistä. (Locatelli, 2004:15) 

 

Henkilöstön ja johdon suhtautuminen yrityksessä mahdollisesti tapahtuviin 

epäeettisyyksiin vaikuttaa vahvasti yrityksen valvontaympäristöön. Jos 

johto kohtelee alaisiaan epätasa-arvoisesti, myös muu henkilöstö 

omaksuu helposti samanlaisen toimintatavan. Rehellisyyden arvostaminen 

yrityksessä lähtee sekin johdon toimista ja mahdollisista yhdessä 

sovituista käyttäytymisohjeista. (Wilkinson et al., 2000:237) Rehellisyys ja 

eettisyys tarkoittavat myös tehokasta kommunikaatiota kaikkiin suuntiin 

organisaatiossa. Yrityksen johdon tulee kannustaa henkilöstöä tuomaan 

julki kaikki yrityksen toimintaan ja yksittäisten työntekijöiden työssä 

viihtymiseen vaikuttavat asiat. Tällaisia asioita ovat myös henkilöstön 

sisäiset ristiriidat, joiden ratkaisemisessa esimiesten tulee olla aktiivisesti 

mukana. Johdon työskentelytapojen läpinäkyvyys on myös oleellista 

rehellisyyden ilmapiirin vahvistumiselle. Eettisyys sisältää myös 

työntekijöiden ja osastojen välisen arvostuksen. Myynnin raportoinnin 

kannalta arvostusta kuvaa esimerkiksi se, että laskutustoiminto sisällyttää 

tekemiinsä erikoislaatuisiin laskuihin ja hyvitteisiin mahdollisimman paljon 

tietoa kyseisestä tapahtumasta, jotta taloushallinnon on helppo ymmärtää 

laskun perusteet poimiessaan sen raporteiltaan.  
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Yrityksen tulee sitoutua päättämiinsä pätevyysvaatimuksiin kaikissa 

rekrytointiratkaisuissaan. Pätevä ja luotettava henkilöstö mahdollistaa 

yrityksen innovatiivisuuden ja luovuuden sekä parantaa mahdollisuuksia 

reagoida nopeasti muutoksiin. (Wilkinson et al., 2000:239) Organisaation 

määrittämä tehtävän osaamisprofiili tulisi olla esimiehen tärkein ohje 

henkilöstön valinnassa. Osaamisprofiili sisältää tehtävään vaadittavan 

koulutuksen, ja työkokemuksen sekä tietyissä tapauksissa ohjeita 

mahdollisten eturistiriitojen määrittämiseen ja välttämiseen. Valittavan 

henkilön edellytetään olevan myös halukas noudattamaan organisaation 

arvoja ja työtapoja. (Ratliff et al., 1996:110) Esimiehen tai johtajan 

tunteminen ei pitäisi nykypäivän yrityksessä taata työpaikkaa kenellekään. 

Ainoastaan työnkuvauksen pätevyysvaatimusten täyttäminen ja sopivuus 

työyhteisöön tulee vaikuttaa rekrytointipäätökseen.  

 

Suuryrityksissä sisäisen valvonnan ylin toimielin on tarkastusvaliokunta. 

Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi sisäistä tarkastustoimintoa, jonka 

tehtävä on varmistaa sisäisen valvonnan toimivuus.  

 

Organisaatiorakennetta kuvataan usein organisaatiokaaviolla. Se kertoo 

kuinka organisaatio on jaettu eri toimintoihin kuten tuotantoon, 

taloushallintoon ja markkinointiin. Tämä määritys mahdollistaa osaston 

työnjaon ja tavoitteiden suunnittelun ja selkeyttää eri osastojen suhdetta 

toisiinsa. (Wilkinson et al., 2000:239) Laatimalla tarkka ohjeistus 

päätösvallan jakautumisesta yksiköiden sisällä ja välillä, organisaatio 

huolehtii siitä, että jokaisella toiminnolla on vastuunkantaja ja vain tietyt 

henkilöt voivat tehdä päätöksiä tietyistä asioista. (Ratliff et al., 1996:106-

107) 

 

Päätösvalta tarkoittaa oikeutta tehdä muuta henkilöstöä koskevia 

päätöksiä asemaan tai muuhun valtuutukseen perustuen. Vastuulla 

tarkoitetaan määrättyjen tehtävien hoitamisen lisäksi vastuun kantamista 

saavutetuista tuloksista. (Wilkinson et al., 2000:239) Jokaisella 
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organisaation puolesta toteutetulla tapahtumalla tulisi olla hyväksyntä. 

Hyväksymissäännöillä organisaatio määrittelee hyväksynnän antajat eri 

toiminnoille ja tapahtumille sekä rajat, joiden sisällä hyväksyntä on 

automaattinen. (Ratliff et al., 1996:109) Tapa, jolla valtuuksia ja vastuuta 

yrityksessä jaetaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen 

menestymismahdollisuuksiin.  

 

Henkilöstöpolitiikan osasia ovat rekrytoinnin ja perehdyttämisen lisäksi 

motivointi, koulutus, arviointi, ylennykset, palkkaus sekä henkilöstön 

turvallisuudesta huolehtiminen. (Wilkinson et al., 2000:239) 

Perehdytyksen pitäisi alkaa heti työsuhteen alussa (Ratliff et al., 

1996:110). Perehdytyksen järjestämisestä kannattaa päättää hyvissä ajoin 

ennen uuden työntekijän saapumista, jotta perehdyttäjä ehtii suunnitella 

sen hyvin. Hyvin suunniteltu perehdytys on selkeämpi ja nopeampi 

toteuttaa. Tarkastusrutiinien opettamisen yhteydessä tulisi korostaa niiden 

merkitystä yrityksen taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden takaajana. 

Jatkuvan koulutuksen mahdollistaminen ja siihen kannustaminen luovat 

henkilökunnassa halua ja innostusta kehittyä. Organisaatio voi myös 

edellyttää henkilöstöltään tiettyjen koulutusjaksojen suorittamista työuran 

aikana. Tällöin on huolehdittava siitä, että henkilöstö pystyy vaikuttamaan 

koulutusajankohtiin ja työt järjestetään siten, että koulutus ei aiheuta 

kohtuutonta ruuhkaa normaaleihin työtehtäviin.  

Henkilöstön kehityskeskustelut ovat käytössä erittäin laajasti. Vuosittainen 

keskustelu käsittää työntekijän suoritusten arviointia, kehitystarpeiden 

analysointia ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista. (Ratliff et al., 

1996:111) Keskustelua ohjaa yleensä työntekijän lähin esimies ja apuna 

käytetään tätä tarkoitusta varten kehitettyä lomaketta, jota työntekijä voi 

osin täyttää etukäteen. Kehityskeskustelu on hyvä kommunikointiväline 

esimiehelle ja alaiselle. Esimies saa keskustelujen pohjalta kuvan 

työyhteisön hengestä ja toimivuudesta. Ohjatussa keskustelussa tulee 

helposti ilmi asioita, joita ei muuten varta vasten lähdettäisi esimiehelle 

kertomaan ja joiden pohjalta työyhteisöä voidaan kehittää. Työntekijä saa 

myös mahdollisuuden kertoa esimiehelle tavoitteistaan ja mahdollisista 
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työhön liittyvistä ongelmistaan. Säännöllisissä keskusteluissa esimiehellä 

on mahdollisuus muistuttaa työntekijöitään sisäisen valvonnan 

merkityksestä ja paikata sen osalta perehdytyksessä mahdollisesti 

jääneitä aukkoja.  

 

2.4.2. Riskienhallinta 

 

Yrityksen riskialtistus aiheutuu monista ulkoisista ja sisäisistä seikoista, 

kuten työntekijöistä, asiakkaista, rikollisesta toiminnasta ja luonnon 

katastrofeista.  

Riskialtistuksen voimakkuuteen vaikuttavat taloudellisten ja ei-

taloudellisten tapahtumien määrä, omaisuuden alttius väärinkäytöksille 

sekä tietyn riskin toteutumiseen liittyvä rahallinen menetys. Myynnin 

raportoinnin oikeellisuuteen vaikuttavat riskitekijät voidaan jakaa 

vahingossa ja tahallisesti suoritettuihin tiedonsyöttö- ja 

tiedonkäsittelyvirheisiin, omaisuuden katoamiseen tai varkauteen, 

turvatoimien pettämiseen sekä ilkivaltaan ja luonnonkatastrofeihin. 

Tiedonsyötössä virheitä voi, järjestelmän sen salliessa, syntyä esimerkiksi 

näppäilyvirheiden seurauksena tai virheellisen ohjelmoinnin vuoksi. 

Yrityksen omaisuutta, kuten reskontratietoa voi kadota tiedon 

säilytysvälineeltä oikosulun tai varkauden vuoksi. Turvatoimien pettäminen 

viittaa muun muassa hakkereiden pääsyyn yrityksen salaisiin 

tietokantoihin. Luonnonkatastrofien yhteydessä kaikki tietyssä yrityksen 

yksikössä säilytettävä omaisuus voi tuhoutua. (Wilkinson et al., 2000:244-

245)     

 

Riskienhallinta on organisaation toimintaan vaikuttavien asioiden 

tunnistamista, arviointia, hallintaa ja valvontaa sekä kohtuullisen 

varmuuden tuottamista organisaation tavoitteiden saavuttamisesta. 

(Hannukkala, 2004:4)  

Organisaation riskienhallinnan edellytys on yhtenäisten päämäärien ja 

tavoitteiden asettaminen koko organisaation ja erillisten yksiköiden tasolla. 

Näiden päämäärien saavuttamista uhkaavien riskien tunnistus- ja 
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arviointityön perusteella organisaatio etsii keinoja riskien eliminoimiseksi 

sekä niiden vaikutusten minimoimiseksi. (COSO, 2004) Kaikkien 

organisaation jäsenten tulisi tiedostaa suurimmat yrityksen toimintaa 

uhkaavat riskitekijät sekä tuntea keskeisimmät kontrollimenetelmät niiden 

eliminoimiseksi. Merkittävien, yrityksen toimintaa muuttavien tapahtumien, 

kuten tietojärjestelmämuutosten toteutuessa muuttuu todennäköisesti 

myös yrityksen riskirakenne. (Locatelli, 2004:15) 

Tietojärjestelmämuutoksessa olennaisin riskitekijä on uuden ja olemassa 

olevien järjestelmien mahdollinen yhteensopimattomuus. Myös pienten 

ohjelmointi- tai poimintavirheiden aiheuttama tiedon epäyhdenmukaisuus 

eri järjestelmissä voi riskeerata myynnin raportoinnin luotettavuuden.  
 

2.4.3. Tieto- ja kommunikaatiojärjestelmät 

 

Tietojärjestelmät tuottavat organisaation johtamisen ja valvonnan kannalta 

tärkeitä raportteja organisaation toiminnan tehokkuudesta sekä 

taloudellisesta tilasta. Organisaation tiedon hankinta, käsittely ja 

kommunikointi tulee olla järjestetty siten, että henkilöstö voi sen avulla 

tehokkaasti toteuttaa tehtäviään. Parhaimmillaan tieto kulkee kaikkiin 

suuntiin organisaatiossa, sekä ylemmiltä tasoilta alemmille ja toisinpäin 

että horisontaalisesti eri yksiköiden välillä. Sisäisen valvonnan kannalta 

tärkeintä on sisäisen valvonnan tärkeyden viestiminen kaikille 

organisaation jäsenille sekä varmistuminen siitä, että kaikki ymmärtävät 

roolinsa sisäisten kontrollien toiminnassa. Myös tehokas tiedonkulku 

organisaatiosta ulospäin sidosryhmille sekä ulkomaailmasta organisaation 

suuntaan on tärkeää organisaation tehokkuuden ja reagointikyvyn 

kannalta. (COSO, 2004) Myynnin raportoinnin luotettavuuden kannalta 

tärkeintä on tietojärjestelmissä kulkevan tiedon täydellisyys ja 

yhdenmukaisuus.  
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2.4.4. Seuranta 

 

Seuranta on sisäisen valvonnan toiminnan tarkkailua ja arviointia pitkällä 

aikavälillä. Jatkuvan seurannan lisäksi organisaatio voi tuottaa erillisiä 

arviointeja sisäisten tarkastusten muodossa. (Wilkinson et al., 2000:241)  

Toimintojen ja ohjelmien sisäinen tarkastelu paljastaa niiden tehokkuuden 

ja tehokkuuteen tähdättyjen toimien riittävyyden. Jokapäiväisten 

prosessien tarkasteluväli voi olla pidempi kuin erillisten ohjelmien ja 

projektien. Säännöllistä tarkastelun on kuitenkin oltava. Sisäinen tarkastus 

tutkii ja arvioi tämän tarkkailun riittävyyttä. 

 

”Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- 

sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa 

organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee 

organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla 

järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta-, 

sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja 

kehittämiseen.” (Hannukkala, 2004:4) 

 

 Ulkoiset tarkastajat kuten tilintarkastajat ja palotarkastajat tarkastavat vain 

tiettyjä organisaation osa-alueita ja ovat enemmän kiinnostuneita kontrollin 

tuloksista kuin itse kontrolleista. Vertaisarvioinnit keskittyvät 

laadunvalvonnan ja sisäisen tarkastuksen arviointiin. Sitä voivat tehdä 

sekä sisäiset, kuten sisäisen tarkastuksen kohteet, että ulkoiset tahot, 

kuten tilintarkastajat.  

(Ratliff et al., 1996:111-112) Koska sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen 

tehtävät ovat osittain päällekkäiset, moni pieni ja keskisuurikin yritys 

katsoo tilintarkastuksen korvaavan sisäisen tarkastustoiminnon 

puuttumisen. Ei ole olemassa ohjetta siitä, milloin yritys ehdottomasti 

tarvitsee oman sisäisen tarkastuksen toiminnon. Vahteran (1986:77) 

mukaan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä sisäisen 

konsultoinnin tarve ja tietojärjestelmien kehitys lisäävät organisaatioiden 
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kiinnostusta sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen tehtäväkenttä 

on laajentunut alkuperäisestä valvontajärjestelmien arvioinnista ja 

tarkastuksesta. Sen keskeisin tehtävä on kuitenkin edelleen varmistua 

siitä, että organisaation sisäinen valvonta toimii. (Help, 2003:50)  

 

2.4.5. Sisäiset kontrollit 

 

Sisäiset kontrollit ovat prosesseja, toimintatapoja ja ohjeita, jotka pyrkivät 

osaltaan ehkäisemään tiettyjen riskien toteutumisen. Niiden tavoite on 

auttaa organisaation jäseniä noudattamaan organisaation toimintatapoja 

sekä saavuttamaan organisaation asettamia tavoitteita. Sisäisiä kontrolleja 

esiintyy kaikkien organisaatiotasojen toiminnoissa ja prosesseissa. 

(Wilkinson et al., 2000:240) Sisäiset kontrollit voivat olla sekä manuaalisia 

toimintatapoja ja ohjeita että ohjelmoituja, tietojärjestelmien sisään 

rakennettuja tietojärjestelmäkontrolleja. Ratliff et al. (1996) määrittelee viisi 

kontrollityyppiä; ennaltaehkäisevät, selvittävät, korjaavat, ohjaavat ja 

korvaavat kontrollit.  

 

Ennaltaehkäisevät kontrollit pyrkivät, nimensä mukaisesti, ehkäisemään 

virheitä ennen niiden toteutumista. Ne estävät sellaisten tapahtumien 

suorittamisen, jotka eivät täytä tiettyjä kriteerejä. Tällaisia kontrolleja ovat 

mm. lukot ovissa, vaarallisten tehtäväyhdistelmien kieltäminen ja laskujen 

esimieshyväksyntä. (Ratliff et al., 1996:101) Ne voivat olla myös 

tarkoituksenmukaisuus- ja täydellisyyskontrolleja kuten tarveselvitys 

ostotilauksissa tai numeroidut dokumentit. Koska kaikkia virheitä ei voida 

ennakoida eivätkä ennaltaehkäisevät kontrollit aina ole täysin luotettavia, 

tarvitsee organisaatio myös muun tyyppisiä kontrolleja.  

 

Selvittävät kontrollit jäljittävät virheet niiden syntymisen jälkeen. Varaston 

fyysinen inventoiminen tai laskujen tarkastaminen ovat tällaisia kontrolleja. 

Ne vähentävät tarvetta ennakoida ongelmia ja paljastavat virheitä, jotka 

ennaltaehkäisevien kontrollien kiertäminen on aiheuttanut. (Ratliff et al., 

1996:102) 
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Korjaavat kontrollit voivat toimia osittain automaattisesti tai ne voivat olla 

järjestelmiä, joiden avulla korjaustarve huomataan ja oikaisu tehdään 

ihmistyönä. (Ratliff et al., 1996:103) Tätä toimintaa on syytä valvoa, 

varsinkin jos vastuuhenkilöllä on mahdollisuus muuttaa tietoja 

haluamallaan tavalla. Jokainen korjaustoimenpide tulisi dokumentoida ja 

korjausten määrää tulisi valvoa säännöllisesti ja verrata sitä aiempiin 

tarkastelukausiin. Lisääntynyt korjausmäärä voi viitata väärinkäytösten 

ohella henkilöstön lisäkoulutustarpeeseen.  

 

Ohjaavat kontrollit muistuttavat ennaltaehkäiseviä kontrolleja. Ne ohjaavat 

toimintaa oikeaan suuntaan sekä auttavat yrityksen julkisuuskuvan 

luomisessa ja säilyttämisessä. Ohjaavat kontrollit voivat esimerkiksi olla 

ohjeita organisaation jäsenten mediaesiintymiseen tai ohjeita palkata 

työntekijöitä mahdollisimman monista eri kulttuureista. (Ratliff et al., 

1996:104) Organisaation imagon kannalta on tärkeää, että taloushallinnon 

henkilökunta saa kattavat ohjeet ja koulutuksen tilanteisiin, joissa asiakas 

ottaa yhteyttä esimerkiksi laskutusvirheen vuoksi. Ongelmatilanteiden 

menestyksekäs hoitaminen voi jopa entisestään lisätä 

asiakastyytyväisyyttä.  

 

Heikkouksia muissa kontrolleissa voidaan paikata korvaavilla kontrolleilla. 

Tällaisia kontrolleja ovat muun muassa kaksinkertaiset kirjaukset tietyissä 

tiedonkäsittelyn vaiheissa. (Ratliff et al., 1996:104-105)  

COSO (2004) -viitekehyksessä sisäiset kontrollit jaetaan taloushallinnon 

raportointiin liittyviin kontrolleihin sekä tietojärjestelmäkontrolleihin. 

Seuraavassa käsitellään taloushallinnon raportoinnin kontrolleja myynnin 

raportoinnin näkökulmasta.  

 

2.4.5.1. Myynnin raportoinnin kontrollit 

 

Laskutustietojen tarkastaminen sekä tietojen syöttämisvaiheessa että 

laskutettaessa on myynnin raportoinnin oikeellisuuden kannalta tärkein 

manuaalinen kontrolli. Tehokas ja monipuolinen raportointijärjestelmä 
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täydentää tätä ensisijaista kontrollia. Nykyisissä raportointijärjestelmissä 

raporttivalikoima on laaja.  Suuria poikkeavuuksia ja virheitä voidaan 

havaita tarkkailemalla kuukausittaista kokonaislaskutusmäärää sekä 

vertaamalla laskutusmäärää toimitusmäärään. Myös keskihintoja voidaan 

tarkkailla muun muassa tuotteittain sekä alueellisesti. Kuukausittaisessa 

keskihintojen tarkastelussa yksittäinen hintavirhe tai laskun puuttuminen 

järjestelmästä saattaa vielä olla helposti huomattavissa. Case -yrityksessä 

laskutuksen korjaavana kontrollina toimii muun muassa laskujen 

tuottolaskelma, jota käsitellään tarkemmin kohdassa 5.1.3. 

 

Myynnin raportoinnin valvonnan kannalta laskujen ja muiden dokumenttien 

aukoton numerointi on oleellinen ennaltaehkäisevä kontrolli. Erityisesti 

manuaalisessa laskujen käsittelyssä numerointi ehkäisee tapahtumien 

poistamisen tai lisäämisen jälkikäteen. Case -yrityksessä laskujen 

numerointi oli aiemmassa laskutusjärjestelmässä järjestetty erikseen Excel 

-taulukon avulla. Laskuttajat poimivat jokaiselle laskulle järjestyksessä 

numeron taulukosta ja kirjasivat laskutettavan tilauksen numeron ja 

laskutuspäivän käytetyn laskunumeron kohdalle. Laskutusjärjestelmä salli 

saman numeron käyttämisen kahdesti, jos aiemmin luotu lasku oli 

poistettu järjestelmästä alkuperäisen laskutuspäivän aikana. Tällainen 

järjestelmä ei luonnollisesti ole aukoton. Nykyinen järjestelmä numeroi 

jokaisen laskun automaattisesti eikä samalle numerolle voida tehdä toista 

laskua. Myös tilaukset saavat numeronsa automaattisesti.   

 

Vaarallisella työyhdistelmällä tarkoitetaan toisiinsa liittyviä tehtäviä, joiden 

yhdistäminen yhden tai muutaman yhdessä työskentelevän henkilön 

vastuulle aiheuttaa väärinkäytösvaaran. Myynnin raportoinnin 

oikeellisuuden kannalta vaarallinen työyhdistelmä on esimerkiksi tilauksen 

syöttäminen ja laskutus, varsinkin, jos tehtäviin liittyy lisäksi 

myyntireskontran käsittelyyn liittyviä oikeuksia. Vaarallisten 

työyhdistelmien syntymisen estäminen toteutetaan ensisijaisesti tarkasti 

suunnitellun organisaatiorakenteen kautta. (Bodnar & Hopwood, 1990:12-

13) Tärkeänä osana organisaatiorakenteen kontrolliluonnetta ovat 
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työnkuvaukset. Työnkuvaus sisältää yksittäisen työtehtävän pääasialliset 

toiminnot, vastuualueen ja sitä hoitamaan palkattavalta henkilöltä 

vaadittavat ominaisuudet. Lisäksi työnkuvaus sisältää ohjeistusta 

tehtävistä, joita ei tulisi yhdistää kyseiseen työtehtävään. (Ratliff et al., 

1996:107-108) Vaarallisten tehtäväyhdistelmien ehkäiseminen ei 

varsinkaan suuressa organisaatiossa riitä takaamaan väärinkäytösten 

eliminointia. Lisäksi tarvitaan sisäisen valvonnan seuranta -komponenttiin 

kuuluvia riippumattomia tarkastuksia sekä riittäviä turvatoimia kuten 

erilaisten pääsyrajoitusten käyttöä. Myynnin ja myyntisaamisten 

oikeellisuuden kannalta case -yrityksessä tärkeimpänä pidetään tilauksen 

vastaanoton, lähettämisen, laskutuksen ja maksusuorituksen vastaanoton 

eriyttämistä. 

 

Monissa yrityksissä sisäisen valvonnan tärkeys ymmärretään ylimmän 

johdon ja taloushallinnon keskuudessa. Operatiivisilla osastoilla sisäinen 

valvonta toteutuu kontrollien suorittamisen muodossa, mutta ymmärrys 

valvonnan merkityksestä on hukassa. Case -yrityksen operatiivisilla 

osastoilla tietyt tarkastukset suoritetaan ja opetetaan perehdytettäville, 

mutta keskustelua kontrollien noudattamisen tärkeydestä ei juuri käydä. 

Koska tilaustenkäsittely- ja laskutushenkilöstö ei tunne tarkasti eri 

toimintavaihtoehtojen vaikutusta myynnin raportointiin, heidän on vaikeaa 

nähdä tietojen syöttämisen täsmällisyyttä tarpeeksi tärkeänä. Esimerkiksi 

myyntilajin sisällyttäminen tietyille normaalista poikkeaville hyvitteille ja 

laskuille olisi myynnin raportoinnin kannalta erittäin tärkeää. Tietyissä 

tapauksissa oikeaa myyntilajia ei ole laskutuksessa mahdollista selvittää, 

mutta selvitettävissä olevakin myyntilaji saattaa jäädä lisäämättä laskulle, 

jos sen merkitystä ei tunneta.  

 

Tietojärjestelmäkontrollit voidaan jakaa yleisiin kontrolleihin ja 

ohjelmistokontrolleihin. Tietojärjestelmäkontrolleja käsitellään tarkemmin 

kohdassa 3.7. 
 



 26

3. YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään yrityksen tietojärjestelmiä, erityisesti 

toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon tietojärjestelmiä sekä niiden 

osuutta myynnin raportoinnissa ja muussa taloushallinnon raportoinnissa. 

Lisäksi käsitellään tietojärjestelmiin liittyvien riskien hallintaa ja 

kontrollimenetelmiä. Termien taloushallinnon tietojärjestelmä ja 

toiminnanohjausjärjestelmä sisältö vaihtelevat 

tietojärjestelmäkirjallisuudessa. Taloushallinnon tietojärjestelmä voidaan 

nähdä osana toiminnanohjausjärjestelmää tai termejä voidaan käyttää 

toistensa synonyymeinä. Scapens (2003:202) puolestaan näkee sekä 

taloushallinnon tietojärjestelmät että toiminnanohjausjärjestelmät johdon 

tietojärjestelmien alajärjestelminä. Tässä tutkimuksessa 

toiminnanohjausjärjestelmää ja taloushallinnon tietojärjestelmiä käsitellään 

erillään toisistaan, koska kohdeyrityksessä tällainen ero on havaittavissa.  

 

3.1. Tiedosta informaatioksi 

 

Tieto voidaan nähdä informaation raaka-aineena. Informaation synnyssä 

oleellisinta on tiedon tulkinta ja hyödyntäminen päätöksenteossa. 

(Drucker, 1992:36) Tietojärjestelmien käytön tavoite on tapahtumatietojen 

kuten yksittäisten laskutustapahtumien muuntaminen yrityksen ohjaamista 

ja sen tulevaisuuden suunnittelua hyödyttäväksi informaatioksi. (Wilkinson 

et al., 2000:11) Yrityksen tietojärjestelmiä ovat kaikki tähän tehtävään 

osallistuvat manuaaliset ja sähköiset järjestelmät.  

 

Wilkinson (et al., 2000:11-12) näkee kuusi perusvaihetta tiedon 

muuttumisessa tietojärjestelmien avulla informaatioksi; tiedon keruun, sen 

muokkaamisen, tiedon hallinnan, kontrolloinnin sekä informaation 

luomisen.  

Tiedon keruu käsittää tiedon yksilöinnin lisäksi sen tallentamisen sekä 

oikeellisuuden tarkastuksen. Laskutustapahtumassa laskuttaja saa 
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yksittäisen toimitetun tilauksen tiedot, joiden pohjalta synnyttää laskun. 

Tarkastettuaan esisyötetyt sekä itse syöttämänsä tiedot laskuttaja 

hyväksyy ja tallentaa laskun.  

 

Tiedon muokkaamisella tarkoitetaan tapahtumatietojen ryhmittelyä ja 

järjestelyä sekä tiettyjen tietojen yhdistelyä. Se sisältää myös summauksia 

sekä tapahtumatietojen yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien etsintää. 

Sähköinen tietojärjestelmä ryhmittelee päivän aikana syntyneitä 

laskutustapahtumia esimerkiksi asiakkaittain, laskee yhteen myydyt 

määrät ja laskujen loppusummat, vertaa määrää edelliseen päivään ja 

tallentaa erotuksen analyysitietokantaan.  

 

Tiedon hallinta viittaa tiedon varastoinnin lisäksi sen ylläpitämiseen ja 

tiedon hakuun varastoista. Tiedon varastoinnilla tarkoitetaan tiedon 

tallettamista arkistoihin ja tietokantoihin. Myös jo informaatioksi 

prosessoitua tietoa varastoidaan tulevaisuuden tarpeita varten. Tiedon 

ylläpitäminen viittaa varastoidun tiedon päivittämiseen vastaamaan sen 

hetkistä tilannetta. Sähköisessä tietojärjestelmässä kokonaismyyntiä 

kuvaava tiedosto päivittyy jatkuvasti uusien laskutustapahtumien 

syntyessä. Tallennettua tietoa haetaan varastoista sen jatkokäsittelyä 

varten sekä raportointitarkoituksiin. Tiedon varastointia ja raportointia 

käsitellään tarkemmin kappaleessa neljä. 

 

Tiedon kontrolloinnin tavoitteet ovat suojata yrityksen omaisuutta, jota 

myös tieto on, sekä varmistaa, että järjestelmien ja varastojen sisältämä 

tieto on oikeaa ja täydellistä. Kontrollimenetelmiä ovat muun muassa 

erilaiset salasanat ja tunnisteet, jotka pyrkivät ehkäisemään tiedon pääsyn 

asiattomien käsiin, sekä erilaiset tiedon tarkastukset. Kontrollimenetelmiä 

tietojärjestelmien oikean toiminnan ja niiden sisältämän tiedon 

oikeellisuuden turvaamiseksi käsitellään tarkemmin kohdassa 3.7.  

Informaation luominen käsittää tiedon tulkitsemisen lisäksi sen 

raportoinnin ja kommunikoinnin. Myyntijohto hakee ja tulostaa erilaisia 
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myynnin kehittymistä kuvaavia raportteja seurantaa ja suunnittelua varten 

sekä keskustelee myynnin kehityksestä myyntihenkilöstön kanssa. 

 

3.2. Tietojärjestelmien kehitys 

 

Ennen verkkopohjaisia tietojärjestelmiä yritysten tietojärjestelmät 

koostuivat keskitetyistä päätietokoneista, joihin oli mahdollisuus liittää 

muutamia yksittäisiä käyttöpäätteitä. Yrityksen eri toiminnoilla oli omat 

järjestelmänsä, jotka olivat kyvyttömiä kommunikoimaan toistensa kanssa. 

Taloushallinnolla oli oma päätietokoneensa, joka sisälsi muun muassa 

pääkirjan sekä myynti- ja ostoreskontran. Taloushallinnon järjestelmän 

sisältämä tieto oli vain taloushallinnon henkilökunnan käytettävissä. 

Yrityksen johto, jolle ajantasaisesta tiedosta olisi ollut eniten hyötyä, sai 

tiedon paperiversiona huomattavasti myöhemmin.  

 

Verkkopohjaisilla tietojärjestelmillä tarkoitetaan laajoja tietojärjestelmiä, 

jotka käyttävät asiakas-palvelin teknologiaa. Tieto sijaitsee suuritehoisilla 

palvelinkoneilla, joita käyttäjät hyödyntävät yrityksen sisäisen tietoverkon 

välityksellä. Käyttäjäkoneelta annetut komennot ohjaavat palvelimella 

sijaitsevaa ohjelmistoa. (Enzweiler, 1995:40) Verkkopohjainen 

tietojenkäsittely on mahdollistanut yrityksen eri osien tuottamien 

tietovirtojen integroimisen ja tiedon saattamisen kaikkien organisaation 

jäsenten käyttöön samanaikaisesti. Verkkopohjaisen tietojenkäsittelyn 

mahdollistamia integroituja tietojärjestelmiä ovat muun muassa johdon 

tietojärjestelmät sekä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät. (Scapens, 

2003:202) Johdon tietojärjestelmät ovat sovelluksia, joiden avulla yrityksen 

päätöksentekijät saavat analysoitavakseen eri tietojärjestelmien 

sisältämää tietoa liiketoiminnan ohjausta ja suunnittelua varten suoraan 

omille käyttöliittymilleen. Päätöksentekoa tukevista järjestelmistä 

käytetään muun muassa nimiä Management Information System (MIS), 

Decision Support System (DSS) ja Executive Information System (EIS). 

(Törmänen, 1999:13)  
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3.3. Taloushallinnon tietojärjestelmät 

 

Taloushallinnon tietojärjestelmillä tarkoitetaan rakenteita, joiden avulla 

yrityksessä syntyvää taloudellista tietoa muokataan sen käyttäjiä 

hyödyttävään muotoon. Taloushallinnon tietojärjestelmät voivat olla 

manuaalisia tai sähköisiä, mutta termillä viitataan nykyisellään lähes 

pelkästään sähköisiin järjestelmiin. Tässä tutkimuksessa taloushallinnon 

tietojärjestelmällä tarkoitetaan taloudellisen tiedon muokkaamiseen 

käytettäviä sähköisiä järjestelmiä. Taloushallinnon tietojärjestelmien 

keräämää raporttitietoa käytetään hyväksi organisaation päätöksenteossa. 

Niiden avulla seurataan organisaation suorituskykyä. (Ratliff et al., 

1996:109) 

 

Taloushallinnon tietojärjestelmä voi olla myös koko organisaation 

toiminnanohjausjärjestelmä. Tällöin siinä yhdistyvät taloushallinnon 

toiminnot sekä tuotannolliset toiminnot. Tässä tutkimuksessa 

toiminnanohjausjärjestelmiä ja taloushallinnon tietojärjestelmiä käsitellään 

toisistaan erillisinä järjestelminä.  

 

3.4. Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Enterprice Resource Planning (ERP) -teknologialla tarkoitetaan 

organisaation sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää. Sen avulla voidaan 

yhdistää kaikki organisaation talouteen, henkilöstöhallintoon, asiakkaisiin 

ja jalostusketjuun liittyvät tietovirrat yhteen tietokantaan. Tieto syötetään 

tietokantaan vain kerran, mikä vähentää virhemahdollisuuksia, mutta 

korostaa syötettävän tiedon oikeellisuuden tärkeyttä.  Tietokannan tietoa 

hyödyntävät sen päälle rakennetut itsenäiset operatiiviset järjestelmät 

kuten taloushallinnon tai myynnin sovellukset. Näitä moduuleja voidaan 

käyttää yrityksen eri yksiköissä maailmanlaajuisesti. Kun tietokantaan 

syötetään uutta tietoa, se on välittömästi kaikkien ohjelmisto-osien 

käytössä jokaisessa yrityksen yksikössä. (Granlund & Malmi, 2004:31-32)  
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Internet teknologian kehittyminen on mahdollistanut ERP -järjestelmien 

käytön tiedon jakamiseen yrityksen, sen tavarantoimittajien ja asiakkaiden 

välillä. Jatkuvasti syntyy myös uusia, ERP -pohjaisia myynnin 

automatisointiin, asiakassuhdemarkkinointiin, tiedon louhintaan ja 

arvoketjujen hallintaan liittyviä järjestelmiä. (Scapens, 2003:202) 

 

ERP -järjestelmän käyttöönotto on kallista ja se vie yleensä paljon aikaa. 

Ongelmat tietyn operatiivisen järjestelmän käyttöönotossa aiheuttavat 

helposti ongelmia myös muissa moduuleissa. Joissain tapauksissa jopa 

yrityksen prosesseja joudutaan muuttamaan, jotta ERP -järjestelmän 

käyttöönotto mahdollistuisi. Kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen hyödyt 

ovat silti haittoja suuremmat erityisesti globaaleissa suuryrityksissä, joissa 

tiedonhallinta ilman ERP -järjestelmää olisi lähes mahdotonta. (Granlund 

& Malmi, 2004:34) Seuraavaksi käsitellään lyhyesti ERP -järjestelmän 

hankinta- ja käyttöönottoprosessin kulkua. Kappaleessa viisi kuvataan 

tarkemmin vastaavan prosessin kulkua tutkimuksen kohdeyrityksessä. 

 

3.4.1. toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessi 

 

Järjestelmähankintaprosessin laajuutta määrittelee ensisijaisesti yrityksen 

ja tarvittavan järjestelmän koko. Pienyrityksen kirjanpito-ohjelmiston 

hankintaprosessi on luonnollisesti huomattavasti yksinkertaisempi kuin 

useassa maanosassa toimivan suuryrityksen ERP -järjestelmän luominen. 

Suuryrityksessä raporttien tuottaminen on erittäin monimutkainen ja 

moniportainen prosessi. Sen kehittäminen vaatii tarkkaa syy-seuraus -

suhteiden analysointia ja moninaisten asioiden huomiointia. Tärkeintä on 

kartoittaa, mitä tietoa yrityksessä nykyisellään kerätään ja onko se 

riittävää. Analyysijärjestelmien kehittäminen on turhaa, jollei niiden 

tarvitsemaa perustietoa kerätä yrityksessä. toisaalta turhan tiedon 

kerääminen kuormittaa turhaan arvokkaita resursseja. Alkuvaiheessa on 

tärkeää miettiä myös, miten tietoa varastoidaan siten, että se on 

tehokkaimmin jaettavissa eri käyttäjille. Suunnittelutyö edellyttää tiivistä 
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yhteistyötä taloushallinnon, tietohallinnon ja järjestelmätoimittajan välillä. 

(Granlund & Malmi, 2004:144-150) 

 

ERP -järjestelmän rakentamis- tai hankintaprosessi voidaan jakaa viiteen 

vaiheeseen, jotka muodostavat niin sanotun Systems Development Life 

Cycle -mallin. Mallin vaiheet ovat järjestelmäanalyysi, käsitteellinen ja 

fyysinen järjestelmäsuunnittelu, käyttöönotto sekä tuotantokäyttö ja 

ylläpito.  

 

Järjestelmähankinnan tulisi käynnistyä tarvekartoituksella, jossa 

analysoidaan raportointitarpeet sekä hankinnan sopivuus yrityksen 

toimintaan. Järjestelmäanalyysissa tulisi huomioida säännöllisen 

raportoinnin tarpeiden lisäksi minkälaisiin erityisraportteihin järjestelmän 

tulisi taipua.  

 

Käsitteellinen suunnittelu sisältää eri suunnitteluvaihtoehtojen läpikäynnin 

ja suunnitteluspesifikaatioiden luomisen. Fyysiseen suunnitteluun sisältyy 

tarvittavien tietokantojen suunnittelu, päätös siitä kehitetäänkö järjestelmä 

yritykselle alusta asti vai ostetaanko valmis järjestelmä sekä tulevien 

käyttötapojen määrittäminen ja dokumentointi.  

 

Käyttöönoton jälkeiset versiopäivitykset ERP -ympäristössä ovat vaativia 

projekteja. Päivitysten yhteydessä paljastuvat usein järjestelmän piilevät 

virheellisyydet, joita aiheuttavat muun muassa yksittäisten ohjelmisto-

osien hienosäätö sekä erillisten ohjelmistojen käyttö ERP -järjestelmän 

ohessa. (Davenport, 2000:121-131) Taloushallinnon rooli korostuu 

tyypillisesti ERP -järjestelmään siirryttäessä. Materiaali- ja 

tuotantoprosessit tuottavat jatkuvasti järjestelmään myös 

taloushallinnollista tietoa. Taloushallinnon tehtäväksi tulee selvittää 

operatiivisella puolella tehtyjä virheitä, jos ne tulevat näkyväksi vasta 

taloushallinnon raporteilla ja kirjanpidossa. Erityisesti kirjanpitoon asti 

ajautuneet virheet joudutaan lähes poikkeuksetta korjaamaan 

taloushallinnossa. (Granlund & Malmi, 2004:32) 
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3.5. Tietojärjestelmät taloushallinnon raportoinnissa 

 

Tietotekninen kehitys on mahdollistanut taloushallinnon organisoinnin, 

toimenkuvien ja laskentatekniikoiden aiempaa vapaamman kehityksen. 

Taloushallinto on entistä vähemmän sidoksissa aikaan ja paikkaan. Monet 

työt voidaan suorittaa entistä nopeammin ja yhtäaikaisemmin. 

Taloushallinnon rutiinien automatisointi on vapauttanut 

laskentahenkilöstön aikaa tuottamaan entistä laadukkaampaa 

informaatiota päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Taloushallinnon tulee 

tuottaa informaatiota nopeasti, virheettömästi ja täsmällisesti ja olla 

samalla kustannustehokas. Nopeuden ja kustannustehokkuuden 

yhdistäminen virheettömyyteen vaatii operatiivisilta järjestelmiltä ehdotonta 

luotettavuutta. Vaikka tietojärjestelmät toimiessaan edistävät 

tehokkuusvaatimusten toteutumista, niiden rakentamisvaiheessa 

taloushallinnon henkilöstö käyttää usein huomattavan osan työajastaan 

järjestelmien kehittämiseen. (Granlund & Malmi, 2004:14-16)  

 

Yrityksen rakenne vaikuttaa voimakkaasti yrityksen sisäiseen raportointiin 

ja sitä kautta taloushallinnon tietojärjestelmän rakenteeseen. Raportoinnin 

perusratkaisuihin vaikuttaa eniten se, millä organisaatiotasoilla yritystä 

ohjataan ja minkälaisilla aikaväleillä palautetta halutaan. 

Suoritusraportointi prosesseittain asettaa tietojärjestelmille huomattavasti 

suurempia haasteita kuin tyypillinen kustannuspaikkakohtainen raportointi. 

Yrityskoon kasvaessa ja rakenteen monimutkaistuessa myös tiedon 

hallinta monimutkaistuu. Globaaleissa yrityksissä tietojärjestelmätarpeet 

muuttuvat yrityksen eri yksiköiden maantieteellisten etäisyyksien 

kasvaessa. Ongelmia aiheuttavat vuosien kehitystyön ja yrityskauppojen 

tuloksena syntyneet monimuotoiset tietojärjestelmäkokonaisuudet, joiden 

hallinta ja ylläpito on vaativaa ja kallista. (Granlund & Malmi, 2004:24-25)  

Tässä osiossa käsitellään tapoja, joilla tietojärjestelmät tukevat 

taloushallinnon raportointia. Tarkastelussa ovat mukana 

tulosyksikkölaskenta, budjetointi, kustannuslaskenta sekä myynnin 

raportointi.  
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3.5.1. Kustannuslaskenta 

 

Valmistavassa teollisuudessa kustannuslaskennan laskentakohteiksi 

määritellään usein lopputuotteiden lisäksi ainekset, joista tuotteet 

muodostuvat. Näin on myös paperiteollisuudessa. Tämä johtuu siitä, että 

samoja ainesosia käytetään useissa eri lopputuotteissa ja myös 

keskeneräisten tuotteiden varasto on pystyttävä arvottamaan 

tilinpäätöksissä. Laskentajärjestelmän on siis kyettävä käsittelemään hyvin 

suurta määrää laskentakohteita. Tuotekustannukset muodostuvat kunkin 

tuotteen valmistusreseptin mukaisista kustannuksista sekä 

yleiskustannuksista. Reseptien ylläpitoa ja yleiskustannusten laskemista 

varten suuryritys tarvitsee toiminnanohjausjärjestelmän ohelle 

erillisjärjestelmän. Erillisjärjestelmän kustannustietoa voidaan hyödyntää 

myös muilla tavoilla. Kohdeyrityksen Emico -järjestelmä yhdistää 

kustannustiedon myyntitietoihin ja toimii siten tuloslaskentajärjestelmänä.   

 

3.5.2. Budjetointi 

 

Tietojärjestelmien näkökulmasta keskeisintä budjetoinnissa on sen luonne 

koko organisaation kattavana numeerisena tulevaisuuden kuvauksena. 

Organisaation monimutkaistuminen luo haasteita budjetoinnin 

tietotekniselle toteutukselle. Eri yksiköiden budjetit tulisi koota ja yhdistellä 

tietyssä aikataulussa ja mahdollisimman vaivattomasti. 

Budjetointiohjelmistojen mahdollistama yhdistelyn automatisointi vähentää 

tähän työhön kuluvaa aikaa. Erityisesti rullaavassa ennustamisessa 

budjetoinnin työmäärä moninkertaistuisi ellei ennusteiden laatimista 

tuettaisi tietojärjestelmillä. Budjetointisovelluksen käyttö helpottaa myös 

budjetointiprosessin hallintaa. Sen avulla voidaan seurata muun muassa 

prosessin edistymistä organisaation eri osissa. Muuttuvien olosuhteiden 

vuoksi budjetointijärjestelmän tulisi olla mahdollisimman joustava. Uusien 

yritysyksiköiden lisääminen ja vanhojen poistaminen tulisi sujua helposti. 

Budjettitietojen lisäksi sovelluksen tulisi pystyä käsittelemään ennuste- ja 

toteumatietoja eri aikaväleillä ja tarkkuustasoilla. Järjestelmän tulisi sallia 
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johdon porautuminen budjetissa pienempiin organisaatiokokonaisuuksiin 

ja toisaalta estää tietyn organisaation osan pääsy tiettyyn budjettiin. 

Tietotekniikan avulla käyttäjäoikeudet on helppo määritellä. Yksiköiden 

tulisi pystyä laatimaan budjettinsa omassa valuutassaan ja raportoinnin 

olisi hyvä onnistua missä valuutassa tahansa. (Granlund & Malmi, 

2004:75-76) 

 

Yksinkertaisin budjetoinnin tietojärjestelmä on taulukkolaskentamalli, joka 

ei suuryrityksessä kuitenkaan yleensä riitä tyydyttämään monimutkaisia 

budjetointitarpeita. Budjetoinnin valmisohjelmisto voidaan kytkeä 

taloushallinnon perusjärjestelmiin tai toiminnanohjausjärjestelmään tai 

budjetointi voi olla, kuten case -yrityksessä, kiinteä osa 

toiminnanohjausjärjestelmää. Kullekin käyttäjälle voidaan määritellä oma 

käyttöliittymä, johon voidaan liittää prosessiin liittyviä dokumentteja tai 

ohjeita. Järjestelmään voidaan luoda myös erilaisia laskentasääntöjä ja 

tiedonsyöttönäkymiä voidaan muokata kullekin käyttäjälle sopivaksi. 

Luotujen laskentasääntöjen tarkastelumahdollisuus lisää budjetoinnin 

ymmärrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Ohjelmistot mahdollistavat yleensä 

syötettyjen lukujen muuttamisen ”mitä jos” -testauksia varten. Lukuihin 

voidaan liittää myös selittäviä kommentteja. (Granlund & Malmi, 2004:77-

78)  

 

Case -yrityksessä budjetointi tapahtuu Fenix -järjestelmässä. 

Myyntiorganisaatiot ympäri maailmaa pyytävät asiakkailtaan 

mahdollisimman tarkat tiedot asiakkaiden budjettikaudelle tulevista 

tilauksista ja tilausten ajoittumisesta. Näiden perusteella myyntiyhtiöt 

yhteistyössä tehtaan myyntipäälliköiden kanssa syöttävät Fenix -

järjestelmän budjetointiosioon omat myyntiennusteensa, joiden pohjalta 

järjestelmä luo divisioona- ja tulosyksikkötasoiset myyntibudjetit.  
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3.5.3. Tulosyksikkölaskenta 

 

Tulosyksikköorganisaatioiden yleistyessä 1980 -luvulla myös 

päätöksenteon tukea hajautettiin siten, että tulosyksiköillä oli oman 

toimitusjohtajansa lisäksi oma taloustoiminto. Hajauttaminen edellytti 

tietojärjestelmiltä kykyä mahdollistaa paikalliskäytön lisäksi koko konsernin 

kattava laskenta. (Granlund & Malmi, 2004:18-19) Uudet järjestelmät 

helpottivat tätä tehtävää. Nykyisellään suuntana on erillisten 

tulosyksiköiden taloushallinnon keskittäminen taloushallinnon 

palvelukeskuksiin. ERP -teknologia on ollut merkittävä mahdollistaja 

palvelukeskuksien synnyssä. Taloushallinnon palvelukeskuksiin voidaan 

yhdistää yrityksen taloushallinnon tietyn osa-alueen erityisosaaminen 

maantieteellisesti yhteen paikkaan, jolloin yksiköt luopuvat kyseisen osa-

alueen pyörittämisestä. Tavoitteena palvelukeskusjärjestelyissä on 

hajautettua mallia paremman kustannustehokkuuden ja 

asiakaslähtöisyyden saavuttaminen. (King & Leong, 1998:32) Stora 

Ensossa taloushallinnon palvelukeskus on mahdollistunut SAP R/3 -

järjestelmän käytön laajentumisen myötä. Stora Enson Suomen 

yksiköiden yhteiseen palvelukeskukseen on yhdistetty konserniyhtiöiden 

maksuliikenne, myynti- ja ostoreskontra, pääkirjanpito, sekalainen 

laskutus, juridinen raportointi sekä tiettyjen perustietojen ylläpito.  

 

Monessa yrityksessä tulosyksikkölaskennan raportointi on rakennettu 

tietovarastoihin ja niiden päälle rakennettuihin raportointisovelluksiin 

nojautuen. Pienemmissä organisaatioissa vastuualuelaskenta voidaan 

järjestää kirjanpidon yhteyteen, jolloin ulkoisen laskennan ohjelmistot 

tuottavat myös vastuualuelaskennan. Suuremmissa organisaatioissa eri 

yksiköillä saattaa olla eri toiminnanohjausjärjestelmät. Tietojen 

yhdistelyssä käytetään tällöin tarkoitusta varten suunniteltuja ohjelmistoja. 

Matriisiorganisaatioissa, joissa vastuualueet on jaettu toimintojen 

perusteella, raporttien laatiminen vaatii tietovarastopohjaisia ratkaisuja tai 

erillisohjelmistoja vastuualueen tuloksen määrittämiseen. (Granlund & 

Malmi, 2004:61) 
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Tämän tutkimuksen kohdeyrityksessä tulosraportointi Emico -

järjestelmästä palvelee yrityksen sisäisen laskennan lisäksi 

tulosyksikkölaskentaa. Yritys raportoi Emicon tuottaman tuloslaskelman 

perusteella tuloksestaan divisioonalle, joka yhdistelee 

tuotantoyksiköidensä tulokset ja raportoi divisioonan tuloksen 

konsernitasolle. Tulopuoli tuloslaskentajärjestelmään saadaan Fenix -

järjestelmän myyntiraportoinnista.  

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tärkeä tunnusluku koko konsernin 

suoritusseurannassa. Sijoitetun pääoman tuotolle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisaste määrittää tulospalkkioiden määrän. Mahdolliset virheet 

myynnin raportoinnissa vaikuttavat siis myös henkilöstön 

tulospalkkaukseen. Sijoitetun pääoman tuoton lisäksi divisioonatasolla 

seurataan erityisesti tulosyksiköiden liikevaihtoa ja -voittoa. 

 

3.5.4. Myynnin raportointi 

 

Kustannusraportoinnin ohella myynnin raportointi on ensimmäisiä 

taloushallinnon osa-alueita, jotka on yrityksissä toteutettu sähköisesti. 

Myyntimäärien seurantaa voidaan pienyrityksissä hoitaa Excel -

taulukoiden ja yksinkertaisten taloushallinto-ohjelmistojen avulla. Useita 

tuotteita useille asiakkaille myyvissä suuryrityksissä myyntimäärien ja 

hintojen kehitystä on lähes mahdoton seurata ilman laajaa järjestelmää. 

 

ERP -ympäristössä myynnin raportointi on käytännöllistä toteuttaa 

myyntitoimintoja ohjaavan järjestelmän yhteydessä. Mikäli käytössä on 

kaikki yrityksen tietovirrat yhdistävä järjestelmä, myynnin raportointia ei 

tarvitse yhdistää erillisjärjestelmiin. Tällöin vältytään tiedonsiirtoon liittyviltä 

riskeiltä.  

 

Case -yrityksessä myynnin raportointi liittyy tulosyksikkölaskentaan 

yhdessä kustannuslaskennan kanssa. Myynnin raportointia yrityksessä 

palvelee osiossa viisi tarkemmin käsiteltävä Fenix -järjestelmän 
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ohjausraportointi. Sen tuottamien raporttien avulla seurataan tuoteryhmä- 

ja markkina-aluekohtaisten myyntimäärien lisäksi muun muassa 

tehdashinnan kehitystä. Tehdashinta on tehtaalle jäävä osuus tuotteen 

myyntihinnasta, kun siitä on vähennetty mahdollinen arvonlisävero, käteis- 

ja vuosialennukset, myyntiyhtiön komissiot sekä toimitusehdon mukaiset 

kuljetuskustannukset. Tehdashintojen kehitystä seurataan case -

yrityksessä suhteessa kustannuksiin sekä aiempiin tehdashintojen tasoon. 

Normaalitilanteessa tehdashinnoissa ei ilmene lyhyellä aikavälillä 

juurikaan heittoja. Suuret virheet laskutuksessa sekä laskujen puuttuminen 

tuloslaskentajärjestelmä Emicosta aiheuttavat poikkeamia 

tehdashinnoissa. Virheet on usein suhteellisen helppo havaita, mutta 

korjausten tekeminen tietylle kirjanpitokaudelle sen päättymisen jälkeen ei 

ole mahdollista. Seuraavalla kaudella tehtävät korjaukset vääristävät 

puolestaan sen kauden tehdashintaa toiseen suuntaan, jolloin virhe 

kertautuu.  

 

3.7. Tietojärjestelmien riskienhallinta ja valvonta 

 

Huolella ohjelmoidut tietojärjestelmäkokonaisuudet, joihin tieto syötetään 

oikein, tekevät virheitä äärimmäisen harvoin. Tietojärjestelmä ei 

kuitenkaan vielä toistaiseksi pysty loogiseen ajatteluun. Se ei havaitse 

ohjelmointivirheen tai syöttötiedon virheellisyyden aiheuttamaa 

systemaattista virhettä ellei järjestelmän sisään ole ohjelmoitu keinoja 

tällaisten tilanteiden havaitsemiseksi. (Dunn, 1996:165) Tietojärjestelmät 

prosessoivat tietoa keskitetysti, toisin kuin manuaalisissa järjestelmissä, 

joissa toimihenkilöt eri yksiköissä voivat tarkastaa toistensa työtä. 

Keskitetty prosessointi vähentää tahallisten virheiden 

havaitsemismahdollisuuksia. Myös kirjausketjuihin voi jäädä aukkoja 

tietojärjestelmien käsitellessä tapahtumia. Mikäli esimerkiksi tilaus 

vastaanotetaan puhelimitse ja kirjataan suoraa tietojärjestelmään ilman 

kirjallista dokumenttia, tilauksen saapumisen ja kirjaamisen välillä on 

aukko, joka mahdollistaa väärinkäytön. Sähköisessä muodossa olevien 

tietojen säilyttämiseen liittyy myös riskejä. Tieto on yleensä jollakin tapaa 
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tuhottavissa tai muutettavissa. Yksittäinen magneettinauha voi sisältää 

valtavasti tietoa ja säästää siten arkistotilaa, mutta nauhan tuhoutuessa 

tuhoutuu myös kaikki sen sisältämä tieto. Varmuuskopioita ei 

valvontaongelmien vuoksi voida sijoittaa kovin moneen eri paikkaan. 

Verkkopohjaisten tietojärjestelmien suurimmat hyödyt liittyvät tiedon 

helppoon saatavuuteen yrityksen eri osista. Samasta syystä ne ovat 

erityisen alttiita ulkopuolisille väärinkäyttäjille. (Wilkinson et al., 2000:248) 

 

Tietojärjestelmäkontrollit voivat olla manuaalisia tai ohjelmoituja. Laskujen 

tarkastaminen tilauksen tietojen perusteella voidaan suorittaa 

manuaalisesti, jos laskutus- ja tilaustenkäsittelyohjelmistot eivät 

kommunikoi keskenään. Järjestelmä voi suorittaa saman tarkastuksen 

myös automaattisesti, mikäli tällainen kontrolli on ohjelmoitu.  

Ohjelmoitujen kontrollien ongelma on niiden alttius ohjelmointimuutoksille, 

joilla kontrollien toimintaa voidaan muuttaa ja järjestelmää väärinkäyttää. 

Manuaaliset kontrollit eivät kärsi tästä ongelmasta, varsinkin, jos niiden 

suorittaminen on jaettu useammalle henkilölle. Sisäisestä valvonnasta 

vastaavien on varmistuttava siitä, että järjestelmämuutokset vaativat aina 

hyväksynnän ja valtuudet muutoksiin on varattava vain tietyille henkilöille. 

(Dunn, 1996:166) Tietojärjestelmäkontrollit voidaan jakaa yleisiin 

kontrolleihin ja ohjelmistokontrolleihin. 

 

3.7.1. Yleiset kontrollit 

 

Osiossa kaksi käsitellyn COSO (2004) -mallin mukaan yleiset 

tietojärjestelmäkontrollit ovat toimintatapoja ja menetelmiä, jotka auttavat 

varmistamaan tietojärjestelmien jatkuvan, oikean toiminnan. Niihin 

kuuluvat tietokeskustoiminnot, järjestelmien ohjelmistot, käyttöoikeudet 

sekä järjestelmien kehitys. Yleiset kontrollit tukevat ohjelmoitujen 

ohjelmistokontrollien toimintaa. Tietokeskustoimintojen kontrolleja ovat 

tehtäväjaon ja suunnittelun lisäksi, operaattoritoiminnot, suunnitelmat 

tietojärjestelmäkatastrofista selviämisen varalle sekä 

kapasiteettisuunnittelu ja resurssijako. Järjestelmien käyttämien 
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ohjelmistojen hankintaan, käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät kontrollit 

kuuluvat myös yleisiin tietojärjestelmäkontrolleihin. Käyttöoikeuksilla pääsy 

tietojärjestelmiin voidaan rajata. Käytössä voi olla erilaisia koodeja sekä 

käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Luomalla ohjeistus tietojärjestelmien 

kehitystoimenpiteille, yritys voi kontrolloinnin ohella säästää rahaa. Tarkka 

suunnitelma erilaisten ohjelmistojen käyttöönotosta ja uusintasyklistä sekä 

uusinta- ja kehitystoimenpiteiden hyväksyntäsäännöt vähentävät 

väärinkäytösten mahdollisuutta. Tieto ohjelmistojen tulevista 

uusintatarpeista helpottaa myös budjetointia.  

 

Myös tietojärjestelmillä tulisi olla selkeä päätöksentekojärjestelmä. 

Tietojärjestelmähallinnolla tarkoitetaan toimenpiteitä, toimintaohjeita ja 

menetelmiä, jotka tukevat tietojärjestelmien ja siitä vastaavan osaston 

toimintaa. 1990 -luvun lopulla painopiste monessa yrityksessä oli uusien 

järjestelmien mahdollisimman nopeassa käyttöönotossa usein laadun 

kustannuksella. Tämä johti aikataulujen pettämiseen, toimintojen 

ajoittaiseen pysähtymiseen ja tietoturvaongelmiin. 

Tietojärjestelmähallinnon tavoite on ehkäistä näitä tapahtumia. Sen 

painopiste on laadukkaissa, loppuun asti suunnitelluissa ja testatuissa 

prosesseissa. (Oltsik, 2003) Tietojärjestelmähallinnon tulisi arvioida 

järjestelmien tuottamaa lisäarvoa ja järjestelmän tehokkuutta, päättää 

tietojärjestelmiin liittyvistä yhteistyöhankkeista sekä hallita järjestelmiin 

liittyviä riskejä. (Chickowski, 2004:6) 

 

3.7.2. Ohjelmistokontrollit 

 

Ohjelmistokontrollit pyrkivät varmistamaan, että tapahtuman 

suorittamisella on hyväksyntä ja että järjestelmä käsittelee tapahtumat 

täydellisesti ja oikein 

Tällaisia kontrolleja ovat muun muassa ohjelmistoihin rakennettu vaatimus 

tiettyjen kenttien täyttämisestä ennen dokumentin hyväksymistä. Myös 

erilaiset täsmäytykset eri tietojärjestelmien tietojen välillä auttavat 

varmistamaan tapahtumien täydellisen käsittelyn ja tietojen siirtymisen eri 
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järjestelmien välillä. Kohdeyrityksessä ongelmat tietojen siirtymisessä 

tietojärjestelmien välillä tulivat ilmi selvittäviksi kontrolleiksi luettavissa, 

taloushallinnon rutiiniluontoisissa täsmäytyksissä, joita tehtiin jo ennen 

uuden järjestelmän tuloa. 
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4. TIETOVARASTOT JA RAPORTOINTI  

 

 

Operatiiviset tietojärjestelmät ovat sovelluksia, joiden tavoite on 

automatisoida tapahtumien käsittelyä. Tällaisia ovat muun muassa 

laskutus- ja tilaustenkäsittelyjärjestelmät. Operatiiviset järjestelmät 

käyttävät On Line Transaction Processing (OLTP) -teknologiaa. 

Operatiiviset tietokannat on puolestaan luotu operatiivisten 

tapahtumankäsittelyjärjestelmien tueksi. Niiden sisältämä tieto on 

hajanaista ja osin tarpeetontakin, koska tapahtumatiedot varastoituvat 

niihin sellaisenaan työasemien kautta. (Hovi, 1997:19) Operatiiviset 

järjestelmät sisältävät usein joukon valmiiksi ohjelmoituja raportteja, joille 

tieto koostetaan yksittäisen järjestelmän operatiivisesta tietokannasta. 

Raportit ovat käyttäjien erilaisten tietotarpeiden vuoksi häiritsevän laajoja. 

Tarvittavan tiedon etsintä näiltä raporteilta voi olla hankalaa eikä eri 

järjestelmien sisältämää tietoa voida yhdistellä samalle raportille. (Hovi, 

1997:9-11) Operatiivisten tietokantojen sijasta ja ohella yrityksessä 

syntyvän tiedon hallintaan ja analysointiin voidaan käyttää 

tietovarastotekniikkaa. Tässä kappaleessa käsitellään tietovarastointia ja 

sen mahdollistamaa monipuolista raportointia.  

 

4.1. Tietovarasto 

 

Tietovarastoinnilla tarkoitetaan prosesseja, jotka tukevat yrityksen 

operatiivista toimintaa ja strategista suunnittelua keräämällä, säilyttämällä 

ja analysoimalla liiketoiminnan kannalta tarpeellista tietoa. Sen tavoite on 

luoda yrityksen operatiivisista tietokannoista erillään oleva 

analyysitietokanta, tietovarasto, joka palvelee raportointia ja analysointia 

rasittamatta operatiivisia järjestelmiä raskailla kyselyillä. (Törmänen, 

1999:9-10) Tietovarasto sisältää usean operatiivisen järjestelmän tietoja 

integroituna. Se on usein yrityksen kaikki sovellusalueet kattava 

tietokanta, joka sisältää perustiedon lisäksi myös historiatietoja sekä 

mahdollisesti myös ulkopuolisista lähteistä syötettyä tietoa. (Hovi, 
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1997:34-35) Operatiivisten tietokantojen sisältämää perustietoa 

päivitetään tietovarastoon puhdistetussa ja koostetussa muodossa. Sen 

avulla suuriakin tietomääriä voidaan analysoida tehokkaasti erillään 

operatiivisista järjestelmistä. (Granlund & Malmi, 2004:40) Eri järjestelmien 

sisältämän tiedon keskittäminen mahdollistaa yhteenvetojen ja tilastojen 

sekä tulevaisuuden skenaarioiden luomisen. (Hovi, 1997:11) 

 

4.1.1. Relaatiotietokanta tietovarastossa 

 

Sekä operatiivisissa tietokannoissa että tietovarastoissa käytetään paljon 

Structured query language (SQL) -pohjaisia relaatiokantoja. (Hovi, 

1997:19) Relaatiotietokannan muodostavat taulumuotoiset tiedostot, jotka 

jakautuvat tietueisiin eli riveihin, jotka puolestaan jakautuvat tietokenttiin.  

 

Perustauluilla tarkoitetaan tietovaraston yksityiskohtaisimpia suuria 

tauluja, joista voidaan muodostaa vähemmän yksityiskohtaisia ja 

pienempiä summatauluja. Yhdistelyn ja tietojen toistamisen kautta 

pienenee tarve liitoksille summataulujen ja perustaulujen välillä. 

Summatauluihin voidaan lisäksi tuoda tietoa perustauluista erilaisten 

kaavojen avulla. Esimerkkejä tällaisista johdetuista tiedoista ovat 

tuotekohtaiset katteet ja kannattavuudet. Kevyiden summausten lisäksi 

voidaan tehdä myös tiiviitä summauksia kuten yrityksen toimintaa 

kuvaavien tunnuslukujen luominen. Summatietueet voidaan sijoittaa omiin 

summatauluihinsa tai lisätä perustauluihin. Perustauluihin talletettaessa 

mukana on oltava myös tasoa kuvaava tieto, jotta kyselyn voi kohdistaa 

erikseen summa- ja perustietoriveihin. Summausten lisääminen 

perustauluihin vähentää taulujen määrää, mutta kasvattaa niiden kokoa. 

Yhteenvetosummatauluun talletetaan erilaisia summauksia, johdettuja 

tietoja sekä historiatietoja, jolloin siihen kohdistettu kysely tuottaa nopeasti 

tuloksia. Yhteenvetosummataulu voi esimerkiksi sisältää tietyn tuotteen 

kyselykuukauden myynnin lisäksi edelliskuukauden myynnin sekä 

edellisen vuoden vastaavien kuukausien myynnin.  
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Tärkein käyttökohde summatauluille ovat budjetit ja suunnitelmat. Vertailu 

toteumatietoihin voidaan tehdä lisäämällä summatauluihin sarakkeita, 

joihin budjettiluvut sijoitetaan. Myös erillisiä budjettitauluja voidaan 

perustaa. Kun budjettiluvut ovat samassa muodossa toteumalukujen 

kanssa, vertailukyselyjen toteuttaminen on helppoa. (Hovi, 1997:83-88)   

 

4.1.2. Tiedon reitti tietovarastoon 

 

Tietovarastoon voidaan koota tietoa operatiivisten järjestelmien lisäksi 

esimerkiksi suunnittelujärjestelmistä sekä ulkopuolisista tietolähteistä 

kuten Tilastokeskuksesta. Jos tietovarastoa käytetään selaimen kautta, 

siihen voidaan kytkeä linkkejä ulkopuolisiin Internet lähteisiin. Hyödyllistä 

ulkopuolista tietoa voivat olla muun muassa valuutat ja pörssikurssit. 

Operatiivisten järjestelmien tiedot poimitaan erillisillä poimintaohjelmilla, 

joihin relaatiotietokantaa käytettäessä on määritelty poimittavat taulut ja 

tietueet niiden sisällä. Poiminta-ajo voidaan laatia siten, että siinä 

muodostuvat uudet tiedostot vastaavat tietovaraston tauluja, mikä 

yksinkertaistaa tiedon siirtoa. 

 

Poimitut tiedot siirretään tietovarastokoneelle ennen niiden latausta 

tietokantaan. Siirtoa varten on luotu omia ohjelmistoja, joilla siirron voi 

ajoittaa ja automatisoida. Operatiivisista järjestelmistä siirretyt tiedot 

ladataan latausohjelmistolla tietovarastoon yleensä yöaikaan. Ennen 

fyysistä latausta tiedot tarkastetaan ja muokataan halutunlaisiksi. 

Latauksen yhteydessä tarkastetaan muun muassa, että tietueita ei puutu 

sekä tehdään tiedon oikeellisuuteen liittyviä tarkastuksia. Toisistaan 

eriäviä koodituksia muokataan yhdenmukaisiksi sekä muutetaan tietoja 

tietotyypistä toiseen. Latauksen jälkeen tehdään summauksia sekä 

suojataan tiettyjä tietoja. Koska tietovarasto kasvaa koko ajan, 

vanhentuneet tiedot on ajoittain siirrettävä toiselle tietovälineelle 

arkistoitavaksi tai poistettava kokonaan. Vanhojen tietojen säilytykseen ja 

hakemiseen riittävät hitaammat ja siten halvemmat välineet. Tällaisia ovat 
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muun muassa nauhat, joiden tiedot voidaan tarvittaessa ladata uudelleen 

levylle. (Hovi, 1997:48-55) 

 

Operatiivisten tietokantojen tiedot eivät aina ole ehdottoman luotettavia. 

Järjestelmien korjaus- ja muutostoimenpiteet suoritetaan yleensä kiireessä 

ja yöaikaan. Korjausten nopeuttamiseksi käytetään teknisiä kiertoteitä, 

jotka saattavat aiheuttaa ongelmia, kun tieto ladataan operatiivisesta 

tietokannasta tietovarastoon. Vaikka operatiiviset järjestelmät toimivat, 

niiden tiedot voivat olla sisäisesti ristiriitaisia tai vääriä ja niiden 

yhdisteltävyys muiden operatiivisten järjestelmien tietoihin voi olla 

hankalaa. Väärää tietoa syntyy syöttövirheistä tai tiettyjen tietojen 

syöttämättä jättämisestä. Myös eri tietojen yhdistely samaan kenttään ja 

eri organisaatio-osien väliset toimintatapaerot voivat aiheuttaa tiedon 

vääristymistä. Mikäli latausohjelmisto löytää virheitä ladattavasta erästä, 

koko erä poistetaan tietovarastosta ja ladataan uudestaan korjauksen 

jälkeen sillä yksittäisten tietojen korjaaminen altistaa uusille virheille. Eri 

yksiköissä saatetaan käyttää erilaista kooditusta esimerkiksi 

asiakastunnisteissa. Kooditukset on yhdenmukaistettava ennen tietojen 

lataamista tietovarastoon. Koska tarve tällaiseen tiedon puhdistamiseen 

havaitaan vasta ensimmäisen latauksen yhteydessä, puhdistustarpeen 

määrää on vaikea arvioida ja resursoida tietovarastoprojektia 

suunniteltaessa. (Hovi, 1997:48-55) 

 

4.1.3. Metadata 

 

Metadata tarkoittaa informaatiota tietovaraston sisältämistä tiedoista. 

Koska tietovaraston tarkoitus on mahdollistaa päätöksentekoa tukevaa 

raportointia, tietovaraston sisältö on tunnettava tarkasti. Mikäli tietovarasto 

sisältää tiedon nimeltä myynti ilman muuta määritelmää, on mahdotonta 

tietää mitä eriä ja poikkeuksia kyseiseen lukuun sisältyy. Tiedot ja niiden 

rakenteet on kuvattava johonkin muotoon jollekin tietovälineelle siten, että 

ne ovat tarvittaessa käytettävissä. Hovi (1997:80) jakaa metadatan 

kahteen osaan; teknisiin tietoihin ja informaatioon tietovaraston tiedoista. 
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Teknisiä tietoja ovat muun muassa tiedot operatiivisista tietolähteistä, 

latausvaiheista sekä eheystarkistuksista. Käyttäjän näkökulmasta 

oleellista informaatiota tietovaraston sisältämästä tiedosta ovat erilaiset 

määritykset ja tietojen johtamisessa käytetyt kaavat. Kuvaukset voidaan 

tallentaa myös paperimuodossa, mutta parhaiten ne ovat käytettävissä 

tietohakemistona omassa tietokannassaan. Tarkoitukseen on olemassa 

tietohakemistotuotteita, jotka sisältävät myös hakumenetelmiä tietojen 

selaamiseksi.  

 

4.2. Tiedon analysointi 

 

Tietovaraston sisältämän tiedon analysointi tapahtuu kyselytyökalujen 

avulla. Tietovaraston suora-analyysissä (On Line Analytical Processing, 

OLAP) tietoja ryhmitellään eri ulottuvuuksissa, esimerkiksi tuotteittain ja 

kuukausittain, ja lasketaan koosteita tarkastelukohteiden kuten myynnin 

arvoista. Sen avulla voidaan soveltuvasta tietokannasta saada tietoa 

esimerkiksi asiakkaiden tuotekohtaisesta ostokäyttäytymisestä. OLAP -

teknologia hyödyntää tietovarastosta luotuja moniulotteisia tietokantoja, 

tietokuutioita. Tietokuution akselit kuvaavat tarkasteltavia liiketoiminnan 

ulottuvuuksia. Tietokuutio on tapa tarkastella relaatiomuotoista tietoa 

moniulotteisesti. Muutoin se ei poikkea relaatiokannan perusajatuksesta.  

OLAP -sovelluksen käyttäjä tekee kyselyn haluamastaan tiedosta 

esimerkiksi valitsemalla tarkastelu-ulottuvuudet klikkaamalla kuvakkeita ja 

sovellus tuottaa raportin. (Granlund & Malmi, 2004:40-41) Kuviossa kaksi 

on esimerkki kolmiulotteisesta tietokuutiosta, josta voidaan saada tietoa 

asiakkaan tuotekohtaisesta ostokäyttäytymisestä eri vuosikolmanneksilla. 

Asiakaskannattavuudesta päästään porautumaan tuoteryhmiin, joista 

voidaan edelleen porautua yksittäisiin tuotteisiin. OLAP -teknologia 

sinänsä ei ole rajoittunut kolmeen ulottuvuuteen, mutta 

moniulotteisemman kuution kuvaaminen on käytännössä mahdotonta.  
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Kannattavuusanalyysi 

Vuosikolmannes I II III 

Asiakas A 0 € 2000 € 3000 € 

 B 5000 € 6000 € 1000 € 

 C 1500 € 1000 € 9000 € 

 

Asiakas B, II vuosikolmannes                              6000 € 

Tuoteryhmä Z 2400 € 

 Y 2000 € 

 X 1600 € 

 

Asiakas B, II vuosikolmannes, tuoteryhmä X     1600 € 

Naulat  250 € 

Ruuvit 1000 € 

Muut 350 € 

 

Kuvio 2. Esimerkki tiedon moniulotteisesta analysoinnista (Granlund & 

Malmi, 2004:42) 

 

OLAP -teknologialla on myös muita arkkitehtuurimuotoja. Relational OLAP 

(ROLAP) käyttää relaatiotietokantaa, jossa tiedot esitetään taulukoiden ja 

niiden välisten yhteyksien avulla. ROLAP -teknologia yhdistää OLAP -

vuosikolmannekset 

I III II 

A 

B 

C 

X 

Y 

Z 

tuoteryhmä 

asiakas 
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käyttöliittymän väliohjelmiston avulla relaatiokantaan. Väliohjelmisto 

muokkaa käyttöliittymän kyselyn SQL -käskyiksi, joiden avulla tiedon haku 

relaatiokannasta tapahtuu. (Hovi, 1997:64) Tietokannasta ei ROLAP -

kyselyitä varten tarvitse muodostaa tietokuutioita. ROLAP -tietokantaa 

käytetään ensisijaisesti raportointiin ja kyselyihin eikä sinne yleensä 

talleteta summatietoja. Saatuaan relaatiotietokannalta kyselyn tuloksen 

ROLAP -ohjelmisto prosessoi sitä edelleen ennen lopullisen tuloksen 

näyttämistä käyttäjälle. (Granlund & Malmi, 2004:41) 

 

Multidimensional OLAP (MOLAP) -arkkitehtuurissa tiedot on tallennettu 

analyysiohjelmiston omaan moniulotteiseen tietokantaan tietokuutioiksi. 

Koska tieto on valmiiksi moniulotteisessa muodossa, MOLAP -ohjelmisto 

toimii tehokkaasti. Suorituskyvyn lisäämiseksi osa ohjelmistosta voi sijaita 

palvelimen sijaan käyttäjän omalla työasemalla. MOLAP -arkkitehtuurin 

ongelma on sen sisältämien tietokuutioiden koon rajoitukset. MOLAP -

tietokuutiot sisältävät perustiedon lisäksi eri tasoilla tehtyjä summauksia ja 

ulottuvuuksien välisiä linkkejä, jotka vaativat paljon tilaa. (Granlund & 

Malmi, 2004:42) 

 

Hybrid OLAP (HOLAP) -kyselytyökalua käytetään relaatiotietokantojen ja 

moniulotteisten tietokantojen lisäksi työasemien tietokuutioiden sisältämän 

tiedon analyysissä. Suurissa sovelluksissa saadaan paras hyöty 

käyttämällä yhtäaikaisesti kaikkia kolmea tiedon talletustapaa. (Granlund 

& Malmi, 2004:42) 

 

Tiedon louhinnalla tarkoitetaan ennestään tuntemattomien riippuvuuksien 

etsintää aineistosta. Tiedon louhintaan tarkoitetut ohjelmistot muodostavat 

ja testaavat itse erilaisia hypoteeseja ja ilmoittavat tulokset käyttäjälle. 

Tiedon louhinta  -teknologiaa käytetään ensisijaisesti tulevaisuuden 

skenaarioiden luomiseen. Niiden avulla voidaan muun muassa luoda 

kuluttajien käyttäytymiseen liittyviä ennusteita analysoimalla 

kuluttajainformaatiota. (Granlund & Malmi, 2004:42) 

 



 48

Kyselytyökalujen tehokas käyttö vaatii hyvin suunniteltua ja organisoitua 

tiedon varastointia. Myös henkilöstön on saatava riittävästi koulutusta 

raportointijärjestelmien käyttöön, jotta niitä voitaisiin hyödyntää 

sataprosenttisesti. (Granlund & Malmi, 2004:46)  

 

4.3. Raportoinnin tasot 

 

Tietovarasto toimii raportoinnin tietolähteenä. Tietovarastopohjaisen 

raportoinnin alimpana tasona voidaan nähdä tuotannon operatiivinen 

raportointi ja valmisohjelmistoissa useimmiten valmiina olevien 

vakioraporttien ajaminen. Alimman tason raportointi on usein päivittäistä 

eikä se edellytä lisätyötä tietovaraston tai sovellusten ylläpitäjältä. 

Vakioraportit voivat sisältää tietoja tuotanto ja laskutusmääristä sekä 

varaston tasosta tiettynä päivänä. (Törmänen, 1999:44)  

 

Parametroitujen raporttien perusrakenne on vakio, mutta raportin käyttäjä 

voi muokata sen sisältämiä parametreja saadakseen haluamansa raportin. 

Muutettavia parametriarvoja voivat olla muun muassa aikaväli, jota raportti 

koskee, mukaan otettavat toimialueet, tuotteet sekä asiakkaat. 

Parametrien valinnassa tulee olla mahdollista ottaa tarvittaessa mukaan 

raportille kaikki organisaation markkina-alueet, tuotteet ja asiakkaat, jotta 

voidaan tehdä tiettyjä täsmäytyksiä ja tarkastuksia. Koska parametroituja 

raportteja kertyy helposti useita, niitä varten on hyvä rakentaa raporttien 

käynnistyssovellus. Käynnistyssovelluksesta voi valita raportin ja sen 

parametrit, jonka jälkeen sovellus käynnistää tietojen haun. Mikäli 

parametroitu raportti kohdistuu hyvin suunniteltuun summatauluun, se 

valmistuu suhteellisen nopeasti. (Hovi, 1997:91) Tutkimuksessa käsitelty 

kohdeyrityksen myyntiraportointi perustuu parametroituihin raportteihin. 

Aihetta käsitellään tarkemmin kohdassa 5.1.4. 

 

Tietovaraston tehokäyttäjät haluavat yhdistellä tietovaraston tietoja 

vapaasti sekä jatkojalostaa saamaansa tietoa. (Hovi, 1997:93) Tällaista Ad 

hoc -raportointia tarvitaan yleisimmin ongelmatilanteiden ratkaisussa. 
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Vakioraportoinnista ja parametroiduista raporteista poiketen Ad hoc -

raporttien laatimiseen vaaditaan analyysi- ja metadatan hallintaa. 

(Törmänen, 1999:44) Kyselytyökalujen hallinnan lisäksi näiden kyselyjen 

teko edellyttää tietovaraston rakenteen tarkkaa tuntemista. Metatietojen 

tulee olla oikeita ja käytettävissä. Hyvin suunnitellussa järjestelmässä 

käytössä on valmiiksi laskettuja tunnuslukuja sisältäviä summatauluja, 

joihin on yhdistelty monen tietovaraston perustaulun tietoja. Valmiista 

summatauluista on suhteellisen helppo suorittaa erilaisia kyselyjä. (Hovi, 

1997:93) 

 

Analyysisovellukset ja johdon informaatiojärjestelmät vaativat 

moniulotteista analyysitietokantaa, jonka avulla voidaan suorittaa erilaisia 

mallinnuksia ja luoda tulevaisuuden skenaarioita. (Törmänen, 1999:44) 

Kaikkein hankalimpia kyselyitä yrityksen tietohallinnon henkilöstö voi tehdä 

raporttien tarvitsijoille valmiiksi. (Hovi, 1997:93) 
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5. CASE  -YRITYKSEN TIETOJÄRJESTELMÄT 

 

 

Case -yrityksessä on käytössä useita tietojärjestelmiä, joiden 

yhteistoiminnan parantaminen on jatkuva tavoite. Myös vanhojen 

järjestelmien korvaaminen sisällyttämällä niiden toimintoja uusiin 

järjestelmiin on kohdeyrityksessä jatkuvasti käynnissä oleva hanke 

konsernitasoa myöten. Seuraavassa esitellään tämän tutkimuksen 

mielenkiinnon kohteina olevat Fenix ja Emico sekä niihin kiinteästi liittyvä 

kirjanpitojärjestelmä SAP R/3. Kohdeyrityksessä Fenix -järjestelmä 

nähdään toiminnanohjausjärjestelmänä kun taas Emico ja SAP R/3 ovat 

puhtaammin taloushallinnon tietojärjestelmiä. Fenix -järjestelmän esittelyn 

yhteydessä kuvataan lyhyesti sen puitteissa tehtävää tilaustenkäsittely- ja 

laskutusprosessia. Lisäksi listataan yrityksessä käytössä olevat tilaustyypit 

sekä laskutyypit ja -lajit, joiden hahmottaminen on oleellista tutkimuksen 

tulosten ymmärtämiseksi. Tässä osiossa käsitellään myös myynnin 

raportointia Fenix ja Emico -järjestelmistä.   

 

5.1. Fenix  

 

Case -yrityksen Fenix -toiminnanohjausjärjestelmä sisältää myynnin, 

tuotannonsuunnittelun ja tavaravirtojen hallinnan komponentit. Sen tavoite 

on korvata aiempi Ensonet -järjestelmä, joka sisältää useita toisistaan 

irrallaan kehitettyjä konsernitason järjestelmiä. Aiempien järjestelmien 

suurimmat ongelmat aiheutuivat niiden yhteistoiminnan puutteesta. 

Järjestelmät kommunikoivat keskenään, mutta niiden erilaisen 

arkkitehtuurin vuoksi tiedon hallinta oli vaikeaa. Kuviossa kolme esitellään 

Fenix -järjestelmän sisältämät toiminnot. Kuviossa tummimmalla merkityt 

toiminnot kuten tuotannon suunnittelu, tilaustenkäsittely ja laskutus ovat 

operatiivisen tason toimintoja. Vaaleammalla merkityt myynnin budjetointi 

ja suunnittelu, kiintiön hallinta sekä tuotannon budjetointi ovat 

suunnittelutason toimintoja. Valkoisella merkityt toimitusketjun hallinta 

sekä volyymi- ja hintasopimustoiminnot ovat myös Fenixin osajärjestelmiä. 
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Kaiken tietojenkäsittelyn pohjana Fenixissä on perustietojen hallinta, Basic 

Data System (BDS). Sen sisältämät koodit, käsittelyt ja määrittelyt 

ohjaavat järjestelmän suorittamia toimintoja. Fenixin osajärjestelmät 

käyttävät yhteistä operatiivista relaatiotietokantaa. Osajärjestelmien kautta 

yhteistietokantaan tallennetut tiedot ovat välittömästi kaikkien yrityksen 

osien käytössä ympäri maailmaa.  

 

Kuvio 3. Fenixin toiminnot (Lyytikäinen, 2002:54) 

 

Fenix on varta vasten Stora Enson tarpeisiin kehitetty järjestelmä. 

Järjestelmän kehittäjä ja toimittaja on TietoEnator. Fenix on ensisijaisesti 

niin sanottu tehdasjärjestelmä. Sen tavoite on tukea operatiivista 

toimintaa, minkä vuoksi se ei sisällä varsinaista taloushallinnon moduulia. 

Myyntitiedot siirtyvät Fenix -järjestelmästä muihin järjestelmiin kuten 

kohdeyrityksen omaan tuloslaskentajärjestelmä Emicoon sekä koko 

konsernin kirjanpidosta vastaavaan SAP R/3 -järjestelmään. Operatiivisten 

toimintojen lisäksi Fenix arkistoi tilausvahvistuksia, laskuja ja 

asiakasvalituksia sekä toimii raportointityökaluna. Raportointityökaluista 

tämän tutkimuksen kohteena on Fenixin ohjausraportointi, steering 

reporting, jonka kautta saadaan myynti-, kannattavuus-, suorituskyky- ja 

Perustietojen hallinta BDS, koodit, parametrit, käsitteet 

Operatiivinen raportointi, ohjausraportointi, elektroninen 
arkistointi

Liittymät 
muihin 
järjestelmiin 

Käyttöliittymät; 
asiakas-palvelin, 
terminaaliserveri,
web extranetia 
varten Tilausten  

käsittely
Toim.ket-
jun hallinta

Myynnin 
suunnittelu

Kiintiön 
hallinta

Tuotannon 
budjetointi 

Tuotannon 
suunnittelu

Luotto- 
tilanne 

Tekninen  
as.palvelu 

Laskutus 

Myynti 
budjetti

Logistiikka 

Sopimukset



 52

pääomaraportteja. Myynnin raportoinnin osa-alueita ovat myynnin ja 

tuotannon tilauskantaraportit, hintakehitys-, valituskustannus- sekä 

myyntimäärän raportit. (Lyytikäinen, 2002:54)  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään myyntimääräraporttien (sales report) 

sisältämän tiedon siirtymiseen Emico -järjestelmään.  

 

5.1.1. Fenix -järjestelmän käyttöönotto kohdeyrityksessä 

 

Stora Enso tietotekniikkastrategian mukaan Fenix -järjestelmä on 

tulevaisuudessa konsernin Euroopan toimintojen standardisysteemi 

tilaustenkäsittelyssä, myynnissä, varastojen hallinnassa ja 

ohjausraportoinnissa.  

 

Järjestelmän tarvekartoitus aloitettiin vuonna 1994 ja järjestelmän 

toimittajan valinta suoritettiin keväällä 1995. Käsitteellinen ja fyysinen 

suunnittelu valmistuivat pääosiltaan vuoden 1996 aikana. Fenix -

järjestelmän myyntibudjetointimoduuli otettiin käyttöön syyskuussa 1996 

useimmissa tehtaissa ja myyntiyhtiöissä. Vuoden 1997 aikana lähes kaikki 

tehtaat siirtyivät käyttämään järjestelmän teknisen asiakaspalvelun 

moduulia, jossa käsitellään asiakasvalituksia. Ohjausraportointi otettiin 

suppeasti käyttöön vuonna 1999 ja samana vuonna muutama pilottitehdas 

otti käyttöön Fenixin operatiivisia osajärjestelmiä. Tämän jälkeen tehtaat 

eri puolilla Eurooppaa ovat ottaneet järjestelmää käyttöön asteittain. 

Käyttöönottoa on jokaisessa yksikössä edeltänyt pitkä kehitys- ja 

testaustyö. Yksiköiden työntekijöiden ja järjestelmän toimittajan edustajista 

kootut projektiryhmät ovat muokanneet järjestelmää kunkin yksikön 

erityistarpeita vastaavaksi ja yhteensopivaksi olemassa oleviin 

tehdasjärjestelmiin. Lisäksi projektiryhmät ovat järjestäneet koulutusta 

järjestelmän käyttäjille. Anjalankosken paperitehdas otti järjestelmän 

operatiiviset toiminnot käyttöön helmikuussa 2002. Tällöin järjestelmää 

käytettiin vanhojen järjestelmien rinnalla ja sen kattavampaan käyttöön 

siirryttiin asteittain siten, että ennen järjestelmämuutosta vastaanotetut 
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tilaukset toimitettiin loppuun asti vanhojen järjestelmien puitteissa. 

Käyttöönottoajankohdan jälkeen tulleet uudet tilaukset käsiteltiin 

kokonaisuudessaan Fenix -järjestelmässä. (Stora Enso, 2005a)  

 

Fenix -järjestelmä on jatkuvan kehitystyön alla. Satoja pieniä ja suurempia 

muutoksia tehdään vuosittain versiopäivitysten yhteydessä. Vuonna 2005 

versiopäivityksiä tehdään kolme kappaletta. Suurempia muutostöitä varten 

perustetaan erillisiä kehitysprojekteja kun taas pienempiä muutostöitä 

tehdään jatkuvasti, tarpeen mukaan ja otetaan käyttöön päivitysten 

yhteydessä. (Stora Enso, 2005d)   

 

Kohdassa 5.1.4. tarkemmin käsiteltävä Fenixin ohjausraportointi oli 

kohdeyrityksessäkin käytössä jo huomattavasti ennen operatiivisten 

toimintojen käyttöönottoa. Myynnin raportointi tapahtui siis Fenix -

järjestelmän kautta jo jonkin aikaa ennen operatiivista käyttöönottoa. 

Tällöin ei kuitenkaan havaittu ongelmia laskutustietojen siirtymisessä eri 

järjestelmien välillä. 

 

Seuraavaksi käsitellään tilaustenkäsittely- ja laskutusprosessia Fenix -

järjestelmässä sekä listataan järjestelmässä käytössä olevat tilaustyypit 

sekä laskutyypit ja -lajit. 

 

5.1.2. Tilausten käsittely ja tilaustyypit Fenix -järjestelmässä 

 

Tilaus saapuu yritykseen joko suoraan asiakkaalta tai vientikaupassa 

ulkomaisen myyntiyhtiön tai sopimusjälleenmyyjän kautta. Tilauksen 

syöttäminen Fenixiin alkaa tilausrivikohtaisten tietojen syöttämisellä. Näitä 

ovat asiakkaan nimi, tuote ja halutut paperirullien leveydet. Tässä 

vaiheessa määritellään myös tilaustyyppi tilauksen luonteen mukaisesti. 

Mikäli tilaus koskee normaalilaatuisen tuotteen myyntiä eikä kyseessä ole 

koe-erä, tilaustyypiksi valitaan normaali tilaus. Tilaustyypin valinnalla on 

merkitystä laskutusajankohdan ja -tavan lisäksi myyntiraportoinnissa. 

Kohdeyrityksessä käytössä olevat tilaustyypit on listattu alla. Tilaustyypin 
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alla pienemmällä kirjasinlajilla on esimerkki tilanteesta, jossa tilaustyyppiä 

käytetään. 

 

• Normaali, Normal 
Normaalilaatuisen tavaran myyntiin, normaali toimitus 

 
• Sivurata, Side run 

Käytetään raportointitarkoituksiin 
 

• Kakkoslaatu, Second grade 
Kakkoslaatuisten tuotteiden myyntiin 

 
• Hylky, Waste 

Esim. kuljetuksessa vahingoittuneen, hylkytasoisen paperin myyntiin hylyn 
ostajalle, joka on yleensä muu kuin alkuperäinen asiakas 

 
• Normaali koe-erä, Standard trial 

Normaalilaatuisen tuotteen myyntiin uudelle asiakkaalle kokeiltavaksi, yleensä 
ilmaistoimitus 

 
• Erikoiskoe-erä, Special trial 

Kokonaan uuden tuotteen tai laadun myyntiin uudelle asiakkaalle kokeiltavaksi 
 

• Ensimyynti, First delivery 
Ensimmäisen koe-erän toimitukseen tietylle asiakkaalle. Koe-eriä voidaan 
toimittaa myös myöhemmin, tällöin tilaustyyppinä normaali koe-erä tai erikoiskoe-
erä. 

 
(Stora Enso, 2005e)  

 

Esisyötön jälkeen Fenix hakee BDS: ta asiakkaan tarkemmat tiedot sekä 

tuotteeseen ja valmistuserään liittyviä tietoja. Tilaukselle voidaan lisätä 

erilaisia huomautuksia ja ohjeita, jotka välittyvät tuotantoon, laskutukseen 

ja lastaukseen. Tilaukselle määritellään myös laskutussykli (invoicing 

cycle) ja laskutusajankohta (invoicing point). Laskutussykli määrittelee, 

millä aikajänteellä tilaus tulee laskuttaa. Laskutussykli voi olla ennen 

toimitusta, lastauksen yhteydessä tai automaattisesti. Automaattisessa 

syklissä voidaan määritellä laskutetaanko tilaus päivittäin, viikoittain, 

kahdesti kuukaudessa vai kerran kuukaudessa.  Laskutusajankohta 

määrittää, mikä tapahtuma tilauksen elinkaaressa käynnistää 

laskutusprosessin eli synnyttää laskutuserän. Mikäli tilauksen laskutussykli 

on esimerkiksi lastaus ja laskutusajankohta tuotteen lähettäminen 
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tehtaalta, laskutuserä syntyy, kun tuotevarasto on lastannut tilauksen 

kuljetukseen tarkoitetun rekan ja kuittaa järjestelmään tilauksen lastatuksi.  

 

Tiedonsyötön jälkeen järjestelmä tarkastaa tuotantoon, nykyisiin kyseisen 

tuotteen varastoihin ja toimitukseen liittyviä tietoja ja näyttää ”vihreää 

valoa”, jos kaikki asiat ovat kunnossa. Tämän jälkeen tilaus voidaan 

tallentaa ja järjestelmä antaa sille numeron.  

 

5.1.3. Laskujen käsittely ja laskutyypit Fenix -järjestelmässä 

 

Varsinaista laskutustapahtumaa edeltää laskutuserän syntyminen. 

Tilauksen syöttövaiheessa valittu laskutusajankohta määrittelee 

tapahtuman, jonka perusteella laskutuserä syntyy ja ilmestyy 

laskutusohjelman laskutettavat tilaukset (invoice by load) listalle. 

Laskutuserä voi syntyä seuraavien tapahtumien seurauksena: 

 

• Tilauksen kuljetukseen tarkoitettu rekka lastataan tehtaalla tai 

sisämaan terminaalissa ja kuitataan järjestelmässä lastatuksi.  

• Satama ilmoittaa tilauksen olevan sen kuljetukseen tarkoitetussa 

laivassa ja lastaus vahvistetaan kuittaamalla se järjestelmässä.  

• Asiakas noutaa tavaran omalla kuljetusvälineellään ulkomaisesta 

välivarastosta, johon tilaus on aiemmin toimitettu. Tilaukselle on 

välivarastoon toimittamisen yhteydessä luotu Pro forma -lasku 

tullausta varten. 

• Tuotteet ovat olleet välivarastossa kauemmin kuin asiakkaan 

kanssa on sovittu. Tuotteet laskutetaan, vaikka asiakas ei ole vielä 

noutanut niitä välivarastosta. 

• Erän valmistuessa tuotannosta (vain ennakkolaskujen 

tapauksessa) 

 

Yleisimmin laskutuserä syntyy kahden ensimmäisen tapahtuman 

seurauksena.  
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Laskutuserän tiedot koostuvat Fenixin eri osajärjestelmistä poimituista 

tiedoista. Rullia koskevat tiedot tulevat logistiikkajärjestelmästä, asiakkaan 

perustiedot BDS: ta ja hinta- ja toimitusehtotiedot 

tilaustenkäsittelyjärjestelmästä.  

 

Laskuttaja poimii laskutuserän laskutusohjelman näytöllä ja näytön 

painiketta klikkaamalla muodostaa siitä laskuehdotuksen (invoice 

proposal). Tällöin erä poistuu laskutettavien listalta ja siirtyy 

laskuehdotusten listalle. Laskuehdotuslistalla olevaa laskua voidaan 

muokata tiettyjen tietojen osalta, mutta muun muassa hinta ja määrätietoja 

ei voida muuttaa ilman laskutuserän poistamista ja uudelleen luomista. 

Laskuttaja itse ei pysty poistamaan laskutuserää. Muokkauksen jälkeen 

lasku voidaan synnyttää. Yhdellä laskulla voi olla vain yksi asiakas, 

tavaran vastaanottaja tai valmistava tehdasyksikkö. Sen sijaan samalle 

laskulle voidaan yhdistellä samalle asiakkaalle meneviä eri tilauksia ja 

yhdelle tilaukselle voidaan tehdä useita laskuja toimituserien perusteella. 

Synnytetty lasku voidaan tulostaa suoraan tilauksen lähettäneeseen 

myyntikonttoriin ja se siirtyy automaattisesti Fenixin sähköiseen 

arkistointijärjestelmään. Mikäli laskussa huomataan virhe sen 

synnyttämisen jälkeen, lasku voidaan peruuttaa luomalla peruutuslasku 

(invoice cancellation), jonka jälkeen laskutuserä palautuu laskutettavat -

listalle. Tämän jälkeen tietoja voidaan korjata ja uusi lasku synnyttää.  

 

Järjestelmä antaa laskulle kaksiosaisen numeron automaattisesti. 

Numeron kuusinumeroinen alkuosa on järjestelmän antama juokseva 

numero ja sen kolmiosainen loppuosa koostuu laskun synnyttämisvuoden 

viimeisestä numerosta ja konsernin sisäisessä käytössä olevasta tehtaan 

koodista. Vuonna 2005 Anjalan paperitehtaalla synnytetyn laskun numero 

on muotoa 123456-553. Laskunumeroita voidaan myös varata 

järjestelmästä ennen laskun synnyttämistä. Tätä käytetään 

poikkeustapauksissa, joissa esimerkiksi remburssikauppaa käsittelevä 

pankki tarvitsee vielä synnyttämättömän laskun numeron etukäteen. 

(Stora Enso, 2005e) 
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Fenix suorittaa aina laskun synnyttämisen yhteydessä tuottolaskelman 

(profit calculation). Tilauksen syöttämisvaiheessa valittu toimitusehto 

määrittelee mitkä kustannuserät kuten kuljetuskustannukset ja tavaran 

käsittelykustannukset tulee sisältyä tilauksen pohjalta tehtyyn laskuun. 

Tuottolaskennassa tarkastetaan, että laskun tiedoissa on kaikki 

toimitusehdon vaatimat kustannukset eli tariffit. Jos kaikki vaadittavat 

kustannuserät löytyvät, lasku päästetään läpi muihin järjestelmiin kuten 

kirjanpitoon. Kustannuserien puuttuessa varoitusjärjestelmä lähettää 

ilmoituksen tariffien ylläpidosta vastaaville ja lasku jää odottamaan niiden 

päivittämistä siirtymättä kirjanpitoon.  

 

Seuraavalla sivulla on listaus case -yrityksessä käytössä olevista 

laskutyypeistä ja -lajeista. Laskutyypit ovat laskulajien yläkäsitteitä, joilla 

laskulajeja ryhmitellään. Yhteen laskutyyppiin kuuluu useampia 

laskulajeja. Tietystä syystä tehtävät laskut kuuluvat tiettyyn laskulajiin, joka 

valitaan laskua luodessa. Laskulaji määrää miten lasku siirtyy kirjanpitoon. 

Laskutyyppejä ovat myyntilasku, korjaukset myyntilaskuihin, myynnin 

oikaisut, komissiohyvitykset, korkolaskut sekä Pro forma -laskut. Pro forma 

-laskut edeltävät varsinaista myyntilaskua. Niitä käytetään 

tullaustarkoituksiin eivätkä ne siirry kirjanpitoon. Laskutyypit esiintyvät 

seuraavan sivun listauksessa tummemmalla fontilla. Kolme viimeistä 

laskutyyppiä ei sisällä erillisiä laskulajeja. Laskutyypin alla on esitetty 

siihen kuuluvat laskulajit. Laskulajin yhteydessä on lyhyt kuvaus sen 

käyttötarkoituksesta. Fenix käyttää laskutyypeistä ja -lajeista lyhenteitä, 

jotka näkyvät alla olevassa listauksessa kunkin laskutyypin ja -lajin 

perässä. Myöhemmissä laskulajien käsittelyissä laskulajista käytetään vain 

lyhennettä.  

 

Myyntilasku (SAL) 

• Normaali myyntilasku (SAL) 
Normaalisti toimituksen jälkeen laskutettavat tilaukset 

• Etukäteislasku (ADV) 
Kun tilauksen maksuehto on etukäteismaksu 

• Ilmaislasku (FOC) 
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Koerullatilauksissa eli tilauksissa, joissa asiakkaalle on lähetetty kokonainen 
paperirulla maksutta, tuotteen kokeilua varten 

• Uudelleenmyyntilasku (RES) 
Aiemmin toiselle asiakkaalle myytyjen paperirullien uudelleen myynti eri 

asiakkaalle  
• Hylkypaperilasku (CWA) 

 
Korjaukset myyntilaskuihin (AME) 
 

• Hintakorjaus (COP) 
Kun tuotteen myyntihinta on muuttunut laskun synnyttämisen jälkeen 

• Määräkorjaus (COQ) 
osa tilauksesta jäänyt toimittamatta eikä asiakas halua odottaa lopputoimitusta 

 
Myynnin oikaisut (ADJ) 
 

• Kausialennus (PER) 
Esim. kuukausialennus, perustuu kuukauden aikana laskutettuun määrään ja 
BDS tietoihin, sovittu ennalta hyvitettäväksi asiakkaalle tietyin väliajoin  

• Muu alennus (UCR) 
Muut hyvitykset 

• Valitushyvitys asiakkaalle (CPS) 
Asiakasvalitukseen perustuva hyvityslasku, valitus voi koskea paperin laatua tai 
kuljetuksessa aiheutunutta vauriota 

• Valituslasku (CLT) 
Lasku kolmannelle osapuolelle esim. ulkopuoliselle varasto-operaattorille 
huonosta palvelusta  

 
Komissiohyvitys (COM) 
Ennalta sovittu hyvitys ulkomaiselle sopimusjälleenmyyjälle myydyn määrän ja ennalta 
sovitun komissioprosentin perusteella 

 
Korkolasku maksuajasta (INT) 
Tilauksen maksuehdoissa sovittu korko tietystä maksuajasta, automaattinen lasku 

 
Korkolasku maksun myöhästymisestä (IND) 
Myöhästymiskorko ennalta sopimattomasta maksun myöhästymisestä 
 
(Stora Enso, 2005e) 
 

5.1.4. Fenix -raportointi 

 

Fenix -raportointi käyttää sekä Fenixin yhteistä operatiivista tietokantaa 

että raportointia varten luotua tietovarastoa. Raportoinnin 

yhdenmukaistaminen yhteisen tietokannan ja tietovaraston kautta 

mahdollistaa yhtenäisten ja samanmuotoisten raporttien saatavuuden 

kaikissa yrityksen yksiköissä. Tämä helpottaa tiedon analysointia ja eri 

tuotantoyksiköistä muodostuvien tulosyksiköiden yhteistoimintaa. Fenixin 
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raportointitoiminnot jakautuvat operatiiviseen raportointiin ja 

ohjausraportointiin. 

 

Operatiivinen raportointi hyödyntää suoraan Fenixin operatiivista OLTP -

tietokantaa. Sen avulla on mahdollista saada nykyhetkeä kuvaavia 

raportteja yksityiskohtaisilla parametreilla. Pienin operatiivisen raportoinnin 

yksikkötaso on yksittäinen paperirulla. Koska operatiivinen raportointi 

käyttää samaan tietokantaa operatiivisten järjestelmien kanssa, tiedon 

haku sieltä on hitaampaa kuin ohjausraportoinnin tietovarastosta ja suuret 

haut kuormittavat koko järjestelmää.  

 

Ohjausraportointi on suunniteltu jälkikäteiseen tarkasteluun eli, nimensä 

mukaisesti, yrityksen ohjaukseen. Sen pohjana on järjestelmän oma 

relaatiomuotoinen tietovarasto, jonka sisältämää tietoa ohjausraportointi 

käyttää omien, ohjelmoitujen raportointiohjelmiensa kautta. Seuraavaksi 

käsitellään myyntitietojen siirtymistä ohjausraportoinnin tietovarastoon 

sekä tietojen hakua ja siirtymistä tietovarastosta muihin järjestelmiin. 

 

5.1.4.1. Tiedon reitti ohjausraportoinnin tietovarastoon 

 

Kohdeyrityksessä on edelleen käytössä myös osa Fenixiä edeltäneistä 

erillisjärjestelmistä. Aiemmin käytössä ollutta OHS -tilaustenkäsittely- ja 

laskutusjärjestelmää joudutaan käyttämään ajoittain siihen asti, että kaikki 

sen käsittelemät tilaukset on laskutettu. Koska Fenix on konsernissa otettu 

käyttöön vaiheittain, osa yksiköistä käyttää vielä vanhoja järjestelmiä. 

Näiden yksiköiden kanssa toimiessaan jo Fenixiin siirtyneet yksiköt 

käsittelevät tilauksia vanhoissa järjestelmissä. Kuvassa esiintyvä ANT on 

useiden Stora Enson Eurooppalaisten myyntikonttoreiden käyttämä 

tilaustenkäsittelyjärjestelmä. EBM on puolestaan käytössä Ison-Britannian 

myyntikonttoreissa. Vanhoilla tilaustenkäsittelyjärjestelmillä on oma 

operatiivinen tietokanta, josta tiedot siirretään Fenixin operatiiviseen 

tietokantaan. CSS, 4ESS ja VAX ovat vanhoja eri tuotantoyksiköissä 

käytössä olleita laskutusjärjestelmiä. Niiden tiedot siirretään suoraan 
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Fenixin operatiiviseen tietokantaan. Siirtojen yhteydessä suoritetaan 

konversioita eli muiden järjestelmien käyttämiä erilaisten koodeja 

muunnetaan Fenix -kielelle. Tärkeimpiä koodeja ovat muun muassa 

asiakas-, tuote- ja agenttikoodit sekä vastaanottajan ja lähettäjän koodit. 

Operatiivisesta tietokannasta siirtyy tietoa ohjausraportoinnin tietovaraston 

lisäksi vanhempiin myynnin seuranta- ja varastonhallintajärjestelmiin. 

Näiden lisäksi operatiivisen tietokannan tapahtumatiedot päivittyvät kerran 

vuorokaudessa kirjanpidon ja ulkoisen raportoinnin SAP R/3 -

järjestelmään.  

 

Fenixin operatiivisen tietokannan sisältämät tapahtumat siirretään 

päivittäin ohjausraportoinnin käyttämään tietovarastoon. Tiedonsiirron 

vaiheet noudattelevat seuraavan sivun kuviossa neljä esitettyä 

tapahtumaketjua. Tietovarastoon päivittyneet tiedot ovat käyttäjän 

analysoitavissa ohjausraportointijärjestelmän raportointisovelluksen 

kautta. 

 

Kuvio 4. Tiedon reitti ohjausraportoinnin tietovarastoon (Stora Enso, 

2005e) 
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5.1.4.2. Tiedon haku ohjausraportoinnin tietovarastosta 

 

Tiedon haku tietovarastosta on toteutettu ohjausraportointi -sovelluksen 

avulla. Raportointijärjestelmä käyttää asiakas-palvelin teknologiaa. 

Käyttäjä käyttää raportointisovelluksen avulla palvelimella sijaitsevaa 

raportointiohjelmaa. Fenixin raportointi käyttää parametroituja raportteja. 

Myynnin raportoinnissa ohjausraportoinnin myyntiraporttivalikoimasta 

voidaan valita raporttityypiksi joko myynti tai kannattavuusraportti. 

Kummankin raporttityypin alla on useita parametroituja raportteja kuten 

myynnin ja tuotannon tilauskantaraportit, hintakehitys-, valituskustannus- 

sekä myyntimääräraportit. Valittuaan haluamansa raporttityypin ja osa-

alueen järjestelmän käyttäjä valitsee raportointiohjelmiston valikoista 

haluamansa parametrit, joiden perusteella raportti ajetaan. Valittavana on 

eri organisaatiotasoja, tuotehierarkioita, laskutyyppejä sekä tietojen 

esittämistapoja. Ohjausraportoinnin pienin yksikkötaso on tilausrivi, joka 

käsittää yhden tai useita tiettyä leveyttä olevia ja tietylle tilaukselle 

kuuluvia paperirullia. Käyttäjä voi myös määritellä ja tallentaa omia 

raportointipohjiaan, joiden avulla esimerkiksi kuukausittainen raportointi 

onnistuu kätevästi. Käyttäjän raportointisovelluksessa määrittelemät 

parametrit muutetaan järjestelmässä SQL -lausekkeiksi, joiden perusteella 

tietovaraston palvelin muodostaa raportin. Raportti välittyy 

raportointisovellukseen käyttäjän määrittelemässä muodossa ja on 

tulostettavissa suoraan paperille tai siirrettävissä Excel -ohjelmaan 

jatkokäsittelyä varten. 

 

Ohjausraportoinnin tietovarastosta on myös muodostettu tietokuutioita, 

joita käytetään erillisillä OLAP -pohjaisilla analyysityökaluilla. Yritys on 

viime aikoina panostanut paljon tietokuutioita hyödyntävän Power play -

analyysiohjelmiston käyttöönottoon. Sen käyttö tulee jatkossa yleistymään 

koko konsernissa ja mahdollisesti syrjäyttämään nykyisen 

ohjausraportointijärjestelmän. Tietovarastosta siirretään tietoa myös eri 

tehtaiden omiin raportointijärjestelmiin kuten case -yrityksen 

tuloslaskentajärjestelmä Emicoon.  
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5.2. Emico 

 

Emico on case -yrityksen oma tuloslaskenta- ja raportointijärjestelmä, jota 

käsitellään tässä tutkimuksessa taloushallinnon tietojärjestelmänä. Emico 

sisältää muun muassa tuotelaskennan resepteineen, tuotannon 

budjetoinnin sekä monipuolisen raportointiosion. Tulosraportoinnin alin 

taso on myyntilajikohtainen tuloslaskelma ja myyntilajikohtainen sidottu 

pääoma. Yhdistelemällä tuloksia ylöspäin saadaan kone-, tuoteryhmä- ja 

tehdaskohtainen tulos. Myyntituotot ja muuttuvat kustannukset tulevat 

tuloslaskentajärjestelmään Fenixistä. Emico jakaa muuttuvat kustannukset 

myyntilajeille tuotereseptien perusteella. Myyntituotot muodostuvat 

laskutettujen tilausten pohjalta ja ohjautuvat tuotteille laskulla mainitun 

myyntilajin mukaan. Kiinteät kustannukset siirretään Emicoon kirjanpidon 

SAP R/3 -järjestelmästä. Myös muun muassa valuuttakurssin muutokset 

siirretään erikseen Emicoon.  

 

5.2.1. Emico -raportointi 

 

Emicolla on oma SQL -pohjainen tietovarasto. Tieto siirtyy Fenixin 

ohjausraportoinnin tietovarastosta Emicon tietovarastoon yksinkertaisena 

tekstijonona Fenix -liittymän kautta. Kaikki vaaditut tiedon muokkaukset 

tehdään Emicon omassa tietokannassa, jossa tauluja säilytetään 

moniulotteisessa muodossa, tietokuutioina. Kuutiot sisältävät kuun 

vaihteessa päivittyviä summatauluja, joita voidaan tarkastella eri 

dimensioista. Kyseessä ei siis ole OLAP -pohjainen arkkitehtuuri, jossa 

tieto päivittyy jatkuvasti. Toistaiseksi Emicosta ei ole linkkiä takaisin 

Fenixin ohjausraportoinnin tietovarastoon, minkä vuoksi muun muassa 

yksittäisiä laskuja ei voida tarkastella tai tulostaa suoraan Emicosta. 

Tiedon poiminnan ohjausraportoinnin tietokannasta Emicoon toteuttaa 

erillinen poimintaohjelmisto, johon on määritelty Fenixistä Emicoon 

poimittavat tuote- tilaus- ja laskutyypit. Emicon tuloslaskenta käyttää 

tuloksen muodostamisessa hyväkseen ainoastaan järjestelmään siirtyneitä 

myyntitietoja, minkä vuoksi tietojen puutteellisuus vääristää suoraan 
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yrityksen tulosta. Taloushallinnon näkökulmasta poimintaan tulisi 

sisällyttää kaikki ne tilaus- ja laskutyypit, mutta jo ennen tutkimuksen 

aloittamista tiedettiin osan laskutyypeistä puuttuvan. Mahdollisesta 

tiettyjen tilaustyyppien puuttumisesta ei ollut tutkimuksen 

aloittamisvaiheessa tietoa.  

 

5.3. SAP R/3 

 

SAP R/3 on maailmassa yleisimmin käytössä oleva saksalaisen 

ohjelmistotuottajan toiminnanohjausjärjestelmä. Stora Ensossa SAP R/3 -

järjestelmää käytetään pääasiassa taloushallinnon tarpeisiin, minkä vuoksi 

sitä tässä tutkimuksessa käsitellään taloushallinnon tietojärjestelmänä. 

Tehtaille muun muassa kunnossapitopalveluita tuottavat konserniyritykset 

käyttävät SAP R/3 -järjestelmää laajemmin 

toiminnanohjausjärjestelmänään. Kohdeyrityksessä SAP R/3 toimii 

kirjanpito- ja reskontrajärjestelmänä, jonne tieto myyntitapahtumista siirtyy 

Fenixin ohjausraportoinnin tietokannan kautta.  Koska tiedonsiirrossa 

Fenixin ja SAP R/3:n välillä ei ole havaittu ongelmia, järjestelmää ei 

käsitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin. 
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6. TULOKSET JA SUOSITUKSET 

 

Empiirisessä tutkimuksessa käytettiin kohdassa 1.2. kuvattuja 

myyntiraportteja aikajaksolta 1.6. - 30.8.2004. Tässä kappaleessa 

esitellään yksityiskohtaisemmin empiirisen tutkimuksen kulku sekä 

tärkeimmät tutkimustulokset sekä annetaan suosituksia nykyisten 

ongelmien poistamiseksi ja vastaavien ongelmien ehkäisemiseksi 

tulevaisuudessa. 

 

6.1. Tutkimuksen kulku ja tulokset 

 

Ensimmäisessä empiirisessä tutkimusvaiheessa vertailtiin toisiinsa 

samalta ajanjaksolta tulostettuja, tuotteittain lajiteltuja Fenix ja Emico -

raportteja. Näistä tarkasteltiin kunkin tuotteen kokonaismyyntimäärää 

valitulla ajanjaksolla. Koska eroavaisuuksia raporteissa oli lähes kaikissa 

tuoteryhmissä, voitiin olettaa, että ongelmat laskutustietojen siirtymisessä 

eivät kohdistu tiettyyn tuotteeseen tai tuoteryhmään.  

 

Seuraavaksi verrattiin Fenixistä ja Emicosta laskunumeroittain tulostettuja, 

erittäin laajoja raportteja yksittäisten puuttuvien laskujen havaitsemiseksi. 

Tällöin voitiin löytää yksittäisiä laskuja, jotka eivät olleet siirtyneet Fenixistä 

Emicoon. Näiden, Emico -järjestelmästä puuttuvien laskujen 

ominaisuuksia analysoitiin tavoitteena löytää laskuista yhteisiä tekijöitä, 

jotka voisivat selittää siirtymättä jäämisen. Haluttiin selvittää, onko 

olemassa tiettyjä lasku- tai tilaustyyppejä, jotka puuttuvat 

säännönmukaisesti Emicon myyntiraportilta. Lisäksi tavoitteena oli löytää 

laskutyyppejä, joiden käsittelyssä toimitaan järjestelmällisesti väärin. 

Etukäteen tiedettiin, että FOC, CLT, RES, CWA, INT, IND, ja PER -

laskulajit eivät kuulu Fenix - Emico poimintaan eivätkä siten siirry 

Emicoon. Oletuksena oli, että ongelmana olisi jokin muu laskutyyppi tai 

laskulaji. Puuttuvia laskuja jaoteltiin laskulajeittain ja kirjattiin Excel -

taulukkoon. Koska puuttuvia laskuja oli lähes kaikissa laskulajeissa, voitiin 
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hylätä oletus laskulajin suorasta vaikutuksesta laskun siirtymättä 

jäämiseen.  

 

Laskulajien tarkastelussa huomattiin kuitenkin, että laskulajia CLT oli 

Fenixissä käytetty suhteellisen paljon ja tyyppiä CPS siihen nähden 

vähän. Tutkijan oman laskutuskokemuksen perusteella oli syytä olettaa, 

että CLT -laskujen määrä olisi huomattavasti CPS -laskuja alhaisempi. 

CLT -laskulaji on tarkoitettu käytettäväksi, kuten sivun 59 listauksesta käy 

ilmi, laskutettaessa esimerkiksi ulkopuolista varasto-operaattoria 

paperirullien rikkomisesta. Tällaisia tapauksia oli tutkijan kokemuksen 

mukaan erittäin harvoin. Asian selvittämiseksi CLT -laskulajilla tehtyjä 

laskuja tulostettiin Fenixin sähköisestä arkistointijärjestelmästä ja 

havaittiin, että suurin osa niistä oli asiakasvalitushyvitteitä, joiden 

synnyttämiseen tulisi käyttää CPS -laskulajia. Asiakasvalitusten 

laskutuskäsittelyssä oli siis toimittu virheellisesti. Lyhenne CLT tulee 

laskulajin englanninkielisestä nimestä, complaint invoice. 

Asiakasvalitushyvitteet luodaan asiakasvalitusdokumenttien perusteella ja 

näiden englanninkielisessä nimessä käytetään ilmausta complaint. Tämän 

vuoksi laskulajin valinnassa on aiheutunut sekaannuksia. 

Laskutustoimintoa varten on jo olemassa ohjeistus asiakasvalitusten 

käsittelystä, minkä vuoksi uutta ohjeistusta ei luotu. Virheellisten laskujen 

määrä oli pieni ja suora ohjeistus virheellistä laskutyyppiä käyttäneille 

laskuttajille oli riittävä. 

 

Seuraavaksi tarkastelun kohteena olivat puuttuvien laskujen tilaustiedot. 

Puuttuvien laskujen pohjana olleet tilausvahvistukset tulostettiin Fenixin 

tilaustenkäsittelyjärjestelmästä, jolloin havaittiin kaikissa tilaustyyppinä 

jokin muu kuin normaali tilaustyyppi. Tämä antoi aihetta olettaa, että Fenix 

– Emico poiminnasta puuttuvat kaikki muut sivun 55 listauksessa esitetyt 

tilaustyypit. TietoEnator vahvisti, että Fenix - Emico poiminnassa ainoaksi 

poimittavaksi tilaustyypiksi oli jostain syystä määritelty normaali 

tilaustyyppi. Tämä selitti ongelmat laskujen siirtymisessä Fenixin 

ohjausraportoinnin tietokannasta Emicoon. Koska lasku synnytetään 
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tilauksen perusteella, kaikki muiden kuin normaalin tilaustyypin pohjalta 

luodut laskut jäivät siirtymättä Emicoon.  

 

6.2. Suositukset 

 

Poimintaa Fenix -järjestelmästä Emicoon suositellaan muutettavaksi siten, 

että myös tällä hetkellä poiminnasta puuttuvien tilaustyyppien pohjalta 

synnytetyt laskut siirtyisivät Emicoon. Poimintaan tulisi siis sisällyttää 

kaikki tilaustyypit. 

 

CLT -laskujen osalta ohjeistukseksi voidaan antaa niiden käyttäminen vain 

tapauksissa, joissa laskutetaan ulkopuolista varastoa tai tavaran 

kuljettajaa huonosta palvelusta. Asiakasvalitusten pohjalta tehtävissä 

hyvityksissä tulee käyttää CPS -laskutyyppiä.  

 

Jotta vastaavia ongelmia ei syntyisi tulevien muutosprojektien yhteydessä, 

sovellustoimittajan ja raportoinnista vastaavien tulisi keskustella riittävästi 

raportoinnin tarpeista. Sovellustoimittajalle tulisi olla selvää, mitä myynnin 

raportoinnin käytettävyys edellyttää raportointityökaluilta. Tämä tarkoittaa 

yksityiskohtaista keskustelua siitä, millaista tietoa yrityksessä tarvitaan 

sekä milloin ja mistä tämä tieto halutaan saada.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn alkuosassa selvitettiin taloushallinnon raportoinnin muotoja ja 

merkitystä yrityksen toiminnassa keskittyen erityisesti myynnin 

raportointiin. Osiossa käsiteltiin myynnin raportoinnin käytettävyyden 

edellytyksiä sekä sisäisen valvonnan osuutta raportoinnin luotettavuuden 

varmentajana. Tämän osion tarkoituksena oli analysoida myynnin 

raportoinnin käytettävyyden merkitystä yleisesti.  

  

Koska myynnin raportointi toteutetaan nykyisellään lähes kaikissa 

yrityksissä sähköisten tietojärjestelmien avulla, seuraavissa osioissa 

käsiteltiin yrityksen tietojärjestelmiä keskittyen kohdeyrityksen käytössä 

oleviin järjestelmämuotoihin. Koska kohdeyrityksen myynnin raportointi on 

järjestetty tietovarastopohjaisesti, käsiteltiin tietovarastopohjaista 

raportointia myös yleisellä tasolla. Myös tutkimuksen kohteena olleet 

kohdeyrityksen tietojärjestelmät käytiin läpi yksityiskohtaisesti. 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli parantaa myynnin raportoinnin 

käytettävyyttä kohdeyrityksessä. Ongelmana raportoinnin 

käytettävyydessä oli tietojen puutteellinen siirtyminen Fenix ja Emico -

järjestelmien välillä. Yksinkertaisen poimintavirheen paljastuminen 

mahdollisti päätavoitteen saavuttamisen ja helpottaa vastaavanlaisten 

ongelmien ehkäisemistä tulevaisuuden järjestelmämuutosprosessien 

yhteydessä.  

 

Kohdeyrityksessä eikä divisioona- tai konsernitasolla ole olemassa 

yhtenäistä ohjeistusta myyntiraporttien koostamista ja parametrien valintaa 

koskien. Tällaisen ohjeistuksen laatimisen voisi tulevaisuudessa toteuttaa 

kohdeyrityksessä Pro Gradu -tutkimuksena. Ohjeistusta tarvittaisiin muun 

muassa siitä, mitkä lasku- ja tilaustyypit tietyille raporteille valitaan sekä 

milloin valitaan myyntilaaduista ykköslaadun lisäksi hylkynä myydyt tai 

kakkoslaatuiset erät. Ohjeistuksen laatiminen edellyttäisi yritykseltä 

syvällistä pohdintaa siitä, minkälaista tietoa yrityksessä tarvitaan, milloin, 
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ja miten tämä tieto hankitaan. Samanlaisia pohdintoja olisi hyvä tehdä 

myös ulkoisen kuten asiakas- ja markkinatiedon osalta, jotta ulkoistakin 

tietoa kerättäisiin yrityksessä systemaattisella tavalla.  
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