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Tässä tutkielmassa käsitellään taloushallinnon tuottaman informaation roolia pk-

yrityksen johtamisessa. Tutkielmassa syvennytään lisäksi taloushallinnon 

ulkoistamiseen, sähköiseen taloushallintoon sekä taloushallinnon ja yritysjohdon 

väliseen kommunikaatioon.  

 

Tutkielman tavoitteena on tuottaa kattava käsitys siitä, kuinka pk-yritykset 

hyödyntävät toiminnassaan taloushallinnosta saatavaa informaatiota. 

Tutkimusaihetta lähestytään käsittelemällä taloushallinnon kehitystä lähihistoriassa 

sekä käymällä läpi ulkoistamisen ja sähköistymisen vaikutuksia taloushallintoon. 

Taloushallinnon lisäksi käsitellään pk-yrityksen talousjohtamista, jotta saadaan tietoa 

siitä, missä ja miten taloushallinnon tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkielman yritykset ovat eri 

toimialoilla toimivia pk-yrityksiä. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla 

yrityksien toimitusjohtajilta. 

 

Tutkielman tulokset osoittavat, että taloushallinnon tuottaman informaation rooli pk-

yrityksen johtamisessa on melko vähäinen. Informaatio saadaan tilitoimistosta 

pitkällä viiveellä, ja informaation hyödyntäminen yrityksen operatiivisessa 

toiminnassa on tästä syystä hankalaa. Yritykset saavat tilitoimistosta pääasiassa 

raportteja, jotka on laadittu ainoastaan viranomaisten vaatimuksesta. Kommunikointi 

yritysjohdon ja tilitoimiston välillä on hyvin vähäistä, ja kommunikointia tapahtuu 

pääasiassa ongelmatilanteissa. Mikäli yritykset järjestäisivät ulkoistamisen sijaan itse 

taloushallintonsa, yritykset arvioivat, että ne pysyisivät paremmin tietoisina yrityksen 

todellisesta taloudellisesta tilanteesta. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to show the role of financial information in 

managing of SMEs. Thesis also explores outsourcing of financial management, 

electronic financial management and communication between financial management 

and business management. 

 

The aim of this study is to provide a comprehensive understanding of how SMEs 

utilize information produced by financial management. The research subject is 

approached by going through a history of financial management as well as the 

effects of outsourcing and the digitalization of financial management. In addition, this 

thesis handles SME´s financial management to get information of how and where the 

financial information can be utilized. 

 

The study was conducted as a qualitative study. Study companies are SMEs that are 

operating in different sectors. The data was collected by interviewing CEOs of the 

companies. 

 

The results of this study show that the role of the financial information in managing of 

SMEs is quite limited. Information comes from accounting firm with a long delay, and 

the use of the information in operational activities is therefore difficult. Reports that 

companies get from accounting firms have mainly been prepared only because of 

official request. Communication between the company management and the 

accounting firm is very limited, and communication takes place only in case of 

problems. If the companies organized accounting themselves instead of outsourcing, 

companies estimate that they could remain better informed about the true financial 

situation of the company. 
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1 JOHDANTO 

 

Johdannon ensimmäisessä kappaleessa käsitellään tutkimuksen taustaa, joka pitää 

sisällään tutkimuksen pääteemojen käsittelyn sekä tutkimuksen tekemiseen 

johtaneiden tekijöiden esittelyn. Johdannon toisessa kappaleessa käydään läpi 

tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset. Näiden osioiden jälkeen 

esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen toteuttamisen 

menetelmät. Johdannon lopuksi käydään läpi aikaisempia tutkimuksia sekä 

tutkimuksen rakenne pääpiirteittäin. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yrityksen taloushallinnon keskeisenä tehtävänä on hoitaa yrityksen talouteen liittyvät 

tehtävät sekä avustaa yrityksen muita osa-alueita kuten esimerkiksi tuotantoa, 

markkinointia ja henkilöstöhallintoa niiden taloushallintoa sivuuttavissa kysymyksissä 

(Jahnukainen 1992, 158). Taloushallinnon tehtävistä osa on lakisääteisiä, ja osan 

tarkoituksena on tuottaa tärkeää tietoa yrityksen johdolle (Alhola & Lauslahti 2003, 

29-33). Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, 16-41) mukaan monet yritysjohtajat eivät 

vielä ymmärrä sitä, että taloushallinnon tuottamaa informaatiota voitaisiin hyödyntää 

monella tavalla yrityksen johtamisessa, eikä taloushallinto tuota informaatiota 

ainoastaan lain vaatimusten takia. 

 

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu muun muassa asianmukaisen kirjanpidon 

järjestäminen sekä tilinpäätöksen tuottaminen. Taloushallinto voi tuottaa myös muita 

talousraportteja, kuten esimerkiksi pörssiyhtiöiden osavuosikatsauksia. (Kinnunen, 

Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2006, 10) Alholan ja Lauslahden (2003, 10-

11) mukaan taloushallinnon roolin painopiste on vuosien varrella siirtynyt lukujen 

kerääjästä aktiiviseksi yrityksen liiketoiminnan suunnittelijaksi ja toteuttajaksi. 

 

Yrityksen johtamisen tavoitteena on saada yrityksen organisaatio toimimaan 

yrityksen tavoitteiden mukaisesti (Viitala & Jylhä 2006, 250). Pienyrittäjän 

perustehtävät voidaan Jahnukaisen (1992, 110) mukaan jakaa kolmeen osaan: 

ympäristön odotuksiin, liiketoiminnan linjaukseen ja suoritettavan työn organisointiin. 
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Yrityksen johtaminen pitääkin sisällään useita eri tehtäviä ja osa-alueita. Tämän 

tutkimuksen kannalta merkittävin johtamisen osa-alue on yrityksen talousjohtaminen. 

Talousjohdon tehtäviä ovat muun muassa yrityksen taloudellisten tavoitteiden 

asettaminen, talouden ohjeistus ja seuranta sekä yrityksen konsultointi ja neuvonta 

(Jahnukainen 1992, 158). Talousjohtaminen on tämän työn kannalta merkittävä, 

koska erityisesti yrityksen talousjohtamisessa käytetään hyödyksi taloushallinnosta 

saatavaa informaatiota. 

 

Kinnusen et al. (2006, 69) mukaan taloushallinnon tehtävät voidaan jakaa kolmeen 

osa-alueeseen: kirjanpito ja tilinpäätös, johdon laskentatoimi sekä yrityksen rahoitus. 

Taloushallinnon tuottama informaatio jaetaan tässä tutkimuksessa lakisääteiseen 

informaatioon sekä taloushallinnon lisäpalveluina tuottamaan informaatioon. 

Kinnusen et al. (2006, 69) mukaan taloushallinnon lakisääteiset tehtävät pitävät 

sisällään kirjanpidon ja tilinpäätöksen tuottamisen. Erityisesti tilinpäätöksestä 

yrityksen sidosryhmät saavat tietoa yrityksestä omiin tarpeisiinsa. Taloushallinnon 

vapaaehtoisesti tuottama informaatio pitää sisällään johdon laskentatoimen sekä 

yrityksen rahoituksen. Johdon laskentatoimesta saatavaa informaatiota yritysjohto 

käyttää hyväksi omassa päätöksenteossaan. Yrityksen rahoituksen avulla yritys 

pyrkii löytämään itselleen toimivimman ja tehokkaimman pääomarakenteen. 

Yrityksen rahoituksen vapaaehtoisuus perustuu siihen, että yritys on itse vastuussa 

omasta pääomarakenteestaan. 

 

Mäkinen ja Vuorio (2002, 44) ennustivat vuonna 2002, että tilitoimistoilla on 

edessään ennennäkemätön markkinakasvu, jolla he tarkoittivat asiakasmäärän 

lisäystä, palveluiden laajentumista, työmäärän lisäystä ja hintatason nousua. 

Taloushallintoliiton (2016) mukaan kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelualan liikevaihto 

onkin ollut nousussa koko 2000-luvun ajan. Mäkisen ja Vuorion (2002, 13, 18-19) 

mukaan tilitoimistoalan kasvaminen on seurausta lisääntyneestä taloushallinnon 

ulkoistamisesta. Tilitoimistojen asiakkaat ovat yleensä pienyrityksiä, mutta myös 

suurien yritysten tarve ulkoistamiseen on kasvanut. 
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Tämä tutkimus on tärkeä ja mielenkiintoinen, koska tutkimuksia pk-yritysten 

taloushallinnon tuottaman informaation roolista yrityksen johtamisessa on melko 

vähän. Deakinsin, Morrisonin ja Gallowayn (2002) mukaan ei ole selkeää kuvaa pk-

yritysten taloushallinnon hoitamisesta ja päätösten tekemisestä, vaikka huomiota 

onkin kiinnitetty koko ajan enenevässä määrin pieniin yrityksiin. He toteavat lisäksi, 

että aiempia tutkimuksia pelkästään pienten yritysten taloushallinnosta on jonkin 

verran, mutta nekin ovat olleet staattisia sekä kyselypohjaisia, ja tästä syystä antavat 

vain kapean kuvan siitä, miten taloushallintoa todellisuudessa hoidetaan pienissä 

yrityksissä. 

 

Teoriapohja tutkimukselle rakentuu johtamisen ja laskentatoimen kirjallisuudesta. 

Laskentatoimen kirjallisuudessa perehdytään taloushallinnon tuottamaan 

informaatioon, ja johtamisen kirjallisuudessa syvennytään talousjohtamiseen. 

Tutkimuksen kannalta näiden osa-alueiden lisäksi merkittävänä osa-alueena on 

yritysjohdon ja taloushallinnon välinen kommunikaatio. Kommunikaatio on merkittävä 

tekijä taloushallinnon tuottaman informaation hyödyntämisessä. Taloushallinto voi 

tuottaa informaatiota turhaan, jos sitä ei pystytä tehokkaasti ja selkeästi siirtämään 

yrityksen johdolle. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selkeä ja kattava kuva taloushallinnon 

tuottaman informaation roolista pk-yrityksen johtamisessa. Tutkimuksessa 

perehdytään sekä sisäiseen että ulkoiseen taloushallintoon, ja käydään läpi myös 

sähköistä taloushallintoa. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaista informaatiota 

taloushallinto tuottaa ja kuinka yrityksen johto käyttää sitä hyödykseen 

johtamisessaan. Tutkimuksen tarkoitus on myöskin luoda pk-yrityksen johtajille 

ymmärrystä taloushallinnon merkityksestä yrityksen johtamisessa. Tutkimus tuottaa 

myös mielenkiintoista informaatiota siitä, kuinka tärkeänä pk-yritysten johtajat pitävät 

taloushallintoa. 
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Pääongelma 

Miten pk-yrityksen johto käyttää johtamisessaan hyödyksi 

taloushallinnon tuottamaa informaatiota? 

Alaongelmat 

1. Miten ulkoisen ja sisäisen taloushallinnon tuottaman informaation 

hyödyntäminen eroaa pk-yrityksissä? 

2. Kuinka taloushallinto/tilitoimisto kommunikoi yritysjohdon kanssa? 

 

Tutkimuksen alaongelmat on luotu niin, että pääongelmasta saadaan laajempi 

käsitys ja ymmärretään paremmin eri tavalla hoidettujen taloushallintojen vaikutukset. 

Taloushallinnon ja johdon kommunikointityylit antavat syvempää tietoa siitä, onko 

kommunikointitavoilla vaikutusta taloushallinnon tuottaman informaation rooliin 

yrityksen johtamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on myös avata sitä, onko 

taloushallinnolla erilainen rooli yrityksessä, jos taloushallinto on ulkoistettu tai 

yrityksen sisäinen. 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan pk-yrityksiä, sillä suurten yritysten taloushallinto 

yleensä poikkeaa merkittävästi pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamasta 

taloushallinnosta. Collis ja Jarvis (2002) toteavatkin, että pk-yrityksien taloushallinto 

on usein ulkoistettu, kun taas suuret yritykset tuottavat taloushallinnon palvelut itse. 

Pk-yritykset ovat myös Suomessa määrällisesti huomattavasti merkittävämmässä 

asemassa, kuten taulukosta 1 nähdään, esimerkiksi alle kymmenen työntekijän 

yrityksiä on koko Suomen yrityskannasta 94,7 prosenttia.  

 

Taulukko 1. Yritysten jakauma Suomessa 2014 (SVT 2016) Saatavilla: 
http://www.stat.fi/til/yrti/index.html 

 

Henkilöstön määrä Yrityksiä Henkilöstöä Liikevaihto 

0–9 344 471 94,7 394 27,4 63 799 16,5 

10–49 15 979 4,4 308 21,5 69 371 18,0 

50–249 2 554 0,7 249 17,4 85 808 22,2 

> 250 583 0,1 483 33,7 166 918 43,2 

Yhteensä 363 587 100 1 434 100 385 897 100 

 

http://www.stat.fi/til/yrti/index.html
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Taloushallinnon tuottamasta informaatiosta käydään läpi sekä lain vaatima 

informaatio, että taloushallinnon lisäpalveluina tuottama informaatio. Taloushallinnon 

osalta käydään läpi niin ulkoista kuin sisäistäkin taloushallintoa. Näiden lisäksi 

käsitellään myös sähköistä taloushallintoa. Johtamisen teemassa fokusoidutaan 

yrityksen talousjohtamiseen, ja muiden johtamisen osa-alueiden käsitteleminen 

jätetään tutkimuksessa vähäiseksi. 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

 

 

 

 

 

Kuten kuvassa 1 on havainnollistettu, tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu 

kahdesta osasta, taloushallintoon liittyvistä asioista sekä yrityksen talousjohtamiseen 

liittyvistä asioista. Taloushallinnon tuottaman informaation rooli yrityksen 

johtamisessa nousee esille siinä, kuinka tehokkaasti taloushallinto kykenee 

tuottamaan käyttökelpoista tietoa yrityksen johdolle johtamisen tueksi. Pk-yrityksen 

johdon tuleekin kiinnittää huomiota erityisesti kommunikaatioon taloushallinnon 

kanssa. Taloushallinnon merkitys jää hyvin vähäiseksi, jos se ei kykene tuottamaan 

ja välittämään tietoa yrityksen johdolle.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään hyväksi aikaisempia tutkimuksia pienten 

yritysten taloushallintoon ja johtamiseen liittyen. Tutkimusten lisäksi hyödyksi 

käytetään johtamisen sekä laskentatoimen kirjallisuutta. Tutkimus toteutetaan 

kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Metsämuurosen (2006, 88) mukaan 

Pk-yrityksen 
(talous)johtaminen

Taloushallinto

Taloushallinnon rooli pk-yrityksen 
johtamisessa

Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 
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kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu käytettäväksi tutkimukseen hyvin silloin kuin 

ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa olleiden yksittäisten toimijoiden 

merkitysrakenteista tai kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista 

rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta. Tällä 

tutkimuksella ei pyritä yleistettävyyteen. 

 

Tutkimuksessa haastatellaan kolmea eri toimialoilla toimivaa pk-yritystä. Haastattelut 

toteutetaan teemahaastatteluina. Hirsijärven et al. (2009, 204) mukaan 

teemahaastattelu on välimuoto avoimesta– ja lomakehaastattelusta. 

Haastatteleminen soveltuu joustavuutensa ansiosta moniin erilaisiin 

tutkimustarkoituksiin. Haastatteleminen mahdollistaa syvällisen tiedonkeruun 

aiheeseen liittyen ja haastattelutilanteessa voidaan esittää lisäkysymyksiä tarpeen 

mukaan. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 34-35) Haastattelun tavoitteena on saada selkeä 

kuva haastateltavan yrityksen taloushallinnon toteuttamisesta sekä siitä, kuinka 

kyseinen yritys käyttää taloushallinnosta saatavaa informaatiota hyödyksi 

johtamisessaan. 

 

1.6 Aikaisempia tutkimuksia 

 
 

Sianin ja Robertsin (2009) mukaan on vain vähän akateemista tutkimusta pienten 

yritysten taloudellisesta raportoinnista. Gooderhamn, Tobiassen, Doving ja Nordhaug 

(2004) lisäävät, että nykyään tiedetään vain vähän siitä, kuinka pienet yritykset 

käyttävät taloushallintoa yrityksen toiminnan ohjaamisessa. Jotkin tuottajat ovat 

tehneet töitä edistääkseen näiden osa-alueiden tutkimusta, ja erityisesti tutkimusta 

pienen yrityksen taloudellisen raportoinnin tarpeista (Flower 2004). 

 

Tutkimusten vähäisyys luo mielenkiintoisen tutkimusaukon tälle tutkielmalle, sillä 

taloushallinnosta ja yrityksen talouteen liittyvien asioiden johtamisesta on 

löydettävissä runsaasti taustatietoa. Tätä taustatieto hyödyntämällä on mahdollista 

tehdä tutkimusta, jota on aikaisemmin tehty melko vähän. Tutkielman merkitys 

korostuu, koska tilitoimistoja ja pieniä yrityksiä on Suomessa hyvin paljon. 
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1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu viidestä pääkappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa, eli 

johdannossa, käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimuksen tavoitteita, 

tutkimusongelmaa sekä tutkimuksen rajauksia. Johdannossa käsitellään myös 

käytettyä tutkimusmenetelmää, tutkimuksessa käytettävää teoriaa sekä aikaisempia 

tutkimuksia. 

 

Toisessa kappaleessa käsitellään tutkimuksen teorian kannalta toista merkittävää 

kokonaisuutta, pk-yrityksen taloushallintoa. Taloushallinnosta käsitellään niin sisäistä 

kuin ulkoistakin taloushallintoa, ja näiden lisäksi sivuutetaan hieman myös sähköistä 

taloushallintoa. Kolmannessa luvussa käsitellään tutkimuksen teoriaosuuden toista 

pääteemaa, pk-yrityksen talousjohtamista. 

 

Tutkimuksen neljäs kappale on tutkimuksen empiirinen osio. Kyseisessä 

kappaleessa käydään läpi haastatteluja ja niiden tuloksia. Tässä kappaleessa 

verrataan haastattelutuloksia tutkimuksen teoriaan. Viidennessä kappaleessa, 

yhteenvedossa ja johtopäätöksissä, käydään läpi tutkimustuloksia sekä tehdään 

tulosten pohjalta johtopäätöksiä. Viimeisessä kappaleessa tuodaan lisäksi esille 

tutkimuksen validiteetti sekä jatkotutkimusmahdollisuudet. 
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2 PK-YRITYKSEN TALOUSHALLINTO 

 

Tässä pääkappaleessa käydään läpi taloushallintoa pk-yrityksissä. Ensimmäiseksi 

käydään läpi taloushallinnon roolimuutosta lähihistoriassa. Tämän jälkeen käsitellään 

liiketoimintaympäristön vaikutusta taloushallinnon suorittamiseen. Kolmannessa 

kappaleessa käydään tarkemmin läpi pienen ja keskisuuren yrityksen taloushallintoa. 

Kolmannessa kappaleessa syvennytään myös taloushallinnon ulkoistamiseen sekä 

sähköiseen taloushallintoon. Viimeisessä kappaleessa käydään läpi taloushallinnon 

tuottamaa informaatiota ja sen hyödyntämistä pk-yrityksissä. 

 

2.1 Taloushallinnon roolin kehittyminen 

 

Laskentatoimen ja taloushallinnon rooli yritysten toiminnassa on muuttunut vuosien 

varrella merkittävästi. Taloushallinnon roolin painopiste on vuosien varrella siirtynyt 

lukujen kerääjästä aktiiviseksi yrityksen liiketoiminnan suunnittelijaksi ja toteuttajaksi. 

(Alhola & Lauslahti 2003, 10-11) Ikäheimon, Laitisen, Laitisen ja Puttosen (2014, 

123) mukaan taloushallinnon tehtävien painopiste on siirtynyt tietojen keräämisestä 

niiden validiteetin tarkistamiseen. Neilimo ja Uusi-Rauva (2012, 16-17) toteavat 

lisäksi, että viimevuosina laskentatoimen tuottamaa informaatiota on alettu 

käyttämään hyödyksi liikkeenjohdon päätöksenteossa. Laskentatoimesta on siis tullut 

taloushallinnon päätöksentekoa avustavaa toimintaa, ja aivan viime vuosina se on 

kehittynyt yhtä selvemmin yleistä liikkeenjohtamista avustavaksi 

liiketoimintasuuntautuneeksi laskentatoimeksi ja taloushallinnoksi. 

 

Kuvassa 5 on havainnollistettu taloushallinnon ja laskentatoimen roolin kehitys 1970-

luvulta aina 2000-luvulle. Taloushallinto on muuttunut enemmän ja enemmän 

yrityksen toimintaan ja johtamiseen läheisesti vaikuttavaksi tekijäksi. Alhola ja 

Lauslahti (2003, 10-11) toteavatkin, että kun laskentatoimi ja taloushallinnon 

kokonaisnäkemys yrityksen toiminnasta yhdistetään niiden toteuttamaan 

taloudelliseen tarkasteluun, muodostuu taloushallinnon rooli yrityksen johtamisessa 

hyvinkin merkittäväksi. 
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Kuva 2. Taloushallinnon rooli liiketoiminnan ohjaamisessa. (Alhola & Lauslahti 2003, 10-11) 

 

2.2 Liiketoimintaympäristön vaikutus taloushallintoon 

 

Alholan ja Lauslahden (2003, 22-25) mukaan liiketoimintaympäristö vaikuttaa 

yrityksen toimintaan monellakin tavalla. Merkittäviä tekijöitä nimenomaan 

taloushallinnon ja laskentatoimen näkökulmasta ovat muun muassa markkinatilanne 

sekä kansantalouden tilanne. Matalasuhdanteen aikana talousjohdon rooli kasvaa, ja 

puolestaan korkeasuhdanteen ensimmäisten nousuvuosien jälkeen halu hallita 

tiukasti taloudellisia asioita usein heikkenee, koska voittoja ja markkinakasvua tulee 

helposti. Taloushallintoon panostamiseen vaikuttaa merkittävästi edellisten 

liiketoimintaympäristön seikkojen lisäksi myös yrityksen elinkaaren vaihe. Mitä 

pienempi yritys, sitä vähemmän tarvitaan panostuksia taloushallintoon ja sen 

kehittämiseen. Suuressa tai useita tuotteita tuottavassa yrityksessä taloushallinnon 

rakenne on usein monimutkaisempi ja vaativampi. 

 

Toimintaympäristön muutokset ovat pakottaneet yritykset arvioimaan uudestaan 

toimintastrategioitaan ja menestystekijöitään. Yrityksiltä vaaditaan joustavuutta, 

kustannustehokkuutta ja oman strategisen erityisedun tuntemista sekä taitoa 

rakentaa toiminta näiden menestystekijöiden varaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 

1970

Tapahtumien 
rekisteröijä

1980

Raportoija

1990

Numeroiden 
analysoija

2000

Liiketoiminnan 
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12) McMahonin (2001) mukaan yritykset, jotka ymmärtävät muokata taloushallintoa 

muuttuvan ympäristön mukaiseksi, todennäköisesti onnistuvat kasvamisessaan. 

Hänen mukaansa puolestaan ne yritykset, jotka eivät muokkaa taloushallintoaan 

ympäristön mukaiseksi, kärsivät kasvun tuottamista ongelmista sekä 

alisuoriutumisesta. 

 

2.3 Taloushallinto pk-yrityksessä 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat muun muassa Suomessa merkittävässä 

asemassa, sillä esimerkiksi alle kymmenen työntekijän yrityksiä on koko Suomen 

yrityskannasta 94,7 prosenttia (SVT 2016). OECD maissa yli 95% kaikista yrityksistä 

kuuluu pk-yrityksiin, ja yli 50 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä työskentelee 

pk-yrityksissä (Lukacs 2005). Kardagin (2015) mukaan pienten ja keskisuurten 

yritysten tärkeys huomattiin 1980-luvulla, kun huomiota alettiin siirtää suurista 

yrityksistä pk-yrityksiin. Collisin ja Jarvisin (2002) mukaan laskentatoimesta oli jo 

1970- ja 1980- luvuilla luotu ohjeellinen lähestymistapa ison yrityksen malliin, mutta 

laskentatoimen käytännön toiminnasta ei ollut tällöin juurikaan tietoa. 

 

Vaikka huomiota onkin kiinnitetty koko ajan enenevässä määrin pieniin yrityksiin, on 

silti hyvin epäselvää, kuinka pk-yrityksissä todellisuudessa hoidetaan taloushallintoa 

ja tehdään päätöksiä. Aiempia tutkimuksia pienten yritysten taloushallinnosta on 

jonkin verran, mutta ne ovat olleet staattisia sekä kyselypohjaisia, ja antavat vain 

kapean kuvan siitä, miten taloushallintoa todellisuudessa hoidetaan pienissä 

yrityksissä. (Deakins et al. 2002) Gortonin (1999) mukaan pienissä yrityksissä 

ymmärretään taloushallinnon tekniikoiden merkitys erityisesti kannattavuuden ja sen 

osatekijöiden osalta, mutta julkaistua todistusaineistoa näiden tekniikoiden 

käyttämisestä on hyvin vähän. 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, 12) mukaan ”taloushallinto on johtamisen 

tukitoiminto, jonka tehtävänä on tuottaa yrityksen johtamista avustavia ja taloutta 

kuvaavia raportteja, osallistua yrityksen talouden johtamiseen ja valvontaan sekä 



  11 

 

konsultoida johtoa taloushallinnon näkökulmasta.” Horngrenin, Harrisonin, Bamberin, 

Bestin, Fraserin ja Willettin (2007) mukaan taloushallintoa voidaankin kuvailla 

informaation tuottajaksi, joka mittaa yrityksen taloudellista aktiivisuutta ja koostaa 

tiedot raporteiksi, joita käytetään hyödyksi yrityksen päätöksenteossa. 

 

Keaseyn ja Shortin (1990) mukaan taloudellinen raportointi voi aiheuttaa merkittävää 

taakkaa pienille yrityksille. Yksi mielenkiintoinen asia on esimerkiksi se, että pienten 

yritysten omistajat joutuvat tallentamaan ja raportoimaan yrityksen taloudellisista 

tapahtumista esimerkiksi verottajalle, vaikka he itse ovat harvoin laillistettuja 

tuottamaan yrityksen taloudellisia raportteja (Marriott & Marriott 2000). Monet maat 

ovat kuitenkin helpottaneet pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevia 

raportointisäännöksiä (Sian & Roberts 2009). 

 

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä taloushallinnon organisaatio on usein hyvin 

kevyt. Talousjohtajan tai –päällikön ohella organisaatioon voi kuulua kirjanpitäjä ja 

ehkä reskontranhoitaja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, 30) Collisin ja Jarvisin (2002) 

vuonna 1999 toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvisi, että 385:stä tutkimuksessa 

mukana olleesta yrityksestä yli puolella (58%) oli töissä kirjanpitäjä, 34 prosentilla oli 

yksi tai useampi controller ja lähes kolmasosalla oli laskentatoimessa pätevä 

työntekijä tai johtaja. Alholan ja Lauslahden (2003, 28) mukaan suurempien yritysten 

taloushallinto voi poiketa merkittävästi pienistä yrityksistä, ja esimerkiksi joissain 

suurissa organisaatioissa talouspäälliköt tai controllerit on hajasijoitettu 

liiketoimintayksiköihin. 

 

Pk-yrityksissä talousjohdolta vaaditaan usein taloushallinnon alueen laajaa 

osaamista. Talousjohdon on kyettävä analyyttisen johtamistiedon tuottamisen lisäksi 

selvittämään hyvinkin arkipäiväisiä talousjohtamisen rutiineja. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2012, 30) Alholan ja Lauslahden (2003, 29) mukaan taloushallinnon vastuulla onkin 

monesti muitakin tehtäviä kuin talousasioita. Talousjohtajan vastuulla voi olla 

yrityksen sisäisiä palveluja, esimerkiksi hankinta, palkanlaskenta, rahoituksen hallinta 
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ja tietohallinto. Pienissä yrityksissä taloudesta vastaavien toiminta-alueet ovat usein 

hyvin laajat ja sisältävät joskus myös asiakaspalvelun. 

 

Gooderhamnin et al. (2004) mukaan monissa maissa tilitoimistojen tarjoamat 

taloushallinnon palvelut ovat merkittävässä roolissa pienten yritysten toiminnassa. 

Osa pienistä yrityksistä käyttää tilitoimistojen palveluja laajasti hyödykseen, mutta 

suurin ei hyödynnä niitä juuri lainkaan. Deakinsin et al. (2001) mukaan pienten 

yritysten toiminnan kannalta olisi hyvin tärkeää, että tilitoimisto olisi konsultti 

asiakkaalleen. Gooderhamnin et al. (2004) toteavatkin, että taloushallinnon tehtävät 

pitävät sisällään neuvonantoa asioissa, joista asiakasyrityksen johto ei tiedä 

juurikaan. He kuitenkin jatkavat, ettei kuitenkaan olla täysin varmoja siitä, mitkä 

tekijät ovat tärkeimmät pienille yrityksille tilitoimistojen hyödyntämisessä. 

 

Gooderhamnin et al. (2004) mukaan tilitoimiston hyödyntämisen taso on riippuvainen 

yrityksen ja tilitoimiston suhteesta. Heidän mukaansa suhteen syvällisyys ja laatu 

ovat huomattavasti tärkeämpiä tekijöitä kuin suhteen pitkäkestoisuus. Heidän 

mukaansa tyytyväisyys tilitoimistoon on jopa riippumaton suhteen kestosta. Bennettin 

ja Robsonin (1999) mukaan luottamus on yksi merkittävimmistä tekijöistä tilitoimiston 

hyödyntämisessä. Gooderhamn et al. (2004) lisäävät, että yrityksen ja tilitoimiston 

tiiviin suhteen lisäksi merkittäviä tekijöitä tilitoimiston hyödyntämisessä ovat myöskin 

yrityksen resurssien määrä sekä kilpailun tilanne. Mitä kovempi kilpailu, sitä 

todennäköisempää on, että tilitoimistoa käytetään konsulttina. 

 

Kirbyn ja Kingin (1997) mukaan kirjanpitäjät ovat pk-yrityksien eniten käyttämä 

ulkoinen tiedonlähde, ja Gooderhamnin et al. (2004) mukaan kirjanpitäjät on myöskin 

arvosteltu merkittävimmiksi ulkoisiksi tiedonlähteiksi. Marriottin ja Marriottin (2000) 

tutkimuksen mukaan tilitoimistoilla olisi myöskin valtava potentiaali laajentaa 

tarjoamiaan palveluita pienille yrityksille. Heidän mukaansa kirjanpitäjillä on 

merkittävä rooli omistajajohtajien tietotaidon lisäämisessä sekä myöskin 

laskentatoimen palveluiden tuottamisessa niin, että palvelut vastaavat yrityksen 

tarpeita ja kykyjä. 
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2.3.1 Taloushallinnon ulkoistaminen 

 

Ulkoistaminen on merkittävä osa yritysstrategiaa niin yksityisissä kuin julkisissakin 

yhtiöissä. Lähes jokainen yritys nykyään ulkoistaa jonkin osa-alueen, jonka se on 

ennen suorittanut itse. (Kremic, Tukel & Rom 2006) Ulkoistamista tapahtuu nykyään 

huomattavasti aikaisempaa enemmän. Accenture and the Economist Intelligence 

Unitin vuonna 2003 suorittamassa kyselytutkimuksessa 71 prosenttia 236:sta 

vanhemmasta yritysjohtajasta vastasi, että taloushallinnon ulkoistaminen tulee 

lähivuosina vallitsevaksi käytännöksi (Clements 2003). 

 

Clements (2003) toteaa, että yhtenä merkittävänä ulkoistamiskohteena on nykyään 

yrityksen taloushallinto. Hänen mukaansa syykin on selvä: miksi yritys ei ulkoistaisi, 

jos se saa ulkoistamisen avulla ydinosaamiseensa kuulumattomat tehtävät hyvin 

sekä edullisemmin hoidettua. Mäkisen ja Vuorion (2002, 13, 19) mukaan 

aikaisemmin yritysjohto ajatteli, että talousosastoa ei voida ulkoistaa, koska se 

käsittelee yrityksen tärkeimpiä tietoja. Ulkoistamista käyttivät vain pienet yritykset, 

koska yhdenkin taloushallinnon ammattilaisen palkkaaminen oli liian kallista. Myöskin 

suuryritysten tarve taloushallinnon palveluiden ulkoistamiseen on kasvanut ja 

muutamat suuret konsernit ovat jopa perustaneet omia palvelukeskuksiaan. 

 

Ulkoistamisesta on runsaasti hyötyä, mutta siihen liittyy myös riskejä (Kremic et al. 

2006). Kliemin (1999) mukaan ulkoistamisen avulla henkilöstö voi keskittyä 

ydinosaamiseensa, strategisesti tärkeiden asioiden saavuttamiseen, kustannusten 

alentamiseen sekä kustannusedun saavuttamiseen. Quelinin ja Duhamelin (2003) 

mukaan ulkoistamisen yhtenä merkittävänä syynä voidaan nähdä se, että yritykset 

pyrkivät kasvattamaan arvoaan aktiivisesti. Heidän mukaansa ulkoistaminen lisää 

sekä yrityksen arvoa, että myöskin sen tuottamaa arvoa loppuasiakkailleen. 

Clementsin (2003) mukaan ulkoistamisen suurimmat hyödyt ovat kuitenkin 

kustannussäästöt ja tehokkuus. Merkittävin tekijä näiden molempien hyötyjen takana 

on juuri se, että yritys pystyy keskittymään omaan ydinosaamiseensa.  
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Jotkin yritysjohtajat pelkäävät, että taloushallinnon ulkoistamisella katoaa kontrolli 

tärkeistä talouden asioista. Jotkut taas epäilevät tilitoimiston kykyä hallita yrityksen 

asioita ja ymmärtää yrityksen tarpeita. Merkittävä huolenaihe ulkoistamisessa on 

myös se, että tuottaako tilitoimisto virheetöntä dataa. (Clements 2003) Myös 

Kremicin et al. (2006) mukaan ulkoistamisesta löytyy kirjallisuudesta monenlaisia 

riskejä. He mainitsevat näistä muun muassa epätodelliset säästöt, mahdolliset 

kustannusten nousut sekä yrityksen riippuvuuden ulkoistetun palvelun tuottajasta.  

 

Mäkinen ja Vuorio (2002, 19) mainitsevat, että tilitoimisto ei tee taloushallinnon töitä 

eri menetelmin kuin yrityksen oma talousosasto. Kustannussäästöt syntyvät siitä, että 

tilitoimistot elävät jatkuvassa kilpailutilanteessa, jolloin niiden on oltava tehokkaita. 

Sen sijaan yrityksen oman talousosaston tehokkuutta valvotaan varsin löysästi, sillä 

tässä valvonnassa tarvittavat tiedot tuotetaan samalla osastolla. 

 

2.3.2 Sähköistynyt taloushallinto 

 

Taloushallinnon ja yrityksen johdon väliseen kommunikointiin on viime vuosina 

vaikuttanut taloushallinnon sähköistyminen. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat 

lyhentäneet merkittävästi kirjausten läpimenoaikaa taloushallinnossa sekä 

nopeuttanut raportointia. (Ikäheimo et al. 2014, 122-123) Taloushallinnon 

sähköistymisen voidaan sanoa alkaneen varsinaisesti 30.12.1997, kun uusi 

kirjanpitolaki annettiin. Kirjanpitolain merkittävimmät muutokset olivat paperittoman 

kirjanpidon ja viranomaisraportoinnin määräykset. Näiden määräysten lisäksi 

yrityksillä oli myös halu automatisoida ja ulkoistaa taloushallintoa (Mäkinen & Vuorio 

2002, 13, 35). 

 

Lahden ja Salmisen (2008, 19) mukaan digitaalinen taloushallinto tarkoittaa 

”taloushallinnon kaikkien tietovirtojen ja käsittelyvaiheiden automatisointia ja 

käsittelyä digitaalisessa muodossa.” Digitaaliseen taloushallintoon siirtyminen 

merkitsee varastotilan kustannusten pienenemisen lisäksi myös monien 

rutiinitehtävien katoamista. (Mäkinen & Vuorio 2002, 14). McMahonin ja Holmesin 
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(1991) mukaan onkin selvää, että pienten yritysten omistajajohtajia on jo pitkään 

kannustettu ottamaan käyttöön taloushallinnon IT-ohjelmia. 

 

Breenin, Sciullin ja Calvertin (2004) suorittaman kyselytutkimuksen mukaan pienissä 

yrityksissä sähköisiä järjestelmiä käytettiin pääasiassa juuri taloudellisten raporttien 

tuottamiseen. Heidän tutkimuksensa 221:stä australialaisesta pienestä yrityksestä 

sähköisen järjestelmän avulla taseen tuotti 78 prosenttia, tuloslaskelman 76 

prosenttia ja kassavirtalaskelman 63 prosenttia yrityksistä. Marriottin ja Marriottin 

(1999) toteuttaman laadullisen tutkimuksen mukaan sähköistä taloushallintoa 

käyttävät tehokkaammin sellaiset omistajajohtajat, jotka kokevat olevansa hyviä 

talouden hallinnallisissa asioissa.  

 

2.4 Taloushallinnon tuottama informaatio ja sen hyödyntäminen pk-

yrityksissä 

 

Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmään, jolla organisaatio seuraa taloudellisia 

tapahtumia niin, että se pystyy raportoimaan toiminnastaan sidosryhmilleen (Lahti & 

Salminen 2008, 14). Taloushallintoon vaikuttavat merkittävästi yritysten erilaiset 

suunnittelu- ja valvontatarpeet, esimerkiksi pörssiyhtiöissä taloushallinto tuottaa 

informaatiota laajasti eri sidosryhmille (Artto, Koskela & Leppiniemi 1988, 7-12). 

 

Yrityksen taloutta kuvaavien raporttien laatiminen, erityisesti johdon, mutta myös 

muiden sidosryhmien päätöksenteon tueksi, on perinteisesti ymmärretty liikeyrityksen 

taloushallinnon päätehtäväksi. Tällöin taloushallinnon tehtävien on nähty kohdistuvan 

lähinnä yrityksen laskentatoimen alueelle. Yrityksen laskentatoimen tehtävät 

jakautuvat kahteen päätehtävään, rekisteröintitehtävään ja hyväksikäyttötehtävään. 

Rekisteröintitehtävä pitää sisällään yrityksen taloutta kuvaavien tietojen keräämistä ja 

rekisteröintiä raportointia varten.  Hyväksikäyttötehtävässä tuotetaan rekisteröidyistä 

tiedoista raportteja yritystaloudellisen päätöksenteon tueksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2012, 12-13) 
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2.4.1 Taloushallinnon tuottama informaatio 

 

Yrityksen laskentajärjestelmistä kerätyn aineiston perusteella laaditut laskelmat 

voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, mitä käyttötarkoituksia varten ne on 

laadittu. Ulkoisen eli yleisen laskentatoimen laskelmat laaditaan yrityksen toiminnasta 

kiinnostuneita ulkopuolisia sidosryhmiä varten. Sisäisen eli operatiivisen 

laskentatoimen laskelmat laaditaan yrityksen johtamisen ja ohjaamisen tueksi. 

Ulkoisen laskentatoimen laskelmat ovat lainsäätäjien mukaan tarkkaan määriteltyjä ja 

säädeltyjä, kun taas operatiivisen laskentatoimen informaatio on vapaamuotoista ja –

ehtoista. (Alhola & Lauslahti 2003, 29-33) Kinnusen et al. (2006, 11) mukaan 

tilinpäätös on ylivoimaisessa asemassa muihin ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen 

tuottamiin raportteihin nähden. Lainsäädännössä se on tehty paitsi pakolliseksi myös 

laajasti julkiseksi ja määrämuotoiseksi (Kinnunen et al. 2006, 11). Johnsonin ja 

Kaplanin (1987) mukaan ulkoisen laskentatoimen tarkka määrittely on johtanut 

siihen, että pienten yritysten taloudellinen raportointi voi useissa tapauksissa olla 

homogeenistä. 

 

Halabin et al. (2010) mukaan taloudellisten raporttien tärkein ominaisuus on niiden 

käyttökelpoisuus päätöksenteon tukena. Myöskin Caruntu (2016) toteaa, että kaikista 

merkittävin informaatio päätöksentekoa varten ja tueksi löytyy taloudellisista 

raporteista. Hänen mukaansa taloudellisen informaation ja raportoinnin avulla 

pystytään myös vertaamaan yritysten toimintaa eri aikoina. Informaation tavoite onkin 

tuottaa tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta, tilanteesta sekä taloudellisen 

tilanteen muutoksista yrityksen eri sidosryhmille (Caruntu 2016). 

 

Pienet yritykset tarvitsevat taloudellista tietoa juuri kyseiseen yritykseen räätälöitynä. 

Tärkeää on se, että tieto ilmoitetaan muodossa, jota myös yrityksen johto ymmärtää. 

(DeThomas & Fredenberger 1982) Mäkisen ja Vuorion (2002, 20) mukaan 

taloushallinnon ammattilaisen ja yritysjohtajan välillä on kuitenkin usein kuilu. 

Kumpikin puhuu omaa kieltään ymmärtämättä toisiaan. Kuilun toisella puolella 

talousammattilainen tarjoaa dataa, kun toisella puolella johtaja pyytää informaatiota. 

(Mäkinen & Vuorio 2002, 20) Halabi et al. (2010) toteavatkin, että taloushallinnon 
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tuottama informaatio on hyödyllistä vain, mikäli omistajajohtaja kykenee sitä 

ymmärtämään. Heidän mukaansa raporttien liiallinen yksityiskohtien määrä sekä 

omistajajohtajan kyvyttömyys lukea talouden kieltä sekä ymmärtää keskeisiä 

käsitteitä ja merkintätapoja ovat usein ongelmana pienissä yrityksissä.  

 

2.4.2 Taloushallinnon tuottaman informaation hyödyntäminen 

 

McMahonin ja Holmesin (1991) mukaan selkein ja hätkähdyttävin ero menestyneen 

ja epäonnistuneen pienen yrityksen välillä on niiden lähestymistapa taloushallinnon 

informaation käyttämiseen. Pagen (1984) mukaan ainoastaan 41 prosenttia johtajista 

pitää vuosittaisia raportteja käyttökelpoisina johtamisen informaation luomisessa. 

Sianin ja Robertsin (2009) mukaan aiempien tutkimusten mukaan suurin osa 

omistajajohtajista ei pidä taloudellisia raportteja hyödyllisinä. Wattsin ja Zimmermanin 

(1986) mukaan halukkaampia taloudellisen informaation käyttämiseen ovat käyttäjät, 

joilla on kokemusta ja tietoa laskentatoimesta, ja puolestaan kouluttamattomat 

käyttäjät ovat haluttomampia informaation käyttämiseen. 

 

Collis ja Jarvis (2002) toteuttivat vuonna 1999 kyselytutkimuksen 385:en pieneen 

yritykseen Iso-Britanniassa. Sian ja Roberts (2009) puolestaan lähettivät 

kyselylomakkeensa satunnaisesti valittuun 5465:en pieneen yritykseen Iso-

Britanniassa. Sianin ja Robertsin (2009) kyselyn vastausprosentit jäivät kuitenkin 

hyvinkin matalaksi, sillä he saivat käyttökelpoisia vastauksia ainoastaan 697 

kappaletta. Molemmat kyselyt käsittelivät taloudellisen informaation hyödyntämistä 

pk-yrityksissä. 

 

Taulukossa 2 on nähtävillä Collisin ja Jarvisin (2002) kyselytutkimuksen tuloksia. 

Taulukon vastauksia tulee lukea niin, että arvo yksi tarkoittaa ”ei hyötyä” ja arvo 5 

puolestaan tarkoittaa ”erittäin hyödyllinen”. Taulukosta nähdään myös 

prosenttiosuudet sille, kuinka suuressa osassa yrityksiä kyseistä informaatiota 

hyödynnetään.  
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Taulukko 2. Taloudellisen informaation merkitys ja hyödyntäminen. (Collis & Jarvis 2002) 

 

Taloudellinen informaatio 

Merkitys 

(keskiarvo) Hyödyntäminen 

Kuukausittaiset / neljännesvuosittaiset 

tunnusluvut 4,24 81,8 

Kassavirtalaskelmat 4,06 80,8 

Pankin raportit 3,97 89,4 

Budjetit 3,53 75,3 

Tilausrekisteri 3,49 67,3 

Vapaaehtoiset vuosittaiset tunnusluvut 3,38 63,1 

ALV -tiedot 2,91 72,7 

Lakisääteiset tunnusluvut 

rekisteriviranomaiselle 2,61 70,6 

Lakisääteiset tunnusluvut 

osakkeenomistajille 2,61 63,6 

Luottoluokitukset 2,32 59,5 

Julkaistu toimialakohtainen data 2,20 61,6 

 

Niin kuin taulukosta 2 nähdään, Collisin ja Jarvisin (2002) suorittaman tutkimuksen 

mukaan pienten yritysten eniten käyttämät talouden informaatiolähteet ovat 

periodikohtaiset tunnusluvut, kassavirtalaskelmat sekä pankin raportit. Muita 

hyödyllisiä tietoja ovat muun muassa budjetit, tilausrekisteri sekä vapaaehtoiset 

vuosittaiset tunnusluvut. Puolestaan julkaistu toimialakohtainen data, 

luottoluokitukset sekä lakisääteiset tunnusluvut tuntuivat pienistä yrityksistä 
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hyödyttömiltä. Tämä voi johtua siitä, että näitä tietoa käytetään hyödyksi pääasiassa 

suurissa yrityksissä. (Collis & Jarvis 2002) Sian ja Roberts (2009) päätyivät 

tutkimuksessaan samankaltaisiin tuloksiin. Heidän tutkimuksen mukaan eniten 

käytetty informaation lähde oli pankin raportit (54,1 prosenttia) sekä vuosittaiset 

raportit (37,2 prosenttia). Vähiten käytettyjä raportteja olivat julkaistu 

toimialakohtainen data sekä tuotannon raportit. Myyntisaamisten kierto, ALV-tiedot 

sekä tilausrekisteri olivat hyödyllisiä selkeän vähemmistön mielestä. Mielenkiintoista 

heidän tutkimuksessaan oli se, että eniten ristiriitaa herättivät neljännesvuosittain tai 

kuukausittain tuotetut sisäisen laskentatoimen raportit, joita 30 prosenttia piti erittäin 

hyödyllisinä ja puolestaan 30,9 prosenttia erittäin hyödyttöminä. 

 

DeThomasin ja Fredenbergerin (1985) toteuttamassa kyselytutkimuksessa 81 

prosenttia 360:stä kyselyyn vastanneesta georgialaisesta pienyrityksestä kertoi 

tuottavansa säännöllisesti yhteenvetoja taloudellisista asioista. Vastaajista 

ainoastaan 11 prosenttia kertoi käyttävänsä taloudellista informaatiota hyödyksi 

päätöksenteossa sekä yrityksen toiminnan suunnittelemisessa. 

 

Liite 1 kuvaa tarkemmin taloudellisen informaation käyttöä pienissä yrityksissä eri 

aikaväleillä. Suurin osa pienistä yrityksistä käyttää pitkällä aikavälillä hyödykseen 

tuloslaskelmaa ja toiseksi eniten tasetta. Kuukausittain tilanne on hieman eri, sillä 

kuukausittain suurin osa yrityksistä käyttää hyödykseen pankin antamaa selvitystä. 

(Collis & Jarvis 2002) Thomasin ja Evansonin (1987) 398:an pieneen 

amerikkalaiseen yritykseen toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan tuloslaskelmaa ja 

tasetta käytti vähintään neljännesvuosittain hyödyksi selkeästi yli puolet, 62,5 

prosenttia vastaajista. 

 

Collisin ja Jarvisin (2000) tutkimuksen mukaan kassavirtalaskelmaa käyttää pitkällä 

aikavälillä yrityksistä hyödyksi 58,7 prosenttia, ja kuukausittain se on kolmanneksi 

käytetyin raportti. Kosken (2008, 51) mukaan kassavirtalaskelma ei ole pakollinen 

suurimmalle osalle pk-yrityksiä, mutta sen laatiminen on kannatettavaa, koska se on 

hänen mukaansa erinomainen työkalu pk-yrityksen johtamisessa. Mungalin ja 

Garbharranin (2014) Etelä-Afrikassa suorittaman kyselytutkimuksen mukaan 78 
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prosenttia 69:stä pienestä yrityksestä piti kassavirtalaskelman tekemistä tärkeänä, ja 

esimerkiksi budjetointia kertoi hyödyntävänsä vain 30 prosenttia vastaajista. 

 

Sianin ja Robertsin (2009) tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa yrityksistä 

käyttää hyödykseen taloudellisia raportteja, mutta taloudellisten raporttien käyttö ei 

ole kovinkaan säännöllistä. Jotkut tutkimuksen vastaajista olivat sitä mieltä, että 

heidän yrityksen liiketoiminta oli niin yksinkertaista, että taloudellisten raporttien 

mittarit eivät sopineet heidän toimintansa mittaamiseen. Heidän mielestään nopein ja 

helpoin tapa ymmärtää yrityksen tilannetta oli katsoa esimerkiksi yrityksen 

asiakasmäärää. Nämä ajatukset olivat usein niiden vastausten takana, joissa 

sanottiin taloudellisten raporttien olevan esimerkiksi aivan liian monimutkaisia. Nämä 

vastaukset voivat johtua esimerkiksi siitä, että tutkimuksessa suurimmalla osalla 

vastaajista ei ollut koulutusta laskentatoimeen tai yrityksen johtamiseen. 

 

Collisin ja Jarvisin (2002) tutkimuksen mukaan 82 prosenttia yrityksistä saa 

vuosittaiset taloudelliset raporttinsa ulkoisesta lähteestä. Samoin 82 prosenttia saa 

lisätietoa kirjanpitäjältään. Lisätietoa saavista yrityksistä 60 prosenttia saa sanallisesti 

selvennystä ja analysointia tunnusluvuista, 41 prosenttia saa ohjeita johtamiseen ja 

38 prosenttia saa yksityiskohtaiset tuotto ja kululaskelmat. Sianin ja Robertsin (2009) 

tutkimuksen mukaan puolestaan 57,2 prosenttia pienistä yrityksistä käytti 

ulkoistettuja palveluita. Pääasiassa taloudellisten raporttien luomiseen niitä käytti 

51,1 prosenttia, verotukseen ja arvonlisäveroon liittyvissä asioissa 30,8 prosenttia ja 

koko taloushallinnon prosesseihin hoitamiseen 18,1 prosenttia. 86,3 prosenttia 

yrityksistä sai peruspalveluiden ohella lisäinformaatiota. Lisäinformaatiosta 61,1 

prosenttia oli sanallista ja 36,9 prosenttia kirjallista selvitystä ja analyysiä. Thomasin 

ja Evansonin (1987) tutkimuksessa puolestaan yli 85 prosenttia vastaajista sai 

yrityksen taloudellisen informaation ulkoisesta lähteestä. Bennettin ja Robsonin 

(1999) mukaan on yleisesti tiedetty, että mitä pienempi yritys, sitä vähemmän se etsii 

tietoa ulkoisista lähteistä. 
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3 PK-YRITYKSEN TALOUSJOHTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen toista 

merkittävää osa-aluetta, yrityksen talousjohtamista. Aluksi käydään läpi 

talousjohtamisen merkitystä yrityksen toiminnassa, ja erityisesti esille nostetaan 

talousjohtamisen hyötyjä. Lopuksi käydään läpi talousjohtamiseen liittyviä haasteita. 

 

3.1 Talousjohtaminen menestyksen kulmakivenä 

 

Yrityksen talousjohdon merkitys korostuu erityisesti yrityksen toimintaa 

käynnistettäessä. Yritystoiminnan suunnittelu ja päätöksenteko vaativat erityisen 

paljon talousjohdon huomiota (Alhola & Lauslahti 2003, 25). Collisin ja Jarvisin 

(2002) mukaan on jo monta vuotta tiedetty, että taloushallinnolla ja talousjohtamisella 

on pienen yrityksen menestyksen ja selviytymisen kannalta merkittävä rooli. 

Jindrichovskan (2013) mukaan huono talousjohtaminen on pienten ja keskisuurten 

yrityksen menestymisen kannalta kriittinen tekijä sekä merkittävä syy myöskin pk-

yritysten epäonnistumiseen. 

 

Saksonovan ja Savinan (2016) mukaan talousjohtamisella on suuri merkitys muun 

muassa yrityksen kasvamisessa, ja hyvän talousjohtamisen avulla yrityksen on 

mahdollista saavuttaa vakaa kasvu. Heidän mukaansa ongelmat talousjohtamisessa 

vaikeuttavat merkittävästi yritysten vakaata kasvamista, ja onnistuneen 

talousjohtamisen avulla on puolestaan mahdollista saada yritys vakaaksi pitkälle 

aikavälille.  

 

Kosken (2008, 10) mukaan pk-yrityksen talousjohtaminen tarkoittaa usein 

käytännössä tilitoimistosta saatavia tuloslaskelmaa ja tasetta, jotka molemmat 

laaditaan tilinpäätöksen tarpeisiin. Pahimmillaan ne saadaan kerran vuodessa ja 

joissakin yrityksissä se saadaan jopa kerran kuukaudessa, mutta ohjataan saman 

tien arkistoon. Lisäksi yrittäjiä usein opetetaan lukemaan tuloslaskelmaa ja tasetta 

tunnuslukuanalyysin kautta samoilla periaatteilla kuin pörssiyrityksen tilinpäätöksiä, 
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vaikka pk-yritysten talousjohtamisessa tulisi nähdä liiketoiminnan ja talouden 

dynaamisuus jatkuvana liiketoiminnan talouden arvioina sekä tilanteiden 

johtamisena. 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, 11) mukaan yrityksen talouden johtamista voidaan 

tarkastella suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan näkökulmista. 

Suunnittelutehtävät merkitsevät yrityksen taloudellisten tavoitteiden sekä niiden 

saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittämistä esimerkiksi budjetoinnin 

avulla. Toteuttamistehtävä merkitsee sitä, että talousjohto saattaa 

suunnittelutehtävissä luodut suunnitelmat käytäntöön. Valvontatehtävään taas kuuluu 

suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta sekä mahdollisten erojen 

analysointi. 

 

Mohd. Amy Azharin, Harizalin ja Hoen (2010) mukaan talousjohtaminen voidaan 

puolestaan jakaa kuuteen osa-alueeseen: talouden suunnitteluun ja valvontaan, 

laskentaan, analyysiin, budjetointiin sekä käyttöpääoman hallintaan. Mazzarol (2014) 

nostaa näistä osa-alueista esille erityisesti käyttöpääoman hallinnan. Hänen 

mukaansa tehokkaalla kassavirran hallinnalla sekä käyttöpääoman hallinnalla on 

positiivinen yhteys pienten ja keskisuurten yrityksen kannattavuuteen ja 

selviytymiseen. Kayan ja Alpkanin (2012) mukaan talousjohtamisen ammattitaidon 

puute sekä epävakaa ympäristö usein johtavat pienet ja keskisuuret yritykset suuriin 

vaikeuksiin, ja ovat suuri uhka yrityksen selviytymiselle. 

 

3.2 Talousjohtamisen haasteet pk-yrityksessä 

 

Talousjohtaminen, erityisesti kassavirran ja käyttöpääoman hallinta, on Mazzarolin 

(2014) mukaan yksi merkittävimmistä pk-yrityksen kohtaamista haasteista. 

DeThomasin ja Fredenbergerin (1982) mukaan pienet yritykset voivat epäonnistua 

monessakin asiassa, mutta historian mukaan perinteiset talouteen liittyvät asiat ovat 

kaikista kriittisimpiä. Heidän mukaan tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että 

yritysjohto ei täysin ymmärrä taloudellisten asioiden merkitystä yritystoiminnassa, 
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eivätkä johtajat ole kykeneväisiä käyttämään taloudellista informaatiota hyödyksi 

päätöksenteossa. Ongelma on myöskin se, että taloudelliset raportit tulevat pienissä 

yrityksissä monesti ulkoistetusta taloushallinnosta, ja omistajajohtaja ei välttämättä 

kykene ymmärtämään ja hyödyntämään niitä. (DeThomas & Fredenberger 1982) 

McMahonin (2001) mukaan aloittavissa yrityksissä merkittävimmät ongelmat ovat 

myynnissä ja markkinoinnissa, mutta yrityksen myöhäisemmässä kasvuvaiheessa 

suurimmat ongelmat ilmenevät sisäisessä laskentatoimessa. 

 

Deakinsin et al. (2002) mukaan pienen yrityksen omistajajohtaja on usein hyvin naiivi 

ja haluton tarkastelemaan yrityksen kassavirtoja aktiivisesti. Heidän mukaansa 

omistajajohtajat myöskin pitävät tiukasti kiinni omista mielipiteistään, ja onkin hyvin 

odotettavissa, että tarkastelukäytännöt eivät tule muuttumaan. Stanworthin ja Grayn 

(1992) mukaan on myöskin naiivia ajatella, että suurin osa omistajajohtajista olisi 

halukkaita kehittämään omaa osaamistaan. Metsä-Tokila (2011, 36) toteaakin, että 

pelkkä ajatuskin kirjanpidon käytöstä johtamisen apuvälineenä on vieras monille 

pienille yrityksille. 

 

Halabin et al. (2010) mielestä pienten yritysten johtajien tulisi ottaa vastuuta omasta 

taloudellisen raportoinnin ymmärryksestä, koska ymmärtämällä raportteja ylin johto 

pystyisi myös varmistamaan sen, että raportit eivät sisällä virheitä. Usein pienillä 

yrityksillä on myös tilanne, että ulkoinen tilitoimisto saattaa tuottaa vain pakollisia 

raportteja ja tietoja. (Halabi et al. 2010) Collisin ja Jarvisin (2000) mukaan tilitoimisto 

kuitenkin yleensä tarjoaa lakisääteisen informaation lisäksi myös ohjeita sekä 

yksityiskohtaisempia raportteja.  

 

Ivanin ja Farkasin (2008) mukaan yritysten niukin voimavara on pääoman hallinta. 

Ensimmäinen askel terveempää ja onnistuvampaa taloudellista tulevaisuutta kohti on 

kerätä ymmärrystä siitä, kuinka yritys voisi paremmin kontrolloida kustannuksia sekä 

pääomavirtoja. Pienille yrityksille on tärkeää kehittää taloushallintoa ennen kuin se 

tulee liian hankalaksi tehtäväksi. Isolla yrityksellä taloushallinnon puute voi johtaa 
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kasvaviin kustannuksiin ja vähenevään kassavirtaan, mitkä johtavat lopulta yrityksen 

heikkenemiseen. 

  

4 TALOUSHALLINNON TUOTTAMAN INFORMAATION ROOLI PK-YRITYKSEN 

JOHTAMISESSA 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiriaa. Luvun aluksi esitellään 

tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä sekä tutkimusaineiston keräämisen 

prosessi. Tutkimuksessa mukana olevien yritysten esittelyn jälkeen lopuksi esitellään 

empiirinen aineisto sekä tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen empiirinen osuus 

toteutettiin haastatteluilla kolmesta eri toimialalla toimivasta pk-yrityksestä. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineiston keruu 

 

Tämän tutkimuksen menetelmänä on käytetty kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusta. 

Metsämuurosen (2006, 88) mukaan kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu käytettäväksi 

tutkimukseen hyvin silloin kuin ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa olleiden 

yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista tai kun ollaan kiinnostuneita tapahtumien 

yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta. 

Tällä tutkimuksella ei pyritä yleistettävyyteen. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla kolmen eri toimialoilla 

toimivan pk-yrityksen toimitusjohtajaa. Kahdessa yrityksessä haastateltava 

toimitusjohtaja on myös yrityksen suurin omistaja. Yksi yrityksistä on 

perheomisteinen, ja toimitusjohtaja tulee lähivuosina olemaan yrityksen suurin 

omistaja. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelun ydin on 

se, että haastateltaville esitetään avoimempia kysymyksiä tiettyyn teemaan liittyen 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Hirsijärven et al. (2009, 204) mukaan 

teemahaastattelu on välimuoto avoimesta – ja lomakehaastattelusta. Hirsijärven ja 

Hurmeen (2000, 34-35) mukaan haastatteleminen sopii joustavuutensa ansiosta 

moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastatteleminen mahdollistaa syvällisen 



  25 

 

tiedonkeruun aiheeseen liittyen ja haastattelutilanteessa voidaan esittää 

lisäkysymyksiä tarpeen mukaan. 

  

Haastattelun tavoitteena on saada selkeä kuva haastateltavan yrityksen 

taloushallinnon toteuttamisesta sekä siitä, kuinka kyseinen yritys käyttää 

johtamisessaan hyödyksi taloushallinnosta saatavaa informaatiota. Haasteltavien 

yritysten taloushallintoa ja sen tuottaman informaation hyödyntämistä verrataan 

aiemmin esiteltyyn teoriaan pk-yrityksen taloushallinnosta sekä sen tuottaman 

informaation hyödyntämisestä.  

 

Haastattelurungon muodosti 22 kysymystä, jotka ovat nähtävissä liitteessä 2. 

Haastattelurunko on jaettu tutkimuksen teoriaosuuksia mukaillen viiteen osa-

alueeseen. Haastattelukysymykset toimitettiin haastateltaville hyvissä ajoin, jotta 

heillä oli aikaa valmistella omia vastauksiaan ennen varsinaista haastattelua. 

Haastattelukysymysten lisäksi käytiin haastateltavien kanssa läpi heidän 

koulutustaan ja työkokemustaan sekä yrityksien liikevaihtoa ja -tulosta. 

 

4.2 Haastateltavat yritykset 

 

Haastateltavat yritykset on jaoteltu tässä tutkimuksessa yrityksiin A, B ja C. Yritys A 

on rakennuttamisen konsultointipalveluja tuottava yritys. Yritys toimii ympäri Suomea, 

ja sen toimisto sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Yritys on nopeasti kasvava; sen 

liikevaihto oli tilikaudella 2015 noin 400 000 euroa, ja tilikaudella 2016 se kasvoi noin 

miljoonaan euroon. Yritys on tehnyt pienen positiivisen tuloksen jokaisella 

tilikaudellaan. Yrityksen toimitusjohtaja on koulutukseltaan rakennusmestari, ja hän 

on lisäksi suorittanut rakennusalaan liittyviä jatkokoulutuksia. Talouteen liittyvää 

koulutusta hänellä ei ole, mutta hän on ollut taloushallinnon kanssa tekemisissä 

aikaisemmissa työpaikoissaan. 

 

Yritys B on Pohjois-Suomessa toimiva maatila, joka tuottaa varhaisperunaa, 

talviperunaa, mansikkaa, hernettä sekä porkkanaa myytäväksi ympäri Pohjois-
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Suomea. Yritys on perheomisteinen. Tilikaudella 2013 yrityksen liikevaihto oli 200 

000 euroa, ja tilikaudella 2016 se on arvion mukaan 560 000 euroa. Yrityksen tulos 

on vaihdellut positiivisesta negatiiviseen, ja tilikaudella 2016 tulos tulee arvioiden 

mukaan olemana noin 50 000 euroa. Tilikaudella 2015 tulos oli negatiivinen, -20 000 

euroa. Yrityksen toimitusjohtaja on tradenomiopiskelija, ja hän suuntautuu 

opinnoissaan yrittäjyyteen. Toimitusjohtaja on ollut kyseisellä maatilalla töissä 

pienestä pojasta lähtien, joten hän on hyvin tietoinen maatilalla tapahtuvista 

työvaiheista. 

 

Yritys C on karttapohjaisia IT-ohjelmistoja tuottava yritys. Yritys toimii Suomen lisäksi 

myös ulkomailla, ja sen toimisto sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tilikaudella 2015 

yrityksen liikevaihto oli 100 000 euroa, ja arvion mukaan liikevaihto on tilikaudella 

2016 noin 200 000 euroa. Yrityksen toimitusjohtaja on koulutukseltaan biokemisti. 

Biokemistin tutkinnon lisäksi toimitusjohtaja on itseoppinut koodaaja. Toimitusjohtaja 

on jo kymmeniä vuosia johtanut omia yrityksiään, ja saanut sitä kautta kokemusta 

pienen yrityksen johtamisesta sekä taloushallinnosta. 

 

4.3 Haastattelujen tulokset 

 

Tässä osiossa käydään läpi haastatteluissa saatuja vastauksia. Vastaukset käydään 

läpi haastattelurungon mukaisissa suurissa kokonaisuuksissa, joita ovat 

taloushallinnon toteuttaminen, raportointi, päätöksenteko ja johtaminen sekä 

kommunikointi. Taloushallinnon toteuttamisessa käsitellään myös haastattelurungon 

kohdan ”muut” kysymykset. Yrityksen toimitusjohtajista käytetään suorien lainauksien 

yhteydessä lyhennettä TJ. 

 

4.3.1 Taloushallinnon toteuttaminen 

 

Collisin ja Jarvisin (2002) mukaan pk-yritysten taloushallinto on usein ulkoistettu, kun 

taas suuret yritykset tuottavat taloushallinnon palvelut itse. Heidän tutkimuksen 

mukaan 82 prosenttia pk-yrityksistä saa vuosittaiset taloudelliset raporttinsa 
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ulkoisesta lähteestä. Thomasin ja Evansonin (1987) tutkimuksen mukaan puolestaan 

yli 85 prosenttia pk-yrityksistä saa taloudellisen informaation ulkoisesta lähteestä. 

Tämän tutkimuksen yrityksistä jokainen sai taloudelliset raporttinsa ulkoisesta 

lähteestä, sillä kaikki yritykset olivat ulkoistaneet taloushallintonsa kokonaan tai lähes 

kokonaan tilitoimistolle. Yritykset B ja C käyttivät tilitoimiston lisäksi apunaan 

talousasioihin erikoistunutta konsulttitoimistoa. Mielenkiintoista haastateltujen 

yritysten taloushallinnon ulkoistamisessa oli se, että kaikki yritykset olivat tehneet 

tilitoimiston valinnan ainoastaan henkilösuhteisiin perustuen. 

 

Yrityksen A tilitoimisto hoitaa yrityksen taloushallinnon lakisääteiset tehtävät, kuten 

kirjanpidon sekä vuosittaisen tilinpäätöksen laatimisen. Näiden tehtävien lisäksi 

tilitoimisto vastaa yrityksen palkkahallinnosta sekä kuukausittaisten raporttien 

laatimisesta. Yritys hoitaa itse laskutuksen sekä laskujen maksamisen. Näiden 

tehtävien suorittamisesta yrityksessä vastaa yrityksen toimistoassistentti, joka on 

koulutukseltaan tradenomi. Yritys B on ulkoistanut taloushallintonsa pienelle 

maatiloihin erikoistuneelle tilitoimistolle. Tilitoimisto vastaa yrityksen lakisääteisen 

raportoinnin ohella myös palkkahallinnosta sekä kuukausittaisesta raportoinnista. 

Yritys käyttää tilitoimiston lisäksi apunaan erillistä konsulttitoimistoa, jonka tehtäviin 

kuuluu yrityksen laskutus sekä laskujen maksaminen. Konsulttitoimisto laatii 

yrityksen osto- ja myyntireskontrat, ja toimittaa ne suoraan tilitoimistolle. Yritys C on 

ulkoistanut taloushallintonsa yhdelle Suomen suurimmista tilitoimistoista. Yritys 

käyttää tilitoimiston lisäksi apunaan ulkoista talousjohtajaa konsulttitoimistosta. 

Talousjohtajalla ei ole yrityksessä tarkasti määriteltyä tehtävää, vaan hänen 

tehtäviinsä kuuluu yleisesti yrityksen konsultoiminen talouteen liittyvissä asioissa. 

Yrityksen toimitusjohtajan mukaan yritys itse hoitaa ainoastaan toiminnan 

suunnittelun, ja tilitoimisto vastaa käytännössä yrityksen kaikista taloushallinnon 

tehtävistä, kuten muun muassa laskutuksesta, palkkahallinnosta sekä lakisääteisestä 

raportoinnista. 

 

Kliemin (1999) mukaan ulkoistamisen avulla henkilöstö voi keskittyä 

ydinosaamiseensa, strategisesti tärkeiden asioiden saavuttamiseen, kustannusten 

alentamiseen sekä kustannusedun saavuttamiseen. Clementsin (2003) mukaan 
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ulkoistamisen suurimmat hyödyt ovat juuri kustannussäästöt ja tehokkuus. Yritys A 

on päätynyt ulkoistettuun taloushallintoon, koska yrityksellä ei ole taloudellista 

mahdollisuutta palkata taloushallintoon omaa henkilöstöä. Mäkinen ja Vuorio (2002, 

13, 19) toteavatkin, että aikaisemmin ulkoistamista käyttivät vain pienet yritykset, 

koska yhdenkin taloushallinnon ammattilaisen palkkaaminen oli kallista. Yritys B on 

päätynyt ulkoistamiseen, koska tavoitteena on ollut omien resurssien sekä 

kustannusten säästäminen.  

 

”Meillä on hyvä hinta-laatu –suhde tolle laskutushommalle. Säästetään siinä aikaa ja 

rahaa kun teetetään se ulkopuolella.” (TJ B) 

 

Yritys C on päätynyt ulkoistamiseen, koska yrityksellä itsellään ei ole resursseja 

täyttää taloudellisen raportoinnin viranomaismääräyksiä. Kaikilla yrityksistä 

ulkoistamisen yhtensä suurimpana syynä oli siis kustannusten säästäminen. 

Ulkoistamisen ansiosta yritykset pystyvät keskittymään ydinosaamiseensa, eikä 

resursseja käytetä ydinosaamisen ulkopuolisiin tehtäviin. 

 

Vaikka ulkoistetusta taloushallinnosta on hyötyä, liittyy siihen myös haittoja. 

Clementsin (2003) mukaan jotkin yritysjohtajat pelkäävät, että taloushallinnon 

ulkoistamisella katoaa kontrolli tärkeistä talouden asioista. Jotkut taas epäilevät 

tilitoimiston kykyä hallita yrityksen asioita ja ymmärtää yrityksen tarpeita. Merkittävä 

huolenaihe hänen mukaansa on myös se, että tuottaako tilitoimisto virheetöntä 

dataa. Yritys A on halunnut pitää laskutuksen sekä laskujen maksamisen itsellään, 

koska yrityksessä halutaan olla varmoja siitä, että kaikki työt tulevat varmasti 

laskutettua. Yritys haluaa myöskin olla varma siitä, että laskut eivät sisällä virheitä. 

Toimitusjohtajan mukaan oman laskunhallinnan ansiosta yritys pysyy myös 

paremmin tietoisena yrityksen tuotoista sekä kuluista. Yritys B on puolestaan joutunut 

toteamaan, että konsulttitoimistolla ja tilitoimistolla tapahtuu valitettavan usein 

virheitä.  
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”Virheet johtuu osittain siitä, että tilitoimistolle ja konsulttitoimistolle ei oo 

sydämenasia se, miten meiän yrityksellä taloudellisesti menee.” (TJ B) 

 

Tästä syystä yrityksessä on mietitty laskutuksen hoitamista itse, erityisesti sesongin 

osalta. Tällöin yritys pystyisi varmistamaan sen, että kaikki tehdyt työt ja myydyt 

tuotteet tulevat varmasti oikein laskutettua. Tili- ja konsulttitoimiston virheet sekä 

työllistävät yrityksen toimitusjohtajaa, että vaikuttavat myöskin asiakkaiden kuvaan 

yrityksestä. Toimitusjohtaja toteaa lisäksi, että ulkoistetun taloushallinnon takia 

kokonaiskuva yrityksen kulurakenteesta välillä katoaa. Yritys C:n toimitusjohtajan 

mukaan: 

 

”Tilitoimiston käyttämisen heikkous on sen kustannukset sekä tilitoimiston jatkuva 

ammattitaidoton sählääminen, joka maksaa meille aikaa ja rahaa.” (TJ C) 

 

Tilitoimistopalveluiden kustannuksilla toimitusjohtaja tarkoittaa sitä, että hänen 

mielestään tilitoimistolta saatava hyöty ei ole tilitoimistolle maksettavan korvauksen 

arvoinen. Tilitoimiston sähläämisellä toimitusjohtaja tarkoittaa sitä, että yritys joutuu 

tilitoimiston kanssa useamman kerran vuodessa keskustelemaan asioista, jotka 

kuuluisivat selkeästi tilitoimiston itsenäisesti hoidettaviksi. 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, 30) mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

taloushallinnon organisaatio on usein hyvin kevyt. Talousjohtajan tai –päällikön 

ohella organisaatioon voi kuulua kirjanpitäjä ja ehkä reskontranhoitaja. Esimerkiksi 

Collisin ja Jarvisin (2002) tutkimuksessa yli puolella pk-yrityksistä oli töissä 

kirjanpitäjä, ja 34 prosentilla oli yksi tai useampi controller. Haastateltavista yrityksistä 

yhdelläkään ei ole omaa kirjanpitäjää. Yrityksessä A työskentelee yksi markkinointiin 

ja ostoihin erikoistunut tradenomi. Hänen tehtäviin kuuluukin muun muassa yrityksen 

laskutuksen hoitaminen, laskujen maksaminen sekä budjetin päivittäminen. Yrityksen 

B toimitusjohtaja valmistunee lähivuosina yrittäjyyteen erikoistuneeksi tradenomiksi. 

Toimitusjohtaja toteaakin, että hänen tietotaitonsa kasvaa nopeasti opiskelun ja 
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käytännön työn yhdistämisen ansiosta. Yrityksessä C ei työskentele yhtään 

talousalan koulutusta omaavaa työntekijää. 

 

Yrityksen A toimitusjohtaja arvioi, että itse järjestetty taloushallinto olisi yrityksen 

toiminnan kannalta ulkoistettua taloushallintoa huomattavasti parempi ratkaisu. 

Hänen mukaansa: 

 

”Kaikki se ongelma mitä jossakin laskuissakin on nii niihin otetaan heti kantaa ja tosi 

nopeesti on kaikki asiat pystytty ratkomaan ja talouspäälliköltä on saanut apua heti 

kun on tarvittu.” (TJ A) 

 

Toimitusjohtajan mukaan yrityksen nykyisessä tilanteessa tilitoimisto on hyvin 

etäinen, ja tilitoimiston henkilöstöä näkee vain harvoin, eikä henkilösuhteita ja 

luottamusta ole päässyt syntymään. Gooderhamn et al. (2004) toteavatkin, että 

tilitoimiston hyödyntämisen taso on riippuvainen yrityksen ja tilitoimiston suhteesta. 

Heidän mukaansa suhteen syvällisyys ja laatu ovat huomattavasti tärkeämpiä 

tekijöitä kuin suhteen pitkäkestoisuus. Yrityksen A toimitusjohtaja toteaakin, että 

yrityksen nykyinen tilanne taloushallinnon suhteen on huono. Yrityksen B 

toimitusjohtajan mukaan sisäisellä taloushallinnolla yritys pystyisi olemaan 

huomattavasti paremmin tietoinen yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta. 

Hän myös uskoo, että mikäli laskut kulkisivat suoraan hänen kauttaan, hän pystyisi 

paremmin kohdistamaan huomiotaan asioihin, joita tehostamalla yrityksen 

kannattavuutta voitaisiin parantaa. 

 

Yrityksen A toimitusjohtajan mukaan yrityksen tavoitteena tulevaisuudessa 

taloushallinnon osalta on se, että: 

 

”Ois semmonen tuttu henkilö talouspäällikkönä tai tilitoimistossa johon voisi millon 

tahansa ottaa yhteyttä, joka ois millon tahansa valmis tulemaan konkreettisesti 
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kattomaan yhessä meiän kanssa meiän tulevaa miettimään ja yhdessä tiettyjä 

ratkaisuja tässä yrityksessä tekemään.” (TJ A) 

 

Toimitusjohtajan mukaan tällaista palvelua ja neuvonantoa tarvittaisiin yrityksessä 

erityisesti tulevaisuuden suunnittelussa sekä palkkahallinnossa. Yrityksen B 

toimitusjohtaja toivoisi tilitoimiston toiminnan muuttuvan enemmän palvelusuuntaan. 

Nykyään hänestä tuntuu, että tilitoimisto pyrkii tekemään ainoastaan pakolliset 

tehtävät, eikä se todellisuudessa pyri auttamaan yritystä. Hänen mielestään olisi 

järkevämpää nostaa palvelun hintaa ja keskittyä tiiviimmin asiakkaaseen. Yrityksen C 

mukaan taloushallinnon toiminnan tulisi kehittyä mekaanisesta kirjanpidosta 

talouskonsultaation suuntaan. Toimitusjohtajan mielestä on hyvin omituista, että 

yritys joutuu ostamaan erillistä talouskonsultaatiota tilitoimistopalvelun lisäksi, kun 

konsultointipalvelun luulisi kuuluvan tilitoimistolle. 

 

Alholan ja Lauslahden (2003, 22-25) mukaan liiketoimintaympäristö vaikuttaa 

yrityksen toimintaan monellakin tavalla. Merkittäviä tekijöitä nimenomaan 

taloushallinnon näkökulmasta ovat muun muassa markkinatilanne sekä 

kansantalouden tilanne. Yrityksien A ja C mukaan ulkoiset tekijät eivät vaikuta heidän 

taloudellisen informaation käyttämiseen. Puolestaan yrityksen B toimitusjohtajan 

mukaan heidän alallaan ulkoiset tekijät ovat merkittävässä roolissa koko toiminnan 

kannalta. Huonona vuotena yrityksessä keskitytään taloudellisiin asioihin tiukemmin 

kuin hyvänä vuonna. Toimitusjohtaja toteaakin: 

 

”Jos mä nään että tulee huippu mansikkavuosi niin silloin mieli helposti heltyy ja voin 

panostaa ja ostaa parempaa kalustoa ja tuollain. Jos on taas huono vuosi nii kyllä 

sillon kukkarokin pysyy kiinni.” (TJ B) 

 

4.3.2 Raportointi 

 

Alholan ja Lauslahden (2003, 29-33) mukaan taloushallinnon tehtävistä osa on 

lakisääteisiä, ja osan tarkoituksena on tuottaa tärkeää tietoa yrityksen johdolle. 



  32 

 

Kinnusen et al. (2006, 69) mukaan taloushallinnon lakisääteisiä tehtäviä ovat 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen tuottaminen. Yritys A saa tilitoimistoltaan kuukausittain 

tulos- ja taseraportit sekä vuosittain tilinpäätöksen. Yritys B:n tilitoimisto toimittaa 

yritykselle kuukausittain pääkirjanpitoaineiston sekä tulos- ja taseraportit. Näiden 

raporttien lisäksi yritys saa myös vuosittain tilitoimiston laatiman tilinpäätöksen. Yritys 

B ei saa erilliseltä konsulttitoimistolta lisäraportteja, vaan kaikki saadut raportit tulevat 

suoraan tilitoimistolta. Yritys C saa tilitoimistoltaan vuosittaisen tilinpäätöksen lisäksi 

kuukausittain tulos- ja taseraportit, sekä näiden lisäksi yritys pystyy näkemään 

taloushallinto-ohjelmiston kautta yrityksen kymmenen päivän reaaliaikaisen 

kassavirtaennusteen. 

 

Yrityksen A toimitusjohtajan mukaan saadut raportit ovat yrityksen toiminnan 

kannalta merkittäviä, sillä niistä nähdään tulojen ja menojen suhde. Yrityksen 

toimitusjohtaja toteaakin, että: 

 

”Yksityksen perusta on sillä tavalla että tulot ja menot on tasapainossa niin kyllähän 

ne raportit on erittäin tärkeitä on ja jotenkin tuntuu vielä että meillä ei niinkö oo tota 

tarpeeksi tarkkaa litterointia ja analysoitu niitä että mihin meillä kustannuksia menee 

ja mistä meille ihan tarkkaan niitä tulee nii siinä on meillä parannettavaa. Erityisesti 

sosiaaliturvakulujen osuus että mitä meillä henkilöstöllä menee nii siinä on meillä 

huomattavasti parannettavaa.” (TJ A) 

 

Yritysten B ja C toimitusjohtajien mukaan tilitoimistosta saatavat raportit ovat lähes 

käyttökelvottomia, koska raportit saadaan tilitoimistosta pääsääntöisesti noin kahden 

kuukauden viiveellä. Tästä johtuen yrityksen B toimitusjohtaja toteaakin, että 

raportteja on hyvin vaikea käyttää hyödyksi yrityksen johtamisessa, vaan raporteilla 

on merkitystä ainoastaan seuraavan tilikauden suunnittelussa. Hän toteaakin, että 

raporttien pitkä viive aiheuttaa hänelle usein stressiä, sillä: 

 

”Meidän peli pelataan kesällä ja saan vasta lokakuussa tietoon sen, miten sesonki on 

mennyt.” (TJ B) 
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Thomasin ja Evansonin (1987) tutkimuksen mukaan yli puolet yrityksistä käyttää 

tuloslaskelmaa ja tasetta vähintään neljännesvuosittain hyödyksi. Tutkimuksen tulos 

pätee myöskin tässä tutkimuksessa, sillä haastateltavissa yrityksissä tuloslaskelmaa 

ja tasetta hyödynnetään jopa useammin kuin neljännesvuosittain. Yrityksissä 

hyödynnetään erityisesti tuloslaskelmaa, mutta taseen hyödyntäminen on hyvin 

vähäistä. Yrityksen B toimitusjohtaja toteaakin, että: 

 

”Tuloslaskelmaa pystyn parhaiten tällä koulutuksella lukemaan. Tottakai sitten ku 

vähän enemmän tajuaa niin pystyy lukemaan tota tasetta.” (TJ B) 

 

Collisin ja Jarvisin (2002) suorittaman tutkimuksen mukaan pienten yritysten eniten 

käyttämät talouden informaatiolähteet lyhyellä aikavälillä ovat periodikohtaiset 

tunnusluvut, kassavirtalaskelmat sekä pankin raportit. Pitkällä aikavälillä eniten 

käytettyjä raportteja oli tuloslaskelma- ja tase. 

 

Yrityksen A toimitusjohtajan mukaan saaduista raporteista tärkein on vuosittainen 

tilinpäätös. Tilinpäätöksestä hän nostaa esille erityisesti tuloslaskelman, josta hänen 

mukaansa pystytään nopeasti näkemään, mikä yrityksen taloudellinen tilanne 

todellisuudessa on. Myöskin yrityksen B toimitusjohtaja pitää tärkeimpänä raporttina 

tuloslaskelmaa. Yrityksen A toimitusjohtajan tavoin hän toteaa, että tuloslaskelman 

avulla hän pystyy näkemään helposti yrityksen taloudellisen tilanteen, ja lisäksi hän 

pystyy tuloslaskelman avulla vertaamaan yrityksen toimintaa edellisvuosiin. Caruntu 

(2016) toteaakin, että taloudellisen informaation ja raportoinnin avulla pystytään 

vertaamaan yrityksen toimintaa eri aikoina. 

 

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu lakisääteisten tehtävien lisäksi usein myös muita 

tehtäviä. Halabin et al. (2010) mukaan pienillä yrityksillä on kuitenkin usein se tilanne, 

että ulkoinen tilitoimisto tuottaa vain pakollisia raportteja ja tietoja. Yrityksistä 

ainoastaan C saa tilitoimistoltaan lakisääteisten raporttien lisäksi 

kassavirtaennusteen. Yritys nostaakin tämän tilitoimistolta saatavista raporteista 

tärkeimmäksi.  Aikaisemmissa tutkimuksissa lakisääteisten raporttien lisäksi yritykset 
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käyttävät hyödykseen myös muita talousraportteja. Merkittävinä raportteina esille on 

noussut muun muassa pankin raportit. Tilitoimiston ulkopuolisista raporteista pankin 

raportit olivat tässäkin tutkimuksessa eniten käytetyt. Yritys A kertoi käyttävänsä 

pankin raportteja hyödykseen budjetoinnin seuraamisessa, ja yritys B puolestaan 

totesi seuraavansa pankin raporteista yrityksen kassan tilannetta.  

 

DeThomasin ja Fredenbergerin (1982) mukaan pienet yritykset tarvitsevat 

taloudellista tietoa juuri kyseiseen yritykseen räätälöitynä. Tärkeää on se, että tieto 

ilmoitetaan muodossa, jota myös yrityksen johto ymmärtää. Yrityksen A 

toimitusjohtaja ei osaa eritellä, minkälaisia raportteja hän tarvitsisi saatujen raporttien 

lisäksi, mutta toivoisi tulos- ja taseraportteihin lisää erittelyjä, jotta raportit olisivat 

helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä. Yrityksen B toimitusjohtajan mukaan: 

 

”Tilitoimiston tulis pystyy antaa semmonen palvelu että ne antais mulle yhden A4:n, 

mihin ne on laittanut koska esimerkiksi ne ei pyydä multa meiän budjettia niille. Jos 

ne pyytäis multa budjetin, nii mää lähettäisin budjetin niille nii ne pystyis sen pohjalta 

kattomaan että nyt mennään tuossa ja ne voi sanoo että tuo asia menee huonosti, 

nyt on esimerkiksi ihan liikaa ostoja ja esimerkiksi että mansikan myynti laahaa. Ne 

vois niiku tehä semmosen raportin, josta mää nään että missä tällä hetkellä 

mennään, missä menee hyvin ja missä menee huonosti. Ei niillä paljoo menis aikaa 

siihen jos ne semmosen tekis. En tarvis mittää sen enempää, en mittää 

viiskytäsivusia numerolistoja.” (TJ B) 

 

Näin yrityksen toimitusjohtaja pystyisi nopeasti reagoimaan yrityksen tilanteeseen ja 

vaikuttamaan koko yrityksen toiminnan kannattavuuteen. Halabi et al. (2010) 

toteavatkin, että taloushallinnon tuottama informaatio on hyödyllistä vain, mikäli 

omistajajohtaja kykenee sitä ymmärtämään. Heidän mukaansa raporttien liiallinen 

yksityiskohtien määrä sekä omistajajohtajan kyvyttömyys lukea talouden kieltä sekä 

ymmärtää keskeisiä käsitteitä ja merkintätapoja ovat usein ongelmana pienissä 

yrityksissä. Yrityksen C toimitusjohtajan mukaan tilitoimiston tulisi pystyä tuottamaan 
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juuri hänen yritykseensä räätälöityä informaatiota. Tällaisia raportteja olisivat hänen 

mukaansa: 

 

”Kassavirtaennuste, joka osais ottaa huomioon meiän jatkuvat sopimukset, sit 

myöskin raportti yrityksen suurimmista menoeristä ja niitten muutoksista ja ehkä 

tärkeimpänä ois meiän liiketoimintaan soveltuvan jaottelun mukaan laadittu raportti 

meiän tuloista ja niitten kehittymisestä.” (TJ C) 

 

4.3.3 Päätöksenteko ja johtaminen 

 

Kosken (2008, 10) mukaan pk-yrityksen talousjohtaminen tarkoittaa usein 

käytännössä tilitoimistosta saatavia tuloslaskelmaa ja tasetta, jotka molemmat 

laaditaan tilinpäätöksen tarpeisiin. Pahimmillaan ne saadaan kerran vuodessa ja 

joissakin yrityksissä ne saadaan jopa kerran kuukaudessa, mutta ohjataan suoraan 

arkistoon. Tämä realisoituu selkeästi haastateltavissa yrityksissä. Yritykset saavat 

tilinpäätökseen liittyvät kuukausittaiset tulos- ja taseraportit, mutta ne saadaan 

pääasiassa kahden kuukauden viiveellä, ja tästä syystä yritykset kokevat ne lähes 

käyttökelvottomiksi. 

 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2012, 16-17) toteavat, että viimevuosina laskentatoimen 

tuottamaa informaatiota on alettu käyttämään hyödyksi liikkeenjohdon 

päätöksenteossa. Yrityksissä A ja C taloudellisesta päätöksenteosta vastaa 

hallituksen lisäksi ainoastaan yrityksen toimitusjohtaja. Yrityksen B toimitusjohtaja 

toteaa olevansa vastuussa yksin päätöksenteosta, mutta joissain harvoissa 

tapauksissa päätöksiä tehdään yhdessä hallituksen kanssa. Hallitusta käytetään 

päätöksenteon tukena ainoastaan yrityksen toiminnan kannalta merkittävimmissä 

investoinneissa. 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, 16-41) mukaan monet yritysjohtajat eivät vielä 

ymmärrä sitä, että taloushallinnon tuottamaa informaatiota voitaisiin hyödyntää 

monella tavalla yrityksen johtamisessa, eikä taloushallinto tuota informaatiota 
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ainoastaan lain vaatimusten takia. Yritys A pitää taloushallintoa yhtenä tärkeimpänä 

yrityksen osa-alueena. Toimitusjohtajan mukaan yrityksen liiketoiminnan prosessit 

tulee olla kunnossa, mutta yrityksen jatkuvuuden kannalta myös talouden tulee olla 

hallinnassa. Yrityksen B toimitusjohtaja ei puolestaan näe taloushallintoa kovinkaan 

tärkeäksi yritykselle, koska nykyinen tilitoimisto tekee paljon virheitä, eikä yhteistyö 

ole toivotulla tasolla. Toimitusjohtaja toteaakin: 

 

”Tuntuu et tilitoimisto pyrkii tekemää ainoastaa pakolliset tehtävät, eikä se oikeesti 

pyri auttamaan meitä. Tehään sopimus ja käytetään asiakkaaseen mahollisimman 

vähän aikaa et saadaan mahollisimman paljon rahaa.” (TJ B) 

 

Toimitusjohtaja kuitenkin uskoo, että mikäli yritys saisi tilitoimistokseen tarkan ja 

asiakaslähtöisen tilitoimiston, voisi taloushallinnon merkitys kasvaa merkittävästi. 

Yrityksen C toimitusjohtajan asenne taloushallintoa kohtaan on se, että taloushallinto 

on ”pakollinen paha” ja se on olemassa ainoastaan lain vaatimusten takia.  

 

Halabin et al. (2010) mukaan taloudellisten raporttien tärkein ominaisuus on niiden 

käyttökelpoisuus päätöksenteon tukena. Caruntu (2016) toteaa, että kaikista 

merkittävin informaatio päätöksentekoa varten ja tueksi löytyy taloudellisista 

raporteista. DeThomasin ja Fredenbergerin (1985) tutkimuksessa ainoastaan 11 

prosenttia yrityksistä kertoo käyttävänsä taloudellista informaatiota hyödyksi 

päätöksenteossa sekä yrityksen toiminnan suunnittelemisessa. Yritys A käyttää 

tilitoimistosta saatuja raportteja hyödyksi erityisesti toiminnan seuraamisessa ja 

ennustamisessa. Raporttien avulla yritys pystyy seuraamaan, mikä yrityksen 

todellinen taloudellinen tilanne on ennustettuun verrattuna. Yritys on nopeasti 

kasvava, ja se on palkannut useita uusia työntekijöitä. Yrityksen toimitusjohtaja 

kertookin käyttävänsä taloudellisia raportteja hyödyksi uuden työntekijän 

palkkaamisessa, koska konsulttiyrityksessä on hyvin tärkeää se, että kuukausittaiset 

tulot kattavat myöskin uuden työntekijän kulut. Yrityksen B toimitusjohtajan mukaan 

saadut raportit eivät vaikuta päätöksentekoon juuri ollenkaan. Toimitusjohtaja kertoo 

tekevänsä päätökset sen perusteella, kuinka paljon yrityksellä on kassassa rahaa. 
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Myytävien tuotteiden ja palveluiden hinnoittelupäätökset tehdään yrityksessä 

markkinahintoihin pohjautuen ja niihin reagoidaan markkinatilanteen mukaan. Yritys 

C toteaa, että tällä hetkellä saaduista raporteista ei ole ollut mainittavaa hyötyä: 

 

”Tilitoimisto on olemas oikeestaa lähinnä vähentämää mekaanisen työn määrää 

viranomaisvaatimusten osalta.” (TJ C) 

 

Sianin ja Robertsin (2009) tutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä käyttää 

hyödykseen taloudellisia raportteja, mutta taloudellisten raporttien käyttö ei ole 

kovinkaan säännöllistä. Haastateltavat yritykset käyttävät taloudellisia raportteja 

hyödykseen, mutta hyödyntäminen on epäsäännöllistä. Yritykset eivät pysty selkeästi 

erittelemään, milloin ja missä tilanteessa raportteja säännöllisesti hyödynnetään, 

vaan yritykset toteavat käyttävät raportteja hyödyksi aina tarvittaessa. Yritykset 

kertovat kuitenkin tutkivansa pikaisesti raportteja aina kuin ne saadaan tilitoimistolta, 

ja tarkempaa huomiota kiinnitetään vuosittain tilinpäätökseen. 

 

Mungalin ja Garbharranin (2014) tutkimuksen mukaan 78 prosenttia yrityksistä 

käyttää kassavirtalaskelmaa hyödykseen, ja esimerkiksi budjetointi kertoi 

käyttävänsä vain noin 30 prosenttia. Kyseisen tutkimuksen tulokset poikkeavat 

merkittävästi tämän tutkimuksen tuloksista. Haastatelluista yrityksistä kaikki käyttävät 

apunaan budjetointia, kun taas kassavirtalaskelman hyödyntäminen on hyvin 

vähäistä. Yrityksen A budjetti laaditaan yhteistyössä yrityksen toimitusjohtajan ja 

kahden toimistotyöntekijän kanssa. Budjetti päivitetään tilitapahtumien perusteella 

viikoittain, mutta sen todellinen, liiketoimintaan yhdistettävä seuraaminen on jäänyt 

vähäiseksi. Yrityksessä ei suunnitella toimintaa yhtä tilikautta pidemmälle. 

Yrityksessä B laaditaan budjetti, joka on toimitusjohtajan mukaan ollut edellisinä 

tilikausina kuitenkin melko huonosti laadittu: 

 

”Tän vuoden budjetti oli vähän semmonen hutasu, mutta tänä vuonna meillä on 

meiän myyntijohtajan kanssa ihan kunnon palaveri, jossa katotaan tarkkaan läpi 
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kaikki meiän ostolaskut ja asetetaan tavotteet ens vuodelle ja mietitään esimerkiks et 

paljon asetetaan maahan ja paljonko saadaan myyntiä.” (TJ B) 

 

Yrityksellä onkin tavoitteena laatia tuleville tilikausille kuukausikohtainen budjetti, 

sekä suunnitella toimintaa myös tulevia tilikausia ajatellen. Edellisellä tilikaudella 

budjettia ei seurattu sen heikon laadun takia. Aiempina tilikausina yrityksen 

toimitusjohtaja on laatinut budjetin itse, mutta tulevina tilikausina toimitusjohtaja ottaa 

budjetin laadintaan mukaan muutaman avaintyöntekijänsä. Yrityksessä C budjetin 

laatii yrityksen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja esittelee budjetin ennen tilikauden 

alkamista yrityksen hallitukselle. Budjettia seurataan kuukausittain hallituksen ja 

toimitusjohtajan toimesta. Budjetin ajantasainen seuraaminen on toimitusjohtajan 

mukaan kuitenkin nykyisen tilitoimiston kanssa hyvin hankalaa. Pidemmän aikavälin 

suunnittelua yrityksessä ei vielä toteuteta, mutta sen aloittaminen on ollut 

harkinnassa. 

 

Yrityksessä B ei suoranaisesti tarkastella taloudellisia tunnuslukuja, mutta 

toimitusjohtajan mukaan: 

 

”Meillä on hallituksessa talousalan osaajia nii tiiän et jos luvut alkaa pahasti 

porsimaan nii kyllä ne sitten huomauttaa siitä.” (TJ B) 

 

Yrityksessä C tunnuslukujen hyödyntäminen tulee toimitusjohtajan mukaan 

ajankohtaiseksi lähivuosina. Yrityksessä A tunnuslukuja ei ole hyödynnetty, eikä 

niiden käyttämistä ole vielä edes harkittu.  

 

4.3.4 Kommunikointi 

 

Deakinsin et al. (2001) mukaan pienten yritysten toiminnan kannalta olisi hyvin 

tärkeää, että tilitoimisto olisi konsultti asiakkaalleen. Yritys A:n toimitusjohtajan 

mukaan yhteydenpito tilitoimiston kanssa on hyvin vähäistä: 
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”Yhteydenpito liittyy lähinnä palkkoihin ja sitten kun tilinpäätös tulee niin sitä käydään 

läpi mutta ei kovin tiivistä ole yhteistyö.” (TJ A) 

 

Toimitusjohtajan mukaan yhteistyö tulisi olla huomattavasti tiiviimpää. Kommunikointi 

tapahtuu pääasiassa puhelimen välityksellä, mutta tilinpäätöspalaveri pidetään 

kasvokkain. Yritys B kommunikoi tilitoimistonsa kanssa hyvin vähän. Taloudelliset 

raportit tulevat tilitoimistosta suoraan toimitusjohtajalle sähköpostin liitteenä, ja lähes 

kaikki muukin kommunikaatio käydään sähköpostin välityksellä.  

 

”Sähköpostin välityksellä tapahtuu suurin osa kommunikaatiosta mut sit jos mulla on 

semmonen asia jota mä en jaksa sähköpostilla selvittää nii semmosissa asioissa mä 

soitan et miten tää tehään eli joku asia saatetaan hoitaa. Mää soitan muutamia 

kertoja vuodessa eikä me todellakaan keskustella mistään muusta et esimerkiksi et 

miten menee ei ne oo ikinä kysyny et miten menee. Ihan perus smalltalkia ei ole 

ollenkaan. Ei oo mitään semmosta.” (TJ B) 

 

Yrityksen C ja tilitoimiston yhteistyö on toimitusjohtajan mukaan erittäin heikolla 

tasolla. Tilitoimiston kanssa pidetään vuosittain ainoastaan yksi palaveri, jossa 

käydään pikaisesti läpi tilinpäätöksen merkittävimmät asiat. Muut raportit ja tiedot 

ovat saatavilla tilitoimiston sähköisestä järjestelmästä. Toimitusjohtaja käy muutaman 

kerran vuodessa tilitoimiston kanssa puhelimitse läpi akuutteja ongelmia, mutta 

mistään muusta ei tilitoimiston kanssa keskustella. 

 

Marriottin ja Marriottin (2000) tutkimuksen mukaan tilitoimistoilla olisi valtava 

potentiaali laajentaa tarjoamiaan palveluita pienille yrityksille. Yrityksen A 

toimitusjohtajan mukaan tilitoimistolta ei saa tarpeeksi tukea yrityksen toiminnan 

pyörittämiseen. Toimitusjohtaja toivoisi, että tilitoimisto pystyisi konkreettisesti 

avustamaan muun muassa verotukseen, palkkahallintoon sekä yrityksen 

tulevaisuuteen liittyvissä asioissa. Yritys B toivoisi, että tilitoimiston kanssa käytäisiin 

kuukausittain palaveri, jossa käytäisiin yrityksen toiminnan kannalta merkittävimmät 

asiat pikaisesti läpi. Toimitusjohtajan mukaan tällaisissa palavereissa tilitoimisto voisi 
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kertoa lyhyesti, missä yrityksellä menee huonosti ja missä yrityksellä menee 

puolestaan hyvin. Toimitusjohtajan mukaan: 

 

”Kukaan yrittäjä ei koskaan sano saavansa liikaa tukea tilitoimistolta. Kaikki apu mitä 

saatais nii olis tarpeen.” (TJ B)  

 

Yrityksen C toimitusjohtajan mukaan tilitoimisto on pyrkinyt siihen, että hoitaa 

ainoastaan mekaaniset kirjanpitotehtävät, ja todellista talousasioihin liittyvää palvelua 

on todella hankalaa saada. Toimitusjohtaja toivoisikin tilitoimiston muuttavan 

palveluaan enemmän talouskonsultaation suuntaan. 

 

Ikäheimo et al. (2014, 122-123) mukaan toiminnanohjausjärjestelmät ovat 

lyhentäneet merkittävästi kirjausten läpimenoaikaa taloushallinnossa sekä 

nopeuttanut raportointia. Breenin et al. (2004) tutkimuksen mukaan pienissä 

yrityksissä sähköisiä järjestelmiä käytettiin pääasiassa juuri taloudellisten raporttien 

tuottamiseen. Mielenkiintoista tässä tutkimuksessa sähköisten järjestelmien osalta on 

se, että haastateltavista yrityksistä ainoastaan yrityksellä C on mahdollisuus lukea 

yrityksen talousraportteja sähköisestä järjestelmästä. Sähköisessä järjestelmässä on 

myöskin saatavilla aiemmin esille nostettu kassavirtaennuste. Yrityksellä B on 

mahdollisuus tarkastella omia laskujaan pilvipalvelusta, johon laskutuksen hoitava 

konsulttitoimisto tallentaa lähettämänsä laskut. Tilitoimistoilta saatavat raportit tulevat 

yrityksille A ja B sähköpostin liitteenä. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selkeä ja kattava käsitys siitä, mikä on 

taloushallinnon tuottaman informaation rooli pk-yrityksen johtamisessa. 

Tutkimuksessa käytiin läpi sisäistä sekä ulkoistettua taloushallintoa ja sivuttiin 

sähköistä taloushallintoa. Tutkimuksessa selvitettiin kolmen haastatellun pk-yrityksen 

kautta taloushallinnon organisointia pk-yrityksessä sekä sitä, kuinka taloushallinto ja 

ylin johto kommunikoivat keskenään. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää 

ulkoistetun ja sisäisen taloushallinnon tuottaman informaation roolin eroavaisuuksia 

yrityksen johtamisessa. Tutkimuksen tausta muodostettiin taloushallintoon ja pk-

yrityksen talousjohtamiseen liittyvistä tieteellisistä tutkimuksista sekä johtamisen ja 

laskentatoimen kirjallisuudesta. 

 

5.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Pk-yritykset ovat usein ulkoistaneet taloushallintonsa tilitoimistolle. Tämän 

tutkimuksen yrityksistä kaikki olivat ulkoistaneet taloushallintonsa kokonaan tai lähes 

kokonaan tilitoimistolle, ja yrityksistä kaksi käytti tilitoimiston lisäksi apunaan 

talousasioihin erikoistunutta konsulttitoimistoa. Pk-yritysten taloushallinnon 

ulkoistamisen takana on usein se, että yrityksellä ei ole resursseja palkata omaa 

henkilöstöä taloushallinnon tehtävien suorittamiseen. Ulkoistamisella tavoitellaan 

pääasiassa ajan sekä kustannusten säästämistä. 

 

Tämän tutkielman pääongelma oli ”miten pk-yrityksen johto käyttää johtamisessaan 

hyödyksi taloushallinnon tuottamaa informaatiota?” Taloushallinnon tehtävänä on 

tuottaa informaatiota yrityksen sidosryhmille sekä yrityksen johdolle päätöksenteon 

tueksi. Tämän tutkimuksen mukaan taloushallinnon tuottaman informaation 

hyödyntäminen pk-yrityksen johtamisessa ja päätöksenteossa on kuitenkin vähäistä. 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että osassa pk-yrityksiä taloudellisella 

raportoinnilla ei ole minkäänlaista vaikutusta yrityksen päätöksentekoon, koska 

raportit saadaan tilitoimistosta noin kahden kuukauden viiveellä. Viiveen takia 
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raporttien hyödyntäminen yrityksen operatiiviseen toimintaan liittyvissä, nopeissa 

päätöksissä on hyvin haastavaa, ja saadut raportit soveltuvat tämän tutkimuksen 

mukaan ainoastaan seuraavan tilikauden toiminnan suunnitteluun. Haastattelujen 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että joidenkin pk-yritysten mukaan 

taloushallinnon tuottamat raportit ovat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä, koska 

taloudellisista raporteista pystyään näkemään nopeasti yrityksen todellinen 

taloudellinen tilanne. Taloudellisia raportteja käytetään pk-yrityksissä hyväksi 

esimerkiksi uuden työntekijän palkkaamisessa. 

 

Pk-yritykset saavat kuukausittain tilitoimistoltaan tulos- ja taseraportit. Näiden lisäksi 

tilitoimistot tuottavat yrityksille vuosittain tilinpäätöksen. Nämä tilitoimiston tuottamat 

raportit kuuluvat taloushallinnon lakisääteisiin tehtäviin. Yrityksistä ainoastaan yhdelle 

tilitoimisto tuotti kassavirtaennusteen, joka kuuluu operatiivisen laskentatoimen 

alueelle. Tilitoimistoilta saatavista raporteista merkittävimmäksi nousi tuloslaskelma. 

Tuloslaskelman avulla yritykset pystyvät vertaamaan toimintansa tilannetta edellisiin 

tilikausiin, sekä tuloslaskelmasta näkee helposti yrityksen todellisen taloudellisen 

tilanteen. Taloudellinen informaatio ja sen hyödyntäminen ovat kriittisiä tekijöitä 

pienten yritysten menestymisen kannalta. Kaksi kolmesta tutkimuksessa mukana 

olleesta yrityksestä oli kuitenkin sitä mieltä, että taloushallinto on merkittävä 

ainoastaan lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. Yksi haastateltu yritys korosti 

taloushallinnon merkitystä, mutta totesi, että nykyisellään yrityksen tilanne 

taloushallinnon osalta on kuitenkin huono. Yritykset toivoivat itselleen 

asiakaslähtöisempää tilitoimistoa, ja ymmärsivät että taloushallinto voi olla paljon 

merkittävämpää, jos sen hoitamisessa olisi tarkka ja asiakaslähtöistä palvelua 

tuottava tilitoimisto.  

 

Tämän tutkielman ensimmäinen alaongelma käsitteli ulkoistetun ja sisäisen 

taloushallinnon roolien eroavaisuuksia. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että yrityksen sisäisen taloushallinnon avulla yritys saisi paremman 

käsityksen yrityksen taloudellisista asioista. Merkittävimpänä sisäisen taloushallinnon 

hyötynä olisi se, että taloudellisiin asioihin liittyviin ongelmiin pyrittäisiin saamaan 

ratkaisu mahdollisimman nopeasti, ja näin ongelmien seuraukset jäisivät pieniksi. 
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Sisäisen taloushallinnon avulla yritysjohto pysyisi paremmin tietoisena yrityksen tulo- 

ja kulurakenteesta, sillä sisäinen taloushallinto pystyisi tuottamaan raportteja 

tehokkaasti suoraan yrityksen johdolle, sekä raporttien tuottamisen lisäksi myöskin 

analysoimaan ja tulkitsemaan raportteja yritysjohtajien kanssa yhteistyössä. Sisäinen 

taloushallinto pystyisikin jatkuvasti konsultoimaan yritysjohtoa yrityksen talouteen 

liittyvissä asioissa. Ulkoistamisen ongelmana on se, että tilitoimistolle ei välttämättä 

ole merkitystä, mikä heidän asiakasyrityksensä taloudellinen tilanne on. Tästä syystä 

sisäinen taloushallinnon ollessa osa yritystä, taloushallinnossa kiinnitettäisiin erityistä 

huomiota siihen, että tuotettu informaatio olisi virheetöntä sekä juuri kyseiseen 

yritykseen räätälöityä. Sisäinen taloushallinto pyrkisi todella edistämään yrityksen 

toimintaa. 

 

Tutkimuksen toinen alaongelma liittyi yritysjohdon ja taloushallinnon väliseen 

kommunikaatioon. Pk-yritysten ja tilitoimistojen välinen kommunikaatio tapahtuu 

pääasiassa sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Keskusteluita käydään lähinnä 

ongelmatilanteissa, ja tämän tutkimuksen mukaan pk-yrityksistä tuntuu siltä, että 

tilitoimisto pyrkii hoitamaan ainoastaan pakolliset tehtävät. Tutkimusyritysten mukaan 

tilitoimisto pyrkii selvittämään ainoastaan ongelman, eikä keskustelua käydä muista 

yrityksen liiketoimintaan liittyvistä asioista. Tämän tutkimuksen mukaan voidaan 

todeta, että pk-yrityksistä vain harvoilla on mahdollisuus saada reaaliaikaista 

informaatiota sähköisen tilitoimisto-ohjelman kautta. Tutkimusyrityksistä ainoastaan 

yhdellä oli mahdollisuus hyödyntää tilitoimiston käyttämää sähköistä järjestelmää, 

josta yritys pystyi lukemaan sen talouden raportteja sekä reaaliaikaisen 

kassavirtaennusteen. Tämän tutkimuksen mukaan pk-yritykset tapaavat tilitoimiston 

kanssa kasvokkain vain kerran vuodessa tilinpäätöksen läpikäymiseen liittyvässä 

palaverissa. Palaveri on usein kuitenkin lyhyt, vain noin tunnin mittainen.  

 

Taloushallinnon ja yritysjohdon kommunikaatio on koko taloushallinnon suorittamisen 

kannalta merkittävä tekijä. Taloushallinto voi tuottaa tietoa turhaan, mikäli sitä ei 

saada tehokkaasti siirrettyä yrityksen johdolle. Tässä tutkimuksessa tilitoimistojen 

tuottama informaatio yrityksille oli kuitenkin vähäistä, joten lakisääteisten raporttien 

osalta pk-yrityksissä toivottiin ainoastaan nopeampaa toimitusta. Tilitoimistolta 
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toivottiin kuitenkin tiiviimpää yhteydenpitoa muissa yrityksen toimintaan liittyvissä 

asioissa.  

 

Pk-yrityksien toimitusjohtajat eivät ole usein käyneet talouteen liittyvää kolutusta. 

Tämän tutkimuksen mukaan yritysten toimitusjohtajien tietotaito riittää lähes 

poikkeuksetta tuloslaskelman lukemiseen, mutta esimerkiksi taseen hyödyntämiseen 

se ei kuitenkaan usein riitä. Haastattelujen mukaan pk-yritysten toimitusjohtajien 

suhtautuminen taloushallintoon on myös monesti negatiivinen, ja toimitusjohtajat 

saattavat ajatella taloushallinnon olevan vain lain vaatimusten takia suoritettavaa 

toimintaa. Tässä tutkimuksessa ainoastaan yksi toimitusjohtaja suhtautui 

taloushallintoon positiivisesti ja korosti taloushallinnon merkitystä yrityksen toiminnan 

kannalta. Pk-yritysten ongelmana on usein se, että taloudelliset raportit tulevat 

monesti ulkoistetusta taloushallinnosta, eikä omistajajohtaja välttämättä kykene 

ymmärtämään ja hyödyntämään niitä. Talousasioiden heikon osaamisen takia 

toimitusjohtajille voi olla haastavaa analysoida ja seurata yrityksen taloudellista 

tilannetta tilitoimistolta saamistaan raporteista. Tämä voi olla myöskin syy sille, että 

pienissä yrityksissä muun muassa taloudellisten tunnuslukujen hyödyntäminen on 

harvinaista. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yrityksen 

talousasioiden hoitaminen on usein toimitusjohtajan vastuulla, sillä talousjohtaja on 

pk-yrityksessä melko harvinainen. Talousjohtajan puuttumisen takia yrityksessä ei 

välttämättä aina myöskään ymmärretä sitä, että taloushallinnon tuottamasta 

informaatiosta voisi olla oikein käytettynä merkittävää hyötyä yrityksen toiminnassa. 

 

Pk-yrityksissä tilitoimisto hoitaa pääasiassa kaikki yrityksen taloushallintoon liittyvät 

tehtävät. Pk-yritykset kuitenkin usein laativat itse budjetin toimintansa ohjaamisen 

tueksi. Pk-yrityksissä budjetti laaditaan pääasiassa toimitusjohtajan johdolla. Tämän 

tutkimuksen mukaan budjetin seuraaminen on pk-yrityksissä kuitenkin usein heikolla 

tasolla, tai budjettia saatetaan seurata, mutta budjetin ja sen seuraamisen todellista 

vaikutusta yrityksen toimintaan ja päätöksiin ei pystytä erittelemään. Budjetin 

seuraamista vaikeuttaa muun muassa tilitoimiston tuottamien raporttien viive. 

Budjetin seuraamisen vähäisyys voi johtua myöskin siitä, että yritysjohdon aika ei riitä 

budjetin tarkkaan seuraamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin 
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todeta, että pk-yritykset ymmärtävät hyvin budjetoinnin merkityksen, ja yritykset 

pyrkivät jatkuvasti kehittämään budjetointimenetelmiään sekä tehostamaan budjetin 

seuraamista. 

 

Vaikka pk-yritysten toimitusjohtajat olivat tässä tutkimuksessa tiukasti sitä mieltä, että 

taloushallinnon tuottamilla raporteilla ei ole merkittävää hyötyä yrityksen toiminnan ja 

päätöksenteon kannalta, on kuitenkin mahdollista, että yritysten johtaminen ja 

päätöksenteko perustuvat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen sekä taloudellisiin 

raportteihin ilman, että toimitusjohtajat sitä välttämättä tiedostavat. Haastattelujen 

perusteella voidaan todeta, että erityisesti yrityksen tulot olivat yritysjohdolla selkeästi 

tiedossa, mutta yrityksen kulurakenteesta ei kuitenkaan aina ollut täyttä varmuutta. 

Toimitusjohtajan päässä oleva tieto yrityksen taloudellisesta tilanteesta voi olla 

peräisin taloushallinnon tuottamista raporteista, vaikka toimitusjohtajat eivät 

välttämättä osaakaan erotella tiedon alkuperää. Pk-yritysten päätöksenteko voikin 

todellisuudessa perustua taloushallinnon tuottamiin raportteihin. Taloushallinnon 

tuottaman informaation hyödyntäminen voi olla riippuvaista myöskin yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta. Silloin kun yrityksellä menee hyvin, yrityksessä saatetaan 

kiinnittää vähemmän huomiota talouden asioihin. Mikäli yritys kuitenkin kohtaa 

negatiiviseen tulokseen päättyneitä tilikausia, taloudelliseen raportointiin saatetaan 

kiinnittää enemmän huomiota. Onkin mahdollista, että tässä tutkimuksessa yritysten 

positiiviset tilikaudet olivat osasyynä taloushallinnon tuottamien raporttien vähäiseen 

hyödyntämiseen. 

 

Tilitoimistojen tulisi muuttaa toimintaansa enemmän palvelusuuntaan. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että pk-yritykset eivät saa tilitoimistolta 

tarpeeksi neuvoja ja ohjeistusta talouteen liittyvissä asioissa, ja pk-yrityksissä 

joudutaan monessa tapauksessa käyttämään tilitoimiston lisäksi apuna erillistä 

talouskonsulttia. Talouskonsultaation tulisi kuulua tilitoimiston palveluun, sillä 

tilitoimisto käsittelee muutenkin yrityksen talouden kannalta tärkeimpiä asioita sekä 

myös tuottaa talouskonsultaatiossa tarvittavan tiedon. Tilitoimistojen tulisi myös ottaa 

paremmin huomioon se, että pk-yritysten taloudellisten raporttien tarpeet ovat hyvin 

erilaisia. Tilitoimiston tulisi pystyä tuottamaan pk-yrityksille niiden liiketoiminnan 
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mukaan räätälöityjä raportteja. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

merkittävin kehitysaskel tilitoimiston tuottamien raporttien osalta olisi se, että 

tilitoimisto pystyisi lyhentämään raporttien toimittamisen viivettä nykyisestä kahdesta 

kuukaudesta vain muutamaan viikkoon. Pitkän viiveen poistumisen ansiosta pk-

yritykset pystyisivät hyödyntämään saatuja raportteja tehokkaammin operatiiviseen 

toimintaan liittyvissä päätöksissä ja näin pk-yritysten suhtautuminen taloushallintoon 

saattaisi parantua. Pk-yritykset saattaisivat ryhtyä hyödyntämään taloushallinnon 

tuottamaa informaatiota laajemminkin, ja laajemman hyödyntämisen ansiosta 

yritysjohdon tietotaito talouteen liittyvissä asioissa kasvaisi. 

 

Tilitoimiston ja pk-yrityksen tulisi kommunikoida saumattomammin, jotta yritys 

pystyisi hyödyntämään tilitoimiston tuottamaa informaatiota tehokkaammin. 

Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi kuukausittainen palaveri, jossa käytäisiin läpi 

yrityksen toiminnan kannalta merkittävimmät asiat. Nykyinen kommunikaatio on 

tämän tutkimuksen mukaan erittäin heikkoa, joten myöskin pienetkin parannukset, 

kuten esimerkiksi kuukausittaiset puhelinkeskustelut, voisivat viedä yhteistyötä 

merkittävästi eteenpäin. Pk-yrityksen kannalta ihannetilanne olisi se, että tilitoimiston 

tuottamat raportit olisivat räätälöity juuri yrityksen liiketoimintaan sopiviksi, ja 

tilitoimistosta saataisiin automaattisesti ehdotuksia yrityksen toiminnan 

kehittämiseen. Lisäksi pk-yrityksen toiminnan kannalta olisi tärkeää, että tilitoimisto 

kävisi taloudelliset raportit yritysjohdon kanssa yhdessä läpi joka kuukausi. 

Täydellistä vastuuta pk-yrityksen taloudellisen tilanteesta ei voida kuitenkaan 

tilitoimistolle siirtää, vaan pk-yrityksen johtajat voisivat myös itse olla aktiivisempia 

tilitoimiston suuntaan, ja pyytää neuvoja oma-aloitteisesti. Ongelmana on kuitenkin 

usein se, että johtajat eivät välttämättä edes itsekään tiedä, mitä taloudellisia tietoja 

he tarvitsisivat. Tästä syystä pk-yritysten johtajien olisi hyvä käydä laskentatoimeen 

sekä yrityksen talousjohtamiseen liittyviä koulutuksia. 

 

5.2 Validiteetti ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkimus toteutettiin ainoastaan kolmeen pieneen yritykseen, joten tutkimuksen 

tulokset eivät ole yleistettäviä. Tutkimuksen tulokset eivät myöskään välttämättä 
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päde muihin pk-yrityksiin. Taloushallintoa voidaan suorittaa yrityksissä monella eri 

tavalla, ja taloushallinnon tuottaman informaation rooli yrityksen johtamisessa voi 

vaihdella suurestikin eri tavalla taloushallintoa toteuttavissa yrityksissä. Tutkimus 

antaa kuitenkin hyvän esimerkin siitä, miten pienissä yrityksissä taloushallinto on 

usein järjestetty, ja miten pienet yritykset käyttävät taloushallinnon tuottamaa 

raportointia hyödyksi toiminnassaan. Tutkimusaineiston tulisi olla kerätty 

huomattavasti suuremmasta määrästä yrityksiä, jotta tuloksia voitaisiin millään tasolla 

yleistää koskemaan kaikkia pk-yrityksiä.  

 

Hyötyä tutkimuksesta voi olla pk-yrityksille, jotka pohtivat taloushallintonsa 

järjestämistä. Tutkimuksen avulla pienet yritykset voivat saada paremman käsityksen 

taloushallinnon merkityksestä niin yrityksen tämänhetkisen kuin myös tulevaisuuden 

toiminnan kannalta. Hyötyä tutkimuksesta voi olla myös tutkimuksessa mukana 

olleille pienille yrityksille. Yritysten johtajat voivat ymmärtää paremmin taloushallinnon 

merkityksen yrityksen johtamisen ja päätöksenteon näkökulmasta. Tulevaisuudessa 

mielenkiintoista olisi tutkia aihetta laajemmalla otannalla. Mielenkiintoista olisi myös 

tutkia taloushallinnon tuottaman informaation hyödyntämisen eroja suurten yritysten 

ja pk-yritysten välillä. 
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Liite 1. Taloudellisen informaation hyödyntäminen. (Collis & Jarvis 2002) 
 

Lähde kuukausittain 

neljännes-

vuosittain vuosittain 

%-osuus 

yrityksistä 

Pankkitapahtumat 63,9 5,5 3,6 73,0 

Tuloslaskelma 48,1 18,7 20,0 86,8 

Kassavirtalaskelma 39,5 14,0 5,2 58,7 

Tase 38,2 14,3 25,7 78,2 

Budjetin 

varianssianalyysi  36,1 13,2 2,1 51,4 

Kassavirtaennuste 34,3 13,5 8,3 56,1 

Budjetoidut tuotot ja 

kulut 32,2 16,1 9,4 57,7 

Budjetti 21,0 13,5 8,3 42,8 

Kriittisen pisteen 

analyysi 9,6 5,7 6,0 21,3 

Suhdelukuanalyysi 8,6 7,0 9,4 26,2 

Toimialan analyysi 6,0 7,0 9,4 22,4 

Yrityksen sisäinen 

vertailu 2,9 4,2 8,8 15,9 

 

 



 

 

Liite 2. Haastattelurunko 

 

Taloushallinnon toteuttaminen 

1. Millä tavalla taloushallintonne on järjestetty? 
2. Mitkä taloushallinnon tehtävät suoritatte itse? 
3. Mitkä taloushallinnon osa-alueet olette ulkoistaneet? Miksi? 
4. Minkälaista tilitoimistoa käytätte? 
5. Millä perusteella olette valinneet tilitoimiston? 
6. Arvioikaa tilitoimiston käyttämisestä saatavia hyötyjä verrattuna itse 

järjestettyyn taloushallintoon. Arvioikaa myös mahdollisia haittoja. 
 

Raportointi 

7. Minkälaisia raportteja taloushallintonne/tilitoimisto tuottaa? 
8. Kuinka tärkeinä pidätte saamianne raportteja? 
9. Mikä raporteista on mielestänne tärkein? Perustelut. 
10. Mitä raportteja/tietoa kokisitte tarvitsevanne saatujen raporttien lisäksi? 
11. Miten käytätte taloushallinnon tuottamaa informaatiota hyödyksi? 

Minkälaisissa tilanteissa/päätöksissä? Esimerkki. 
 

Päätöksenteko, johtaminen yms. 

12. Kuka yrityksessänne vastaa taloudellisesta päätöksenteosta? 
13. Laaditaanko yrityksessänne budjettia? Kuka laatii? 
14. Seurataanko yrityksessänne budjettia säännöllisesti? Kuka seuraa ja miten? 
15. Käytetäänkö taloushallinnon tuottamaa informaatiota myös pitkän aikavälin 

suunnittelemisessa? (yksi tilikausi, 2-3 vuotta, 5 vuotta?) Millä tavalla? 
16. Käytetäänkö yrityksessänne hyödyksi taloudellisia tunnuslukuja? 
17. Kuka tuottaa taloudelliset tunnusluvut? 
18. Kuinka tärkeäksi koette taloushallinnon yrityksellenne? 

 

Kommunikaatio 

19. Millä tavalla kommunikointi taloushallinnon/tilitoimiston kanssa tapahtuu? 
20. Koetteko saavanne tarpeeksi tukea tilitoimistolta/taloushallinnolta yrityksenne 

taloudelliseen päätöksentekoon? Millaista tukea saatte? Jos ette, minkälaista 
tukea toivoisitte? 
 

Muut 

21. Mitä toivoisitte taloushallinnolta tulevaisuudessa? Mihin suuntaan toiminnan 
tulisi kehittyä? 

22. Vaihteleeko taloushallinnon tuottaman informaation hyödyntäminen eri aikojen 
välillä? Esimerkiksi noususuhdanne ja laskusuhdanne. 

23. Mitkä muut ulkoiset tekijät vaikuttavat taloushallinnon tuottaman informaation 
hyödyntämiseen? 
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