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Viime

vuosina

Suomeen

on

ilmaantunut

useita

uusia

laskentatoimen

ammattilaisten työtehtäviä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selventää
näiden työtehtävien työnkuvia ja niiden vaatimuksia. Lisäksi työssä on käsitelty
työnkuvien muutoksia ja muutoksiin vaikuttaneita tekijöitä sekä työtehtävien
tulevaisuudennäkymiä. Työssä on keskitytty seitsemään erilaiseen työtehtävään:
controller, business controller, financial controller, cost controller, assistant/junior
controller, data scientist ja business analyst. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin
menetelmin tutkimalla käynnissä olevia työpaikkailmoituksia.
Työn tuloksena esitellään ajantasainen nimikekohtaisesti tehty työnkuvaselvitys,
josta käy myös ilmi työnantajien vaatimukset ja toiveet hakijoita kohtaan. Lisäksi
työ selventää nimikkeiden välisiä eroja, joissa on vielä nykypäivänä varsin paljon
sekaannusta. Tuloksena on myös ajankohtainen katsaus tutkittujen työtehtävien
tämän hetkiseen työtilanteeseen sekä tulevaisuudennäkymiin.
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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Viime vuosina yritysten taloushenkilöstön tehtävät ovat olleet suuressa muutosprosessissa
(Jokinen 2015), eikä laskentatoimen ammattilaisten työnkuvia ja niiden vaatimuksia ole tutkittu
tarkemmin. Tällä hetkellä on olemassa useita erilaisia controller-nimikkeitä laskentatoimen
ammattilaisille. Yritykset käyttävät rekrytointi-ilmoitusten perusteella näitä nimikkeitä lähes
mielivaltaisesti ja tämän seurauksena esimerkiksi controller-titteliä käytetään sekä yrityksen
ulkoiseen että sisäiseen laskentaan erikoistuneista henkilöistä. Lisäksi controller-nimikkeinen
henkilö voi olla yrityksestä riippuen joko taloushallintotiimin esimies tai sitten
taloushallintotiimin jäsen, joka raportoi esimiehelle. Pelkkä titteli ei siis juurikaan kerro itse
työtehtävistä. Työssä perehdytään titteleiden takana piileviin työnkuviin ja pyritään
muodostamaan mahdollisimman nykyaikainen työnkuvaselvitys.

1.2

Työn tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja tutkimuskysymykset

Työssä

käsitellään

laskentatoimen

ammattilaisten

nimikkeitä

ja

pyritään

luomaan

mahdollisimman kattava analyysi, josta käy ilmi eri työtehtävät, niiden vaatimukset, vahvuudet
sekä eroavaisuudet. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat tekijät, jotka ovat vaikuttaneet
muutoksiin.

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisin menetelmin analysoimalla vuoden 2017

tammi-maaliskuun välillä julkaistuja laskentatoimen ammattilaisten rekrytointi-ilmoituksia
Duunitorin, Monsterin ja Oikotien sivuilta. Työn teoriapohjana on pyritty käyttämään
mahdollisimman tuoreita lähteitä, jotta tilanne kuvastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tämän
hetkistä tilannetta. Työn keskeiset tutkimuskysymykset ovat:
1. Minkälainen on erilaisten laskentatoimen ammattinimikkeiden työnkuva työnantajien
näkökulmasta?
2. Minkälaisia

vaatimuksia

työnantajat

antavat

erilaisille

ammattinimikkeille?
3. Minkälaiset ovat tutkittujen työtehtävien tulevaisuudennäkymät?

laskentatoimen
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Vastaamalla tutkimuskysymyksiin työ antaa lukijalle käsityksen laskentatoimen ammattilaisten
erilaisista töistä ja niiden kehittymisestä tulevaisuudessa.
1.3

Työn rajaukset ja rakenne

Työssä keskitytään vain työtehtäviin, jotka voidaan lukea laskentatoimen kenttään kuuluviksi.
Kuitenkin tarkastelusta on jätetty pois kirjanpitäjän työtehtävät, sillä tarkoituksena on pitää työn
pääpaino operatiivisen laskentatoimen tehtävissä. Työssä käsiteltävät nimikkeet ovat:
controller, business controller, financial controller, assistant/junior controller, cost controller,
data scientist ja business analyst. Data scienstistin ja business analystin ammatteja ei virallisesti
lueta pelkästään laskentatoimen kenttään kuuluviksi, mutta niiden työ liittyy läheisesti siihen,
joten siksi ne on sisällytetty tarkasteluun. Lisäksi työssä käsitellään vain Suomen tilannetta ja
analyysissä käytetään vain Suomessa auki olevia työpaikkailmoituksia.
Luvussa kaksi käsitellään laskentatoimen ammattilaisten työnkuvien ja niiden vaatimusten
muuttumista. Samalla avataan myös tekijöitä, jotka ovat muutosten takana. Tässä vaiheessa ei
vielä perehdytä työtehtäviin yksityiskohtaisesti vaan pysytään yleisellä tasolla. Tämän jälkeen
luvussa kolme siirrytään itse analyysiin, jossa käsitellään eri nimikkeitä sekä niiden työnkuvien
sisältöä ja vaatimuksia. Lisäksi työnkuvien vahvuuksia ja heikkouksia pyritään nostamaan
esille. Analyysi pohjautuu auki oleviin työpaikkailmoituksiin, sekä tuoreisiin internetdokumenttilähteisiin. Laskentatoimen ammattilaisten työtilannetta ja tulevaisuudennäkymiä
tarkastellaan luvussa neljä. Lopuksi työn johtopäätökset esitetään luvussa viisi.
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LASKENTATOIMEN AMMATTILAISTEN VAATIMUSTEN JA
TYÖKUVIEN MUUTTUMINEN

2.1

Työnkuvien muutokset

Laskentatoimi on taloushallinnon osa-alue, jonka tehtävänä on suunnitelmallisesti kerätä ja
rekisteröidä yrityksen toimintoja kuvastavia arvo- ja määrälukuja. Lisäksi tehtäviin kuuluu
laatia rekisteröityjen lukujen perusteella raportteja ja laskelmia, joiden tarkoituksena on auttaa
yrityksen johtoa, rahoittajia ja muita sidosryhmiä yrityksen toimintaa koskevissa päätöksissä.
Laskentatoimi voidaan jaotella yleiseen ja operatiiviseen laskentatoimeen, josta käytetään myös
nimeä johdon laskentatoimi. (Jyrkkiö & Riistama 2003, s. 23-27) Kuvassa 1 on esitetty
laskentatoimen jakautuminen operatiiviseen ja yleiseen laskentatoimeen. Tässä työssä
tutkittavat työnkuvat painottuvat enemmän operatiivisen laskentatoimen puolelle. Toki osa
työnkuvista sisältää myös yleisen laskentatoimen piiriin kuuluvia työtehtäviä, eikä rajaus täten
ole niin tarkka.
Investointilaskenta

Laskentatoimi

Yleinen
laskentatoimi

Analyyttinen
laskenta
Katetuottolaskenta

Operatiivinen
laskentatoimi

Kustannuslajilaskenta

Kustannuslaskenta

Suoritekohtainen laskenta

Kustannuspaikkalaskenta

Kuva 1. Laskentatoimen osat (Riistama & Jyrkkiö 1999, s. 42-43, 190-191, 208, 295)
Modernin taloushallinnon tehtävä on vastata yrityksen taloustiedon tuottamisesta sekä tuotetun
tiedon liittämisestä yrityksen talouden ohjaamiseen ja liiketoimintalähtöiseen toiminnan
johtamiseen (Nordlund). Taloushallinnon rooli on muuttumassa tukifunktiosta strategiseksi
liiketoiminnan kumppanuudeksi ja tämän seurauksena myös laskentatoimen ammattilaisten
rooli on vahvassa murroksessa. Laskentatoimen tuottamaa tietoa on viime vuosina alettu
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käyttää yhä enemmissä määrin apuna liikkeenjohdon päätöksenteossa, esimerkiksi
määriteltäessä yrityksen strategista kilpailuetua tai arvioitaessa yritystoiminnan tuottamia
hyötyjä yrityksen omistajille (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 16-17). Laskentatoimen rooli
onkin muuttunut informaation tuottajasta liiketoimintasuuntautuneeksi päätöksenteon
tukitoiminnoksi. Kuvassa 2 on kuvattu taloushallinnon roolin kehitystä tapahtumien
rekisteröijästä liiketoiminnan kehittäjäksi.

Kuva 2. Taloushallinnon roolin kehityskaari (Alhola & Lauslahti, 2000)
Taloushallinnon muutoksen seurauksena laskentatoimen kenttään on syntynyt uudenlaisia
työtehtäviä, joiden roolit voivat poiketa runsaastikin toisistaan ja tehtäväpainotukset saattavat
olla erilaisia. Kuvassa 3 on Neilimon ja Uusi-Rauvan (2012, s. 16) hahmotelma kolmen
erilaisen controllerin tehtäväroolien painotuksista. Heidän mukaan accounting controller toimii
pääasiallisesti laskentatoimen tiedontuottajana ja työn sisältö asettuu enemmänkin yleisen
laskentatoimen puolelle. Business controllerin tehtävä puolestaan on toimia talousjohtamisen
tukena ja työn sisältö painottuu enemmänkin johdon laskentatoimen puolelle. Strategisen
controllerin työn pääprioriteetti on liikkeenjohdon strategisen johtamisen avustamisessa, ja se
kuuluu uudentyyppisen strategisen laskentatoimen piiriin. Neilimon ja Uusi-Rauvan mukaan
(2012, s.338) strategisessa laskentatoimessa pyritään laskentatoimen tietojärjestelmistä ja
yrityksen ulkopuolisista tietolähteistä tuotetun tiedon avulla palvelemaan yrityksen strategista
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johtamista. Erityisesti pyritään auttamaan yrityksen kilpailuetuihin ja niiden vahvistamiseen
liittyvissä asioissa. Kuvaajan mukaan työn vaativuus nousee viivalla noustessa ja strategisen
controllerin tuleekin ymmärtää myös business controllerin sekä accounting controllerin
työtehtävistä pääasiat. Työn painotus on vain erilainen tehtävästä riippuen, mutta kaikkien
tehtävien perustana on yhä laskentatoimen perustiedon tuottaminen (Neilimo & Uusi-Rauva
2012, s. 16-17).

Kuva 3. Laskentatoimen roolin muuttuminen (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 16)
Laskentatoimen ammattilaisten työnkuvat ovat osaltaan muuttuneet myös saatavilla olevan
kasvaneen informaation takia. Tietoteknisen kehityksen myötä on saatavilla aiempaa enemmän
informaatiota, jota voidaan käyttää hyödyksi liiketoiminnan kehittämisessä ja ylläpidossa. Yhä
enemmän joudutaankin miettimään, mikä tieto on olennaista ja mihin pitäisi keskittyä. Nykyisin
on olemassa paljon erilaisia työkaluja, joiden avulla tietoa saadaan suodatettua tehokkaasti,
mutta se vaatii myös tehokasta järjestelmien käytön osaamista. Laskentatoimen ammattilaisten
työnkuvissa onkin korostunut aiempaa enemmän erilaisten järjestelmien hallinta ja
omaksuminen. (Ammattinetti)
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Henttu-Ahon (2016, s. 41-48) tuoreen väitöskirjan mukaan muutoksia laskentatoimen
ammattilaisten ja erityisesti controllerien työnkuviin on tapahtumassa budjetoinnin
monimuotoistumisen saralla. Viime vuosina perinteisen vuosibudjetoinnin valta-asemaa
johdon ohjausjärjestelmien kulmakivenä on kyseenalaistettu, ja osa kriitikoista on leimannut
sen yhdeksi tehottomimmista organisaation johtamiskäytännöistä. Budjetoinnin tavoite on
toiminnan tehokkuuden parantaminen, mutta monissa tapauksissa se on johtanut jopa
tehokkuuden heikentymiseen. Tämän seurauksena budjetointia on alettu modernisoida entistä
käyttäjälähtöisemmäksi esimerkiksi kehittämällä suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin
prosesseja

omien

johtamisperiaatteita

tarpeiden
on

mukaisiksi.

kehitelty.

Myös

Budjetoinnin

kokonaan

budjetoinnin

korvaavia

kehityksen

seurauksena

erityisesti

suunnittelutehtävät ja rullaavat ennusteet ovat ottaneet ison kehitysaskeleen, ja tästä syystä on
tarjolla entistä realistisempia ja tarkempia ennusteita, jotka tarjoavat mahdollisuuden
laskentatoimen ammattilaisen työn kehittymiselle. Tärkeässä roolissa tulevaisuuteen
suuntautuneen tiedon keräämisessä ja tulkinnassa on myös se, kuinka controllerien keskinäinen
verkosto toimii ja kuinka he toimivat yhteistyössä muiden organisaation tahojen kanssa.
Budjetoinnin kehittyminen voi siis lisätä myös lateraalista kommunikaatiota ja yhteistyötä
yrityksen eri funktioiden välillä. Tiheästi päivittyvien rullaavien ennusteiden myötä on
mahdollista luopua myös kokonaan vuosibudjetoinnin määrämuotoisesta prosessista ja ottaa
käyttöön erillisiä tavoite- ja kustannusten tarkkailutyökaluja, jotka palvelevat budjetoinnin
ohjaus- ja arviointitehtäviä. Henttu-Ahon (2016, s. 41-48) tutkimuksen mukaan yritykset voivat
siis halutessaan korvata perinteisen budjetointiprosessin kokonaan uusilla menetelmillä tai
tuoda sen rinnalle uusia sitä tukevia menetelmiä. Budjetoinnin monimuotoistuminen
mahdollistaakin joustavamman järjestelmän suunnittelemisen ja tämä muutos haastaa
laskentatoimen ammattilaiset, sillä se väistämättä tuo mukanaan uusia ammatillisia
vaatimuksia.

2.2

Työnkuvan muutokseen vaikuttaneet tekijät

Laskentatoimen kehitykseen on vaikuttanut useat eri tekijät. Toimintaympäristön muuttuessa
ajan saatossa laskentatoimen rooli on vahvistunut merkittävästi. Viime vuosikymmeninä
liiketoimintaympäristöstä on tullut yhä epävakaampi ja arvaamattomampi. Vastaavasti
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liikkeenjohdosta on tullut myös entistä monimutkaisempi (Frezatti et al. 2011). Tämä
kasvattanut yritysten tarvetta seurata entistä tarkemmin markkinoiden luomia ilmiöitä ja niiden
vaikutuksia yritysten menestymiseen. Viime vuosien aikana laskentatoimi on laajentunut
huomattavasti. Perinteisesti sen tehtävänä on ollut kerätä, muokata ja tallentaa yritystä koskevaa
määrällistä informaatiota, jota käytetään yritysjohdossa. (Laitinen 2012)
Yhdeksi

merkittävimmäksi

laskentatoimen

ammattilaisten

työnkuvan

muutoksen

vaikuttaneeksi tekijäksi voidaan nimetä tietotekninen kehitys. Teknologian kehittyessä valtavin
harppauksin sen käyttäjät eivät välttämättä kykene seuraamaan kehitystä samalla vauhdilla.
Varsinkin organisaatiot kehittyvät maltillisemmin, minkä takia teknologian saavuttamia
hyötyjä ei voida hyödyntää välittömästi. Kehitys kuitenkin mahdollistaa taloushallinnon
organisoinnin, toimenkuvien ja laskentatekniikkojen kehittämisen laajemmin kuin ennen.
Lisäksi tietoteknisen kehityksen ansioista taloushallinnosta on tullut joustavampi, eikä se ole
enää niin aika- ja paikkasidonnainen. (Granlund & Malmi 2003, s. 13-14) Tietoteknisen
kehityksen myötä töille määritellään uusia vaatimuksia, mikä voi aiheuttaa taloushenkilöstön
määrän vähentämistä tai työntekijöiden uudelleenkouluttamista (Granlund & Malmi 2003, s.
17). Toisaalta kehitys voi tuoda mukanaan myös uusia mahdollisuuksia ja työtehtäviä, kuten
esimerkiksi controllerien ja data scientistien suhteen on käynyt. Tietoteknisen kehityksen
ansiosta

laskentarutiinit

hoituvat

vaivattomammin,

minkä

ansiosta

laskentatoimen

ammattilaiset pystyvät käyttämään työaikansa vaativampiin analysointi- ja johdon
konsultointitehtäviin (Näsi 2006). Ajan myötä taloushallinnon pääpaino on kallistunut lukujen
keräämisestä liiketoiminnan suunnittelijaksi ja toteuttajaksi, minkä seurauksena tietojen
tuottaminen yritykselle on tullut entistä tärkeämmäksi. (Alhola & Lauslahti 2000, s. 10)
Kehitystä on tapahtunut taloushallinnon osalta myös siten, että rekisteröintitehtävistä on
siirrytty kohti analyyttisempää roolia. Tietotekniikan avulla pyritään automatisoimaan
taloushallinnon rutiinit mahdollisimman pitkälle ja toteuttamaan mahdollisimman tarkkoja
ennusteita. (Granlund & Malmi 2003, s. 14) Näiden avulla mahdollistetaan paremman
informaation tuottaminen päätöksenteon ja ohjauksen tueksi. Kuitenkin Jokisen kirjoittamassa
artikkelissa haastatellaan Neilimoa, jonka mukaan yrityksiä johdetaan vieläkin liikaa
menneisyyden tiedolla. Neilimo pohtii haastattelussa tiedolla johtamisen tärkeyttä ja sitä, mikä
tieto on yrityksen kannalta olennaista, sillä yritysten pitää pystyä tuottamaan tietoa tulevaisuutta
varten. (Jokinen 2015) Tietoteknisen kehityksen seurauksena saatavan datan määrä on kasvanut
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valtavasti, minkä takia laskentatoimen ammattilaisten pitää osata seuloa yrityksen menestyksen
kannalta olennainen informaatio.
Toinen merkittävä tekijä työnkuvien muutoksessa on kansainvälistyminen. Sen takia
esimerkiksi yrityksen tehokkuusnäkökulman merkitys on kasvanut huomattavasti (Granlund &
Malmi 2003, s. 15). Laitinen (2012) kertoo artikkelissaan siitä, kuinka näkemys yrityksestä on
muuttunut ajan mittaan entistä laajemmaksi, esimerkiksi asiakkaat ja hankkijat ovat tulleet
osaksi laajennettua yritystä. Kilpailu markkinoilla on tiukentunut, minkä takia kilpailijoiden
merkitys sekä sisäisen tehokkuuden, innovoinnin ja oppimisen rooli suorituskyvyn
saavuttamisessa ja säilyttämisessä on korostunut. Kiristyneen kilpailun seurauksena
laskentatoimen ammattilaisten tunnuslukujen analysointi on tullut entistäkin tärkeämmäksi
osaksi taloushallintoa.
Lisäksi kustannushallinnan innovaatiot ovat vaikuttaneet laskentatoimen asemaan strategisella
tasolla. Nämä innovaatiot ovat mahdollistaneet hyödyllisen informaation tuottamisen strategian
täsmentämiseksi. Menestyksellinen kustannushallinta perustuu ymmärrykseen yhteydestä eri
resurssien ja tuotetun arvon välillä, jotta yrityksen sidosryhmät hyötyisivät yrityksen
toiminnasta. (McNair 2007) Osittain tämän takia laskentatoimi on tullut entistä tärkeämmäksi
osaksi päätöksentekoa ja laskentatoimen ammattilaisten työnkuvat ovat muuttuneet.
On erittäin todennäköistä, että kilpailun kiristyessä ja teknologian jatkaessa kehitystään
laskentatoimen ammattilaisten työnkuvien sisällöt tulevat muuttumaan ajan tarpeita vastaavaksi
ja työn vaatimustasot tulevat nousemaan entisestään. Näin ollen voidaan sanoa, että
laskentatoimen rooli elää toimintaympäristön muuttumisen mukana.

9

3
3.1

LASKENTATOIMEN AMMATTILAISET NYKYPÄIVÄNÄ
Aineisto

Aineistomme koostuu 38:stä erilaisesta työpaikkailmoituksesta, jotka on kerätty vuoden 2017
tammi-maaliskuu välisenä aikana. Aineisto löytyy tiivistetyssä muodossa työn liitteistä (liite 1).
Työtehtävien määritelmät, sisältö ja vaatimukset pohjautuvat työpaikkailmoitusten pohjalta
tehdyn analyysin johtopäätöksiin. Lisäksi lähteinä on käytetty työnantajien internetsivuja,
joissa työskentelee kyseisten työtehtävien henkilöitä, tai tietämystä asiaan jotain muuta kautta
löytyy. Alla olevasta taulukosta 1 käy ilmi, miten analyysissa käytetyt työpaikkailmoitukset
ovat jakautuneet nimikekohtaisesti.
Taulukko 1. Käytettyjen rekrytointi-ilmoitusten nimikekohtainen jakautuminen
Nimike

Käytettyjen rekrytointi-ilmoitusten
lukumäärä

Controller

10

Business controller

6

Financial controller

5

Cost controller

3

Assistant/junior controller

6

Data scientist

5

Business analyst

3

Eniten erilaisia rekrytointi-ilmoituksia on kerätty controller-nimikkeestä ilman etuliitteitä ja
vähiten cost controllerin sekä business analystin tehtävään liittyen. Jokaista nimikettä kohden
on kerätty vähintään kolme ilmoitusta, jotta otos olisi tarpeeksi laaja ja johtopäätösten
muodostaminen täten mahdollista.
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Alla on listattuna kaikki yritykset, joiden työpaikkailmoituksia työssä on käytetty:

•
•

ABB Oy
A-katsastus

•
•

Academic Work
ALM Partners Oy

•
•

•

Boehringer
Ingelheim
Cramo
Exilion
HUS
Kuntarahoitus
Musti ja Mirri Oy
Ocuspecto Oy
SKF
Tilastokeskus
Uponor

•

Canon Oy

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divest Group Oy
Finnpark
JCDecaux Finland
Lidl Suomi
Nammo Lapua Oy
Posti Group Oy
Solita
TVO
Vianor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecco
Biocomputing
Platforms Oy
CapMan
Evolvit Oy
HL Group Oy
Konecranes
ManpowerGroup
Nivos
PwC
Terrafame Oy
UPM
Wasco Coatings
Finland Oy

Yrityksiä on siis paljon, 36 erilaista, ja niiden toimialat sekä koot vaihtelevat runsaasti. Vain
neljä ilmoitusta on samasta yrityksestä, mutta niissäkin tapauksissa haettavat työtehtävät olivat
erilaisia.
3.2

Controller, business controller ja financial controller

Controller
Controller-nimike on hyvin laaja ja erittäin usein sillä tarkoitetaan myös muita etuliitteellisiä
controller-tehtäviä, eli se toimii ikään kuin yleisnimikkeenä ja lyhenteenä kaikille mahdollisille
controller-työtehtäville. Työnkuva riippuu usein työtehtävästä, organisaatiorakenteesta sekä
asemasta

yrityksessä.

Pääsääntöisesti

controllerin

tehtävänä

on

kuitenkin

tuottaa

liiketoimintatietoa yrityksen johdolle ja päättäjille sekä toimia neuvonantajana ylimmälle
johdolle (Pengon Oy 2016). Controllerin tuottama tieto pohjautuu saatavilla olevaan dataan.
Täten hänen on myös tiedettävä, mistä informaatiota antavat luvut ovat peräisin, mitkä olivat
oletukset lukujen taustalla, mitkä olivat lukuihin vaikuttaneet tekijät ja miten luvut vaikuttavat
tulevaan menestykseen. (Hammarsten 2016)
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Käsittelemme työpaikkailmoitusten perusteella controller-nimikkeistä työtehtävää, jossa ei ole
mitään etuliitteitä. Aineisto sisältää kymmenen tämän tyyppistä työpaikkailmoitusta.
Rekrytoivien

yritysten

koot

vaihtelevat

muutaman

kymmenen

hengen

yrityksistä

kymmenientuhansien työntekijöiden yrityksiin, ja lisäksi myös yritysten toimialat poikkeavat
runsaasti toisistaan. Ilmoituksien pohjalta kävi ilmi, etteivät yritykset välttämättä tiedä, mitä
eroa on esimerkiksi business ja financial controllerilla, ja täten he ovat päätyneet helppoon
ratkaisuun, eli hakemaan henkilöä nimikkeellä: controller. Tämän seurauksena controllernimikkeisen tehtävän työnkuva voi sisältää, joko yrityksen sisäisestä tai ulkoisesta
taloushallinnosta vastaamista tai joissain tapauksissa jopa molemmista. Toisaalta voi myös olla,
että yritykset eivät halua rajata työtehtäviä tarkemmalla nimikkeellä, mutta tämä keino toimii
lähinnä vain pienemmissä yrityksissä, joissa on korkeintaan muutama controller.
Controllerin työntehtäviin kuuluu lähes poikkeuksetta taloudellisten analyysien laadintaa,
tunnuslukujen seurantaa ja hallintaa, raportointia, budjetointia ja kustannuslaskentaan liittyviä
tehtäviä. Tehtäviin voi myös kuulua tiedon analysointi- ja raportointiprosessien kehittämistä,
yleensä tämä toteutetaan erilaisten työvälineiden ja toimintatapojen avulla. Usein riippuu
yrityksen koosta, kuuluuko tämä tehtävä työnkuvaan vain ei, sillä suurissa yrityksissä on useita
controllereita, eikä kaikkien tarvitse aktiivisesti käyttää aikaansa kehitysprosessien pohtimiseen
vaan se voi olla kohdistettu tietyille henkilöille. Myös haettavan controllerin asema yrityksestä
riippuen voi vaihdella suuresti. Esimerkiksi yhdessä rekrytoivassa yrityksessä controller kuuluu
johtoryhmään ja omien työtehtävien lisäksi kuuluu myös ulkoistetuista it-toiminnoista
vastaaminen, kun taas toisessa yrityksessä controller on osa taloustiimiä ja raportoi
talousjohtajalle.
Rekrytointi-ilmoitusten perusteella controllerien tulee osata hahmottaa kokonaisuuksia ja kyetä
viemään asioita eteenpäin määrätietoisella otteella. Tämä vaatii kykyä itsenäiseen
työskentelyyn, strategiseen ja analyyttiseen ajatteluun sekä ongelmanratkaisukykyä. Myös
uusien ohjelmien omaksuminen vaivattomasti on yksi controlleriksi pääsemisen edellytyksistä,
sillä tehtävässä joutuu työskentelemään useiden erilaisten järjestelmien kanssa. Tehtävään voi
myös kuulua esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän talousosion pääkäyttäjän rooli. Nykyisin
onkin olemassa erilaisia järjestelmiä, jotka auttavat ja nopeuttavat controllerin työntekoa, kuten
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Business Intelligence –järjestelmä (BI). Sen avulla controllerin on mahdollista saada kaikki
tarvitsemansa luvut esille vain muutamilla klikkauksilla, minkä ansioista hänelle jää aikaa
enemmän itse tietojen tulkintaan ja niistä viestimiseen. Muutamissa hakuilmoituksissa oli
mainittu BI-järjestelmän osaamisen vaatimus tai osaaminen edesauttavana tekijänä.
Controllerien haluttuja luonteenpiirteitä ovat oma-aloitteisuus, analyyttisuus, määrätietoisuus,
joustavuus, luotettavuus, huolellisuus sekä hyvien kommunikointi- ja yhteistyötaitojen
omaaminen. Nämä kaikki kuvastavat hyvin työn luonnetta ja minkä tyyppisiä henkilöitä siihen
toivottaisiin. Myös osaltaan nämä piirteet varmasti auttavat työssä menestymisessä ja
kehittymisessä. Kielitaidon puolesta controllerin tulee osata suomea ja englantia sujuvasti.
Lisäksi yrityksestä riippuen esimerkiksi ruotsin kielen tai saksan osaaminen voidaan katsoa
eduksi, mutta tämä on vain lähinnä sellaisissa tapauksissa, jos raportointia tai yhteistyötä
tehdään kyseisiin maihin.
Työkokemusvaatimus riippuu jonkin verran sijoittumisesta yrityksen organisaatiorakenteeseen.
Yleisesti ottaen aikaisempaa kokemusta taloushallinnon puolelta vaaditaan noin muutaman
vuoden verran. Myös aikaisempi työskentely samalla toimialalla katsotaan eduksi. Ilmoitusten
perusteella ei esimerkiksi hirveästi ole väliä, onko työkokemus ulkoisen vai sisäisen laskennan
puolelta, kunhan ymmärtää taloushallinnon kokonaisuuden. Myöskään koulutuspohjalla ei ole
hirvittävän tarkkoja rajoitteita, riittää kun on "tehtävään soveltuva taloushallinnon koulutus".
Viidessä ilmoituksessa kymmenestä vaadittiin kuitenkin korkeakoulutasontutkintoa, eikä
kaikissa ilmoituksissa välttämättä mainita sitä, vaikka se olisi oletus. Eli yleisesti ottaen paras
varmin koulutuspohja controllerin työtehtävän saamiseksi on korkeakoulutasontutkinto, jossa
käsitellään taloushallintoon ja mahdollisesti juuri controllerin työtehtäviin liittyviä asioita.
Business controller
Yritykset alkoivat palkata business controllereita talouspäälliköiden tilalle 1990-luvulla.
Business controllerit osallistuvat aktiivisesti yhtiön liiketoiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen. (Alhola & Lauslahti 2002, s. 10) Nimensä mukaisesti Business controllerin
työtehtävät painottuvat talousjohdon neuvontaan ja yleensä johdon laskentoimen puolelle.
Business controller keskittyy kirjanpidon tehtävien sijaan yrityksen liiketoimintaan. Business
controller

tarjoaa

taloudellista

näkökulmaa

yrityksen

tilanteeseen

muun

muassa
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kustannustietoisuutta ja yleistä tietämystä kustannustehokkuuden osalta. Business controller
toimii tietynlaisena muutosagenttina ja aktiivisena jäsenenä johtoryhmissä. (Pihlanto 2000, s.
5)
Analyysissa

on

käytetty

kuutta

business

controllerin

työpaikkailmoitusta.

Työpaikkailmoituksen julkaisseet yritykset ovat eri aloilta ja henkilöstömäärällään toisistaan
poikkeavia, pienimmän työllistäessä 18 ja suurimman 3700 henkeä. Näistä ainoastaan pienin
yritys oli ulkoistanut rekrytoinnin henkilöstövuokrausyritykselle.
Työpaikkailmoitusten perusteella business controllerin työtehtäviin kuuluvat monipuolisesti
erilaiset

liiketoiminnan

tuloksen

seurantaan

ja

analysointiin,

budjetointiin,

kannattavuuslaskentaan, raportointiin ja raportoinnin kehittämiseen liittyvät tehtävät. Lisäksi
oleellisia työtehtäviä ovat sisäisen sekä ulkoisen laskennan tehtävät, KPI-mittareiden ylläpito
ja kehitys, ennusteprosessit, hankkeiden tarjous- ja hinnoitteluprosessit, taloudellinen
mallinnus, sisäisen valvonnan kehitys, myynti- ja kannattavuusanalyysit, kehitystoimintojen
aloittaminen sekä niiden eteenpäin vieminen. Näistä business controller vastaa yrityksestä
riippuen operatiiviselle johtajalle, talousjohtajalle, budget and control managerille tai erikseen
nimetylle esimiehelle. Yhdessäkään työpaikkailmoituksessa business controllerin työtehtäviin
ei kuulunut tilinpäätökseen osallistuminen. Kuitenkin päätöksenteon tukemisessa business
controllerit käyttävät siitä löytyvää dataa hyödykseen.
Luonteeltaan

business

controllerin

toivotaan

olevan

joustava,

analyyttinen,

ongelmanratkaisukykyinen ja oma-aloitteinen. Lisäksi hänen tulee myös kyetä järjestämään
itselleen tarpeeksi aikaa tiedon analysoimiseen, viestimiseen ja vaikuttamiseen, esimerkiksi
karsimalla raporttien määrästä tai automatisoimalla raportointia. Eli hyvät organisointi- ja
priorisointikyvyt ovat myös tarpeen business controllerin tehtävässä. Tehtävässä onnistumisen
kannalta

työpaikkailmoituksissa

painottuvat

vahva

Excel-osaaminen

ja

talouden

analysointitehtävät, kuten tuloslaskelman ja taseen tulkitseminen sekä kirjanpidon perusasiat.
Kielitaitovaatimukseksi lähes kaikissa yrityksissä mainittiin vahva ja sujuva englannin kielen
taito. Koulutusvaatimuksiksi luettiin lähes kaikissa kauppatieteiden maisterin –tutkinto, mutta
osassa kelpuutettiin vaihtoehtoisesti tradenomin koulutus.
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Työkokemuksen osalta vaadittiin osassa työpaikkailmoituksia kolmesta kymmenteen vuoteen.
Kokemusaloiksi luettiin controlling-, vastaavat taloushallinnon tehtävät, sisäisen sekä
laskennan tehtävät tai rahoitusala.
Financial controller
Financial controller on enemmän yrityksen ulkoiseen laskentaan keskittynyt asiantuntija, jonka
tehtäviin kuuluu esimerkiksi suunnittelukulujen ja vaihto-omaisuuden seurantaa sekä
tilinpäätöksen laatimista (Peab Oy). Financial controlleria voidaan kutsua myös
laskentakonsultiksi ja hän on yleensä koulutustaustaltaan kauppatieteiden maisteri tai
tradenomi (Visma).
Tarkastelun kohteena on viisi financial controllerin rekrytointi-ilmoitusta. Rekrytoivat yritykset
ovat suuria tai keskisuuria organisaatioita eri toimialoilta. Yhdelläkään pienellä eli alle
viidenkymmenen henkilön yrityksellä ei ollut financial controllerin rekrytointia käynnissä,
mahdollisesti pienet yritykset ulkoistavat osan kyseisen työnkuvan tehtävistä ja talousjohtaja
hoitaa osan, tai sitten ei ole vain katsottu järkevästi panostaa resursseja ulkoiseen laskentaan
muuten kuin lakisääteisiltä osilta. Kolmessa viidestä ilmoituksessa on mainittu työsuhteen
muodosta ja ne kaikki ovat vakituisia työsuhteita, joten työ on varsin pysyväluontoinen.
Financial controllerin työtehtäviin kuuluu erilaiset ulkoisen laskennan tehtävät, kuten
kirjanpitoon, tilinpäätökseen, taseeseen, kassavirtaan, maksuliikenteeseen, konsolidiointiin,
veroilmoituksiin ja erilaisiin kehitysprojekteihin osallistuminen. Yrityksestä riippuen
työtehtäviin voi kuulua kyseisten laskelmien toteuttamisen valvomista, tai sitten niiden
laatiminen itse tai tiiminsä kanssa. Financial controller laatii myös kyseisistä aihe-alueista
raportteja liiketoimintatarpeisiin, jotka toimitetaan ylöspäin yrityksen talousjohdolle,
esimerkiksi

financial

managerille

tai

talousjohtajalle.

Lisäksi

työtehtäviin

kuuluu

osallistuminen budjetointiin ja ennustamiseen liittyviin kokonaisuuksiin.
Työtehtävän osaamisvaatimukset vaihtelevat runsaasti; osassa tulee osata käytännön kirjanpito,
kun taas osassa analyyttiset taidot ja priorisointikyky ovat vaatimuksina. Tämä johtuu
todennäköisesti

siitä,

että

vaikka

henkilöiden

tittelit

ovat

samat,

he

asettuvat

organisaatiohierarkiassa kuitenkin hieman eri paikkoihin, koska yritykset ovat erikokoisia ja
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resurssien jakaminen kohdistettu eri tavalla. Pääsääntöisesti financial controllerin tulee
kuitenkin osata kokonaisvaltaisesti taloushallinnon, kirjanpidon sekä maksuliikenteen
prosesseja ja tuntea kirjanpidon kannalta olennainen lainsäädäntö. Työvälineinä tehtävässä
käytetään Exceliä ja erilaisia taloushallintojärjestelmiä, kuten IBM:n Cognosia. Lisäksi mikäli
työtehtävä

on

kansainvälisessä

yrityksessä,

voi

työvälineinä

olla

myös

erilaiset

konsernilaskennan järjestelmät, joiden avulla toteutetaan esimerkiksi standardin mukaiset
(IFRS) kansainväliset tilinpäätöstiedot.
Luonteenpiirteiltään financial controllereiden toivotaan olevan oma-aloitteisia, huolellisia,
ongelmanratkaisukykyisiä ja vastuullisia tiimipelaajia, jotka omaavat myös palveluasennetta.
Kielitaidon puolesta englannin on sujuttava ongelmitta. Aikaisempaa kokemusta kyseisen
tyyppisistä tehtävistä, erityisesti kirjanpitoon ja raportointiin liittyvistä, vaaditaan muutamasta
vuodesta reiluun viiteen vuoteen. Täten siis esimerkiksi kirjanpitäjä voi halutessaan hakea
financial controlleriksi ja yhdessä ilmoituksessa onkin mainittu, että esimerkiksi tilitoimistossa
työskentelykokemus voisi olla hyvä pohja työhön. Koulutusvaatimuksesta on mainittu vain
yhdessä aineiston ilmoituksessa ja siinä vaaditaan maisteritason tutkintoa rahoituksesta, tosin
työtehtävään vaaditaan myös hyviä johtajataitoja, joten työn luonne voi olla hieman erilainen
kuin muissa tapauksissa.
3.3

Cost controller ja assistant/junior controller

Cost controller
Työpaikkailmoituksia selailtaessa vastaan tuli harvinaisempi nimike, cost controller. Cost
controllerin työtehtävät painottuvat nimensä mukaisesti kustannusseurantaan. Menestyäkseen
yrityksen on tiedettävä, paljonko sen tarjoama tuotteesta tai palvelusta aiheutuu kustannuksia.
Tämän takia yrityksen tulee pystyä arvioimaan ja seuraamaan kustannusten kehittymistä
pidemmälläkin aikavälillä. Cost controllerin tehtävänä on tuottaa tietoa kustannusten
vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan. Työpaikkailmoituksia nimikkeelle löytyi kolme
kappaletta.
Työpaikkailmoitusten perusteella cost controllerin työtehtäviin kuuluvat kustannusten seuranta
ja arviointi sekä erilaiset raportointitehtävät. Lisäksi työtehtäviin voi kuulua yrityskohtaisia
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tehtäviä. Esimerkiksi Wasco Coatings Finland Oy:n työpaikkailmoituksessa loput työtehtävät
määräytyvät hakijan tiedon ja taidon mukaan. ABB:n työpaikkailmoituksessa työtehtäviin
lukeutuu työkalujen kehittäminen, osallistuminen erilaisiin sisäisiin kehitysprojekteihin sekä
analyysien esittäminen liittyen tuotehinnoitteluun, tilausarviointiin, ennustamiseen ja
johtoryhmän päätöksen tekoa varten. Teollisuuden voiman ilmoituksessa työtehtäviin kuuluvat
rakennustöiden laskuttaminen, ostopyyntöjen lähettäminen, jaksottaisten talousarvioiden
täsmentäminen, jaksottaiset tilinpäätökset ja rahavirtaennusteet. Yritysten väliset erot
työtehtävien suhteen johtuvat todennäköisesti siitä, että kyseiset yritykset toimivat eri
toimialoilla, jolloin cost controllerin työnkuva on räätälöity yrityksen toiminnan mukaan.
Käytettävät työvälineet cost controllerin työtehtävissä ovat suurimmaksi osaksi Excel ja SAPohjelma. Cost controllerilta haetaan oma-aloitteisuutta, tiimihenkisyyttä, ratkaisukykyä, hyvää
paineensietokykyä, ennakoivaa ja osittain ankaraa asennetta. Koulutuksen puolesta cost
controllerilta vaaditaan ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa, joko tekniseltä tai
kauppatieteiden alalta. Kaikissa työpaikkailmoituksissa kielivaatimuksena oli erinomainen
englanti niin kirjallisesti kuin suullisesti, ja yhdessä työpaikkailmoituksessa arvostettiin myös
sujuvan suomen, ranskan ja saksan kielentaitoa.
Assistant controller/junior controller
Assistant- ja junior controllereilla tarkoitetaan yleensä samaa työtehtävää, vaikka tittelit
poikkeavatkin toisistaan. Yleensä he sijoittuvat yrityksen taloushierarkiassa muiden
controllerien alapuolelle ja tehtävät ovat jollain tavalla rajatummat, kuten luonnollisesti myös
vastuutkin. Varsin yleinen reitti edetä controllerin uralla on aloittaa assistant- tai junior
controllerina keräten kokemusta ja tämän jälkeen edetä esimerkiksi controlleriksi, jonka jälkeen
vielä business controlleriksi. Yleisesti rekrytointi-ilmoituksissa käytettiinkin motivoivana
tekijänä näköalapaikkaa yrityksen toimintaan sekä loistavia uramahdollisuuksia.
Analyysissa on käytetty neljää assistant controllerin ja kahta junior controllerin rekrytointiilmoitusta. Kaikki yritykset toimivat erilaisilla toimialoilla ja ne olivat kokoluokaltaan suuria.
Kolme työtehtävistä ovat määräaikaisia, kaksi vakituista ja yhdessä ei mainittu työsuhteen
muotoa. Erityisesti määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen suuri osuus erottaa tämän
työtehtävän muista analysoitavista työtehtävistä, syynä tähän voi esimerkiksi olla tarjonnan
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laajuus, riskin minimoiminen ja rahoituksen epävarmuus. Assistant controllerin rooli voi
monesti ollakin se näytönpaikka osoittaa osaamista ja päästä yritykseen sisälle.
Assistant controllerin työtehtäviin voi kuulua analyysien tekoa, raporttien laatimista,
budjetointi-

ja

ennusteprosessiin

osallistumista

sekä

erilaisiin

kehitysprojekteihin

osallistumista. Erityisesti kuukausiraportteihin osallistuminen on mainittu useassa rekrytointiilmoituksessa. Joissain yrityksissä tehtäviin kuuluu myös myyntireskontran seuraaminen,
projektien elinkaaren hallinta ja järjestelmäkehitys. Tietenkään kaikkia näitä tehtäviä ei yhdelle
työntekijälle kuulu, ja esimerkiksi analysoinnin suhteen osa-alue voi olla suhteellisen rajattu tai
sitten erittäin monipuolisesti eri toimintoja tarkasteleva.
Tehtävässä tulee osata ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen tehtäviä, puhuttava ja kirjoitettava
englantia sujuvasti, sekä käyttää erilaisia työkaluja kuten Exceliä. Lisäksi joissain yrityksissä
vaaditaan kirjanpidonosaamista, suomen kielen taitoa ja yleisesti hyviä vuorovaikutustaitoja.
Työvälineistä yleisin assistant controllerilla on Excel, lisäksi muita ohjelmia kuten SAP,
Qlikview ja Hyperion on mainittu ilmoituksissa.
Koska assistant controller on ikään kuin ensimmäinen vaihe controllerin työuralle, ei se
myöskään sisällä kovin pitkäaikaista työkokemusvaatimusta vastaavanlaisista tehtävistä.
Aineistomme kaikissa kuudessa yrityksessä kokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä
vaadittiin vuodesta kolmeen vuoteen. Koulutuspohjan on kuitenkin oltava kunnossa ja neljässä
ilmoituksessa kuudesta vaadittiinkin korkeakoulututkintoa. Luonteenpiirteiltään työnantajat
toivovat hakijan olevat aktiivinen, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, huolellinen,
kehityshaluinen, käytännönläheinen ja paineensietokykyinen tiimipelaaja.
3.4

Data scientist ja business analyst

Data scientist
Data scientist on analyyttisen datan tulkinnan asiantuntija, joka työskentelee yrityksen talousja IT-osaston välissä. Tehtävänimike on varsin uusi ja kovassa nosteessa, se on yleistynyt
erityisesti Big Datan eli suurten ja järjestelemättömien tietomassojen ilmaantumisen myötä
(Davenport, 2012). Yritykset pyrkivät analysoimaan mahdollisimman paljon heidän
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toimintaansa suoranaisesti tai epäsuorasti vaikuttavaa dataa, ja kasvaneen tiedon määrän
seurauksena johtopäätösten tekeminen alkaa olla todella monimutkaista (Ruuska, 2016). Tämä
seurauksena on syntynyt tehtäväkenttä, johon data scientist on juuri sopiva. Data scientistin
tehtävä yksinkertaistettuna on yhdistää eri tietolähteitä, tehdä niistä visuaalisia mallinnuksia
sekä muodostaa data matemaattisten mallien avulla ymmärrettävään muotoon, josta hän pystyy
sitten esittämään johdolle tärkeimmät oivallukset ja havainnot (Ruuska, 2016). Moni data
scientist on aloittanut työnsä aluksi data-analyytikkona tai tilastotieteilijänä, ja tämän jälkeen
siirtynyt data scientistin tehtäviin (SAS Insitute Inc.).
Tarkastelun kohteena on viisi data scientistin rekrytointi-ilmoitusta. Kolme yrityksistä on
tietotekniikkaan jollain tavalla erikoistuneita, yksi toimii finanssialalla, ja yksi on suuri
terveydenhuolto-alan yritys. Yritysten koot vaihtelevat suuresti, joten tältä pohjalta ei voida
sanoa, minkä kokoisiin yrityksiin data scientistia nimenomaan tarvitaan.
Data scientistien työnkuvat voivat sisältää; datan käsittelyä ja sen muuttamista käyttökelpoiseen
muotoon, data ohjelmiston kehittämistä, työskentelyä algoritmeilla ja ohjelmointikielien
kanssa, palveluiden kehittämistä Big Dataa, koneoppimista ja ennustavaa analytiikkaa
hyödyntävien menetelmien avulla, data-analytiikan hyödyntämistä reaalimaailman ongelmiin
ja uusien massamuotoisten digitaalisten aineistojen hyödyntämistä tilastotuotannossa.
Työtehtäviä on siis paljon ja aineiston työtehtävien painotukset poikkesivat yllättävänkin paljon
toisistaan. Data scientistien roolit siis vaihtelevat runsaasti yrityksistä riippuen, mutta kaikki
ilmoitukset loivat sellaisen mielikuvan, että työ on varsin monipuolista projektiluontoista
työskentelyä. Tähän voi olla syynä esimerkiksi nimikkeen tuoreus, ja ettei se vielä ole kerennyt
vakiintumaan juuri tietyn tyyppiseksi työtehtäväksi. Kaikissa tapauksissa työ on kuitenkin
analyyttisen datan tulkintaa ja työskentely tapahtuu talous- ja it-osaston välimaastossa.
Työvälineinä data scientisteilla on erilaiset ohjelmointikielet, kuten C, R, Python, SQL,
JavaScript ja Scala. Kielten määrä vaihtelee ilmoituksesta riippuen kolmesta viiteen, joten
laaja-alaista osaamista vaaditaan tällä saralla. Lisäksi tulee osata visualisoida informaatiota,
toimia tietoketjun kaikissa kohdissa, tuntea tilastotieteen teorian peruspiirteet ja osata sujuvaa
englantia.
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Työkokemusta data scientesteilta vaaditaan myös suhteellisen paljon ja tämä osiltaan selittää
miksi esimerkiksi kokeneet data-analyytikot ovat kysyttyjä näihin tehtäviin eikä
vastavalmistuneita juurikaan palkata. Kokemusta vaaditaan erityisesti massamuotoisten
aineistojen hyödyntämisestä, koneoppimisen, tiedonlouhinnan ja algoritmiikan puolelta sekä
spesifeimmistä yksittäisistä ohjelmistoista. Lisäksi työnantajat arvostavat, jos kokemusta
löytyy juuri kyseisen yrityksen toimialalle suuntautuvista tehtävistä, kuten esimerkiksi
erikoissairaanhoidon prosesseista tai bioinformaatioteknologiasta. Koulutuspohjan on myös
oltava kunnossa ja kaikissa ilmoituksissa, joissa siitä mainittiin, vaadittiin ylempää
korkeakoulututkintoa tehtävään soveltuvalta alalta.
Työnantajat toivovat data scientistien olevan luonteenpiirteiltään analyyttisia, vastuunhaluisia,
aktiivisia, joustavia, matemaattisista pulmista nauttivia ja yhteistyökykyisiä tiimipelaajia.
Erityisesti yhteistyökykyisyys on toivottu ominaisuus, sillä data scientistit ovat usein osana
tiimiä. Tiimin kokoonpanosta ei ilmoituksissa tarkemmin kerrottu, mutta todennäköisesti sen
koko ja koostumus vaihtelevat yrityksestä riippuen.
Business analyst
Business analyst tunnetaan Suomessa myös liiketoiminta-analyytikkona ja business
analyytikkona. Tehtävänä on tuottaa tietoa yrityksen päätöksenteon tueksi sekä toteuttaa
erilaisia kehitystehtäviä. Business analyst kerää siis tietoa ja pyrkii tunnistamaan liiketoiminnan
kannalta oleelliset asiat ja tämän jälkeen työstää tiedon sellaiseen muotoon, että sitä voidaan
käyttää päätöksenteossa ja strategian määrityksessä. Tiedosta hyötyvät sekä yrityksen ylin
johto, että myös monet muut asiantuntijat, kuten esimerkiksi erilaiset controllerit. (MyTech)
Aineisto sisältää kolme erilaista business analystin rekrytointi-ilmoitusta. Yritysten koot ja
toimiala poikkeavat runsaasti toisistaan. Business analystien työtehtävät voivat sisältää
esimerkiksi: järjestelmäkehitysprojekteja, liiketoimintalähtöisten tarpeiden kartoittamista, ICTperustietojen ylläpitoa ja ohjeistusta, raportointiprosessien seuraamista, ICT-talouden kulujen
analysointia ja rahoitusanalyysien tukemista. Taulukossa 2 on esitelty rekrytoivien yritysten
business analystien työtehtäviä. Vaikka kaikkien nimikkeet ovat samoja, työn sisällöt
poikkeavat runsaasti toisistaan.
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Työtehtävät

Taulukko 2. Business analystin työtehtävät
Posti Group Oyj

Cramo

Academic Work

ICT-perustietojen ylläpito ja
ohjeistus

Lisäarvon luominen
analyysein ylimmälle
johdolle
Sijoittajaesittelyiden
valmisteluihin
osallistuminen
Kuukausi-,
neljännesvuosi- ja
vuosiraporttien
valmisteluun,
toteutukseen ja
viimeistelyn
osallistuminen
Avustaminen yritysten
sulauttamisprojekteissa
ja muissa
kehittämisprojekteissa
Tukeminen
budjetoinnissa,
ennusteprosesseissa ja
muissa
rahoitusanalyyseissa

Järjestelmäkehitysprojektit

ICT:n
kuukausiraportointiprosessin
seuraaminen
Käyttöomaisuuden
aktivointien ja
projektikirjausten oikeaaikaisuuden seuraaminen

ICT-laskutuksen ja kustannusten jakoprosessin
seuranta ja ylläpito
ICT-talouden kulujen
analysointi

Liiketoimintalähtöisten
tarpeiden kartoittaminen
Järjestelmän
ominaisuuksien
suunnittelu ja jatkokehitys
teknisten toteuttajien
kanssa

Osallistuminen
järjestelmärajapintojen ja
kytkentöjen suunnitteluun
sekä testaukseen

Osallistuminen erilaisiin
kehityshankkeisiin (BI,
suunnittelu, tietovarastot,
perustiedot)

Työtehtävien perusteella työn luonteet poikkeavat selvästi toisistaan. Posti Group Oyj:n
business analystin tehtävät painottuvat ICT-osaston talouspuolen tehtävistä vastaamiseen ja
hallinnointiin. Cramon työtehtävät painottuvat hieman enemmän raportointiin ja talousosaston
puolelle, eikä työ vaikuta niin tietotekniikkapainotteiselta. Academic Workin business analystin
työtehtävät vaikuttavat näistä kolmesta eniten tietotekniikkapainotteisimmille, sillä lähes
jokaisessa tehtävässä on tietotekniikka mainittu jollakin tavalla. Talouspuolen tehtävät ovat
sitten paljon suppeammat, eikä työ painotu siihen suuntaan läheskään niin paljoa kuin kahdessa
edellisessä ilmoituksessa.
Työvälineinä business analyst käyttää monia erilaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä. Ilmoitusten
perusteella Microsoft Officen ja täten myös Excelin osaaminen on välttämätöntä työssä
pärjäämisen kannalta. Myös muiden ohjelmien osaaminen on suotavaa ja niistä oli mainittu
esimerkiksi: SAP, HFM, Power BI, QlikView ja Cognos BI. Järjestelmät vaihtelevat toki
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yrityksistä riippuen, mutta ainakin jonkin toiminnanohjaus- ja BI-järjestelmän käytön
osaaminen on erittäin suuri etu ja joissain tapauksissa jopa välttämättömyys.
Aikaisempaa työkokemusta hakijoilta toivotaan kahdesta viiteen vuoteen vastaavantyyppisistä
tehtävistä, mutta yhdessä ilmoituksessa käy myös kokemus rahoitusalan yhtiöstä. Koulutuksen
toivotaan olevan taloudellinen, esimerkiksi KTM tai tradenomi. Business analystin tehtävään
sopiva työntekijä voisi siis olla taloudellisen koulutuksen saanut henkilö, joka hallitsee myös
tietotekniset asiat.
Luonteenpiirteiltä hakijan toivotaan olevan motivoitunut, ennakoiva, tarkka, systemaattinen,
analyyttinen ja positiivien. Työnantajat arvostavat, jos hakija omaa myös hyvät verbaaliset sekä
kirjalliset taidot. Englanninkielen osaaminen on tehtävässä toimimiseen välttämättömyys, joten
myös sen toivotaan olevan kiitettävällä tasolla.
3.5

Työnkuvien vertailua

Business controllerin ja financial controllerin vahvuudet ja eroavaisuudet
Sekä business controller että financial controller ovat korkealla yritysten taloushierarkiassa,
heillä siis on paljon vastuuta ja valtaa. Heillä voi myös yrityksestä riippuen olla suoria tai
välillisiä alaisia. Business controllerin ehdoton vahvuus on yrityksen sisäisen taloushallinnon
hallinta ja laskenta. Hän siis hallitsee erityisesti yrityksen omista prosesseista syntynyttä dataa
ja osaa jalostaa sen liiketoiminnan kehittämisen kannalta kehittävään muotoon. Lisäksi hän
osaa myös tulkita dataa monesta eri näkökulmasta ja tehdä niiden pohjalta johtopäätöksiä.
Business controllerin vahvuus onkin yrityksen toiminnan kokonaisvaltainen hallinta, sillä hän
tietää mitkä tekijät ajavat liiketoimintaa eteenpäin (The Curious Manager 2012). Financial
controller puolestaan on enemmän keskittynyt yrityksen ulkoiseen taloushallintoon ja hallitsee
siihen liittyvät prosessit. Työ on hieman säännellympää kuin business controllerin, sillä
lakisääteisten asioiden kanssa ollaan paljon tekemisissä, kuten verotuksen ja tilinpäätösten
osalta (The Curious Manager 2012). Financial controller onkin suhteellisesti enemmän
tekemisissä taloudellisten asioiden kanssa kuin business controller. Eli mikäli yrityksen sisällä
halutaan tehostaa toimintaa, on business controller todennäköisesti oikea henkilö siihen ja
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mikäli yrityksen taloudelliseen ulkoiseen toimintaan liittyen halutaan tehostaa toimintaa, on
financial controller oikea henkilö siihen.
Junior ja senior controllerin eroavaisuudet
Adecco Groupilla oli samaan aikaan haku sekä junior business controllerin että senior
controllerin tehtäviin, täten niitä pystyttiin vertaamaan toisiinsa. Hakuilmoitukset noudattivat
rungoltaan hyvin pitkälti toisiaan, mutta erityisesti vaatimuksissa ja työtehtävissä oli eroja.
Työkokemusta junior controllerin tehtävään vaadittiin ”jonkin verran” sisäisestä raportoinnista
ja taloushallinnosta, kun taas senior controllerilta toivottiin yli viiden vuoden kokemusta
itsenäisistä

tehtävistä

vaativan

raportoinnin

ja

sen

kehittämisen

parista.

Lisäksi

tietojärjestelmien puolesta vaatimukset olivat eri luokkaa; juonior controllerille riittää vahvat
Excel-taidot,

kun

puolestaan

senior

controllerilta

toivottiin

kokemusta

taloushallintojärjestelmien pääkäyttäjänä toimimisesta sekä järjestelmäkehityksestä. Junior
controllerin

työtehtäviin

kuuluu

raportointia

sisäisille

ja

ulkoisille

sidosryhmille,

järjestelmäkehitysprojekteihin osallistumista sekä tarvittaessa ulkoisen laskennan tukena
toimimista. Senior controllerin työtehtäviin puolestaan ilmoituksen mukaan kuuluu sisäisen
laskennan työkalujen ylläpitoa ja kehittämistä, raporttien tuottamista Suomen organisaatiolle,
kansainväliselle konsernille ja ulkoisille sidosryhmille, tarvittaessa ulkoisen laskennan tukena
toimimista, järjestelmäkehitysprojekteihin osallistumista sekä taloushallinnon järjestelmien
pääkäyttäjänä toimimista. Senior controllerilla on siis enemmän työtehtäviä kuin junior
controllerilla, mutta todennäköisesti molemmilla on työaika sama, joten junior controllerilla on
enemmän aikaa paneutua tiettyihin työtehtäviinsä kuin senior controllerilla.
Nimikekohtainen yritys- ja palkkavertailu
Aineistomme pohjalta on muodostettu taulukko 3, josta käy ilmi nimikekohtaisesti
keskimääräinen yritysten työntekijöiden lukumäärä Suomessa ja palkan keskiarvo.
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Taulukko 3. Keskimääräinen rekrytoivan yrityksen koko ja palkkakeskiarvo
Nimike

Keskimääräinen

Palkan keskiarvo

rekrytoivan yrityksen

(€/kk)

koko (työntekijät)
Controller

3683

4025

Business controller

801

4957

Financial controller

2062

4548

Cost controller

2083

4405

Assistant/junior
controller

1333

3053

Data scientist

4768

4420

Business analyst

8100

3944

Taulukon 3 mukaan perus controlleita, data scientisteja ja business analysteja haetaan isompiin
yrityksiin (3683-8100 työntekijää), kun taas business controllereita haettaisiin selvästi
pienempiin yrityksiin (801 työntekijää). Todellisuudessa lukemia vääristää muutamat suuret
rekrytoivat yritykset, jotka nostava pienen otoskoon vuoksi keskiarvoa huomattavasti. Tulos
antaa toki pientä osviittaa rekrytoivien yrityksien kokoluokista, eli suurimmaksi osaksi kaikki
työtehtävät kohdistuvat suuriin yrityksiin. Yritysten toimialat vaihtelivat runsaasti jokaisen
rekrytointi-ilmoituksen kohdalla, joten niiden vertailu ei ole mahdollista.
Taulukon 3 nimikekohtaisten keskiarvopalkkojen tiedot ovat peräisin Oikotien palkkalaskuripalvelusta sekä palkkavertailu.com -sivustolta, jotka keräävät kaikkien rekrytointi-ilmoitusten
palkkatiedot talteen. Nimikkeiden kuukausipalkat vaihtelevat noin kolmen tuhannen ja viiden
tuhannen euron välillä. Selvästi vähiten tienaavat assistant/junior controllerit (3053 €/kk), kun
taas keskimäärin eniten tienaavat business controllerit (4957 €/kk). Kaikki työtehtävät ovat siis
hyvin palkattuja ja palkan suuruudet heijastavat kohtalaisen hyvin työn vaativuutta. Esimerkiksi
business controllerin tehtävä sisältää enemmän vastuuta ja siihen vaaditaan enemmän
työkokemusta kuin assistant controllerin tehtävään, joten tämä näkyy myös palkassa.
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Luonteenpiirteet
Analysoitavien työtehtävien halutut luonteenpiirteet ovat erityisesti erilaisilla controllereilla
hyvin saman tyyppisiä. Alla on listattuna rekrytointi-ilmoituksissa yleisimmin toivottuja
controllerien luonteenpiirteitä:

•

Analyyttinen

•

Energinen

•

Joustava

•

Oma-aloitteinen

•

Palveluhenkinen

•

Ennakoiva

•

Määrätietoinen

•

Tarkka

•

Luotettava

•

Positiivinen

•

Huolellinen

•

Yhteistyökykyinen

•

Itsenäinen

•

Ongelmanratkaisu

•

Paineensietokykyi

•

Kehityshaluinen

kykyinen

nen

Ilmoituksissa toistuivat varsin usein samat adjektiivit ja erityisesti analyyttisuus ja omaaloitteisuus nousivat useasti esille. Eri nimikkeisten controllerien hakuilmoitusten
luonteenpiirretoiveissa ei juurikaan ollut eroja, ja täten esimerkiksi business- ja financial
controllerilta toivottiin saman tyyppisiä luonteenpiirteitä. Tämä todennäköisesti selittyy työn
luonteiden samanlaisuudella.
Data scientistien toivotut luonteenpiirteet ovat suurimmaksi osaksi samanlaisia kuin
controlleiden, mutta pieniä eroja niissä kuitenkin on. Alla on esitetty työpaikkailmoitusten
pohjalta data scientist-hakijoiden toivotut luonteenpiirteet:

•

Analyyttinen

•

Matemaattinen

•

Tehokas

•

Huolellinen

•

Yhteistyökykyinen

•

Oppimishaluinen

•
•

Aktiivinen
Tarkka

•

Juostava

•

Vastuunhaluinen

Ilmoituksissa erityisesi yhteistyökykyisyys nousi useasti esille. Tämä voi johtua esimerkiksi
siitä, että tehtävään hakeutuu tietyn tyyppisiä ei niin ulospäinsuuntautuneita, mutta erittäin
osaavia henkilöitä. Data scientistin kuitenkin toivotaan olevan mahdollisimman avoin ja että
hän välittää kaiken oleellisen tiedon myös eteenpäin.
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Business analystien toivotut luonteenpiirteet ovat osittain samanlaisia kuin controllereilla ja
data scientisteilla, mutta erojakin löytyy. Ohessa on työnantajien toivomia luonteenpiirteitä
business analyst-hakijoita kohtaan.

•

Analyyttinen

•

Systemaattinen

•

Tarkka

•

Motivoitunut

•

Ennakoiva

•

Positiivinen

Business analystien rekryointi-ilmoituksissa ei hirveästi keskitytty hakijan haluttuihin
luonteenpiirteisiin, ja osittain tästä syystä niiden määräkin on pienempi kuin aikaisemmilla
titteleillä. Toki myös pieni otoskoko vaikuttaa asiaan. Aikaisemmista nimikkeistä eroavia
luonteenpiirteitä ovat systemaattisuus ja motivoituneisuus. Business analystin työ vaatiikin
erittäin systemaattista otetta, jotta saa pidettyä asiat kasassa ja toimittua tehokkaasti.
Motivoituneisuus puolestaan kuuluu varmasti myös muidenkin nimikkeiden haluttuihin
luonteenpiirteisiin, mutta sitä ei vain oltu mainittu hakemuksissa.
Työkokemus
Työtehtävään vaadittavat aikaisemmat työkokemukset poikkeavat myös nimikekohtaisesti.
Taulukossa

4

on

esitetty

analysoitujen

rekrytointi-ilmoitusten

keskimääräinen

työkokemusvaatimus nimikekohtaisesti.
Taulukko 4. Vaadittu alan työkokemus keskimäärin
Vaadittu alan työkokemus keskimäärin
Nimike
Aika
vuosissa

Controller

2-3

Business

Financial

Cost

Assistant/junior

Data

Business

controller

controller

controller

controller

scienstist

analyst

3

3

2

1

2-3

2

Alan työkokemuksella tarkoitetaan nimenomaan tehtävään liittyvää korrektia kokemusta.
Keskimäärin eniten alan työkokemusta vaadittiin business- ja financial controllerin tehtäviin,
missä aika oli noin kolme vuotta. Vähiten puolestaan kokemusta vaaditiin assistant- ja junior
controllerin tehtäviin, jossa toivottiin noin vuoden verran korrektia alan kokemusta.
Ilmoituksissa oli paljon hajontaa kokemusvaatimusten suhteen, joten nämä luvut ovat vain
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suuntaa

antavia

ja

yleensä

työkokemusvaatimus

määräytyy

jokaiselle

tehtävälle

yksityiskohtaisesti. Myös kokemuksen sisällössä oli suurta vaihtelua jopa nimikekohtaisesti,
kun joissain ilmoituksissa vaadittiin tarkkaa tehtäväkokemusta, kun taas joissain riitti tietyllä
toimialalla työskentely kokemukseksi.
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4

LASKENTATOIMEN AMMATTILAISTEN
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

4.1

Työtilanne

Laskentatoimen ammattilaisten tulevaisuudennäkymät vaikuttavat erittäin hyviltä. Erityisesti
erilaisista controllereista on jo nyt kova kysyntä ja uusia rekrytointi-ilmoituksia ilmaantuu
työnhakusivustoille päivittäin. Esimerkiksi Oikotien ja Monsterin avointen työpaikkojen
hakuosiossa on jatkuvasti noin 20-40 erilaista controllerin virkaa ja niiden vaihtuvuus on
runsasta, hakuajan ollessa yleensä vain muutamia viikkoja. Myös data scientistien kysyntä on
suurta, vaikka nimike on vasta nousemassa pinnalle, joten työtilanne mitä todennäköisimmin
tulee tästä kehittymään vielä paremmaksi. InHunt Groupin digijohtaja Ruuskan (2016) mukaan
data scientist tulee olemaan yksi tulevaisuuden tärkeimmistä asiantuntijarooleista työelämässä
ja parhaimmista osaajista tullaan käymään todella kovaa kilpailua. Business analystien kysyntä
on tällä hetkellä myös voimakasta ja työtilanne vaikuttaa hyvälle. Business analystien
rekrytointi-ilmoituksia on vuoden 2017 tammi-maaliskuun välisenä aikana ollut auki noin
kymmenkunta, mutta määrä kasvaisi huomattavasti suuremmaksi, mikäli myös muut samasta
työtehtävästä käytettävät nimikkeet, kuten liiketoiminta-analyytikko otettaisiin huomioon.
Rannan (2016) Taloussanomissa julkaiseman artikkelin mukaan erilaiset controllerit, data
scientist ja data analyst ovat kaikki Suomen haetuimpien ammattien listalla vuonna 2016, eli
siis näistä työntekijöistä on suurin pula. Artikkeli pohjautuu Oikotien hakuilmoituksiin. Alla on
esitetty tämän listan viisi haetuinta kohdetta:
1.

Ohjelmistokehittäjät (kuten full-stack developer, Java developer, BI developer,
DevOps engineer, DevOps asiantuntija, front-end developer)

2.

Controller, business controller, assistant controller

3.

Analyytikko, analyst, data analyst, data engineer, data scientist

4.

Big data & solution architect, big data engineer, BI-konsultti

5.

Digiasiantuntija, digipäällikkö, digitaaline markkinoija, digital content
consultant, digitaalisen markkinoinnin kehityspäällikkö
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Listassa controllerit on niputettu keskenään samaan kategoriaan ja data scientist analyytikkojen,
data analystien ja data engineerien kanssa samaan. Controllerien listassa ei tosin ole esimerkiksi
financial controlleria tai cost controlleria, mutta tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että niihin
tehtäviin on haettu työntekijöitä pelkällä controller-nimikkeellä tai ne on jätetty listan
selkeyttämisen puolesta pois. Voi myös olla mahdollista, että esimerkiksi business
controllereista on kovempi kysyntä kuin financial controllereista, mutta ainakaan merkittävää
eroa hakuilmoitusten määrässä ei ollut.
Työtilanteesta ja luotosta tulevaisuuden töihin työnantajien puolelta kertoo myös vakituisten
työpaikkojen suhteellisen suuri osuus. Aineistomme 38:sta työpaikasta 16 on työsuhteeltaan
vakituisia, kahdeksan määräaikaisia ja lopuissa ilmoituksista ei mainittu asiasta. Vakituisten
työpaikkojen suuri osuus kertoo esimerkiksi työnantajien luotosta ja tarpeesta kyseistä tehtävää
kohtaan, sillä he uskovat tarvitsevansa siinä työskentelevää henkilöä myös tulevaisuudessakin
eivätkä vain hetkellisesti. Controllerit ja data scientistit tuottavat yritykselle arvoa tasaisesti,
eikä täten esimerkiksi projektiluontoinen työskentely sovi kuvioon ja myös määräaikaisen
sopimuksen loppuessa tulee uudelleenjärjestelyt ajankohtaisiksi. Työtilanteen kehitykseen
vaikuttaa myös monet tekijät, kuten yleinen talouskehitys ja uudet innovaatiot, jotka
mahdollisesti vaikuttaisivat työntekijätarpeeseen, mutta ainakin tällä hetkellä työtilanne
kaikkien tarkastelemiemme nimikkeiden kohdalla näyttää erittäin hyvälle.
4.2

Tehtävien kehitys ja kehityssuunnat

Controller, business controller, financial controller, cost controller ja assistant/junior
controller
Nordean senior financial controller Rinne-Kanton mukaan business controllerin tehtäväkenttä
tulee tulevaisuudessa kehittymään huomattavasti. Tulevaisuusorientaatio tulee vahvistumaan ja
täten myös ennustamisen rooli kasvaa. Tulevaisuudessa pystytäänkin tuottamaan entistä
tarkempia ennusteita analytiikan avulla ja luomaan erilaisia ennustemalleja. Lisäksi yrityksen
taloudellisen datan rinnalle nousee uudentyyppistä yrityksen ei-taloudellista tietoa ja
ulkoympäristöä koskevaa analytiikkaa. Tämän analytiikan avulla pystytään hyödyntämään
tehokkaammin ulkomaailman heikkoja ja positiivisia signaaleja. (Tuutti 2015).
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Rinne-Kanto uskoo myös, että tulevaisuudessa raporttien tuottaminen automatisoituu entistä
enemmän, jolloin päättäjät käyttävät niitä itsepalveluperiaatteella. Tämä vapauttaa itse
raporttien laatijoilta, kuten business controllereilta, aikaa yritykselle lisäarvoa tuottavan tiedon
analysointiin ja viestimiseen. Osittain myöskin tämän seurauksena analyysien laatu tulee
kehittymään, sekä viestintä tehostumaan. Rinne-Kannon kokemuksen mukaan yrityksissä
analysoinnin on tapahduttava jatkuvasti nopeammin ja yhä useammin jokin asia saa selvittää
jonkin asian jo kuluvan palaverin aikana. Controllerien on siis osattava mukautua jatkuvasti
muuttuvan ympäristön kanssa, mikäli haluaa pysyä ajanhermolla. (Tuutti 2015)
Myös Aalto-yliopiston laskentatoimen apulaisprofessori Kolehmaisen mukaan laskentatoimen
ammattilaisen rooli on laajentunut teknisen kehityksen myötä. Hän on tutkinut tulevaisuuden
epävarmuuden ennustamisen muuttamista laskentajärjestelmien avulla päätöksentekoa
tukeviksi numeroiksi. Tällä hetkellä tekniikan avulla saatavat ennusteet ovat vain suuntaa
antavia, eikä absoluuttista totuutta ole saatavilla. Hänen mukaansa oleellista on kuitenkin
keskustelu, joka käydään laskelmiin ja ennusteisiin liittyen. Tämän avulla saadaan esille
piilevää ymmärrystä, joka muuten saataisi jäädä ammattiryhmän sisälle. (Hammarsten 2016)
Business analyst ja data-scientist
Business analyst on vielä verrattain uusi ammatti laskentatoimen ammattilaisten joukossa.
Liiketoimintaympäristön muuttuessa yritysten tulee pystyä ylläpitämään kilpailukykyään.
Tämän takia tietohallintopäälliköt ovat huomanneet liiketoiminta-analytiikan olevan selkeässä
pääosassa tulevaisuuden menestymisen kannalta, muttei kuitenkaan nykyisessä muodossaan.
Tietohallintapäälliköt ympäri maailmaa pyrkivät löytämään kokeneita ja ratkaisukeskeisiä IT
ja liiketoiminnan ammattilaisia. (Hass 2015) Tehtävät business analystien osalta tulevat siis
todennäköisesti muuttumaan entistä enemmän johtajasuuntautuneemmiksi ja päätöksentekoa
tukeviksi.
Tulevaisuudessa data scientistien osalta koodin kirjoittaminen ei ole enää todennäköisesti
tärkeimpiä vaadittavia ominaisuuksia. Pysyvämpää tulee olemaan kyky kommunikoida kielillä,
joita yrityksen sidosryhmät ymmärtävät. Data scientistien tulee osata tuoda osaamisensa esille
siten, että kohderyhmä ymmärtää luodun hyödyn joko verbaalisesti tai visuaalisesti. (Davenport
2012) Data scientistien kehityssuuntana näin ollen voi olla liiketoimintaläheisempi työnkuva,
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jossa pyritään antamaan selkeä kuva sidosryhmille siitä, miten analysoitua tietoa tulisi
hyödyntää.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Työ keskittyi seitsemän suhteellisen uuden ja kysytyn laskentatoimen ammattinimikkeen
tutkimiseen. Aineistona käytettiin rekrytointi-ilmoituksia ja tuoretta kirjallisuutta. Tutkittavat
nimikkeet olivat: controller, business controller, financial controller, cost controller,
assistant/junior controller, data scientist ja business analyst. Ennen analysointivaihetta
esitettiin myös laskentatoimen alalla tapahtuneita muutoksia ja niihin vaikuttaneita tekijöitä,
sillä ne ovat erittäin suuressa roolissa tutkittavien nimikkeiden syntymiseen ja
muokkautumiseen.

Ensimmäisessä

tutkimuskysymyksessä

käsiteltiin

työn

sisältöjä

työnantajien näkökulmasta ja se oli muotoiltu muotoon:
1. Minkälainen on eri nimikkeiden työnkuva työnantajien näkökulmasta?
Työnkuvat vaihtelevat runsaasti työtehtävästä, organisaatiorakenteesta sekä asemasta
yrityksessä riippuen. Rekrytointi-ilmoitusten perusteella osa työnantajista käyttää controller
nimikettä yleisnimikkeenä kaikille etuliitteisille controller-tehtäville, ja tämän seurauksena
nimikkeistön käytössä on varsin paljon epäselvyyksiä. Controllerin pääasiallisena tehtävänä,
etunimikkeestä riippumatta, on tuottaa liiketoimintatietoa yrityksen johdolle ja päättäjille, sekä
toimia neuvonantajana ylimmälle johdolle. Taulukossa 5 on esitetty jokaisen käsitellyn
nimikkeen yleisimmät työtehtävät.
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Taulukko 5. Aineiston pohjalta yleisimmät työtehtävät nimikekohtaisesti
Controller
Business
controller
Financial
controller
Cost
controller

Yleisimmät työtehtävät
Kustannuslaskentaan
Analyysien teko
Raportointi
liittyvät tehtävät
Kannattavuuslaskelmat
Analyysien teko ja
Raportointi
ja ennusteiden
tuloksen seuranta
laatiminen
Ulkoisesta
Ulkoisesta
Kirjanpitoon ja
laskennasta
raportoinnista
tilinpäätöksiin liittyvät
vastaaminen
vastaaminen
asiat
Budjetin ja
Arviointiprosessien ja
kustannusten seuranta
Raportointi
työkalujen
ja analysointi
kehittäminen

Kehitysprojektit
Kehitysprojektit
Kehitysprojektit
Kehitysprojektit

Assistant/
junior
controller

Analyysien teko

Raportointi

Ennustamisen ja
suunnittelun tukeminen

Kehitysprojektit

Data
Scientist

Datan jalostaminen
hyödynnettävään
muotoon

Ohjelmistojen
kehittämistä

Uusiin teknologioihin
perehtyminen ja niiden
käyttö

Kehitysprojektit

Business
analyst

Raportointiprosessin
seuraaminen ja
jatkokehitys

Tiedon
tuottaminen
päätöksenteon
tueksi

Järjestelmien
jatkokehitys

Järjestelmäkehitys
projektit

Lähes jokaisen nimikkeen työnkuvaan kuuluu analysointia, erinäisten raporttien laatimista sekä
kehitysprojekteihin osallistumista. Analysoinnin, raportoinnin ja kehitysprojektien fokus on
kuitenkin työtehtävästä riippuen erilaisissa asioissa. Muut työtehtävät ovat nimikkeille
yksityiskohtaisempia. Tarkempi nimikekohtainen työnkuvien analyysi löytyy luvusta kolme.
Työpaikkailmoitukset sisältävät myös erilaisia vaatimuksia ja toiveita hakijoita kohtaan, joilla
halutaan varmistaa oikeanlaisen tehtävään kykenevän henkilön löytyminen. Tällaiset
vaatimukset ja toiveet liittyvät esimerkiksi osaamiseen, kokemukseen, koulutukseen ja
luonteenpiirteisiin. Näitä tekijöitä käsittelevä tutkimuskysymys oli:
2. Minkälaisia vaatimuksia työnantajat antavat eri nimikkeille?
Kysymyksen vastaus koostettiin rekrytointi-ilmoitusaineistostamme ja siihen vastattiin
tarkemmin nimikekohtaisesti luvussa kolme. Osaamiseen, kokemukseen, koulutuspohjaan ja
luonteenpiirteisiin liittyvät vaatimukset vaihtelivat runsaasti eri nimikkeiden välillä ja myös
nimikkeiden sisällä oli ilmoituksista riippuen eroavaisuuksia. Jokaiseen tehtävään kuitenkin
vaadittiin jotain tehtävään liittyvää osaamista, kuten esimerkiksi talousasioiden hallintaa.
Aikaisempaa työhön liittyvää hyödyllistä työkokemusta toivottiin noin yhdestä viiteen vuoteen
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ja koulutuspohjaksi suurimmassa osassa ilmoituksista edellytettiin ammattikorkeakoulu- tai
yliopistotutkintoa. Lisäksi englanninkielen osaaminen on käytännössä välttämättömyys
jokaisessa tehtävässä toimiessa. Toivottujen luonteenpiirteiden suhteen vertailua on tehty
luvussa 3.5. Taulukkoon 6 on koottu ilmoitusten pohjalta kolme tärkeintä ominaisuutta, joita
työnantajat toivovat hakijoiden omaavan.
Taulukko 6. Hakijoilta toivotut kolme tärkeintä ominaisuutta nimikekohtaisesti
Kolme tärkeintä ominaisuutta
Controller

Kokonaisuuksien

Talousosaaminen

Tietotekniset taidot

hahmottaminen
Business controller
Financial controller
Cost controller
Assistant/junior

Liiketoiminnan

Hyvät

hallinta

vuorovaikutustaidot

Talousosaaminen,

Hyvät

erityisesti ulkoinen

vuorovaikutustaidot

Kustannushallinnan

Hyvät

osaaminen

vuorovaikutustaidot

Talousosaaminen

Hyvät

controller
Data scientist

viestintäviestintäviestintäviestintä-

ja

Tietotekniset taidot

ja

Tietotekniset taidot

ja

Tietotekniset taidot

ja

Tietotekniset taidot

vuorovaikutustaidot
Tietotekniset taidot

Matemaattinen

Analyyttisuus

osaaminen
Business analyst

Tietotekniset taidot

Analyyttiset taidot

Hyvät

viestintä-

ja

vuorovaikutustaidot

Erityisesti talousosaaminen ja hyvien tietoteknisten taitojen hallinta ovat tärkeässä roolissa
kaikkien käsiteltyjen nimikkeiden kohdalla. Myös hyvien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen
omaaminen on ilmoitusten perusteella erittäin toivottu ominaisuus. Data scientisteilta ja
business analysteilta toivottiin myös taloudellisten asioiden osaamista, mutta se ei ollut niin
yleistä, että olisi yltänyt kolmen tärkeimmän ominaisuuden joukkoon.
Nimikkeiden työnkuvien ja vaatimusten lisäksi työssä pohdittiin nimikkeiden työtilannetta ja
työtehtävien tulevaisuudennäkymiä. Tähän liittyvä tutkimuskysymys oli:
3. Minkälaiset ovat tutkittujen työtehtävien tulevaisuudennäkymät?
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Luvussa 4 käsittelimme nimikkeiden nykyistä työtilannetta, sekä pohdimme aineiston sekä
tuoreen kirjallisuuden pohjalta tehtävien tulevaisuudennäkymiä. Kaikkien nimikkeiden osalta
työtilanne vaikutti erittäin hyvältä. Kaikki työtehtävät ovat suhteellisen tuoreita Suomessa ja
silti niistä on jo nyt suurta kysyntää työnhakijasivustoilla. Työtehtävät nähdään erittäin tärkeinä
tulevaisuuden kasvun mahdollistajina ja niiden asemaa kohentaa vielä entisestään esimerkiksi
tietotekninen kehitys. Tulevaisuudessa yritysten tulevaisuusorientaatio tulee kehittymään ja
täten myös ennustamisen rooli controllerien työssä korostumaan. Lisäksi yritysten eitaloudellisen datan saatavuus ja määrä tulee kasvamaan. Tämä luo samalla myös uusia haasteita
controllereille, sillä datasta on saatava kaikki mahdollinen hyöty irti. Toisaalta
raportointiprosessi todennäköisesti tulee automatisoitumaan mahdollisimman pitkälle, mikä
vapauttaa aikaa uusiin tehtäviin sekä itse datan analysointiin. Business analyst puolestaan on
vielä suhteellisen tuore työtehtävä ja täten sen tulevaisuuden kehityssuuntia on erittäin vaikea
ennustaa. Tulevaisuudessa työ voi kehittyä entistä johtajasuuntautuneemmaksi ja täten toimia
entistä enemmän päätöksenteon tukena. Data scientistien ammatti on myös erittäin tuore
Suomessa ja todennäköisesti se tulee kehittymään entistä liiketoimintalähtöisemmäksi, tällöin
arvon tuottaminen eri sidosryhmille kohenisi.
Työ selventää laskentatoimen ammattilaisten työnkuvia ja niiden vaatimuksia, sekä käsittelee
myös nimikkeiden tulevaisuudennäkymiä. Työhön on saatu sisällytettyä erityisesti työnantajien
ja asiantuntijoiden näkökulma. Jatkotutkimusta ajatellen aihetta voisi tarkastella myös
työnhakijoiden näkökulmasta sekä laajentaa käsiteltävien nimikkeiden määrää.
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