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Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, millaisia ominaisuuksia ja taitoja laskentatoimen 

asiantuntijan tulee kehittää ja ylläpitää säilyttääkseen ammattitaitonsa ja kilpailuky-

kynsä työmarkkinoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten digitalisaation jatkuva 

kehittyminen ja yritysvastuuraportoinnin lisääntyvä tarve muuttavat laskentatoimen 

asiantuntijan työtehtäviä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto 

kerättiin haastattelemalla viittä eri yrityksissä työskentelevää sisäisen laskentatoimen 

asiantuntijaa. Yritykset edustavat neljää eri toimialaa.  

 

Tutkimustulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijan uudistuvassa roolissa koros-

tuu henkilön persoona. Ammattitaitoisella laskentatoimen asiantuntijalla on erinomai-

set tietojärjestelmä- ja IT-taidot, liiketoiminnan logiikan ja prosessien asiantuntemus 

sekä vakuuttavat viestintätaidot. Digitalisaatio vähentää manuaalista työtä ja jättää 

laskentatoimen asiantuntijalle lisää aikaa olla oman alansa asiantuntija ja liiketoimin-

nan analyyttinen kumppani. Yritysvastuuraportoinnissa roolina on tukea sopivien mit-

tareiden kehittämisessä, taloudellisten lukujen tuottamisessa ja sidosryhmille tulkit-

semisessa, mutta rooli voi muuttua yritysvastuuraportoinnin lisääntyessä. 
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The aim of this study is to indicate what kind of qualities and expertises accounting 

professional has to develop and maintain to preserve his professionality and competi-

tiveness in business life. The objective of this study was to find out how constant de-

velopment of digitalization and increasing demand of corporate responsibility repor-

ting change assignments of accounting professional. The study was conducted by 

using a qualitative research method. The data was collected by interviewing five ma-

nagement accounting professional from different enterprises. The enterprises rep-

resent four different industries.  

 

According to the results the reforming role of accounting professional emphasizes the 

personality. The accounting professional has excellent information system and IT 

skills, expertise of business logic and processes and convincing communication 

skills. Digitalization decreases manual assignments and the accounting professional 

gets more time to be the professional of his own field and analytical business partner. 

In the corporate responsibility reporting the role is to support developing of suitable 

indicators, produce financial figures and interpret them to stakeholders, but the role 

can change when corporate responsibility reporting increasies.
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Laskentatoimen asiantuntijan roolin muuttumiseen vaikuttaa toimintaympäristön muu-

tos. Yritysten kilpailun globalisoitumisen, monikansallisten yritysten (Granlund & Luk-

ka 1998a), teknologian kehityksen (Järvenpää 2007) ja yritysvastuuraportoinnin mer-

kityksen kasvun (Özsözgün 2014) vaikutuksesta yrityksillä on tarve toimia tehok-

kaammin, reaaliaikaisemmin ja läpinäkyvämmin (kts. esim. Appelbaum, Kogan, Va-

sarhelyi & Yan 2017; Chen, Hsuch-Ju, Huang, Shaio Yan, Chiu, An-An, Pai, FU-

Chuan 2012; Burritt, Hahn & Schaltegger 2002 ja Özsözgün 2014). Yksi aikamme 

merkittävimmistä muutosvoimista on digitalisaatio, joka on muokannut ihmisten in-

formaation hankinnan keinoja ja muuttanut ihmisten välistä kanssakäymistä. Digitali-

saatio myös pakottaa yritykset mukautumaan uudistuneeseen kilpailuympäristöön. 

(Ilmarinen & Koskela 2015.) Yritysten on sopeutettava ja tehostettava omaa liiketoi-

mintaansa älykkäiden digitaalisten ratkaisujen avulla (Aalst van der, Bichler & Heinzl 

2018 ja Weill & Woerner 2015). Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

lähemmin digitalisaatiota ja ympäristövastuuraportointia laskentatoimen asiantuntijan 

ominaisuus- ja taitovaatimuksiin vaikuttavina taustavoimina.  

 

Digitalisaatioon liittyy olennaisesti toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen. Tie-

tojärjestelmien kehittyminen on tutkimuksen mukaan mahdollistanut myös sisäisen ja 

ulkoisen laskentatoimen lähentymisen organisaation ja työtehtävien tasolla toiminto-

jen, prosessien ja roolien yhdistyessä tahattomasti tai tarkoituksenmukaisesti (kts. 

esim. Scapens & Jazayeri 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). Toiminnanoh-

jausjärjestelmien hyödyntämisen ansiosta uskotaan syntyvän uudenlaisia yhdistelmä-

rooleja, joissa menestymiseen tarvitaan sekä laskentatoimen, tietojärjestelmien että 

liiketoiminnan osaamista. Näin laskentatoimen asiantuntijan työ sisältää sekä talou-

dellisen että ei-taloudellisen informaation tuottamista ja voi sijaita myös muualla kuin 

talousyksikössä (kts. esim. Caglio 2003 ja Scapens & Jazayeri 2003). Laskentatoi-

men asiantuntijan rooli muuttuu tiedon kerääjästä proaktiiviseksi ja analyyttiseksi joh-

don partneriksi (Caglio 2003). Tämän vuoksi on kiinnostavaa selvittää, millaista 
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osaamista laskentatoimen asiantuntija muuttuvassa toimintaympäristössä ja roolissa 

tarvitsee.  

 

Digitalisaation lisäksi tutkimuksen mukaan pidetään todennäköisenä, että laskenta-

toimen asiantuntijoiden rooli tulee kasvamaan yritysvastuuraportoinnissa. Laskenta-

toimen asiantuntijat voivat tehdä yritysvastuuraportoinnissa aktiivista yhteistyötä yri-

tyksen johdon kanssa (kts. esim. Albelda 2011; Burritt et al. 2002; Schaltegger & 

Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014). Kehitykseen vastatakseen laskentatoimen asian-

tuntijan on varmistettava oman asiantuntijuuden riittävyys (Özsözgün 2014). Tämä 

tutkimus pyrkii selvittämään, miten yritysvastuuraportoinnin merkityksen kasvu näkyy 

laskentatoimen asiantuntijan työssä. Yritysvastuuraportoinnin ja laskentatoimen suh-

de on ajankohtainen aihe, vaikka sitä on tutkittu vielä suhteellisen vähän (Lodhia & 

Sharman 2019 ja Egan & Tweedie 2018).   

 

Vaikka toimintaympäristö muuttuu, laskentatoimen asiantuntijalta odotetaan edelleen 

erinomaista laskentatoimen substanssiosaamista. Sen lisäksi odotetaan liiketaloudel-

lista osaamista, tietojärjestelmäosaamista sekä hyviä tiimi- ja viestintätaitoja voidak-

seen tukea yhtiön johtoa havainnoilla, analyyseillä ja ratkaisuehdotuksilla (kts. esim. 

(Byrne & Pierce 2007; Caglio 2003; Granlund & Lukka 1997 ja Rufino, Payabyab & 

Lim 2018). Laskentatoimen asiantuntija voi vaikuttaa omaan rooliinsa asenteensa, 

persoonallisuutensa ja kiinnostustensa kautta (kts. esim. Byrne & Pierce 2007 ja Ru-

fino et al. 2018). Laskentatoimen asiantuntijan tulee päivittää omaa osaamistaan 

muutoksen mukana.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata, kuinka omaa osaamista tulee kehittää 

laskentatoimen tehtävissä menestyäkseen. Liiketalouden ja teknologian muutos on 

jatkuvaa ja tarvittavia taitoja tulee päivittää koko ajan (kts. esim. Nielsen 2018 ja 

Spraakman et al. 2015). Aiempi tutkimus on keskittynyt laskentatoimen asiantuntijan 

roolin kehitykseen tai ominaisuuksiin. Aiempia tutkimuksia on myös erikseen digitali-

saation ja yritysvastuuraportoinnin suhteesta laskentatoimen asiantuntijan työnku-

vaan. Tämä tutkimus tarjoaa uuden näkökulman ja yhdistää samaan tutkimukseen 
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laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot sekä keskittyy toimintaympäris-

tön muutosvoimista digitalisaatioon ja yritysvastuuraportointiin niiden ajankohtaisuu-

den vuoksi. 

 

Tutkimus on hyödyllinen tulevaisuuden laskentatoimen asiantuntijoille sekä tällä het-

kellä laskentatoimen tehtävissä työskenteleville. Tutkimustulosten avulla he saavat 

tietoa siitä, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja työelämässä tulee olla, jotta työelä-

män muutoksessa pärjää.  Kilpailukyvyn sekä ammattitaidon säilyttäminen ja ylläpi-

täminen ovat avain menestykseen työelämässä. Tutkimus voi myös avata, minkälai-

sia työtehtäviä laskentatoimen asiantuntijalla voi tulevaisuudessa olla.  

 
1.2 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, millaisia ominaisuuksia ja taitoja laskentatoimen 

asiantuntijan tulee kehittää ja ylläpitää säilyttääkseen ammattitaitonsa ja kilpailuky-

kynsä työmarkkinoilla. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten digitalisaation jatkuva 

kehittyminen ja yritysvastuuraportoinnin lisääntyvä tarve muuttavat laskentatoimen 

asiantuntijan työtehtäviä. 

 

Työn päätutkimuskysymys on:  

 

Miten toimintaympäristön muutos vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan ominaisuus- 

ja taitovaatimuksiin? 

 

Päätutkimuskysymys pitää sisällään ajatuksen siitä, että toimintaympäristön muutos 

muuttaa laskentatoimen työtehtäviä ja organisaatioiden tarpeita laskentatoimen asi-

antuntijoiden ammattitaidoille ja osaamiselle. Päätutkimuskysymys pyrkii selvittä-

mään odotuksia sekä nykyhetkessä että noin viiden vuoden päähän tulevaisuuteen. 

Tulevaisuuden ennustaminen pitkälle on vaikeaa, koska toimintaympäristössä voi 

tapahtua myös yllättäviä muutoksia esimerkiksi lainsäädännön muutosten, talouden 

suhdanteiden vaihteluiden tai koko maailmaan vaikuttavan pandemian vuoksi. 
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Päätutkimuskysymystä tarkennetaan seuraavilla alatutkimuskysymyksillä:  

 

Miten digitalisaatio vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan osaamisvaatimuksiin? 

 

Miten yritysvastuuraportoinnin lisääntyminen vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan 

työtehtäviin? 

 

Alatutkimuskysymyksillä pyritään osoittamaan, miten digitalisaatio ja yritysvastuura-

portointi muuttavat laskentatoimen asiantuntijan työtehtäviä ja osaamisvaatimuksia. 

Tässä tutkielmassa digitalisaatiolla tarkoitetaan laskentatoimen manuaalisten työvai-

heiden korvaamista sähköisillä järjestelmillä. Yritysvastuuraportoinnilla tarkoitetaan 

yritysten tuottamaa informaatiota yhtiön taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioi-

den hoitamisesta. 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään laskentatoimen asiantuntijan rooliin ja siihen, mitä 

vaatimuksia rooli asettaa työtä tekevän henkilön ominaisuuksille ja taidoille. Työn 

ulkopuolelle rajataan laskentatoimen roolin muutoshistoria. Tutkimuksessa käytetään 

terminologian homogeenisuuden vuoksi termiä laskentatoimen asiantuntija. Lasken-

tatoimen asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yrityksen sisällä las-

kentatoimen työtehtävien parissa. Laskentatoimen työtehtävät painottuvat pääasias-

sa johdon laskentatoimen työtehtäviin, mutta voivat sisältää myös ulkoisen laskenta-

toimen työtehtäviä.  

 
1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään kirjallisuutta toimintaympäristön muu-

toksesta, digitalisaatiosta, yritysvastuuraportoinnista sekä näiden vaikutuksesta las-

kentatoimen asiantuntijan ominaisuus- ja taitovaatimuksiin. Lähdemateriaalia valitta-

essa on pyritty löytämään mahdollisimman tuoreita aihepiiriä käsitteleviä tutkimuksia 

(kts. esim. Appelbaum et al. 2017; Dagiliene & Šutiene 2019; Egan & Tweedie 2018; 

Lodhia & Sharma 2019; Nielsen 2018; Rikhardsson & Yigitbasioglu 2018 ja Rufino et 

al. 2018). 
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Teoreettisen viitekehyksen ensimmäisessä osiossa käsitellään toimintaympäristön 

muutosta (kts. esim. Järvenpää 2007; Granlund & Lukka 1998a ja Taylor & Scapens, 

2016). Toimintaympäristöä muuttavina voimina keskitytään tarkemmin digitalisaa-

tioon (kts. esim. Caglio 2003 ja Scapens & Jazayeri 2003) ja yritysvastuuraportointiin 

(kts. esim. Albelda 2011; Burritt et al. 2002; Schaltegger & Zvezdov 2015 ja Özsöz-

gün 2014) omissa luvuissaan, koska digitalisaation ja yritysvastuuraportoinnin merki-

tyksen kasvamista laskentatoimen asiantuntijan rooliin vaikuttavana tekijänä voidaan 

pitää todennäköisenä. Lopuksi teoreettinen viitekehys esittelee laskentatoimen asian-

tuntijan ominaisuuksia ja taitoja. Aiemmissa tutkimuksissa on käsitelty runsaasti las-

kentatoimen asiantuntijan taidolle olevia odotuksia (kts. esim. Byrne & Pierce 2007; 

Caglio 2003; Granlund & Lukka 1997 ja Rufino et al. 2018).  Tutkimuksen teoreetti-

nen viitekehys on havainnollistettu alla olevassa kuviossa. 

 

 

Kuvio 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

 
  

Toimintaympäristön 

muutos 

Laskentatoimen 
asiantuntijan 

ominaisuudet ja 
taidot 

Digitalisaatio 
Yritysvastuu-
raportointi 
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus toteutetaan laadullisella menetelmällä haastattelemalla eri yhtiöissä sisäi-

sen laskentatoimen tehtävissä toimivia henkilöitä. Osa haastateltavista toimii esimies-

tehtävässä. Henkilöt on valittu haastateltaviksi, koska he edustavat suomalaisia 

suuryrityksiä, ja yritysten laskentatoimen palveluyksiköt edustavat hyvin tyypillisiä 

sisäisen laskentatoimen palveluita tuottavia yksiköitä. Haastateltavilla on pitkä, yli 

kymmenen vuoden kokemus laskentatoimen tehtävistä kansainvälisessä toimin-

taympäristössä. Yrityksissä, joissa haastateltavat työskentelevät, panostetaan talo-

ushallinnon toiminnoissa digitalisaation hyödyntämiseen ja tehokkuuteen. Pitkän ko-

kemuksensa ja asemansa vuoksi haastateltavilla on monipuolinen näkemys lasken-

tatoimen asiantuntijan tarvitsemista taidoista ja ominaisuuksista. Haastateltavat ovat 

koulutukseltaan kauppatieteiden maistereita. Haastateltavien henkilöiden ja tutki-

muksen laskentatoimen asiantuntijoiden tehtävät sisältävät pääasiassa sisäisen las-

kentatoimen tehtäviä, mutta ne voivat sisältää myös joitakin ulkoisen laskentatoimen 

tehtäviä. Laskentatoimen asiantuntijan työnimikkeitä yrityksessä voi olla esimerkiksi 

Controller, Financial Controller, Talouspäällikkö, Business Controller, Finance Con-

sultant jne. 

 

Aineiston keruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua. Se so-

veltuu tutkimusmenetelmäksi, koska puolistrukturoitu teemahaastattelu mahdollistaa 

tutkittavien oman äänen ja kokemusten esille tuomisen. Haastattelut etenevät etukä-

teen päätettyjen keskeisten teemojen varassa, ja aihepiirit ovat kaikille haastateltavil-

le samat, mutta kysymykset ja niiden järjestys voivat vaihdella (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 48). 

 

Tutkimusaineisto koostuu puhelimessa, Teamsissa ja Skypessä tehdyistä yksilöhaas-

tatteluista. Haastattelun avulla haastateltavilla on mahdollisuus vapaasti esittää omia 

ajatuksiaan tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35-36). Haastattelujen 

runko on sama kaikissa haastatteluissa. Yrityksiä ja niiden laskentatoimen yksiköitä 



 

12 

 

voidaan ajatella vastaavina kuin tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käytetyis-

sä tutkimuksissa niiden kansainvälisen ympäristön sekä työtehtävien laadun vuoksi. 

  

1.5 Työn rakenne 

Työ sisältää kuusi asiakokonaisuutta ja alkaa johdantoluvulla. Toisena lukuna on kir-

jallisuuskatsaus, joka esittelee kirjallisuuden tutkimustuloksia useammasta tutkimuk-

sesta. Kolmas luku käsittelee tutkimusmenetelmää, tutkimuksen aineistoa sekä työn 

rajausta. Luvussa käsitellään aineiston keräämismenetelmä sekä sen analysointi. 

Tutkielman neljäs luku esittelee haastatteluaineiston perusteella saadut tutkimustu-

lokset. Viidennessä luvussa tuloksia peilataan aiheesta aiemmin esitettyyn tutkimuk-

seen, jota on esitetty työn toisessa luvussa. Työn kuudes luku on yhteenveto tutki-

muksesta ja tehdyistä johtopäätöksistä. Luvussa arvioidaan tutkimuksen reliabiliteet-

tia ja validiteettia ja arvioidaan, kuinka hyvin tutkimukselle asetetut tavoitteet on on-

nistuttu saavuttamaan. Luvussa pohditaan myös mahdollisia aiheita jatkotutkimuksia 

varten. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEN VAIKUTUS LASKENTATOIMEN 

ASIANTUNTIJAN ROOLIIN  

Kirjallisuuskatsauksessa laskentatoimen muutosvoimina esitellään globalisaatio 

(Granlund & Lukka 1998a), teknologian kehitys (Caglio 2003), rakennemuutokset, 

sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen lähentyminen (Caglio 2003 ja Scapens & Jazayer 

2003), johtamisen muutos (Järvenpää 2007), ulkoistaminen (Anderson & Vita 2006) 

ja yritysvastuuraportointi (Burritt et al. 2002 ja Özsözgün 2014). Muutosvoimista tar-

kemmin keskitytään digitalisaatioon ja yritysvastuuraportointiin, koska laskentatoimen 

asiantuntijan työtehtävät muuttuvat entistä analyyttisemmiksi sekä liiketoimintaa pro-

aktiivisemmin tukeviksi (Caglio 2003). Yritysvastuuraportoinnin ja laskentatoimen 

suhde on ajankohtainen aihe, vaikka sitä on tutkittu vielä suhteellisen vähän (Lodhia 

& Sharman 2019 ja Egan & Tweedie 2018). Tämän tutkielman kirjallisuuskatsauk-

sessa digitaalisaatiota laskentatoimen viitekehyksessä lähestytään toiminnanohjaus-

järjestelmien, business analytiikan ja Big Datan hyödyntämisen kautta. Laskentatoi-

men asiantuntijan ominaisuus- ja taitovaatimukset ryhmitellään substanssiosaami-

seen, liiketoimintaosaamiseen, IT-osaamiseen, viestintäosaamiseen ja henkilökoh-

taisiin omaisuuksiin (Rufino et al. 2018).  

 

2.1 Toimintaympäristön muutos 

Laskentatoimen toimintaympäristö on kokenut monenlaisia muutoksia. Laskentatoi-

men käytäntöjen lähentymiseen maailmanlaajuisesti on vaikuttanut globalisaatio: yri-

tysten globaalistunut kilpailu sekä monikansallisten yritysten ja maailmanlaajuisten 

konsultointiyhtiöiden vaikutus yhtiöiden toimintaan on lisääntynyt. (Granlund & Lukka 

1998a.) Lisäksi laskentatoimen toimintaympäristöä on muuttanut nopea teknologian 

kehitys sekä laaja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto (Caglio 2003 ja Järven-

pää 2007). 

 

Yritykset ovat myös kokeneet rakenteellisia ja johtamiskulttuuriin liittyviä muutoksia ja 

yrityksen koon merkitys liiketoiminnalle ja talouden ohjaukselle on kasvanut (Byrne & 

Pierce 2007 ja Järvenpää 2007). Laskentatoimi on saatettu nähdä liiketoiminnasta 
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erillisenä osana ja ulkoistaa yrityksen ulkopuolelle (Anderson & Vita 2006). Myös-

kään yritysvastuuraportoinnin merkityksen kasvua laskentatoimea muuttavana voi-

mana ei voida sivuuttaa (Burritt et al. 2002 ja Özsözgün 2014). Laskentatoimen toi-

mintaympäristön muutokseen vaikuttaneet tekijät on havainnollistettu alla olevassa 

kuviossa. 

 

 

 

 

Kuvio 2: Laskentatoimen toimintaympäristön muutokseen vaikuttaneet tekijät (Ander-

son & Vita 2006; Burritt et al. 2002; Granlund & Lukka 1998a ja Järvenpää 2007).  

 

Laskentatoimen toimintaympäristön muutokseen vaikuttaneet tekijät esitellään seu-

raavaksi tarkemmin omissa alaluvuissaan. 
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Globalisaatio 
 

Ajatellaan, että laskentatoimen käytännöt vaihtelevat eri maissa johtuen historiallisis-

ta, kulttuurillisista, taloudellisista, laillisista ja poliittisista eroista (Baker & Barbu 

2007). Laskentatoimen globaaliin yhtenäistymiseen ovat vaikuttaneet eniten kansain-

välinen kilpailu ja tietojärjestelmien ja ohjelmistojen nopea kehittyminen. Kansainvä-

listä homogenisoitumista ovat myös vauhdittaneet maiden väliset instituutiot, kan-

sainvälisesti toimivat konsulttiyhtiöt ja kansainvälisessä käytössä olevat alan oppikir-

jat. Organisaatioiden johtajat kokevat kilpailupainetta ja tavoittelevat tehokkuutta. 

Tämän vuoksi he ovat todennäköisiä asiakkaita kansainvälisten konsulttiyhtiöiden 

markkinoimille uusille innovaatioille. (Granlund & Lukka 1998a.) 

 

Laskentatoimen käytäntöjen yhtenäistymiseen maailmanlaajuisesti ovat vaikuttaneet 

myös lainsäädännön ja talousmarkkinoiden muutokset (Granlund & Lukka 1998a). 

Olennainen muutos kansainvälisessä laskentatoimessa on ollut Euroopan Unionin 

jäsenmaiden listatuille yhtiöille pakollisen IFRS-raportoinnin (International Financial 

Raporting Standards) käyttöönotto vuonna 2005 (Baker & Barbu 2007). Pääoman 

liikkuminen kansallisten rajojen yli vaatii sekä käytännön esteiden vähenemistä että 

raportoinnilta vertailtavuutta ja selkeäkielisyyttä, jotta se kiinnostaa kansainvälisiä 

sijoittajia (Cong Phuong & Dinh Khoi Nguyen 2012). 

 

Organisaatioiden rakennemuutokset ja kasvu 

 

Organisaatioiden rakennemuutokset ja koon kasvu ovat lisänneet laskenta-

asiantuntijan tietämystä liiketoiminnan tilasta yksiköiden välisen yhteistyön avulla 

(Granlund & Lukka 1997). Organisaatioissa strategioiden muutokset ovat muuttaneet 

yritysten prosesseja sekä taloudellisia ja sosiaalisia kontrolleja. Erityisesti yhtiöiden 

informaatiojärjestelmien nähdään määrittävän laskentatoimen käytäntöjä. (Granlund 

& Lukka 1998a.) Myös uudet johdon laskentatoimen työkalut ja tekniikat ovat tuoneet 

johdon laskentatoimen asiantuntijat lähemmäksi liiketoimintaa (Järvenpää 2007). 
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Perinteisen talousyksikön sijaan laskentatoimen asiantuntija voi työskennellä myös 

liiketoimintayksikössä. Liiketoimintaan sijoittumisen tarkoituksena on muuttaa roolia 

lukujen murskaamisesta liiketoiminnalliseen rooliin. Läheinen yhteistyö parantaa 

kontrollien tehokkuutta ja helpottaa lukuihin perustuvaa päätöksen tekoa. (Byrne & 

Pierce 2007 ja Järvenpää 2007.) Liiketoimintaan linkittymisen lisäksi toiminnanoh-

jausjärjestelmien hyödyntäminen on lisännyt IT-yksiköiden ja laskentatoimen välistä 

yhteistyötä. On syntynyt uudenlaisia yhdistelmärooleja, joissa yhdistyy laskentatoi-

men että IT-järjestelmien osaaminen (Caglio 2003).  

 

Johdon odotukset laskentatoimelle 

 

Laskentatoimi on osa organisaatiokulttuuria, jossa yrityksen johto ja talousjohtaja 

toimivat muutoksen eteenpäin viemänä voimana (Granlund & Lukka 1998a ja Jär-

venpää 2007). Johdon odotuksilla, ohjauksella ja arvostuksella on merkittävä vaiku-

tus laskentatoimen ammattilaisen roolin kehitykseen ja ominaisuus- ja taito-

odotuksiin. Johdon odotuksen laskentatoimen kehitykselle tulisi ottaa huomioon 

myös laskentatoimen asiantuntijoiden rekrytointia suunniteltaessa (Rufino et al. 

2018).  

 

Riippuen johdon tavoitteesta voivat johdon odotukset muuttaa laskentatoimen asian-

tuntijan roolia passiivisemmaksi tai aktiivisemmaksi. (Byrne & Pierce 2007; Granlund 

& Lukka 1998a ja Siegel et al. 2003b.) Tällä on olennainen vaikutus laskentatoimen 

asiantuntijan tarvitsemiin ominaisuuksiin. Johdon vaihtuminen tai uusi visio voivat 

viedä laskentatoimen ammattilaisen työtehtäviä myös kohti asiakastyötä ja prosessin 

kehittämistä sekä lisätä työntekijän omia mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työtehtä-

viinsä ja niiden kehitykseen. (Byrne & Pierce 2007; Granlund & Lukka 1998a ja Sie-

gel et al. 2003b.) 
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Ulkoistaminen 
 

Laskentatoimen tehtäviä on ulkoistettu organisaatioiden omista tukitoiminnoista yri-

tyksen ulkopuolisille toimijoille jo pitkään. Vaikka taloustoimintoja pidetään yritykselle 

kriittisenä toimintona informaation tuottajana, sitä ei perinteisesti ole pidetty keskei-

senä toimintona yrityksen liiketoiminnalle. (Anderson & Vita 2006.) Kilpailun kiristymi-

nen on tuonut tarpeen löytää keinoja yrityksen arvon tuottamiselle (Ahmed 2018 ja 

Sofiah, Aman, Maelah, Amiruddin & Hamzah 2013). Laskentatoimen ulkoistamisen 

on nähty parantavan mahdollisuuksia keskittyä yrityksen ydintoimintoihin (Ahmed 

2018; Anderson & Vita 2006 ja Sofiah et al. 2013) ja palvella asiakkaita paremmin 

(Sofiah et al. 2013). Keskeinen kysymys ulkoistamispäätöstä tehtäessä on päättää, 

onko edullisempaa ostaa palveluita markkinoilla olevilta ammattilaisilta vai kehittää ja 

ylläpitää tarvittavaa kilpailukykyä yrityksen sisällä (Fill & Visser 2000). Laskentatoi-

minnot voidaan ulkoistaa esimerkiksi yhtiön sisäiseen tytäryhtiöön, käyttämällä ulko-

puolista kotimaista palveluntarjoajaa tai siirtämällä toiminnot ulkomaille. (Sofiah et al. 

2013.)  

 

Globalisaation ja teknologian kehittymisen on nähty helpottavan laskentatoimen toi-

mintojen ulkoistamista. (Sofiah et al. 2013.) Taloustoimintojen ulkoistaminen on tuo-

nut yrityksille myös merkittäviä kustannussäästöjä, kun ulkoistus on tehty halvan työ-

voiman maihin, kuten Aasiaan. (Anderson & Vita 2006 ja Sofiah et al. 2013.) Pilvi-

pohjaisten tietojärjestelmien lisääntyminen on helpottanut laskentatoimen toimintojen 

ulkoistamista. Pilvipalvelut ovat käyttäjille edullisia, ja ne tarjoavat reaaliaikaista tie-

toa, joka on helposti käyttäjälle saatavilla. (Asatiani & Penttinen 2019 ja Oliveira, 

Thomas & Espadanal 2014.) Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tehok-

kaamman raportoinnin, ja ulkoistuspalveluille jää aikaa asiakkaille lisäarvoa tuottavil-

le palveluille kuten reaaliaikaisen tiedon tuottamiseen kustannustehokkaasti, asiak-

kaan yhteydenpitoon ja liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä asiakkaan kanssa. 

(Pomering & Kammerer 2019.)  
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Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen lähentyminen 
 

Suomessa laskentatoimi on perinteisesti jaettu sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoi-

meen. Sisäisen laskentatoimen päätehtävä on tukea johdon päätöksentekoa ja kont-

rollitoimenpiteitä. Ulkoisen laskentatoimen päätehtävä on raportoida yhtiön taloudelli-

sesta tilanteesta yhtiön ulkopuolisille, kuten osakkeenomistajille ja velkojille. Ulkoinen 

ja sisäinen laskentatoimi ajatellaan usein yrityksissä erillisinä toimintoina. (Granlund 

& Lukka 1997.)  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottamisen katsotaan muuttavan sekä ulkoisen 

että sisäisen laskentatoimen asiantuntijoiden roolia tuoden ulkoisen ja sisäisen las-

kentatoimen lähemmäksi toisiaan. Lähentyminen tapahtuu sekä teknologisen kehit-

tymisen kautta laskentatoimen tietojärjestelmien että IT-ratkaisujen avulla (Caglio 

2003; Chen et al. 2012; Scapens & Jazayer 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 

2013). Ilmiötä kutsutaan hybridisaatioksi. Työtehtävien taitovaatimukset muuttuvat, 

koska toiminnot, prosessit ja roolit yhtiöissä yhdistyvät tahattomasti tai suunnitellusti. 

(Burns & Baldvinsdottir 2005; Caglio 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). Syn-

tyy uusia hybridi-rooleja, joissa tulee hallita sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoi-

men prosessit. Tällaiset roolit mahdollistavat toimimisen koko organisaation infor-

maation tuottajana sekä vahvemman sitoutumisen ja osallistumisen liiketoiminnan 

johtamiseen. (Caglio 2003.)  

 

Myös laskentatoimien fokuksen muutos yhdistää sisäistä ja ulkoista laskentatoimea. 

Sisäisen laskentatoimen muutos vie kohti tulevaisuuteen suuntaavaa strategista 

suunnittelua ja kontrollointia. Ulkoisen laskentatoimen muutos vie kohti tulevaisuu-

teen suuntaavaa käypään arvoon perustuvaa arvioimista ja päätöksentekoa. (Taipa-

leenmäki & Ikäheimo 2013). Molempien laskentatoimien muutos suuntaa historiasta 

tulevaisuuteen: suunnitteluun, päätöksentekoon ja kontrollointiin. Taipaleenmäen ja 

Ikäheimon (2013) näkemyksen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että sisäinen ja 

ulkoinen laskentatoimi eivät kuitenkaan koskaan täysin integroidu keskenään.   



 

19 

 

2.2 Digitalisaation vaikutukset laskentatoimen työtehtäviin 

Kilpailuetua saadakseen yritysten pitää löytää keinoja laskentatoimen tehostamiseen. 

Yksi laskentatoimen tehostamisen mahdollistaja on digitalisaatio. Digitalisaatio on 

vaikuttanut laskentatoimen työtehtävien kehitykseen erityisesti tehokkaiden tietojär-

jestelmien, kuten toiminnanohjausjärjestelmien ja laajoja tietokantoja tehokkaasti kä-

sittelevien ohjelmien kautta (Caglio 2003; Chen et al. 2012; Granlund & Lukka 1998a 

ja Järvenpää 2007.) Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) mahdollistaa kaikkien toimin-

tojen yhdistämisen yhteen järjestelmään ja tarjoaa suoran, reaaliaikaisen yhteyden 

liiketoiminta- ja talousinformaatioon sekä mahdollistaa johtamisen yhdenmukaistami-

sen ja joustavuuden sekä organisaatiorakenteen madaltamisen. (Chen et al. 2012 ja 

Maguire, Ojiako & Said 2010.)  

 

Kirjallisuuden mukaan ERP-järjestelmät hoitavat jo useita niistä tehtävistä, joita en-

nen hoiti laskentatoimen asiantuntija. Rutiininomaisen informaation tuottamisen työ-

tehtävät ovat vähentyneet, kun liiketoiminnan on mahdollista seurata reaaliaikaisia 

talouden raportteja suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä. ERP-järjestelmien käyt-

töönotto on myös parantanut laskentainformaation laatua ja laajentanut laskentatoi-

men asiantuntijoiden työnkuvaa. (Kts. esim. Appelbaum et al. 2017; Chen et al. 2012; 

Caglio 2003; Scapens & Jazayeri 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). ERP-

järjestelmän käyttöönoton avulla voidaan myös parantaa kirjanpidon audit trailia ja 

yhtiön hyvää hallintotapaa (corporate governance). ERP-järjestelmän käyttöönotto 

voi muuttaa yhtiön sisäisen kontrollin fokuksen kirjanpidosta liiketoimintaprosessiin. 

(Chen et al. 2012.) 

 

ERP-järjestelmien avulla laskentatoimen asiantuntijoista voi kehittyä proaktiivisia ja 

tehokkaita oikea-aikaisen ja liiketoimintaa tukevan ja tulevaisuutta ennustavan infor-

maation tuottajia. ERP-järjestelmiä tulisi opetella hyödyntämään sekä sisäisen että 

ulkoisen ja taloudellisen sekä ei-taloudellisen informaation tuottamisessa (Appel-

baum et al. 2017). Koska ERP-järjestelmän käyttöönotto tehostaa työntekoa ja vä-

hentää rutiinitöitä, se luo motivaatiota uuden oppimiselle ja ammatilliselle kasvulle. 
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Myös kilpailupaine laskentatoimen asiantuntijoiden välillä lisääntyy, kun persoonan 

ominaisuudet ja taidot korostuvat. (Chen et al. 2012.) Organisaatiot tarvitsevat las-

kentatoimen asiantuntijoita, joilla on liiketoimintaosaamista, kykyä strategiseen pää-

töksentekoon ja tietojärjestelmätaitoja (Caglio 2003). 

 

ERP-järjestelmien lisäksi business analytiikkaa voidaan hyödyntää laskentatoimen 

tehostamisessa. Business analytiikkaa käytetään informaatioteknologiassa tiedon 

hankkimiseen ja analysointiin tietojenkäsittelyn avulla. Tieto voidaan hankkia yhtiön 

sisäisistä tiedoista tai ulkoisista ohjelmistoista. (Nielsen 2018.) Business analytiikka ja 

Big Data mahdollistavat perinteisiä tietojenkäsittelytapoja laajemman valtavien, jä-

sentelemättömien tietomassojen tallentamisen, käsittelyn ja analysoinnin. Big Data –

teknologian avulla organisaatiot voivat hyödyntää entistä laajempia ja erilaisissa 

muodoissa olevia tietomassoja sisäisessä ja ulkoisessa laskentatoimessa sekä 

muussa taloudellisessa raportoinnissa. (Warren, Moffitt & Byrnes 2015.)  

 

Yhtiöt pyrkivät hyödyntämään digitalisoituja järjestelmätietoja ja automatisoituja liike-

toimintaprosesseja tehostaakseen yhtiön päätöksentekoa. Business analytiikan tar-

koitus on ennen kaikkea auttaa yhtiön johtoa tekemään parempia liiketoimintapää-

töksiä. Hyödyntäessään business analytiikkaa ja Big Dataa laskentatoimen asiantun-

tijan tulee ratkaista, mitä Big Datan avulla saatavasta valtavasta tietomassasta hyö-

dynnetään ja mistä analyyseja tehdään. Tutkimusten mukaan business analytiikan 

hyödyntämisellä päätöksenteossa on vahva tarve. (Nielsen 2018.) Big Datan avulla 

voidaan parantaa informaation laatua, luotettavuutta sekä läpinäkyvyyttä ja oikea-

aikaisuutta (Warren et al. 2015).  

 

Nielsenin (2018) tutkimuksen mukaan business analytiikka voi auttaa laskenta-

asiantuntijoita kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä tulevaisuuden ennustamisessa. 

Se voi parantaa laskenta-asiantuntijoiden luovuutta ja kykyä visualisoida sekä vies-

tintää. Lisäksi business analytiikan avulla laskenta-asiantuntija voi kehittää analyytti-

sia taitojaan ja tehdä enemmän ja parempia faktoihin perustuvia päätöksiä. Seuraava 

kuvio havainnollistaa business analyytikan mahdollisuuksia. 
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Kuvio 3: Business analytiikan vaikutukset johdon laskentatoimen ammattilaisiin (Niel-

sen 2018). 

 

Granlundin ja Lukan (1998b) tutkimuksen mukaan teknologiaa voidaan pitää yhtenä 

merkittävimpänä laskentatoimea muuttavana tekijänä. Kuitenkin Granlundin ja Mal-

min (2002) tutkimuksen mukaan ERP-järjestelmien integraatiolla on ollut vain vähäi-

siä vaikutuksia laskentatoimen ammattilaisten työtehtäviin. Huomionarvoista on, että 

vaikutukset ovat vaihdelleet heidän tutkimuksessaan haastateltujen yritysten välillä, 

koska yksikään ERP-järjestelmän integraatioprojekti ei ole samanlainen.  

 

Monet laskentatoimen ammattilaisten käyttämistä järjestelmistä ovat myös ERP-

järjestelmästä erillisiä, eikä niitä ole kehitetty alun perin laskentatoimen vaan liiketoi-

minnan tukemista varten. Laskentatoimen asiantuntijat eivät vielä ole oppineet hyö-

dyntämään ERP-järjestelmien tarjoamaa informaatiota, joka mahdollistaisi sekä liike-

tapahtumia kuvailevat, ennustavat että neuvovat analyysit. (Appelbaum et al. 2017.) 

Granlundin ja Malmin (2002) tutkimuksen mukaan ERP-järjestelmän käyttöönotto on 

kuitenkin poistanut laskentatoimen rutiinitehtäviä ja tuonut lisäaikaa arvoa tuottaville 
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tehtäville johdon kontrollointia ja päätöksentekoa varten. Johdon johtamistapaa ERP-

järjestelmät eivät ole muuttaneet olennaisella tavalla.  

 

Johto voi pitää teknologian kehittymistä yrityksen toimintaa muuttavana voimana 

(Rikhardsson ja Yigitbasioglu 2018), mutta pelkkä teknologian kehitys ei riitä tehos-

tamaan yritystoimintaa, jos johto ei ole perehtynyt muutokseen osallistuvien henkilöi-

den mielikuviin muutoksesta. Motivaatiolla on olennainen vaikutus järjestelmämuu-

tosprojekteihin omistautumiselle. (Taylor & Scapens 2016.) Koska ERP-järjestelmät 

korvaavat monia laskenta-asiantuntijan tehtävistä, tulisi muutos kohdata positiivisella 

asenteella (Chen et al. 2012). Vaikka vanhat, joustamattomat järjestelmät voidaan 

nähdä käyttäjien silmissä ongelmallisina ja järjestelmämuutos positiivisena, organi-

saation tasolla voi olla hankala päästä johdon haluamaan tavoitteeseen, jos mieliku-

vat muutoksesta ovat vääriä tai muutoksen tavoite on epäselvä. Apuna käyttöön-

otoissa voi esimerkiksi olla järjestelmämuutoksissa onnistuneiden henkilöiden refe-

renssit. (Taylor & Scapens 2016.) 

 

Tulevaisuudessa laskentatoimen asiantuntijan keskeinen kilpailukyky on motivaatio 

muuttua laskentatoimen muutoksen mukana. Liiketalouden ja teknologian muutos on 

jatkuvaa ja tarvittavat IT-taidot muuttuvat ajan kuluessa, joten tarvittavia taitoja tulee 

päivittää ja kehittää koko ajan. (Nielsen 2018 ja Spraakman et al. 2015.) Kirjallisuu-

den mukaan laskentatoimen asiantuntija voi vaikuttaa tulevaisuuteensa opettelemalla 

hyödyntämään business analytiikkaa ja ERP-järjestelmiä. 

 

Business Intelligence -järjestelmien ja laskentatoimen välistä suhdetta on tutkittu vie-

lä vähän (Nielsen 2018 ja Rikhardsson & Yigitbasioglu 2018). Business analytiikka 

voi olla laskentatoimen asiantuntijoille yksi mahdollisuus olla parantamassa yhtiöiden 

päätöksentekoa. Jo laskentatoimen opiskelijoille on mahdollista opettaa, kuinka bu-

siness analytiikkaa voidaan hyödyntää lisäarvon tuottamisessa liiketoiminnalle. Jos 

laskenta-asiantuntija haluaa yhtiön päätöksentekoon mukaan business analytiikkaa 

hyödyntämällä, kannattaa IT-taitojen lisäksi kehittää myös tilastotieteellistä osaamista 

ja viestintätaitoja. Kykyä kokonaisvaltaiseen ajatteluun ei tule unohtaa, koska bu-
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siness analytiikka on vain malli todellisuudesta. Mallia pitää osata analysoida peh-

meillä arvoilla: intuitiolla ja luovuudella. (Nielsen 2018.) 

 
2.3 Yritysvastuuraportoinnin kasvun vaikutukset laskentatoimen työtehtäviin 

Sidosryhmien kiinnostus ja arviointi yhtiön liiketoimintaan ja suorituskykyyn perustuu 

myös muuhun kuin perinteiseen laskentainformaatioon. Osakkeenomistajat ja muut 

sidosryhmät odottavat yhtiöiltä läpinäkyvyyttä niiden taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

ympäristöasioiden tilanteesta. (Burritt et al. 2002 ja Özsözgün 2014.) Huomionarvois-

ta on, että yhtiöiden yhteiskunnalliset vaikutukset kiinnostavat usein laajempaa jouk-

koa sidosryhmiä kuin tavanomaiset taloustiedot (Niskala, Pajunen, & Tarna-Mani 

2015). Tämä aiheuttaa yrityksille vaatimuksia ja paineita yritysvastuuraportoinnille 

(Jackson & Apostolakou 2010 ja Young & Marais 2012), joka voi antaa yrityksestä 

jopa arvokkaampaa tietoa kuin perinteinen talousinformaatio (Lamberton 2005). Alla 

oleva kuvio kuvaa yritysvastuuraportoinnin sisältöä ja sidosryhmiä. 

 

 

 

Kuvio 4: Yritysvastuuraportoinnin merkitys sidosryhmille (Niskala et al. 2015). 
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Johtajilla voi olla erilaiset motivaatiot yritysvastuuraportointiin panostamiseen (Schal-

tegger & Burritt 2018), ja se voi näkyä yritysvastuuraportoinnin lopputuloksessa 

(Young & Marais 2012). Yritysvastuuraportoinnin lisäksi yritysvastuun johtaminen 

käsittää sen suunnittelun, mittaamisen ja analysoinnin. Lisäksi tulee huomioida ym-

päristötoimintojen, sosiaalisten ja taloudellisten toimintojen parantaminen tarkoituk-

sena luoda kestävä kehitys organisaatiolle itselleen sekä koko ympärillä olevalle yh-

teisölle (Schaltegger & Burritt 2018).  

 

Jacksonin ja Apostolakoun (2010) tutkimuksen mukaan motivaationa yritysvastuura-

portoinnin kehittämiseen toimii sen luoma mahdollisuus parantaa yrityksen mainetta 

sidosryhmien silmissä vastuullista liiketoimintaa harjoittavana toimijana.  Kaurin ja 

Lodhian (2018) tutkimuksen mukaan sidosryhmien yhteys tulisi huomioida myös or-

ganisaation yritysvastuutavoitteiden, yritysvastuuraportoinnin ja tietojärjestelmien 

suunnittelussa. Sidosryhmien huomioiminen suunnitteluvaiheessa parantaa yritys-

vastuuraportoinnin läpinäkyvyyttä sidosryhmille ja lisää sidosryhmien kiinnostusta 

yhtiöön.  

 

Sidosryhmien jäljessä ja niiden luomassa paineessa myös lainsäätäjät ovat herän-

neet yritysvastuuraportoinnin merkitykseen. Laki kirjanpitolain muuttamisesta 

(1376/2016) laadittiin, koska EU-direktiivi muutti Suomen kirjanpitolakia (1336/1997) 

niin, että suuret, yleisen edun kannalta merkittävät yhtiöt joutuvat raportoimaan yh-

teiskuntavastuustaan ensimmäisen kerran tilinpäätöksessä 2017. Raportointivelvolli-

suus koskee yrityksiä, joiden henkilömäärä tilikaudella on keskimäärin 500 henkilöä, 

liikevaihto yli 40 miljoonaa ja taseen arvo 20 miljoonaa euroa. Raportoinnin tulee si-

sältää liiketoimintamalli sekä kertoa ympäristöä, työntekijöitä ja sosiaalisia toimilinjoja 

koskevista asioista ja niihin liittyvistä riskeistä. (TEM 2020.)  

 

Tutkimusten mukaan laskentatoimen asiantuntijat voivat tehdä yritysvastuuraportoin-

nissa aktiivista yhteistyötä yhtiön johdon kanssa (Albelda 2011; Schaltegger & Zvez-

dov 2015 ja Özsözgün 2014). On todennäköistä, että laskentatoimen asiantuntijoiden 
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rooli yritysvastuuraportoinnissa tulee kasvamaan. On kuitenkin vielä epäselvää, mil-

laiseksi tämä rooli tulee muodostumaan (Özsözgünin 2014).  

 

Yritysvastuuasioista raportoidaan osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille yleensä 

talousraportoinnin yhteydessä, ja tämä tuo laskentatoimen asiantuntijoille uutta vas-

tuuta. Laskentatoimen asiantuntijoiden on kehitettävä uusia kykyjä ja osaamista vas-

tatakseen yritysvastuuraportoinnin haasteeseen ja osatakseen raportoida luotetta-

vasti sosiaalisesta vastuusta ja ympäristövastuusta tilinpäätöksessä ja yritysvastuu-

raporteissa. Laskentatoimen tietojärjestelmät on kehitetty valvomaan, havainnoi-

maan, mittaamaan ja arvioimaan yhtiön suoritusta, mutta ne keskittyvät perinteisesti 

mittaamaan yhtiön numeraalista tulosta. (Özsözgün 2014.) 

 

Schalteggerin ja Zvezdovin (2015) tutkimuksen mukaan laskentatoimen asiantuntijat 

eivät ole vielä integroituneet yritysvastuuraportointiin tai –laskentaan. Kirjallisuuden 

mukaan pienemmissä organisaatioissa laskenta-asiantuntijat toimivat perinteisissä 

laskennan tehtävissä todennäköisesti resurssien puutteen vuoksi. Suuremmissa or-

ganisaatioissa laskenta-asiantuntijat kehittävät yritysvastuuraportointia. Kehittämisen 

tarkoituksena on parantaa raportointia vastaamaan lain vaatimuksia sekä edistää 

yhteyttä sidosryhmiin. (Mistry & Low 2014.) Vielä on kuitenkin tavanomaista, että yri-

tysvastuuraportoinnista yrityksissä vastaa yleensä oma yritysvastuuraportointiyksik-

kö, eikä numeroraportointiin yhdistettävä laskentatoimen ammattilainen. (Albelda 

2011 ja Dagiliene & Šutiene 2019).  

 

Todennäköisenä laskenta-asiantuntijan roolina tulevaisuudessa voi olla organisaation 

laajuisten yritysvastuuraportointitavoitteiden luonti. Tavoitteet voivat heijastua yrityk-

sen ja laskenta-asiantuntijan omasta yritysvastuuraportointinäkemyksestä. (Özsöz-

gün 2014.) Laskentatoimen asiantuntijan tehtäviä yritysvastuuraportoinnissa on: 

 

 kehittää yhtiön yritysvastuuraportoinnille mittarit (Schaltegger & Zvezdov 2015 
ja Özsözgün 2014.) 
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 löytää yhteys yhtiön ei-taloudellisten ja taloudellisten arvojen välillä (Schalteg-
ger & Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014.) 

  

 raportoida yhtiön ympäristöön ja ihmisiin vaikuttavista toimista sidosryhmille 
(Schaltegger & Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014.) 
 

 luoda yrityksen vastuullisuustoimista jäljitettäviä ja johdettavia (Schaltegger & 
Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014.)  

  

 ottaa organisaatiota informoiva ja kouluttava rooli (Mistry & Low 2014; Schal-
tegger & Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014.) 
 

 yritysvastuuraportointia koskevien lakien tulkinta (Mistry & Low 2014 ja Öz-
sözgün 2014.) 

 

Koska laskentatoimen asiantuntijoilla on usein erinomainen kokonaiskuva koko yhti-

östä, he voivat opastaa koko organisaatiota toimimaan vastuullisuusasioissa lain 

odottamalla tavalla (Mistry & Low 2014 ja Özsözgün 2014). Yritysvastuuasioihin pe-

rehtynyt, taitava laskentatoimen asiantuntija kykenee viemään informaation myös 

liiketoimintaan ja yhdistämään voimansa muiden ammattilaisten kanssa. Lisäksi hän 

osaa tuottaa täsmällistä, tehokasta ja tarkoituksenmukaista yritysvastuuraportointia. 

Yhteistyö muiden yksiköiden kanssa auttaa organisaatiota yhteisvastuuraportoinnis-

sa onnistumisessa. Koska tällainen yksiköiden välinen yhteistyö on vielä epätavallista 

ja sitoo resursseja, tulee johdon tukea laskentatoimen asiantuntijoita kehityksessä. 

(Egan & Tweedie 2018.) 

 

Laskentatoimen asiantuntijat voivat alkaa kehittää järjestelmiä yritysvastuuraportoin-

tia paremmin tukeviksi. Haasteina yritysvastuuraportoinnin kehityksessä on yritysvas-

tuuraportointikäytäntöjen implementointi järjestelmiin ja organisaatioon sekä kehityk-

seen käytettyjen kustannusten suhde siitä saatavaan hyötyyn. (Özsözgün 2014.) 

Vaikka yritysvastuustrategia olisi osa yrityksen strategiaa, voi yritysvastuuraportoin-

nin linkittäminen yrityksen tietojärjestelmään jäädä tekemättä. Ilman tietojärjestel-

mään linkittämistä yritysvastuustrategia jää irralliseksi yrityksen johdon muista tavoit-

teista sekä etäiseksi myös operatiivisille toiminnoille. (Dagiliene & Šutiene 2019.) 
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Yritysvastuuraportointi tuotetaan usein omassa erillisessä tietojärjestelmässä (Dagi-

liene & Šutiene 2019), vaikka yritysvastuun johtamisen kannalta yritysvastuurapor-

tointi tulisi integroida eikä tuottaa erillisessä järjestelmässä (Maas, Schaltegger & 

Crutzen 2016). Yritysten tulisi priorisoida yritysvastuustrategian ja tietojärjestelmien 

linkittämistä, jotta yritykset voisivat kasvattaa sosiaalista vastuullisuutta ja hyödyntää 

siinä yrityksen jo olemassa olevaa kapasiteettia (Dagiliene & Šutiene 2019). 

 

2.4 Laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot 

Tässä tutkielmassa laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot jaetaan kuu-

teen osa-alueeseen, joihin tutustutaan seuraavaksi tarkemmin omissa alaluvuissaan. 

Laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot on jaettu substanssiosaamiseen, 

liiketoimintaosaamiseen, IT-osaamiseen, viestintäosaamiseen sekä henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin (Rufino et al. 2018). Nämä ominaisuudet ja taidot on kuvattu alla ole-

vassa kuviossa. 

 

 

 

Kuvio 5: Laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot (Rufino et al. 2018). 

 

Substanssi 

Liiketoiminta 

IT 

Viestintä 

Henkilökohtaiset 
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Substanssiosaaminen 
 

Kun jätetään huomiotta laskentatoimen asiantuntijan toimiala, työvuodet tai asema 

yhtiössä, pidetään organisaatioissa tärkeimpänä odotuksena laskenta-asiantuntijan 

osaamiselle erinomaista laskentatoimen substanssiosaamista. Tätä painotetaan 

myös laskentatoimen asiantuntijoiden koulutuksessa. (Rufino et al. 2018.) Laskenta-

toimen perusosaamisen odotukset ovat hyvin laajoja ja käsittävät sekä ulkoisen että 

sisäisen laskentatoimen ja talousjuridiikan perusosaamista.  

 

Laskentatoimen perussubstanssiosaamiseen luettavia taitoja ovat tilinpäätöksen laa-

timinen ja tulkinta perustuen tilinpäätösstandardeihin, tilintarkastuksen perusteiden 

ymmärtäminen, kustannusten johtaminen, johdon laskentatoimi, verolait ja yhtiöoike-

us (Rufino et al. 2018; Granlund & Lukka 1997 ja Spraakman et al. 2015). Huomion-

arvoista on, että tilinpäätöksen laatiminen ja tulkinta yleensä vaativat toimialan ja lii-

ketoiminnan ymmärtämistä ja liiketoimintaan osallistumista (Ottoson, Nikitina-

Kalamae & Gurvits 2016). 

 

IT-osaaminen 

 

Koko ajan enenevässä määrin korostuvat myös laskentatoimen asiantuntijan IT-

osaaminen ja kyky käyttää erilaisia tietojärjestelmiä (Byrne & Pierce 2007; Chen, 

Huang, Chiu & Pai 2012; Caglio 2003 ja Rufino et al. 2018). IT-osaamisen vaatimuk-

siin luetaan myös tietojärjestelmien suoritustason ymmärtäminen, jotta voidaan var-

mistaa, että yrityksessä hyödynnetään nykyaikaisia ja tehokkaita järjestelmiä. Lisäksi 

tulee ymmärtää, miten järjestelmien avulla on mahdollista järjestää ja kehittää yhtiön 

sisäisiä hallinnollisia kontrolleja. Laskentatoimen asiantuntijan odotetaan toimivan 

aktiivisesti mukana järjestelmän käyttöönottoprojektissa. Käyttöönottoprojekteihin on 

kuitenkin yleensä saatavilla tukea IT-ammattilaisilta. (Rufino et al. 2018.)  
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Liiketoimintaosaaminen 
 

Kirjallisuuden mukaan laskentatoimen asiantuntijalta odotetaan liiketoimintaan pereh-

tymistä ja sen prosessien tuntemista, koska laskentatoimen asiantuntijan rooli on 

muuttunut kohti business partneria (Byrne & Pierce 2007 ja Rufino et al. 2018). Kun 

laskentatoimen asiantuntija on yhteistyössä liiketoiminnan kanssa, kontrollien tehok-

kuus paranee, koska laskentatoimen asiantuntijalla on parempi ymmärrys missä, 

miksi ja milloin kontrolleja tarvitaan ja miten mittareita tulee kehittää. Laskentatoimen 

integroituminen liiketoimintaan myös parantaa talousinformaation laatua ja sen arvoa 

yrityksen johdolle. Integroitumisen ansiosta laskentatoimen asiantuntijat ymmärtävät 

paremmin, millaista tietoa johto taloudesta tarvitsee päätöksentekoa varten. (Byrne & 

Pierce 2007; Järvenpää 2007 ja Rufino et al. 2018.)  

 

Liiketoimintaorientoitunut laskentatoimen asiantuntija ajattelee liiketoimintaa koko-

naisvaltaisesti ja hallitsee yhteistyön yhtiön eri yksiköiden kanssa. Tämä mahdollistaa 

lisäarvon tuottamisen yritykselle. (Granlund & Lukka 1997 ja Siegel, Sorensen & 

Richtermeyer 2003a). Johdolle lisäarvoa tuottava laskentatoimen asiantuntija analy-

soi liiketoimintaprosesseja katse strategiassa ja tulevaisuudessa pyrkien osakkeen-

omistajien arvon kasvattamiseen (Appelbaum et al. 2017; Chen et al. 2012; Granlund 

& Lukka 1997; Granlund & Lukka 1998a ja Scapens & Jazayeri 2003). 

 

Lambertin ja Sponemin (2011) näkemyksen mukaan laskentatoimen asiantuntijat 

eivät ole onnistuneet toimimaan niin hyvin business partnereina johdon tukena kuin 

kirjallisuudessa usein ajatellaan. Laskentatoimi tasapainoilee itsenäistymisen ja liike-

toimintaan integroitumisen dilemman välillä. Lambertin ja Sponemin (2011) mielestä 

laskentatoimen asiantuntijoiden ei tule toimia liian itsenäisesti, jotta liiketoiminta ei 

unohda kiinnittää huomiota talouden perusasioihin, kuten kannattavuuteen, ja ala 

toimia liian innovaatiokeskeisesti riskeistä välittämättä. Heidän näkemyksensä mu-

kaan, kun laskentatoimen asiantuntijoiden itsenäisesti toimimista rajoitetaan, lasken-

tainformaatio integroituu paremmin johdon päätöksenteon kanssa. 
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Viestintätaidot 

 

Koska yhteistyö asiakkaiden, yhtiön muiden yksiköiden ja johdon kanssa lisääntyy, 

korostuvat myös laskentatoimen asiantuntijan viestintätaidot. Viestintätaidoilla tarkoi-

tetaan kykyä analyyttiseen ajatteluun sekä suullisen ja kirjallisen viestinnän erin-

omaista hallintaa. (Byrne & Pierce 2007; Chen et al. 2012 ja Rufino et al. 2018.) Va-

kuuttava asiantuntija kommunikoi selkeästi ja perustelee näkemyksenä selkeillä ar-

gumenteilla (Granlund & Lukka 1997 ja Russell et. al. 1999).  

 

Kykyä viestiä selkeästi suullisesti ja kirjallisesti tarvitaan mm. talousraporttien, tilin-

päätösinformaation ja tilintarkastusdokumentaation esittelyyn tilanteesta riippuen joko 

johdolle, asiakkaille, osakkeenomistajille tai muulle yleisölle. Vakuuttavaa argumen-

tointitaitoa tarvitaan esimerkiksi alan käytännöissä ja lainsäädännöissä tapahtunei-

den muutosten viestimiseen johdolle ja muulle organisaatiolle. (Rufino et al. 2018.) 

Nykyään laskentatoimen asiantuntijoilta odotetaan myös valmiutta esiintyä ja koulut-

taa muuta organisaatiota talouteen ja talousjärjestelmiin liittyvissä muutoksissa 

(Chen et al. 2012). 

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

 

Laskentatoimen asiantuntija voi vaikuttaa omaan rooliinsa asenteensa, persoonalli-

suutensa ja kiinnostustensa kautta. Työssä tarvitaan kykyä sekä yhteistyöhön että 

itsenäiseen työhön. Tiivistä yhteistyötä tekevälle laskentatoimen asiantuntijalle odo-

tettuja ominaisuuksia ovat ihmissuhde- ja tiimityöskentelytaidot sekä asiakaspalvelu-

taidot, erityisesti lähestyttävyys ja joustavuus. (Byrne & Pierce 2007; Rufino et al. 

2018; Russell et. al. 1999 ja Siegel, Sorensen & Richtermeyer 2003b). Laskentatoi-

men asiantuntijalta odotetaan myös kykyä kriittiseen ja analyyttiseen itsenäiseen 

ajatteluun sekä erinomaista paineensietokykyä tiukkojen aikataulujen luodessa aika-

paineita (Rufino et al. 2018). 
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Työn luonteen jatkuvan muutoksen vuoksi laskenta-asiantuntijan tulisi olla motivoitu-

nut sitoutumaan elinikäiseen oppimiseen (Chen et al. 2012; Siegel et al. 2003b ja 

Rufino et al. 2018). Laskentatoimen alan monimuotoisuuden ansiosta omaa työuraa 

voi kehittää, ja sen suuntaa voi muuttaa myös oman kiinnostuksen mukaan lisäkoulu-

tuksella (Järvenpää 2007). Koska ammattitaidon ylläpitämiselle jatkuva oppiminen on 

tärkeää, kannattaa laskentatoimen ammattilaisen osallistua koulutuksiin ja seminaa-

reihin mahdollisuuksien mukaan (Rufino et al. 2018).  

 
Arvoilla ja asenteella sekä persoonan mukautumis- ja aloitekyvyllä on merkitystä 

työssä menestymiseen (Burns & Baldvinsdottir 2005; Byrne & Pierce 2007 ja Rufino 

et al. 2018). Taylorin ja Scapensin (2016) tutkimuksessa tutkittiin yhden yrityksen 

kahta samankaltaista talousyksikköä, joissa toteutettiin taloudenohjausjärjestelmän 

käyttöönottoprojekti. Muutokseen positiivisemmin suhtautunut yksikkö pääsi projek-

tissa parempaan lopputulokseen ja onnistui lisäarvon tuottamisessa yritykselle pel-

kän työssä suoriutumisen lisäksi. Tutkimuksessa todettiin, että negatiivinen suhtau-

tuminen muutokseen voi johtua huonosta ammatti-itsetunnosta. Uuden järjestelmän 

käyttöönotto auttoi kuitenkin myös negatiivisesti muutokseen suhtautuneita nykyisen 

identiteetin ja uuden halutun tulevaisuuden ammatti-identiteetin määrittämisessä.  
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA –AINEISTO 

3.1 Tutkimusmenetelmä  

Tämä pro gradu on laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan il-

miötä tai tapahtumaa ja ymmärtämään toimintaa (Tuomi & Sarajärvi 2018) ja sen tar-

koituksena on kuvata tutkittavaa kohdetta kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009). Tutkimuskysymyksiin vastataan aineiston sekä tutkielmassa esitel-

lyn kirjallisuuden perusteella. Tarkoituksena on tutkia, millaisia ominaisuuksia ja taito-

ja laskentatoimen asiantuntijan tulee kehittää ja ylläpitää säilyttääkseen ammattitai-

tonsa ja kilpailukykynsä. Lisäksi tutkitaan, miten digitalisaatio ja yritysvastuurapor-

toinnin lisääntyminen vaikuttavat näihin edellä mainittuihin ominaisuuksiin. Haastatte-

luissa näkökulma on nykyisyyden lisäksi myös tulevaisuudessa.  

 

Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastattelu sopii 

tutkimusmenetelmäksi, koska haastateltaville halutaan antaa mahdollisuus tuoda 

esiin näkemyksiään vapaasti, ja haastateltavien näkemykset aiotaan liittää laajem-

paan kontekstiin. Lisäksi haastattelu on joustava vuorovaikutuksellinen tutkimusmuo-

to. Haastattelun yhteydessä kysymyksiä voidaan toistaa ja vastauksia selventää. 

Haastattelun avulla voidaan valikoida haastateltaviksi henkilöt, joilla on kokemusta 

tutkittavasta aiheesta ja helpommin motivoida vastaajia vastaamaan laajemmin ja 

avoimemmin. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 35-36; Hirsjärvi et al. 2009, 205 ja Tuomi & 

Sarajärvi 2018.) Haastateltaville annettavalla anonymiteetillä pyritään varmistamaan 

mahdollisimman luottamuksellinen suhde haastateltavan ja haastattelijan välille sekä 

mahdollisimman syvät ja avoimet vastaukset tutkimuskysymyksiin.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on luoda uutta tietoa aiempaan tutkimukseen 

perustuvan teorian pohjalta (Eskola & Suoranta 1998 ja Hirsjärvi et al. 2009). Tee-

mahaastattelut etenevät etukäteen päätettyjen teemojen varassa, ja aihepiirit ovat 

kaikille haastateltaville samat. Tarkentavat haastattelukysymykset ja niiden järjestys 

voivat vaihdella (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48). Teemahaastattelun aikana kysymyksiä 

voidaan tarkentaa ja syventää lisäkysymyksillä haastateltavien vastauksien perus-
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teella. Teemahaastattelun valmiit teemat auttavat myös haastattelujen analysoinnis-

sa. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)   

 

Haastatteluteemat ja -kysymykset annettiin haastateltaville tiedoksi etukäteen, jotta 

haastattelun aikana heillä on mahdollisuus kertoa aiheesta mahdollisimman paljon. 

Teemahaastatteluun valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen (Tuomi & 

Sarajärvi 2018) ja niitä johdettiin teoreettisesta viitekehyksestä yhteensä neljä kap-

paletta. Haastattelukysymykset on laadittu haastatteluteemojen ympärille niin, että ne 

vastaavat tutkielman tutkimuskysymyksiin. Haastatteluteemat ovat 

toimintaympäristön muutos, digitalisaation vaikutukset laskentatoimen asiantuntijan 

työtehtäviin, yritysvastuuraportoinnin vaikutukset laskentatoimen työtehtäviin sekä 

laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot.  

 
3.2 Tutkimusaineisto  

Laadullinen tutkimus keskittyy yleensä tarkoituksenmukaisesti valittuun suhteelliseen 

pieneen tutkittavien tapausten joukkoon. Tämä mahdollistaa tutkimusjoukon huolelli-

sen ja perusteellisen analysoinnin. (Eskola & Suoranta 1998 ja Hirsjärvi et al. 2009.) 

Myös tähän tutkimukseen valitut haastateltavat on valittu tarkoituksenmukaisesti. 

Tutkimusaineistona käytetään viidessä eri yhtiössä pääasiassa sisäisen laskentatoi-

men tehtävissä toimivien henkilöiden yksilöhaastatteluita. Yritykset ovat suomalaisia 

suuryrityksiä ja toimivat kansainvälisessä rajapinnassa. Yritysten liikevaihdot vaihte-

levat 230 miljoonasta kolmeen miljardiin euroon. Henkilöstön koko yrityksissä vaihte-

lee 500 henkilöstä 7 500 henkilöön. Yrityksissä on yhtä lukuun ottamatta käytössä 

toiminnanohjausjärjestelmä.  

 

Kohdeyrityksiksi valittiin suuria yrityksiä, jotta todennäköisyys siitä, että yritykset ovat 

panostaneet digitaalisiin ratkaisuihin ja tekevät yritysvastuuraportointia, olisi mahdol-

lisimman suuri. Haastateltaviksi valittiin laskentatoimen tehtävissä jo pitkään, yli 10 

vuotta, työskennelleitä henkilöitä. Heillä on näkemys laskentatoimen asiantuntijan 

ominaisuus- ja taito-odotuksista sekä ajatuksia digitalisaation ja yritysvastuurapor-
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toinnin vaikutuksista laskentatoimen tehtäväkenttään. Kolme haastateltavista toimii 

esimiestehtävissä. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi. 

 

Aineiston hankinta aloitettiin kontaktoimalla puhelimitse mahdollisia haastateltavia 

henkilöitä. Yhteensä kontaktoitiin yhdeksän potentiaalista henkilöä, joista viisi suostui 

haastatteluun. Haastateltavia henkilöitä valittaessa painotettiin työskentelyä suoma-

laisessa suuryrityksessä, kauppatieteiden maisterin tutkintoa sekä pitkää ja 

monipuolista kokemusta sisäisen laskentatoimen tehtävistä. Haasteltavat henkilöt 

koostuvat haastattelijan valmiista kontakteista sekä haastattelijan tuttavilta saaduista 

kontakteista, jotta todennäköisyys haastattelun toteutumiselle on mahdollisimman 

suuri.  

 

Tavoitteena oli löytää haastateltaviksi esimiesasemassa työskenteleviä henkilöitä, 

koska he tekevät päätöksiä laskentatoimen asiantuntijan rooliin valittavista hen-

kilöistä. Näin ollen heillä on selkeä näkemys roolissa vaadittavista ominaisuuksista ja 

taidoista sekä digitalisaation ja yritysvastuuraportoinnin osuudesta tehtävässä. 

Aineiston kohderyhmää laajennettiin, koska esimiehiä ei löydetty tarpeeksi haastat-

telua varten. Haasteina esimiesten haastateltaviksi saamisessa olivat: kauppatietei-

den maisteri -tutkinnon puute, esimiehet eivät täyttäneet kriteeriä suuryrityksessä 

työskentelemisestä, esimiestä ei saatu kiinni useista yhteydenotoista huolimatta tai 

haastattelusta kieltäydyttiin, koska digitalisaatio ja yritysvastuuraportointi koettiin 

kaukaisiksi aiheiksi tai aihetta pidettiin yrityksessä liian arkaluontoisena. Tämän 

vuoksi haastateltavien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimikkeet, yksiköt ja työtehtävät vaihtele-

vat jonkin verran. Yhteistä näille kaikille henkilöille on se, että laskentatoimen tehtä-

vät keskittyvät sisäiseen laskentatoimeen, yrityksillä on kansainvälinen toimintaympä-

ristö, määrätty raportointiaikataulu, ja kaikissa yrityksissä on panostettu toimintojen 

tehokkuuteen ja sähköisyyteen erilaisia tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Koska haas-

tateltavat henkilöt työskentelevät eri yhtiöissä, on haastatteluissa mahdollisuus saada 

monipuolista tietoa siitä, miten yritysten käytännöt ja haastateltavien henkilöiden ko-
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kemukset eroavat. Haastateltavien edustamien yritysten toimialat sekä haastateltavi-

en koulutus, yksikkö, nimikkeet ja työvuodet on esitelty alla olevassa taulukossa. 

 
Taulukko 1: Haastateltavat henkilöt 

Yrityksen  

toimiala 

Haastatelta-

va 

(tunnus) 

Koulu-

tus 

Yksikkö Nimike Työ-

kokemus 

(vuotta) 

metsä-

teollisuus 

A KTM Controlling Group Business 

Controller 

20 

rakentaminen B KTM Liiketoi-

minta 

Financial Manager 12 

rakentaminen C KTM Talous Business Control-

ler 

10 

suunnittelu- ja 

konsultointi 

D KTM Controlling  Business Control-

ler 

16 

sähkötekniikka E KTM Talous Controller 15 

 

Kaikilla haastateltavilla on yli 10 vuoden kokemus laskentatoimen työtehtävistä. Kes-

kimäärin laskentatoimen työkokemusta haastateltavilla on 15 vuotta. Haastateltavat 

ovat aloittaneet työuransa laskennan assistentteina ja assistant controllereina. He 

ovat edenneet siitä controllereiksi ja myöhemmin talouspäälliköksi tai business cont-

rollereiksi. Pari haastatelluista on aloittanut laskentatoimen työuransa investointipan-

kissa ja siirtynyt sen jälkeen controller-tehtäviin.  

 

Controller-tehtävistä heillä on useilla kokemusta sekä konsernin controllerina että 

liiketoiminnan controllerina. Haastateltavat ovat sijoittuneet pääasiassa talousyksik-

köön. Yksi haastatelluista toimii suoraan liiketoiminnan alaisena, toinen osittain. 

Haastateltavat ovat nykyisissä työtehtävissään vastuussa sisäisestä raportoinnista ja 

sisäisen laskennan raportointityökaluista. Sisäisen raportoinnin tehtävät sisältävät 

kuukausiraportoinnin, vuosisuunnittelun, ennusteiden laatimisen sekä prosessien 
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järjestämisen ja liiketoiminnan talouden ohjauksen. He raportoivat suoraan yhtiön 

johtoryhmälle ja osa heistä on osa johtoryhmää. 

 
3.3 Tutkimuksen toteutus  

Yksilöhaastattelut oli sovittu tehtäväksi kasvotusten haastateltavien työpaikoilla, mut-

ta haastatteluajankohtaan sattuneen korona-epidemian vuoksi haastattelut jouduttiin 

siirtämään tehtäväksi sekä puhelimessa, Teamsissä että Skypessä. Työn liitteenä 

oleva teemahaastattelurunko lähetettiin haastateltaville sähköpostitse noin viikkoa 

ennen haastattelua, jotta haastateltavilla oli mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukä-

teen.  

 

Haastattelut kestivät keskimäärin 40 minuuttia. Teemahaastattelurungon kysymykset 

esitettiin samassa järjestyksessä haastateltaville, jotta vastausten myöhempi käsittely 

on sujuvampaa. Jos haastateltava vastasi johonkin kysymykseen jo edeltävän kysy-

myksen vastauksessa, ei tällaista kysymystä enää toistettu uudestaan. Koska haas-

tattelurunko oli rakennettu mahdollisimman kattavaksi ja esitetty haastateltaville etu-

käteen, esitettiin tarkentavia kysymyksiä vain muutamia tarpeen mukaan. Tarkenta-

vat kysymykset koskivat lähinnä tietojärjestelmien implementointiprojekteja. Haasta-

teltavien johdattelua pyrittiin välttämään, jotta haastateltavat vastaisivat kysymyksiin 

avoimesti omien ajatuksiensa mukaan. Haastattelut nauhoitettiin puhetallenteina litte-

rointia varten, jotta analyysin tekeminen on helpompaa, ja haastatteluista voidaan 

lainata suoria sitaatteja. Myös haastattelun aikana vastauksista kirjoitettiin ylös muis-

tiinpanoja. Litterointiaineistoa kertyi yhteensä 25 sivua. Nauhoitukset ja muistiinpanot 

auttavat haastattelujen todentamisessa jälkikäteen. 

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Analyysi tehtiin deduktii-

visesti eli teorialähtöisesti (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136). Aineisto analysointiin tee-

moittelun avulla. Aineisto jaettiin tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä johdettui-

hin teemahaastattelussa käytettyihin teemoihin. Teemoittelu on valittu analyysimene-

telmäksi, koska teemoittelu perustuu teorian ja empirian vuoropuhelulle ja siinä jae-

taan aineisto tutkimuksen kannalta tärkeimpiin teemoihin, jolloin jo teemahaastatte-
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lussa käytettyjä teemoja on helppo hyödyntää aineiston pilkkomisessa ja analysoin-

nissa. Lisäksi teemoittelussa esitetään suoria lainauksia aineistoista, mikä tekee ana-

lyysista mielenkiintoisempaa ja luotettavampaa. (Eskola & Suoranta 1998.)  

 

Aineiston analysointi aloitettiin lukemalla aineisto useaan kertaan (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 143). Sen jälkeen aineisto jaettiin neljään jo teemahaastattelussa eriteltyyn 

teemaan. Haastateltavien vastaukset koottiin teemoittain otsikoiden alle. Haastatelta-

vien vastaukset värikoodattiin niin, että jokaisella haastateltavalla oli oma väri. Tä-

män tarkoituksena oli helpottaa vastauksien vertailua peilaamalla haastateltavan 

taustaan. Teemojen alle kokoamisen jälkeen vastauksia tarkasteltiin etsimällä niistä 

toistuvuuksia ja eroavaisuuksia, ja vastauksia tiivistettiin poistamalla vastauksista 

toistuvuudet. 
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4 LASKENTATOIMEN ASIANTUNTIJAN ROOLI MUUTTUU  

Tämä luku esittelee tärkeimmät tutkimustulokset teoreettiseen viitekehykseen poh-

jautuvien neljän teeman mukaisesti. Ensimmäiseksi käsitellään haastatteluissa esiin-

nousseita muutosvoimia. Toisena käsitellään sitä, miten haastateltavat näkevät digi-

talisaation vaikutukset omassa työssään. Kolmas osio käsittelee sitä, miten haasta-

teltavat näkevät laskentatoimen asiantuntijan roolin yritysvastuuraportoinnissa. Nel-

jännessä osassa käsitellään haastateltavien mielestä laskentatoimen asiantuntijalle 

tärkeimpiä ominaisuuksia ja taitoja.  

 

4.1 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 

Haastatteluiden ensimmäinen teema oli laskentatoimen toimintaympäristön muutos. 

Haastattelukysymyksissä haastateltavilta kysyttiin ulkoisten tekijöiden vaikutuksista 

laskentatoimen asiantuntijan rooliin. Haastattelukysymysten tarkoituksena oli selvit-

tää, mitkä asiat vaikuttavat roolin muuttumiseen eniten, pidetäänkö jonkin asian roo-

lia todellista suurempana ja millaisia ominaisuuksia ja taitoja laskentatoimen asian-

tuntijalta odotetaan näiden muutosten jälkeen. Lisäksi heiltä kysyttiin, ovatko he 

huomanneet ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen lähentymistä. 

 

Ulkoisista tekijöistä haastateltavat nostivat merkittävimpänä esiin digitalisaation ja 

läheisessä yhteistyössä toimimisen liiketoiminnan kanssa.  

 

”Lisäarvo tulee siitä, että on hyvin lähellä liiketoimintaa, tietynlaisena tulkkina ja sitä 

myötä rooli on monipuolistunut.- - Strategian eteenpäin vieminen ja ymmärtäminen, 

miten talous voi viedä liiketoimintaa eteenpäin.” (Haastateltava B) 

 

Lisäksi kaksi haastateltavista toi esiin, että laskentatoimen asiantuntijan rooliin näh-

dään merkittävästi vaikuttavan myös markkinoiden suhdannetilanne sekä alan stan-

dardien ja lainsäädännön muutokset. 
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”Onko yleisesti markkinoilla nousukausi vai laskukausi? Ollaanko investoimassa 

enemmän vai puhutaanko enemmän kustannuskurista ja kustannussäästöistä? Se 

vaikuttaa todella paljon siihen, mitä se käytännön tekeminen on. -  - Kuinka suuressa 

kilpailutilanteessa liiketoiminta on? Se vaikuttaa siihen, mihin sitä talouden ohjausta 

tarvitaan. Mihin kaivataan laskentatoimen neuvoja, mitä lasketaan tarkemmin ja mi-

hin kiinnitetään huomiota?” (Haastateltava C) 

 

Haastateltavat näkivät, että ulkoisten tekijöiden vaikutuksista puhutaan usein en-

nemmin, kuin niiden vaikutukset alkavat näkyä käytännössä. Digitalisaatiosta puhu-

taan koko ajan, mutta toimintojen digitalisoituminen tapahtuu kuitenkin hitaammin 

kuin yleensä annetaan ymmärtää. Yhdeksi esimerkiksi haastateltava nosti Excelin 

korvaamisen BI-työkaluilla.  

 

”Sanotaan näin, että hype alkaa aina ennen kuin alkaa oikeasti jalkautua. -  - Voisi 

luulla, että kaikkialla on siirrytty muihin työkaluihin, mutta Excel edelleen pitää pintan-

sa.” (Haastateltava D) 

 

Yksi haastateltavista nosti esiin, että yleisesti ei osata huomioida, kuinka suuri vaiku-

tus yrityksen markkinoilla, asiakkailla ja kilpailulla on laskentatoimen toimintoihin. 

 

”Teen todella paljon bisneksen kanssa töitä ja se oikeastaan määrittää minulla kai-

ken. Sellaista näkökulmaa ei ole niin paljon esillä, vaikka se bisneksen toimintaympä-

ristö vaikuttaa myös siihen laskentatoimeen itsessään.” (Haastateltava C) 

 

Tulevaisuudessa laskentatoimen asiantuntijan rooliin uskottiin vaikuttavan yhä 

enemmissä määrin digitalisaation lisäksi globalisaation ja kansainvälistymisen. Kan-

sainvälistä yhteistyötä tullaan hoitamaan käyttämällä esimerkiksi videoneuvottelutoi-

mintoja. Haastatteluissa nousi esiin, että pitää oppia ymmärtämään muiden maiden 

kulttuuria ja miten ihmiset toimivat eri maissa. Lisäksi mainittiin, että mukautumis- ja 

sopeutumiskyky korostuvat, kun asiat ympärillä muuttuvat. 
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”Laskentatoimen pitää olla itsekin vähän edelläkävijänä, jotta pystyy muuttumaan ja 

mukautumaan ja muuttamaan niitä järjestelmiä ja mitä tietoa kerätään ja mitä tietoa 

tarvitaan, että pärjätään siinä kilpailussa.” (Haastateltava C) 

 

Haastateltavat eivät olleet huomanneet, että ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi olisi-

vat lähentyneet. Kahden haastateltavan mielestä ne ovat ennemminkin kasvattaneet 

eroaan, koska sisäisessä laskennassa liiketoiminnan tukeminen ja analysoiminen on 

lisääntynyt. Haastateltava A totesi kuitenkin, että: 

 

”Järjestelmät voivat auttaa siinä, että ne lähentyvät, jos esim. voidaan tehdä sisäistä 

ja ulkoista raportointia osittain samasta järjestelmästä.”  

 

Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen läheisyyden uskottiin riippuvan yrityksestä ja sen 

organisoitumisesta. Sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen välillä nähtiin kuitenkin aina 

olevan vahva yhteys.  

 

4.2 Digitalisaatio vähentää rutiineja ja lisää analysointia 

Haastatteluiden toinen teema oli digitalisaation vaikutukset laskentatoimen työtehtä-

viin. Haastattelukysymykset koskivat digitalisaation käytännön vaikutuksia laskenta-

toimen asiantuntijan työtehtäviin. Haastattelukysymysten tarkoituksena oli selvittää, 

hyödynnetäänkö tehtävissä business analytiikkaa ja Big Dataa, mitä ohjelmistoja käy-

tetään ja millainen rooli niiden implementoinnissa laskentatoimen asiantuntijalla on. 

Lisäksi selvitettiin laskentatoimen asiantuntijoiden suhtautumista digitalisaatioon ja 

millaisia ominaisuus- ja taitovaatimuksia digitalisaatio luo laskentatoimen asiantunti-

jalle. 

 

Digitalisaation nähtiin automatisoivan prosesseja ja manuaalisia raportointirutiineja. 

Numeroiden manuaalinen syöttäminen järjestelmiin ja järjestelmästä toiseen on vä-

hentynyt. Digitalisaatio myös helpottaa suurten tietomassojen käsittelyä ja analysoin-

tia ja helpottaa liiketoiminnan tukemista laajemmilla faktoihin perustuvilla tiedoilla. 
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”Aikaa jää enemmän analyyseille ja bisneksen ymmärtämiselle, syy- ja seuraussuh-

teiden ymmärtämiselle. - - Voi olla lisäarvoa tuottava jäsen.” (Haastateltava A) 

 

”On enemmän dataa siihen päätöksentekoon, mikä helpottaa laskentatoimen ja bis-

neksen kannalta. Pystyy analysoimaan suuria kokonaisuuksia ja vertailemaan eri 

bisneksiä ja samaa tietoa.” (Haastateltava C) 

 

Digitalisaatio on myös muuttanut työn tekemisen tapoja joustavammaksi. Työn teke-

minen ei ole enää aika- ja paikkasidonnaista, vaikka raportointiaikatauluista pidetään 

edelleen kiinni. 

 

”Työtä pystyy tekemään melkein mistä vain.” (Haastateltava C) 

 

Haastateltavat kertoivat hyödyntävänsä työssä business analytiikkaa ja tietokanta-

kyselyitä analyysien teossa.  Business analytiikan työkaluista haastatteluissa mainit-

tiin Power BI –työkalu ja Qlick View. Vain kaksi haastateltavista kertoi hyödyntävänsä 

tällä hetkellä Big Dataa.  

 

”Raportoinnissa erilaisia BI-ratkaisuja. Ne ovat joustavia, voi rakentaa itse, ei vaadi 

koodaustaitoja, kun niitä käyttää.” (Haastateltava C) 

 

Yksi haastateltavista uskoi Big Datan hyödyntämisen olevan vasta tulossa laskenta-

toimeen. Laskentatoimen työtehtävissä käytetään edelleen runsaasti Exceliä ja muita 

Microsoftin työkaluja. Toiminnanohjausjärjestelmistä useimmiten haastateltavat mai-

nitsivat SAPin. Raportointityökaluista mainittiin myös Qlick Plan ja ennuste- ja budje-

tointijärjestelmistä Hyperion. 

 

Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ja niiden muutokset vaikuttivat haastateltavien 

vastausten perusteella olevan laskentatoimen asiantuntijoille arkipäivää. Ne vievät 

laskentatoimen asiantuntijoilta aikaa ja voimavaroja, mutta niihin suhtaudutaan pää-
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asiassa positiivisesti. Tietojärjestelmien koettiin helpottavan työn tekemistä, koska 

manuaalisia työvaiheita poistuu ja raportointi monipuolistuu. 

 

”Positiivisesti vaikuttanut viimeaikaiset, varsinkin paremmin pääsy yrityksen tietokan-

toihin. Paljon iloa ja pystytään kehittämään hyvinkin joustavasti raportteja ja tulee 

omia sisäisiä tarpeita ja liiketoiminnasta kyselyitä. Paljon paremmat mahdollisuudet, 

jos on teknistä osaamista ja intoa tehdä erilaisia asioita.” (Haastateltava D) 

 

Lisäksi haastateltava E nosti esille sen, että raportteja ei enää tarvitse Exceleinä lä-

hetellä, vaan liiketoiminnassa raporttien käyttäjät voivat itse suoraan katsella, muok-

kailla ja suodatella raportteja järjestelmissä omien tarpeidensa mukaan.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että tietojärjestelmien ja erityisesti toiminnanohjausjärjestel-

mien käyttöönotossa sisäisen laskentatoimen asiantuntijalla ja liiketoiminnan kanssa 

tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen rooli. Laskentatoimen asiantuntijan tulee miettiä, 

miten liiketoimintatiedot vanhasta järjestelmästä siirretään uuteen järjestelmään sekä 

osallistua projektin suunnitteluun, järjestelmän vaatimusten ja rakenteiden määritte-

lyyn sekä testaukseen, jotta kaikki uudessa järjestelmässä toimii niin kuin pitää. Toi-

minnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa itse järjestelmän tuntemisen sijaan pro-

sessien ymmärtäminen on pääasia. 

 

”SAP-implementoinnissa on saanut olla kaikessa mukana, koko projektissa. Talous 

ja controller vastaa kaikesta raportoinnista. Täytyy olla ymmärrys, mitä tietoa tarvi-

taan. Täytyy olla mukana kaikissa vaiheissa, jotta saadaan liiketoiminnan päätöksen-

tekoon ja kirjanpitoon tarvittavat tiedot.” (Haastateltava E) 

 

”Yleisesti kaikissa järjestelmähankkeissa on aina talous mukana, koska halutaan 

varmistaa että talous pyörii ja rahavirrat pyörii muuttumattomina riippumatta järjes-

telmämuutoksista.” (Haastateltava C) 
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Haastateltavien mielestä digitalisaation eteneminen lisää laskentatoimen asiantunti-

joilta vaadittavien tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätaitojen määrää.  

 

”Koodari ei tarvitse olla, mutta pitää olla jonkinlainen käsitys tietokanta-asioista. Ja 

riippuu roolista, jos ohjelmistorobotit ovat tuttuja, niin saa tehokkuutta, jos on toistuvia 

työtehtäviä.” (Haastateltava D)  

 

Digitalisaatio on myös lisännyt analysointitaitojen tarvetta. Haastateltavat nostivat 

esiin ennustamisen ja eteenpäin katsomisen. Lisäksi laskentatoimen asiantuntijan 

tulee miettiä ja ehdottaa mahdollisia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseen. 

 

”Ominaisuuksien ja taitojen osalta sellainen, joka pystyy hahmottamaan isoja koko-

naisuuksia, pystyy luomaan siitä syy-seuraus suhteita, pystyy ajattelemaan kuinka 

sitä toimintaa pystyy kehittämään. Pystyy hallitsemaan enemmän kokonaiskuvia ja 

isoa tiedon määrää.” (Haastateltava C) 

 

Kaksi haastatelluista mainitsi digitalisaation lisäävän sosiaalisten taitojen merkitystä. 

Laskentatoimen asiantuntija tarvitsee myös hyviä kommunikointi- ja esiintymistaitoja. 

Keskusteleminen liiketoiminnan kanssa on lisääntynyt. Yhdessä mietitään, miten asi-

oita voitaisiin tehdä paremmin ja mistä asiat johtuvat. 

 

4.3 Laskentatoimen asiantuntija tiedonkerääjänä yritysvastuuraportoinnissa 

Haastatteluiden kolmas teema oli yritysvastuuraportoinnin vaikutukset laskentatoi-

men työtehtäviin. Haastattelukysymysten avulla pyrittiin selvittämään, miten yritys-

vastuuraportointi liittyy laskentatoimen asiantuntijoiden työnkuvaan. Haastatteluky-

symysten tarkoituksena oli selvittää myös, mikä merkitys haastateltavien mielestä 

numeerisella tiedolla on yritysvastuuraportoinnissa ja miten laskentatoimen asiantun-

tija voi tukea sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä sekä johtoa yritysvastuuraportoinnissa. 
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Haastateltavien tehtäviin suoranaista yritysvastuuraportointivastuuta ei sisältynyt. 

Vastuu yritysraportoinnista vaihteli vastaajien yrityksissä eri yksiköissä. Yhdessä yri-

tysvastuuraportointia hoiti oma kestävän kehityksen tiimi, toisessa terveyteen, turval-

lisuuteen ja ympäristöön keskittynyt tiimi, kolmannessa konsernilaskennan tiimi ja 

neljännessä kehitysyksikkö ja viidennessä vastuu oli jakautunut tiimien kesken. Yh-

teistä yritysvastuuraportoinnissa oli se, että tietoa kerättiin yrityksessä useassa pai-

kassa ja kaikki haastateltavat olivat keränneet tietoja muille yksiköille yritysvastuura-

portointia varten. 

 

”Kun liiketoiminta kerää ja syöttää sitä tietoa, mä aina osallistun siihen, miten me te-

hokkaimmin saataisiin kerättyä sitä tietoa heiltä ja mikä olisi mieluisin tapa.” (Haasta-

teltava C) 

 

Laskentatoimen asiantuntijan roolina yritysvastuuraportoinnissa nähtiin tietojen ke-

rääminen, mittareiden kehittäminen ja taloudellisten lukujen tuottaminen. Mittareiden 

kehittämiseen vaaditaan kuitenkin vahvaa liiketoiminnan prosessien ymmärtämistä, 

jotta tunnistetaan liiketoiminnan vaikutukset ja kuinka eri asioita voidaan mitata ja 

millaisia mittareita voidaan tehdä. 

 

”Taloudellisten lukujen tuottaminen niiltä osin kuin yritysvastuuraporteilla tarvitaan ja 

mittaroinnin kehittäminen, koska se on taloudessa vahva osaamisalue. Voidaan siis 

auttaa mittareiden kehittämisessä.” (Haastateltava A) 

 

Lisäksi haastateltava B nosti esiin, että laskentatoimen asiantuntijat voivat auttaa yri-

tyksen sidosryhmiä lukujen tulkitsemisessa. 

 

”Lukujen tulkitsemisessa on vahvimmillaan ja lisäarvo tulee kommunikoinnissa. Mihin 

ollaan menossa ja missä nyt ollaan.” (Haastateltava B) 

 

Yritysvastuuraportoinnin roolin uskottiin kasvavan tulevaisuudessa ja siihen vaikutta-

van yritysten ulkoa tulevien vaatimusten ja paineen.  
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”Mitä enemmän ympäristöasiat ja yhteiskunnalliset asiat ja sosiaaliset aspektit ovat 

esillä, niin totta kai yrityksiltä vaaditaan niitä yhä enemmän, jolloin yritysten pitää 

myös tuottaa sitä tietoa, miten vaikuttaa näihin asioihin ja miten aikovat niissä kehit-

tyä” (Haastateltava C) 

 

Yksi haastatelluista nosti myös esiin yritysvastuuraportoinnin mahdollisena työkaluna 

vaikuttaa yhtiön brändiin arvostettuna vastuullisena toimijana ja lisätä sillä tavoin si-

joittajien kiinnostusta yhtiötä kohtaan. 

 

”Vastuullinen sijoittaminen ja muut on kasvussa. Yritykset heräävät siihen ja se on 

osa, jolla voi vaikuttaa omaan brändiin ja arvostukseen. Tulee olemaan yrityksille 

oma markkinointityökalu tavallaan.” (Haastateltava E) 

 

Numeerista tietoa pidettiin vertailukelpoisempana yritysvastuuraportoinnin tietona 

kuin laadullista tietoa. Haastateltavat nostivat esille sen, että numeerisesti mitattaviin 

asioihin on helpompi vaikuttaa, koska ne ovat konkreettisempia. Numeerisesti ilmoi-

tettujen tietojen uskottiin myös olevan lukijoiden mielestä luotettavampia. Taloudelli-

sen vastuun lisäksi yhä enemmän myös ympäristöraportointiin liittyviä asioita mita-

taan numeerisesti. 

 

”Jos se on mitattavissa, niin johtaa siihen, että voidaan miettiä keinoja, mitkä siihen 

vaikuttaa, mikä johtaa siihen, miten sitä firmaa johdetaan.” (Haastateltava B) 

 

”Jos ajatellaan raportointimielessä, niin se helpottaa lukijaa tai jotain joka lukee tilin-

päätöstä, jos siellä on numeerista aineistoa. - - Voi olla mukana laadullista, sanallista 

analyysia, mutta sitä ei nykyisin arvosteta niin paljon, koska sitä ei ole helppo vertail-

la toisiin.” (Haastateltava C) 

 

Tietojärjestelmillä kerrottiin olevan iso merkitys yritysvastuuraportointitiedon tuottami-

sessa. Usein kerättävät tiedot tuotetaan automaattisesti valmiiksi tietojärjestelmässä, 

jotta myös tiedon raportointi on mahdollisimman helppoa ja automaattista. 
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”Jos on systeemit, että on valmiissa muodossa, niin se tekee asiat helpommaksi.” 

(Haastateltava D) 

 

Haastateltava E nosti esille sen, että yritysvastuuraportointia järjestelmästä tuotetta-

essa on huomioitava, kuinka mittareiden toteuttaminen järjestelmässä onnistuu sekä 

huomioida järjestelmään mahdollisesti tehtävien muutosten hinta. Järjestelmien rää-

tälöintiprojektit voivat olla hyvin kalliita. 

 

4.4 Laskentatoimen asiantuntijan laajat ominaisuudet ja taidot 

Haastatteluiden neljäs teema käsitteli laskentatoimen asiantuntijan ominaisuuksia ja 

taitoja. Haastattelukysymykset koskivat, miten ominaisuus- ja taito-odotukset ovat 

muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Haastattelukysymysten tarkoituksena oli selvittää, 

mitä laskentatoimen perusosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen kuuluu ja mitä asi-

oita painotetaan, kun uusia henkilöitä rekrytoidaan laskentatoimen asiantuntijan teh-

tävään. 

 

Laskentatoimen asiantuntijan roolissa tärkeimpinä taitoina ja ominaisuuksina pidettiin 

laskentatoimen perustaitoja, analyyttisyyttä, liiketoimintaosaamista, tietojärjestelmä-

taitoja ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Näiden samojen ominaisuuksien ja taitojen 

nähtiin pysyvän merkityksellisinä myös tulevaisuudessa. 

 

”Sisäisessä laskennassa ymmärtää myös liiketoimintaa. Ei tarvitse olla syvällisesti 

mukana, mutta pitää ymmärtää liiketoiminnan ja talouden näkökulma sisäisen las-

kennan edustajana.” (Haastateltava C) 

 

”Jos uralla etenee, niin vuorovaikutustaidot korostuvat, että pystyy vakuuttavasti esit-

tämään asiansa. Sitten kun johtoryhmissä on, niin se merkitsee hyvin paljon, millai-

sen kuvan siitä esityksestä saa. Jos haparoi, niin viesti ei mene läpi.” (Haastateltava 

D)  
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Lisäksi vastauksissa mainittiin yksittäisinä mainintoina kyky sietää epävarmuutta ja 

pystyä toimimaan vajavaisen tiedon varassa sekä hyvä prosessien ymmärtäminen. 

 

”Joutuu tekemään omia valintoja ja harkintoja ja myöhemmin selittämään, minkä tie-

don varassa toiminta on tehty. Kaikki tieto, mitä haluaisi, ei ole aina käytettävissä.” 

(Haastateltava D) 

 

”Paljon saa olla mukana erilaisissa kehitysprojekteissa. Pitää olla ymmärrys proses-

sien kehittämisestä ja ymmärrys erilaisista tietokantarakenteista, kuinka tietoa voi-

daan järjestellä.” (Haastateltava E)  

  

Laskentatoimen perusosaamiseen sisältyy tuloslaskelman, taseen ja kassavirran 

toiminnan ymmärtäminen. Lisäksi perusosaamiseen kuuluu toiminnan vaikutusten 

ymmärtäminen taloudellisiin mittareihin ja talouden eri prosessien tunteminen ja ke-

hittäminen. Myös analyyttisyyden katsottiin olevan osa laskentatoimen perusosaa-

mista. Laskentatoimen asiantuntijan ammattitaitoa on ymmärtää, milloin pitää olla 

tarkka ja milloin iso kuva ratkaisee. 

 

”Ymmärrys tuloslaskelmasta, taseesta, kassavirrasta, mikä vaikuttaa mihinkin. Jos 

tehdään jotakin ratkaisuja, niin missä tunnusluvuissa se näkyy ja minkä takia se nä-

kyy jossakin tunnusluvussa. Mitä jotkut tunnusluvut kertovat ja miksi kertovat sitä?” 

(Haastateltava C)  

 

”Nykypäivänä myös jonkinlainen kehittäminen kuuluu aina siihen tehtävään. Oman 

työn tai liiketoiminnan tai taloushallinnon prosessien kehittäminen. - - Yrityksillä on 

nykyään aina niin monta hanketta ja halutaan kehittää ja halutaan niistä manuaalisis-

ta työvaiheista eroon. Halutaan kehittää ja päästä mahdollisimman helpolla.” (Haas-

tateltava C) 
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Haastateltavien mielestä mikään aiemmin arvostettu taito tai ominaisuus ei ole muut-

tunut tarpeettomaksi. Haastateltavat kertoivat, että edelleen on tilanteita, joissa tark-

kuutta tarvitaan. Haastateltavat näkivät myös, että automatisaatio hoitaa tarkkuutta 

vaativat tehtävät, jolloin yhä enemmän korostuu laskentatoimen asiantuntijan kyky 

osata käyttää harkintaa. 

 

”Rooli on vähän muuttunut. Controller miellettiin ennen tarkkana vartijana ja poliisina, 

nykyään rooli on liiketoiminnan kumppani ja tuki. En näe, että mikään ominaisuus tai 

taito olisi täysin tarpeettomaksi muuttunut.” (Haastateltava E) 

 

”Pitää olla toisissa asioissa tarkka, mutta osata käyttää harkintaa. Se on ammattitai-

toa.” (Haastateltava D) 

 

”Aikaisemmin laskentatoimen asiantuntijan roolissa oli enemmän numerotarkkuutta 

vaativaa kirjanpitoa ja lukujen täsmäyttämistä. Jo nyt, ja jatkossa vielä enemmän au-

tomatisoidut järjestelmät tekevät näitä rutiininomaisempia tehtäviä. Laskentatoimen 

asiantuntijalla pitää olla laajempi ymmärrys siitä, kuinka luvut muotoutuvat, mihin ne 

vaikuttavat ja miten niitä voi hyödyntää päätöksenteossa. - - Toki kirjauksetkin pitää 

vielä ymmärtää.” (Haasteltava A) 

 

”Vaikka automatisoidaan, niin on ymmärrettävä se lähde, miten ne tulee ja miten ne 

muotoutuu ja tiedettävä, että ne sentitkin menevät oikein siellä.” (Haastateltava C) 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, ovatko ominaisuudet vai taidot laskentatoimen asian-

tuntijalle tärkeämpiä. Vastaukset erosivat toisistaan. Kaksi viidestä piti ominaisuuksia 

ja taitoja yhtä tärkeinä. Yksi piti taitoja tärkeämpinä kuin ominaisuuksia ja kaksi vii-

destä oli sitä mieltä, että ominaisuudet ovat tärkeämpiä, koska taidot voi opetella oi-

keilla ominaisuuksilla. 

 

”Jos on oikeat ominaisuudet, niin taidot saadaan tulemaan.” (Haastateltava D) 
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”Controller on oman alansa asiantuntija eli laskentatoimen osaaminen, jonka puutetta 

ei voi persoonalla korvata.” (Haastateltava E)  

 

Kun haastateltavilta kysyttiin, miten laskentatoimen asiantuntijan kannattaa kehittää 

omia taitojaan, keskityttiin vastauksissa järjestelmäosaamisen sekä esiintymis- ja 

viestintätaitojen kehittämiseen.  

 

”On hyvä pysyä kartalla sekä nykyjärjestelmistä että järjestelmien kehityksestä. Jos 

osaa tehokkaasti käyttää järjestelmiä, niin pystyy tehokkaammin tukemaan bisnestä.” 

(Haastateltava A) 

 

Haastateltavilta myös kysyttiin, millaista liiketoimintaosaamista laskentatoimen asian-

tuntijalla tulee olla tehtävässä menestyäkseen. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, 

että tärkeintä on laskentatoimen asiantuntijan mielenkiinto ja motivaatio tutustua ja 

oppia liiketoiminnan toimiala. 

 

”Mielenkiinnosta se lähtee. Haluat oppia sen liiketoiminnan.” (Haastateltava C) 

 

”Ei tarvitse olla valmis ja ymmärtää kaikkea yrityksen liiketoiminnasta heti, vaan pitää 

olla kiinnostus ja oppimishalu.” (Haastateltava E) 

 

Kun liiketoimintaosaamista jaettiin osiin, kertoivat haastateltavat sen käsittävän liike-

toiminnan logiikan ja prosessien ymmärtämisen. Tähän sisältyy esimerkiksi asiakas-

kunnan tunteminen, myynnin prosessien perusteiden ymmärtäminen, liiketoiminnan 

kannattavuuden ymmärtäminen, tuotantoprosessien toiminta ja mitkä asiat vievät 

yhtiön toimintaa eteenpäin ja mitkä taas huonompaan suuntaan. 

 

”Millaisilla tunnusluvuilla bisnes pyörii hyvin - - siinä työssä kasvaa ja näkee suoraan, 

kun katsoo tuloslaskelmaa, niin tietää sen liiketoiminta-alueen - - näkee lukujen taak-

se, minkälaisella haarukalla lukujen pitää liikkua.” (Haastateltava D) 
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”Liiketoimintalogiikan ymmärtäminen, miten bisnes toimii, auttaa tekemään työtä, 

koska havaitsee luvuista paremmin, mitä pitäisi havaita.” (Haastateltava E) 

 

”Liiketoimintalogiikan ymmärtäminen, pitää ymmärtää, millä perusteella myyntimiehet 

käy kauppaa, mitkä asiat ajavat liiketoimintaa eteenpäin, mitkä ajavat alaspäin. 

(Haastateltava B)  

 

Uusien laskentatoimen asiantuntijoiden rekrytoinnista kysyttäessä vastauksissa nousi 

esiin tehtävään valittavan henkilön persoonan merkitys ja sen soveltuvuus tiimiin, 

johon hänet valitaan. Perusolettamuksena rekrytoinnissa on, että tehtävään tarvittava 

koulutus ja perusosaaminen ovat potentiaalisilla hakijoilla olemassa. 

 

”Tosi tärkeää on se persoona, tulee sellainen olo, että se sopii porukkaan. Totta kai 

se ominaisuudet ja osaaminen on olemassa. Jos on kaksi kandidaattia ja molemmat 

ovat samalla tasolla niiden suhteen, kummasta tulee enemmän sellainen olo, että 

sopii porukkaan ja liiketoiminnan kanssa tekemisiin. Se yleensä sitten voittaa.” 

(Haastateltava D) 

 

”Lähtee aina tehtävästä ja millaista kokemusta halutaan painottaa. Miten kokemus 

vastaa tarpeita. Persoonallisuus, se että sovit tiimiin ja tuot jotakin uutta näkökul-

maa.” (Haastateltava E) 

 

Lisäksi nostettiin esiin se, että rekrytoinneissa huolellisesti kuitenkin mietitään, että 

hakijalla on sopiva tausta avoinna olevaan tehtävään. Junior-tehtäviin henkilöitä rek-

rytoitaessa painotetaan yleensä enemmän ominaisuuksia kuin taitoja. 

 

”Oikea henkilö oikeaan työhön. Ominaisuudet oikeanlaiset, haasteet tasapainossa. 

Sopivalla taustalla sopivaan tehtävään. Ei liian kokenutta liian junior-tehtävään.” 

(Haastateltava A) 
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”Lähtee aina tehtävästä ja millaista kokemusta halutaan painottaa. Miten kokemus 

vastaa tarpeita?” (Haastateltava E)  

 

Haastateltava C myös nosti esiin sen, että persoonan merkityksen kasvaessa uutta 

työntekijää haettaessa, käytetään yhä enemmän verkostoja rekrytoinnin apuna. 

 

”Enemmän painotetaan, että yritettäisiin saada haastatteluissa ja rekrytoinneissa irti, 

millainen ihminen se on, että sopisi tehtävään paremmin. Ja siihen liittyen varmaan 

nykyisin rekrytointeja tapahtuu paljon verkostojen kautta. Joku tietää jonkun tyypin, 

joka voisi olla siihen sopiva.” (Haastateltava C) 

 

Vastauksissa jo aiemmin nostettiin esiin vuorovaikutustaitojen merkitys laskentatoi-

men asiantuntijan työssä. Tämä näkyy myös laskentatoimen asiantuntijoiden laajasti 

tekemässä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Haastateltavat kertoivat, että 

laskentatoimen asiantuntijat tekevät yhteistyötä muiden laskentatoimen asiantuntijoi-

den kanssa, liiketoiminnan kanssa, henkilöstöhallinnon kanssa, lakiosaston kanssa, 

laatuyksikön kanssa, IT-yksikön kanssa, hankinnan ja logistiikan kanssa.  

 

”Yhteistyötä on merkittävästi. - - Jos yhteistyötä ei ole ollut, siihen on aina oltu avoi-

mia.” (Haastateltava E) 

 

”Laajasti teen yhteistyötä kaikkien yksiköiden kanssa.” (Haastateltava C) 

 

Laskentatoimen asiantuntijan muiden yksiköiden kanssa tekemä yhteistyö oli laajaa 

yhtiöstä riippumatta, mutta laskentatoimen asiantuntijan roolin painotuksella on vai-

kutusta siihen, minkä yksiköiden kanssa yhteistyötä tehdään. Esimerkiksi myynnin 

controllerit tukevat myyntiä ja tuotannon controllerit tuotantoa. 
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5 VAKUUTTAVA ASIANTUNTIJA JA LIIKETOIMINNAN KUMPPANI 

Tässä luvussa tarkastellaan yksilöhaastatteluista kerättyjä tutkimustuloksia tutkiel-

man teoreettista viitekehystä vasten. Ensimmäisenä analysoidaan 

toimintaympäristön muutosta. Sen jälkeen käsitellään digitalisaation ja yritysvastu-

uraportoinnin lisääntymisen vaikutuksia ja lopuksi laskentatoimen asiantuntijan tärke-

impiä ominaisuuksia ja taitoja. 

 

5.1 Digitalisaatio ja liiketoimintayhteistyö voimakkaimmat muutosvoimat 

Tutkimusaineisto nostaa laskentatoimen asiantuntijan toimintaympäristön tärkeim-

miksi muutosvoimiksi globaalit markkinasuhdanteet ja lainsäädännön muutokset se-

kä yritysten monikansallisuuden ja kansainvälisen yhteistyön, teknologian kehittymi-

sen sekä liiketoimintayhteistyön. Myös Granlundin ja Lukan (1998a) tutkimus on nos-

tanut muutosvoimiksi globaalit markkinasuhdanteet, lainsäädännön muutokset sekä 

yritysten monikansallisuuden ja Caglion (2003) sekä Järvenpään (2007) tutkimukset 

ovat käsitelleet laskentatoimen muutosvoimana teknologian kehittymistä. Haastatel-

tavat uskoivat, että laskentatoimen asiantuntijan roolin eniten vaikuttavina muutos-

voimina ovat digitalisaatio ja globalisaatio myös tulevaisuudessa. 

 

Pääosa tutkimuksen haastateltavista työskentelee yrityksen talousyksikössä, mutta 

yksi haastateltavista työskentelee suoraan liiketoimintayksikön alla ja yhden resurssi 

on jaettu talouden ja liiketoimintayksikön välillä. Tämä tukee läheisen liiketoimintayh-

teistyön merkityksen kasvua sekä Byrnen ja Piercen (2007) sekä Järvenpään (2007) 

tutkimusten näkemystä siitä, että laskentatoimen asiantuntija voi työskennellä myös 

liiketoimintayksikössä.  

 

Aineiston yrityksissä on yhtä lukuun ottamatta kaikissa käytössä toiminnanohjausjär-

jestelmä. Myös Caglion (2003) ja Järvenpään (2007) tutkimukset ovat esittäneet, että 

toiminnanohjausjärjestelmien suosio kasvaa. Granlundin ja Lukan (1998a) tutkimuk-

sen mukaan informaatiojärjestelmät tulevat määrittämään laskentatoimen käytäntöjä. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan informaatiojärjestelmät helpottavat tehtävän 
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työn tekemistä ja luovat uusia mahdollisuuksia raportoinnille. Tämän tutkimuksen 

tuloksissa myös todetaan, että laskentatoimen digitalisoituminen tapahtuu käytän-

nössä hitaammin kuin yleisesti saatetaan ajatella. Uusien teknologioiden kehittymi-

nen laskentatoimea hyödyttäviksi tapahtuu pikku hiljaa, eikä uusiin toimitatapoihin 

siirrytä hetkessä. 

 

Haastatteluissa ei mainittu yritysten rakenteellisten muutosten, johdon odotusten 

muutosten tai yrityksen koon kasvun vaikuttavan laskentatoimen asiantuntijan toimin-

taan toisin kuin Byrnen ja Piercen (2007) ja Järvenpään (2007) tutkimukset esittävät. 

Vain yksi haastateltava toi esille näkemyksen siitä, että sisäisen ja ulkoisen laskenta-

toimen välisen yhteistyön olevan riippuvainen talouden organisoitumisesta. 

 

Aiempi tutkimus (Caglio 2003; Chen et al. 2012; Scapens & Jazayer 2003 ja Taipa-

leenmäki & Ikäheimo 2013) toteaa, että ulkoinen ja sisäinen laskentoimi lähentyvät 

teknologisen kehittymisen ja tietojärjestelmien kautta. Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi eivät ole lähentyneet, vaan laskentatoimi 

jaetaan yrityksissä edelleen sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen ja niitä tuotetaan 

erillisissä yksiköissä niin kuin Granlundin ja Lukan jo vuodelta 1997 olevassa tutki-

muksessa todetaan. Yksi haastateltavista kuitenkin totesi, että yhteisillä tietojärjes-

telmillä on vaikutusta ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen lähentymiseen, koska ul-

koista ja sisäistä raportointia tehdään osittain samassa järjestelmässä. 

 

Ulkoista ja sisäistä laskentatoimea pidettiin haastateltavien mielestä ”omina polkui-

naan”. Haastatteluissa mainittiin, että ero ulkoiseen laskentatoimeen on kasvanut, 

koska sisäisessä laskennassa liiketoiminnan tukeminen ja analysoiminen on lisään-

tynyt. Caglion (2003) tutkimuksessa liiketoiminnan tukeminen nähdään laskentatoi-

mia yhdistävänä tekijänä, kun taas haastateltavat näkivät sen laskentatoimia erotta-

vana tekijänä. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että laskentatoimen asiantuntijan on 

hallittava aiemman tutkimuksen mukaisesti perustietämys myös ulkoisen laskenta-

toimen prosesseista niin kuin Caglion (2003) tutkimuksessakin on todettu. 
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Haastattelujen yhteydessä ei mainittu toimintojen ulkoistamista laskentatoimea muut-

tavana muutosvoimana, mutta yksi haastatelluista totesi, että sisäinen ja ulkoinen 

laskentatoimi ovat toisistaan voimakkaammin erillään silloin, kun ulkoinen laskenta-

toimi on ulkoistettu yrityksestä sen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle. Tämä tukee An-

dersonin ja Vitan (2006) tutkimuksen näkemystä, että ulkoinen laskentatoimi voidaan 

nähdä liiketoiminnasta erillisenä osana ja ulkoistaa yrityksen ulkopuolelle.  

 

Johdon odotusten muuttumista laskentatoimen asiantuntijan rooliin vaikuttavana 

muutosvoimana ei mainittu haastatteluissa lainkaan, vaikka se Rufinon et al. (2018) 

tutkimuksessa nostetaan esiin. Kirjallisuudessa (Byrne & Pierce 2007; Granlund & 

Lukka 1998a; Järvenpää 2007 ja Siegel et al. 2003b) mainittua johdon mahdollista 

visiota muuttaa laskentatoimen ammattilaisen työtehtäviä asiakaslähtöisemmiksi ja 

prosesseja kehittävämmiksi sekä lisätä laskentatoimen asiantuntijan mahdollisuuksia 

vaikuttaa oman työnsä kehittymiseen ei tuotu haastatteluissa esiin johdon tahtotilana. 

Yleisellä tasolla kaksi haastateltavaa kuitenkin mainitsi prosessien kehittämisen 

olennaisuuden laskentatoimen asiantuntijan työssä sekä yksi haastateltava mainitsi, 

että yleisesti ei osata ottaa huomioon tarpeeksi asiakkaiden vaikutuksia laskentatoi-

men asiantuntijan työhön. 

 
5.2 Digitalisaation avulla tehokas liiketoimintayhteistyö 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempien tutkimusten (Caglio 2003; Chen et al. 

2012; Granlund & Lukka 1998a ja Järvenpää 2007) näkemystä siitä, että digitalisaa-

tio näkyy laskentatoimen asiantuntijan työelämässä erityisesti tietojärjestelmien ja 

laajoja tietokantoja tehokkaasti käsittelevien ohjelmien kautta. Tutkimuksessa esiin 

tulleet havainnot tukivat kirjallisuudessa (Appelbaum et al. 2017; Chen et al. 2012; 

Caglio 2003; Granlund & Malmi 2002; Scapens & Jazayeri 2003 ja Taipaleenmäki & 

Ikäheimo 2013) esiin tulleita tuloksia siitä, että rutiininomainen työ on vähentynyt, kun 

järjestelmät hoitavat manuaalisia työtehtäviä. Kirjallisuudessa (Caglio 2003; Chen et 

al. 2012; Granlund & Lukka 1998a ja Järvenpää 2007) mainitun digitalisaation tuo-

man tehokkuuden lisäksi haastateltavat mainitsivat työskentelytapojen muuttuvan 

joustavammaksi, koska työntekeminen ei ole enää aika- tai paikkasidonnaista. 
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Appelbaumin et al. (2017) tutkimuksen mukaan uudenlaiset tehokkaammat tietojär-

jestelmät tuovat lisää aikaa liiketoiminnan tukemiselle. Tämän tutkimuksen tulokset 

vahvistavat  Appelbaumin et al. (2017) tutkimuksen tulosta. Yksi haastateltavista 

mainitsi, että talousraportteja ei enää tarvitse erikseen lähettää loppukäyttäjille. Liike-

toiminta voi seurata raportteja suoraan samasta järjestelmästä niin kuin aiemmissa 

tutkimuksissakin todetaan (Appelbaum et al. 2017; Chen et al. 2012; Caglio 2003; 

Scapens & Jazayeri 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013).  

 

Haastateltavat kertoivat hyödyntävänsä työssään business analytiikkaa suurten tie-

tomassojen analysoinnissa. Myös Nielsenin (2018) tutkimuksen mukaan business 

analytiikkaa voidaan hyödyntää laskentatoimen tehostamisessa, tiedon hankkimises-

sa ja analysoinnissa. Haastateltavien kokemukset tukivat myös Nielsenin (2018) tut-

kimuksen väitettä siitä, että business analytiikan avulla laskenta-asiantuntija voi laatia 

entistä visuaalisempia taloudellisia raportteja ja auttaa liiketoimintaa tekemään laa-

jempiin tietoihin perustuvia päätöksiä.  

 

Sen sijaan Big Data ei ole vielä tehnyt samanlaista läpimurtoa tutkimusaineiston yri-

tysten sisäiseen laskentatoimeen, sillä vain kaksi haastateltavista kertoi hyödyntä-

vänsä Big Dataa. Yksi haastateltavista uskoi Big Datan vasta olevan tulossa sisäi-

seen laskentatoimeen. Warrenin et al. (2015) tutkimuksen mukaan Big Dataa voi-

daan laskentatoimessa hyödyntää entistä laajempien tietomassojen analysointiin.  

 

Granlundin ja Malmin (2002) tutkimuksen mukaan toiminnanohjausjärjestelmien käyt-

töönotolla on yleisesti vain vähäisiä vaikutuksia laskentatoimen asiantuntijan työteh-

täviin ja vaikutukset ovat riippuvaisia yrityksestä. Appelbaum et al. (2017) tutkimuk-

sen mukaan laskentatoimen asiantuntijat eivät osaa hyödyntää järjestelmien mahdol-

lisuuksia liiketoimintaa tukevien analyysien laatimisessa.  Sen sijaan tämän tutkimuk-

sen mukaan laskentatoimen asiantuntijat ovat tiiviisti mukana toiminnanohjausjärjes-

telmien sekä muiden talouden järjestelmien käyttöönotoissa. Uudet järjestelmät 

muuttavat työn tekemistä poistamalla vanhoja työvaiheita ja monipuolistavat rapor-

toinnin laatimista ja parantavat liiketoiminnalle tehtäviä analyyseja tarjoamalla laa-
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jempaa tietoa päätöksentekoa varten. Tämä tukee aiempien tutkimusten (Appelbaum 

et al. 2017; Chen et al. 2012; Caglio 2003; Scapens & Jazayeri 2003 ja Taipaleen-

mäki & Ikäheimo 2013) johtopäätöksiä siitä, että toiminnanohjausjärjestelmien käyttö 

parantaa laskentainformaation laatua. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijat suhtautuvat uusiin 

järjestelmiin hyvin positiivisesti, koska niiden nähtiin helpottavan työn tekemistä. Tä-

mä tukee Chenin et al. (2012) sekä Taylorin ja Scapensin (2016) tutkimusten näke-

mystä siitä, että laskentatoimen asiantuntijoiden tulisi työssä menestyäkseen nähdä 

digitalisaation hyvät puolet.  

 

Caglion (2003) tutkimustulokset ovat edelleen linjassa haastateltujen näkemysten 

kanssa siinä, että laskentatoimen asiantuntijan tärkeimmät taidot talousosaamisen 

lisäksi ovat liiketoimintaosaaminen, strateginen ja analyyttinen päätöksenteko sekä 

tietojärjestelmätaidot. Nielsenin (2018) ja Spraakmanin et al. (2015) tutkimusten mu-

kaan tulee tietojärjestelmä- ja IT-osaamista päivittää koko ajan, koska digitalisaatio 

etenee koko ajan. Myös tämän tutkimuksen tulosten mukaan tulee tietojärjestelmä- ja 

IT-osaaminen pitää ajan tasalla. Tämän tutkimuksen tutkimustulokset nostavat esiin 

myös jo Nielsenin (2018) tutkimuksessa esitetyn digitalisoitumisen edetessä korostu-

van tarpeen kyetä kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja tulevaisuuden ennustamiseen 

sekä erinomaisten vuorovaikutustaitojen hallitsemisen. 

 
5.3 Mittareiden kehittäjänä ja tulkkina yritysvastuuraportoinnissa 

Haastatteluista saadut tulokset tukevat aiempia tutkimustuloksia (Albelda 2011; Dagi-

liene & Šutiene 2019 ja Schalteggerin & Zvezdovin 2015) siitä, että laskentatoimen 

asiantuntijat eivät ole vielä vahvasti integroituneet yritysvastuuraportointiin ja on ta-

vanomaista, että yritysvastuuraportoinnista yrityksissä vastaa oma yksikkö. Haasta-

teltavien yrityksissä yritysvastuuraportointia hoiti pääasiassa oma yksikkö, yhdessä 

se oli konsernihallinnossa ja toisessa vastuu oli jaettu koko yrityksen kesken.  
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Özsözgünin (2014) tutkimuksen mukaan laskentatoimen asiantuntijoiden on kehitet-

tävä uutta osaamista yritysvastuuraportointia varten. Haastattelutulosten mukaan 

laskentatoimen asiantuntijoiden arvo yritysvastuuraportoinnissa on nimenomaan 

mahdollisuus hyödyntää jo heillä olemassa olevaa osaamista prosesseista, tietojär-

jestelmistä ja mittareiden kehittämisestä. Tällä hetkellä ei tunnistettu laskentatoimen 

asiantuntijalle tarvetta kehittää uutta osaamista yritysvastuuraportointia varten. 

 

Haastatteluissa laskenta-asiantuntijan rooliksi yritysvastuuraportoinnissa tällä hetkel-

lä nousi yritysvastuuraportointiin sopivien mittareiden kehittämisessä tukeminen ja 

taloudellisten lukujen tuottaminen. Muita Özsözgün (2014) tutkimuksessa esitettyjä 

tehtäviä, esimerkiksi yritysvastuuraportointitavoitteiden kehittäminen ja yritysvastuu-

raportointia koskevien toimien jäljittäminen tai yritysvastuuraportointia koskevien laki-

en tulkinta, ei haastatteluissa tunnistettu vielä laskentatoimen asiantuntijoiden tehtä-

viksi, eikä niiden siirtymistä lähiaikoina laskentatoimen asiantuntijalle pidetty toden-

näköisenä. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat kuitenkin Eganin ja Tweedien (2018) tutkimuk-

sen näkemystä siitä, että yhteistyö muiden yksiköiden kanssa auttaa organisaatiota 

yhteisvastuuraportoinnissa onnistumisessa. Kaikki haastateltavat kertoivat kerän-

neensä yritysvastuuraportointia varten tietoja muille yksiköille. Toisin kuin aiempi 

Eganin ja Tweedien (2018) tutkimus väitti, ei yksiköiden välinen yhteistyö ollut lain-

kaan epätavallista tutkimusaineistoon kuuluvissa yrityksissä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös Özsözgünin (2014) tutkimuksessa mainit-

tua tulosta siitä, että laskentatoimen asiantuntijoiden rooli yritysvastuuraportoinnissa 

tulee kasvamaan, mutta on vielä epäselvää, millaiseksi tämä rooli muodostuu. Yritys-

vastuuraportoinnin merkityksen uskottiin tämän tutkimuksen tulosten mukaan ylipää-

tään kasvavan yritysten ulkoapäin tulevien vaatimusten ja paineiden vuoksi aiempien 

tutkimusten mukaisesti (Burritt et al. 2002; Jackson & Apostolakou 2010; Young & 

Marais 2012 ja Özsözgün 2014). Yksi haastatelluista mainitsi myös jo Jacksonin ja 

Apostolakoun (2010) tutkimuksessa mainitun yritysten motivaation kehittää yritysvas-
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tuuraportointia tavoitteena parantaa yrityksen mainetta sidosryhmien silmissä vas-

tuullista liiketoimintaa harjoittavana toimijana. 

 

Tutkimustuloksissa ei tullut ilmi, että laskentatoimen asiantuntijat tekisivät yritysvas-

tuuraportoinnissa aktiivista yhteistyötä yhtiön johdon kanssa, vaikka Albeldan (2011), 

Schalteggerin ja Zvezdovin (2015) sekä Özsözgünin (2014) tutkimusten mukaan las-

kentatoimen asiantuntijoiden tulisi aktiivisesti avustaa johtoa yritysvastuuraportoin-

nissa. Yksi haastatelluista kuitenkin totesi, että laskentatoimen asiantuntijat voivat 

auttaa yrityksen sisäisiä sidosryhmiä lukujen tulkitsemisessa. 

 

Haastatteluissa keskusteltiin numeerisen ja laadullisen tiedon eroista yritysvastuura-

portoinnissa. Haastatteluissa nousi esiin, että numeerisesti mitattaviin ympäristövas-

tuuasioihin on helpompi miettiä etukäteen keinoja, joilla näihin asioihin voi vaikuttaa. 

Schalteggerin ja Burrittin (2018) tutkimuksen mukaan yhtiön johdon tulisi huomioida 

tämä jo yritysvastuuraportoinnin suunnittelussa, mittaamisessa ja analysoinnissa.  

Lisäksi numeerista tietoa pidettiin haastatteluissa luotettavampana kuin laadullista. 

Özsözgünin (2014) tutkimuksen mukaan laskentatoimen tietojärjestelmät keskittyvät 

perinteisesti mittaamaan yhtiön numeraalista tulosta, jolloin ne voivat myös auttaa 

numeerisen yritysvastuuraportointimateriaalin tuottamisessa.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella yritysvastuuraportoinnissa tietojärjestelmillä on iso 

merkitys tiedon tuottamisessa. Toisin kuin Dagilienen ja Šutienen (2019) tutkimuk-

sessa väitettiin, haastatteluissa saatujen tulosten mukaan yritysvastuuraportoinnin 

tiedot tuotetaan automaattisesti valmiiksi samassa tietojärjestelmässä kuin muu yri-

tyksen raportointi, jotta se on mahdollisimman helppoa ja automaattista. Tämä tukee 

aiempaa Maasin, Schalteggerin & Crutzenin (2016) tutkimusta, jonka mukaan yritys-

vastuuraportointi tulisi integroida yhtiön toiminnanohjausjärjestelmään eikä tuottaa 

erillisessä järjestelmässä.  

 

Yksi tämän tutkimuksen haastatelluista nosti esiin Özsözgünin (2014) tutkimuksen 

näkemyksen siitä, että yrityksien haasteena yritysvastuuraportoinnin integroimisessa 
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tietojärjestelmiin voi olla sen kallis hinta. Lisäksi haastateltava totesi, että yritysvas-

tuuraportointia järjestelmästä tuotettaessa on huomioitava, kuinka mittareiden toteut-

taminen järjestelmässä onnistuu. Tämä tukee Dagilienen ja Šutienen (2019) tutki-

muksen näkemystä siitä, että yritysvastuuraportoinnin linkittäminen yrityksen tietojär-

jestelmään voi jäädä tekemättä, jos sen toteuttaminen on liian vaikeaa. 

 

5.4 Tietojärjestelmä- ja viestintätaitojen merkitys kasvaa 

Laskentatoimen asiantuntijan roolissa tärkeimpinä taitoina ja ominaisuuksina pide-

tään Rufinon et al. (2018) tutkimuksen mukaan laskentatoimen perustaitoja ja tieto-

järjestelmätaitoja. Rufinon et al. (2018) tutkimuksen lisäksi myös Byrnen ja Piercen 

(2007) tutkimus nostaa tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ja taidoiksi analyyttisen ajatte-

lun, liiketoimintaosaamisen ja erinomaiset vuorovaikutustaidot. Nämä Rufinon et al 

(2018) sekä Byrnen ja Piercen (2007) listaamat ominaisuudet ovat myös tämän tut-

kimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijalle tärkeimmät. 

 

Haastateltavien vastauksissa laskentatoimen perusosaamiseen sisältyi tuloslaskel-

man, taseen ja kassavirran toiminnan sekä taloudellisten mittarien ymmärtäminen, 

talouden eri prosessien tunteminen ja kehittäminen, analyyttisyys ja ymmärrys siitä, 

milloin pitää olla tarkka ja milloin iso kuva ratkaisee. Tätä tukee myös Rufinon et al. 

(2018) ja Spraakman et al. (2015) tutkimusten tulokset siitä, että laskentatoimen pe-

rusosaamiseen kuuluu laajasti sekä ulkoisen että sisäisen laskentatoimen osaamista. 

Rufinon et al. (2018) ja Spraakman et al. (2015) tutkimuksissa aiemmin esiin tullutta 

verolainsäädännön tai yhtiöoikeuden tuntemusta ei haastatteluissa laskentatoimen 

perusosaamista määrittäessä mainittu.  

 

Lisäksi tutkimustuloksissa mainittiin yksittäisenä mainintana hyvän prosessien ym-

märtämisen kuuluvan laskentatoimen perusosaamiseen. Rufino et al. (2018) tutki-

muksen mukaan laskentatoimen asiantuntijan tulee ymmärtää, miten tietojärjestelmi-

en avulla on mahdollista järjestää ja kehittää yhtiön prosesseja sekä toimia aktiivise-

na talouden asiantuntijan järjestelmien käyttöönottoprojektissa. Tämän tutkimuksen 

haastatteluissa esiin tullut kyky analyyttiseen ajatteluun on tunnistettu myös jo Rufi-
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non et al. (2018) tutkimuksessa. Uutena asiana tämän tutkimuksen tuloksissa nousi 

laskentatoimen perusosaamiseen kuuluvana yksittäisinä mainintoina kyky sietää 

epävarmuutta ja pystyä toimimaan vajavaisen tiedon varassa. Laskentatoimen asian-

tuntijan tarve olla työssään ajoittain tarkka ei ole myöskään kadonnut mihinkään. 

 
Byrnen ja Piercen (2007) ja Rufinon et al. (2018) tutkimusten mukaan laskentatoimen 

asiantuntijalta odotetaan liiketoimintaan perehtymistä, jotta hän voi toimia liiketoimin-

nan business partnerina. Myös tämän tutkimuksen tuloksissa laskentatoimen asian-

tuntijan liiketoimintaosaamiseen todettiin liittyvän motivaatio tutustua ja oppia liike-

toiminnan toimiala. Tutkimustuloksissa haastateltavat sisällyttivät liiketoimintaosaa-

miseen liiketoiminnan logiikan ja liiketoiminnan prosessien ymmärtämisen. Myös ai-

empi tutkimus (Byrne & Pierce 2007; Järvenpää 2007 ja Rufino et al. 2018) painottaa 

liiketoiminnan prosessien tuntemista, jotta laskentatoimen asiantuntija ymmärtää 

kontrollien ja mittareiden tarpeen sekä millaista tietoa taloudesta päätöksentekoon 

tarvitaan. Lisäksi Ottosonin et al. (2016) tutkimuksen laskentatoimen perustaitoihin 

sisältymä tilinpäätöksen tulkinta vaatii usein toimialan ja liiketoiminnan tuntemista. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukivat Granlundin ja Lukan (1997) ja Siegelin et al. 

(2003a) tutkimusten näkemystä siitä, että liiketoimintaan perehtynyt laskentatoimen 

asiantuntija mahdollistaa lisäarvon tuottamisen yritykselle yhteistyössä liiketoiminnan 

kanssa. Vaikka Lambertin ja Sponemin (2011) tutkimustulosten mukaan laskentatoi-

men asiantuntijat eivät ole onnistuneet business partnereina toimimisessa, saa tä-

män tutkimuksen tuloksista kuitenkin sen kuvan, että yhteistyö laskentatoimen asian-

tuntijoiden ja liiketoiminnan välillä on tiivistä, koska osa laskentatoimen asiantuntijois-

ta on sijoittunut suoraan liiketoimintayksikköön ja haastateltujen vastaukset korostivat 

liiketoiminnan prosessien tuntemisen tärkeyttä. 

 

Aiempien tutkimusten (Byrne & Pierce 2007; Chen et al. 2012 ja Rufino et al. 2018) 

mukaan yhteistyö asiakkaiden, yhtiön muiden yksiköiden ja johdon kanssa lisääntyy, 

mikä korostaa vuorovaikutustaitojen tärkeyttä. Myös tämän tutkimuksen haastatelta-

vat kertoivat tekevänsä hyvin laajasti yhteistyötä yrityksen muiden yksiköiden kanssa. 
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Haastateltavien tekemä yhteistyö käsitti yhteistyön liiketoiminnan lisäksi muiden hal-

linnon toimintojen kanssa. Lisäksi haastatteluissa nousi useasti ilmi tarve osata vies-

tiä selkeästi ja perustellusti suullisesti ja kirjallisesti. Tämä taitotarve on mainittu myös 

Rufinon et al. (2018) tutkimuksen tuloksissa. Yksi tämän tutkimuksen haastateltavista 

nosti esiin myös sen, että ilman vakuuttavaa viestintätaitoa ei viestiään saa yhtiön 

johdolle perille. Tämän tutkimuksen tuloksissa ilmeni myös Chen et al. (2012) tutki-

muksen mukaisesti, että laskentatoimen asiantuntijoilta odotetaan esiintymistaitoja. 

 

Burns & Baldvinsdottirin (2005), Byrnen ja Piercen (20079 sekä Rufinon et al. (2018) 

tutkimustulosten mukaan persoonan asenteella ja mukautumiskyvyllä on merkitystä 

työssä menestymiseen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asian-

tuntijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja persoonallisuus nousevat erityisen merki-

tyksellisiksi uusia henkilöitä laskentatoimen asiantuntijaksi rekrytoitaessa. Tämän 

tutkimuksen haastatteluissa myös todettiin, että valittavan henkilön persoonan sovel-

tuvuudella tiimiin on iso merkitys. Myös aiemman tutkimuksen (Byrne & Pierce 2007; 

Rufino et al. 2018; Russell et. al. 1999 ja Siegel et al. 2003b) mukaan laskentatoimen 

asiantuntijalla tulee olla erinomaiset ihmissuhde- ja tiimityöskentelytaidot, ja henkilön 

tulee olla helposti lähestyttävä.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät olleet yhtenäisiä siitä, ovatko ominaisuudet vai tai-

dot laskentatoimen asiantuntijalle tärkeämpiä. Tämä tulos kuvastanee sitä, että las-

kentatoimen asiantuntijan on jatkossakin kehitettävä sekä ominaisuuksiaan että taito-

jaan toisiaan tukeviksi. Vastauksissa kuitenkin korostui se, että taitoja on haastatelta-

vien mielestä helpompi oppia lisää kuin ominaisuuksia on kehittää. Tutkimustuloksien 

perusteella laskentatoimen asiantuntijan kannattaa erityisesti kehittää omaa järjes-

telmäosaamistaan sekä esiintymis- ja viestintätaitojaan. Näiden taitojen nähtiin haas-

tatteluissa pysyvän merkityksellisinä myös tulevaisuudessa liiketoimintaosaamisen 

substanssiosaamisen lisäksi. Myös aiempi tutkimus (Chen et al. 2012; Siegel et al. 

2003b ja Rufino et al. 2018) toteaa, että laskenta-asiantuntijan tulisi olla motivoitunut 

kehittämään omaa osaamistaan myös tulevaisuudessa. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa, millaisia ominaisuuksia ja taitoja lasken-

tatoimen asiantuntijan tulee kehittää ja ylläpitää säilyttääkseen ammattitaitonsa ja 

kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 

digitalisaatio ja yritysvastuuraportointi muuttavat laskentatoimen asiantuntijan työteh-

täviä. Tutkielman teorettisessa viitekehyksessä käsiteltiin laskentatoimen asiantunti-

jan rooliin vaikuttavan toimintaympäristön muutosta (Järvenpää 2007; Granlund & 

Lukka 1998a ja Taylor & Scapens, 2016), joista lähemmin tarkasteltiin digitalisaatiota 

(Caglio 2003 ja Scapens & Jazayeri 2003) ja yritysvastuuraportointia (Albelda 2011; 

Burritt et al. 2002; Schaltegger & Zvezdov 2015 ja Özsözgün 2014). Laskentatoimen 

asiantuntijan ominaisuuksia ja taitoja tarkasteltiin aiemman tutkimuksen pohjalta 

(Byrne & Pierce 2007; Caglio 2003; Granlund & Lukka 1997 ja Rufino et al. 2018). 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käy-

tettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineisto koostui viidestä haatattelusta, 

joissa haastateltiin suomalaisissa suuryrityksissä toimivia sisäisen laskentatoimen 

asiantuntijoita.  

 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämä työ tutki, millaisia ominaisuuksia ja taitoja laskentatoimen asiantuntijan tulee 

kehittää ja ylläpitää säilyttääkseen ammattitaitonsa ja kilpailukykynsä työmarkkinoilla. 

Lisäksi tämä työ tutki, miten digitalisaatio ja yritysvastuuraportoinnin kasvu muuttavat 

laskentatoimen asiantuntijan työtehtäviä ja tehtävissä vaadittavaa osaamista. 

 

Granlundin ja Lukan (1998a) tutkimuksen mukaan laskentatoimen asiantuntijan toi-

mintaympäristöön vaikuttavat merkittävimpinä muutosvoimina globaalit markkinasuh-

danteet ja lainsäädännön muutokset sekä yritysten monikansallisuus. Caglio (2003) 

ja Järvenpää (2007) mainitsevat tutkimuksissaan muutosvoimiksi teknologian kehit-

tymisen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijan toimin-

taympäristöön vaikuttavat muutosvoimina globaaleiden markkinoiden ja lainsäädän-

nön muutokset, yritysten kansainvälistyminen, teknologian kehitys ja liiketoimintayh-
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teistyö. Tutkimustulosten mukaan digitalisaatio ja globalisaatio vaikuttavat laskenta-

toimen asiantuntijan roolin myös tulevaisuudessa.  

 

Digitalisaatio näkyy tutkimustulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijan työelä-

mässä erityisesti tietojärjestelmien ja laajoja tietokantoja tehokkaasti käsittelevien 

ohjelmien kautta niin kuin aiempi tutkimuskin ehdottaa (Caglio 2003; Chen et al. 

2012; Granlund & Lukka 1998a ja Järvenpää 2007). Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan tietojärjestelmät vähentävät rutiininomaista työtä, kun järjestelmät hoitavat 

manuaalisia työtehtäviä. Tämä on todettu jo useissa aiemmissa tutkimuksissa (Ap-

pelbaum et al. 2017; Chen et al. 2012; Caglio 2003; Granlund & Malmi 2002; Sca-

pens & Jazayeri 2003 ja Taipaleenmäki & Ikäheimo 2013). Manuaalisen työn vähe-

neminen jättää lisää aikaa liiketoiminnan tukemiselle (Appelbaum et al. 2017).  

 

Tutkimustulosten mukaan suurten tietomassojen analysoinnissa käytetään business 

analytiikkaa niin kuin Nielsen (2018) tutkimuksessaan toteaa business analytiikan 

tehostavan tiedon hankintaa ja analysointia. Tämän tutkimuksen tulokset poikkeavat 

Granlundin ja Malmin (2002) tutkimuksesta, jonka mukaan toiminnanohjausjärjestel-

mien käyttöönotto ei juuri vaikuta laskentatoimen asiantuntijan työtehtäviin sekä Ap-

pelbaum et al. (2017) tutkimuksesta, jonka mukaan laskentatoimen asiantuntijat eivät 

osaa hyödyntää järjestelmien mahdollisuuksia. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan 

laskentatoimen asiantuntijoilla on keskeinen rooli tietojärjestelmien käyttöönotoissa. 

Uudet järjestelmät myös muuttavat työn suorittamista sekä monipuolistavat ja paran-

tavat liiketoiminnalle tehtäviä analyyseja. Uusista järjestelmistä saatavien raporttien 

avulla voidaan tarjota laajempaa tietoa päätöksentekoa varten. Digitalisaation jatku-

van etenemisen vuoksi tulee tietojärjestelmä- ja IT-osaamista päivittää koko ajan 

(Nielsen 2018 ja Spraakman et al. 2015). 

 

Vaikka Burrittin et al. (2002) ja Özsözgünin (2014) tutkimusten mukaan yritysvastuu-

raportoinnin merkityksen kasvua laskentatoimea muuttavana voimana ei voida si-

vuuttaa, tämän tutkimukseen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijat eivät ole 

yrityksissä vastuussa yritysvastuuraportoinnista. Tämän tutkimuksen yrityksissä las-
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kentatoimen asiantuntijat tukevat muita yksiköitä yritysraportoinnissa toisin kuin Ega-

nin ja Tweedien (2018) tutkimuksessa, jossa yksiköiden välistä yhteistyötä ei yritys-

vastuuraportoinnissa havaittu.  

 

Tutkimuksessa laskenta-asiantuntijan rooliksi yritysvastuuraportoinnissa tällä hetkellä 

nousi myös Özsözgün (2014) tutkimuksessa mainitut yritysvastuuraportointiin sopivi-

en mittareiden kehittämisessä tukeminen ja taloudellisten lukujen tuottaminen. Tä-

män tutkimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijoiden arvo yritysvastuu-

raportoinnissa on olemassa olevan prosessi- ja tietojärjestelmäosaamisen ja mitta-

reiden kehitystaitojen hyödyntäminen toisin kuin Özsözgünin (2014) tutkimuksen mu-

kaan laskentatoimen asiantuntijoiden on kehitettävä uutta osaamista yritysvastuura-

portointia varten. Tutkimustulokset tukivat Özsözgünin (2014) tutkimuksen näkemys-

tä siitä, että laskentatoimen asiantuntijoiden rooli yritysvastuuraportoinnissa tulee 

kasvamaan, mutta vielä ei ole tiedossa, millaiseksi rooli muodostuu.  

 

Laskentatoimen asiantuntijan roolissa tärkeimpinä taitoina ja ominaisuuksina pide-

tään Rufinon et al. (2018) tutkimuksen mukaan laskentatoimen perustaitoja ja tieto-

järjestelmätaitoja. Rufinon et al. (2018) tutkimuksen lisäksi myös Byrnen ja Piercen 

(2007) tutkimus nostaa tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ja taidoiksi analyyttisen ajatte-

lun, liiketoimintaosaamisen ja erinomaiset vuorovaikutustaidot. Nämä Rufinon et al 

(2018) sekä Byrnen ja Piercen (2007) listaamat ominaisuudet ovat myös tämän tut-

kimuksen tulosten mukaan laskentatoimen asiantuntijalle tärkeimmät. Lisäksi lasken-

tatoimen asiantuntijalta vaaditaan myös tarkkuutta. Tutkimustuloksien perusteella 

laskentatoimen asiantuntijan kannattaa erityisesti kehittää omaa järjestelmäosaamis-

taan sekä esiintymis- ja viestintätaitojaan, koska näiden taitojen uskotaan pysyvän 

merkityksellisinä myös tulevaisuudessa. Laskenta-asiantuntijan tulisi olla motivoitunut 

kehittämään omaa osaamistaan myös tulevaisuudessa (Chen et al. 2012; Siegel et 

al. 2003b ja Rufino et al. 2018).  

 
Laskentatoimen asiantuntijan liiketoimintaosaamiseen sisältyy motivaatio liiketoimin-

nan logiikan ja liiketoiminnan prosessien ymmärtämisen. Tätä tukee myös Byrnen ja 
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Piercen (2007) ja Rufinon et al. (2018) tutkimusten tulos, jonka mukaan laskentatoi-

men asiantuntijalta odotetaan liiketoimintaan perehtymistä. Näin laskentatoimen asi-

antuntija voi toimia liiketoiminnan business partnerina sekä ymmärtää kontrollien ja 

mittareiden tarpeen ja millaista tietoa taloudesta päätöksentekoon tarvitaan. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukivat Granlundin ja Lukan (1997) sekä Siegelin et al. (2003a) 

tutkimusten johtopäätöstä siitä, että liiketoimintaan perehtynyt laskentatoimen asian-

tuntija mahdollistaa lisäarvon tuottamisen yritykselle yhteistyössä liiketoiminnan 

kanssa.  

 

Burnsin ja Baldvinsdottirin (2005), Byrnen ja Piercen (2007) sekä Rufinon et al. 

(2018) tutkimusten tulosten mukaan taitojen lisäksi myös laskentatoimen asiantunti-

jan ominaisuuksilla ja persoonallisuudella on merkitystä työssä menestymiseen. Per-

soona on erityisen merkityksellinen rekrytointitilanteissa. Tämän tutkimuksen tulokset 

tukevat edellä mainittua ja uutena toteavat myös, että valittavan henkilön persoonan 

soveltuvuudella tiimiin on myös iso merkitys. Myös tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan laskentatoimen asiantuntijan tulee olla helposti lähestyttävä ja omata erinomai-

set ihmissuhde- ja tiimityöskentelytaidot niin kuin aiemmat tutkimukset ovat toden-

neet (Byrne & Pierce 2007; Rufino et al. 2018; Russell et. al. 1999 ja Siegel et al. 

2003b).  

 

Vastauksena tutkimuksen ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen “miten digitalisaa-

tio vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan osaamisvaatimuksiin?” voidaan esittää, 

että digitalisaatio korostaa entisestään laskentatoimen asiantuntijan tietojärjestelmä-

osaamista, liiketoimintaosaamista ja analyyttista ajattelua. Digitalisaatio tuo laskenta-

toimen asiantuntijan työntekemistapoihin joustavuutta. Digitalisaatio yhä edelleen 

vähentää manuaalista työtä ja helpottaa rutiininomaisten töiden hoitamista. Tämä 

jättää laskentatoimen asiantuntijalle lisää aikaa liiketoiminnan tukemiselle ja olemas-

sa olevan tiedon analysoimiselle. Erityisesti business analytiikka tukee laskentatoi-

men asiantuntijoiden tiedon käsittelyä ja analysointia. Myös Big Data voi tulevaisuu-

dessa olla laskentatoimen asiantuntijoilla laajemmassa käytössä tiedon tuottamises-
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sa. Laskentatoimen asiantuntijoiden talouden ja liiketoimintaprosessien tuntemus tuo 

heille avainroolin uusien tietojärjestelmien käyttöönotossa. 

 

Vastauksena tutkimuksen toiseen alatutkimuskysymykseen “miten yritysvastuurapor-

toinnin lisääntyminen vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan työtehtäviin?” voidaan 

esittää, että laskentatoimen asiantuntijan roolina yritysvastuuraportoinnissa on tukea 

sopivien mittareiden kehittämisessä, taloudellisten lukujen tuottamisessa ja sidos-

ryhmille tulkitsemisessa. Yritysvastuuraportointi ei kuitenkaan kuulu tutkimuksen 

kohdeyrityksissä laskentatoimen asiantuntijan vastuulle. Koska yritysvastuurapor-

toinnin rooli yrityksissä tulee hyvin todennäköisesti vielä kasvamaan, voi myös las-

kentatoimen asiantuntijan rooli muuttua. Laskentatoimen asiantuntijat voivat kuitenkin 

tukea yritysvastuuraportoinnissa erityisesti numeerisen tiedon tuottamisessa ja tieto-

järjestelmien prosessien kehittämisessä yritysvastuuraportointiin paremmin soveltu-

viksi. 

 

Vastauksena tutkimuksen päätutkimuskysymykseen “miten toimintaympäristön muu-

tos vaikuttaa laskentatoimen asiantuntijan ominaisuus- ja taitovaatimuksiin?” voidaan 

esittää, että voimakkaimpina muutosvoimina digitalisaatio ja liiketoimintayhteistyö 

vaativat laskentatoimen asiantuntijalta erinomaisia tietojärjestelmä- ja IT-taitoja, liike-

toiminnan logiikan ja prosessien tuntemusta ja vakuuttavia viestintätaitoja. Laskenta-

toimen asiantuntija osaa hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja syy- ja seuraussuhteita 

talouden ja liiketoiminnan välillä, mutta tunnistaa tilanteet, joissa tarkkuutta tarvitaan. 

Laskentatoimen asiantuntija on edelleen oman alansa asiantuntija, mutta myös ana-

lyyttinen liiketoiminnan kumppani. Laskentatoimen asiantuntijan uudistuvassa roolis-

sa korostuu henkilön persoona: kuinka sovellut taloustiimiin ja kuinka vakuutat yhtiön 

johdon ja muut sisäiset sidosryhmät oman työsi tuloksilla. Modernin laskentatoimen 

asiantuntijan ominaisuudet ja taidot on koottu yhteen alla olevaan kuvioon. 
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Kuvio 6: Modernin laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot. 

 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja yleistettävyys 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole tilastollisen yleistettävyyden saavutta-

minen, vaan kuvata ja ymmärtää tutkittavaa ilmiötä teoreettisesti yleistettävästi 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009). Tässä tutkimuksessa teoreettinen viitekehys on pyritty ra-

jaamaan tarkasti, jotta se palvelee mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiä. Tut-

kimuksen laatua parantaa myös teorian ja tutkimusaineiston vuoropuhelu koko tutki-

muksen ajan. Tutkimuskysymykset ja niiden avulla saadut tulokset on pyritty laati-

maan niin, että ne keskustelevat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa 

mahdollisimman hyvin.  

 

Tutkimustuloksen yleistettävyttä arvioitaessa on huomioitava tutkimusaineiston koko 

ja otanta. Koska tapaustutkimuksen otanta on pieni, ei tapaustutkimuksen tuloksista 

voida tehdä luotettavia yleistyksiä. Tutkimusaineiston haastateltavat on valittu tarkoi-

tuksenmukaisesti, ja ne edustivat viittä suomalaista suuyritystä. Tuloksia arvioitaessa 

on huomioitava, että niitä ei voi suoraan yleistää tai verrata koskemaan kaikkia yri-
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tyksiä, joissa työskentelee laskentatoimen asiantuntijoita. Tutkimustuloksia vertailta-

essa on huomiotava, mitä toimialoja ja kokoluokkaa tutkimusaineiston yritykset edus-

tavat. Pienemmissä yrityksissä haastateltavilla olisi voinut olla erilainen kokemus las-

kentatoimen asiantuntijan roolista erilaisten organisaatiorakenteen tai taloudellisten 

resurssien tai järjestelmäresurssien vuoksi. Suuremmilla yhtiöillä on usein paremmat 

taloudelliset resurssit panostaa esimerkiksi tietojärjestemiin. Lisäksi suurilla yhtiöillä 

on laajemmat velvollisuudet yritysvastuuraportointiin. Lisäksi on huomioitava, että 

laskentatoimen kenttä on laaja ja laskentatoimen asiantuntijoita voi olla monissa eri-

laisissa tehtävävissä. Tämän tutkimusaineiston haastateltavat edustavat sisäisen 

laskentatoimen kokeneita asiantuntijoita. 

 

Tutkija on pyrkinyt tutkimusta tehdessään objektiivisuuteen ja olemaan puuttumatta 

haastattelutilanteisiin. Tätä on tukenut mahdollisimman kattavaksi, mutta mahdolli-

simman vähän haastateltavia johdattelevaksi, laadittu teemahaastattelurunko. Tutki-

muksen luotettavuutta tukee haastatteluiden luottamuksellisuus ja haastatelluille an-

nettu anonymiteetti. Näin haastateltavilla on ollut mahdollisuus antaa mahdollisim-

man rehellisiä vastauksia. 

 

Koska tutkija ei ole työskennellyt vuosiin tai lainkaan kohdeyrityksissä, on tutkijan 

ollut mahdollista olla muodostamatta ennakkokäsityksiä ja pysyä mahdollisimman 

objektiivisena. Näin tutkijan tulkinnoissa ei ole ollut subjektiivisuutta, vaan ne ovat 

perustuneet haastattelutilanteisiin. Tämä on parantanut tutkimuksen validiteettia, joka 

kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimus on onnistunut tutkimaan määritettyä tutkimuskoh-

detta (Hirsjärvi et al. 2009, 232 & Tuomi & Sarajärvi 2018).   

 

Haastateltujen lukumäärä jäi tavoiteltua alhaisemmaksi. Laajempi haastateltavien 

lukumäärä olisi parantanut tutkimuksen reliabiliteettia. Reliabiliteetti kuvaa tutkimus-

aineiston ja -tulosten luotettavuutta (Hirsjärvi et al. 2009, 232 ja Tuomi & Sarajärvi 

2018). Mukaan saadut haastateltavat edustavat kuitenkin yrityksissään hyvin koke-

neita ja vastuullisessa roolissa työskenteleviä henkilöitä, jolloin heillä kattava kuva 

oman organisaationsa toiminnasta sekä laskentatoimen asiantuntijan tehtävästä. 
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Haastatteluissa myös toistuivat jonkun verran samat vastaukset, jotka on nostettu 

tutkimuksen keskeisimmiksi tuloksiksi. Tämä osoittaa, että myös tällä tutkimusjoukol-

la on onnistuttu saamaan ilmiötä kuvaavia tuloksia. 

 

Jotta tutkimus voi tarjota tuoreita näkökulmia laskentatoimen asiantuntijan omaisuuk-

sien ja taitojen odotuksista, on teoriaan pyritty löytämään mahdollisimman tuoreita 

tutkimuksia. Tämä myös tukee tutkimuksen ajankohtaisuutta ja huomioi laskentatoi-

men asiantuntijan roolin kehittymisen suuntaa. Tutkimustulosten vertailukelpoisuutta 

aiempiin tutkimustuloksiin tukee se, että teoriassa esitellyistä tutkimuksista suuri osa 

on suoritettu suurissa yrityksissä. Tutkimuksen tuloksien ei voi suoraan vertailla ai-

kaisempiin tutkimustuloksiin, koska sitä rajoittaa tutkittavien yritysten toimialojen vaih-

telu. Lisäksi tämä tutkimus on tehty suomalaisiin yrityksiin, kun valtaosa aiemmista 

tutkimuksista käsittelee ulkomaalaisia yrityksiä. Tutkimustuloksien perusteella ei kui-

tenkaan huomattu kulttuurista johtuvia eroja.   

 

Aiempi tutkimus on keskittynyt laskentatoimen asiantuntijoiden roolin historiaan ja 

sen muutoksen pavunlaskijasta johdon kumppaniksi. Tämä tutkimus on keskittynyt 

siihen, millaisia ominaisuuksia ja taitoja laskenatoimen asiantuntija toimintaympäris-

tön ja roolin muutoksen vuoksi tarvitsee. Nykyisyyden lisäksi tämä tutkimus katsoo 

myös tulevaisuuteen. Lisäksi tämä tutkimus keskittyy muutosvoimista digitalisaatioon 

ja ympäristövastuuraportointiin, joista jälkimmäistä on tutkittu vielä suhteellisen vähän 

laskentatoimen kentässä. Työn tarkoituksena on yhdistää kaksi laskentatoimelle 

ajankohtaista aihetta ja tuoda esiin niiden vaikutuksia laskentatoimen asiantuntijan 

osaamiselle, jotta tähän rooliin haluaville ja siinä toimiville on mahdollisuuksia oman 

osaamisensa kehittämiselle. Työ tarjoaa uutta näkökulmaa laskentatoimen asiantun-

tijan roolista. Työn tutkimustulokset myös tukevat useita aihetta koskevia aiempia 

tutkimuksia ja vahvistavat aihetta käsittelevän aiemman teorian. 
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6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Laskentatoimen asiantuntijan rooli ja sen muutos tarjoavat myös tulevaisuudessa 

uusia näkökulmia tutkimukselle. Suuri osa laskentatoimen asiantuntijoita koskevasta 

tutkimuksesta on keskittynyt sisäiseen laskentatoimeen ja controllereihin ja heille 

tehdyistä haastateluista perustuvaan aineistoon. Kiinnostavaa olisi myös tutkia esi-

merkiksi johdon ajatuksia laskentatoimen asiantuntijoiden roolista johdon partnerei-

na. Kun laskentatoimen asiantuntijan rooli muuttuu enemmän päätöksentekoa tuke-

vaksi, olisi kiinnostavaa tutkia, miten laskentatoimen asiantuntijan vastuu muuttuu. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin käsittelemään digitalisaation vaikutuksia laskenta-

toimen asiantuntijan työhön toiminnanohjausjärjestelmien, Big Datan ja Business In-

telligencen kautta. Big Datan ja business intelligencen vaikutuksia laskentatoimen 

asiantuntijan työnkuvaan on tutkittu vielä suhteellisen vähän. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan Big Datan hyödyntäminen ei vielä ole laskentatoimen asiantuntijoi-

den keskuudessa kovinkaan suosittua. Kiinnostavaa olisi tutkia tarkemmin, miten Big 

Dataa käytännössä laskentatoimessa voisi hyödyntää. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

tutkia tarkemmin, miten laskentatoimen asiantuntijat ovat oppineet hyödyntämään 

business intelligencea ja Big Dataa. Onko oppi tullut työssä, ovatko kouluttautuneet 

vai hankkineet osaamisensa vapaa-ajalla? 

 

Laskentatoimen asiantuntijan osaa yritysvastuuraportoinnissa on tutkittu vielä suh-

teellisen vähän. Tämä tutkimus osoitti, että laskentatoimen asiantuntijoilla rooli yritys-

vastuuraportoinnissa on lähinnä avustava. Vastuu ja fokus yritysvastuuraportoinnista 

ovat tämän tutkimuksen mukaan muualla kuin sisäisen laskentatoimen asiantuntijoil-

la. Kiinnostava näkökulma tutkimukseen olisi haastatella yritysten johtoa siitä, miten 

he näkevät laskentatoimen asiantuntijoiden roolin yritysvastuuraportoinnissa ja mil-

laisissa asioissa he näkevät, että laskentatoimen asiantuntija voisi tukea heitä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1: Teemahaastattelurunko 
 

Tehtävänimike, koulutus, työkokemus, työn keskeinen sisältö, yksikkö 

 

Yrityksen toimiala, liikevaihto ja henkilöstömäärä 

 

1. Toimintaympäristön muutos 

-Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat laskentatoimen asiantuntijan rooliin? 

-Pidetäänkö jonkin ulkoisen tekijän vaikutusta yleisesti suurempana kuin se mielestä-

si on? 

-Minkä ulkoisten tekijöiden uskot vaikuttavan laskentatoimen asiantuntijan rooliin tu-

levaisuudessa? Jos muu kuin digitalisaatio: miten rooli muuttuu ja mitä taito- ja omi-

naisuusvaatimuksia siinä tapauksessa tarvitaan? 

-Ovatko ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi mielestäsi lähentyneet? 

 

2. Digitalisaation vaikutukset laskentatoimen asiantuntijan työtehtäviin 

-Miten digitalisaatio on vaikuttanut laskentatoimeen asiantuntijan työtehtäviin? 

-Hyödyntääkö laskentatoimen asiantuntija työtehtävissään business analytiikkaa ja 

Big Dataa?  

-Minkälaisia ohjelmistoja laskentatoimen asiantuntija työssään käyttää?  

-Onko teillä käytössä toiminnanohjausjärjestelmä? 

-Onko joku tietojärjestelmä tai sen muuttuminen vaikuttunut laskentatoimen asiantun-

tijan työtehtäviin positiivisesti tai negatiivisesti? Miten? 

-Onko teillä ollut tai tulossa lähiaikoina uuden järjestelmän implementointi? 

-Millainen rooli laskentatoimen asiantuntijalle on tai oli implementoinnissa? 

-Miten mielestäsi laskentatoimen asiantuntijat suhtautuvat digitalisaatioon? 

-Miten uskot digitalisaation vaikuttavan taito- ja ominaisuusvaatimuksiin 

tulevaisuudessa?  



 

 

 

3. Yritysvastuuraportoinnin vaikutukset laskentatoimen työtehtäviin 

-Sisältyykö yritysvastuuraportointi laskentatoimen asiantuntijan työnkuvaan? 

-Millaisia yritysvastuuraportointitehtäviä sisältyy? 

-Mitä yritysvastuuraportointiin sisältyviä asioita voidaan mitata? 

-Pitäisikö kaiken olla mitattavissa esimerkiksi vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi? 

-Muutetaanko kvalitatiivisia yritysvastuuraportoinnin ominaisuuksia numeeriseksi tie-

doksi? Jos muutetaan, niin miten muuttaminen tapahtuu? 

-Tuleeko yritysvastuuraportoinnin osuus kasvamaan tulevaisuudessa? 

-Mitä ominaisuuksia ja taitoa tulee kehittää yritysvastuullisuuden alueella? 

-Mille osastolle/tehtävälle yritysvastuuraportointi mielestäsi kuuluu? 

-Miten näet laskentatoimen asiantuntijan tuottavan lisäarvoa ulkoisille tai sisäisille 

sidosryhmille? 

-Miten laskentatoimen asiantuntija voi tukea johtoa yritysvastuuraportoinnin kehittä-

misessä? 

-Millainen merkitys tietojärjestelmillä on yritysvastuuraportoinnissa? 

 

4. Laskentatoimen asiantuntijan ominaisuudet ja taidot 

-Mitkä ovat tärkeimmät roolissa tarvittavat taidot ja ominaisuudet? 

-Mitä mielestäsi laskentatoimen asiantuntijan perusosaamiseen kuuluu? 

-Ovatko jotkut aiemmin arvostetut taidot tai ominaisuudet nykyään tarpeettomia? 

-Kummat ovat tärkeämpiä: ominaisuudet vai taidot? Miksi? 

-Mitkä ominaisuudet ja taidot kasvattavat ja mitkä menettävät merkitystään tulevai-

suudessa? 

-Miten laskentatoimen asiantuntijan kannattaa kehittää omia taitojaan ja ominaisuuk-

siaan? 

-Mitä asioita painotetaan, kun uusia henkilöitä rekrytoidaan? 

-Millaista liiketoimintaosaamista laskentatoimen asiantuntijalla tulee olla? 

-Tekeekö laskentatoimen asiantuntija yhteistyötä muiden eri yksiköiden kanssa?  

 

 


