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Johdon raportointi on työkalu liiketoiminnan johtamisessa, johon monimutkainen 

liiketoimintaympäristö tuo haasteita. Projektiliiketoiminnassa yritys toimittaa 

asiakkaille arvoa projektien kautta, ja suhteellisen korkea toiminnan riski tuo 

haasteita päätöksentekoon.  

Työn tavoitteena on muodostaa projektiliiketoiminnan johdon raportoinnin 

tiekartta, jota voidaan soveltaa kohdeyrityksessä. Tiekartan muodostamiseksi 

tutkitaan kirjallisuustutkimuksella projektiliiketoiminnan johdon raportointia ja 

sen hyödyntämistä johtamisessa. Haastattelututkimuksella saadaan kuva 

kohdeyrityksen johdon raportoinnin nykytilasta kirjallisuustutkimuksen 

havaintojen rinnalle. 

Kirjallisuustutkimuksen mukaan projektiliiketoiminnan haasteisiin voidaan saada 

tukea johdon raportoinnista. Tärkeää on projektien ja projektiportfolion seuranta 

ja sidosryhmäverkoston hallinta. Raportoitavan tiedon oikeellisuus ja käytettävyys 

on tärkeää. Haastattelututkimuksessa esille nousi projektiliiketoiminnan haasteita, 

raportoinnin hyödyntämisen tarve ja johdon raportoinnin käytänteiden puute. 

Jatkossa voitaisiin tutkia projektiliiketoimintaan soveltuvan 

raportointitietojärjestelmän vaatimuksia ja käyttöönottoa, sekä henkilöstön 

motivoinnin tukemisen mahdollisuuksia projektiliiketoiminnassa.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Liiketoiminnan johtamisessa datasta on tullut tärkeä apuväline. Useat yritykset pyrkivät yhä 

enemmän saamaan kilpailuetua hyödyntämällä toiminnanohjaus-, kirjanpito- ja 

liiketoimintatiedon hallintajärjestelmistä saatavaa tietoa yrityksen päätöksenteossa. Useat 

megatrendit, kuten globalisaatio, digitalisaatio, asioiden internet, liiketoimintaympäristön 

monimutkaistuminen ja sitä kautta liiketoiminnan tulevaisuuden ennustamisen haastavuus, 

tukevat tätä kehitystä jatkossakin. (Helsingin seudun kauppakamari 2020; Sommer 2020)  

 

Raportointi tarjoaa ratkaisuja liiketoiminnan päätöksentekoon kaiken kokoisissa yrityksissä, 

mutta yrityskoko vaikuttaa johdon raportointiin. Pk- ja kasvuyrityksissä raportointiin tuovat 

omat haasteensa muun muassa rajalliset resurssit ja vanhan yrityskoon säilyvä 

organisaatiokulttuuri. Euroopan komission (2015) määritelmän mukaan pienet ja keskisuuret 

yritykset eli pk-yritykset tarkoittavat yrityksiä, joilla on palveluksessa vähemmän kuin 250 

henkilöä ja vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppusumma on enintään 43 

miljoonaa euroa. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Euroopan Unioni 

määrittelevät kasvuyrityksen yrityksen työllisyyden nopean kasvuvauhdin perusteella siten, että 

yrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä ja työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu 

ylittää kolmena vuotena 20 prosenttia (Eurostat 2017 & OECD 2008).   

 

Johdon raportoinnista löytyy yleisesti paljon kirjallisuuslähteitä, mutta johdon raportointi on 

projektiliiketoiminnan näkökulmasta vähemmän käsitelty aihe. Projektiliiketoiminta on 

liiketoimintamuotona yhä yleisempää, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kilpailuetuun 

yhdistämällä tuotteisiin palveluarvoa. Se on noussut haastamaan massamaisen tehotuotannon. 

(Mota & De Castro 2019) Projektiliiketoiminta mahdollistaa asiakaslähtöiset ja räätälöidyt 

tuote- ja palveluratkaisut, mutta tuo samalla haastetta yritystoiminnan koordinointiin ja 

johtamiseen. Nykyään liiketoimintaympäristössä vaikuttavat megatrendit lisäävät varmasti 

tarvetta projektiliiketoiminnalle myös tulevaisuudessa.  
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1.2 Työn tavoite, tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan kirjallisuustutkimuksella ja haastattelututkimuksella johdon 

raportoinnin hyödyntämistä projektiliiketoimintaa harjoittavan kohdeyrityksen johtamisessa. 

Työn tavoitteena on muodostaa tiekartta johdon raportoinnille projektiliiketoimintaa 

harjoittavalle yritykselle. Sitä voidaan soveltaa kohdeyrityksessä, jossa raportoinnin tarpeet 

ovat muuttumassa liiketoiminnan kasvun vuoksi. Seuraavien alatutkimuskysymysten avulla 

tutkitaan erikseen projektiliiketoiminnan johdon raportointia ja sen hyödyntämistä yrityksen 

johtamisessa: 

- Miten projektiliiketoiminta vaikuttaa johdon raportointiin? 

- Miten johdon raportointia hyödynnetään yrityksen johtamisessa? 

 

Lopulta muodostetaan projektiliiketoiminnan johdon raportoinnista tiekartta kohdeyrityksen 

sovellettavaksi. Työn päätutkimuskysymys on seuraava: 

- Millainen tiekartta voidaan muodostaa projektiliiketoiminnan johdon 

raportoinnille?  

 

Kirjallisuustutkimuksessa luodaan kokonaisvaltainen selvitys työn aiheesta tieteellisten 

artikkeleiden ja kirjalähteiden pohjalta. Työssä on käytetty lähteinä englannin- ja 

suomenkielisiä lähteitä. Puolistrukturoitua haastattelua käytetään yrityksen johdon raportoinnin 

nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Puolistrukturoitua haastattelua varten 

valmistellaan suhteellisen tarkka haastattelusuunnitelma ja -aikataulu, mutta siinä on 

keskusteleva sävy ja se mahdollistaa haastateltaville tärkeiden aiheiden käsittelyn suunniteltua 

kysymysrunkoa tarkemmin. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset mahdollistavat 

avoimet vastaukset ja reagoimisen haastateltavan vastauksiin. Se sopii siis hyvin yrityksen eri 

työtehtävissä työskentelevien henkilöiden mielipiteiden ja käsitysten hahmottamiseen ja 

ymmärtämiseen, koska vapaampi keskustelu on mahdollista. Kuitenkin valmiiksi hahmoteltu 

kysymysrunko varmistaa, että haastattelu pysyy oikean aiheen parissa. (Longhurst 2003; 

Mcintosh & Morse 2015)  
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1.3 Työn rakenne ja rajaus 

 

Työssä on kaksi osaa: kirjallisuuskatsaus ja soveltava yritysosuus. Kirjallisuuskatsaus käsittelee 

ensin projektiliiketoimintaa ja johdon raportointia erikseen, minkä jälkeen pohditaan johdon 

raportoinnin hyödyntämistä projektiliiketoiminnassa. Työn toinen eli soveltava osuus on 

toteutettu suomalaiselle automaatioalan yritykselle, jonka liiketoiminta on pääosin 

projektiliiketoimintaa. Yritys on viime tilikausina kasvanut pk-yrityksestä isommaksi 

yritykseksi, ja se on huomannut liiketoiminnassaan kasvuyrityksen haasteita aikaisemman pk-

yrityksen roolin rinnalla. Soveltavassa osuudessa selvitetään yrityksen johdon raportoinnin 

nykytilannetta, sekä pyritään löytämään sen tärkeimpiä kehityskohteita ja parhaita käytännön 

toteutuksessa huomioitavia tekijöitä. Lopuksi muodostetaan viitekartta johdon raportoinnin 

toteuttamiselle projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä. 

 

Työn lopussa yhteenvedossa vastataan työn tutkimuskysymyksiin kirjallisuuden ja 

haastattelututkimuksen tulosten perusteella. Tämä työ käsittelee johdon raportoinnin ratkaisuja 

yleisesti, ja projektiliiketoiminnan johtamisen. Projektiliiketoiminnan raportoinnissa otetaan 

huomioon sekä projektikohtainen että yritystason raportointi. Työssä käsitellään ulkoisen 

raportoinnin hyödyntämistä johdon raportoinnin tietolähteenä, mutta sen laajemmin ulkoisen 

raportoinnin periaatteita tai toteuttamista ei tutkita. Johdon raportoinnin työvälineiden, 

esimerkiksi tietojärjestelmien, vertailua ei käsitellä, sillä se ei ole työn kohdeyritykselle vielä 

ajankohtaista.  
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2 PROJEKTILIIKETOIMINTA 

 

2.1 Projektin ja projektiliiketoiminnan määrittely 

 

Projekti voidaan laajasti määritellä toistumattomaksi suunnitelluksi työksi jonkin tavoitteen 

saavuttamiseksi (Zwikael & Smyrk 2019, s. 3). Projekti on hyvin laaja käsite ja se voidaan 

määritellä usealla eri tavalla. Projektilla on kuitenkin tiettyjä tyypillisiä piirteitä. Siinä 

toteutetaan tiettyjä prosesseja jonkin tavoitteen saavuttamiseksi, ja sillä on resursseja, 

esimerkiksi työvoiman tai käytettävän ajan määrä, jotka rajoittavat sen toteuttamista. Projekti 

on usein monimutkainen, ja siinä tehdään jotain uutta ja aikaisemmasta poikkeavaa, mikä 

erottaa sen tavanomaisesta ja toistuvasta prosessista. (Kuster et al. 2015, s. 5) Koska projektit 

ovat monimutkaisia ja niihin liittyy riski tavoitteen saavuttamisen epäonnistumisesta tai 

resurssien ylittämisestä, tarvitaan projektinhallintaa (San Cristobal et al. 2018).  

 

Erilaiset projektit eroavat toisistaan esimerkiksi niiden ajallisen pituuden, monimutkaisuuden, 

lopputavoitteen selkeyden ja toteuttamisen riskien osalta. Yksi tapa on jakaa projektit 

standardisoituihin projekteihin, hyväksyntäprojekteihin, potentiaalisiin projekteihin ja 

pioneeriprojekteihin. Standardisoiduissa projekteissa työskentely on ennestään tuttua ja tavoite 

on alussa selkeä. Esimerkiksi vanhan tuotantovälineen korvaaminen vastaavalla 

tuotantovälineellä on standardisoitu projekti. Hyväksyntäprojekti on monimutkaisempi 

toteuttaa, mutta tavoitteet ovat selkeästi määritelty ja projektit ovat toistettavia. Esimerkiksi 

aikaisemmin toteutettu rakennusprojekti on hyväksyntäprojekti. Potentiaalisissa projekteissa 

tavoitteet ovat epäselviä, mutta riski on matala. Tällainen projekti on esimerkiksi 

tutkimusprojekti, jossa lopputulos ei ole projektin alkaessa selvillä, mutta lopputulokseen 

liittyvä riski ei ole korkea. Pioneeriprojekteissa riski on korkea ja projektin toteuttaminen 

vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Nimensä mukaan niissä tavoitellaan jotain 

aikaisemmasta toiminnasta poikkeavaa. Esimerkiksi projektiliiketoiminnassa uuden teknisen 

ratkaisun toimittaminen on pioneeriprojekti. Nämä projektien määritelmät ovat häilyviä ja 

joillain projekteilla on useamman projektityypin piirteitä. (Kuster et al. 2015, s. 6-8) 

 

Arton ja Wikströmin (2005) mukaan projektiliiketoiminta tarkoittaa liiketoiminnan muotoa, 

joka suorasti tai epäsuorasti liittyy projekteihin tavoitteena saavuttaa yhden tai useamman 
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organisaation tavoitteet. Projektiliiketoimintaa on useilla eri toimialoilla, ja on useita eri 

liiketoimintamalleja toteuttaa projektiliiketoimintaa. Projektiliiketoiminnassa toimitettavat 

tuotteet tai palvelut ovat sellaisia, että ne täytyy toteuttaa projekteina. Projektit ovat 

monimutkaisia ja toteutuvat pitkällä aikavälillä. Projektiliiketoimintaa harjoittavat yritykset 

tarjoavat usein asiakkaalle räätälöityjä ratkaisuja, joihin kuuluu projektin lopputuotteiden 

lisäksi palveluita, kuten huolto- ja varaosapalveluita, sekä erilaisia johto- ja rahoitussopimuksia. 

(Wikström et al. 2010) 

 

Projektiportfolio tarkoittaa samanaikaisten ja mahdollisten projektien muodostamaa 

kokonaisuutta. Projektiportfolion projektien strategiset päämäärät ovat samoja, ja yrityksen 

resurssit jaetaan portfolion sisällä. Tätä projektiportfoliota hallitaan projektiliiketoimintaa 

harjoittavassa yrityksessä strategisten tavoitteiden mukaan muun muassa priorisointipäätöksiä 

tehdessä. (Artto et al. 2006, s. 390) Projektiportfolion johtamiseen tuovat haastetta projektien 

väliset keskinäisriippuvuudet, ristikkäiset tavoitteet ja projektien arviointien epävarmuus (Siew 

2015). 

 

Projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä jokainen toimitettava projekti eroaa ainakin 

jotenkin kaikesta aikaisemmin tehdystä, sillä toimitettavat tuotteet toteutetaan projekteina, 

joissa projektin määritelmän mukaan tehdään jotain uutta uudella tavalla (Zwikael & Smyrk 

2019, s. 3). Kuva 1 on esitetty pelkistetty kaavio projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen 

toiminnasta projektin toteuttamisessa asiakkaalta saatujen toimeksiantotietojen pohjalta 

toimitettavaksi mittatilausratkaisuksi. Uuden projektin toimittaminen vaikuttaa kaikkiin 

yrityksen prosesseihin tuotekehityksestä tuotantoon ja loppuasennukseen. Näihin uusiin 

liiketoimintaprosesseihin osallistuu uusia toimijoita, jolloin kokenutkin henkilöstö joutuu 

soveltamaan aiempaa kokemustaan. (Turner & Keegan 2001) 
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Kuva 1. Projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen toiminta (Turner & Keegan 2001) 

 

Projektiliiketoiminnassa menestyksen saavuttamisessa tietyt tekijät korostuvat verrattuna 

muihin yrityksiin. Projektit ovat merkittävässä roolissa koko yrityksen liiketoiminnassa ja 

erityisesti tuotekehityksessä, kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja strategiassa (Artto & Wikström 

2005). Projektiliiketoimintayrityksen menestyksen kannalta esille nousevia tärkeitä 

näkökulmia ovat markkinointi, myynti, strategia, projektinhallinta, oppiminen, innovointi ja 

rahoitus (Kujala et al. 2013). Nämä ovat luonnollisesti osa kaikkea liiketoimintaa, mutta 

projektiliiketoiminta tuo niihin omanlaisiaan piirteitä. 

 

Projektiliiketoiminta on aikarajoitteista eli toimitettavat projektit täytyy toimittaa tietyssä 

ajassa, mikä vaikuttaa toimittamisen toteutukseen ja rahoituksen hankkimiseen. Myös 

arvonluontitavat poikkeavat muista liiketoimintamuodoista. Arvoa toimitetaan asiakkaalle jo 

varhaisessa vaiheessa ja koko projektin ajan. Projektiliiketoiminnassa tuotteet tai palvelut ovat 

suhteellisen monimutkaisia. Liiketoiminnan epävarmuuden aste on korkea, kun yrityksen tuotot 

riippuvat yksittäisten projektien onnistumisesta esimerkiksi tasaisen massatuotannon sijaan. 

(Wikström et al. 2010) Projektiliiketoiminnassa kysyntä ei ole jatkuvaa, kun toiminta on 

riippuvaista projekteista. Projektit ja tuotteet ovat usein yksilöllisiä, ja ne suunnitellaan ja 

valmistetaan asiakkaan tarpeisiin. Tyypillistä projektiliiketoiminnalle on myös se, että 

projektien toteutukseen osallistuu paljon eri toimijoita koko toimitusketjussa suunnittelusta 

tuotantoon ja lopulta jakeluun. (Momeni & Martinsuo 2019) 
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2.2 Projektiliiketoiminnan haasteita ja kilpailuedun lähteitä 

 

Projektiliiketoiminnan ominaispiirteistä aiheutuu yrityksen johtamiseen erilaisia haasteita, joita 

ratkaisemalla voidaan saada kilpailuetua. Haasteita on sekä yksittäisten projektien sisällä, että 

projektiportfolion hallinnassa ja johtamisessa. Projektiliiketoiminta onkin usein tasapainottelua 

yksittäisten projektien ja koko yrityksen tavoitteiden saavuttamisen välillä. Mahdollisia 

ristiriitatilanteita täytyy pystyä johtamaan niin, että yksittäisen projektin laatu ei kärsi samalla 

yrityksen strategisia tavoitteita väistämättä. (Wikström et al. 2010) 

 

Projektiliiketoiminnan projektien aikarajoitteisuus ja väliaikaisuus aiheuttavat haasteita 

liiketoiminnan suunnittelemiselle. Liiketoiminnan projektisuus aiheuttaa vaihtelua yrityksen 

toiminnan asteeseen, kun toimitukset riippuvat yksittäisten projektien toteutumisesta. 

Projektiliiketoiminnassa tätä toiminnan projektisidonnaisuutta ja väliaikaisuutta voidaan 

tasapainottaa tarjoamalla tuotteiden lisäksi erilaisia toimitusprojektin jälkeisiä palveluita. 

Erilaiset palvelut kuten huolto- ja konsultointipalvelut tuoteratkaisujen rinnalla ovat tärkeitä 

projektiliiketoiminnan rahoituksen, arvonvälityksen ja toiminnansuunnittelun kannalta. (Kujala 

et al. 2013) 

 

Asiakkaan oikeanlainen osallistaminen projekteihin on haaste projektiliiketoiminnassa. 

Asiakkaan osallistaminen antaa mahdollisuuden palvella asiakasta yksilöllisemmin ja toimittaa 

parempaa laatua asiakkaalle. Toisaalta liiallinen asiakkaan osallistaminen monimutkaistaa 

projekteja ja vaatii enemmän resursseja. (Kujala et al. 2013) Projektiliiketoiminnassa on 

ominaista, että projektien laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi projekteihin osallistuu paljon 

eri sidosryhmiä. Sidosryhmiin voi kuulua muun muassa asiakkaita, jakelijoita, myyjiä, 

huoltopalveluyrityksiä, suunnittelijoita ja rahoittajia, ja ne voivat olla maantieteellisesti laajalta 

alueelta. Sidosryhmien kanssa tehdään yhteistyötä niin yksittäisten projektien sisällä kuin myös 

eri projektien välillä ja niiden jälkeen.  Koska osallistuvia sidosryhmiä on paljon, tarvitaan 

strategista sidosryhmien hallintaa. (Momeni & Martinsuo 2019) Yhteistyön kehittäminen ja 

syventäminen sidosryhmien kanssa edistää molemmilla osapuolilla oman toiminnan 

kehittämistä, ja jokainen uusi toimitusprojekti on mahdollisuus tähän kehitystyöhön (Artto et 

al. 2006, s. 368). 
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Kun projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen toimittamat tuotteet ovat asiakastarpeisiin 

valmistettavia yksilöllisiä projekteja, koko organisaatiolta vaaditaan joustavuuden ja oppimisen 

kulttuuria. Asiakastarpeeseen suunnitellut tuotteet tuovat haasteita koko toimitusketjulle 

suunnittelusta toteutukseen. Toimitusketjun toteutuksen haasteet vaativat projektiliiketoimintaa 

harjoittavilta yrityksiltä oman organisaatiokulttuurin lisäksi myös kestäviä suhteita 

sidosryhmiin. (Momeni & Martinsuo 2019) 

 

Projektiliiketoimintayritysten tarvitsee jatkuvasti kehittää projektikäytäntöjään parantaakseen 

toimintaansa (Söderlund & Bredin 2006). Lopputuotteen lisäksi myös itse projektin 

toteuttaminen on projektiliiketoiminnassa palvelu asiakkaalle. Yksi projektiliiketoiminnan 

haaste on yritystoiminnan rahoitus, kun projektien tulot ja menot voivat toteutua eri aikoihin 

projektin aikana. Rahoituksen varmistaminen on siis tärkeässä roolissa projekteista saatavien 

epäsäännöllisten tulojen tasapainottamiseksi. (Momeni & Martinsuo 2019) 
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3 JOHDON RAPORTOINTI 

 

3.1 Yrityksen laskentatoimen jako ulkoiseen ja sisäiseen  

 

Yrityksen laskentatoimen tehtävä on kerätä ja rekisteröidä yritystä kuvaavia arvo- ja 

määrälukuja, sekä laatia niistä raportteja johdon, rahoittajien ja muiden sidosryhmien 

päätöksentekoa varten. Nämä ovat laskentatoimen kaksi tärkeää tehtävää, eli tiedon 

rekisteröintitehtävä ja sen hyväksikäyttötehtävä.  Laskentatoimi jaetaan ulkoiseen eli 

rahoituksen laskentatoimeen, ja sisäiseen eli johdon laskentatoimeen. Tämä jako ja selkeimmät 

erottavat piirteet on esitetty Taulukko 1. Ulkoinen raportointi hyödyntää kirjanpidon materiaalia 

muodostaakseen tilinpäätösraportoinnin ja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille suunnattua 

informaatiota. Sisäinen raportointi on tarkoitettu yrityksen johdon tukemiseksi, ja se on muun 

muassa kustannuslaskentaa, talousohjausta eli budjetointia, seurantaa, tulosyksikkölaskentaa ja 

investointilaskentaa. (Järvenpää et al. 2017, s. 19-21) Tässä luvussa keskitytään sisäisen 

raportoinnin tarkasteluun ja käsitellään ulkoista raportointia vain siinä määrin, kun sitä voidaan 

hyödyntää sisäisen raportoinnin tukena.  

 

Taulukko 1. Laskentatoimen jako rahoituksen ja johdon laskentatoimeen (Järvenpää et al. 2017, s. 21) 

Yrityksen laskentatoimi 

 
Ulkoinen / rahoituksen 

laskentatoimi 

Sisäinen / johdon 

laskentatoimi 

Normisidonnaisuus 

Noudattaa lakeja, asetuksia, 

muita normeja ja hyvää 

kirjanpitotapaa 

Toteutetaan vapaammin 

yrityksen tietotarpeiden 

pohjalta 

Laskentakohde 
Juridinen yritysentiteetti 

kokonaisuutena 

Yritys, toiminnallinen yksikkö 

(esim. tulosyksikkö), tuote, 

palvelu, asiakas, projekti 

Aikahorisontti Menneisyys ja nykyisyys 
Menneisyys, nykyisyys ja 

tulevaisuus 

Tiedon tyyppi Rahamääräinen 
Rahamääräinen ja ei-

rahamääräinen (esim. laatu) 

Tiedon luonne Luotettavaa ja todennettavaa 
Relevanttia johtamisen 

kannalta 



12 

 

   

 

Yrityksen johdon raportoinnin tulisi ennen kaikkea tukea yrityksen liiketoimintaa ja olla 

strategialähtöistä (Lahti & Salminen 2014, s. 177). Johdon raportoinnin tuottama informaatio 

on harvoin julkista, sillä se on tarkoitettu yleensä pelkästään yrityksen sisäiseen käyttöön. 

Johdolle raportoidaan tiheään, sillä päätöksentekoon tarvitaan mahdollisimman ajankohtaista 

tietoa. (Jormakka et al. 2015, s. 13) Se voidaan toteuttaa täysin yrityksen tarpeiden mukaan, ja 

se voi olla sekä raha- että ei-rahamääräistä, kuten laadun tai tuotannon edistymisen mittaamista 

(Järvenpää et al. 2017, s. 49). Mittaus on laskentatoimessa yleensä numeerista, eli mitattavat 

asiat täytyy pystyä ilmaisemaan määrien avulla. Käytettävien mittayksiköiden pitäisi olla 

ymmärrettäviä, tarkkoja, relevantteja ja pysyviä. Esimerkiksi raha on hyvä tällainen 

mittayksikkö. (Pellinen 2019, s. 19) Johdon raportoinnissa voidaan käsitellä monenlaisia 

yritystoiminnan osa-alueita, esimerkiksi yksittäistä asiakasta tai projektia. Johdon raportointi 

voi ajoittua tarpeitten mukaan menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, ja olla sekä 

suunnittelua, että seurantaa tukevia laskelmia. (Järvenpää et al. 2017, s. 21) 

 

Johdon raportointiin sisältyy laajasti erilaisia toimintoja. Se voidaan jakaa kolmeen osa-

alueeseen: talous- ja tulosraportointiin, talousohjauksen raportointiin sekä liiketoimintatiedon 

hallintaan ja analysointiin. Talousohjauksen raportointi tarkoittaa yrityksen taloudellisen tilan 

analysoimista ja ennustamista, mihin kuuluu muun muassa budjetointi ja muu ennustamis- ja 

kustannuslaskenta. (Lahti & Salminen 2014, s. 177)  Liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi 

tarkoittaa liiketoiminnasta saatavan datan eli käsittelemättömän numeerisen aineksen 

käsittelemistä ja hyödyntämistä liiketoiminnan päätöksenteossa (Grossmann & Rinderle-Ma 

2015, s. 2). Talous- ja tulosraportointiin kuuluu tilinpäätösraportointi ja yrityksen tulostietojen 

raportointi, ja se on ulkopuolisille tahoille suunnattua ulkoista raportointia monipuolisempaa ja 

laajempaa. (Lahti & Salminen 2014, s. 177) Käytännössä ulkoista raportointia varten kerättävä 

data toimii hyvänä pohjana sisäiseen tulosraportointiin, mutta sitä ei rajoita ulkoista raportointia 

ohjaavat asetukset ja lait. Johdon raportointi voidaan jakaa myös kannattavuuden, 

maksuvalmiuden ja strategisen suorituskyvyn kehityksen seurantaan (Järvenpää et al. 2017, s. 

307). 
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3.2 Ulkoisen raportoinnin hyödyntäminen johdon raportoinnissa 

 

Ulkoinen raportointi suuntautuu yrityksen ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin (Järvenpää et al. 

2017, s. 323). Se on säädeltyä ja perustuu lainsäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin- ja asetukseen 

ja verolakiin. Tällä pyritään varmistamaan eri talousyksiköiden eli yritysten tulostietojen 

objektiivisuus ja vertailtavuus yhteiskunnassa. Yksi tärkeä ulkoisen raportoinnin tehtävä on 

yrityksen taloudellisen tilan tiedottaminen verottajalle. Ulkoisen raportoinnin kaksi tehtävää 

ovat rekisteröinti- ja hyväksikäyttötehtävät. (Pellinen 2019, s. 12 ja Jormakka et al. 2015, s. 12) 

 

Koska ulkoinen raportointi on lakisääteisesti yrityksille pakollista, syntyy painetta sen 

tarjoamien tietojen hyödyntämiselle myös johdon raportoinnissa. Tämä on ulkoisen 

laskentatoimen hyväksikäyttötehtävä. Niin kutsutussa integroidussa taloushallinnossa pyritään 

ulkoisen raportoinnin lukuja hyödyntämään myös johdon raportoinnissa (Lahti & Salminen 

2014, s. 178). Ulkoisen raportoinnin hyödyntäminen säästää kustannuksia, kun ulkoiseen 

käyttöön tuotettavaa informaatiota voidaan käyttää myös yrityksessä sisäisiin tarkoituksiin 

(Eierle 2013). Etenkin pk- ja kasvuyrityksissä tilinpäätösdokumenttien hyödyntäminen 

yrityksen päätöksenteossa korostuu resurssien rajallisuuden vuoksi. Tilinpäätöstiedot antavat 

hyvän yleiskuvan yrityksen tilanteesta. (Purwati et al. 2014) Ulkoisen raportoinnin 

aikasitoutuneisuus vuosittain tehtävään tilinpäätökseen ja taseeseen voi vaikuttaa haasteelta sen 

hyödyntämisessä johdon raportoinnissa. Ulkoinen laskentatoimi on kuitenkin jatkuvaa läpi 

tilikauden ja osa jokapäiväistä yritystoimintaa. (Ljiljana & Radivoje 2014; Johal & Vickerstaff 

2014, s. 36)  

 

Yleensä se informaatio, mitä yrityksen ulkoiset sidosryhmät eli esimerkiksi sijoittajat haluavat 

tietää yrityksestä on hyvin samaa, kuin se tieto, mitä tarvitaan yrityksen johtamiseen (Eierle 

2013). On tärkeää, että yrityksen johdolla on yhtenäinen ymmärrys ulkoisen raportoinnin 

tarkoituksista ja sen hyödyntämisen potentiaalista (Ning et al. 2015). Myös tilinpäätöslukujen 

luotettavuuden rooli on merkittävä ulkoisen raportoinnin hyödyntämisessä johdon raportoinnin 

tietolähteenä. Yrityksen kirjanpidon tietojen jakaminen moniin erilaisiin johdon ja ulkoisen 

raportoinnin tarpeisiin on mahdollista, mutta se vaatii johdolta syvällistä ulkoisen raportoinnin 

kuten tilinpäätöstietojen ymmärtämistä. (Van Auken 2013) Esimerkiksi johdon raportointiin 

kuuluvia investointilaskelmia varten tarvitaan dataa, mihin laskelmat perustuvat. Tämän datan 
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keräämiseen voidaan hyödyntää ulkoisen raportoinnin tietoja, kuten aikaisempien vastaavien 

investointien tulo- ja menoseurantaa.  

 

Koska yrityksen ulkoiset sidosryhmät saavat tiedon yrityksen tilasta ulkoisen raportoinnin 

kautta, se viestittää esimerkiksi rahoittajille yrityksen johdon kyvykkyydestä. Tämä vaikuttaa 

siihen, että johto haluaa viestittää mahdollisimman hyvän kuvan omasta toiminnastaan. Tällöin 

ulkoisen raportoinnin informaatio toimii huomattavana motivaattorina yrityksen johdolle ja 

päätöksiä tehdään ulkoisen raportoinnin tietojen parantamista ajatellen. Tilinpäätöksessä 

ulkoisille sidosryhmille esitettäviin tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa tilinpäätössuunnittelulla. 

Tällöin sidosryhmille viestittävään kuvaan yrityksen tilanteesta voidaan vaikuttaa. (Leppiniemi 

& Walden 2019) Voidaan siis olettaa, että ulkoinen raportointi ja etenkin tilinpäätökseen 

liittyvät tunnusluvut ja niiden vertailu vaikuttavat merkittävästi yrityksen päätöksentekoon. 

(Eierle 2013) 

 

3.3 Johdon raportoinnin hyödyntäminen liiketoiminnan päätöksenteossa 

 

Raportointi voi antaa johdolle ja koko organisaatiolle jatkuvaa ja liiketoiminnan tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista palautetta (Järvenpää et al. 2017, s. 310). 

Liiketoiminnan johtamispäätökset vaativat informaatiota, mikä korostuu nykyään muun 

muassa yritysten liiketoimintaympäristön nopeiden muutosten ja kansainvälistymisen vuoksi. 

Yritykset käyttävät raportoinnin informaatiota monenlaiseen johtamiseen: strategian 

kehittämiseen ja toteuttamiseen, tuotesuunnitteluun, tuotantoon sekä erilaisen suoriutumisen 

mittaamiseen. (Jezovita 2015) Yrityksen johtamisen kannalta sekä positiivinen että 

negatiivinen palaute ovat tärkeitä. (Järvenpää et al. 2017, s. 310)  

 

Yleisesti raportoinnissa on syytä pohtia informaation käyttötarkoitusta käyttäen pohjana 

raporttien tietosisältöä, yksityiskohtaisuutta, ulkoasua ja välitystapaa. Myös raportoinnin tiheys 

täytyy suunnitella käyttötarkoitukseen sopivaksi. (Syvänperä & Lindfors 2014, s. 78) On siis 

tärkeää analysoida, mihin raportoitavaa tietoa oikeasti tarvitaan ja käytetään, ja pyrkiä 

raportoinnissa vastaamaan näihin tarpeisiin. (Ljiljana & Radivoje 2014) Tämän vuoksi 

yhteistyö raportointia suunnittelevien ja toteuttavien kesken on välttämätöntä, samoin 

raporttien hyödyntäjien kanssa. Muun muassa vastaanottajien työtehtävät, valvottavat 
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toiminnot ja vaikutusmahdollisuudet raportoitaviin lukuihin on tärkeä olla tiedossa. Jotta 

voidaan selvittää, mitä kullekin työntekijälle olisi tarve raportoida, tarvitaan organisaatiossa 

selkeää vastuunjakoa. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 277) 

 

Yrityksen sisäisiä tiedonkäyttäjiä on monenlaisia. Käytännössä kaikki, jotka suunnittelevat, 

organisoivat tai johtavat yrityksen toimintaa, voivat hyödyntää raportointia työtehtävissään. 

Raportointi vaatii kuitenkin resursseja, joten aivan kaikkea ei ole järkevää raportoida kaikille. 

Raportoinnin suunnittelussa on analysoitava raportoinnin tavoitteet, ja sitten suunniteltava ja 

toteutettava raportointi analyysin pohjalta. (Jezovita 2015)  Ylimmälle johdolle tärkeitä 

raportoitavia ovat tuloslaskelmat ja tase, rahoitusraportit sekä yhteenvedot muille johtoportaille 

laadittavista raporteista. Toimintojen johdolle eli markkinointi- ja operaatiojohtajille 

merkittäviä raportteja ovat esimerkiksi myynnin kehitystä, valmistusmääriä ja -kustannuksia 

sekä varaston tasoja kuvaavat raportit. Osastojen johdolle, kuten tuotantopäälliköille, 

tarkemmat raportit palkka- ja ainekustannuksista ovat tärkeitä. Esimiestasolla eli esimerkiksi 

työnjohdossa oleellisia raportteja ovat vastuualueen työtuntiseurannat, raaka-aineiden käyttö ja 

ongelmatilanteet työnkulussa. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 277-278)   

 

Raportoitava tieto voi olla kvalitatiivista eli laadullista tai kvantitatiivista eli määrällistä tietoa. 

Määrällinen tieto voi olla rahallista tai ei-rahallista. Rahallista tietoa saadaan kirjanpidosta ja 

ei-rahallista kaikkialta muualta, esimerkiksi tuotannosta tai markkinoilta. (Jezovita 2015) 

Ylimmälle johdolle raportoitavat rahamääräiset tunnusluvut ovat hyödyllisempiä ja alemmille 

johtoportaille mennessä ei-rahamääräisten lukujen tarve kasvaa (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 

278). 

 

Raportoitavalta tiedolta odotetaan paljon, jotta sen voidaan sanoa olevan hyvää. Hyvä 

raportoitava tieto on muun muassa ajantasaista, oikeellista, oleellista, luotettavaa, 

ymmärrettävää, huomattavaa, käytännöllistä ja verrattavaa. Etenkin oleellisuus ja uskottava 

esittämistapa ovat tärkeitä informaation vaikuttavuudessa päätöksentekoon. Uskottava 

esittämistapa ei tarkoita välttämättä sitä, onko tieto todennettavissa, vaan sitä, että se on 

käyttövalmista, kattavaa, neutraalia ja virheetöntä. Etenkin toimintaa ennustava ja yritysjohdon 

oletuksia vahvistava raportoitava tieto vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi 

ennustusprosessien kautta. (Eierle 2013) Myös tiedon ajantasaisuus on tärkeää päätöksenteossa 



16 

 

   

 

hyödyntämisen kannalta, ja se korostuu etenkin nopeasti muuttuvassa 

liiketoimintaympäristössä (Gullberg 2016). Parhaimmillaan johdon raportointi voikin tapahtua 

raportointitietojärjestelmällä täysin automaattisesti ja reaaliaikaisesti, jolloin tieto on 

ajantasaista (Lahti & Salminen 2014, s. 172). Koska raportoitavan tiedon laadulla on suuri 

merkitys sen hyödyntämiselle johtamisessa, tiedon tuottajat, kuten yrityksen kirjanpitäjät ja 

controllerit, ovat tärkeässä roolissa johdon raportoinnissa (Jezovita 2015).  Raportoitavan 

tiedon pitäisi olla neutraalia, eikä esimerkiksi yrityksen johdon omien intressien pitäisi 

vaikuttaa raportointiin tai sen sisältöön (Järvenpää et al. 2017, s. 308).  

 

Kirjanpidon säädösten mukaisen tiedon muuntaminen päätöksenteossa hyödynnettävään 

muotoon on oleellinen osa raportoinnin hyödyntämistä yrityksen päätöksenteossa. 

Raportoinnilla on pyrittävä yhdistämään kirjanpidosta saatava informaatio yrityksen 

tavoitteisiin. (Ljiljana & Radivoje 2014) Erilainen graafinen tai numeraalinen informaatio on 

hyvä tapa välittää tietoa tehokkaasti ja ymmärrettävästi. (Järvenpää et al. 2017, s. 309) 

Taloudelliset tunnusluvut ovat suhteellisen yksinkertaisia laskea, ja siksi ne ovat tehokkaita 

käyttää yrityksen päätöksenteossa. Luvut mahdollistavat selkeän vertailun eri aikajaksojen ja 

kilpailijayritysten välillä, sekä vertailun toimialan keskiarvoihin. Näiden lukujen avulla on 

myös helppoa vertailla suunniteltuja ja toteutuneita lukuja keskenään. Yritysten 

päätöksenteossa eniten käytettyjä tunnuslukuja ovat yrityksen tuottoprosenttiluvut ROI eli 

sijoitetun pääoman tuotto ja ROE eli oman pääoman tuottoaste. (Jezovita 2015) 

 

Jotta raportointia voidaan hyödyntää liiketoiminnan johtamisessa, raportointi on oltava 

jaksoittaista, esimerkiksi päivittäistä, viikoittaista tai kuukausittaista. Tätä rutiiniraportointia 

tehdään säännöllisin väliajoin samassa tietyssä muodossa (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 279). 

Poikkeusraportointi taas tarkoittaa johonkin satunnaiseen tarpeeseen tehtyä raportointia, mikä 

ei vaadi säännöllistä raportointia. Jos jonkin poikkeusraportoinnin tarve muuttuu tiheämmäksi, 

se kannattaa muuttaa rutiiniraportoinniksi. (Lahti & Salminen 2014, s. 179) Erilaiset 

tarkkailuraportit ovat laskentatoimen tärkeimpiä raportteja. Niitä olisi ylimmän johdon ja 

talousjohdon lisäksi tärkeää saada myös operatiivisen johdon käyttöön. (Jyrkkiö & Riistama 

2004, s. 276) Raportoinnin on oltava selkeää sen hyödyntäjille eikä raportoitavaa informaatiota 

pidä olla liikaa. Usein yritysten raportoinnin ongelmana onkin se, miten suuresta saatavilla 
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olevasta tiedon määrästä kyetään nostamaan esille yrityksen päätöksenteon kannalta oleellinen 

tieto (Syvänperä & Lindfors 2014, s. 78).  

 

3.4 Johdon raportoinnin tiedon keräämiseen käytettävät mittarit 

 

Perusta johdon raportoinnissa tarvittaville mitattaville ja raportoitaville tiedoille tulee yrityksen 

strategiasta. Strategian voimakas huomioiminen varmistaa sen, että ei ainoastaan keskitytä 

siihen, mitä on ennen tapahtunut, vaan huomioidaan myös yrityksen tavoitteiden 

saavuttaminen. Etenkin kasvuyrityksillä raportoitavat tunnusluvut voivat nopeasti olla eri 

kokoluokassa kuin ennen, eikä esimerkiksi aikaisempiin tilinpäätöksiin vertaaminen ole 

strategian mukaista. Raportoinnin suunnittelussa on tärkeää panostaa siihen, että strategiset 

tavoitteet osataan muokata konkreettisemmiksi operationaalisiksi tavoitteiksi, joiden 

toteutumista voidaan raportoinnin avulla seurata. Yrityksen toimintaa ja strategian toteutumista 

voidaan seurata erilaisista mittareista muodostuvan suorituskykymittariston avulla, jota 

hyödynnetään päätöksentekoa tukevan informaation tuottamisessa. Suorituskykymittariston 

mittarit määritetään yrityksen avainmenestystekijöiden eli yrityksen strategianmukaisen 

menestymisen kannalta tärkeiden tekijöiden perusteella. Ne täytyy ensin tunnistaa strategian 

pohjalta. (Järvenpää et al. 2017, s.  332) Menestystekijöiden määrittäminen voi kuitenkin olla 

haastavaa, ja se kannattaa aloittaa kartoittamalla laajasti erilaisia mitattavia toimintoja (Mesároš 

et al. 2019). Havaitut menestystekijät täytyy arvottaa ja niitä täytyy vertailla, jotta niistä osataan 

valita yritykselle sopiva määrä, yleensä kolmesta kuuteen, tärkeintä menestystekijää 

(Jahangirian et al. 2016).  

 

Avainmenestystekijöiden mittaamiseen käytetään KPI-mittareita (Key Performance 

Indicators). Usein yrityksellä on monia tärkeitä KPI-mittareita, mutta on tärkeää löytää 

strategian kannalta merkittävimmät ja oleellisimmat mittarit. (Tennant & Langford 2008) 

Mittareita käytetään edistymisen seurantaan sekä tiedon keräämiseen ja sen tulkintaan. Mittaria 

luodessa täytyy valita mittausmenetelmä, jolla data mittaria varten kerätään. Mittareita 

hyödynnetään päätöksenteon tukemisessa säilömällä, keräämällä, analysoimalla ja esittämällä 

tietoa. (Staron et al. 2018) 

 



18 

 

   

 

On tärkeää suunnitella, miten mittaristoa lähdetään päivittämään, kun liiketoiminnan koko tai 

strategia muuttuvat ja muuttavat siten myös mitattavia menestystekijöitä. (Järvenpää et al. 

2017, s. 345) Kasvavassa yrityksessä liiketoiminnan koon ja operaatioiden muuttuessa tarpeet 

raportoinnille ja sisäiselle laskentatoimelle yleensä muuttuvat (Pöllä & Etelälahti 2002, s. 258-

263). Siksi on tärkeää tehdä raportoinnin muutokset mahdollisiksi. Tämä vaatii 

mukautumiskykyä yrityksen toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmiltä. (Lahti & Salminen 2014, 

s. 178) 

 

Oikeiden mittareiden määrittämiseen on kehitetty erilaisia viitekehyksiä, kuten 

suorituskykypyramidi, suorituskykyprisma, DPMS-mittajärjestelmä taloudellisen 

suorituskyvyn ja kilpailukyvyn mittaamiseen sekä tasapainotettu tuloskortti. Tasapainotetun 

tuloskortin vahvuutena on sen strategialähtöisyys mittareiden muodostamisessa. Se myös pyrkii 

tasapainoisesti huomioimaan raha- ja ei-rahamääräisiä mittareita, lyhyen ja pitkän aikavälin 

mittareita, ulkoisia ja sisäisiä mittareita sekä subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. (Järvenpää 

et al. 2017, s. 332-337) Tasapainotetun tuloskortin on kritisoitu olevan liian yksinkertainen eikä 

se myöskään konkreettisesti ota kantaa mittareiden valintaan. Kuitenkin sitä pidetään 

teknologiateollisuudessa toimivana apuvälineenä suoritusmittariston luomisessa, ja 

yksinkertaisuus helpottaa vastaamaan kasvuyrityksen muuttuviin mittaus- ja 

raportointitarpeisiin. (Vukomanovic & Radujkovic 2013) Tuloskorttiin kuuluu perinteisesti 

neljä aihealuetta; talous, oppiminen ja kasvu, sisäinen tehokkuus sekä asiakas. (Scheiblich et 

al. 2017) Tasapainotettu tuloskortti on kuitenkin ainoastaan viitekehys, ja sitä voidaan soveltaa 

liiketoiminnan kannalta oleellisiin toimintoihin esimerkiksi jättämällä epäoleelliselta tuntuvan 

aihealueen pois (Niebecker et al. 2010).  

 

Jyrkkiön ja Riistaman (2004, s. 264) mukaan tuloskorttihankkeen toteuttaminen on yleensä 

suhteellisen mittava hanke. Oikeata määrää mittareita ei ole olemassa, vaan mittariston koko 

täytyy määritellä yrityksen tarpeiden mukaan. Suurempi mittaristo tarjoaa enemmän 

informaatiota, mutta se on haastavampi ja työläämpi toteuttaa ja ylläpitää. Pienempi mittaristo 

on helpompi hallita, joten se on suositeltava kasvuyritykselle. Se voi kuitenkin pelkistää 

todellisuutta. (Järvenpää et al. 2017, s. 342) 
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4  JOHDON RAPORTOINTI PROJEKTILIIKETOIMINNASSA 

 

4.1 Yleisiä projektiliiketoiminnan johdon raportoinnin periaatteita 

 

Tärkeä lähtökohta kaikelle johdon raportoinnille projektiliiketoiminnassa on yrityksen strategia 

ja liiketoimintatavoitteet, ja niiden toteutumisen seuraaminen. Käytännössä sisäistä raportointia 

suunnitellessa täytyy miettiä, mitkä tekijät otetaan huomioon strategian seuraamisen ja 

mittaamisen kannalta. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 276-277) On järkevää keskittyä 

yritystoiminnan kannalta tärkeimpiin ja oleellisimpiin tietoihin (Pöllä & Etelälahti 2002, s. 258-

263). Ei ole olemassa täydellistä kaikille organisaatioille sopivaa raportoinnin ratkaisua, sillä 

strategiat vaihtelevat. On kuitenkin periaatteita, joita yleisesti on todettu hyödylliseksi johdon 

raportoinnissa, ja niistä voidaan saada ratkaisuja myös projektiliiketoiminnan johtamisen 

haasteisiin.  

 

Arton et al. (2006, s. 251) mukaan projektiportfolion sekä laajojen ja pitkien projektien 

johtamisessa on tarvetta järjestelmälliselle, säännölliselle ja yhdenmukaiselle raportoinnille 

projektien riskien kasvaessa niiden koon myötä. Rutiiniraportit sopivat hyvin projektien 

seurantaan ja vertailuun sekä esimerkiksi projektien kustannusten kertymisen raportointiin 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 279). Projektiliiketoiminnassa yksittäisiin projektisuunnitelmiin 

tulevat muutokset ovat tärkeää poikkeusraportointia (Artto et al. 2006, s. 255). 

Projektiliiketoiminnan johdon raportoinnissa korostuu tarve avoimelle ja rehelliselle 

raportointikulttuurille, jotta raportointia voidaan hyödyntää tehokkaasti johtamisen työkaluna. 

Aikataulurajoittuneisuus ja -kriittisyys voivat heikentää negatiivisen tapahtumien raportointia 

eteenpäin. (Sirisomboonsuk et al. 2018)  

 

Projektiliiketoiminta vaikuttaa myös johdon raportoinnin tiheyden tarpeeseen. Johdon 

raportoinnin on oltava tiheää, jotta johtamisen avuksi saadaan riittävän ajankohtaista tietoa 

(Jormakka et al. 2015, s. 13). Kuitenkin projektien pituuden ja suuruuden vuoksi liian tiheä 

raportointi ei välttämättä anna järkevää informaatiota johdolle, vaan parempi raportoinnin 

aikaväli olisi projektin ajallinen pituus huomioiden esimerkiksi kuukausi. Tällöin projektit ovat 

edenneet niin, että esimerkiksi trendien havaitseminen on mahdollista.  
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Projektiliiketoiminnassa johdon raportoinnin on oltava pitkälti projektilähtöistä, ja tärkeitä 

raportoitavia ovat muun muassa työtehtävien toteutuminen, resurssien käyttö, 

kustannuskertymä, laadunhallinta, hankintojen tilanne, työnjako ja projektin kannalta oleelliset 

tapahtumat. (Artto et al. 2006, s. 255-256) Projektiliiketoiminnassa muita hyviä mittareita 

projektien seurantaan ovat projektien budjetit, aikataulut, toiminnallisten tavoitteiden 

saavuttaminen, asiakastyytyväisyys, toimittajien reagointikyky, toimittajien luoma lisäarvo, 

odottamattomat tapahtumat, projektisuunnitelmassa pysyminen ja reagointikyky ennen 

näkemättömiin tapahtumiin ja haasteisiin. (Schatz 2018) 

 

On tärkeää, että johdon raportoinnissa on saatavilla erilaista informaatiota eri tarpeisiin, mutta 

samalla samoja tietoja ja mittareita pitäisi raportoida mahdollisimman paljon vertailtavuuden 

säilyttämiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi. Projektiliiketoiminnassa eri kokoiset projektit 

voivat olla raportointitarpeiltaan erilaisia esimerkiksi niiden pituuksien vuoksi, mutta 

mahdollisimman paljon samojen mittareiden hyödyntäminen olisi silti suotavaa. Tämä 

helpottaa projektiportfolion johtamista. (Järvenpää et al. 2017, s. 342)  

 

Projektiliiketoiminnassa toimiva suorituskykymittaristo mahdollistaa projektikohtaisen 

tarkastelun, mutta myös projektien välisen vertailun, ja antaa tietoa koko organisaation 

johtamista varten (Tennant & Langford 2008). Oleellisia avainmenestystekijöitä ovat 

esimerkiksi asiakastyytyväisyys, projektien onnistuminen suhteessa aikatauluun ja budjettiin, 

sekä onnistuneet alihankkija- ja toimitusverkostot (Artto et al. 2006, s. 32-33). Muodostettaessa 

mittaristoa projektiliiketoiminnan näkökulmasta tasapainotettua tuloskorttia hyödyntämällä 

kaikki tuloskortin neljä näkökulmaa, eli taloudellinen, oppiminen ja kasvu, sisäinen tehokkuus 

ja asiakas, ovat perusteltuja. Projektiliiketoiminnan, niin kuin minkä tahansa muunkin 

liiketoiminnan kannalta oleellisia talouden mittareita ovat liikevaihto, myyntikate, nettotulos ja 

maksuvalmiussuhde (Järvenpää et al. 2017, s. 343). Oppimisen ja kasvun mittarit ovat myös 

erityisen tärkeitä projektiliiketoimintaa harjoittavassa kasvuyrityksessä, kun uutta työvoimaa 

rekrytoidaan paljon ja koko ajan toteutetaan uudenlaisia prosesseja. Näitä mittareita ovat 

esimerkiksi henkilöstön työtyytyväisyys ja työntekijöiden koulutustunnit. (Tennant & Langford 

2008) 
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Sisäisen tehokkuuden mittarit ovat tärkeitä projektien aika- ja resurssirajoitteisuuden vuoksi. 

Tähän hyviä mittareita ovat esimerkiksi toimitustäsmällisyys, työtunnit, prosessien 

läpimenoajat ja kustannukset. (Tennant & Langford 2008) Koska asiakas on merkittävässä 

roolissa projektiliiketoiminnassa, asiakkaaseen liittyvät mittarit ovat myös tärkeitä, muun 

muassa asiakastyytyväisyys projektin onnistumisen mittarina ja tilausten saamisprosentti, kun 

projektit ja kaupat ovat isoja ja haastavia. (Järvenpää et al. 2017, s. 343) 

 

4.2 Ulkoisen laskennan hyödyntäminen projektiliiketoiminnan johdon raportoinnissa 

 

Talous- ja tulosraportointi pohjautuu käytännössä ulkoisen raportoinnin tietoihin eli 

kirjanpitoon ja sen tietojen hyödyntämiseen liiketoiminnan johtamisessa. Johdon raportoinnissa 

talous- ja tulosraportoinnin tietoja ei kuitenkaan säädellä tai rajoiteta juridisesti, vaan 

taloudellista tulosta ja muita tunnuslukuja raportoidaan liiketoiminnan johtamisen tarpeisiin. 

Tyypillisesti tämä raportointi tapahtuu liiketoiminta-alueittain ja projektiliiketoiminnassa 

luonnollisesti projekti- tai projektiportfoliokohtaisesti. Johdon strategisten tavoitteiden pohjalta 

täytyy valita tärkeimmät tunnusluvut, joita lasketaan ja seurataan, sekä myöhemmin verrataan 

talousdataan. (Lahti & Salminen 2014, s. 177-178) Talous- ja tulosraportoinnilla voidaan kerätä 

tietoja hyvin monenlaisiin johtamisen haasteisiin, kuten investointeihin, henkilöstöön, 

hinnoitteluun ja strategisiin valintoihin (Järvenpää et al. 2017, s. 323). Taloudelliset mittarit 

ovat suhteellisen helppoja mitata ja myös hyödyllisiä käyttää. Esimerkiksi 

rakennusteollisuudessa projektiliiketoiminnan mittarit painottuvat taloudellisiin mittareihin 

kuten kustannuksiin, aikaan ja tuottavuuteen. (Mesároš et al. 2019) 

 

Projektiliiketoiminnassa projekteihin osallistuvia sidosryhmiä on paljon, joten 

tulosraportoinnin tietoja olisi hyvä hyödyntää sidosryhmien hallinnan tukena. Esimerkiksi 

sopivimpien alihankkijoiden ja osatoimittajien valintaan voitaisiin käyttää talous- ja 

tulosraportoinnin kustannusdataa ja toimittajakohtaista raportointia. (Momeni & Martinsuo 

2019) Asiakkaan osallistaminen projekteihin tuo projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille 

haasteita, joten talous- ja tulosraportoinnista saatavia tietoja, esimerkiksi tietoja eri 

asiakassegmenttien kannattavuuksista, olisi hyvä hyödyntää asiakkuuksien ja asiakassuhteiden 

hallinnassa (Kujala et al. 2013). 
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Talousohjauksen raportointiin kuuluu yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja ennustaminen 

talous- ja tulosraportoinnin tietoihin perustuen. Ennusteet ja budjetit ovat keskeinen osa 

talousohjauksen raportointia. (Lahti & Salminen 2014, s. 177) Projektiliiketoiminnassa tärkeitä 

ovat projektikohtaiset ja projektiportfoliotason budjetit ja ennusteet. Yrityksen taloudellisen 

tilan selvittämiseksi täytyy huomioida kaikkien aktiivisten projektien tilanteet. Myös 

tarjouskannassa olevien tulevien todennäköisten projektien mahdollisuudet ja toteutumisarviot 

on hyvä huomioida. (Artto et al. 2006, s. 390-391) Jatkuva rullaava budjetointi mahdollistaa 

nopean reagoinnin markkinamuutoksiin, ja se on erityisen tehokasta projektiliiketoiminnassa 

projektien suhteellisen korkeiden riskien vuoksi. Sekä projektikohtaisten että 

projektiportfoliotason budjettien seuranta on tärkeää projektien onnistumisen mittaamiseksi 

(Schatz 2018). Näin yrityksen johto pystyy paremmin reagoimaan esimerkiksi yllättäviin 

kustannuksiin tai muuttuviin asiakastarpeisiin. (Järvenpää et al. 2017, s. 290) 

 

Projektiliiketoiminnassa projektit ovat pitkiä ja ne voivat ajoittua usealle tilikaudelle. Tarvitaan 

riittävää maksuvalmiutta syntyvien kustannusten maksamiseen läpi projektin. Kustannuksia 

syntyy yleensä jatkuvasti projektin edetessä, kun taas tulot voivat ajoittua eri vaiheisiin 

sovittujen maksuehtojen mukaan. Nämä seikat aiheuttavat haasteita liiketoiminnan tulojen ja 

kustannusten kokonaiskuvan hallintaan. Koska projektien valmistuminen kestää suhteellisen 

pitkään, tarvitsee projektin edetessä seurata riittävän usein kassavirran kehittymistä ja verrata 

sitä projektin alussa suunniteltuun. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 227-230)  

 

Kassavirta koostuu yrityksen kassaan tulevista ja sieltä lähtevistä rahasuorituksista (Niskanen 

& Niskanen 2016, s. 443). Toimiva kassavirta on elinehto yrityksen jokapäiväisille toiminnoille 

(Stevanovic et al. 2019). Kassavirrasta saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää muun muassa 

siten, että yrityksen päivittäisten laskujen hoitoon ja liiketoiminnan ylläpitoon voidaan 

varmistaa riittävä kassavirta. Toisaalta ylimääräisistä kassavaroista olisi mahdollista saada 

pääomatuloja sijoittamalla. (Kaspina et al. 2015) Yksinkertainen vaihtoehto kassavirran 

raportointiin on päivittäinen kassaraportti, josta ilmenee päivän rahatilanne (Jyrkkiö & Riistama 

2004, s. 276). Projektiliiketoiminnassa on tärkeää raportoida sekä projektikohtaisesti että 

projektiportfoliotasolla, milloin mitäkin kustannuksia aiheutuu ja milloin ja minkä suuruisia 

tuloja saadaan. Käytännössä eri projektien tiedot toteutuneista ja suunnitelluista tuloista ja 

kustannuksista kerätään yhteen kokonaiskuvan saamiseksi kassavirran tilanteesta. Eri 
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projektien kassavirtatilanteet voivat yhdessä joko kompensoida tai kasvattaa hetkellisesti 

yrityksen kassavirtatarpeita. (Purnus & Bodea 2015) Yksi toimiva mittari kassavirran 

toimivuudelle on rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteena laskettava 

maksuvalmiussuhde, jonka käytön on todettu tilastollisesti parantavan sitä käyttävän yrityksen 

kokonaispääomantuottoa. (Stevanovic et al. 2019; Niskanen & Niskanen 2016, s. 61) 

 

Projektien tulojen ja kustannusten ajoittuminen projektin ajalle vaikuttaa kassavirran hallinnan 

lisäksi projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen tuloksen ja taseen muodostumiseen.  Yksi 

keino helpottaa projektiportfolion taloudellisen tilanteen hahmottamista on osatuloutus. Siinä 

projektin tuotto on jaettu projektin koko ajanjaksolle suhteuttamalla sitä projektin etenemiseen 

esimerkiksi tuotannossa. Usein osatuloutuksessa projektin etenemistä arvioidaan vertaamalla 

syntyneitä kustannuksia koko projektin suunniteltuihin kustannuksiin. Osatuloutusta käytetään 

yli tilikauden kestävissä projekteissa, joissa tulot ja menot eivät kirjaudu samalle tilikaudelle. 

(Dutta 2005) Osatuloutusta voidaan hyödyntää sekä sisäisessä että ulkoisessa raportoinnissa ja 

sitä hyödynnetään tyypillisesti projektiliiketoiminnassa. On kuitenkin huomattava, että nämä 

kirjattavat tapahtumat eivät välttämättä oikeasti toteudu, jos niihin tulee muutoksia esimerkiksi 

projektien myöhästymisten vuoksi.  (Lee & Kwon 2020) 

 

4.3 Liiketoimintatiedon hallinta ja analysointi 

 

Liiketoimintatiedon hallintaan ja analysointiin lukeutuu yrityksen operatiivisen datan 

raportointi, kuten esimerkiksi suunnitellun ja toteutuneen tuotannon seuranta työtuntien avulla, 

sekä aikataulujen, laadun, hankintojen, projektien kannalta oleellisten tapahtumien ja projektien 

henkilöresursoinnin seuranta (Schatz 2018). Projektiliiketoiminnassa toimitusketju on erityisen 

pitkä ja monivaiheinen, jolloin esimerkiksi poikkeusraportoinnin avulla erilaisten viivästysten 

seuranta ja hallinta ovat kriittisiä projektien onnistumisen kannalta. (Artto et al. 2006, s. 254-

256)  

 

Kaikkea yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä saatavaa dataa voidaan hyödyntää johdon 

raportoinnissa. Esimerkiksi tuotannon toteutuneiden ja suunniteltujen työtuntien ja tuotannon 

edistymisen raportointi rutiiniraportein projektikohtaisesti tai osastokohtaisesti on 

projektiliiketoiminnassa tärkeää. Näin voidaan seurata yksittäisen projektien ja koko 
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projektiportfolion resurssien riittävyyttä ja hallita liiketoiminnan aikarajoitteisuutta.  

Tuotannon edistymisestä raportoitava tieto määräytyy käytännössä yrityksen tuotantotapojen, 

mittausmahdollisuuksien ja tietotarpeiden mukaan. Esimerkiksi tuotannon automaation taso 

vaikuttaa raportoitavaan tietoon. Operatiivisen toiminnan johtoportaat voivat hyödyntää tietoa 

jatkuvassa toiminnan seurannassa. (Artto et al. 2006, s. 250-252) 

 

Jotta projektiliiketoimintaa harjoittava yritys voi kehittää projektikäytäntöjään, johdon 

raportoinnissa olisi tärkeää raportoida poikkeamaraporteilla muun muassa odottamattomista 

tapahtumista, projektisuunnitelmassa pysymisestä ja reagointikyvystä ennen näkemättömiin 

tapahtumiin ja haasteisiin. Näin voidaan seurata projektien toteuttamisessa tarvittavien uusien 

prosessien vaikutuksia esimerkiksi toimitusaikoihin ja työtunteihin. Ylimmälle johdolle 

tällaisen tiedon raportointi koontiraportein mahdollistaa pitkäaikaisen toiminnan kehittämisen 

ja suunnittelemisen. (Schatz 2018) 

 

Koska projektiliiketoiminnassa tehdään asiakkaan kanssa tyypillisesti paljon yhteistyötä ja 

asiakas on mukana koko projektin ajan, asiakaslähtöisten mittareiden, kuten toimitusnopeuden 

ja -varmuuden sekä laadun raportointi tarjoaa yritykselle arvokasta informaatiota. Erilaisten 

liiketoimintatiedon määrällisten mittareiden lisäksi asiakastyytyväisyys on tärkeä mittari 

projektiliiketoiminnassa, mutta sen mittaaminen on vaikeaa. (Mesároš et al. 2019) 

Markkinointi- ja myyntiosasto voisivat hyödyntää asiakaslähtöisestä johdon raportoinnista 

saatavaa tietoa tulevien projektien markkinoinnissa ja myynnissä, ja esimerkiksi asiakasarvon 

mittaamisessa hinnoittelun yhteydessä. Toisaalta asiakkaalle näiden tietojen raportointi tuo 

arvoa siten, että projektien eteneminen on läpinäkyvää ja niiden mahdollisiin viivästyksiin ja 

haasteisiin voidaan reagoida myös asiakkaan puolella (Artto et al. 2006, s. 253)  

 

Asiakaslähtöisessä raportoinnissa oleellisia ovat asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten kannalta 

tärkeät osa-alueet ja niitä tukeva raportointi. Esimerkiksi toimitusnopeus ja -varmuus ja laatu 

ovat asiakkaan kannalta tärkeitä, vaikka vaatimukset tietenkin vaihtelevat asiakaskohtaisesti. 

(Järvenpää et al. 2017, s. 343) Projektiliiketoiminnan onnistumisen mittaamista 

monimutkaistaa se, että sidosryhmäverkosto on laaja ja onnistuminen tarkoittaa eri asioita 

verkostossa toimiville asiakkaille ja toimittajille.  Asiakastyytyväisyyden lisäksi sidosryhmien 

tyytyväisyyttä laajemmin olisi tärkeä pyrkiä mittaamaan. (Toor & Ogunlana 2010) 
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Yksi ratkaisu asiakastyytyväisyyden mittaamiseen on paljon käytetty NPS-luku eli 

suositteluindeksi, joka ilmaisee yritystä suosittelevien asiakkaiden osuuden kaikista 

asiakkaista. Se on helppo ja yksinkertainen mitata, laskea ja raportoida tyytyväisyyskyselyn 

avulla. Sitä on kuitenkin kritisoitu herkäksi muutoksille ja siitä, että se ei kykene kuvastamaan 

monipuolisesti asiakkaiden tyytyväisyyttä tai lojaaliutta. (Kristensen & Eskildsen 2014) 

Suositteluindeksi toimii hyvin varoitusmittarina asiakastyytyväisyydelle, mutta ei kuitenkaan 

yksinään riitä rajallisuutensa vuoksi. (Grisaffe 2007, s. 50-51) Projektiliiketoiminnassa 

suositteluindeksin käyttö vaatisi tarkastelua eri projektin osa-alueilta (myynti, asennus ja 

palvelut) erikseen koko projektin asiakastyytyväisyyden sijaan, jotta sillä voisi saada kerättyä 

päätöksenteon kannalta oleellista tietoa. 

 

Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu yhteenveto johdon raportoinnin hyödyntämisestä, 

tietolähteistä, raportointitiheydestä ja raportoitavan tiedon sisällön vaatimuksista yleisesti 

liiketoiminnan johtamisessa. Lisäksi taulukossa on projektiliiketoiminnan johdon raportoinnille 

ominaisia piirteitä näiden tekijöiden lisäksi. 

 

Taulukko 2. Yhteenveto johdon raportoinnista liiketoiminnan johtamisessa 

 
Johdon raportointi yleisesti liiketoiminnan 

johtamisessa 

Johdon raportointi 

projektiliiketoiminnan johtamisessa 

Hyödyntäminen 

Liiketoiminnan päätöksenteko, palaute, strategian 

kehittäminen ja toteuttaminen, tuotesuunnittelu, 

tuotanto, suoriutumisen mittaaminen 

Projektien, projektiportfolion ja 

sidosryhmien hallinta 

Tietolähteet 

Yrityksen ulkoinen ja sisäinen laskenta, yrityksen 

operatiiviset toiminnot, ulkoiset lähteet kuten 

markkinat 

Sidosryhmät, projekti- ja 

projektiportfoliokohtainen laskenta 

Tiheys 

Säännöllisyys, käyttötarkoituksen mukaan 

esimerkiksi reaaliaikaisesti, päivittäin tai 

kuukausittain 

Säännöllisesti, huomioiden projektien 

pituudet 

Hyvän raportoitavan 

tiedon vaatimukset 
Oikeellisuus, oleellisuus, oikea-aikaisuus Projektilähtöisyys 

Vaatimukset 

raportoinnin 

tietosisällölle 

Strategisten tavoitteiden ja organisaation 

vastuurakenteen mukaan, sisäisen tehokkuuden 

mittarit, ulkoisen laskennan hyödyntäminen 

Sidosryhmät, kassavirta, projekti- ja 

projektiportfoliokohtaisuus 
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5 TIEKARTTA JOHDON RAPORTOINNIN TOTEUTTAMISESTA 

KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

5.1 Haastattelututkimuksen tulokset 

 

Johdon raportoinnin nykytilan kartoittamiseksi kohdeyrityksessä toteutettiin 

haastattelututkimus. Teemahaastatteluja oli kolme ja niistä jokainen kesti noin puoli tuntia. 

Haastatteluiden alustava kysymysrunko ovat liitteenä (Liite 1). Haastateltavat henkilöt olivat 

yrityksen toimitusjohtaja, talousjohtaja ja talouspäällikkö.  Kandidaatintyön laajuuden 

puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa riittävän laajaa haastattelututkimusta siihen, että kaikkia 

yrityksen johtoasemassa olevia työntekijöitä, joita johdon raportointi voisi koskea, pystyttäisiin 

haastattelemaan. Yrityksen ylimmän johdon ja taloushallinnon johdon haastatteluista saa 

kuitenkin hyvän yleiskuvan koko yrityksen johdon raportoinnin tilanteesta. 

 

Tähän hetkeen mennessä johdon raportointia on hyödynnetty yrityksessä vähän, pääasiassa 

kulujen seuraamiseen ja karkean liikevaihtoennusteen tekemiseen. Yrityksellä on käytössään 

kirjanpito ja toiminnanohjausjärjestelmät, joita voidaan hyödyntää sisäisen raportoinnin tiedon 

keräämiseen. Johdon raportointia on toteuttanut taloushallinnon tiimi ulkoisen laskennan 

tietojen pohjalta. Osto- ja myyntireskontran pohjalta tehtiin seurantaa, erilaisia 

kululajiraportteja ja toimittaja- ja asiakaskohtaisia raportteja tarvittaessa. Kirjanpidosta 

raportointiin johdolle erilaisia esimerkiksi kuukausittaisia koontiraportteja. Palkkahallinnon 

tapahtumia, kuten ylitöitä ja sairaspoissaoloja raportointiin esimiehille ja henkilöstökuluja 

budjetointiin ja ennustettiin osastoittain. 

 

Controllerit tekivät sisäiseen laskentaan eli toiminnanohjausjärjestelmän dataan pohjautuvia 

projektikohtaisia jälkilaskelmia projektien ja osastojen johdolle ja keskeneräisen tuotannon 

laskelmia talousjohtajalle.  Talousjohtaja kokosi manuaalisesti kuukausittain saamiensa tietojen 

pohjalta yrityskohtaista tietoa johtoryhmän käyttöön. Myyntiosastolle tehtiin 

kuukausiraportointia asiakashallintajärjestelmästä saatavista tiedoista myynnin tilanteen 

seuraamiseksi. Huoltopalveluosaston johtajalle raportoitiin kuukausittain heidän myyntinsä 

kehittymistä kuvaavia KPI-mittareita. Osastojohtajille tehtiin tuntiseurantaraportteja. Näiden 
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säännöllisten raporttien lisäksi controllerit tekivät pyynnöstä satunnaisia muita raportteja 

esimerkiksi yrityksen operatiiviselle johdolle.  

 

Kohdeyrityksessä oli ollut jo pidempään käytössä toiminnanohjausjärjestelmä sisäisen 

laskennan, ja taloushallinnon järjestelmä ulkoisen laskennan tietolähteeksi. Kummassakaan ei 

kuitenkaan ollut riittäviä keinoja raportointiin ja tiedon esittämiseen raportoitavassa muodossa. 

Kohdeyrityksessä oli tähän asti käytetty raporttien tekemiseen manuaalisesti tietojärjestelmien 

pohjalta Microsoft Office -ohjelmistoja. Power BI:n käyttämistä oli aloitettu esimerkiksi 

tuntiseurantaraporttien tekemisessä.  

 

Liiketoiminnan ja henkilöstön määrän kasvaminen viime vuosien aikana on huomattu 

aiheuttavan paineen johdon raportoinnin kehittämiseen, kun aikaisemmalla yrityskoolla ei ole 

ollut vastaavaa tarvetta käyttää raportointia apuvälineenä.  Sekä raportoinnin sisältö, että 

raportoinnissa hyödynnettävät järjestelmät eli kirjanpitojärjestelmä ja 

toiminnanohjausjärjestelmä vaativat kehittämistä.  

 

Yrityksen projektikohtainen laskenta koettiin kaikissa haastatteluissa tämänhetkisen 

raportoinnin vahvuudeksi. Projekteista oli saatavilla nopeasti ajankohtaista ja tarkkaa tietoa 

muun muassa projektien kustannuksista ja edistymisestä. Yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmän pohjalta projektien kuluja seurattiin ja ennustettiin, ja niiden 

pohjalta tehtiin jälkilaskelmia. Uusien projektien hinnoittelu perustui edellisten projektien 

jälkilaskelmiin.  

 

Johdon raportoinnin haasteita 

 

Tutkimushaastatteluissa nousi esille myös erilaisia kehittämiskohteita ja oli havaittavissa, että 

haastateltujen henkilöiden mielestä oleellisempiin kehittämiskohteisiin vaikutti kyseisen 

henkilön työtehtävä. Yksi iso kehittämisteema oli ulkoisen ja sisäisen laskennan ja raportoinnin 

lähentäminen niin, että ulkoisen laskennan tietoja saataisiin hyötykäyttöön liiketoiminnan 

johtamisessa erilaisten mittareiden avulla. Näin yrityksen ulkoista raportointia varten tehtävää 

työtä voitaisiin enemmän hyödyntää johdon raportoinnissa. Toivottiin myös, että ulkoisen ja 

sisäisen raportoinnin tietoja aktiivisemmin verrattaisiin keskenään, jotta niillä voitaisiin 
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paremmin tukea toisiaan ja valvoa kummankin laskennan oikeellisuutta. Tähän liittyen ilmeni 

tarvetta myös yhteistyön lisäämiselle ulkoista raportointia tekevän taloushallinnon ja sisäisen 

laskennan kanssa työskentelevien controllereiden välillä. 

 

Toinen iso haastatteluissa esille noussut kehittämisteema oli hyvällä tasolla olevan 

projektikohtaisen laskennan hyödyntäminen paremmin koko yrityksen liiketoiminnan tason 

raportoinnissa. Projektikohtaisen laskennan rinnalla pitäisi tehdä yritystason laskentaa, jotta 

koko yrityksen taloudellisen tilan seuranta ja raportointi olisi selkeämpää. Eli eri projektien 

kokonaistilanteen raportointiin tarvittaisiin työkaluja. Yksi johdon raportoinnin 

kehittämiskohteista tulevaisuudessa oli myös palveluliiketoiminnan raportoinnin erottaminen 

projekteista ja projektiliiketoiminnasta. Vielä nyt yrityksen palveluliiketoiminnan liikevaihto 

on pientä projektiliiketoiminnan osuuteen verrattuna, mutta tulevaisuudessa 

palveluliiketoiminnan osuuden kasvaessa olisi tarvetta tarkastella niitä raportoinnissa myös 

erikseen.  

  

Kassavirran seurantaan ja raportointiin koettiin myös tarvittavan työvälineitä. Tähän mennessä 

kohdeyrityksessä ei ole juuri käytetty resursseja kassavirran ja kassan seurantaan, joten 

likviditeetin seuranta ja ennustaminen olisi tärkeää saada mukaan johdon raportointiin. Tämä 

mahdollistaisi kassassa olevan likviditeetin määrän tehostamisen hallitusti.  

 

Yrityksen ylimmän johdon mielestä yksi tärkeimpiä kehittämiskohteita yrityksen johdon 

raportoinnissa olivat tehokkuuden mittarit, joita ei käytännössä koettu hyödynnettävän tällä 

hetkellä liiketoiminnan johtamisessa. Mittareita tarvittaisiin operatiivisen toiminnan 

kehittämiseen, esimerkiksi toimitustäsmällisyyden mittaamiseen ja varaston seurantaan. Myös 

koko organisaation tietoisuutta ja ymmärrystä raportoinnista pitäisi vahvistaa niin, ettei se ole 

vain yrityksen ylimmän johdon työkalu. Johdon raportointi pitäisi saada tehokkaammin 

operatiiviseen toimintaan mukaan niin, että sitä hyödynnettäisiin aktiivisesti jo projektien 

aikana toiminnan seuraamiseen ja päätöksentekoon, ja projektin jälkeen toteutuneen 

läpikäyntiin ja toiminnan kehittämiseen. Myös osasto- ja kustannuspaikkakohtaista raportointia 

olisi tarvetta kehittää.  
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Muita haastatteluissa esille nousseita huomioita 

 

Raportoinnissa pidettiin tärkeänä oikea-aikaisuutta ja käytettävyyttä eli että oikeat tiedot 

olisivat oikeiden henkilöiden saatavilla helposti ja nopeasti. Informaatiota pitäisi olla oikea 

määrä, eli riittävästi, mutta ei kuitenkaan mitään ylimääräistä. Trendien näkymistä raporteissa 

pidettiin tärkeänä, sillä toiminnan projektimaisuus tuo lisähaasteita trendien hahmottamiselle. 

Kuukausitason raportointi nähtiin sopivana raportointitiheytenä useimmille raporteille, sillä 

projektit ovat pitkiä, eikä kuukautta lyhemmässä ajassa ehtisi tapahtua raportoinnin kannalta 

merkittäviä muutoksia. Kuitenkin esimerkiksi kassavirran raportointi voisi olla tiheämpää kuin 

kuukausittaista. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat projektiliiketoiminnan vaikuttavan heidän työhönsä. 

Liiketoiminnan aikataulurajoitteisuuden ja suhteellisten pitkien projektien koettiin aiheuttavan 

haasteita. Kirjanpidossa kirjauksien aikataulutus ja keskeneräisen tuotannon kirjaaminen 

vaativat erityishuomiota. Sisäisessä laskennassa taas projektien seuranta vaatii osatuloutuksen 

käyttämistä. Yleisesti projektiliiketoiminnasta nousi haastatteluissa esille hyvin monenlaisia 

haasteita: kaupalliset haasteet, teknisten toteutusten haasteet, maakohtaiset haasteet, resurssien 

riittävyys projekteille ja taloudelliset haasteet. Kaupallisilla haasteilla tarkoitettiin tuotteiden 

myynnin ja kaupanteon haasteita. Teknisten toteutuksien haasteet aiheutuivat asiakaslähtöisistä 

uusista tuoteratkaisuista. Koska projektit olivat kansainvälisiä ja eri sidosryhmiä oli paljon, 

usein ilmeni esimerkiksi verotukseen ja viisumeihin liittyviä maakohtaisia haasteita. Tärkein 

taloudellinen tavoite oli projektien toteuttaminen kannattavasti. Projektit olivat aina jossain 

määrin yksilöllisiä, joten projektien välinen vertailu ja oppiminen suoraan vanhasta koettiin 

haastavaksi. 

 

Haastateltavien mukaan yrityksessä yleisesti suhtauduttiin johdon raportointiin positiivisesti ja 

sen kehittämiseksi oltiin valmiita käyttämään resursseja. Vielä ei kuitenkaan ollut olemassa 

johdonmukaisia raportoinnin käyttämisen ja hyödyntämisen toimintatapoja ylimmän johdon 

ulkopuolella. Ylin johto toivoi aikaisempaa aktiivisempaa tiedonjakoa raportoinnin kautta, eli 

että heille tarjottaisiin enemmän tietoja. Samalla johdolle raportoivat henkilöt kokivat 

tarvitsevansa enemmän tietoa siitä, mitä johdolle tarvitsisi raportoida.  



30 

 

   

 

Taulukko 3 on koottu vertailtavaksi haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen keskeisimpiä 

havaintoja projektiliiketoiminnan johdon raportoinnista, joiden pohjalta luodaan tiekartta 

johdon raportoinnille kohdeyrityksessä. Haastattelututkimuksen tuloksissa on havaittavissa 

samankaltaisuuksia kirjallisuustutkimuksen havaintojen kanssa. Kaikki kirjallisuustutkimuksen 

havainnot eivät kuitenkaan vielä olleet ajankohtaisia kohdeyrityksessä. Esimerkiksi johdon 

raportoinnin hyödyntäminen kaikilla esimiestasoilla johtamisessa ei noussut 

haastattelututkimuksessa esille vielä kovin läheisenä haasteena. 

 

Taulukko 3. Haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen tuloksia 

 Haastattelututkimus Kirjallisuustutkimus 

Projektiliiketoiminnan haasteita 

Aikarajoitteisuus, projektien 

pituudet, tekniset toteutukset, 

pioneeriprojektit, sidosryhmien 

hallinta, kansainvälisyys 

Projektin ja projektiportfolion 

hallinta, aikarajoitteisuus, 

sidosryhmien hallinta, 

toimitusketjun toteutus, 

kassavirran hallinta 

Johdon raportoinnin haasteita 

Sisäinen ja ulkoinen laskenta 

erillään, sisäisen tehokkuuden 

mittareiden puuttuminen, 

yritystason seuranta, 

hyödyntäminen johtoryhmätasolla 

Projektilähtöisyys, strategian 

mukaisuus, projektiportfolion 

hallinta, hyödyntäminen kaikilla 

esimiestasoilla 

Hyvän raportoitavan tiedon 

vaatimuksia 

Oikea-aikaisuus, käytettävyys, 

informaation sopiva määrä, 

trendien näkyvyys 

Määrällistä ja laadullista tietoa, 

oleellisuus, oikeellisuus, 

ajantasaisuus, neutraalius 

Johdon raportoinnin sisällön 

vaatimuksia 

projektiliiketoiminnassa 

Projektikohtaisen edistymisen 

seuranta, projektiportfoliotason 

seuranta, sisäisen tehokkuuden 

mittarit, kassavirta 

Strategian pohjalta, 

projektisuunnitelmamuutokset, 

projektilähtöisyys, projektien 

edistymisen ja resurssien seuranta, 

asiakaslähtöisyys, sisäisen 

tehokkuuden mittarit 

Johdon raportoinnin kanavat 

Microsoft Office -työkalut, 

siirtyminen raportoinnin 

tietojärjestelmän käyttämiseen 

Raportoinnin tietojärjestelmät, 

automatisaatio 

Johdon raportoinnin aikaväli 
Kuukausittain, kassavirta 

päivittäin 

Käyttötarkoituksen mukaan esim. 

päivittäin, viikoittain tai 

kuukausittain, jaksottaisuus 
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5.2 Tiekartta 

 

Kuva 2 on esitetty tiekartta johdon raportoinnin toteuttamiselle projektiliiketoimintaa 

harjoittavassa yrityksessä. Sitä voidaan soveltaa kohdeyrityksessä. Kuvassa on esitetty 

värillisissä laatikoissa neljä pääkehittämisaluetta, ja niiden viereen on koottu tarkempia 

huomioita. Johdon raportointia lähdetään toteuttamaan yrityksen strategian ja vastuurakenteen 

pohjalta (Lahti & Salminen 2014, s. 177). Yrityksen on ensisijaisesti tehtävä johdon raportointia 

omien tarpeidensa mukaan. Haastatteluissa johdon raportointiin suhtauduttiin positiivisesti ja 

siihen oltiin valmiita panostamaan. Koettiin, että johdon raportoinnilla voidaan tulevaisuudessa 

tukea yrityksen projektiliiketoiminnan johtamista. Projektiliiketoiminnan koettiin vaikuttavan 

monin tavoin työtehtäviin ja siten myös raportoinnin tarpeisiin. Vaatimukset johdon 

raportoinnille olivat muuttuneet yrityksen liiketoiminnan kasvun myötä. 

 

Kuva 2. Tiekartta johdon raportoinnille projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä 
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Ensin on määriteltävä johdon raportoinnin tietotarpeet eli se, mitä tietoa halutaan raportoida. 

Se tehdään yrityksen strategian ja avainmenestystekijöiden perusteella. 

Projektiliiketoiminnassa projektilähtöisyys ja projektin, projektiportfolion ja sidosryhmien 

hallinta on tärkeää ottaa huomioon kaikessa raportoinnissa. Koska kohdeyritys ei ole vielä 

suuryritys ja johdon raportoinnin toteuttamista ollaan vasta aloittamassa, valitaan ensin 

muutamia tarpeellisimmiksi koettuja raportoitavia aihealueita ja niiden mittareita. Ensin 

esimerkiksi selvitetään ylimmän johdon raportointitarpeita ja vastuualueita. Jatkossa 

raportoinnin ja informaation määrää voidaan lisätä tarpeen vaatiessa ja käytänteiden 

vakiintuessa.  

 

Yrityksen johdon raportointiin voidaan kehittää suorituskykymittaristo eli taloudellisia ja 

asiakaslähtöisiä mittareita sekä sisäisen tehokkuuden ja oppimisen ja kasvun mittareita.  

Yhdeksi johdon raportoinnin kehittämistarpeeksi kohdeyrityksessä nousikin 

haastattelututkimuksessa esille yritystoiminnan suorituskyvyn eli tehokkuuden mittarit. 

Haastattelututkimuksen jälkeen käydyissä keskusteluissa ilmeni, että kohdeyrityksen strategian 

pohjalta on saatu valittua KPI- mittareita, mutta niitä ei ole vielä otettu käyttöön. Raportoinnissa 

voidaan käyttää raha- ja ei-rahamääräisiä, lyhyen ja pitkän aikavälin, ulkoisia ja sisäisiä sekä 

subjektiivisia ja objektiivisia mittareita. Esimerkiksi toimitusaika ja -varmuus ja suunnitellut ja 

toteutuneet työtunnit ovat tärkeitä mittareita projektiliiketoimintaa harjoittavassa 

kohdeyrityksessä, jossa toimitettavat pioneeriprojektit vaativat jatkuvasti toteuttamaan uusia 

prosesseja koko toimitusketjussa (Kuster et al. 2015, s. 6-8). Projektien pituuden ja laajuuden 

vuoksi projektikohtaisten kustannusten ja maksuvalmiuden raportointia voidaan hyödyntää. 

Kasvavassa yrityksessä kasvuun ja oppimiseen liittyvien mittareiden, kuten henkilöstön 

työtyytyväisyys ja koulutustunnit, ovat myös tärkeitä hallitun kasvun johtamisen tukemiseksi.  

(Tennant & Langford 2008)  

 

Projektikohtainen laskenta on projektiliiketoiminnassa pohjatietona monenlaiselle 

raportoinnille, esimerkiksi budjetoinnille ja projektien edistymisen ja kustannusten seurannalle, 

ja johdon raportoinnin kannattaa olla projektilähtöistä (Artto et al. 2006, s. 255-256). Jatkossa 

kohdeyrityksessä on edelleen tärkeää panostaa projektikohtaiseen raportointiin ja laskentaan, 

sillä se koettiin haastattelujen perusteella vahvuudeksi, ja projekteista saatavaa tietoa pidettiin 

luotettavana ja oikeellisena.  
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Projektikohtaisen raportoinnin lisäksi projektiportfoliotason raportointi on tärkeää 

projektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen johtamisessa (Siew 2015).  Kohdeyrityksen hyvää 

projektikohtaista seurantaa voidaan hyödyntää perustana toimivalle projektiportfolion 

raportoinnille. Esimerkiksi projektien edistyminen ja kustannusten ja tulojen kertyminen on 

hyödyllistä hallita projektiportfoliotasolla laajemman kokonaiskuvan saamiseksi 

yritystoiminnan tilasta (Purnus & Bodea 2015). Kassavirran hallintaan voidaan 

kohdeyrityksessä käyttää johdon raportoinnin tukea. Toimiva kassavirta on elintärkeää 

yritystoiminnalle päivittäin, ja suhteellisen suuret ja yhtä aikaa aktiiviset projektit tuottavat 

volyyminsa ja aikataulujensa vuoksi haasteita kassavirran hallintaan sekä projekti- että 

projektiportfoliotasolla (Stevanovic et al. 2019). 

 

Muissa liiketoiminnan muodoissa, kuten palveluliiketoiminnassa raportoinnin tarpeet voivat 

olla erilaisia kuin projektiliiketoiminnassa, jossa projektiportfolionhallinta on avainasemassa. 

Niitä kannattaa siis käsitellä erikseen johdon raportoinnin kannalta. Kohdeyrityksessä koettiin 

tärkeäksi kehittämismahdollisuudeksi palveluliiketoiminnan erottaminen omaksi osakseen 

johdon raportoinnissa. Osasto- ja kustannuspaikkakohtaisen raportoinnin kehittäminen on 

myös tärkeä tuki projektikohtaiselle laskennalle, jotta osasto- ja kustannuspaikkakohtainen 

seuranta ja kehittäminen on mahdollista. Osastojen johdolle, kuten tuotantopäälliköille, 

tarkemmat raportit palkka- ja ainekustannuksista ovat tärkeitä raportoitavia tietoja. Näistä 

raporteista on hyödyllistä tarjota yhteenvedot myös ylemmille johtoportaille, jolloin niiden 

peilaaminen yrityksen tavoitteisiin ja strategiaan helpottuu. (Jyrkkiö & Riistama 2004, s. 276-

277) 

 

Johdon raportoinnin tietotarpeiden määrittämisen jälkeen täytyy selvittää, mistä tarvittavat 

tiedot kootaan. Tietolähteitä voivat olla muun muassa yrityksen ulkoinen ja sisäinen laskenta, 

eri tietojärjestelmät ja monenlainen yrityksen ulkopuolinen tieto. Tietolähteitä määrittäessä 

täytyy varmistaa se, että niistä saatava tieto on oikeellista ja tiedostaa mahdolliset virheiden 

aiheuttajat. Esimerkiksi yrityksen sidosryhmiltä saatavaa tietoa kannattaisi aina tarkastella 

kriittisemmin. Haastattelututkimuksen tuloksissa korostui ulkoisen laskennan tietojen ja 

toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan tiedon raportointi. Projektiliiketoiminnassa asiakkaan 

merkittävän roolin ja suuren sidosryhmäverkoston vuoksi sidosryhmälähtöisen raportoinnin 

kehittäminen voi tulevaisuudessa olla ajankohtaista ja tärkeää. (Toor & Ogunlana 2010) 
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Kohdeyrityksessä sisäisen ja ulkoisen laskennan lähentämiseksi tarvitaan lisää yhteistyötä ja 

kommunikaatiota ulkoista raportointia tekevien taloushallinnon työntekijöiden ja sisäistä 

raportointia tekevien controllereiden välille. On tärkeää selvittää, minkälaiselle tiedolle on 

mahdollisuuksia ja tarvetta kummallakin laskennan puolella. Esimerkiksi projektikohtaisen 

sisäisen laskennan tukena on mahdollista hyödyntää ulkoisen laskennan tietoja 

palkkahallinnosta ja osto- ja myyntireskontrasta. Samoin yrityksen ulkoisen laskennan 

keskeneräisen tuotannon ja sisäisen laskennan osatuloutuksen vertaaminen on hyödyllistä 

esimerkiksi kuukausiraportein. Näin raportoinnin tietoja voidaan vertailla ja varmistaa niiden 

oikeellisuutta. 

 

Johdon raportoinnin sisällön ja tietolähteiden määrittämisen jälkeen täytyy suunnitella ja 

toteuttaa käytännön raportointia. Raportointitiheys kannattaa valita projektiliiketoiminnassa 

projektien pituuden mukaan. Johdon raportoinnin säännöllisyys helpottaa projektien hallintaa. 

Kohdeyrityksessä kuukausittainen raportointi on haastattelujen pohjalta toimiva tiheys 

ylimmälle johdolle raportoitaessa. Näin tieto on vielä suhteellisen ajankohtaista ja siten 

hyödynnettävissä johtamisessa, ja toisaalta pitkissä projekteissa on ehtinyt syntyä raportoitava 

tietoa. (Jormakka et al. 2015, s. 13.) Alemmilla johtoportailla voidaan raportoida tiheämmin, 

esimerkiksi viikoittain tai päivittäin (Lahti & Salminen 2014, s. 185). Haastateltujen 

henkilöiden mukaan tiheämmin kuin kuukausittain raportoitavia tietoja voisivat olla 

kassavirran tilanne, projektisuunnitelmien muutokset ja muu projektien etenemisen seuranta.  

 

Raportointikäytäntöihin liittyy läheisesti toimivan raportointikulttuurin luominen yritykseen. 

Etenkin tämä on tärkeää projektiliiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä, jossa liiketoiminnan 

aikarajoitteisuus voi aiheuttaa haasteita raportointikulttuuriin. Raportoinnista on tärkeää 

tiedottaa yrityksen työntekijöitä. Etenkin raportointia hyödyntävien ja toteuttavien tulisi 

ymmärtää sen mahdollisuudet. Näin voidaan edistää sitä, ettei johdon raportointia koeta 

ylimääräistä työtä vaativana turhuutena. Kohdeyrityksessä ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä 

ja kulttuuria johdon raportoinnille. Raportoinnin kehittäminen asteittain organisaation sisällä 

voisi olla toimiva ratkaisu, sillä se helpottaa toteutusta ja työyhteisön vastaanoton seurantaa 

(Sirisomboonsuk et al. 2018).   
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Johdon raportoinnin käytännön toteuttamiseen liittyy oleellisesti myös jakelukanavien valinta 

yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaan. Parhaimmillaan johdon raportointi voi tapahtua 

täysin automaattisesti ja reaaliaikaisesti (Lahti & Salminen 2014, s. 172). Tässä tärkeä apu on 

toimiva raportointitietojärjestelmä. Se on merkittävässä roolissa johdon raportoinnin 

toteuttamisessa. Hyväkään tietojärjestelmä ei kuitenkaan ole pikaratkaisu johdon raportointiin, 

vaan sen sisältö, tarvittavat tietolähteet ja käytänteet pitäisi olla tiedossa jo ennen järjestelmän 

hankintaa. Näin voidaan hallita kustannuksia ja onnistua järjestelmähankinnassa paremmin. 

Johdon raportoinnin kehittämistä kannattaa aloittaa kohdeyrityksen nykyisillä työvälineillä, eli 

esimerkiksi sähköpostilla ja Microsoft Office -työkaluilla, jotta raportointia voidaan muuten 

kehittää ensin. Haastatteluissa nousi kuitenkin tarve sille, että raportoitava tieto on 

ajankohtaista, vakiintunutta sekä helposti ja nopeasti saatavilla. Tämän vuoksi johdon 

raportoinnin automatisointi on tulevaisuudessa tärkeää.  

 

Johdon raportoinnin tarpeet muuttuvat yrityksen strategian muutosten mukana. Tavoitteena 

olisikin sen jatkuva kehittäminen palautteen avulla kohti toimivaa ja tarkoituksenmukaista 

johdon raportointia. Tarvittavia muutoksia voidaan toteuttaa esimerkiksi vuosittain, mutta 

kehittämisen ei pitäisi missään vaiheessa jäädä tauolle, vaan olla jatkuvaa. Kun 

kohdeyrityksessä kehitetään johdon raportointia, sitä kannattaa tehdä vaiheittain, esimerkiksi 

osastoittain, ja jatkaa raportoinnin kehittämistä saatujen kokemusten perusteella. On tärkeää 

päivittää kaikkia tiekartan neljää vaihetta eli tietotarpeita, tietolähteitä, raportointikäytänteitä ja 

raportointitietojärjestelmää.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli muodostaa kohdeyrityksessä sovellettavaksi tiekartta johdon raportoinnille 

projektiliiketoiminnassa haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksien pohjalta.  Päätutkimuskysymys 

oli, millainen tiekartta voidaan muodostaa projektiliiketoiminnan johdon raportoinnille. 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi tutkittiin alatutkimuskysymyksillä projektiliiketoiminnan 

johdon raportointia ja johdon raportoinnin hyödyntämistä yrityksen päätöksenteossa.  

 

Projektiliiketoiminnassa tuotteet ja palvelut toteutetaan projekteina. Projektiliiketoiminnassa 

täytyy johtaa sekä yksittäisiä projekteja että niiden muodostamaa projektiportfoliota. 

Aikarajoitteet, asiakaslähtöisyys, uusien operatiivisten prosessien toteuttaminen ja näiden 

myötä suhteellisen korkea toiminnan riski ovat tyypillisiä. Projektiliiketoiminnassa johdon 

raportointi on projektilähtöistä, mikä auttaa sekä yksittäisten projektien, projektiportfolion että 

yritystason johtamisessa. Muun muassa projektien edistymistä, kustannuksia, 

toimitustehokkuutta ja sidosryhmäverkostoa voidaan hallita ja johtaa johdon raportoinnilla 

saatavalla informaatiolla. Sisäisen tehokkuuden mittareiden raportointi on tärkeää, sillä 

toimitettavilla projekteilla on aikataulu- ja resurssirajoitteita. Projektiliiketoiminnan johdon 

raportoinnissa sidosryhmiin liittyvät mittarit ovat tärkeitä laajan sidosryhmäverkoston vuoksi. 

Säännöllinen raportointiaikataulu on johdon raportoinnissa tärkeää projektien laajuuksien 

vuoksi.  

 

Johdon raportointi tarkoittaa yrityksen sisäistä määrällisen ja laadullisen tiedon raportointia 

yrityksen johdon käytettäväksi. Tietolähteenä on yrityksen ulkoinen laskenta, sisäinen laskenta 

ja muu yrityksen ulkopuolelta, kuten sidosryhmiltä, saatava tieto. Raportoitavan tiedon on 

tärkeä olla oikeellista, oleellista ja oikea-aikaista, ja huomioida yrityksen vastuujaot. Johdon 

raportoinnin perustana on aina oltava yrityksen strategia, jotta raportoinnissa otetaan myös 

tavoitteet ja tulevaisuus huomioon. Johdon raportointiin tarvitaan erilaisia mittareita ja 

tunnuslukuja tiedon keräämistä varten. Johdon raportointi on tärkeä työväline liiketoiminnan 

tietoon pohjautuvassa päätöksenteossa sekä yrityksen toiminnan seuraamisessa ja 

kehittämisessä. 
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Luvussa 5 on esitetty tiekartta johdon raportoinnille projektiliiketoimintaa harjoittavassa 

yrityksessä. Siinä on neljä osa-aluetta, eli johdon raportoinnin tiedontarpeiden määrittely, 

tietolähteiden määrittely, raportointikäytänteiden suunnittelu ja raportointitietojärjestelmän 

hankinta. Näissä keskeistä on yrityksen strategia ja vastuujako, projektilähtöisyys ja projektin 

ja projektiportfolion hallinta. Tiekartassa on myös esitetty johdon raportoinnin jatkuva 

kehittämisen tarve yrityksen strategian muuttuessa. 

 

Haastattelututkimuksen havainnot heijastelivat kirjallisuustutkimuksen tuloksia. 

Kohdeyrityksessä ymmärrettiin tarve sekä projektikohtaisen että projektiportfolion ja 

yritystason raportoinnille. Johdon raportointi koettiin tärkeäksi johtamisen tietolähteeksi. 

Koska kohdeyrityksen johdon raportointi on vielä alkuvaiheessa, kaikki 

kirjallisuustutkimuksen havainnot eivät kuitenkaan ole vielä relevantteja. Esimerkiksi 

raportoinnin käyttäminen koko organisaatiossa tai sen automatisointi ovat vasta myöhemmin 

ajankohtaisia. Kirjallisuustutkimuksen asiakaslähtöinen näkökulma johdon raportointiin ei 

myöskään noussut ajankohtaisena esille haastattelututkimuksessa. Sen sijaan haastatteluissa 

nousi esille myös yleisiä johdon raportoinnin kehittämistarpeita, jotka eivät ole seurausta 

pelkästään projektiliiketoiminnasta. Vaikka projektiliiketoiminta vaikuttaa kassavirran tai 

tuotannon tehokkuuden raportointiin, ne ovat tärkeitä johdon raportoinnille myös muissa 

liiketoimintamuodoissa. 

 

Johdon raportoinnilla voidaan selvästi ja monin tavoin tukea projektiliiketoiminnan johtamista, 

sillä pitkäkestoisista ja suurista projekteista koostuvan projektiportfolion hallinnassa on paljon 

haasteita ja riskejä. Projektien pituudet ja laajuudet vaikeuttavat projektien ja projektiportfolion 

seurantaa ja suunnittelua, jolloin johdon raportointi voi etenkin olla hyödyllistä. On kuitenkin 

tärkeää, että johdon raportointia ei tehdä vain raportoimisen ilon vuoksi, vaan sillä tavoitellaan 

koko ajan mahdollisimman isoa hyötyä varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Sopivien 

raportoitavien tietojen määrittämiseen voidaan käyttää monenlaisia olemassa olevia 

viitekehyksiä ja työkaluja, kunhan päämääränä on yritykselle mahdollisimman tehokkaat ja 

käyttökelpoiset raportit. 

 

Johdon raportoinnin aloittamisen jälkeen on tärkeää luoda koko organisaatiolle yhteiset ja 

selkeät käytännöt sekä kulttuuri, jotta johdon raportoinnista saadaan mahdollisimman paljon 
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hyötyä. Johdon raportointia suunnitellessa voidaan jo alustavasti päättää, milloin ja miten 

alemmille organisaatiotasoille edetään johdon raportoinnin käytäntöön ottamisessa.  Olisi myös 

tärkeää suunnitella raportoitavan tiedon hyödyllisyyden arviointia ja kehittämistä. Johdon 

raportoinnista olisi tärkeä pystyä antamaan ja keräämään aktiivisesti palautetta, koska 

tiedontarpeet muuttuvat organisaatiossa, ja kerralla ei ole realistista saada valmista ja toimivaa 

raportointityökalua. Raportointia toteuttavien ja sitä hyödyntävien työntekijöiden välille 

tarvitaan kommunikaatiota ja johdonmukaiset tiedonkulkukäytänteet. Jotta raportointia voidaan 

hyödyntää tehokkaasti, organisaation vastuualueet tulee olla selvillä, sillä näin oikeat henkilöt 

saavat heille sopivaa tietoa raportoinnissa. Lisäksi raportoinnista ja sen käytänteistä tarvitsee 

tiedottaa organisaation sisällä, jotta tieto siitä lisääntyy koko organisaatiossa. 

 

Jatkotutkimuksena olisi hyödyllistä tutkia projektiliiketoimintaan soveltuvan 

raportointijärjestelmän ominaisuuksia. Raportoinnin sisällön kehittämisen jälkeen on 

seuraavaksi ajankohtaista sopivan raportointitietojärjestelmän hankinta. Siten raportointia 

voidaan automatisoida, mikä on tärkeää, jotta henkilöstölle raportoitava tieto on 

helppokäyttöistä ja ajantasaista. Vaikka tietojärjestelmät tarjoavat raportoinnissa isoja 

mahdollisuuksia, ne eivät yksinään ole pikaratkaisu raportointiin, jos raportoinnin perusasiat, 

kuten oikeanlaisen tiedon saaminen oikeille henkilöille, ei ole kunnossa. Raportoinnin sisällölle 

ja käytön laajuudelle on kuitenkin hyvä olla valmiiksi selkeitä vaatimuksia, joita voidaan esittää 

potentiaalisille järjestelmätoimittajille. 

 

Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla johdon raportoinnin hyödyntämisen mahdollisuudet 

henkilöstön motivoinnissa projektiliiketoiminnassa. Jos suunniteltuun työhön tulevia lisätyötä 

aiheuttavia muutoksia seurattaisiin ja analysoitaisiin johdon raportoinnin avulla, työntekijät 

voisivat olla motivoituneempia tekemänsä työnsä onnistumisesta virheiden etsimisen sijaan. 

Johdon raportoinnilla voitaisiin esimerkiksi seurata, miten jokin työvaihe oikeasti eteni.  Näin 

työntekijöille ei vain jäisi vaikutelma ylimääräisestä työstä ja haasteista, jotka aiheutuvat 

projektiliiketoiminnan asiakaslähtöisistä ja ainutlaatuisista projekteista. Esimerkiksi tieto 

käytettyjen ja suunniteltujen työtuntien eroavaisuuksista ja erojen syiden analysointi voisi antaa 

hyödyllistä tietoa siitä, mikä onnistui ja mitä kannattaisi tehdä jatkossa toisin. Näin johdon 

raportoinnilla voisi tukea projektiliiketoimintaa motivoimalla työntekijöitä, kun tavallisesti 
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päivittäisessä työnteossa on uusien prosessien aiheuttamia haasteita eikä kaikkea aikaisemmin 

oppimaa pysty täysin hyödyntämään.  
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Liite 1. Haastattelun kysymykset 

   

 

Haastattelun kysymykset: 

• Mitä sisäinen/johdon raportointi tarkoittaa sinulle?  

• Miten hyödynnät sisäistä/johdon raportointia työssäsi?  

• Mitä vahvuuksia johdon raportoinnissa on tällä hetkellä? Miksi ne ovat vahvuuksia? 

• Mitä kehitettävää johdon raportoinnissa on ollut?  

• Millaista informaatiota toivoisit, että sinulle raportoitaisiin työssäsi? /Mitä 

informaatiota tarvitset työssäsi?  

• Millainen raportoitava informaatio on parasta/ hyödyllisintä?  

• Millainen on hyvä raportti? Kuvaile muutamin sanoin 

• Minkä jakelukanavan kautta toivoisit saavasi raportit?  

• Mikä on sopiva raportoinnin aikaväli?  

• Onko sinulla mielestäsi riittävästi aikaa/mahdollisuuksia tutustua raportteihin ja 

hyödyntää niitä? Jos ei, niin miksi ei? 

• Miten projektiliiketoiminta tuo haasteita johtamiseen / työtehtävääsi?   

• Mitä haasteita projektiliiketoiminta tuo johdon/sisäiseen raportointiin?  

• Mitä odottaisit/toivoisit tältä kandityöltä? 

• Onko jotain muuta mitä haluat tuoda esille?  

 

 

 

 

 


