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1 JOHDANTO 

1.1 Motivaatio tutkimukselle 

 

Johdon tekemien päätöksien merkitys on korostunut nykymaailmassa. Nykyteknologian 

myötä päätösten toimeenpano on niin nopeaa, että väärät päätökset ehtivät aiheuttaa jo 

vakavia seuraamuksia lyhyessäkin ajassa. Toisin sanoen vääriin päätöksiin ei ole varaa 

ja sitä varten päätösten valmisteluun on käytettävä riittävästi aikaa ja laadukasta pohja-

materiaalia. Päätösten tueksi johto tarvitsee tietoa yrityksen sisältä, ulkopuolelta, kilpaili-

joista ja asiakkaista sekä kaikesta muustakin mahdollisesti asiaan liittyvästä asiasta. 

Teknologian kehittymisen myötä tieto liikkuu yhä nopeammin ja tämä on aiheuttanut joh-

tamisen painopisteen siirtymistä yhä enemmän tulevaisuuteen suuntautuvaksi.  Tieto 

viestitetään johdolle raporttien avulla. Raportit ovat siis johdon päätöksenteon apuväline. 

 

Raportteja ei kuitenkaan itsessään luoda, vaan ne ovat erilaisten informaatiojärjestelmi-

en lopputuotteita. Informaatiojärjestelmät tuottavat raportit yhdistelemällä ja muokkaa-

malla niihin syötettyä dataa. Näin ollen alkuperäinen data, informaatiojärjestelmän toimi-

vuus ja järjestelmän käyttäjät, vaikuttavat lopullisten raporttien luetettavuuteen. Alkupe-

räisen datan täytyy edistää yrityksen kilpailukykyä ja palvella yrityksen strategiaa, tak-

tiikkaa tai toimintaa. Lisäksi tieto on toimitettava johdolle määräajassa, jonka jälkeen tie-

don tuoma lisäarvo heikkenee huomattavasti tai jopa katoaa kokonaan. 

 

Hyvältä johdon päätöksentekoa tukevalta raportilta vaaditaan tiettyjä perusominaisuuk-

sia, jotka käydään läpi tässä tutkimuksessa. Usein kuitenkin nämä perusominaisuudet 

jäävät toteutumatta ja raportointi epäonnistuu. Nämä virheet voivat osoittautua kohtalok-

kaiksi yrityksen toiminnalle, joten on elintärkeää, että nämä ongelmat ja puutteet havai-

taan ja korjataan. Tässä tutkimuksessa pureudutaan juuri raportointiin ja sen ongelmiin 

sekä esitetään esimerkkitapauksen avulla, miten nämä havaitut ongelmat ovat korjatta-

vissa.  
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1.2 Tutkimusmenetelmä, tutkimuksen rajaus ja tutkimusaineisto 

 

Tutkimus toteutetaan aihealueen kirjallisuuteen perehtyen. Tutkimus toteutetaan pereh-

tymällä aihepiirin kirjalliseen aineistoon, kuten tutkimusartikkeleihin ja kirjoihin. Tosin vii-

dennessä kappaleessa testattaessa raportoinnin olettamusten toteutumista hyödynne-

tään hieman myös kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Case-esimerkkiä lukuun ottamat-

ta tutkimus suoritetaan hyvin yleisellä tasolla ja etsitään raportoinnin yleisiä periaatteita 

ja ongelmia.   

 

Tutkimus alkaa selvittämällä käsitteet tieto, data ja informaatio ja mitä ne ovat organi-

saatioissa. Tästä jatketaan raportointiin. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymyk-

siin: Mitä raportointi on? Mitkä ovat raportoinnin ongelmat?  Tämän lisäksi etsitään rat-

kaisu mahdollisuuksia näihin ongelmiin case-esimerkin avulla. Tutkimuksen lopussa 

luodaan esitettyjen teorioiden avulla parannusehdotuksia toimeksiantaja Rapal Oy tuot-

taman katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailuraporttiin. Case-esimerkissä tut-

kitaan, onko vuoden 2012 raportti teorioiden mukaan onnistunut ja esitetään esimerkein 

korjausehdotuksia tulevien vuosien raportteihin. 

 

Tutkimusaineistona käytetään aihealueen tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta.  Samuelin, 

Covaleskin ja Dirsmithin (2009) tutkimuksen mukaan erityisesti julkisen puolen laskenta-

toimesta kirjoitettuja artikkeleita on hyvin vähän – vain 1,5 % kaikista yhdysvaltalaisista 

laskentatoimen artikkeleista. Merkittävämpänä syynä artikkelien puutteelle kolmikko to-

teaa sen, ettei julkinen sektori kiinnosta laskentatoimen tutkijoita. Tähän päätelmään tu-

levat myös Chan et. al. (1996), Broadbent (1999) sekä Broadbent ja Guthrie (1992). 

Tutkimuksissa on myös tullut esille, että tieteelliset aikakausijulkaisut eivät ole edes kiin-

nostuneita julkaisemaan tieteellistä tutkimusta julkisesta sektorista (Lowensohn ja 

Samelson, 2006, s. 221). Kirjallisuus painottuu aihealueiltaan laskentatoimeen ja infor-

maatiojärjestelmiin. Erityisesti Kaplanin ja Nortonin, Laudonin ja Laudonin sekä Riista-

man, Jyrkkiön ja Neilimon teokset antavat hyvän perustan raportoinnin tutkimiselle. 
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2 INFORMAATIO ORGANISAATIOSSA 

 

2.1  Informaatio ja tieto käsitteinä 

 

Puhekielessä informaatio ja tieto esiintyvät usein synonyymeinä. Myös pohja-aineistoa 

kuvaava data termi sekoitetaan arkikielessä helposti informaation. Tietokirjallisuudessa 

ne kuitenkin erotetaan toisistaan. Tieto on Davenportin ja Prusakin (2000, s. 5) määri-

telmän mukaan kokemuksen, tilannetajun, arvojen ja näkökulman sekoitus, joka luo ke-

hyksen, joka tarjoaa puitteet arvioida ja sisäistää uutta tietoa ja uusia kokemuksia. Tieto 

määritellään tietokirjallisuudessa ymmärrykseksi, joka ihmisellä on itsestään ja maail-

masta. Carlsson, Jokinen, Saarela ja Vuorio (1989, s. 12) toteavat, että ollakseen yrityk-

sen kannalta tärkeää, tiedon on oltava 

 yrityksen strategiaa, 

 taktiikkaa tai 

 toimintaa palvelevaa tai 

 kilpailukykyä edistävää. 

 
Siinä, missä tieto on olemassa oleva viitekehys ja ominaisuus, data on raaka-ainetta, 

josta työstetään informaatiota. Sydänmaanlakka määrittelee (2007, s. 187), että data on 

numeroita, tekstiä, kuvia ja niiden yhdistelmiä mutta se ei sisällä suhteita eikä merkityk-

siä vaan vain irrallista tietoa. 

 

Davis ja Olson (1985, s. 200) määrittelevät informaation tiedoksi, joka on jalostettu vas-

taanottajalleen hyödylliseen muotoon ja jolla on todellinen tai havaittava arvo nykyisiin 

tai tuleviin toimintoihin tai päätöksiin. Informaation voidaankin sanoa olevan tiedostettua 

tai tarkoituksenmukaista tietoa ja se ilmaisee jotakin, mikä on aikaisemmin ollut tunte-

matonta. Turban (1993, s. 438) nostaa tiedon ja informaation rinnalle myös termin tietä-

mys. Tietämyksellä kuvataan jonkin ennestään tuntemattoman asian tajuamista ja ym-

märtämistä. Turbanin mukaan tietämys on tiedon ”korkein” aste. Tietämyksen myötä 

henkilön voidaan sanoa hallitsevan kyseisen asian.  Esimerkiksi Puolustusvoimien 

(2007) kouluttajan oppaassa määritellään varusmieskoulutuksen korkeimmaksi tavoite-
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tasoksi juuri tehtävien hallitseminen. Tällöin tehtävien suorittajilla on täysi tietämys siitä, 

mitä he ovat tekemässä.  

 

Kun tieto on merkityksellistä käyttäjälleen, saa se informaatioarvon. Informaatiolla on siis 

tarkoitus muokata vastaanottajansa ajatusmaailmaa. Informaatioketjussa voidaan erot-

taa lähettäjä ja vastaanottaja. Informaatio voi muuttua tiedoksi, kun sen vastaanottaa 

henkilö, joka tietää asian, eikä tämä tieto muuta hänen ajatteluaan tai toimintojaan. Vas-

taanottaja itse asiassa määrittelee sen, onko saatava tieto informaatiota, dataa tai van-

han kertausta. 

 

Informaation ja tiedon suhdetta on kuvattu ns. informaation arvoketjuajattelulla (Huotari, 

Hurme, Valkonen, 2005, s. 38). Arvoketjuajattelulla ajatellaan, että data jalostuu infor-

maatioksi ja informaatio edelleen jalostuu tiedoksi ihmisten käyttöön. Tällöin lopputulok-

sena saattaa syntyä viisautta. Huotari et. al. (2005, s. 39) jatkavat selittämällä tiedon 

synnystä ja siitä, kuinka se vaatii informaation vastaanottajan tulkintansa hyväksynnän. 

Näin se yhdistyy osaksi henkilön tietorakennetta ja muuttaa sitä.  

 

Tiedonkulkua organisaatiossa pohdittaessa on ymmärrettävä datan, tiedon ja informaa-

tion ero. Organisaation näkökulmasta mahdollisimman suuri osa työntekijöiden henkilö-

kohtaisista tiedoista on saatava organisaatiossa havaittavaksi tiedoksi. Näin vältyttäisiin 

tiedon karkaamisesta organisaation ulkopuolelle työntekijän vaihtaessaan työpaikkaan-

sa. Tätä tietokatoa pystytään ennalta ehkäisemään dokumentoimalla tieto helposti siir-

rettävään muotoon.   

 

Organisaatio voi hankkia myös tietoa organisaation ulkopuolelta. Kuten edellä mainittiin, 

henkilöiden tieto kulkee henkilöiden mukana heidän vaihtaessaan työpaikkaa. Uusien 

työntekijöiden rekrytointi siis lisää organisaation tietovarastoa. Rekrytointi ei kuitenkaan 

läheskään aina tule kuuloon, sillä se on työnantajalle kallista ja vaatii muutakin kuin vain 

organisaatiota vaivaavaa tiedon puutetta. Rekrytoinnin perusteena tulee olla tarve re-

sursseille, ei yksittäisten tietojen puute. Helpompi ratkaisu tiedon saamiseen useimmiten 

onkin tiedon ostaminen tai yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa. Tietoa harvemmin 
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ostetaan tietoisesti. Useimmiten ostetaan tietyn alan palveluita, joita halutaan ulkopuolis-

ten tekevän tai auttavan. Esimerkiksi eri alojen konsultit avustavat usein organisaatioita 

heidän ongelmissaan. Konsultit toimivat yleensä myös välikäsinä organisaatioiden yh-

teistyössä. 

 

 

2.2  Informaatiojärjestelmä 

 

Yksi mahdollisuus tiedon saamiseksi organisaatiossa havaittavaksi tiedoksi on doku-

mentointi. Dokumentointia helpottavat tietotekniikka ja erityisesti tiedon keruuta varten 

kehitetyt informaatiojärjestelmät. Vuorisen (1985, s. 28) mukaan informaatiojärjestelmä 

viittaa tiedon systemaattiseen keräämiseen, käsittelyyn ja kommunikointiin, sen myö-

hempää hyväksikäyttöä varten. Tietotekniikan kehityksen myötä järjestelmät ovat muut-

tuneet enenevässä määrin tietokonepohjaisiksi. Tietokonepohjainen informaatiojärjes-

telmä on toimintojen sarja, joka kerää, varastoi sekä jalostaa tietoa päätöksenteon ja 

valvonnan tueksi (Laudon ja Laudon, 1991, s. 5). Tämän lisäksi tietojärjestelmät voivat 

auttaa johtajia analysoimaan ongelmia, visualisoimaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja 

luomaan uusia tuotteita. (Laudon ja Laudon, 2010, s. 15).  

 

Informaatiojärjestelmän ideana on kerätä tiedot yhteen paikkaan ja siten saada ne no-

peammin käyttöön.  Informaatiojärjestelmien kirjo on valtava. Eri organisaatiot tarvitse-

vat erilaisia järjestelmiä, koska ne toimivat eri aloilla, ovat erikokoisia ja käsittelevät eri-

laista tietoa. Myös tarpeet organisaatioiden sisällä voivat vaihdella esimerkiksi tietotur-

vakysymysten vuoksi. Organisaatiolla saattaakin olla käytössään useampia informaatio-

järjestelmiä, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Osa järjestelmistä on suunnattu vain joh-

dolle ja osa on käytössä koko henkilöstöllä. Myös järjestelmien tiedonesitysmuodot vaih-

televat. Johto saa yleensä nähtäväkseen jalostettua taulukko- tai kaaviomuotoista tietoa, 

kun taas työhierarkian alemmilla tasoilla tieto voi olla monimutkaisemmin esitetyssä 

muodossa. Tähän palataan myöhemmin luvussa 3.1. Tieto kulkeutuu johdolle usein 

useita eri reittejä pitkin. Tämä voi osoittautua ongelmaksi, sillä mitä enemmän erilaisia 
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tietokanavia tarvitaan tiedon perille saattamiseksi, sitä pidemmän aikaa tiedon saami-

seen ylimmälle johdolle kestää (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 1998, s. 16).  

 

Informaatiojärjestelmillä ei pystytä korvaamaan tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden 

toteutumisen seurannan jälkeistä päätöksen tekoa, vaan nämä tehtävät pysyvät edel-

leen johdolla. Informaatiojärjestelmillä voidaan kuitenkin helpottaa johtajien tehtäviä. 

Parhaimmillaan informaatiojärjestelmä, jonka tiedot ovat ajan tasalla ja myös oleellisia, 

oikeita, tarkkoja sekä sellaisessa muodossa, jossa ne pystytään helposti havainnoi-

maan, on oiva apuväline tuloksellisuustavoitteiden sekä muiden organisaation kannalta 

tärkeiden asioiden seurannassa. Kuvassa 1 esitetään informaatiojärjestelmän ja organi-

saation riippuvuutta.  

 

 

Kuva 1: Organisaation ja informaatiojärjestelmän sisäinen riippuvuus (Laudon ja Laudon, 2010, s. 13) 

 

Aihealueen eräänlainen oppi-isä Russel Ackoff (1967, s. 147) esittää viisi väitettä yrityk-

sen informaatiojärjestelmiin liittyen:  

 relevantin tiedon puute on kriittinen ongelma, josta suurin osa päättäjistä joutuu 

kärsimään,  

 johtajat tarvitsevat kaikki tiedot, jotka he haluavat, 

 päättäjän päätöksentekokyky parantuu, jos päättäjällä on informaatio, jonka hän 

tarvitsee, 

 parempi viestintä osastojen johtajien välillä parantaa yrityksen suorituskykyä ja  

Business strategia

Tavoitteet

Talousprosessit

Organisaatio

Ohjelmisto

Laitteisto

Datan ja tiedon 

hallinta

Telekommunikaatio
Informaatio-

järjestelmä
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 yritysjohdon ei tarvitse ymmärtää, kuinka informaatiojärjestelmä toimii, vaan kuin-

ka sitä käytetään.  

 

Myös Larmola (1971, s. 39) kuvaa johdon tiedon tarvetta hyvin samantapaisesti. Larmo-

lan mukaan kaikki johdon saama tieto, joka ei johda toimintaan eikä avusta päätöksen-

tekoa, on hyödytöntä. Informaation laatu on siis määrää huomattavasti tärkeämpää. 

Tämä asettaa haasteita alemmalle johdolle, jonka on eriteltävä relevantti tieto irrelevan-

tista tiedosta ylemmälle johdolle. 

 

Vaikka menetelmät ja apuvälineet informaation keräämiseksi ja tuottamiseksi vaihtelevat 

yrityksen koon ja toiminnan mukaan, informaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet ovat 

samankaltaiset (kuva 2).  Toimintaympäristö vaikuttaa informaatiojärjestelmän valintaan 

esimerkiksi kilpailijoiden seurannan kautta. Matkapuhelinalalla kilpailu on kovaa ja alan 

toimijoita kiinnostaa todella paljon kilpailijoiden toiminta muun muassa patenttien, mutta 

myös tulevaisuuden suunnitelmien takia. Toisaalta taas monopoliasemassa toimiva Alko 

ei panosta kilpailijoiden seurantaan yhtä paljon mutta esimerkiksi tavarantoimittajista ja 

uusista viinitehtailijoista tarvitaankin tietoa tavallista elintarviketoimittajaa enemmän, sillä 

onhan viini luksushyödyke esimerkiksi elintarvikekaupoissa myytäviin juomiin verrattuna. 
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Kuva 2: Informaatiojärjestelmän toiminta (mukaillen Jyrkiö ja Riistama, 2004, s. 268; Laudon ja Laudon, 2010, 
s. 13) 
   

Johto tarvitsee siis vain päätöksenteon kannalta oleellista tietoa päätöksenteon tueksi. 

Tästä johtuen järjestelmän rakentamisen lähtökohdaksi on otettava yrityksen toiminta ja 

sen ohjaamisen tarpeet Ackoffin teesien mukaisesti. Oikeiden informaatiojärjestelmien 

valitsemiseen ja niiden käytön suunnitteluun kannattaakin käyttää riittävästi aikaa ja pa-

nostusta. MIS-järjestelmiin (Management information system) panostaminen onkin kas-

vanut viimeisien vuosikymmenten aikana muiden IT-panostusten mukana. IT-

investoinnit edustavatkin jo 52 % yritysten kaikista investoinneista (U.S. Department of 

Commerce, 2009). IT-investointien kasvaessa MIS-järjestelmistä ei ole kuitenkaan tullut 

edullisia investointeja, vaan ne ovat edelleen melko kalliita. MIS-investointeja on vaike-

ampi perustella kuin yrityksen operatiivisten järjestelmien investointeja, sillä taloudelliset 

hyödyt on vaikeammin havaittavissa. Osittain juuri tästä johtuen erityisesti pienet yrityk-

set käyttävät joissain tapauksissa informaatiojärjestelmänään tavallista taulukkolasken-

taohjelmaa kuten Exceliä. Excelillä voidaan myös mallintaa informaatiojärjestelmää en-

nen sen hankkimispäätöksen tekemistä. Tällöin ensimmäiset raportit luodaan Excelillä ja 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
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Lainsäädäntö / hallinto Osakkaat Kilpailijat

Päätöksentekoprosessi
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jos niistä on apua tai johto kokee, että niistä on jatkossa apua päätöksenteossa, voidaan 

uusi MIS-järjestelmän hankintaprosessi käynnistää. 

 

2.3 Informaatiotarpeen muuttuminen 

 

Informaatiotarpeet voivat muuttua organisaation elinkaaren aikana suurestikin. Viime 

vuosikymmeninä johdon informaatiotarpeisiin on vaikuttanut suuresti toimintaympäristö 

(kuva 2). Lumijärvi (1993, s. 15) listaa informaatiotarpeisiin vaikuttavia tekijöitä saman-

suuntaisesti kuin Laudon ja Laudon (2010, s. 34). Näitä tekijöitä ovat teknologia, globaa-

linen kilpailu, valmistusjärjestelmät ja asiakkaiden odotukset (kuva 3). 

 

 

Kuva 3: Informaatiotarpeisiin vaikuttavat tekijät (Lumijärvi, 1993, s. 15) 

 

Mäkelä ja Pastila (1990, s. 8) määrittelevät johdon tarpeelle muutaman syyn. Johto tar-

vitsee oikeata tietoa oikeaan aikaan, jotta johto onnistuisi tekemään hyviä päätöksiä, pa-

rantamaan omaa tuottavuuttaan, ymmärtämään liiketoimintaa paremmin sekä kommuni-

koimaan paremmin. Mitä valikoidumpaa ja merkityksellisempää johdon tarvitsemasta 

tiedosta tulee organisaatiossa, sitä kriittisemmäksi resurssiksi se muuttuu. Tämä on 

omiaan lisäämään organisaatioiden tiedonhallinnan järjestämisen roolia. Mendoza ja 

Bescos (2001, ss. 257-258) korostavat, että hyödyllinen informaatio on tietoa, jonka 

avulla analysoidaan tilanteita, tunnistetaan tarkoituksenmukaiset toimenpiteet tavoittei-

siin pääsemiseksi, laaditaan suunnitelmia sekä seurataan niiden toteutumista.  

Uudet informaation tarpeet

Teknologia

Asiakkaiden 

odotukset
Valmistusjärjestelmät

Globaalinen kilpailu
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3 RAPORTOINTI 

3.1 Raporteista yleisesti 

 

Informaatiojärjestelmät eivät sellaisenaan auta päättäjiä tehtävissään, vaan niistä tulos-

tetut raportit, jotka esittävät tiedon ja datan tiivistetyssä muodossa, auttavat. Riistamaa 

ja Jyrkkiö (1999, s. 403) toteavat, että raportointi on yleensä tiedon antamista tai ilmoit-

tamista tapahtuneesta tai parhaillaan tapahtuvasta. Työntekijän palkkaerittely on eräs 

esimerkki raportista, jossa palkkaan oikeuttavat työtehtävät ja luontaisedut on esitelty 

selkeästi. Laskentatoimessa raportoinnilla tarkoitetaan usein kirjallisia ilmoituksia yrityk-

sen toteutuneista tuotoista ja kuluista. Raporttien ulkoasu ja niiden määrä riippuu siitä, 

kenelle raportti on tarkoitettu ja kuinka paljon päättäjällä on vastuuta. Organisaation si-

säiset raportit voivat olla vapaamuotoisempia, mutta esimerkiksi julkisten pörssiyhtiöiden 

tuloslaskelmista on hyvin tarkat raportointiohjeet. 

 

Organisaation toimintaa seuraavia raportteja kutsutaan tarkkailuraporteiksi (Jyrkiö ja 

Riistama, 2004, s. 276). Näillä pyritään löytämään syy-yhteyksiä organisaation toimin-

nan poikkeamiin. Mikäli organisaation rahatilanne on heikko, saattavat raportit, joissa 

esitetään toteutuneita tapahtumia, olla yrityksen kannalta tärkeitä. Toisaalta taas raport-

tien tehtävä johdon apuna tulevan toiminnan suunnittelemisessa voi tarkoittaa sitä, että 

johto tarvitsee raportteja, jotka eivät kosketa senhetkistä toimintaa ollenkaan. Tällöin ky-

symykseen voi tulla esimerkiksi trendiraportit, joissa esitetään esimerkiksi talouden kehi-

tystä pidemmällä aikavälillä. Tästä voidaan myöhemmin tehdä myös ennustuksia tule-

vaisuutta varten. Kuten jo aiemminkin todettiin, raporttien tarve vaihtelee hyvin voimak-

kaasti kohteittain. 

 

Raportti on luotava loppukäyttäjäänsä varten ja tämän on oltava koko kehitysprosessin 

lähtökohtana luvussa 2.2 esitettyjen Ackoffin teesien mukaisesti. Raportoinnin ulkoasus-

sa on otettava huomioon vastaanottajan sisäistämiskyky ja pyrittävä esittämään asiat 

mahdollisimman yksinkertaisesti. Toki myös johtotaso, jolle raportti on tarkoitettu, vaikut-

taa raportin ulkomuotoon. Mitä alhaisemmasta tasosta on kyse, sitä yksityiskohtaisem-
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paa tietoa raportin tulee sisältää, kun taas ylin johto tarvitsee suurpiirteisempää tietoa 

suurten strategisten päätösten tueksi.  

 

Raporttien esitysmuodoksi on aina pyrittävä valitsemaan mahdollisimman selkeä ja 

omaksuttavissa oleva tapa. Jos tunnusluvut voidaan esittää graafisesti, kannattaa se 

tehdä, sillä tällöin kehittyneet trendit on helpompi havaita. Toisaalta Hall (2010) esittää, 

että laskentatoimen tuottama tieto pitäisi kommunikoida pikemminkin suullisesti kuin kir-

jallisesti raporttien ja muistioiden avulla, sillä tällöin johtajat joutuisivat kommunikoimaan 

keskenään. Toisinaan on myös raportoitava pelkästään numeerista tietoa, kuten tulos-

laskelmissa. Myös tiedon tuoreus ja asiat, jotka johtoa kiinnostavat, ovat Tähtisen (1996) 

mukaan raportoinnin perusasioita. 

 

3.2 Erilaisia raportteja eri johtotasoille 

 

Erilaisilla organisaatioilla on erilaiset tiedon tarpeet. Tämä tarkoittaa, että organisaatiot 

tarvitsevat myös erilaisia raportteja. Raportteja voidaankin niiden laajan kirjon takia luo-

kitella mm. niiden ominaisuuksien, ajan ja vastaanottajan mukaan. 

 

3.2.1 Raporttien luokitus ominaisuuksien mukaan 

 

Raportteja voidaan jaotella ja ryhmitellä niiden ominaisuuksien mukaan. Bruns ja Mc-

Kinnon (1993, s. 105) jaottelevat artikkelissaan raportit neljään eri luokkaan: 

 operatiivista toimintaa kuvaavat raportit, 

 asemaa kuvaavat raportit, 

 muutosta ja suuntaa kuvaavat raportit sekä 

 referenssiraportit. 

 

Toimintaa kuvaavat raportit esittävät fyysisestä toiminnasta aiheutuneita kuluja ja kus-

tannuksia luvuin ja erilaisin summin. Tällaisia ovat esimerkiksi valmistusmäärät, päivit-

täiset myynnit ja ohjelmien käyttökelvottomana oloajat (eng. downtime). Tämän tyyppisiä 

raportteja päivitetään usein tiheällä tahdilla. Asemaa kuvaavat raportit kuvaavat esimer-
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kiksi autotehtaalla tietyn yksikön sijaintia tai inventaarion etenemistasoa. Raportteja päi-

vitetään toimintaraporttien tavoin usein, mutta ne eivät sisällä taloudellisia lukuja, vaan 

niissä organisaation tila esitetään yhteenvetoina. 

 

Muutosta ja suuntaa kuvaavat raportit esiintyvät hyvin usein esimerkiksi uutisissa. Täl-

laisilla raporteilla vertaillaan uusimpia tietoja edellisiin, esimerkiksi uusimpia työttömyys-

lukuja viime vuoden lukuihin tai kustannuksia edellisten vuosien kustannusten keskiar-

voihin. Referenssiraportilla esitetään esimerkiksi yksityiskohtaista, suhteellista tai tiivis-

telmän omaista tietoa. Yksi esimerkki referenssiraportista on tuotannon yhteenvetora-

portti tietyltä aikaperiodilta. 

 

3.2.2 Raporttien ajallinen luokitus 

 

Riistamaan ja Jyrkkiön (2004, s. 279) mukaan raportit voidaan jakaa ajallisesti kahteen 

ryhmään:  

 periodiraportteihin ja 

 tilannekohtaisiin raportteihin. 

Periodiraportit laaditaan nimensä mukaisesti säännöllisin väliajoin suunnilleen samanlai-

sessa muodossa. Tällaisten raporttien perustana on laskentatoimen rekisteröintivai-

heessa ryhmittelemä tieto. Periodiraportteja käytetään usein yrityksen toiminnan ohjaa-

miseen ja valvomiseen. Raporttityyppi vaikuttaa periodiraporttien raportointijakson pituu-

teen. Päivittäinen kassaraportti voi olla yrityksen johdolle erittäin tärkeä kun yrityksen 

rahatilanne on tiukka. Toinen päivittäinen raportti voi olla työnjohtajille raportoidut stan-

dardipoikkeamat. Kuukausittain toistuva raportti on esimerkiksi myyntiraportti. Myynnin 

ja valmistuksen kustannuksia raportoidaan yleensä harvemmin, mutta kuitenkin vähin-

tään kerran neljännesvuodessa.  

 

Raporttien luominen tulee olla nopeaa periodin päättymisen jälkeen (Jyrkiö ja Riistama, 

2004, s. 280). Ei ole mitään järkeä raportoida esimerkiksi kuukausittaista tietoa, jos ra-

portin luomiseen menee yli puoli kuukautta tai vielä kauemmin. Tällöin olisi syytä harkita 
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siirtymistä kuukausittaisesta raportoinnista esimerkiksi neljännesvuosittaiseen raportoin-

tiin tai miettiä, onko käytössä oleva informaatiojärjestelmä oikea tähän tehtävään. 

 

Tilannekohtaisia raportteja laaditaan aina tarpeen vaatiessa (Jyrkiö ja Riistama, 2004, s. 

280). Niitä tarvitaan uusien ongelmien selvittämisen tueksi. Esimerkiksi uuden alueen 

markkinatutkimuksen raportti on yksi tilannekohtaisen raportin muoto. Toinen esimerkki 

tilannekohtaisista raporteista on investointien päätöksenteon tueksi tehdyt vaihtoehtois-

laskelmat. Tilannekohtaisiin raportteihin yritys voi tarvita ulkopuolista konsulttiapua, kos-

ka kyse ei ole yrityksen ydintoiminnasta vaan usein jostain yritykselle uudesta asiasta. 

Tilannekohtaisia raportteja luotaessa korostuu arvioihin ja pyöristettyihin arvoihin tyyty-

misen vaikutus raporttien laatimisen nopeuteen. Tämä koskee toki kaikkia raportteja, 

mutta erityisesti tilannekohtaisia raportteja. Mitä tarkempaa tietoa ja eksaktimpia lukuja 

raporteilta vaaditaan, sitä kauemmin raporttien luominen kestää. 

 

3.2.3 Raporttien luokittelu vastaanottajan mukaan 

 

Raportin vastaanottaja määrittelee raportin ulkoasun ja esitysmuodon, kuten aiemmin on 

jo todettu. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä korkeammasta johdosta on kyse, sitä 

tärkeämpää on raportoida euromääräisiä lukuja (Jyrkiö ja Riistama, 2004, s. 278). Joh-

toasteet on helppo esittää johtajakolmiossa, jossa vähiten henkilöitä sisältävä ylin johto 

kuvataan kärkenä ja johtajien määrän kasvaessa myös kolmio levenee loppuen esi-

miesasteeseen (Laudon ja Laudon, 2010, s. 19).  Johtohierarkiaa ja eri tasoille tarkoitet-

tuja raportteja esitetään kuvassa 4. 
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Kuva 4: Eri johtotasot ja heidän raportit (Laudon ja Laudon, 2010, s. 19; Jyrkiö ja Riistama, 2004, s. 277) 

 

Ylimpään johtoon kuuluvat esimerkiksi hallitus, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet. 

Heille toimitetaan kaikista suurpiirteisimmät raportit, joilla ohjataan yrityksen strategisia 

linjoja. Tällaisia ovat esimerkiksi tasekirjat ja erilaiset yhteenvetokortit yrityksen tilantees-

ta ja tulevaisuuden investointien skenaarioista. Toimintojen johtajia ovat muiden muassa 

tekninen johto, hallintojohto, talousjohto tai minkä tahansa yksikön johtaja. Heille tärkeitä 

raportteja ovat oman toiminnon tilannetta kuvaavat raportit, kuten myynninkehitystä ku-

vaavat raportit. Raportit kuvaavat vain oman vastuunalaista aluetta tarkemmin kuin 

ylimmän johdon raportit, mutta suurpiirteisemmin kuin osastojen johtajien raportit. Myös 

kahden muun johtotason raportit on esitetty kuvassa 4. Osastojen johtajia ovat esimer-

kiksi käyttöpäälliköt, osastoinsinöörit, varastopäälliköt ja konttoripäälliköt. Alin johtaja-

palkki on esimiesporras, johon kuuluvat työnjohtajat. 

 

3.2.4 Hierarkiatasoihin perustuva jaottelu 

 

Raportointia, kuten johtamista yleensäkin, voidaan tarkastella hierarkkisesti strategisella, 

taktisella ja operatiivisella tasolla. Taktisilla raporteilla seurataan vuositason tavoitteiden 

- tuloslaskelmat ja taseet

- yhteenvedot muiden johtoportaiden

  raporteista

- rahoitusraportit

YLIN JOHTO

                                  - suoritettain eritellyt myynninkehitysraportit

- valmistusmääriä kuvaavat raportit

   - tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat raportit

      - valmistus- ja myyntikustannukset 

         - valmiste- ja tarvikevarastojen määriä kuvaavat raportit

- valmistuspalkat

- aineskustannukset

- välilliset kustannukset

- ylläpito kustannukset

   kone ja kalusteryh-

   mittäin eriteltynä

           - aineskäytön määrät

              - standardien määräerot

                 - konekohtaiset ylläpitokustannukset

- " susityöt"

       TOIMINTOJEN JOHTO

      OSASTOJEN JOHTO

ESIMIES PORRAS

        - työtuntien määrät vastuualueilla
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toteutumista. Vuotta lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja niitä seuraavia raportteja kutsu-

taan operatiivisiksi tavoitteiksi ja niitä seuraaviksi raporteiksi. Operatiivisten raporttien 

tiheän ilmestymisvälin ansiosta operatiivisten raporttien käyttö on muodostunut osaksi 

johtajien jokapäiväistä työtä. Strateginen johtaminen ja strategiset raportit auttavat joh-

toa löytämään yrityksen menestystekijöitä pitkällä aikavälillä. Tällöin yrityksen ympäristö 

ja ulkopuoliset tietolähteet korostuvat (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2001, ss. 295-300). Täl-

laisia raportteja ovat esimerkiksi yrityksen missio ja visio, jotka luodaan yleensä 3-7 

vuoden mittaiselle aikavälille. 

 

3.3 Raportoinnin tehtävät 

 

Raporteilla on erilaisia tehtäviä riippuen siitä, minkä luokan raportti on kyseessä ja ke-

nelle se on tarkoitettu. Joiltain raporteilta odotetaan tase- ja tuloslaskelmatietoja, toisilta 

taas esimerkiksi tietoa kilpailijoiden tuotekehityksestä tai esimerkiksi Kiinan markkinoi-

den ostovoimasta. Esimerkiksi taloudellinen raportointi on Malmen, Seppälän ja Ranta-

sen (2001, s. 486) mukaan talousjohtamisen tärkein tehtävä. Lauslahden (2003, s. 327) 

mukaan raporttien odotetaan kertovan, miten on mennyt, miksi näin on mennyt ja mihin 

olemme menossa sekä miten eri sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet suorituksiin 

ja mikä niiden rooli on tulevaisuudessa (kuva 5).  

 

Kuva 5: Raportoinnin tehtävät (Lauslahti, 2003, s. 36) 

 

1. Miten on mennyt?

2. Miksi näin on mennyt?

3. Mihin olemme menossa?

Ulkoisten tekijöiden 

vaikutus

Sisäisten tekijöiden 

vaikutus
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Alholan ja Lauslahden (2000, s. 316) mukaan raportointi on osa yrityksen ohjausjärjes-

telmää sekä vahva johtamisen väline. Parhaimmillaan raportointi ohjaa jokaista organi-

saation yksilöä panostamaan oikeisiin asioihin ja ymmärtämään, miten voi kehittää 

omalta osaltaan yrityksen toimintaa ja sitä kautta kannattavuutta. Raporteilla seurataan, 

mihin suuntaan yrityksen toiminta on kehittynyt tai on kehittymässä ja onko asetetut ta-

voitteet täyttymässä sekä miten tavoitteiden saavutettavuus kehittyy tulevaisuudessa. 

Raporttien tehtävä on siis kertoa, mitä historiassa on tapahtunut, mitä tällä hetkellä on 

tapahtumassa sekä ennustaa mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Nykyään raporteilta odote-

taan entistä enemmän juuri tulevaisuuden ennakointia.  

 

Raportoinnilla on kuitenkin tiedon tuottamisen rinnalla myös toinen ominaisuus. Rapor-

toinnilla voidaan Alholan ja Lauslehdon (2000, s. 317) mukaan vaikuttaa suoraan koko 

organisaation toimintaan ja motivoida sen henkilöstöä. Tähän Alhola ja Lauslehto esittä-

vät neljä eri mahdollisuutta: 

 motivointi, jolloin tavoitteet saavutettuaan henkilöstö kokee onnistumisen tunteita 

ja saavuttaa mahdollisesti rahallista hyötyä, 

 ohjaaminen tekemään oikeita asioita, 

 avoin viestintä, jolloin kerrotaan avoimesti, miten organisaatio suoriutuu ja mitkä 

ovat sen tulevat tavoitteet sekä 

 sitomalla ryhmiä yhteisten tavoitteiden kautta. Tällöin joissain tilanteissa saate-

taan esimerkiksi kisailla myyntiryhmien kesken, kuka myy eniten ja saa parhaim-

mat katteet. 

Raportointi voidaankin nähdä olevan moniulotteinen väline sekä liiketoiminnan, että 

henkilöstön johtamisen ohjauksessa. 

 

3.4 Historia, nykyhetki ja tulevaisuus 

 

Kuten edelläkin on tullut esille, raporteilla on eri aikaulottuvuuksia. Toisilta raporteilta 

odotetaan menneen kerrontaa asemaa kuvaavin raportein ja toisilta taas kuukausittaisia 

ennustuksia myynninkehittymisestä. Tulevaa ei kuitenkaan pysty ennustamaan ilman 

perehtymistä historiaan, sillä historian tapahtumat luovat pohjan tulevaisuuden kehityk-
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selle. Toisaalta tulee myös osata avartaa ajatusmaailmaa ja nähdä tilanteita, joihin histo-

rialla ei ole vaikutusta, kuten äkilliset sääilmiöt ja teknologian mullistukset. Raportoinnin 

tuleekin analysoida monipuolisesti historiaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta jatkumona. Täl-

löin minimoidaan esimerkiksi matkapuhelinyhtiö Nokian kaltainen markkinaosuuden ro-

mahdus. Onnistunut raportointi auttaa johtoa tekemään päätöksiä muuttaa organisaation 

toimintatapoja muuttuneen ympäristön mukaiseksi riittävän ajoissa.  

 

 
Kuva 6: Raportointi aikajanalla (Alhola ja Lauslahti, 2000, s. 321) 

 

Menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden jatkumo toteutetaan tarkastelemalla, miten 

asetetut tavoitteet ovat historiassa toteutuneet, miten koneet ja kampanjat tällä hetkellä 

toimivat sekä miltä tulevaisuus näyttää eri skenaarioiden valossa (kuva 6). Menneisyyttä 

tutkitaan perehtymällä esimerkiksi tuloslaskelmiin ja kustannuserittelyihin. Tätä hetkeä 

voidaan seurata muun muassa markkina-asemaraporteilla. Tulevaisuutta ennustetaan 

erilaisin mittaristojen ja yhdistelmäraporttien avulla. Tällöin raporttien on oltava reaktiivi-

sia ja ennakoivia (Alhola ja Lauslahti, 2000, s. 321). 

 

Laskentatoimen tietojen ohella myös yritysympäristön kehitystä kuvaavat tiedot tulevat 

yhä enemmän mukaan johdon raportointijärjestelmiin, kun periodiraporttien aikaikkuna 

kasvaa yli vuoden mittaiseksi. Lyhyen ajanjakson raportoinnin tarkkuus muuttuu vähitel-

len puitetarkkuudeksi ja lopulta visionääriseksi näkemykseksi tulevaisuudesta. Tällöin 

   Menneisyys Nykytilanne Tulevaisuus

Tavoitteiden ja 

toteutumien 

erot ja analyysit

Operatiivisen 

päivittäistoiminnan 

johtaminen

Toiminnan 

johtaminen 

ennakoivasti

      Reaktiivisuus Ennakoivuus
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laskentatoimisen tiedon tarkkuus heikkenee, kun tiedontarve muuttuu yhä tärkeämmäksi 

strategisessa päätöksenteossa (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2001, s. 237). 

 

 

3.5 Hyvän raportoinnin edellytykset 

 

Oli kyseessä sitten taktinen tai strateginen, periodi tai tilannekohtainen taikka esimiesta-

son tai ylimmän johdon raportti odotetaan sen sisältävien tietojen täyttävän tietyt kolme 

perusperiaatetta (Alhola ja Lauslahti, 2000, s. 316). Ensinnäkin tietojen täytyy olla oikei-

ta. Väärä tieto voi johtaa yrityksen päättäjiä tekemään huonoja päätöksiä ja pettää luot-

tamuksen tuotettuihin raportteihin ja informaatioon pitkäksikin aikaa. Pitää kuitenkin 

muistaa, että myös arvioihin pohjautuvat raportit voivat olla oikeellisia. Tällöin vastaanot-

tajien pitää tiedostaa, että kyse on arvioista, ei eksakteista luvuista.  

 

Toinen perusperiaate on tietojen oleellisuus. Raporttien on tarkoitus kertoa vain ja aino-

astaan tarvittavat tiedot – ei missään nimessä kaikkea mahdollista. Raportin odotetaan 

kertovan tärkeät liiketoiminnan johtamiseen liittyvät asiat niiltä aloilta ja ajoilta, joista ra-

portti on koostettu. Kolmas perusperiaate on tietojen oikea-aikaisuus. Ei riitä, että rapor-

tit ovat sisällöllisesti oikeita ja toiminnan kannalta oleellisia, vaan niitä pitää tuottaa myös 

oikeaan aikaan. 

 

Alhola ja Lauslahti (2000, ss. 325-362) jatkavat raporttien vaatimusten määrittelemistä 

kiinnittämällä huomiota raporttien jakeluun, ajoitukseen ja luettavuuteen. Mitään yleistä 

kaavaa ei voida raporttien sisällöstä esittää, koska raporteilta odotettu informaatiotarve 

vaihtelee muun muassa vastaanottajan ja hänen informaatiotarpeensa mukaan. Onnis-

tunut raportointi onkin vastaanottajan ja lähettäjän yhteistyön tulos. Onnistunut rapor-

tointi edellyttää organisaatiolta tarkoituksenmukaista tiedotusta, jolla informoidaan sel-

keät vastuu- ja toimivalta-alueet eri tason johtajille. 
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Myös Wilkinson (1982, ss. 211-212) on samoilla linjoilla listatessaan hyville raporteille 

ominaisia piirteitä: 

 Asiaankuuluvuus: Raportin käyttötarkoituksen tulisi määrittää se tieto, joka rapor-

tille tulee.  

 Tarkkuus: Johto tarvitsee riittävän tarkkaa ja oikeaa tietoa päätöstensä tueksi. 

Tarkkuus voi kuitenkin vaihdella käyttötarpeesta riippuen. Joskus arviot ovat riit-

tävä tarkkuus, toisinaan taas tarvitaan hyvinkin pikkutarkkaa tietoa. 

 Oleellisuus: Yrityksissä on sisällään ja sen toimintaympäristössä valtavasti infor-

maatiota. Hyvä raportointijärjestelmä osaa tiivistää ja supistaa tarjolla olevan in-

formaation sopivaksi ja riittävän oleelliseksi vastaanottajaansa nähden.  

 Ajoitus: Vain tarpeeksi ajoissa vastaanottajalle saatu tieto voidaan käyttää tehok-

kaasti. Esimerkiksi sijoittajat, jotka saavat pörssitiedotteet 15 minuutin viiveellä 

ovat paljon heikommassa asemassa kuin ne, jotka pystyvät aloittamaan toimin-

nan heti pörssitiedotteen julkistamisen jälkeen. 

 Laajuus: Raporteista saatavan tiedon tulisi vastata laajuudeltaan sitä tasoa, jolla 

raportin vastaanottaja toimii. Toimitusjohtajan ja hallituksen tulisi saada koko yri-

tyksen toimintaa yhteenvetävä raportti, kun taas osastojen johtajien tulisi saada 

tietoa vastuullaan olevasta osastosta. Osastotieto on tietenkin tarkempaa kuin 

koko yrityksen toimintaa kuvaava tieto. 

 

Seuraavassa luvussa informaation oikeata laatua ja määrää tutkittaessa jatketaan 

myös hyvän raportin edellytyksien tarkastelua.  

 

3.6 Informaation laatu ja oikea määrä raportissa 

 

Johtajille ja muille raporttien vastaanottajille suunnatut viestit on oltava tunnistettavissa 

ja priorisoitavissa, sillä nykymaailmassa on enemmän informaatiota kuin yksittäinen 

henkilö pystyy omaksumaan. Tällaista informaation rankkaamista kutsutaan viestintäin-

ventaarioksi (Salminen, 2001, s. 106), jossa formaalin organisaation välittämät viestit 

pyritään huomaamaan.  

 



22 

 
Tehunen (Tenhunen, 1996, s. 26) toteaa, että informaatiota on tarjolla enemmän kuin 

vastaanottajat pystyvät vastaanottamaan tai edes tarvitsevat. Pelkkä tiedon olemassa-

olo ja sen esittäminen raportilla ei tee raportista laadukasta. Raportilla esitettävän infor-

maation laatu voidaan määritellä informaation määrän, luotettavuuden ja validiteetin 

kombinaationa. Nämä kolme seikkaa vaikuttavat jokainen raportin informaation laatuun. 

Raportin informaation optimimäärää on kuvattu kuvassa 7. Liian vähäinen informaation 

määrä raportissa viittaa lähettäjän tiedon panttaamiseen, kun taas liika informaatio vies-

tii siitä, että tieto on jalostamatonta, eikä sitä ole yleistetty tarpeeksi. Raportin lähettäjällä 

onkin vastuu jalostaa raportti tiedon suhteen optimiksi, jolloin se vastaa vastaanottajan 

tarpeita ja odotuksia. 

 
Kuva 7: Informaation laatu ja informaation optimimäärä (mukaillen Tenhunen, 1996, s. 26) 

 

Mäkelä ja Pastila (1990, s. 8) ovat eritelleet näkemyksiään johdon vaatimille tarpeille. 

Heidän mukaan päätöksentekijän tiedon tulee olla: 

 merkityksellistä, 

 luotettavaa, 

 ajankohtaista, 

 vastaanotettavassa ja ennalta ilmoitetussa muodossa, 

 kohtuullisen hintaista, 

 fyysisesti siellä, missä sitä tarvitaan sekä 

 määrältä, tarkkuudelta ja aikaikkunaltaan vastaanottajalle sopivaa. 
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Näitä voidaankin pitää laadukkaan raportin vähimmäisvaatimuksina. Asiakas tai vas-

taanottaja voi toisaalta myös haluta raporttinsa yllä esitettyjen vaatimusten vastaisesti. 

Voidaankin todeta neljännen kohdan olevan näistä merkitsevin. Toki joskus vastaanotta-

ja ei oikeasti tiedä mitä haluaa, jolloin raportin lähettäjän vastuulla on ehdottaa mieles-

tään parasta raporttia. 

 

Pierce ja O’Dean (2003) korostavatkin raporttien tuottaja-käyttäjien välistä näke-

myseroa. He tutkivat 11 brittiläisten yrityksen johtajien ja taloushallinnon ammattilaisten 

näkemyksiä tuotetusta taloustiedosta. Selkeitä näkemyseroja ilmeni erityisesti johdon 

käyttämän tiedon lajeihin, laajuuteen ja laatuun sekä tietyillä laskentatoimen tekniikoilla 

tuotetun tiedon käyttöön. Tämä onkin omiaan lisäämään lähettäjän vastuuta onnistu-

neessa raportoinnissa. 

 

3.7 Raporttien optimimäärä 

 

Raporttien suunnittelijat ja alin johto pyrkivät yleensä ”pelaamaan varman päälle” ja luo-

vat johdolle tarvittavaa määrää enemmän raportteja yrittäessään täyttää kaikki johdon 

tiedon tarpeet. Turhien raporttien luominen aiheuttaa tietysti lisäkustannuksia, mutta 

saattaa aiheuttaa myös hämmennystä ja vääriä päätöksiä sekä sitä kautta luottamuspu-

laa tulevia raportteja kohtaan. Lisäkustannuksia aiheutuu niin turhien raporttien luomi-

sesta, kuin myös siltä ajalta, kun vastaanottajat tulkitseva näitä raportteja. Liika infor-

maatio voi myös haudata oleellisen tiedon epäoleellisen tiedon sekaan, jolloin vastaan-

ottajalta voi jäädä oleellinen tieto huomaamatta. Tämän detaljitiedon paljouden takia on-

kin hyvä sopivin väliajoin tarkistaa organisaation raportointia. Tarkistuksen myötä jotkin 

raportit saatetaan hylätä ja toisia taas saatetaan korjata yksinkertaisemmiksi (Anthony, 

1991, s. 135). Tarkistus voidaan suorittaa osana yrityksen auditointitarkasteluja, joissa 

käydään muitakin yrityksen toimintoja läpi.  

 

Mitä laajemmalta alueelta tietoa johto tai muu vastaanottaja tarvitsee, sitä useammalle 

raportille on tarvetta. Toisin sanoen raporttien määrä kasvaa vastuualueen kasvaessa. 

Raporttien tarve on yleensä suurempaa organisaatioissa, joissa päätösvalta on hajaute-
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tumpaa, kuin organisaatiossa, joissa päätäntävalta on keskittyneempää (Riistamaa ja 

Jyrkkiö, 1999, s. 403). Absoluuttista lukua oikeasta raporttien määrästä on kuitenkin 

mahdotonta sanoa, vaan raporttien määrän tulisi olla se, jolla saavutetaan kokonaistie-

don laadun ja raporttien määrän paras mahdollinen kombinaatio.  

 

3.8 Päätöksenteko raporttien pohjalta 

 

Kuten luvussa 3.1 todettiin, raportteja luodaan johdon päätöksen teon tueksi. Riippuen 

johtotasosta, aikaikkunasta ja päätöksen sijoittumisesta taktinen-strateginen asteikolla 

raportteja käytetään eri tavalla. Kuva 8 vetää yhteen eri johtotasot, päätöksienteon luon-

teet ja muut ominaisuudet, jotka vaikuttavat raportointiin. 

 

 

Kuva 8. Johtotasot ja informaatiokategoriat tyypillisessä organisaatiossa (mukaillen Awad, 1998, s. 34) 

 

Salminen (2001, s. 47) huomauttaa, etteivät johtaminen ja päätöksenteko tarkoita sa-

maa asiaa. Päätöksenteko on Salmisen määritelmän mukaan informaation hankintaa, 

sen käsittelemistä ja siitä viestimistä (kuva 9). 
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Kuva 9: Päätöksenteko (mukaillen Salminen, 2001, s. 47) 

 

Informaatiota voi hankkia mm. aistien välityksellä työstämällä tietoa kuten kappaleessa 

2.1 esitettiin, mutta asiayhteyteen sopii parhaiten, että todetaan informaatiota saatavan 

hyvistä ja oikeille henkilöille suunnatuista raporteista. Päätöksentekoon liittyy oleellisesti 

myös onnistunut viestintä. Ilman viestintää tehdyillä päätöksillä ei ole merkitystä, elleivät 

päätökset kosketa vain ja ainoastaan päätöksentekijää itseään, jolloin siitä ei tarvitse 

tiedottaa. 

 

Johtaminen voidaan Salmisen (2001, s. 48) mukaan määritellä toiminnaksi, jolla johtaja 

saa organisaation jäsenet toimimaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisällöl-

tään se on sekä päätöksentekoa että toisten ihmisten ajatteluun vaikuttamista, mutta 

myös muiden ihmisten toimintaympäristöön vaikuttamista. Näin pyritään muokkaamaan 

yrityskulttuuria, organisaatioviestinnän rakenteita, resursseja ja informaatiosysteemejä. 

Salminen korostaa, että alaisten päätöksentekoympäristön kehittäminen onkin nykyai-

kaisen johtamisen keskeinen sisältö.  

Informaation käsittely

Informaation hankinta Viestintä
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4 RAPORTOINNIN HEIKKOUDET 

 

Tähän asti on käsitelty hyvän ja onnistuneen raportoinnin ja informaation välittämisen 

edellytyksiä. Usein raporttien vastaanottajat ja päätöksentekijät saavat kuitenkin huonoja 

raportteja. Maalaisjärjellä voisi ajatella, että huono ja heikko raportti syntyy hyvän rapor-

tin perusedellytyksien vastakohtana. Joskus näin onkin, mutta asiaa on parempi tarkas-

tella useammalta kantilta. Tässä luvussa pureudutaan heikkouksien syihin eli mm. sii-

hen, miksi raportit eivät ole sellaisia kuin niiden pitäisi olla. 

 

4.1 Väärä informaatio 

 

Yritysten johdon tarvitseman informaation painopiste on siirtynyt ajan myötä menneisyy-

den ja nykytilan raportoimisesta tulevaisuuden ennustamiseksi. Mankki-Koskinen ja Iso-

hanhi (1993, ss. 20-21) toteavat, että toimintaympäristöä ja sen muutoksia kuvaava in-

formaatio tulee yhä tärkeämmäksi. Suuntaus on luonteva, sillä tietotekniikan kehittymi-

sen myötä maailma on niin sanotusti lähentynyt ja kansainvälinen kilpailu kiristynyt. Ki-

ristynyt kilpailu aiheuttaa puolestaan suuria paineita johdolle aavistaa markkinoiden tu-

levia mielenkiinnon kohteita ja ohjata yrityksien toimintaa tähän suuntaan. Kiristynyt kil-

pailu myös lyhentää johdolla käytettävissään olevaa aikaa päätöksentekoon. Ympärillä 

tapahtuviin asioihin reagointiin käytettävän ajan lyhentyessä päätöksentekoon sisältyvät 

riskit kasvavat, kun kaikkia skenaarioita ei ehditä käydä perusteellisesti läpi ennen pää-

töstä.  

 

Markkinarakojen tiukentuessa myös informaatio ja raportit toimialasta ja kilpailijoiden ti-

lanteesta muuttuvat tärkeämmiksi. Tällainen muutos vaatii myös johdolta ominaisuuksia 

valita oikea tieto, joka voi olla markkinamuutoksien takia erilaista, johon johto on pit-

käänkin turvautunut ja tottunut. Keränen (1986, s. 32) korostaa, että johtamisen vaati-

mukset painottuvat entistä vahvemmin organisaation tietojenkäsittely-, valinta- ja kom-

munikaatiokykyihin. 
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Aguilar (1968) on tiivistänyt tiedonvalintaongelman ja väärän tiedon ongelman loistavas-

ti. Suomenkieliseen kirjallisuuteen ongelman esittivät Aalto ja Jarenko (1984, s. 72).  

Suuri osa johtajien saamasta tiedosta on väärää. Toisaalta johto ei osaa vaatia oikeata 

tietoa (kuva 10). Tällainen yhdistelmä voi olla yrityksen toiminnalle pidemmän päälle hai-

tallista. 

 

 

Kuva 10: Yritysjohdon tiedontarveongelma (mukaillen Aguilar, 1968) 

 

Keränen (1986, s. 31) jatkaa, että tietoa on runsaasti saatavilla, mutta sen tuottama in-

formaatio on köyhää. Lilien ja Kotler (1983, s. 748) vievät ajatusta vieläkin pidemmälle. 

Lilien ja Kotler tiivistävät johdon tietotarpeenongelman viiteen epäkohtaan: 

 vääränlaista tietoa on liikaa, 

 oikeanlaista tietoa ei ole tarpeeksi, 

 tieto on liian hajanaista ollakseen hyödyllistä, 

 tieto saapuu väärään aikaan ollakseen hyödyllistä – tiedon myöhästyminen sekä 

 tieto saapuu epätarkassa ja vaikeasti muun tiedon kanssa yhdisteltävässä muo-

dossa, jolloin se ei ole luotettavaa ja hyödyllistä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että väärä informaatio johtuu liiallisen tiedon tarjonnasta 

ja sieltä tehtyjen väärien otteiden raportoinnista ja näihin raportteihin tyytymisestä. 

Saatu

tieto

Tieto, 

mitä 
pitäisi 

haluta
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4.2 Tietojärjestelmien ongelmat 

 

Huonosta informaatiojärjestelmästä ei saada ulos hyvää raporttia. Tietojärjestelmän 

epäonnistuminen johtaa automaattisesti heikkoon raportointiin. Chirsmar, Kriebel ja Me-

lone (1985, s. 4) esittävät epäonnistumisen syiden luokittelun (ks. kuva 11). Heidän mu-

kaan tietojärjestelmien kehityshankkeet muodostuvat kolmesta osasta: järjestelmän 

suunnittelusta, järjestelmätuotteesta ja organisaatiomuutoksista. Onnistuneissa kehitys-

hankkeissa nämä luokat muodostavat katkeamattoman ketjun. Onnistuneessa tietojär-

jestelmän kehityshankkeessa suunnittelu johtaa onnistuneeseen järjestelmätuotteeseen, 

joka aiheuttaa muutoksia organisaatiossa. Näillä muutoksilla on yritykselle arvo, joka on 

kehittämishankkeiden onnistumisen mitta ja lopullinen tavoite.  

 

 

Kuva 11: Tietojärjestelmän epäonnistumisen luokat (mukaillen Chrismar, et al., 1985, s. 4) 

 

Epäonnistumista voi tapahtua Chirsmarin et. al. mukaan missä vaiheessa tahansa, jos 

seuraava lenkki jää saavuttamatta. Mikäli tietojärjestelmällä ei ole organisaatiolle halut-

tua arvoa, on kyseessä suorituskykyepäonnistuminen. Jos tietojärjestelmä ei saa aikaan 

muutoksia organisaatiossa, sanotaan ongelmaa implementoinnin epäonnistumiseksi. 

Jos järjestelmän suunnittelun tuloksena ei saada aikaan tietojärjestelmää, sanotaan ti-

lannetta kehittämisen epäonnistumiseksi. 
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Lyytinen ja Hirscheim (1987, s. 267) esittävät aiempien tutkimusten pohjalta oman jaot-

telunsa tietojärjestelmien epäonnistumisen tyypeistä. He jakavat epäonnistumiset nel-

jään eri tyyppiin: 

 yhteensopivuus-, 

 prosessi-, 

 vuorovaikutus- ja  

 odotusepäonnistumiseen. 

 

 

Yhteensopivuusongelmassa tietojärjestelmä ei vastaa sille asetettuja kriteereitä. Tämä 

saattaa johtua esimerkiksi tietojärjestelmän epäonnistumisesta tai epäselvistä ja ristirii-

taisista tavoitteista. Prosessiepäonnistumisessa on kyse tietojärjestelmän suunnittelu-

ajan venymisestä ja budjetin ylittämisestä. Vuorovaikutusepäonnistumiseksi kutsutaan 

tilannetta, jossa tietojärjestelmä jää käyttämättömäksi. Tähän saattaa olla syinä esimer-

kiksi kielteinen suhtautuminen järjestelmää kohtaan tai heikko valmennus uuden järjes-

telmän pariin. Odotusepäonnistumisella tarkoitetaan sitä, että tietojärjestelmä ei täytä 

odotuksia. Tämä saattaa johtua ennakkoluulojen manipuloinnista ja odotusten eri variaa-

tioista. 

 

4.3 Raporttien ongelmat 

 

Yleensä raportoinnin ongelmat pohjautuvat edellä mainittuihin informaation määrän ja 

oikean tiedon huomaamisen ongelmiin. Toisaalta ero siinä, onko ongelma raportissa vai 

tiedon määrässä on häilyvä, sillä yleensä oikea ja haluttu tieto on tarjolla. Informaatiojär-

jestelmä ja raporttien tekijät eivät vain osaa poimia oikeata tietoa raporteille. 

Kaplan ja Nortton (1996; 2001) kritisoivat perinteistä yrityksen ohjauksen mallia. He po-

rautuvat erityisesti rahataloudellisten mittareiden ongelmiin. Rahataloudelliset mittarit: 

 kertovat jo tapahtuneiden toimintojen tulokset, jotka eivät välttämättä mittaa stra-

tegisten tavoitteiden toteutumista, 

 unohtavat ei-taloudellisten muuttujien, kuten laadun, asiakastyytyväisyyden toi-

mitusaikojen ja joustavuuden huomioimisen, 
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 tukevat johdon lyhytnäköisiä päätöksiä ja osaoptimointia, jolloin kustannusten 

minimoinnilla, kuten uudella investoinnilla, syödään tulevaisuuden mahdollisuuk-

sia, 

 antavat vaikeasti tulkittavaa tietoa henkilöstölle omasta toiminnastaan sekä 

 jättävät yrityksen toimintaympäristön huomioimatta. 

 

Yksi käytetyimmistä rahataloudellisista mittareista on budjetti. Pelkästään edellisvuoden 

tulokseen ja kuluvan vuoden budjettiin perustuvaa johtamista näkee nykyään onneksi 

vain harvoissa organisaatioissa. Edellä esitettyihin ongelmiin Kaplan ja Norton esittelivät 

vuonna 1992 BSC-suorituskykymittariston (Balanced scorecard), joka ottaa huomioon 

taloudellisen, asiakkaan ja sisäisten prosessien näkökulmat sekä oppimis- ja kas-

vunäkökulmat. Näin saadaan päätöksentekoon enemmän strategiapainotteisuutta ja si-

ten katsetta kauemmas tulevaisuuteen.  

 

Cavalluzzo ja Ittner (2004, ss. 243-267) esittävät tutkimustuloksiaan suorituskykymitta-

reiden käyttöönotosta USA:n julkisissa organisaatioissa ja toteavat, että suorituskykymit-

taristot eivät ole tuoneet taloudellisuutta tai parantaneet maan valtionhallinnon arviointia. 

Tähän he esittävät syyksi ennemminkin johdon sitoutumisen ja valmennuksen puutteen 

uusiin järjestelmiin kuin, että mittaristot olisivat huonoja. Myös Scott (1987) ja Gupta et. 

al. (1994) ovat tutkimuksissaan todenneet, että valtion virastoissa, joissa toiminnan jat-

kuvuus riippuu lähinnä ulkopuolisesta rahoituksesta eikä todellisesta suorituskyvystä, 

johto voi ottaa käyttöön määrätyt laskentatoimen uudistukset vaikuttaakseen moderneil-

ta, rationaalisilta ja tehokkailta, mutta tosi asiassa toiminnan tehokkuuden parantami-

seksi uusia tietoja ei käytetä hyväksi. Tutkimuksissa on myös kyseenalaistettu, voivatko 

yksityiselle sektorille kehitetyt johdon laskentatoimen uudistukset toimia ylipäätänsä jul-

kisella sektorilla (Ittner ja Larcker, 1998). 
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4.4 Raporttien ongelmien luokittelu 

 

Jyrkiö ja Riistamaa (2004, ss. 56-57) luokittelevat operatiivisen laskentatoimen rapor-

toinnin ongelmat viiteen luokkaan:  

 laajuusongelmiin, 

 mittausongelmiin, 

 jaksotusongelmiin, 

 kohdistamisongelmiin ja 

 arvostusongelmiin. 

Laajuusongelmalla tarkoitetaan, mitä raporteille tulee eritellä. Esimerkiksi onko huoneka-

lutehtaassa sohvan kustannuksiksi otettava myös kokoonpano-osaston työnjohdon kus-

tannuksia. Tämänkaltaisten ongelmien ratkaisu vaihtelee raporttien ajanjaksojen pituu-

desta. Mitä tekijöitä raporteille otetaan, riippuu raporttien aikajänteiden pituudesta. Toi-

mintasuunnitelmaskenaariot ensi viikoksi ja ensi vuodeksi ovat luonnollisesti erilaiset. 

 

Mittausongelmalla tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa pohditaan oikeata keinoa 

mitata yrityksen sisäisestä tietoverkosta saatava hyöty. Jaksotusongelmia esiintyy, kun 

jokin tapahtuma toistuu ja pohditaan millaisissa erissä tapahtumat raportoidaan. Tällai-

sia ovat esimerkiksi poistot ja niiden jaksottaminen. Kohdistamisongelma syntyy, kun 

useammalla tuotteella on yhteisiä kustannuksia ja pitäisi päättää, miten ne kohdistetaan. 

Kohdistamis- ja jaksotusongelmia voidaan korjata aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja-

kamalla kustannukset ne aiheuttaneelle. Jos kohdistamisperusteita ei löydetä, on usein 

tarkoituksenmukaista jättää kustannuserä jakamatta. Kohdistamisongelma liittyy oleelli-

sesti myös arvostusongelmiin. 

 

Arvostusongelmia esiintyy pohdittaessa raaka-aineiden oikean kustannuksen määritte-

lyä.  Arvostuspäätös täytyy tehdä ostohinnan ja markkinoiden nykyhinnan välillä. On-

gelma on ratkaistavissa ns. menetetyn hyödyn periaatteen pohjilta. Menetelmää kutsu-

taan myös vaihtoehtois- tai alternatiivikustannusmalliksi. Tällöin kustannuksiksi valitaan 

se paras vaihtoehto, josta luovutaan toteutetun vaihtoehdon hyväksi. 
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5 CASE-ESIMERKKI MAHDOLLISUUKSISTA KORJATA RAPORTOINNIN 

ONGELMIA  

 

Rapal Oy on vuonna 1991 perustettu espoolainen konsulttiyritys (Rapal Oy, 2013).  Sen 

ydintoimintaan kuuluu rakennetun ympäristön talouden ja ympäristövaikutusten asian-

tuntijapalvelut. Yksi Rapalin tuote on vuosittain työstetty kuntien katu- ja viheralueiden 

ylläpidon kustannusvertailuraportti, missä Rapal konsulttina kerää mukana olevilta kun-

nilta pohja-aineistoksi edellisen vuoden toteumakustannukset katujen ja viheralueiden 

osalta ja muokkaa ne vertailukelpoisiksi keskenään. Lopputuloksena syntyy kustannus-

vertailuraportti, joka toimitetaan asiakaskunnille. Raportissa on kuitenkin havaittu kohtia, 

joita voisi mahdollisesti parantaa. Seuraavassa esitellään ehdotuksia raportin paranta-

miseksi aikaisemmin tutkimuksessa esille tulleiden teorioiden pohjalta. Tarkoituksena ei 

ole käydä koko raporttia läpi vaan esittää muutama kohta, joissa teoria ja korjausmah-

dollisuudet käydään läpi. Esimerkkinä toimivat otteet vuoden 2012 kustannusvertailura-

portista. 

 

5.1 Lähtötilanne 

 

Kustannusvertailussa on yhteensä viisi eri luokkaa. Nämä ovat yleiset alueet, katualu-

eet, viheralueet, puistot ja liikenneviheralueet. Luokkien kustannuksia vertaillaan ylläpi-

don ja uudelleenpäällystämisen sekä ylläpidon osalta. Erilaisten jaotteluiden mukaan on 

päädytty, että jokaisesta vertailusta tehdään kolme eri variaatiota, jossa kustannuksia 

ohjataan variaation mukaisesti. Jaottelut tehdään esimerkiksi MRL:n (maankäyttö- ja ra-

kennuslaki) ja toimialan käytäntöjen mukaan. Kustannuksia selitetään alueiden pinta-

aloilla ja kuntien asukasmäärillä. Lopputuloksena tämä periodiraportti on yli 50 sivua pit-

kä.  
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Kuva 12: Ote vuoden 2012 kustannusvertailuraportista (Rapal Oy, 2012, s. 11 ja 20) 

 

Tutkimuksen rajallisuuden ja raportin ulkomuodon toistumisen takia parannusehdotuksia 

esitellään vain yleisten alueiden ylläpitoon. Ensin tutkitaan, onko raportoitu tieto sitä, mi-

tä johdon pitäisi haluta. Selvitetään, kuinka paljon asukasmäärät ja alueiden pinta-alat 

selittävät kustannuksista. Tämän lisäksi tutkitaan myös, olisiko koko kunnan pinta-alalla 

selittävää ominaisuutta kustannuksiin. Testaamista ei suoriteta pidemmälle, mutta poh-

ditaan, mitä voitaisiin tulevaisuudessa ottaa huomioon. Lisäksi pohditaan, onko raportti 

ulkoasultaan oikeassa muodossa, vai voisiko esitystapaa selkeyttää. Kaikki 13 kuntaa 

ovat saaneet tähän asti samanlaisen raportin, mutta tarpeet ovat luonnollisesti erilaiset. 
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5.2 Korjausliikkeet 

 

Ensimmäisenä tutkimme SAS 9.4 Enterprise guiden avulla asukaslukujen selitysastetta 

yleisten alueiden kustannuksista. Tämä toistetaan myös alueiden pinta-aloille ja kuntien 

maapinta-aloille.  Menetelmänä käytetään OLS-menetelmää ja aineistona vuoden 2012 

katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailua varten kerättyä aineistoa kuntien 

yleisten alueiden kustannuksista ja kuntien ilmoittamia maapinta-aloja.  Tilastollisesti 

merkitseviä (p=0,05) selitysasteita saadaan vain nykyisiltä muuttujilta: asukasluvulta ja 

alueiden pinta-aloilta. Asukasluvun mallin selitysaste on 0,97 ja alueiden pinta-alojen 

selitysaste 0,86. Kuntien maapinta-alat eivät siis selitä yleisten alueiden kustannuksia. 

Voidaan todeta tämän tarkastelun osalta, että raportilla on kaikki oleellinen tieto, eikä 

uutta selittävää muuttujaa kannata luoda. OLS-menetelmän tulokset ja residuaalitarkas-

telut esitetään tarkemmin liitteessä 1. 

 

Oikean tiedon toteamisen jälkeen pohditaan raportin muotoa. Nykyisessä raportissa 

kaikki 13 kuntaa on listattu allekkain ilman minkäänlaista erottelua. Raporttia saataisiin 

lyhennettyä huomattavasti, jos esitystä tiivistettäisiin oman kokoluokan kuntiin. Esimer-

kiksi Suomen asukasluvulla mitattuna kolmanneksi suurimman kaupungin Tampereen 

(Tampere, 2013) raportille olisi luonteva ottaa vain viisi muuta suurinta kuntaa sekä ny-

kyisestikin esitetyt keskiluvut eli keskiarvo top 6, kaikkien 13 kunnan keskiarvo sekä 

mediaani koko aineistosta. 
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Kuva 13: Ote uudesta raportista "Tampereen" silmin 

 

Parannusehdotus on esitelty kuvassa 13. Vastaavanlainen raportin lyhennys pitäisi to-

teuttaa kaikille 13 kunnalle. Kuutta asukasmäärältään suurinta kuntaa olisi järkevä verra-

ta keskenään ja loppuja seitsemää keskenään. Pienempien kuntien raporttiin olisi hyvä 

kuitenkin lisätä top 3 keskiarvo. Esitysmuotona kirjallinen dokumentti on hyvä, koska sii-

hen on helppo palata ja siitä on helppo tarkistaa asiat. Raportin julkistamisen yhteydes-

sä pidettävään tilaisuuteen on panostettava. Hallin tutkimuksen (2010) mukaan kunta-

johtajat saavat raportista eniten irti, kun he pääsevät suullisesti kommunikoimaan Rapa-

lin asiantuntijoiden ja muiden kuntapäättäjien kanssa. 
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5.3 Jatkopohdinta 

 

Edellä tehdyssä regressiotarkastelussa ei löydetty uutta muuttujaa selittämään yleisten 

alueiden kustannuksia. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, vaan tutkimuksessa on vain 

tarkoitus tuoda esille se, miten raporttia voitaisiin korjata. Nykyinen raportti ei esimerkiksi 

ota kantaa teiden ja viheralueiden fyysiseen kuntoon tai asiakkaiden eli kuntalaisten ja 

tiekäyttäjien tyytyväisyyteen. Nämä ovat luonnollisesti myös kustannuksiin vaikuttavia 

tekijöitä. Näihin ei kuitenkaan ole mitään yksiselitteisiä mittareita ja helposti törmätään-

kin mm. seuraaviin mittausongelmiin: Miten mitataan katualueiden käyttäjien asiakastyy-

tyväisyyttä? Otetaanko vain kyseisen kunnan asukkaiden mielipide mukaan vai kaikkien 

alueen katu- ja viheralueiden käyttäjien mielipidettä? Myös esimerkiksi lumesta aiheutu-

vat lisäkustannukset aiheuttavat ongelmia mm. kustannusten jaksotuksessa. Minkä 

vuoden kuluja lumet ovat, sillä lumi sataa yleensä kahden kalenterivuoden aikana? Lä-

pikotainen kustannusvertailuraportin läpikäynti voisi olla jatkotutkimuksen kohteena laa-

jamittaisemmassa tutkimuksessa – esimerkiksi pro gradu tutkimuksessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teknologian kehityksen myötä globaalit markkinat ovat entisestään tiukentuneet alasta 

riippumatta. Alati tärkeämmäksi yrityksen kilpailukyvyn kannalta on tullut uuden tiedon 

hankkiminen ja tehokas hyödyntäminen ennen kilpailijoita. Tiedon hankkimisen jälkeen 

tieto pitää saada kulkemaan yrityksessä jouhevasti. Tämä vaatii hyvää raportointia ja 

toimivia informaatiojärjestelmiä.  

 

Raportoinnin tehtävä on tukea yritysjohtoa päätöksenteossaan. Raporttien odotetaan 

kertovan mitä on tapahtunut, miksi näin on tapahtunut ja mihin ollaan menossa. Näitä 

pyritään selittämään ulkoisten ja sisäisten tekijöiden ja niiden muutoksien avulla. Esiin-

tymistahdin perusteella raportit voidaan jakaa periodiraportteihin ja tapauskohtaisiin ra-

portteihin. Ylimmälle johdolle tarkoitetut strategiset raportit ilmestyvät harvoin jopa har-

vemmin kuin kerran vuodessa ja sisältävät hyvinkin suurpiirteistä tietoa. Keskijohdolle 

tarkoitetut noin kerran kvartaalissa ilmestyvät taktiset raportit sisältävät strategisia ra-

portteja tarkempaa, mutta kuitenkin yleistävää tietoa raportoitavasta kohteesta. Alimmal-

le johdolle tarkoitetut operatiiviset raportit voivat ilmestyä jopa päivittäin. Näillä raporteilla 

esitetään hyvinkin yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa operatiivisen johtamisen tueksi. 

 

 Kuten Aguilar (1968), Aalto ja Jarenko (1984) sekä Lilien ja Kotler (1983) toteavat ra-

porttien ongelmat kulminoituvat usein informaation laajaan tarjontaan ja siihen, että tästä 

tarjonnasta ei osata poimia oikeata tietoa. Toisinaan oikea informaatio esitetään onnis-

tuneen raportoinnin kannalta väärässä muodossa ja näin aiheutetaan ongelmia tiedon 

kulussa lähettäjältä vastaanottajalle. Raporttien ongelmia voidaan kuitenkin minimoida 

esimerkiksi tarkistamalla raportin sisältöä tasaisin väliajoin. Näin varmistetaan, että ra-

portilla esitetään se tieto, jota halutaan raportoitavan. Toinen yksinkertainen raportoinnin 

parannuskeino on menetelmän tarkistaminen. Näin varmistetaan, että raportoitavat asiat 

esitetään siinä muodossa, jossa ne halutaankin esitettävän. Tarkistuksien yhteydessä 

voi ilmetä kuitenkin uusia ongelmia ja raportoinnin parantamisen perimmäinen ongelma 

onkin määrittää se taso, jossa informaatio on laadukasta ja oikeanlaisessa muodossa 

mahdollisimman pienellä resurssien rasittamisella.                
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LIITE 1: OLS-menetelmän tulokset ja residuaalitarkastelut 
 

Asukasluku yleistenalueiden kustannusten selittäjänä (p-arvo 0,05): 

 

 

 

       

 

 

 

Number of Observations Read 13

Number of Observations Used 13

Analysis of Variance

Source DF Sum of Mean F Value Pr > F

Squares Square

Model 1 5.499755E15 5.499755E15 389.15 <.0001

Error 11 1.55462E14 1.413291E13

Corrected Total 12 5.655216E15

Root MSE 3759376 R-Square 0.9725

Dependent Mean 17977861 Adj R-Sq 0.9700

Coeff Var 20.91114

Parameter Estimates

Variable Label DF Parameter Standard t Value Pr > |t|

Estimate Error

Intercept Intercept 1 -6577778 1623774 -4.05 0.0019

Asukasluku Asukasluku 1 147.89661 7.49726 19.73 <.0001



 

 
 

Yleistenalueiden pinta-ala yleistenalueiden kustannusten selittäjänä (p-arvo 0,05): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of Observations Read 13

Number of Observations Used 13

Analysis of Variance

Source DF Sum of Mean F Value Pr > F

Squares Square

Model 1 4.881817E15 4.881817E15 69.43 <.0001

Error 11 7.733996E14 7.030905E13

Corrected Total 12 5.655216E15

Root MSE 8385049 R-Square 0.8632

Dependent Mean 17977861 Adj R-Sq 0.8508

Coeff Var 46.64097

Parameter Estimates

Variable Label DF Parameter Standard t Value Pr > |t|

Estimate Error

Intercept Intercept 1 -11801416 4263844 -2.77 0.0183

m2 m2 1 2.25651 0.27080 8.33 <.0001



 

 
Kuntien maapinta-ala yleistenalueiden kustannusten selittäjänä (p-arvo 0,05): 

 

 

Number of Observations Read 13

Number of Observations Used 13

Sum of Mean

Squares Square

Model 1 5.408938E14 5.408938E14 1.16 0.3039

Error 11 5.114323E15 4.649384E14

Corrected Total 12 5.655216E15

Root MSE 21562431 R-Square 0.0956

Dependent Mean 17977861 Adj R-Sq 0.0134

Coeff Var 119.93880

Parameter Standard

Estimate Error

Intercept Intercept 1 22307979 7202878 3.10 0.0102

kunta kunta 1 -0.00335 0.00311 -1.08 0.3039

Variable Label DF t Value Pr > |t|

Analysis of Variance

Source DF F Value Pr > F

Parameter Estimates


