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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen teoreettisen osan päätarkoituksena oli tarkastella yrityksen bud- 
jettisuunnittelu ja -valvontajärjestelmää. Tavoitteena oli selvittää asiaan liit
tyviä käsitteitä, tarkastella budjettisuunnittelun ja -valvonnan rakennetta, 
tarkoitusta ja tehtäviä yrityksessä ja luoda katsaus erilaisiin mahdollisiin me
netelmiin, joita on käytössä suunnittelun ja valvonnan toteuttamiseksi. Lisäksi 
tavoitteena oli kytkeä budjetointiohjaus osaksi yrityksen muuta suunnittelu
järjestelmää tarkastelemalla yrityksen koko ohjausjärjestelmää ja siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Empiirisen osan tavoitteena oli kuvailla erään yrityksen 
budjettisuunnittelu ja -valvontajärjestelmää, tarkastella sitä teoriaosassa luo
dun viitekehyksen pohjalta ja löytää mahdollisia parannusehdotuksia yrityksen 
budjetointijärjestelmään.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin lähdeaineistona budjetointia käsittelevää koti- ja ul
komaista kirjallisuutta. Empiirisen osan lähdeaineistona toimivat yrityksessä 
suoritetut haastattelut sekä yrityksestä saatu kirjallinen materiaali.

Tulokset

Tutkimusyrityksessä käytetty budjettisuunnittelu ja -valvontajärjestelmä on 
muotoutunut käytännön kautta nykyiseen malliinsa. Aktiiviset kehitystoimenpi
teet ovat kohdistuneet lähinnä uusien lain kohtien täyttämiseen. Myös 
ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat saaneet aikaan joitain aktiivisia 
budjetin kehittämistoimenpiteitä. Koko budjetointijärjestelmän pääpaino on 
budjettisuunnittelussa, joka tapahtuu yhteistyömenetelmää käyttäen. ATKta 
on viime aikoina hyödynnetty suunnittelussa. Lisäksi budjettisuunnittelussa on 
kiinnitetty huomiota myös kvalitatiivisiin tavoitteisiin kvantitatiivisten tavoit
teiden ohella. Budjettivalvonnan osalta negatiiviset poikkeamat analysoidaan, 
mutta useimmiten kuitenkin hyväksytään välttämättömänä pahana. Budjetti- 
valvonta ei muutenkaan ollut yhtä järjestelmällistä kuin suunnittelupuoli ja tätä 
puolta tulisikin yrityksessä kehittää, jotta se pystyisi vastaamaan ympäristön 
asettamiin haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Avainsanat budjetointi, energia
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1 Johdanto

1.1 Taustaa

Teolliseen yhteiskuntaan kuuluvat oleellisena osana organisaatiot, joiden tehtävänä 

on tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen ympäristölleen. Kapitalistisen mallin mukaan 

nämä on perinteisesti jaoteltu voittoa tavoitteleviin, yksityisten omistamiin 

liikeyrityksiin, sekä voittoa tavoittelemattomiin liikeyrityksiin, jotka ovat usein 

julkisyhteisöjen omistuksessa. Perinteisesti on näiden kahden tahon toiminta nähty 

selvästi erilaisena. Raja kyseisten ryhmien välillä on kuitenkin entisestään 

hämärtynyt. Yksityisyrityksillä on muitakin päämääriä kuin maksimaalisen voiton 

tavoittelu. Tämän lisäksi niitä usein vaaditaan palvelemaan ihmisiä tavoin, jotka eivät 

ole kannattavia. (Ansoff 1981 s. 15-16) Julkisella puolella muutos on olllut vieläkin 

huomattavampaa. Siellä on karsittu liiallista byrokratisuutta ja kiinnitetty muutenkin 

huomiota kustannusten syntymiseen. Useita valtion yrityksiä on yksityistetty 

myymällä aiemmin valtion omistamia osakkeita yksityisille, ja useita kunnan 

alaisuudessa toimivia palveluyksiköitä on muutettu kunnallisiksi liikelaitoksiksi. 

Lukuisissa yksiköissä on alettu myös periä maksuja palveluista, jotka ovat aiemmin 

olleet ilmaisia.

Sähkölaitosala toimii tällä hetkellä erittäin muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Suurimpia haasteita sähkölaitosalalla ovat 90-luvulla olleet markkinoiden 

suoja-aseman purkautuminen, tulosjohtaminen, omistaja- ja resurssistrategioiden 

hallitseminen sekä toimialan rakennemuutoksen ohjaus ja hyväksikäyttö. Alunperin 

maassamme toimi lukemattomia pieniä sähkölaitoksi, jotka tyydyttivät teollisuuden 

energian tarvetta ja siinä ohessa jakoivat kotitalouksille energiaa. Tänä päivänä 

kaupunki tai kunta on lähes poikkeuksetta mukana sähkölaitoksen toiminnassa. 

Sähkölaitokset ovat joko kunnallislain alaisia, jolloin ne noudattavat kaupungin tai
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kunnan päätöksentekorutuneja, tai ne ovat osakeyhtiöitä, joiden osake-enemmistö 

on kaupungilla tai kunnalla. Samalla kun sähkölaitosten omistuspohjaa on 

yksityistetty, niiden toiminta on muuttunut yhä yritysmäisemmäksi.

Sähkölaitoksilla oli aiemmin monopoliasema toimialueellaan kun oli kyse 

sähkönjakelusta asiakkaille. Kilpailua esiintyi vain muilla liiketoiminta-alueilla sekä 

silloin kun sähkö pystyttiin korvaamaan muilla energiavaihtoehdoilla, kuten öljyllä 

talojen lämmityksen ollessa kyseessä. Vuoden 1995 monopoliasema kuitenkin 

murtui kun sähkönjakelu vapautui. Sähkölaitosten tulee siis entistä paremmin 

suunnata voimavaransa kehittymiseen, jotta ne pystyvät toimimaan paremmin 

tehokkaina ja kilpailukykyisinä yrityksinä. Suunnittelussa on otettetava huomioon 

alaa koskeva lainsäädäntö (sähkölaki, sähkötoimitusehdot), joka määrittelee 

sähköntoimitukseen liittyviä velvoitteita.

1.2 Työn tavoitteet

Tämän tutkielman päätavoitteena on tarkastella yrityksen budjettisuunnittelu- ja 

valvontajärjestelmän rakennetta eli suunnittelu- ja valvontaprosessia ja niihin 

kuuluvia tehtäviä. Tutkielman aluksi kytken yrityksen budjettisuunnittelu- ja 

valvontaärjestelmän osaksi yrityksen laajempaa, kokonaisvaltaista ohjausjärjes

telmää. Työ jakaantuu kahteen osaan: teoria- ja empiriaosaan.

Teoriaosan aluksi tarkastelen yrityksen hierarkisen ohjausjärjestelmän kolmea eri 

tasoa: strategista, taktista ja operatiivista. Tavoitteena on tämän viitekehyksen avulla 

sijoittaa budjettisuunnittelu- ja valvontajärjestelmä osaksi yrityksen muuta ohjaus- ja 

suunnittelujärjestelmää. Tässä yhteydessä tarkastelen myös ohjausjärjestelmään 

vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmani teoriaosan varsinaisena tavoitteena on
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budjettisuunnittelu- ja valvontajärjestelmän yleinen kuvaaminen määrittelemällä 

tavallisimmat siihen kuuluvat käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Työssäni 

selvitetään budjettisuunnittelu- ja valvontajärjestelmän rakenne, tehtävät ja erilaisia 

toimintamalleja. Lisäksi perustellaan suunnittelun ja valvonnan tarve ja tarkastellaan 

onnistuneen toiminnan tuomia hyötyjä. Teoriaosan tarkoituksena on luoda vankka 

perusta empiriaosan tarkasteluille.

Tutkielman empiriaosan tavoitteena on kuvata ja analysoida kohdeyrityksen 

budjettisuunnittelu- ja valvontajärjestelmää teoriaosassa rakennetun viitekehyksen 

pohjalta. Tämän järjestelmän tueksi ja kokonaisuuden hahmottamiseksi esittelen 

lisäksi lyhyesti yrityksen käyttämät korkeamman hierarkiatason 

suunnittelujärjestelmät. Empiriaosan tavoitteena on lopuksi osoittaa kohdeyrityksen 

budjettisuunnittelu- ja valvontajärjestelmälle kehittämisehdotuksia.

Tutkimusaineisto koostuu aihetta käsittelevästä kotimaisesta ja ulkomaisesta kirjalli

suudesta. Kohdeyrityksenä toimiva Helsingin Energia on kunnallinen liikelaitos, 

jonka toiminta on suuressa määrin yhteneväistä yksityisesti omistettujen yritysten 

toimintaan. Tämän takia olenkin käyttänyt lähdeaineistona yritysmaailman 

budjetointia käsitteleviä kirjoja. Empiriaosan tutkimusaineistoa ovat yrityksessä 

suoritetut eri hierarkiatason johtajien haastattelut sekä yrityksestä saatu kirjallinen 

materiaali.
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2 Budjetointijärjestelmä yrityksen 
ohjausjärjestelmän osana

2.1 Hierarkinen suunnittelusysteemi

2.1.1 Suunnittelun tarve

Johdon tehtäväkenttä on perinteisesti nähty kolmiosaisena: suunnittelu, 

toimeenpano ja valvonta. Tavallisesti johto jättää toimeenpanovaiheen toteuttamisen 

muille ja keskittyy itse suunnitteluun ja valvontaan. (Jääskeläinen s.11) Viime 

vuosikymmenien aikana ympäristö on muuttunut yhä turbulenttisemmaksi. 

Tärkeimmät tätä osoittavat trendit ovat olleet (Ansoff 1981 s.44):

- Yhä kasvava tapahtumien uutuusaste. Uutuusaste mittaa kuinka hyvin yrityksen 

olemassaolevat valmiudet sopivat muutokseen sopeutumiseen.

- Ympäristöintensiteetin kasvu. Yrityksen ja sen sidosryhmien suhteiden 

ylläpitäminen vaatii yhä enemmän resursseja ja johdon huomiota.

- Ympäristön muutosnopeus on kasvanut. Tämä johtuu lähinnä kiristyneestä 

kilpailusta, globalisoitumisesta ja teknologian kiihtyneestä kehitysvauhdista.

- Ympäristön monimutkaisuus on lisääntynyt.

Nämä tekijät yhdessä ja erikseen ovat aiheuttaneet sen, että yrityksen on entistä 

tärkeämpää jatkuvasti tarkkailla ympäristöään ja sopeutua sen muutoksiin. 

Muutoksen tarve on lisännyt suunnittelun tärkeyttä, mutta samalla suunnittelu on 

vaikeutunut, sillä ympäristön monimutkaisuus tekee ennustamisen vaikeaksi. 

Erityisen merkityksellistä ennakointi on silloin kun yritys tarvitsee aikaa muutokseen 

sopeutumiseen. Yleisesti ottaen sopeutumiseen käytettävissä oleva aika on käynyt 

lyhyemmäksi samalla kun tarvittava aika on tullut yhä pidemmäksi. (Ansoff 1981s.70) 

Ennakointi auttaa siis yritystä reagoimaan ajoissa olennaisiin ympäristömuutoksiin.
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Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuu koko ajan muutoksia, jotka vaikuttavat 

yrityksen strategiseen asemaan. Muutokset aiheuttavat ongelmia, jotka siirtyvät 

yrityksen johdon ja sidosryhmän jäsenten välisten vaihdantatapahtumien kautta 

yritykseen. (Kyläkoski 1990 s.31) Sopeutuminen näihin ongelmiin vaatii suunnittelua. 

Suunnittelu on kannattavaa vain jos tulevaisuuden tapahtumilla on merkitystä ja 

niihin pystytään vaikuttamaan. Suunnittelun tarkoituksena onkin saada yrityksen 

työntekijät yksilöinä tai ryhmänä toimimaan tavalla, joka mahdollistaa halutun 

tuloksen saavuttamisen. Tätä toimintaa ei todennäköisesti tapahtuisi ilman 

suunnittelua. Toisaalta suunnittelun avulla voidaan minimoida epätoivottu käytös. 

(Euske s.15-16)

Suunnittelu on joukko ennen toimintaa suoritettavia päätöksiä, jotka riippuvat 

toisistaan muodostaen päätössarjoja. Nämä päätössarjat ovat liian laajoja kerrallaan 

käsiteltäviksi, ja siksi ne tuleekin jakaa osiksi ottaen samalla huomioon miten eri 

päätökset riippuvat toisistaan. Suunnittelutehtävät voidaan jakaa organisaation eri 

tasoille samalla lailla kuin organisaation muutkin tehtävät. Tällöin johto irrottaa osan 

suunnittelutehtävistä omasta tehtäväalueestaan ja delegoi ne yrityksen alemmille 

organisaatiotasoille antaen samalla tarvittavan suunnittelutoimivallan ja -vastuun. 

Alempien tasojen apuna on usein erityishenkilökuntaa, jolla on spesifistä osaamista 

kyseisestä ongelmasta. Lopputuloksena on sellaisen halutun tulevaisuuden tilan 

saavuttaminen, joka jäisi saavuttamatta ilman suunnittelua. (Ackoff s. 11-13)

Yrityksen ylin johto luo yrityksen rakenteen ja kontrollisysteemit sen mukaan, minkä 

he uskovat takaavan parhaat elinmahdollisuudet yritykselle sen ympäristössä. Nämä 

uskomukset voivat erota todellisudesta sekä toisten ihmisten käsityksistä. 

Kontrollisysteemit ovat joko kirjoitettuina ohjeina ja kaavakkeina, tai ne ilmenevät 

pelkästään johtamistavassa. (Hägg s.4) Rakenteen ja kontrollisysteemien
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suunnittelu voidaan jakaa kolmeen hierarkiseen osaan suunnittelun luonteen 

mukaisesti. Nämä osat ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu. 

(Anthony s.9) Suunnittelusysteemin rakenne sekä tavoite- ja keinopuolen 

yhteensitominen on esitetty kuviossa 2.1.

Kuvio 2.1

Yrityksen hierarkinen tavoitesysteemirakenne

1 Yritystaso Päämäärät ь,_____ ,
\ \ Keinopuoli

2 Tulosvastuutaso

3 Funktiotaso

Tavoitepuolib*.
\ Keinopuoli

T
i

Tavoitepuoli
Keinopuoli Keinopuoli

4 Suorittava taso

Lähde: Kyläkoski 1980 s. 48

Ensimmäisellä tasolla on tavoite- ja keinopuoli sovitettu yhteen. Nämä yhdessä 

ohjaavat toisen tason tavoitepuolta koskevien päätösten syntymistä. Tavoitepuolta 

vastaamaan etsitään keinopuoli. Tällä lailla käydään läpi koko suunnitteluhierarkia 

ylhäältä alas. Samalla eri suunnitelutasojen päätökset koordinoituvat alustavasti 

yhteen. (Kyläkoski 1980 s.49) Seuraavaksi jokainen taso esitellään erikseen.

6



2.1.2 Strateginen suunnittelu

Yrityksen ylin johto suorittaa strategisen suunnittelun. Strategiasuunnittelun 

ensimmäinen askel on ympäristön uhkien ja mahdollisuuksien, trendien sekä 

yksittäisten kehitykseen vaikuttavien tapahtumien tunnistaminen. Näiden avulla 

määritellään yrityksen tulevan toiminnan mahdollisuudet. Lisää visioita tulevaisuu

desta saadaan kilpailuanalyysilla, jolla voidaan ennustaa houkuttelevimmat 

liiketoiminta-alat. Tätä tutkiskelua voi jatkaa strategisella portfolioanalyysilla, jolla 

selvitetään tulevaisuuden mahdollisuuksia kullakin toimialalla, asetetaan niitä 

houkuttelevuusjärjestykseen ja tutkitaan resurssien jakoa näiden kesken. (Ansoff 

1984 s.39-40) Ympäristön luotauksen ideana on valita tietyistä toimintamalleista 

paras tai parhaat suunnittelun pohjaksi. Nämä mallit eivät kuitenkaan ole useinkaan 

valmiina strategisen suunnittelun aikana vaan ne on luotava suunnittelun kuluessa. 

Voimavarojensa analyysin avulla yritys pyrkii tämän jälkeen selvittämään mitkä 

ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista se pystyy käytännössä toteuttamaan. 

Tarkoituksena on karsia pois ne vaihtoehdot, joihin resurssit eivät riitä, jotta jäljelle 

jääneitä voidaan tutkia syvällisemmin. Kun on selvitetty mihin yritys kykenee, on 

kiinnitettävä huomio siihen mitä halutaan tehdä. Tämän määräävät pitkälti johdon 

preferenssit, jotka ilmenevät mm. asenteina ja suhtautumisena riskiin. Tassa 

vaiheessa on lisäksi otettava huomioon mitä yhteiskunta mahdollisesti odottaa 

yrityksen tekevän. (Jääskeläinen s.25-26)

Mahdollisten vaihtoehtojen joukosta strategiasuunnittelu määrittelee tämän jälkeen 

yritykselle toiminta-ajatuksen, päämäärät sekä keinot niiden saavuttamiseen. 

(Anthony s.24) Toiminta-ajatus määrittelee mitä tarkoitusta varten yritys on 

markkinoilla. Se osoittaa yrityksen toiminnan suunnan sekä lyhyellä että pitkällä 

aikavälillä. Toiminta-ajatuksen yhteensopivuus ympäristön kanssa on yrityksen 

toiminnan perusedellytys. Päämäärät täsmentävät mihin toiminta-ajatuksen
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puitteissa pyritään. Ne ilmaisevat tietyn halutun tilan, jossa yrityksen, tai sen osan, 

toivotaan olevan suunnittelukauden lopussa. Päämäärät ovatkin ensimmäisiä 

konkreettisia toiminnan tavoitepuolta koskevia päätöksiä. Yleisiä keinoja, jotka 

kertovat miten päämäärät saavutetaan, kutsutaan strategioiksi. Päämäärät osoittavat 

toiminnan suunnan ja strategiat täsmentävät tätä esitystä kertoen kuinka sinne 

päästään. Strategisista päätöksistä johdetaan alemman tason suunnitelmat 

suunnitteluprosessin edetessä. Strategiasuunnittelu luo näin perustan koko yrityksen 

toiminnan jatkuvuudelle. Suunnittelu kartoittaa yrityksen toimintaedellytykset 

tulevaisuudessa. Se on pitkäjänteistä, useiden vuosien päähän ulottuvaa, mutta sen 

pohjalla olevat ennustukset kattavat vielääkin pitemmän ajan. Ennusteiden 

aikakjänne vaihtelee teollisuusalan mukaan. (Kyläkoski 1980 s.44+46) Vaikka 

strategiasuunnittelu korostuukin yrityksen perustamisvaiheessa, on se silti jatkuva 

prosessi, jota suoritetaan yrityksen koko elinajan.

2.1.3 Taktinen suunnittelu

Taktinen suunnittelu eli tavoitesuunnittelu (Kyläkoski 1980 s.42) jatkaa strategista 

suunnittelua. Strategisista päätöksistä on välttämätöntä johtaa operationaalisempia 

suunnitelmia, jotta haluttu strateginen asema saavutetaan. Taktisen suunnittelun 

suorittaa yleensä yrityksen keskijohto. Taktisen suunnittelun ensimmäisenä 

vaiheena on yrityksen eri tulosvastuualueiden keskipitkän tähtäimen tavoitteiden 

asettaminen. Tulosvastuualueita ovat ne yrityksen toimintaosat, joilla on vastuu 

omien tavoitteittensa tuloksen saavuttamisesta. Myös tavoitteiden perimmäisenä 

tarkoituksena on yrityksen riittävien taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen, 

jotta yrityksen jatkuvuus olisi taattu. Nämä tavoitteet johdetaan yrityksen 

päämääristä ympäristön tarjoamien toimintaolosuhteiden ja yrityksen mahdollisten 

resurssien rajoissa. Tavoitteet ilmaisevätkin suunnitelmiin nähden eräänlaisen
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mitattavan välietapin, joka halutaan saavuttaa tietyn suunnitteluperiodin lopussa. 

Lähtökohtana mitattavuudelle on päämäärien yhteydessä käytetyt mitta-asteikot, 

mutta koska tarkoituksena on pyrkiä yksityiskohtaisempaan lyhyemmän tähtäyksen 

suunnitelmaan on mitta-asteikkojakin syytä tarkentaa. Eri tulosvastuualueiden 

tavoitteet on lopuksi koordinoitava siten, että niiden kautta on mahdollista saavuttaa 

koko yritysstä koskevat päämäärät. (Kyläkoski 1990 s.38-40)

Seuraavaksi määritellään keinot, joilla nämä tavoitteet saavutetaan. Nämä keinot 

ovat tulosvastuualueiden karkeita toimintasuunnitelmia. Toimintasuunnitelmat 

laaditaan vähintään samalla tarkkuudella kuin tavoitteita asetettiin, näin ollen myös 

toimintasuunnitelmat laaditaan tulosvastuualueittain. Strategia saattaa rajoittaa 

käytettävissä olevia toimintavaihtoehtoja, mutta samalla se antaa myös 

konkreettisen lähtökohdan toimintakeinojen täsmentämiselle. Toimintavaihtoehtojen 

määritys ei ole tiukasti sidoksissa yrityksen olemassaolevaan kapasiteettiin, mutta jo 

tässä vaiheessa on mietittävä miten kapasiteettieroja käsitellään. Kapasiteettihän 

osoittaa yrityksen enimmäissuoritemäärän jonakin tiettynä ajanjaksona. Myös 

toimintasuunnitelmien määritysvaiheeseen kuuluu olennaisena osana eri 

tulosvastuualueiden toiminnan keskinäinen koordinointi. (Kyläkoski 1990 s.41)

Taktisen suunnittelun alussa luodaan suunnitelmat, jotka ovat yhtä pitkälle aikavälille 

kuin strategisetkin suunnitelmat. Tämän jälkeen näitä suunnitelmia aletaan pilkkoa 

osiksi niiden sisällön ja ajan suhteen, jotta saadaan perusta budjettlsuunnittelulle. 

Näin syntyy 1-5 vuoden aikajänteen kattava sarja päätöksiä, jotka ovat 

sopusoinnusssa keskenään. Yrityksen suunnittelufilosofiasta riippuu kuinka tarkaksi 

tavoitesuunnitelmien sarja halutaan tehdä. Olennaisinta on, että se loisi raamit 

tarkkojen budjettitavoitteiden asettamiselle. (Kyläkoski 1990 s.42) Taktista ja 

strategista suunnittelua ei voi aina selkeästi erottaa toisistaan vaan kummatkin kohdis

tuvat pitemmällä aikavälillä yrityksen toiminnansuunnan määrittämiseen. (Ackoff s. 14)
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2.1.4 Budjettisuunnittelu

Operationaalinen eli budjettisuunnittelu (Kyläkoski 1980 s.42) on lyhyen tähtäyksen, 

yhden vuoden, tavoitesuunnittelua. Resurssit odotetaan pääsiosin valmiiksi anne

tuiksi, toimintaa rajoittaviiksi tekijöiksi. Samalla lailla toiminnan rajoitteita ovat pitkän 

tähtäyksen sekä sosiaaliset yms. tavoitteet. Tarkoituksena on saadarityksen tulos 

näistä rajoitteista huolimatta mahdollisimman hyväksi. Viime kädessä 

budjettisuunnittelun kohteena onkin yrityksen tulos. (Jääskeläinen s.117) 

Budjettisuunnittelussa selvitetään konkreettiset toimet, joilla aiemmin määritellyt 

tavoitteet toimeenpannaan. Tässä vaiheessa luodaan niin yksityiskohtainen 

suunnitelma, että sen perusteella pystytään toimimaan kyseisenä periodina. Erona 

taktiseen suunnitteluun onkin, että viimeistään nyt määritellään tarkat vastuualueet, 

jotka toteuttavat kukin oman osansa budjetista. Budjettisuunnittelun lähtökohtana on 

tavoitesuunnittelun yhden vuoden tavoitteiden määritykset. Naita tavoitteiden 

kuvauksia tarkennetaan, jolloin saadaan budjettitavoitteita. Tavoitteiden 

tarkentamisen jälkeen, tarkennetaan tavoitesuunnittelussa luotuja karkeita 

toimintasuunnitelmia, siten että niiden avulla pystytään saavuttamaan juuri asetetut 

tavoitteet. (Kyläkoski 1980 s.52)

Budjettisuunnittelu on erittäin tärkeä osa yrityksen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmää, 

sillä se tarkentaa yrityksen kaikki suunnitelmat ja muuttaa ne myös rahamääräisiin 

mittoihin. (Bowman & Asch s.198) Yrityksen elinehtohan on ainakin riittävän talou

dellisen tuloksen saavuttaminen. Budjettisuunnittelusysteemi on strategiasuunnitte- 

lusysteemin toimeenpaneva osa. Budjettisuunnittelusysteemi sisältää sekä budjetin 

laadintaprosessin että sen valvontajärjestelmän toimeenpanemiseksi tarvittavat toi

mintasuunnitelmat. (Hägg S.3) Budjettisuunnittelusysteeemin tulisi sekä tarjota 

välineet että ennustaa ja tulla toimeen todellisten tulosten kanssa. (Hägg s.139)
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Näiden kolmen suunnittelutason toisistaan erottaminen ei aina ole kovinkaan selvää 

vaan päätökset ikäänkuin limittyvät ja kietoutuvat toisiinsa. Selvin ero ilmenee 

suunnittelun aikajänteen pituudessa, operationaaliset päätökset ovat 

vaikutusajoiltaan lyhyimpiä ja ne kohdistuvat yksitäisten käytännön tehtävien 

suorittamiseen. Strategiset päätökset ovat pitkäjänteisempiä näyttäen toiminnan 

suunnan. (Samuelsson 1973 s.19) Kaikki nämä eri tason suunnitelmat palvelevat 

kuitenkin organisaatiolla samaa päämäärää, toiminnan jatkuvuutta ja 

mahdollisimman hyvää kannattavuutta. Tämän takaamiskesi yrityksen kaiken 

suunnitteluprosessin tulisi olla osa jatkuvaa prosessia, jossa yrityksen eri 

hierarkiatasojen tavoite- ja keinopuolen suunnitelmat olisivat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tällä jatkuvalla suunnitteluprosessilla pystytään 

takaamaan paras suunniteltavissa oleva tavoitteiden saavuttamisaste sekä lyhyellä 

että pitkällä tähtäyksellä. (Sweeny/Rachlin s.8) Vaikka budjetointi selvästi kuuluukin 

alimpaan suunnittelutasoon, saattaa budjetointiprosessin edetessä ilmetä tarvetta 

nopeisiinkin strategisiin muutoksiin. Lisäksi tulisi muistaa, että kaikessa 

suunnittelussa aika on vain tekninen apuväline, joka auttaa hahmottamaan 

muutosten esiintymisvauhdin. Aika sinänsä ei saisi olla mikään itseisarvo.

2.2 Peruskäsitteiden täsmennys

2.2.1 Budjetti

Riistämä & Jyrkkiön määritelmän (Riistämä & Jyrkkiä s.348) mukaan: Budjetti on 

yrityksen tai sen osaston toimintaa varten laadittu mahdollisimman edullisen talou

dellisen tuloksen sisältävä ja määrättynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu 

markkamääräinen, joskus myös määrällinen toimintasuunnitelma." He korostavat 

laskennan merkitystä budjettia laadittaessa, sillä se ei ole pelkkä arvio tai ennuste
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vaan aktiivinen toimintasuunnitelma, joka on laadittu tavoitelaskelman muotoon. 

Toisaalta he korostavat että budjetoinnissa inhimilliset tekijät ovat tärkeämpiä kuin 

pelkkä laskentatekniikka (Riistämä & Jyrkkiä s.349).

Samuelsonin mukaan yrityksen budjetti on dokumentti, joka täyttää seuraavat kehys- 

ehdot. Budjetti on tietty toimintasuunnitelma tai -ohjelma, joka koskee koko yritystä. 

Budjetissa on ilmaistu toimintasuunnitelman odotetut taloudelliset seuraukset ja se 

koskee määrättyä tulevaa ajanjaksoa, budjettikautta. (Samuelson 1973 s.31) 

Budjetin avulla pyritään siis luomaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva.

Kyläkoski näkee budjetin yrityksen suunnitteluhierarkian alimpana, mutta samalla 

tärkeimpänä osana. Budjetti yhdistää näin suunnittelun käytännön toimintaan. Hyvät 

suunnitelmat takaavat toiminnan jatkuvuuden ja mahdollisimman hyvän tuloksen 

tulevaisuudessakin. Budjetin hän määrittelee näin: "Budjetilla tarkoitetaan niiden 

toimintakeinojen ja tehtävien reaali- ja/tai rahamääräistä esitystä, jotka ovat 

välttämättömiä budjettitavoitteiden saavuttamiseksi." (Kyläkoski 1980 s.54)

Budjettitavoitteet johdetaan yrityksen strategioista askel askeleelta.

Yrityksen budjetti on siis kokonaissuunnitelma, joka laaditaan kerraltaan kattamaan 

tietyn ajanjakson. Näitä ajanjaksoja kutsutaan budjettikausiksi. (Riistämä s.349) Sen 

pituus riippuu budjetin käyttötarkoituksesta. Hyvin usein budjettikaudeksi valitaan 

kalenterivuosi tai liikekirjanpidollinen tilivuosi. (Riistämä s.352) Budjettikausi jaetaan 

usein ajan suhteen lyhyemmiksi periodeiksi (esim. yksi kuukausi, neljännesvuosi). 

Näille periodeille luodaan välitavoitteita, joiden avulla pyritään varmistamaan 

budjettitavoitteiden saavuttamisaste. (Kyläkoski 1980 s.55) Tarkoituksenmukaisen 

budjettikauden pituus vaihtelee kuitenkin teollisuuden aloittain. Raskaassa 

tuotantohyödyketeollisuudessa vuosi saattaa olla liian lyhyt aika, koska suunnitelmat 

joka tapauksessa ulottuvat pitemmän ajan päähän. Tällainen tilanne voi olla mm.
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laivan valmistajilla. Toisaalta joillain teollisuuden aloilla, jotka eivät ole millään lailla 

riippuvaisia kausivaihteluista ja jotka toimivat hyvin dynaamisessa ympäristössä, 

vuosi saattaa olla liian pitkä aika. (Jääskeläinen s.118)

2.2.2 Budjetointi

Budjetointi sanan sisällön merkitys vaihtelee kirjallisuudessa lähinnä sen mukaan 

mitä kaikkia tehtäviä voidaan katsoa kuuluvaksi budjetointiin mukaan. Alaluusua 

(s.9) käsittää budjetointiin kuuluvaksi ainoastaan suunnitteluvaiheen. Hänen 

mukaansa budjetoinnin tarkoituksena on aikaansaada tavoitteet ja vastuualueet 

osoittava koordinoitu toimintasuunnitelma eli budjetti. Kun budjetoinniksi 

ymmärretään budjetin saattaminen alusta loppuun asti, niin tämä prosessi käsittää 

kaikkiaan kolme vaihetta, jotka voidaan erotella toimistaan niiden

tapahtumisajankohdan ja toiminnan luonteen mukaisesti. Ensimmäinen vaihe on 

budjetin laadintavaihe, joka tapahtuu ennen budjettikautta. Tässä vaiheessa 

laaditaan toimintasuunnitelma, joka ilmaisee toiminnan tavoitteet. Toinen vaihe on 

budjettiohjaus budjettikauden aikana. Tällöin toimeenpannaan suunnitellut toiminnot 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmantena ja viimeisenä vaiheena on 

budjettivalvonta, joka tapahtuu suoritetun toiminnan jälkeen. Pääosa 

budjettivalvonnasta tapahtuu koko budjettikauden jälkeen, mutta myös keskellä 

budjettikautta voidaan tutkia alkukauden tuloksia. Tutkittaessa suoritetaan vertailua 

tavoitteiden ja toteutuneiden tulosten kesken. (Widebäck s. 14-15) Tässä

tutkielmassa käytönkin laajaa merkitystä budjetoinnille. Tutkielmassani budjetoinnilla 

tarkoitan kaikkea sitä työtä, joka tarvitaan budjettien laatimiseen ja niiden 

käyttämiseen. Budjetointi käsittää siis sekä suunnitelmien laadinta- että 

valvontatoimenpiteet. (Bergstrand 1973 s. 15)
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jotta sekä suunnitelmien laadinta että valvonta saataisiin rutiininomaiseksi, 

budjetointihan suoritetaan toistuvasti, on myös budjetointiprosessi suunniteltava.

(Samuelson 1983 s.55) Prosessi käsittää tulevaisuuden ennakointia, tavoitteiden

asettamista, toimintavaihtojen etsintää, vertailua ja valintaa sekä tietoa siitä miten eri 

osabudjetit saadaan koordinoitua keskenään mahdollisimman onnistuneeksi yhte

näiseksi kokonaisuudeksi. Näitä yksityiskohtia koskeva laatimisinformaatio on sekä 

numeerisessa että sanallisessa muodossa. Informaatio näiden toimintojen 

onnistumiseksi on hajaantunut yrityksen eri osiin ja budjetoinnin tärkeänä tehtävänä 

on tämän informaation kerääminen ja käsittely yritystä parhaiten hyödyttävällä 

tavalla. Informaation painopistealueet ovat jakautuneet siten, että johdolla on usein 

eniten tietoa halutuista tavoitteista, kun taas alemmat organisaatiotasot tietavat 

enemmän toimintatavoista ja niiden toteuttamisesta. Budjetointi auttaa siis johtoa 

yrityksen toiminnan kannattavuuden ja rahoituksen riittävyyden suunnittelussa, 

valvonnassa ja koordinoinnissa. (Magnusson s.23)

2.2.3 Budjetointijärjestelmä

Budjetointijärjestelmä muodostuu budjetointiin osallistuvista ihmisistä, käytettävästä 

tietokoneteknologiasta, lomakkeista, budjetointiprosessissa käsiteltävästä 

informaatiosta, ohjeista sekä kaikista näiden osien välisistä yhteyksistä. 

Budjetointijärjestelmää luotaessa on päätettävä budjetin aikataulun lisäksi myös 

tarkkailun aikataulusta. (Jääskeläinen s.205) Ilman tarkkailun virallistamista budjettia 

käyttö saattaa olla vain lomakkeiden täyttö, jolla ei ole juurikaan merkitystä yrityksen 

toimintaan. Lomakkeiden kaavamainen täyttö voi lannistaa luovuuden eikä eri 

toimintoja pohdita niin paljon kuin olisi tarpeen. (Bergstrand / Olve s.56)
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Budjetoijiksi kutsutaan yrityksen työntekijöitä, jotka laativat ja käyttävät budjettia. 

Nämä henkilöt ovat usein eri yksiköiden johtajia, jotka ovat läheisesti tekemisissä 

operatiivisten toimintojen kanssa. Budjetointi on siis useimmiten ainoastaan pieni 

osa heidän kaikista tehtävistään. (Samuelson 1973 s.46) Budjettiasiantuntijoita ovat 

budjetointiin erikoistuneet henkilöt, kuten budjettipäällikkö ja muu laskentahenkilöstö, 

joka vastaa budjetointijärjestelmästä ja sen kehittämisestä (Akkanen s.73). 

Budjettityön käytännöllisestä hoitamisesta vastaa tavallisesti ylimpänä 

budjettipäällikkö. Hän saattaa olla esim. konttoripäällikkö, joka huolehtii 

budjetoinnista muiden tehtäviensä ohella, mutta suurimmissa yrityksissä on tarpeen 

että hän keskittyy täyspäiväisesti budjetointiin liittyviin kysymyksiin. Budjetti päällikön 

tehtäviä ovat mm. kouluttaa henkilökunta budjettijärjestelmän käyttöön, laatia ja 

kehittää ohjeita budjetoinnin ja budjettitarkkailun suorittamiseksi, suunnitella 

budjetoinnin aikataulu ja valvoa sitä, tarkistaa ja koota ehdotukset osabudjeteiksi 

sekä huolehtia budjettitarkkailuraporttien laatimisesta ja eroanalyysien teosta. 

Apunaan budjettipäälliköllä saattaa olla oma budjettiosasto. (Bergstrand 1973 s.20)

Budjetointijärjestelmään kuuluvat budjetit sekä niiden ja budjettimuuttujien väliset 

yhteydet muodostavat yhteensä budjettirungon. Konkreettisia budjetti rungon 

dokumenttejä ovat lomakkeet, joista ilmenee budjetointijärjestelmän rakenne. Myös 

muut ohjeet budjetin kokoon saattamiseksi kuuluvat budjetti runkoon. Tällaisia ovat 

budjetivastaavien määrittelyt, heidän keskinäinen työnjakonsa, ohjeet eri

osabudjettien laatimiseksi ja niiden valmistumisaikataulu, budjetin laadintaa varten 

tarvittavan informaation keräystäpä, informaation pohjalta laskettavien 

budjettimuuttujien laskentatapa sekä käytettävät tietokoneohjelmat. (Widebäck 

s.15-16)
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2.3 Suunnittelujärjestelmään vaikuttavat tekijät

Kuten alussa esitettiin, budjetointijärjestelmä on osa yrityksen koko 

suunnittelujärjestelmää, joten sen rooli riippuu myös muun suunnittelujärjestelmän 

roolista. (Hägg s.99) Budjetointijärjestelmä itsessään koostuu useista eri 

osabudjeteista, jotka ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa. Se kuinka nämä 

osabudjetit ja niihin liittyvät toiminnot on järjestelty, täytyy jokaisen yrityksen itse 

ratkaista omien ominaispiirteidensä ja ympäristönsä mukaan. (Widebäck s. 16-17) 

Budjetointijärjestelmän luonti on aina yrityskohtainen asia. Budjetointijärjestelmän 

luontiin ja ylläpitämiseen liittyvät ratkaisut, jotka saattavat olla jossain toisessa 

yhteydessä toimivia, saattavat osoittautua kyseiselle yritykselle käyttökelvottomiksi 

sen olemassaolevan, toisenlaisen toimintaympäristön tai yrityksen toiminnan 

mutkikkuudeen takia. (Hopwood s.4) Vaikka budjetointijärjestelmä on yleensä 

yhteinen koko yritykselle, saattaa esiintyä tarvetta eriäviin käytäntöihin yrityksen eri 

funktioiden välillä tai jopa saman funktion sisällä. Näin erityisesti mitä suurempi ja 

hajautetumpi yritys on. Eroavaisuuksia yrityksen osien välillä saattaa syntyä myös 

tahattomasti erilaisten kontingenssitekijöiden vaikutuksesta. (Hägg s.141)

Kontingenssiteorian mukaan ei ole olemassa yleisesti parasta järjestelmän 

luomistapaa, joka toimisi kaikille yrityksille kaikissa tilanteissa, vaan paras tapa 

riippuu kulloisessakin tilanteessa vallitsevista olosuhteista. Kontingenssiteorian 

avulla pyritään ensimmäiseksi määrittämään yrityksen koko ohjausjärjestelmän 

rakenteeseen vaikuttavat tilanne- eli kontingenssitekijät. Tämän jälkeen pyritään 

yrityksen ohjausjärjestelmä sovittamaan kaikilta osiltaan vastaamaan 

mahdollisimman hyvin sen toimintaan vaikuttavia tilannetekijöitä. (Emmanuel and 

Otley s.47)
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2.3.1 Ulkoiset tekijät

Yrityksen budjetointijärjestelmään vaikuttavat kontingenssitekijät voidaan jakaa 

sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin sen mukaan miten yrityksellä on valtaa niiden 

olemassaoloon. Ulkoisiin tekijöihin yritys ei itse pysty vaikuttamaan, vaan sen on 

sopeuduttava niiden luomaan ympäristöön. Yrityksen budjetointijärjestelmään 

vaikuttavista tekijöistä ympäristö on kenties useimmin mainittu. (Hägg s.140) 

Ympäristö jakaantuu edelleen arvo- ja toimintaympäristöön, joista viimeksi 

mainitussa toimivat sidosryhmät ja kilpailijat.

Arvoympäristö on se ympäristön osa, joka on yrityksestä etäämmällä ja vaikuttaa 

sen toimintaan epäsuorasti eri välittäjien kautta. Arvoympäristö luo ja ylläpitää niitä 

odotuksia ja normeja, joita yrityksen oletetaan täyttävän. Arvot syntyvät ihmisten 

arvomaailmasta, mutta myös yhteiskunta- ja talousjärjestelmien normistoista. Tämä 

arviointi siirtyy yrityksen ja sen sidosryhmien välisten vaihdantatapahtumien kautta 

yritykseen. Tutkimalla normien ja arvostusten sisältöä, normien orientoituneisuutta 

ympäristöön ja yritykseen sekä normien määrää ja yhdenmukaisuutta voidaan 

erottaa kolme erilaista arvoympäristötyyppiä, jotka kaikki synnyttävät omanlaisensa 

strategiset ongelmat. Tärkeintä on pysyä selvillä arvoympäristössä tapahtuvista 

muutoksista ja selvittää niiden vaikutus yrityksen toimintaan. Yleisesti ottaen voidaan 

sanoa, että mitä monityyppisempi arvoympäristötilanne yrityksellä on, sitä 

hierarkkisemmaksi ja moniuloitteisemmaksi suunnittelusysteemi muodostuu. 

(Kyläkoski 1990 s.78-80)

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan sitä yrityksen ja sen sidosryhmien toimintakenttää, 

jossa myös kilpailijat ovat. Tästä syntyvällä kilapilutilanteella on oleellinen merkitys 

yrityksen toimintaan ja strategioihin. Yrityksen välitön yhteys toimintaympäristöön 

ilmenee sekä materiaali- että informaatiovirtoina. Toimintaympäristöjä voidaan
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luokitella ympäristön eri osien, elementtien ja organisaatioiden ominaisuuksien, 

osien välisten riippuvuussuhteiden sekä niiden muutosten mukaan. Yrityksen 

saavuttama tulos riippuukin sen kyvystä sopeuttaa resurssinsa olemassa olevaan 

ympäristöön. Ympäristön luonteen ymmärtämisessä on avainasemassa ympäristön 

epävarmuuden ja sen syiden tunnistaminen. Yrityksen epävarmuuden astetta voi 

määritellä kahdella akselilla:

yksinkertainen - kompleksinen 

staattinen - dynaaminen

Ympäristön kompleksisuus lisää epävarmuutta. Kompleksisuutta aiheuttavat tiedon 

määrä ja asioiden väliset riippuvuussuhteet. Usein ympäristö oletetaan liian yksin

kertaiseksi. Ympäristön dynaamisuus puolestaan lisää epävarmuutta vielä enemmän 

kuin kompleksisuus. Dynaamisessa ympäristössä asioiden vaihtuvuus on suuri eikä 

tulevaa voi helposti ennustaa menneestä. Dynaamisen ympäristön muutokset voi 

edelleen jakaa palautuviin ja palautumattomiin muutoksiin. Näillä on yrityksen 

toimintaan erilaiset vaikutukset. Ympäristön muutokset vaativat yritykseltä resurssien 

uudelleensovittamista muuttuneeseen ympäristöön. Ympäristön muutoksen 

mittareita ovat mm. hintaindeksit ja valuuttakurssit. Suunnittelusysteemiin tämä 

vaikuttaa siten, että mitä häiriöalttiimpi toimintaympäristö on, sitä hierarkisemmaksi 

ja moniuloitteisemmaksi suunnittelusysteemi muodostuu. (Kyläkoski s.81-85)

Yrityksen sidosryhmiin kuuluvat kaikki ne ryhmittymät, jotka ovat sidoksissa 

yritykseen luovuttamalla vastiketta vastaan tietyn panoksen yrityksen toimintaan. 

Sidosryhmiä on sekä yrityksen ulkopuolella (mm. asiakkaat, hankkijat, julkinen valta) 

että sisäpuolella (mm. yrityksen johto, henkilökunta). Jokainen sidosryhmä saa 

vaikutteita omasta toiminta- ja arvoympäristöstään. Ympäristön vaikutus siirtyykin 

juuri sidosryhmien välityksellä yritykseen. Yrityksen ensisijainen tehtävä on 

tavallisesti toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, mikä on myös sidosryhmien etujen 

mukaista. Jotta yhteistyö sidosryhmän kanssa toimisi, pystyttävä säilyttämään sekä
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yrityksen että sidosryhmän kannalta hyväksyttävät vaihdantasuhteet. Tämän 

takaamiseksi yrityksen johdon on jatkuvasti seurattava sidosryhmien toimintaa 

havaitakseen siinä esiintyvät heikot signaalit. Sovitustyötä vaikeuttaa lisäksi se, että 

eri sidosryhmien vaateet saattavat olla keskenään ristiriidassa. Ensisijaisesti nämä 

vaateet ovat rahallisia, mutta sidosryhmillä on usein muitakin odotuksia yritystä 

kohtaan. Eri sidosryhmien merkitys yritykselle vaihtelee. Mitä välittömämpi, 

strategisempi, jonkin sidosryhmän panos yrityksen toiminnalle on, sitä korkeammalle 

tämä sidosryhmä sijoittuu niiden keskinäisessä tärkeysjärjestyksessä ja sitä 

suurempi paino suunnittelussa pannaan kyseisen sidosryhmän vaateille. Yleisesti 

voidaan sanoa, että mitä isompi merkitys sidosryhmillä on yrityksen toiminnalle, sitä 

hierarkisemmaksi ja moniuloitteisemmaksi suunnittelusysteemi muodostuu. 

(Kyläkoski 1990 s. 85-88)

2.3.2 Sisäiset tekijät

Yrityksen sisäisiä kontingenssitekijöitä yritys pystyy itse muokkaamaan. 

Muokkaaminen voi olla vaikeaakin, sillä sen jälkeen kun sisäiset tekijät kerran ovat 

ilmenneet tai tarkoituksellisesti luotu, saattaa niiden uudistaminen kohdata 

muutosvastarintaa. Muutosprosessi voi olla vähittäinen ja sattumanvarainen vuosien 

varrella tai se voi olla tietoinen, tarkkaan suunniteltu prosessi. (Widebäck s. 17) 

Tärkeimpiä yrityksen sisäisiä kontingenssitekijöitä olivat yrityksen tuote- ja 

markkinaratkaisut, sen kehitysvaihe, koko, käytetty tuotantoteknologia ja yritysjohdon 

tekemät päätökset. (Mintzberg s.119)

Yrityksen toiminta-ajatus täsmentyy yritysjohdon valitsemissa tuote- ja 

markkinaratkaisuissa. Nämä liittyvät kiinteästi toisiinsa, sillä valituilla markkinoilla 

olevien asiakkaiden tarpeet sanelevat mitä tuotteita yrityksen kannattaa kaupata.
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(Kyläkoski 1990 s.89) Yrityksen valmistamien tuotteiden/tuoteryhmien moninaisuus 

ja markkinaalueiden lukumäärä ja luonne vaikuttavat siihen millaiseksi yrityksen 

hierarkia muodostuu ja tätä kautta millainen on tarvittava ohjausjärjestelmä. Yritys 

muodostaa aina oman toimintatapansa jakaa toiminnot sekä markkinoiden että 

tuotteiden mukaan ja tästä aiheutuu usein ongelmia kustannusten jakoperusteiden 

määrittämisessä. Ongelmallisiksi ovat usein osoittautuneet tuotekehittelykustan- 

nusten jakaminen sekä yhteiskustannuksista ja niiden jakoperusteista päättäminen. 

Ongelmien painopistealue vaihtelee sen mukaan toimivatko yrityksen osat omina 

kokonaisuuksinaan tulosyksiköinä vai onko yritys jaettu osiin pikemminkin 

toiminnoittain. (Arwidi/ Samuelson s.45-46)

Yrityksen kehitysvaihe vaikuttaa siihen kuinka mutkikas ja muuttuvainen 

budjetointijärjestelmä on. Toimintaansa aloittavassa yrityksessä budjetointijärjes

telmä on yleensä yksinkertaisempi ja alttiimpi muutoksille kuin vanhemmissa 

yrityksissä. Juuri yksinkertaisuuden avulla järjestelmä pystyy hetken toimittuaan 

muuntautumaan yritykselle sopivaksi. Tämän takia ei heti yrityksen toiminnan alussa 

tulisikaan suunnitella liian monimutkaista ja yksityiskohtaista budjetointijärjestelmää, 

jota yritetään saada sopimaan yritykseen, sillä se saattaa estää oikeanlaisemman 

budjetointijärjestelmän nopeamman muotoutumisen. Budjetointijärjestelmä 

muotoutuu ja sitä muokataan ensimmäisten toimintavuosien aikana ja samalla se 

monimutkaistuu ja muuttuu yhä vakiintunemmaksi. (Bergstrand/Olve s.134) 

Organisaation ikääntyessä käytettävät järjestelmät ovat siis muuttununeet 

kaavamaisemmiksi. Niin kauan kuin muut asiat pysyvät ennallaan työstä tulee 

helpommin ennustettavaa. (Mintzberg s. 121) Nyky-yhteiskunnassa ympäristö 

kuitenkin muuttuu koko ajan, joten yrityksen on jatkuvasti kehitettävä 

järjestelmäänsä vastaamaan muita muuttuneita olosuhteita.
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Yrityksen kokoa voidaan mitata henkilökunnan määrällä, toiminnan laajuudella tai 

liikevaihdon määrällä. Yrityksen koko vaikuttaa sen suunnittelu- ja ohjausjärjestel

miin, sillä yrityksen suuri koko vaatii enemmän resursseja yrityksen jokaisen funktion 

tarpeisiin kuin pieni koko. Tästä johtuen isossa yrityksessä yhteydet suorite-, 

tuotannontekijä- ja rahoitusmarkkinoihin lisääntyvät ja monimutkaistuvat. Suurten, 

aiempaa monipuolisempien, resurssipanosten käyttö puolestaan vaatii lisää 

yrityksen eri toimintojen koordinointi- ja ohjaustehtäviä sekä lisää valvonnan tarvetta. 

Suurten yritysten ohjaus- ja suunnittelujärjestelmästä muodostuu siis usein 

moniulotteisempi ja -mutkaisempi kuin pienillä yrityksillä. (Kyläkoski s. 1980 s.192)

Erilaiset tuotantoteknologiatyypit saavat aikaan erilaisia budjettisuunnitteluun liittyviä 

ongelmia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että budjettisuunnittelu tulee 

vaikeammaksi ja vaativammaksi sen mukaan mitä monimutkaisempaa käytössä 

oleva tuotantoteknologia on ja mitä useammin se joudutan vaihtamaan uuteen. 

Tällöin budjetointiin osallistuvien henkilöiden määrä yleensä kasvaa, samoin kuin 

budjetointiin käytettävä aika lisääntyy. Vastaavasti jos yrityksen käyttämä 

tuotantoteknologia on yksinkertaista ja säilyy muuttumattomana vuodesta toiseen, ei 

budjetointikaan vaadi kasvavia voimavaroja, ja budjettisuunnittelu pysyy tältä osin 

keveänä ja muuttumattomana. (Sweeny/Rachlin s.5)

Budjetointijärjestelmän rakennetta saattaa muuttaa myös yrityksen kohtaama 

kriisitilanne. Eräs tärkeimmistä kriisitilanteiden aiheuttajista on yrityksen 

kannattavuus. Kannattavuuden ollessa hyvä yrityksen eri toiminnot toimivat usein 

totuttuun tapaan, eikä niiden muuttamiseen nähdä aihetta. Jos yrityksen 

kannattavuus alkaakin huonontua tai on muuten epätyydyttävää, liitetään se 

budjetointiin. Tilanne pyritään saamaan kontrolliin budjetointijärjestelmää 

uudistamalla ja budjetoinnin roolin tärkeyttä korostamalla. Kaikkien tasojen 

organisaatiossa on sitouduttava muutokseen, ja tämä saattaa vaatia jopa johtotason
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henkilöstön vaihtamista. (Hägg s. 140)

Huolimatta kontingenssitekijöiden laajasta kirjosta, on löydetty vain vähän 

yhtäläisyyksiä niiden vaikutuksesta organisaation tiettyyn osaan. Eri 

kontingenssitekijöiden tarkkoja vaikutuksia tai suhteellista tärkeyttä ei ole vielä 

pystytty määrittämään. Organisaatio onkin osajärjestelmiensä summa ja sen kaikkia 

osia tulisi tarkastella yhtä lailla. Onkin tutkittu, että organisaation päämäärät ja 

strategia vaikuttavat eniten siihen millaiseksi vallitsevat kontingenssitekijät 

muokkaavat organisaation. (Emmanuel and Otley s.48) Päämäärät ja strategiat ovat 

ylimmän johdon päätöksiä yrityksen halutusta tulevaisuuden tilasta. Voidaan siis 

todeta aiemmin esitettyjen kontingenssitekijöiden välillisesti vaikuttavan enemmän 

tai vähemmän yrityksen budjetointijärjstelmän muotoutumiseen, mutta viime kädessä 

ylimmän johdon johtamistapa ratkaisee näiden tekijöiden vaikutuksen. Budjetointiin 

liittyvällä johtamistavalla tarkoitetaan tässä sitä kuinka tärkeäksi ylin johto näkee 

budjetointijärjestelmän ja siihen liittyvät asiat sekä kuinka paljon se suhteessa viettää 

aikaansa näiden asioiden parissa. (Hägg s. 140)
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3 Budjettisuunnittelu

Kun yritys ensimmäisen kerran alkaa järjestämään budjetointiansa, on yrityksen 

luotava puitteet järjestelmän jatkuvuudelle. Budjetointijärjestelmä toimii tällaisena 

kehikkona. Sen rakentaminen aloitetaan selvittämällä organisaatio ja vastuualueet. 

Tämä jako on satettu tehdä jo aiemminkin, mutta se ei välttämättä sellaisenaan sovi 

siirrettäväksi budjetointijärjestelmään. Tarpeelliset muutokset on tehtävä, jotta 

vastuualueiden rajat tulevat selväksi. Tässä vaiheessa myös ylimmän johdon 

mukanaolopanos on oleellinen, sillä merkittäviä muutoksia ei voida toteuttaa ilman 

heidän myötävaikutustaan. Tämän jälkeen on yrityksen tilipuitteet järjestettävä niin, 

että ne rekisteröivät toiminnan tuotot ja kustannukset vastuualueittain. Tämä 

mahdollistaa tarkoituksenmukaisen raportointi- ja seurantajärjestelmän. 

(Jääskeläinen s.119-120)

Budjettisuunnitteluvaiheen tarkoituksena on luoda koordinoidut toimintasuunnitelmat, 

joissa tavoitteet ovat määritellyt ja vastuualueet ovat jaetut selkeästi (Alaluusua s.9). 

Budjettisuunnittelu voidaan jakaa kahteen prosessiin niissä esiintyvien toimintojen 

luonteiden mukaisesti. Nämä prosessit ovat analysointi- ja koordinointiprosessi. 

Prosessit ovat toisiaan täydentäviä, siten että analysointiprosessi muodostaa 

perustan koordinointiprosessin suorittamiselle.

Analysointiprosessin tarkoituksena on eri lähteistä saatavilla olevaa informaatiota 

yhdistelemällä luoda osabudjettiehdotelmia, jotka myöhemmässä vaiheessa 

koordinoidaan yhteen. Analysointiprosessin suorittamiseksi yrityksen on täytynyt 

kerätä informaatiota sen toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Informaatiota tarvitaan 

alustavista tavoitteista, käytettävissä olevista keinoista, näiden välisistä 

riippuvuussuhteista sekä itse prosessin ohjauksesta ja henkilöstöresursseista. 

Alustavien tavoitteiden tarkoituksena on pääasiassa auttaa selvittämään
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yksityiskohtaisesti, millaista toimintaa yrityksen eri osien on harjoitettava, jotta 

tavoitteet saavutetaan. Alustavat tavoitteet ohjaavat näin eri toimintavaihtoehtojen 

alustavaa valintaa. Budjetoijien työtä osabudjetteja laadittaessa rajoittavat 

olemassaolevat resurssit, strategiset ja taktiset suunnitelmat, ylemmän johdon 

antamat ohjeet sekä sidonnaisuus aiempina budjettikausina toimeenpantuihin 

ratkaisuihin. Analysointiprosessin lopputuloksena syntyvät vastuualuekohtaiset 

osabudjettiehdotelmat. (Alaluusua s.25-29) Analysointiprosessin rakenne selviää 

kuviosta 3.1.

Kuvio 3 .1
Analysointiprosessin rakenne ja ohjaus

Osabudjetit

PTS ja valvontatieto

Alustavat tavoitteet

Budjetoijien inf. järj.

Prosessin aikana 
annettavat ohjeet

Ohjeet ennen 
prosessin aloitusta

Ennusteet ja 
yritysjohdon ohjeet

Lähde: Alaluusua s. 30
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Koordinointiprosessin lähtökohta-aineistona toimivat analysointiprosessissa tuotetut 

osabudjettiehdotelmat. Koordinointiprosessin kulkua on kuvattu kuviossa 3.2. 

Koordinointiprosessissa osabudjettiehdotelmat koordinoidaan keskenään

yhteensopiviksi, niistä luodaan yrityksen pääbudjetit ja lisäksi varmistetaan jatkuvuus 

edellisen budjettikauden suunnitelmiin nähden. Prosessin aikana joudutaan 

ratkaisemaan mahdollisesti niukkojen resurssin jako-ongelma niistä kilpailevien 

yrityksen eri yksiköiden kesken. Tarkoituksena on aikaansaada asetetut tavoitteet 

mahdollisimman hyvin täyttävät osabudjetit, jotka voidaan vahvistamisen kautta 

ottaa yrityksen toiminnan perustaksi. Jos tyydyttävään loppuratkaisuun ei päästä, 

tarkistetaan asetettuja tavoitteita ja/tai suoritetaan analysointiprosessi uudestaan 

yhden tai useamman kerran. Analysointi- ja koordinointiprosessi eivät siten ole 

ainoastaan peräkkäisiä prosessja van ne voivat tapahtua rinnakkaisesti osittain 

samanaikaisesti. Kun tavoitteet täyttävät osabudjetit on saatu muotoiltua yrityksen 

johto vahvistaa ne toimintaa ohjaaviksi budjeteiksi. (Alaluusua s.30-33)
Kuvio 3.2
Koordinointi prosessi

resurssien allokointiAAuut suunnitelmat

•t Г ЭБ

PÄÄTÖS

Budjetti ehdotelmat

Koordinoidut
pääbudjetit

Pääbudjetit
(ehdotelmat)

Vahvistettu
toiminta
suunnitelma

Lähde: Alaluusua s.33
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Budjetointijärjestelmän rakennetta analysoitaessa voidaan erotta toisistaan tehtävä- 

ja prosessimuuttujat. Tehtävämuuttujat määrittelevät mikä on budjetoinnin rooli 

osana yrityksen koko ohjausjärjestelmää. Ne kertovat mitkä ovat 

budjetointijärjestelmän tehtävät: mitkä yritystä koskevista päätöksistä tehdään 

budjetointijärjestelmän puitteissa sekä miten toiminnan ohjaus on toteutettu. Mitä 

enemmän ohjaustoimintoja toteutetaan budjetointijärjestelmän puitteissa, sitä 

tehokkaammin budjetointijärjestelmä yleensä toimii. (Samuelson 1973 s.36) Proses

simuuttujat määrittelevät millainen on budjetointijärjestelmän rakenne ja mitä teh

täviä siinä esiintyy. Niistä ilmenee ketkä osallistuvat budjetointiprosessiin ja mitä teh

täviä suunnittelu- ja valvontaprosessien aikana suoritetaan. Prosessimuuttujat 

määrittelevät myös tavan, jolla tehtävät hoidetaan mm. kuinka paljon ATKta 

käytetään apuna budjetointiprosessin aikana. (Samuelson 1973 s.45)

Budjettia varten tarvittavan informaation kerääminen vaatii paitsi aikaa myös 

kustannuksia. Nämä kustannukset saattavat kasvaa yllättävänkin suuriksi. Yrityksen 

edun kannalta tulisi aina varmistaa, että saavutettavat hyödyt ovat kustannuksia 

suuremmat, eli budjetointiprosessi ei kuluta enempää resursseja kuin mitä sen avulla 

on pystytty säästämään. Kustannukset ovat kohtuullisen helposti mitattavissa, mutta 

budjetoinnin hyödyn määritys saattaa olla hankalampaa. Varmaa kuitenkin on, että 

budjetointi edistää hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamista. (Samuelson 1973 

s.9)

Budjetoinnista aikaansaatuja hyötyjä tai siitä aiheutuvia kustannuksia voidaan mitata 

joko suoraan tai epäsuorasti. Jos hyödyt ja kustannukset pystytään mittaamaan 

samalla mitta-asteikolla voidaan käyttää suoraa mittausta. Tavallisin yhteisesti 

käytettävä mittari on muodoltaan rahamääräinen. Suoraa mittausta käytettäessä 

voidaan hyötyjä ja kustannuksia suoraa verrata toisiinsa, jolloin pystytään laskemaan 

tehokkuudelle joko absoluuttisia (tuotot-kustannukset) tai suhteellisia
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(tuotot/kustannukset) arvoja. Useimmiten kuitenkin hyötyjä ja kustannuksia voi mitata 

ainoastaan mitta-asteikoilla, jotka eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. 

Tällöin mittaus on luonteeltaan epäsuoraa. Erityisesti hyötyjen mittaukseen on tällöin 

täytynyt luoda erilaisia kriteereitä arvostelun auttamiseksi. (Samuelson s.57-60)

Budjettimuuttujat on ovat niitä nimikkeitä, joille budjetin laatimisvaiheessa annetaan 

arvot. Budjettimuuttujien tavoitearvot kuvaavat sitä reaali- tai rahaprosessin 

tulevaisuuden tilaa, jonka yrityksen johto haluaa saavuttaa budjetointikauden 

lopussa tai sen aikana tietyllä mittaushetkellä. Budjettimuuttujien toteutuneet arvot 

puolestaan kuvaavat yrityksen reaali- tai rahaprosessin toteutunutta tilaa tietyllä 

mittaushetkellä budjettikauden aikana tai sen lopussa. Reaaliprosessia mittaavat 

budjettimuuttujat mittaavat toiminnan tuottoja ja kustannuksia sekä näiden 

perusteella laskettavia eri tehokkuus- ja kannattavuuslukuja. Rahaprosessin 

budjettimuuttujat mittaavat maksuvalmiuden ja rahoituksellista asemaa osoittavia 

tunnuslukuja. Budjettimuuttujat jaetaan ennuste-, päätös- ja seurausmuuttujiin 

(Samuelson 1973 s.25). Ennustemuuttujien arvot osoittavat budjetoijalle yrityksen 

ympäristön kehityksen budjettikauden aikana. Näihin arvoihin budjetoija ei voi 

vaikuttaa, vaan hän joko ennakoi tai saa ne annettuina budjettisuunnittelun 

yhteydessä. Päätösmuuttujat ovat niitä budjettimuuttujia, joiden arvot ovat 

budjetoijan päätöksenteon kohteina. Ne kuvaavat ennustemuuttujien antamissa 

rajoissa mahdollisia toimintavaihtoehtoja. Seurantamuuttujien tavoitearvot ilmaisevat 

ne lopulliset tavoitteet, joihin budjetilla pyritään. Seurantamuuttujien arvot 

määräytyvät siten ennuste- ja päätösmuuttujien saamien arvojen perusteella.
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3.1 Budjetin tehtävät

Yrityksen budjetti laaditaan tiettyjen päätavoitteiden eli tehtävien saavuttamiseksi. 

Nämä budjetin tehtävät voidaan jakaa traditionaalisiin ja moderneihin tehtäviin. 

Traditionaalisia tehtäviä ovat suunnittelu, koordinointi ja valvonta. Ne kohdistuvat itse 

budjettiin dokumenttina ja sitä kautta suoraan yrityksen tuloksen muodostumiseen. 

Nämä ovat ensisijaisia tehtäviä yrityksen budjetointiprosessin aikana. Moderneihin 

tehtäviin kuuluvat kommunikointi, motivointi, vastuualueiden täsmentäminen ja 

suorituksen arviointi. Nämä tehtävät puolestaan kohdistuvat budjetointiprosessiin ja 

budjetoijiin. Modernien tehtävien vaikutus yrityksen tuloksen muodostumiseen on 

epäsuora, mutta ne on silti otettava huomioon, sillä tietyissä tilanteissa niiden 

vaikutus voi olla merkittäväkin. (Arwidi/Samuelson s.21-23) Jokainen budjetti ei 

palvele kaikkia näitä tehtäviä, mutta pitää muistaa että useimmilla budjeteilla on 

monia rooleja, jotka saattavat olla aivan vastakkaisiakin. (Emmanuel and Otley 

S.112)

Budjettia laadittaessa on jo toiminnan suunnat määritelty pitkän tähtäyksen strate

giasuunnittelussa. Budjetti toimiikin näiden päätösten operationalisointivälineenä 

kertoen millä keinoin tavoitteet saavutetaan. Budjetti pakottaa miettimään näitä 

käytännön toteutuksia jo etukäteen eikä vasta ongelman ilmaannuttua, jolloin 

parhaat toimintavaihtoehdot on jo ehkä menetetty. Suunnittelemalla etukäteen 

vältetään liian kiireinen ja harkitsematon päätöksenteko ja säilytetään yhteys pitkän 

tähtäyksen suunnitelmiin. (Drury s.441) Suunnittelun tehtävänä on myös laatia 

vertailukohta tuloksen mittaukselle ja muille valvontatoimenpiteille, jotka puolestaan 

auttavat tulevaisuudessa tekemään entistä parempia suunnitelmia. (Euske s.19)

Koordinoinnilla tarkoitetaan yrityksessä olevien toimintojen sovittamista yhteen 

siten, että aiemmin asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Yrityksen eri osien
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toiminnot tarvitsevat toimiakseen resursseja, joiden optimaalinen käyttö on 

tehokkuuden perusedellytys. Jos toimintoja ei koordinoida, saattaa olla vaarana, että 

eri osien johtajat tekevät lähes vastakkaisia toimia luullen niiden olevan paras tapa 

toimia. (Arwidi / Samuelson s.21) Koordinointia tapahtuu ensinnäkin yrityksessä 

laadittavien eri osabudjettien välillä. Budjetti näyttää toimintojen väliset yhteydet ja 

auttaa tunnistamaan ja korjaamaan esiintyvät yhteensovitusongelmat ajoissa. 

Esimerkiksi myynti- ja valmistusbudjettien on oltava sopusoinnussa keskenään. 

Usein ensimmäisessä budjettiversiossa yhteensopivuusongelmat vasta huomataan 

ja tarvitaan moniakin korjauksia ennenkuin yrityksen budjetti tulevalle 

toimintakaudelle voidaan hyväksyä. (Drury s.441) Lopputuloksena tulisi olla yrityksen 

kannalta paremmat päätökset kuin mitä olisi voinut syntyä ilman toiminnan 

koordinointia. (Hägg s.5)

Osabudjettien välisen koordinoinnin lisäksi budjettia laadittaessa koordinointia 

tapahtuu kun yrityksen eri osabudjetit yhdistellään pääbudjeteiksi. Tämän yhdistelyn 

kautta voidaan mm. eri tunnuslukuanalyysien avulla todeta onko yrityksen toiminta 

mahdollista ja saavutetaanko asetetut tavoitteet. Paitsi budjetin laadintavaiheessa, 

myös tarkkailuvaiheessa tapahtuu koordinointia. Yrityksen yhden osan 

budjetti poikkeamat on saatava riittävän nopeasti muiden osien tietoon, jotta 

toimintaa voidaan sopeuttaa kokonaisvaltaisesti esim. laskeneet myyntimäärät voivat 

vaikuttaa mm. valmistus- ja rahoitusbudjetteihin. Budjettisuunnittelua ja koordinointia 

tarkastelen lähemmin tässä tutkielman kolmannessa luvussa.

Tehokkaan toiminnan takaamiseksi yrityksen jokaisen osan on tunnettava 

yrityksensä päämäärät ja toimintapolitiikat. Samoin jokaisen on tiedettävä oma 

paikkansa ja omat tehtävänsä yrityksen budjetointijärjestelmässä. Budjetointi toimii 

eräänä säännöllisenä yhteydenpitovälineenä eri johdon hierarkiatasojen sekä myös 

yrityksen eri osastojen välillä. (Arwidi / Samuelson s.22) Budjetoitaessa ylin johto
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tuo alemmille tasoille tietoon mitä tuloksia tulisi saavuttaa ja miten. Kommunikointia 

ei kuitenkaan tapahdu vain ylemmältä johdolta alemmille hierarkiatasoille, vaan 

myös alempi johtotaso kommunikoi ylemmille tasoille mm. tuoden budjetin 

suunnitteluvaiheessa esiin omia ehdotuksiaan realistisiksi budjettitavoitteiksi. Tärkein 

rooli kommunikoinnilla onkin juuri budjetttisuunnitteluivaiheessa (Drury s.441).

Budjettikauden jälkeen budjetti toimii valvontatoimenpiteiden perustana. 

Verrattaessa toetutuneita lukuja budjetoituihin huomaten lukujen väliset erot. Tällöin 

voidaan kiinnittää huomio oleellisiin poikkeamiin, selvittää niiden syyt ja ryhtyä 

tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä 

ajoissa, on budjetti jaettava lyhyempiin seurantajaksoihin. Seurantajaksojen pituus 

vaihtelee toiminnoittain esim. kassabudjetin kohdalla se saattaa olla viikko ja 

valmistusbudjetin kohdalla neljännesvuosi. (Bergstrand 1994 s.93) Budjettivalvontaa 

käsittelen tarkemmin tämän tutkielman neljännessä luvussa.

Budjetti luo tavoitteen joka tietyissä olosuhteissa on saavutettavissa. Tavoitteet 

saatuaan yrityksen eri osat voivat työskennellä hajautetusti, eikä johdon tarvitse 

koko ajan kertoa jokaiselle mitä tehdä. (Bergstrand 1994 s. 93) Motivointi budjetti- 

tehtävänä tarkoittaa, että budjetoinnin avulla luodaan näitä tavoitteita yrityksen ope- 

raationalliselle johdolle. Näihin tavoitteisiin kohdistuvat odotukset sekä niihin liittyvät 

suorat tai epäsuorat palkinnot ja rangaistukset vahvistavat motivaatiota. Tämän takia 

on tärkeää miettiä miten budjettitavoitteet muotoillaan ja millä lailla ja minkälaisia 

palkkioita niihin liittyy, jotta pystytään saavuttamaan mahdollisimman korkea 

motivaatioaste yrityksen henkilöstön keskuudessa. (Arwidi / Samuelson s.22)

Eräs budjettivalvonnan tehtävistä on tavoitteiden saavuttamisasteen mittaus. Jotta 

palkitsemis- ja toiminnan ohjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein täytyy budjetin 

osoittaa kuka on vastuussa mistäkin osa-alueesta. Organisaatiorakenne vaikuttaa
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siihen minkä tyyppisenä kutakin vastuualuetta kohdellaan; ovatko ne vain 

kustannuspaikkoja vai tulos- tai investointiyksiköitä. Tämä vaikuttaa laajuuteen, jolla 

vastuualueen johtajan on laadittava budjettinsa. Paikan luonteen pitäisi määräytyä 

niiden tuottojen ja kustannusten mukaan, joihin johtajalla on aito vaikutusvalta. 

(Emmanuel and Otley s.113) Laaditun budjetin puitteissa vastuuhenkilöillä tulisi olla 

vapaus toteuttaa suunnitelmat parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta samalla 

kantaen vastuun toimintansa seurauksista. (Bergstrand/Olve s.18) Vastatessaan 

myös epäsuotuisista poikkeamista johtaja todennäköisesti välttää tarpeetonta 

budjetista poikkeamista. (Bergstrand 1994 s.93) Vaikutettavissa olevien

kustannusten määrä voi vaihdella tarkasteluperiodista riippuen. Kustannukset, joihin 

yksikön johto ei voi vaikutta lyhyellä aikavälillä, saattavat olla heidän 

vaikutusvallassaan pitemmällä tähtäimellä. Tällaisia kustannuksia ovat mm. 

vuokrakustannukset. Vastuuhenkilön tulisi olla mukana päättämässä omaa aluettaan 

koskevasta budjetista ja hyväksyttävä asetetut tavoitteet. (Riistämä s.362) Oman 

vastuualueen budjettinsa lisäksi johtaja voi yrittää vaikuttaa tapaan, jolla suoritusta 

mitataan tai budjetointisysteemin yleiseen rooliin. (Hägg s. 131)

Palkinnot ja rangaistukset liittyvät usein kykyyn saavuttaa budjetoidut arvot. 

Arvioitaessa suoritusta tulisi ottaa huomioon olosuhteet, jossa toiminta todella 

tapahtui. (Drury s.442) Lisäksi tulisi ottaa huomioon kireysaste, jolla budjetti on 

laadittu. Kireän budjetin epäsuotuisat poikkeamat ainoastaan osoittavat budjetin 

toimivan. Jos tätä ei huomioida, saattaa kireän budjetin motivaatiovaikutus kadota 

tulevaisuudessa. (Emmanuel and Otley s.119) Keskimäärin realistiset 

budjettitavoitteet saavat johtajat parempiin suorituksiin kuin liian löysät tai liian kireät 

(Amey s.241). Tapa suhtautua budjetoituihin arvoihin on kuitenkin kiinni johtajan 

persoonallisuudesta. Toiset pitävät löysistä tavoitteista ja tuntevat onnistuvansa 

ylittäessään ne, toiset taas kokevat kireämmät tavoitteet haasteeksi hyvään 

suoritukseen. (Hägg s.143) Myös menneet tapahtumat vaikuttavat tavoitteiden
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asetantaan. Liian hyvä tai liian huono aikaisempi tulos saattaa johtaa ylioptimistisiin 

tuloskehitysarviointeihin, vaikkei ennuste tarjoaisikan niille suoranaista tukea. Tällä 

on tarkoitus hakea sen hetkistä hyväksyntää, tietäen että tulevaisuus voi tuoda 

suuria petymyksiä. (Emmanuel and Otley s.116)

Kaikkia näistä budjetin tehtävistä ei esiinny yhdessä yrityksessä samaan aikaan. 

Jokaisella budjetilla on kuitenkin useita tehtäviä ja nämä tehtävät voivat olla 

keskenään ristiriitaisia. Esim. motivaatiotarkoituksessa asetetut korkeahkot tavoitteet 

eivät välttämättä sovi suunnitteluun ja koordinointiin, koska näiden tavoitteiden 

saavuttaminen ei ole yhtä todennäköistä kuin hieman matalampien tavoitteiden. 

(Drury S.442) On esitetty, että yrityksen pitäisi joissain tapauksissa asettaa 

työntekijöiden motivoimiseksi korkeammat tavoitteet ja käyttää suunnittelussa 

alhaisempia. Tämä voi aiheuttaa ristiriitoja ja sekavuutta henkilöstön keskuudessa, 

eikä ole usein tarpeenkaan kunhan tavoitteet pysyvät riittävän realistisella tasolla. 

(Arwidi / Samuelson s.99) Jos tällaisia ristiriitoja esiintyy tai muusta syystä joudutaan 

tinkimään jonkun tehtävän laadusta tulisi ensisijaisesti huomio kiinnittää itse 

budjettiin ja sen käyttöön liittyviin tehtäviin. Näitä tehtäviä ovat suunnittelu, valvonta 

ja koordinointi. (Samuelson 1973 s.11) Budjetin eri tehtävät toimivat kuitenkin 

useammin toisiaan täydentävästi. Esim. vastuualueiden jako helpottaa 

suunnittelutehtävässä kun asetetaan yritykselle budjettitavoitteita. (Arwidi / 

Samuelson s.22)

3.2 Tavoitteiden asetanta

Budjetin laadinta aloitetaan mahdollisimman realististen budjettitavoitteiden 

asettamisella. Budjettitavoitteet ovat raha- tai reaaliperusteisia määrälukuja, joissa 

yrityksen tai sen osan toivotaan olevan budjettikauden lopussa. Lukujen on oltava
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siinä muodossa, että operationalisointi voidaan suorittaa niihin perustuen. Tämä 

auttaa budjettivalvontaakin, sillä tulosten ja tavoitteiden mittayksikkö on sama. 

(Kyläkoski 1980 s.53)

Rahamääräisten tavoitteiden mittauksessa voi ongelmaksi tietyissä tapauksissa tulla 

rahan aika-arvon huomioon ottaminen. Suurimmat laskennalliset ongelmat ilmenevät 

yleensä varaston arvostuksessa; mihin arvoon aineet ja tarvikkeet, puolivalmisteet ja 

valmiit tuoteet tulisi arvostaa. Myös inflaation huomioonottaminen saattaa olla 

ongelmallista tavoitteiden asettamisvaiheessa. Ensinnäkin tulevan inflaation 

voimakkuuden arviointi saattaa olla hankalaa. Vaikeuksia on tällöin sekä yrityksen 

tarvitsemien raaka-aineiden ostohintojen että omien tuotteiden myyntihintojen 

määrittämisessä. Mahdollisimman todenmukainen arviointi on tärkeää, sillä erilaiset 

arviot inflaation voimakkuudesta saattavat antaa eri toimintavaihtoehdoille erilaisen 

kannattavuusjärjestyksen. Budjetin yhtenäisyyden kannalta yrityksen on 

varmistettava, että yrityksen jokainen osasto käyttää laskelmissaan saman suuruisia 

inflaatio-odotuksia. Motivaation kannalta ja budjettiseurantaa varten saattaa olla 

tarpeen selvittää myös inflaatiosta puhdistetut arvot. Tällöin saadaan selville 

asioiden todelliset syyt. (Bergstrand / OI ve s. 87)

Budjettitavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden sisällön mukaan: kohde-, 

aika- ja määrätavoitteet. Kohdetekijä ilmaisee mitä kukin tavoite koskee esim. tietyn 

raaka-aineen hankintaa. Aikatekijä ilmaisee koska määrätty aktiviteetti tapahtuu. 

Aikatekijä vo kohdistua tiettyyn hetkeen, esim. milloin tuotannontekijä hankitaan, tai 

se voi kohdistua pidempäään ajanjaksoon, esim. koska tietty kampanja toteutetaan 

tai tuotteet tuotetaan. Määrätekijä ilmaisee fyysisinä mittoina (kg, kpl) kuinka suures

ta erästä on kyse. Hintatekijä saadaan mukaan budjettitavoitteisiin kun kohde- ja 

määrätekijän ilmaisemat tavoitteet muutetaan rahamääräisiksi aikatekijän 

osoittaman ajanhetken hintataso-odotusten mukaisesti. Tällöin toimintasuunnitelmat
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muuttuvat taloudellisin mittarein ilmaistuiksi. Määrätekijä toimii kohdetekijää 

täsmentävänä ilmaisuna, mutta muuten kohde-, määrä- ja aikatekijää voidaan 

käsitellä toisistaan riippumattomasti suunnitteluvaiheessa. Hintatekijä sen sijaan on 

riippuvainen näistä kaikista kolmesta muusta tekijästä ja sen arvo määräytyy niiden 

osoittamien arvojen mukaan. (Samuelson 1973 s. 18)

Tavoitteiden asettaminen edellyttää tietoa sekä yrityksen ulkoisesta että sisäisestä 

ympäristöstä. (Bergstrand/Olve s. 16) Yritys laatii ennusteita tavoitteiden pohjaksi 

siitä millainen toimintaympäristö tulee olemaan. Ennusteet ovat sellaisten tulevai

suuden tapahtumien tunnistamista, joihin yrityksellä ei ole ollenkaan valtaa tai valta 

on hyvin vähäinen. (Emmanuel and Otley s.111) Yrityksen budjetointia varten 

laatimat ennusteet koskevat kilpailijoiden ja asiakkaiden käyttäytymistä, julkisen 

vallan suunnitelmia yms. Ennusteiden laatiminen on usein hankalaa, sillä monet 

asiat ovat linkittyneinä toisiinsa. Esim. yrityksen päättäessä tuotteidensa hinnasta, 

tarvitsee se tietoa tuotantokustannuksesta ja markkinakysynnästä. Tuotteen hinta 

puolestaan vaikuttaa markkinakysynttään, joka puolestaan määrää tarvittavan 

tuotantomäärän, josta yksikkökustannukset riippuvat. (Emmanuel and Otley s.115)

Ennusteen laatimisessa voidaan tietyissä tapauksissa käyttää hyväksi aiemmilta 

vuosilta olevaa historiatietoa. Näin erityisesti, kun yrityksen toimintaolosuhteet ovat 

vakaat eikä ympäristömuutoksia ole odotettavissakaan. Vakaassa toiminta

ympäristössä voidaan yrityksen haluttu taloudellinen tila saavuttaa pienemmin 

riskein, sillä eri tulevaisuuden mahdollisuudet pystytään ennakoimaan varmemmin. 

(Alaluusua s.27) Ennusteita laadittaessa on selvitettävä myös miten asioita halutaan 

arvostaa. Tavallisimmin mitataan todennäköisimmin toteutuvaa arvoa. Toinen 

vaihtoehto on mitata odotettavissa olevaa arvoa, joka muodostuu jonkinlaiseksi 

keskiarvoksi mahdollisista toteutumista. Nämä kaksi eroavat toisistaan silloin kun 

oletettujen vaihtoehtojen jakaumat ovat vinoja. (Emmanuel and Otley s117)
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Ennusteet eivät kuitenkaan yksinään riitä budjettitavoitteiden pohjaksi vaan 

ennustusten lisäksi yrityksen tavoitteisiin vaikutavat tulevaisuuden suunnitelmat. 

Suunnittelu on yritys muotoilla tulevaisuutta niiden tekijöiden kautta, joihin pystytään 

vaikuttamaan tehtyjen ennusteiden perusteella. (Emmanuel and Otley s.111) Yritys 

voi laatia useita toimintavaihtoehtoja erilaisille mahdollisille tulevaisuuden tiloille. 

Kaikkeen ei kuitenkaan koskaan voi varautua, sillä odottamattoman varalle on 

mahdotonta laatia suunnitelmia. (Euske s17) Suunnittelun tarkoituksena on vertailla 

näitä mahdollisia toimintavaihtoehtoja ja löytää ne, jotka takaavat yritykselle parhaan 

tuoton. (Bergstrand / Olve s. 32) Tällaisia suunnitelmia voivat olla mm. markkinointi

suunnitelma tai yrityksen organisatoriset muutokset.

Suunnitteluvaiheessa saattaa tulla esille kapasiteettirajoituksia. Joka yrityksessä on 

jokin tekijä, joka rajoittaa tuloksen tekoa tiettynä ajanjaksona. Budjetointi aloitetaan 

tavallisesti tästä toimintaa eniten rajoittavasta tekijästä. Tavallisimmin tämä on 

myyntibudjetti, mutta toiminnan luonteesta riippuen se saattaa olla jokin muukin, 

kuten rahoitus- tai valmistusbudjetti. (Riistämä & Jyrkkiä s.354) Rajoittavien 

tekijöiden kohdalla otetaan huomioon rajoitteet ja selvitetään kuinka ehdottomia ne 

ovat, esim. konekapasiteetin rajoittaessa tuotantoa voidaan harkita uusien koneiden 

tai valmiiden tuotteitten ostamista. (Riistämä & Jyrkkiä s.351) Toisinaan 

suunnitteluvaiheen aikana saattaa paljastua, että yrityksellä on tulevalla kaudella 

ylikapasiteettia, resursseja joita ei saada tyydyttävästi käyttöön. Tällaisten resurssien 

ylläpitäminen on kallista. Ylikapasiteetista tulisi ensin selvittää onko tilanne tilapäinen 

vai pysyvä ja kuinka herkkä se on olosuhteiden muutoksille. Jos ylikapasiteetista ei 

haluta luopua, voidaan resursseja yrittää uudelleensuunnata esim. siirtämällä 

henkilöstöä talon sisällä toisiin tehtäviin. (Bergstrand / Olve s15)
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3.3 Osabudjettien laadinta

Yrityksen budjetti koostuu monista osabudjeteista, jotka koordinoidaan pääbudjetiksi. 

Osabudjetit on laadittu funktioittain, sillä se on vastuualuetaso, jolla niitä voidaan 

laatia kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti, mutta samalla se on myös 

organisaatiotaso, joka toteuttaa jokapäiväisiä tehtäviä ja näin pyrkii täyttämään 

budjetin. (Kyläkoski 1980 s.54) Budjetin jäsentäminen riippuu yrityksen toimialasta. 

(Riistämä s.354) Yrityksen eri osa-alueita koskevat osabudjetit voivat olla kohde- 

(esim. mm. tuote, asiakas), toiminto- (mm. valmistus, myynti, varasto) tai 

vastuualuebudjetteja.

Jos jokin yrityksen budjeteista on pohjana yrityksen muiden osien budjetille, tulisi 

sen valmistua ensiksi, jotta muilla osastoilla on realistinen pohja omille suunnitel

milleen. Tuotteita valmistavassa yrityksessä tavallisin linkki kulkee myyntibudjetista 

varasto- ja valmistusbudjetin kautta ostobudjettiin. Samanlainen tilanne on suurissa 

yrityksissä, joissa on sisäisiä palveluja tiettyyn hintaan myyvä yksikkö tai käytetään 

sisäisiä siirtohintoja. Tällöin hinnastot näille ostohinnoille tulee valmistaa hyvissä 

ajoin, jotta yrityksen muut osat pystyvät huomioimaan ne oikeamääräisinä 

budjeteissaan. (Samuelson 1983 s.74)

Osabudjetteja laadittaessa on otettava huomioon, että normaalitilanteessa yritys 

jatkaa toimintaansa budjettikauden jälkeenkin. Hyvin laaditut strategiset ja taktiset 

suunnitelmat luovat tukevan pohjan jatkuvuudelle. Osabudjeteista tämä jatkuvuus 

tulee selvimmin esille investointi- ja varastobudjetissa, joista viimeksi mainitusa 

voidan haluta jättää optimaalinen varmuusvarasto, joka siirtyy seuraavalle 

budjettikaudelle. (Jääskeläinen s.141)
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3.3.1 Budjetointimenetelmät

Budjetointi menetelmät eroavat toisistaan tehtävien suoritusjärjestyksen, toiminnan 

alkuunpanijan ja budjetointikierrosten lukumäärän suhteen. (Arwidi / Samuelson 

s. 137) Tehtävien suoritusjärjestys ilmentää mitkä informaation osat koetaan 

tärkeimmiksi, siis ne joiden pohjalta budjettia lähdetään muodostamaan. Budjetointi 

menetelmiä on kolmenlaisia: suorat menetelmät, kertaavat menetelmät ja 

yhdistelmämenetelmät. (Bergstrand/Olve s.32-36, Bergstrand s.30-45)

Suorat menetelmät voidaan jakaa edelleen kahteen ryhmään työjärjestyksestä 

riippuen. Nämä ryhmät ovat build up - ja break down -menetelmät. Build-up 

-menetelmän kulku on esitetty kuviossa 3.3 ja break down -menetelmän kulku 

kuviossa 3.4.

Kuvio 3.3
Suoramenetelmä: Build-up

Ylinjohto
Edellytykset

Budjetoija

Lähde: Bergstrand/Olve s.33
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Build-up -menetelmässä ylin johto ja budjettipäällikkö antavat vastuualueille 

yleisluontoisia ohjeita ja toimintaedellytyksiä budjettien laatimisen pohjaksi. Tämän 

jälkeen kukin vastuualue laatii oman osabudjettiehdotelmansa. Nämä kootaan sen 

jälkeen koko yritystä koskeviksi pääbudjeteiksi. Tässä mallissa yritysjohdon rooli on 

vähäinen buidjetin laatimisen alkuvaiheessa. Johto ei tuo omia tavoitteitaan 

kovinkaan aktiivisesti esille, joten se saattaa joutua tyytymään ajattelemiaan 

alempiin tavoitteisiin. Budjetoijat sen sijaan saavat suhteellisen vapaasti määrätä 

omat budjettinsa. Tämä nostaa työmotivaatiota ja saa budjetoijat sitoutumaan 

tavoitteisiin. Build up -menetelmä voisi soveltua esim. monialayrityksiin tai yleensä 

suuriin yrityksiin, joiden toiminta on jaettu divisiooniin, jotka ovat toisistaan 

riippumattomia.

Kuvio 3.4

Suoramenetelmä: Break-down

Ylinjohto Karkeat pääbudjetit

Budjettipäällikkö

Budjetoija

Osabudejetti-
ehdotukset
——*

l

k
Budjetti

Osabudjettien koordinointi
i---------------------------------

¥

¥

Lähde: Bergstrand/Olve s.33
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Break down -menetelmässä johdon rooli budjetoinnin alkuvaiheessa sen sijaan on 

erittäin suuri. Yritysjohto laatii suhteellisen yksityiskohtaiset osabudjetit, jotka se 

välittää kunkin vastuualueen budjetoijille. Budjetoijat saavat tehdä omia 

muutosehdotuksiaan ja täsmennyksiään johdon antamien raamien puitteissa. 

Lopuksi korjatut osabudjetit kootaan yhteen. Yrityksen johdolta vaaditaan 

suurempaa tietoa eri osatekijöistä, jotta se pystyy laatimaan realistisia osabudjetteja. 

Jos tässä ei onnistuta saattaa työntekijöille aiheutua motivaatio-ongelmia, jos 

tavoitteet koetaan epärealistisiksi. Parhaiten break down -menetelmä sopii yrityksiin, 

joissa ylimmällä johdolla on muutenkin suuri päätöksentekovalta. Syy break down 

-menetelmän käyttöön voi olla, että johdolla on joitain vaativia tavoitteita, joita se 

haluaa toteuttaa pilkkomalla ne operatiivisen tason toteutettavaksi. Ylin johto saattaa 

myös pelätä, että alempi taso tietoisesti vääristelisi tietoa.

Suorien budjetointimenetelmien merkittävin piirre on siis se, että budjetoijat 

osallistuvat budjetointiprosessiin vain kerran. Eri organisaatiotasot eivät myöskään 

mainittavammin tee yhteistyötä. Tällainen prosessi on helppo organisoida ja vaatii 

yritykseltä vähemmän resursseja kuin muut menetelmät. Toisaalta 

budjetointiprosessiin loppuvaiheessa osallistuvat eivät pysty kovinkaan paljon 

vaikuttamaan lopullisen budjetin tasoon. Osabudjettien yhdisteleminen saattaa olla 

myös vaikeaa ja epätäydellistä, jolloin yrityksen paras tulos jää saavuttamatta.

Kertaavassa menetelmässä budjetin laatiminen suoritetaan usealla 

budjetointikierroksella. Näitä kierroksia on vähintään kaksi. Kertaavan menetelmän 

käyttö ilmenee kuviosta 3.5. Tavallisimmin budjetoijat laativat ensin omat alustavat 

osabudjettiehdotelmansa. Johto kokoaa nämä ja muodostaa käsityksensä 

seuraavan budjettikauden mahdollisuuksista. Tämän jälkeen johto antaa tarkemmat 

ohjeet ja täsmentää kullekin vastuualueelle sen tavoitteet. Budjetoijat vuorostaan
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antavat omat vastauksensa näihin muutosehdotuksiin ja näitä kierroksia jatketaan 

kunnes yrityksen pääbudjetit ovat hyväksyttävässä muodossa. Kertaava menetelmä 

voi edetä myös break down -tyyppisesti, jolloin budjetointikierrokset alkavat 

ylimmältä johdolta päin. Kertaavalla menetelmällä saadaan paremmin hyödynnettyä 

koko yrityksessä oleva tieto ja budjeteista tulee näin tarkempia. Budjetointikierrosten 

lisääntyminen vaatii kuitenkin suurempaa työmäärää kaikilla organisaatiotasoilla.

Kuvio 3.5

Iteratiivinen menetelmä

Ylinjohto

Budjettipäällikkö

Budjetoija

Ehdotusten

Alustavat osa- 
budjettiehdotukset

Muutos-
ohjeet Osabudjettien

koordinointi
Budjetti

Osabudjettien
laadinta

Lähde: Bergstrand/Olve s. 36

Yhteistyömenetelmän kulku on esitetty kuviossa 3.6. Yhteistyömenetelmä alkaa 

tavoitekeskustelulla. Siinä yrityksen johto ja budjetoijat yhdessä keskustelevat 

vastuualuekohtaisista tavoitteista, mahdollisuuksista täyttää ne ja liikkumavarasta. 

Tavoitekeskustelun pohjalta syntyvät täsmennetyt budjettiedellytykset, joiden 

puitteissa budjetti tulisi laatia. Näiden edellytysten pohjalta budjetoijat laativat omat
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vastuualuekohtaiset osabudjettinsa. Yrityksen johto kokoaa nämä osabudjetit yhteen 

ja koordinoi ne yrityksen pääbudjeteiksi. Budjetointikierroksia on siis vain yksi, mutta 

siitä huolimatta saadaan eri organisaatiotasoilla oleva tieto käyttöön ja budjeteista 

tulee suhteellisen tarkkoja. Budjetoijien työpanos on pienempi kuin kertaavassa 

menetelmässä, mutta johdolta vaaditaan paljon aikaa sekä paneutumista

budjetointiin.

Kuvio 3.6

Yheteistyömenetelmä:

Tavoitekeskustelu Budjettiedellytysten

Budjettipäällikkö

Tavoitekeskustelu

Budjetti

laadinta

Lähde: Bergstrand/Olves.36

Edellä esitellyt budjetointimenetelmät ovat perusmenetelmien päätyypit. Käytännös

sä yrityksissä esiintyy käytössä monenlaisia variaatioita tässä esitellyistä malleista. 

Budjetointimenetelmien käytännön sovellukset ovat aina yrityskohtaisia ja ne ovat 

muodostuneet yrityksen tarpeiden mukaiseksi. Tämän takia eri
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budjetointimenetelmiä ei voi asettaa yksiselitteiseen paremmuusjärjestykseen. 

Jokaisella menetelmällä on omat hyvät ja huonot puolensa ja käytettävän 

menetelmän tarkoituksenmukaisuus riippuu yrityksen tarpeista. (Bergstrand 1973 

s. 122)

Kuvio 3.7

Budjetoinnin edellytysten, tavoitteiden ja menetelmien 
välinen yhteys

Build up YhteistyöKerta a va

Motivointi Valvonta

Break down

Suunnittelu
Kommunikointi
koordinointi

T avoitteen 
muodostaminen

ULKOISET TEKIJÄT
- Arvoym paristo
- Suhdanteet
- Sidosryhmät
- Kilpailijat

SISÄISET TEKIJÄT
- TuoteVmarkkina- 

ratkaisut
- Kehitysvaihe
- Koko
- Teknologia
- Johdon 

päätökset

Lähde: Mukaillen Bergstrand / Olve s.38

42



Yrityksen tarpeisiin vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä ne budjetin tehtävät, 

jotka yrityksen johto kokee erityisen tärkeiksi ts. tavoitteet, jotka johto pyrkii 

budjetoinnin avulla saavuttamaan. Nämä tavoitteet vaihtelevat ajankohdasta toiseen 

ja ne saattavat vaihdella samaan konserniin kuuluvien eri tytäryhtiöiden välillä. Myös 

laskentajärjestelmän kokonaisrakenne omalta osaltaan sanelee budjetointijärjestel

män muodon. Kuviossa 3.7 esitetään budjetoinnin edellytysten, tavoitteiden ja 

budjetointi- menetelmien välistä yhteyttä. (Bergstrand/Olve s.37-38)

Sen tarkoituksena on havainnollistaa budjetointimenetelmän valintaperusteitten 

kokonaisuutta. Sisäiset ja ulkoiset tekijät muodostavat edellytykset budjetoinnille. 

Samalla nämä tekijät määrittelevät sen, mitkä seikat koetaan tärkeiksi. Nämä ovat 

päätavoitteita, joiden perusteella budjetointimenetelmän valinta pitkälti suoritetaan. 

Jos budjetoinnin päätehtävänä on työntekijöiden motivointi, on luonnollinen valinta 

build up -menetelmä. Tällöin suunnittelu koetaan demokraattiseksi ja työntekijät 

tuntevat voivansa vaikuttaa budjetin muotoutumiseen, jolloin he myös sitoutuvat 

valmiiseen budjettiin.

Build up -menetelmä on useimmiten helppo toteuttaa eikä se vaadi paljoakaan 

resursseja, mutta se johtaa usein huonoon koordinaatioon eri toimintojen välillä. 

Silloin kun on tärkeää koordinoida eri toiminnot ja osastot mahdollisimman hyvin ja 

kun on tarvetta vielä suunnitteluvaiheessa tarkentaa määrityksiä, on kertaava 

mnetelmä paras. Myös tässä työntekijät tuntevat voivansa vaikuttaa budjetin muo

toutumiseen, jolloin motivaatio ja sitoutuminen pysyvät korkeina. Iteratiivinen 

budjetointi on kohtuulisen helppo järjestää, eikä se vaadi kohtuuttomasti aikaa 

yrityksen johdolta. Budjetoivat osastot sen sijaan joutuvat käyttämään suunnitteluun 

runsaastikin aikaa, varsinkin jos koordinoinnin maksimoimiseksi joudutaan tekemään 

useita budjetointikierroksia. Tämä puolestan saattaa lisätä työntekijöiden
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tyytymättömyyttä ja tuntua kahteen kertaan tehdystä työstä. Näitä haittoja voidaan 

vähentää käyttämällä yhteistyömenetelmää, joka takaa myös hyvän 

koordinaatiotuloksen.

Silloin kun kokonaisuus on yrityksen kannalta tärkein ja käytössä olevat resurssit 

ovat niukat, sopii parhaiten käyttöön break down -menetelmä. Samoin valvonnan 

ollessa merkittävässä asemassa sopii tämä menetelmä, sillä se korostaa 

yritysjohdon roolia. Break down -menetelmä on nopea ja yksinkertainen keino 

saavuttaa halutut tavoitteet ja myös valvoa niitä, mutta se koetaan usein liian 

auktoritääriseksi eikä koordinoinninkaan osalta useinkaan saavuteta tarpeeksi hyviä 

tuloksia. Nämä haitat voidaan usein poistaa käyttämällä yhteistyömenetelmää. Tämä 

tosin on hankalampi organisoida ja vaatii henkilöstöltä suurempia budjetointitaitoja. 

Yrityksen johdon puolestaan täytyy tuntea hyvin yrityksen eri osien olosuhteet 

tehokkaan tuloksen varmistamiseksi. Johdon asiantuntemus olosuhteista 

mahdollistaa lisäksi tehokkaan budjettivalvonnan onnistumisen. Pitkällä tähtäimellä 

tämä menetelmä on usein resursseja säästävä, mikä saattaa lisätä työntekijöiden 

motivaatiota.

Suunnittelun rooli on erittäin tärkeä jokaisessa edellä kuvatussa budjetointi- 

menetelmässä. Ainoastaan painopistealue ja näkökulma muuttuvat menetelmästä 

toiseen. Kertaava ja erityisesti build up -menetelmä korostavat työntekijöiden kykyä 

ja vastuuta luoda yrityksen toimintaa koskevia suunnitelmia. Break down 

-menetelmä puolestaa luottaa johtoon ainoana asiantuntevana auktoriteettina. 

Yhteistyömenetelmä mahdollistaa kummankin osapuolen panokset, kuitenkin siten 

että yritysjohdolla on enemmän päätösvaltaa suunnitelmien käyttöönoton 

hyväksynnässä.
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Riippumatta valitusta budjetointimenetelmästä on asianomaisen yksikön johtajan 

osallistuminen budjetin laadintaan yleensä ensiarvoisen tärkeää. Osallistuminen 

yleensä varmistaa, että alainen paremmin hyväksyy tavoitteet ja on motivoitunut 

niiden saavuttamiseen. Osallistuminen parantaa myös kommunikaatiota ja tällöin 

pystytään määrittelemään relevantempia budjettistandardeja. Parhaiten osallistumi

sesta hyödytään hajautetussa organisaatiossa, jossa tehtävät ovat tarkoin määritellyt 

ja vastuu jaettu. Tällöin johtajat tuntevat hallitsevansa ja tulevansa toimeen 

tekijöiden kanssa, jotka synnyttävät tulosta. Jos johtaja puolestaan tuntee, että 

tulosta syntyy sattumalta eivätkä he pysty aidosti vaikuttamaan asioihin, saattaa 

osallistuminen budjettisuunnitteluun vain lisätä stressiä ja jopa huonontaa suoritusta. 

(Emmanuel and Otley s. 118)

3.3.2 Budjettityypit

Budjettityypin valinnalla voidaan vaikuttaa budjetoijien käytössä olevaan 

informaatioon. Mitä tiheämmin yritys suorittaa suunnittelu- ja ohjaustoimenpiteitä, 

sitä useammin se pystyy käyttämään hyväkseen informaatiota odotettavissa olevista 

mahdollisuuksista ja sitä nopeammin se pystyy reagoimaan havaittuihin muutoksiin. 

Budjetin tarkkuus usein paraneekin lyhennettäessä suunnitteluhorisonttia. Samalla 

kuitenkin satunnaisuudesta johtuvat vaihtelut saattavat korostua liikaa, eikä budjetti 

enää toimi riittävän tehokkaasti pitkän aikavälin koordinointivälineenä. Eri 

budjettityypit eroavat toisistaan lähinnä ympäristömuutosten seurantakyvyn sekä 

kustannustensa puolesta. (Alaluusua s.35)

Tavallisimmin yrityksissä käytetään kiinteää budjettia. Siinä tavoitteet päätetään 

kerralla, tavallisimmin kerran vuodessa budjettikauden alusta loppuun asti, jonka 

jälkeen asetetaan uudet tavoitteet. Tavoitteita saatetaan kyllä tarkistaa muutaman
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kuukauden välein. Tämän budjettityypin valvonta on helpointa, sillä se muodostaa 

selvän vertailukohteen toteutuneelle. Ympäristöolosuhetiden muuttuesa budjetti 

saattaa kuitenkin muuttua epärealistiseksi. (Bergstrand 1994 s.98-99)

Tarkistetussa budjetissa toimitaan myös koko ajan ennalta määrätyn budjettikauden 

puitteissa. Tällöin loppukauden budjettia korjataan paremmin todellisuutta 

vastaavaksi ennalta määrätyin väliajoin, tavallisesti niin, että mitä myöhemmäksi 

budjetti kautta edetään, sitä useammin korjauksia tehdään. Haittana on .ettei 

budjettilukuihin aina suhtauduta vakavasti, sillä niitähän korjataan joka tapauksessa 

ennen kauden päättymistä. Lisäksi budjettivalvonta monimutkaistuu. Jos halutaan 

verrata toteutuneita lukuja suunniteltuihin, joudutaan pohtimaan mitä suunitelluista 

luvuista tulisi käyttää. (Bergstrand 1994 s.98-99)

Huilaavassa budjetissa budjettia tarkastetaan ennaltamäärätyin väliajoin, mutta 

tarkastus ei koske vain loppuosaa budjettikaudesta, vaan saman pituista ajanjaksoa 

tarkastushetkestä eteenpäin. Useimmiten ensimmäisen tarkastusjakson osalta 

laaditaan tarkka budjetti ja seuraaville jaksoille vain summittainen prognoosi. 

(Riistämä s.359) Tällöin työmäärä ei kasva kohtuuttoman suureksi, mutta 

työntekijöiden motivointi usein tapahtuvaan laskemiseen saattaa olla hankalaa. 

Erityisesti budjetin jälkiosan, jota joka tapauksessa tullaan tarkistamaan, 

laatimisessa saattaa esiintyä liiallista suurpiirteisyyttä. Johtajat tulisikin saada 

näkemään budjetointi jatkuvana prosessina, jossa pyritään aktiivisesti sopeutumaan 

ympäristön muutoksiin. (Drury s.442-443) Se sopii parhaiten epävakaisiin 

ympäristöolosuhteisiin, jossa budjetin laadinta kiinteänä kauas tulevaisuuteen voisi 

osoittautua liian epätarkaksi. Huilaavaa budjettia voidaan käyttää myös apuna 

pitemmän aikavälin suunnittelussa. (Bergstrand 1994 s.98-99)
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Liukava budjetti on kertasuunnitelmiin liittyvien budjettien ja toistuvaistavoitteeksi 

asetettujen standardien välillä. (Riistämä s.340) Liukuvassa budjetissa tehdään 

samalle budjetointikaudelle monta eri budjettia perustuen eri tuotanto- tai 

myyntimääriin. Tavallisesti ennusteet tehdään optimistisen, suunnitellun ja 

pessimistisen toiminnan toteutumisen mukaan. (Bergstrand / Olve s.63) Tämä on 

perusteltua silloin kun yksikkö ei itse pysty vaikuttamaan näihin määriin, vaan ne 

ovat ulkopuolisista tekijöistä riippuvat. Tällöin järkevintä on sopeuttaa kustannukset 

toteutuneisiin määriin. (Bergstrand 1994 s.98-99) Erityisesti liukavaa budjettia 

kannattaa käyttää kun suoritemäärän ja kustannusten välinen riippuvuus ei ole 

lineaarista. Tällöin kustannukset jaetaan kiinteisiin ja muuttuviin, joista kiinteät 

budjetoidaan vakiomääräisinä ja vain muuttuvat toiminta-asteesta riippuen. 

Muuttuvien kustannusten osuus on usein huomattava kokonaiskustannuksista. 

(Riistämä s.340) Liukuvan budjetin laskennassa tietylle ajanjaksolle voidaan yleensä 

käyttää seuraavaa kaavaa (Samuelson 1983 s.64):

liukuva budjetti = V x VC + FC (1)

V = Tuotantomäärä

VC = Standardin mukaiset yhden tuotekokonaisuuden aiheuttamat muuttuvat 

kustannukset
FC = Budjetoidut kiinteät valmistuskustannukset

Tämän kaavan avulla voidaan myös jälkikäteen, kun toteutunut tuotantomäärä on 

selvillä, laskea kuinka paljon liukuvan budjetin olisi tullut olla ja verrata näin saatua 

arvoa toteutuneeseen.
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3.4 Pääbudjetit

Yrityksen osabudjetit kootaan yhteen pääbudjeteiksi. Pääbudjetit toimivat 

yhteenvetona yrityksen tekemien suunnitelmien vaikutuksista. Pääbudjettien avulla 

voidaan laskea erilaisia yrityksen asemaa kuvaavia tunnuslukuja. Yrityksen 

pääbudjetit ovat tulosbudjetti, rahoitusbudjetti ja tasebudjetti. (Arwidi / Samuelson

s.260)

Kuviossa 3.8 on esitetty kuinka tulosyksikköorganisaatiossa eri osabudjetit 

muodostavat suurempia kokonaisuuksia. Alemman tason budjetit toimivat perustana 

seuraavan organisaatiotason budjeteille, ja jokaisen organisaatiotason budjetit 

osallistuvat koko konsernin tulos-, tase- ja rahoitusbudjetin sekä muiden koottujen 

budjettien laskemiseen. Alin taso eli toiminnot edustaa kustannus- tai tuloyksiköitä. 

Näissä on mahdollista laatia ainoastaan tietyn osa-alueen budjetteja (esim. 

myyntibudjetti), sillä näiden yksiköiden esimiehet vastaavat ainoastaan yhden 

toiminnon resurssien käytöstä. Toiminnot muodostavat tulosyksiköitä eli osastoja. 

Tällä tasolla, kuten ylemmilläkin, on mahdollista laatia tulos- ja tasebudjetit, sillä nyt 

esimiesten vastuualueet ovat kasvaneet kattamaan kaikki tarvittavat osa-alueet: 

myynnin, tuotannon ja tuotekehittelyn. Mukana ovat nyt myös osastojen yhteiset 

kustannukset. Liiketoiminta-alueittain koottavat budjetit noudattavat samoja linjoja 

kuin osastotasolla, paitsi että tällä tasolla budjetoidaan myös laajempia ja 

kauaskantoisempia resursseja kuten investointeja ja henkilökuntaa. Konsernitasolla 

kootaan kaiken kattavat tulos-, tase- ja rahoitusbudjetti sekä lasketaan runsaasti 

tunnuslukuja. Lisäksi kootaan budjetteja alueilta, jotka yrityksen johto kokee tärkeiksi 

mm. tuotekehitys ja henkilöstö.
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Kuvio 3.8
Budjettien N/älisöt yhteydet

Kootut fcoLjcdjotitOrganisatorisetR ääloujcdjQtir
( esim. )kol<onalsuudet

MBTKBTUB

Konserni

Liiketoiminta-

Osastot

Toiminnot

TuiB

Td в

RaB Rahoitusbudjetti TKB Tuotekehitysbudjetti
Ta В Tasebudjetti MB Markkinoi nti budjetti
Tu В Tulosbudjetti KB Kustannusbudjetti
IB Investointibudjetti

Lähde: Aewidi / samuelson s.225
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3.4.1 Tulosbudjetti

Tulosbudjetti ennustaa useimmiten yrityksen kokonaisvaltaisen tuloksen. Se 

ilmaisee mitä toimenpiteitä yrityksen johto pitää tarpeellisina, jotta asetetut 

tulostavoitteet saavutetaan. Tarpeen vaatiessa tulosbudjetti voidaan laatia myös 

pienemmille osa-alueille kuten osasto- tai tuotantoyksikkökohtaisesti tai tuotteittain. 

Jos yritys on tulosyksikköorganisaatio, voidaan myös tulosyksikkötasolla laatia oma 

tulosbudjetti ja näiden yhdistelynä rakennetaan koko konsernin tulosbudjetti. On 

kuitenkin huomioitava millainen valta tulosyksiköllä on esim. investointi- ja 

rahoituspäätöksissä. (Arwidi / Samuelson s.260) Y ri tyksen tulosbudjetti laaditaan 

tuloslaskelman muotoon. Tällöin myyntibudjetin osoittamasta liikevaihdon määrästä 

joko lisätään osabudjetti kerrallaan kunkin budjetin osoittama tuotto tai vähennetään 

sen tuomat kustannukset. Tulosbudjetin viimeiseltä riviltä selviää yrityksen

budjettikauden ennakoitu tulos.

Ennen investointiprosessia on tullut asettaa tuottotavoitteita. Näitä tuottotavoitteita 

ovat mm. investoinnin tuottoprosentti ja rahoittajille maksettavat korvaukset. 

(Riistämä s.358) Tulosbudjetin avulla laskettaessa tunnuslukuja on muistettava ottaa 

huomioon, että tuloksen laskutapa on yhteensopiva käytettävän valmisteiden 

arvostustekniikan kanssa. Esim. kun varaston arvostus tapahtuu FIFO-menetelmän 

mukaan, on pystyttävä kohdistamaan kustannukset myydyille tuotteille tämän 

arvostustekniikan mukaisesti, jotta saadaan laskettua varaston arvo ja lopulta 

yrityksen tulos. (Arwidi / Samuelson s.261-262) Jos tulosbudjetti osoittaa, ettei 

tavoitteita saavuteta, on joko osabudjetteja tai tulostavoitetta tarkastettava. 

Osabudjetit riippuvat usein enemmän tai vähemmän toisistaan, joten on muistettava 

tarkistaa mitä kaikkia osabudjetteja on muutettava kun muutetaan yhtä osabudjettia.
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3.4.2 Rahoitusbudjetti

Toinen osabudjeteista koottava budjetti on rahoitusbudjetti. Rahoitusbudjetti kytkee 

yrityksen operatiiviset suunnitelmat rahoituksellisiin suunnitelmiin, jotka ovat 

välttämättömiä toiminnan toteuttamiseksi. Siihen kaotan kassastamaksut ja 

kassaanmaksut. Näiden lisäksi on otettava huomioon muutkin rahoitustapahtumat 

kuten pääoman saanti ja palautukset sekä voitonjako. (Riistämä s.358) Kun 

yrityksen kiinteitä menoja siirretään rahoitusbudjettiin, pitäisi ne periaatteessa jakaa 

kolmeen erään. Ensiksikin kiinteistä kustannuksista erotetaan poistot (jos budjetoitu 

kiinteisiin kustannuksiin), joista ei aiheudu kassatapahtumia. Toisena osana ovat 

saman budjetointikauden aikana kassamenoja aiheuttavat kustannukset ja 

kolmantena budjetointikauden lopussa tilivelaksi jäävät kiinteät kustannukset eli 

seuraavaan budjetointikauden aikana maksettavat. Käytännössä jos yrityksen 

toiminta jatkuu suurin piirtein vakiintuneena, eikä maksutavoissa tapahdu suuria 

heilahteluja, voidaan olettaa että sama määrä kiinteitä kustannuksia siirtyy 

maksettavaksi kaudesta toiseen. (Jääskeläinen s. 163) Yrityksen rahoitusbudjetti 

voidaan laatia seuraavan kaavan mukaan (Jääskeläinen s. 179):

AK + KT - KM - VLku - VLko+ ULno- ULku- ULko = LK (2)

AK = alkukassa

KT = kassatulot

KM = kassamenot

VLku = vanhan lainan kuoletukset

VLko = vanhan lainan korot

ULno = uuden lainan nostot

ULku = uuden lainan kuoletukset

ULko = uuden lainan korot

LK = loppukassa
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AI ku kassa n a on aloittavan tasetilin ilmoittama kauden alkukassa. Kassatulot ovat 

pääosin myynnistä saatavia tuloja. Kassamenojen summa osoittaa paljonko yritys 

käyttää rahaa juoksevaan toimintaan ja investointeihin. Mukana ovat myös mm. 

ennakkoverot ja osingot. Kun tästä vielä vähennetään vanhojen lainojen kuoletukset 

ja korot saadaan selville uuden lainan tarve. Uutta lainaa otettaessa on otettava 

huomioon jo kyseisen budjetointikauden aikana tapahtuvat uuden lainan lyhennykset 

ja koron maksut. Useimmiten loppukassan ei haluta jäävän nollaksi vaan ennalta on 

määrätty tietty tavoiteloppukassa.

Rahoitusbudjetin pääasiallinen tehtävä on yrityksen maksuvalmiuden varmistaminen 

jokaisena hetkenä. Kassabudjettia ei siis voi laatia ainoastaan koko budjetointi- 

kautta esittävänä tilanteena vaan budjetoi nti kausi on jaettava lyhyempiin 

ajanjaksoihin, jotta vuoden varrella ajoittain olevat lisärahoituksen tarpeet eivät 

peittyisi. (Jääskeläinen s. 178) Rahoitusbudjetti kertoo milloin yrityksellä on 

kassaylijäämää. Tällöin pystytään etukäteen suunnittelemaan sen sijoittaminen 

mahdollisimman tuottoisasti. Yrityksen maksuvalmiuden ollessa kunnossa voidaan 

myös hyödyntää kaikki saatavissa olevat alennukset. Vastaavasti jos rahoitusbudjetti 

näyttää rahoitusalijäämää pystytään hyvissä ajoin kartoittamaan 

lisärahoitusmahdollisuudet ja niiden kustannukset. (Drury s.454) Rahoitusbudjetti 

selvittää myös investointeihin käytettävissä olevan pääoman määrän. (Riistämä 

s.358)

3.4.3 Tasebudjetti

Yrityksen tasebudjetti näyttää budjettikauden lopussa yrityksen hallussa olevat varat 

sekä rahoituslähteet, joilla ne on rahoitettu. Tasebudjettia tarvitaan yrityksen 

budjettivuoden toiminnasta johtuneen pääomarakenteen ja maksuvalmiuden 

tunnuslukujen laskemiseen. Tasebudjetin määrityksen mukaan saadaan
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tulosbudjetin tulos, kun lasketaan yhteen tasebudjetln varojen ja velkojen muutos. 

Yrityksen käyttöomaisuuden pohjana toimii aloittavan taseen mukainen 

käyttöpääoma. Tähän lisätään budjetti kauden aikana toteutettaviksi aiotut 

investoinnit ja saadusta summasta vähennetään käyttöomaisuuden myynnistä 

saatavat tulot ja käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Lainoja laskettaessa on 

muistettava ottaa huomioon niistä suoritettavat kuoletukset ja lyhennykset. 

Tulosbudjetin osoittama budjettikauden tulos on muistettava merkitä oman pääoman 

lisäykseksi. (Arwidi / Samuelson s.265) Jos ennakoidun taseen laatiminen osoittaa, 

ettei yritysen taloudellinen tila ole suunnitellulla tasolla, on joko yrityksen toimia 

harkittava uudelleen tai tarkistettava suunnitelmien realistisuus ennen budjetin 

vahvistamista.

3.5 Budjetin vahvistaminen

Kun budjetti on saatu hyväksytysti koottua yhteen, on se vielä vahvistettava. 

Vahvistavana organisatiotasona voi olla hallitus, toimitusjohtaja tai budjettikomitea. 

Budjettikomitea koostuu usein toimitusjohtajasta sekä muusta johtohenkilöstöstä, 

sisältäen yksikköitten budjettivastuussa olevan ylimmän johdon. Vahvistavan elimen 

tehtävänä on ennen lopullisen budjetin hyväksyntää varmistaa, että eri osabudjetit 

on koordinoitu koko yrityksen etua silmällä pitäen yhteen. Jollei komitea ole 

tyytyväinen budjettiin rakenteeseen voi se pyytää selvityksiä tai lähettää budjetin 

takaisin alemmille tasoille muutettavaksi. (Bergstrand / Olve s.48-49) 

Vahvistamisensa jälkeen budjetti on virallisesti hyväksytty ja sen toimeenpano 

voidaan aloittaa seuraavan budjettikauden alkaessa.
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4 Budjettivalvonta

Budjettivalvonna tarkoituksena on tuottaa valvontainformaatiota yrityksen johdon 

käyttöön tulevia toimenpiteitä varten sekä tarkkailla kuinka hyvin asetetut 

budjettitavoitteet on pystytty saavuttamaan. Budjettikaudelle laaditut budjetit toimivat 

budjettivalvonnan perustana ja niiden avulla arvioidaan toiminnassa onnistuminen. 

Budjettivalvonnan keskeisenä osana on budjetti muuttujien toteutuneiden ja 

budjetoitujen arvojen vertailua keskenään ja tulosten raportoimista toiminnasta 

vastuussa oleville päätöksentekijöille budjettikauden aikana ja sen jälkeen. 

Budjettivalvonta tuo siis yritykselle empiriaan perustuvaa tietoa yrityksen 

taloudellisesta menestymisestä. Jokaisen budjettikauden aikana yritys saa 

budjettivalvonnan kautta käyttöönsä lisää tietoa omasta toiminnastaan. Tämän 

tiedon tarkoituksena on auttaa tulevien budjettikausien päätöksentekoa. Näin 

saadaan potentiaalia saavuttaa tulevaisuudessa entistä parempi taloudellinen 

menestyminen. Kyseessä onkin jatkuva oppimisprosessi, jossa budjettisuunnittelu ja

-valvonta muodostavat yhtenäisen, kerta täiseensä jälkeen toistuvan, kehän.
»

(Widebäck s75-78)

Budjettivalvonta perustuu siis aiemmin laadituille suunnitelmille. Näiden 

suunnitelmien pohjalla ovat olleet pitemmän tähtäyksen päämäärät ja tavoitteet. 

Jotta budjettivalvonta saavuttaisi sille asetetut tehtävät on niin suunnitelmien kuin 

valvontajärjestelmänkin oltava budjetoijien hyväksymät. (Bowman / Asch s.209-210). 

Tehokkaan valvonnan takaamiseksi samojen henkilöiden, jotka laativat budjetin tulisi 

hoitaa myös sen seuranta kaikkine siihen kuuluvine toimenpiteineen. (Bergstrand / 

Olve s.77) Tietotekniikan nopean kehittymisen myötä budjettivalvonta on muuttunut 

yhä integroituneemmaksi ja rutiininomaiseksi (Widebäck s.79).
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Valvonnan asemasta toiset käyttävät mieluimmin termiä tarkkailu, joka paremmin 

kuvaa sitä, että valvontaprosessi on adaptiivinen. Adaptiivisyydellä tarkoitetaan, että 

systeemi oppii virheistään. Toteutunutta verrataan suunnitelmiin, ja tarpeen mukaan 

suoritetaan joko korjaavia toimenpiteitä, jolloin alkuperäinen tulos pyritään 

saavuttamaan suunnitelmien mukaan (sunnitelma on ollut käyttökelpoinen, mutta 

siinä ei ole pysytty toiminnan epäonnistumisen takia) tai sopeuttavia toimenpiteitä, 

jolloin pyritään seuraavalla kerralla tekemään parempia suunnitelmia (ympäristö 

kehittyi eri lailla kuin oli ennakoitu ja suunnitelmat olivat siksi epäonnistuneita). 

(Jääskeläinen s. 13) Käyätnössä termejä valvonta ja tarkkailu käytetään 

merkitsemään aivan samaa asiaa.

Budjettivalvonnan tehtävänä on varmistaa suunnitelmien toimivuus. (Euske s.18) 

Valvonnan tehtävät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: hälytys- ja 

analysointitehtävä. Hälytystehtävän tarkoituksena on osoittaa ne seikat, joihin 

yrityksen eri tason johdon tulee kiinnittää huomionsa paljastamalla erot 

budjettimuuttujien tavoite- ja toteutuneiden arvojen välillä. Tällöin voidaan ryhtyä 

tarvittaviin korjaus- ja sopeutustoimenpiteisiin tasapainotilan saavuttamiseksi. 

Analysointitehtävän tarkoituksena puolestaan on toteutuneita arvoja tarkastelemalla 

auttaa löytämään syyt poikkeamiin sekä selvittää kuka ja kuinka voi vaikeuttaa 

budjettierojen poistamiseksi. Valvontainformaatiolla luodaan siis pohja toiminnan 

uudelleenorganisoinnille. Analysointitehtävä kytkeekin budjettivalvonnan 

budjettikauden aikana tapahtuvaan toiminnan uudelleensuuntaamiseen sekä 

tulevien budjettikausien suunnitteluun. Budjettisuunnittelu ja -valvonta muodostavat 

näin katkeamattoman ympyrän, jossa toisen lopputulos toimii toisen alkuna. 

(Magnusson s.26-27)

Budjettivalvonnan tuottama palauteinformaatio voidaan jakaa kahteen osaan: 

varsinaiseen valvontainformaatioon ja ennusteinformaatioon. Varsinaista
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valvontainformaatiota käytetään heti hyväksi päättämällä reaali- ja rahaprosessin 

sopeuttavista ja korjaavista toimenpiteistä. Ennusteinformaatiota käytetään hyväksi 

ennustettaessa budjettimuuttujien tulevia arvoja. (Magnusson s.26) 

Budjettivalvonnan tuottamaa informaatiota voidaan käyttää hyväksi myös 

budjettijärjestelmän rakennetta uudelleenorganisoinnissa.

4.1 Budjettivalvonta pääpiirteissään

Tehokas budjettivalvonta paljastaa muutokset toimintaympäristössä sekä toiminnan 

heikot kohdat ja auttaa säilyttämään toimintaedellytykset. (Riistämä & Jyrkkiä s.39) 

Budjettivalvonta muodostuu budjetoijien suorittamista useista valvontatehtävistä. 

Budjettivalvonta voidaan jakaa seuraaviin valvontatehtäviin (Akkanen s.39):

1. Budjettimuuttujien toteutuneiden arvojen mittaus ja rekisteröinti

2. Budjetointimuuttujien toteutuneiden ja budjetoitujen arvojen välisten erojen

laskeminen

3. Analysoitavien budjettierojen valinta

4. Budjettierojen raportointi asianomaisille budjetointiin osallistuville

päätöksentekijöille

5. Budjettierojen syiden selvittäminen ja kommunikointi

6. Päätökset toimenpiteisiin ryhtymisestä

7. Korjaavien ja sopeuttavien toimenpiteiden suunnittelu ja valinta

8. Korjaavien ja sopeuttavien toimenpiteiden toimeenpano

9. Korjaavien ja sopeuttavien toimenpiteiden seuranta

Näistä budjetinvalvontatehtävistä voidaan muodostaa budjettivalvonnan kolme 

vaihetta, jotka ovat mittaus-, analyysi- ja säätelyvaihe. Mittausvaihe käsittää
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budjettierojen mittauksen ja rekisteröinnin (1). Mittausvaiheessa tuotetaan 

informaatio, jota myöhemmissä vaiheissa käsitellään. Analyysivaiheen muodostavat 

erojen analysointi- ja kommunikointitehtävät (2-5). Kommunikointitehtävät tapahtuvat 

ajallisesti yhtäaikaa muiden vaiheiden kanssa, joten sen ei katsota muodostavan 

omaa vaihettaan vaan kuuluvan analyysivaiheeseen. Säätelyvaiheen muodostavat 

säätelytoimenpiteiden suunnittelu ja toimeenpano (6-9). Säätelytoimenpiteiden 

perustana toimivat analyysivaiheen tulokset. Sopeuttavien ja korjaavien 

toimenpiteiden seuranta on samalla uuden budjettivalvontakierroksen alku. 

(Magnusson s.29-30)

Mittausvaiheessa rekisteröidään budjettimuuttujien toteutuneita arvoja. Tällä luodaan 

perusta kaikkien muiden valvontatehtävien suorittamiselle. Mittauksen tulee tapahtua 

sellaisella tarkkuudella ja siinä laajuudessa että kommunikointi- ja 

analysointitehtävien avulla voidan saavuttaa toiminnan tehokas ohjaus. Mittauksen 

laajuuden ja tarkkuuden lisäksi tulee kiinnittää huomiota käytettävään 

mitta-asteikkoon, mittauksen tarkoituksenmukaisuuteen ja määrittelyyn, 

standardeihin, validiteettiin, reliabiliteettiin sekä mittauksen tyyppiin. (Euske s. 78)

4.2 Eroanalyysi

Kustannusbudjetin laadinta perustuu standardikustannuksiin. Stadardikustannus on 

etukäteen päätetty rahamäärä, jonka verran on laskettu maksavan tuottaa jokin tietty 

tuote. Kustannusbudjetti saadaan kun tämä rahamäärä kerrotaan tuotettavien 

yksiköiden määrällä ja mahdollisesti lisätään kokonaiskustannukset, jotka eivät 

aiheudu tietyn yksittäisen tuotteen tuotannosta. (Emmanuel and Otley s.114) Näistä 

kokonaiskustannuksista tavallisimpia ovat kiinteät ja muuttuvat yleiskustannukset. 

Jotkut niistä aiheutuvat vain ajan perusteella, toisten määräytymisen perusteena
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voivat olla palkat, konetyötunnit yms. Joidenkin yleiskustannusten suuruuden pystyy 

johto suoraan määräämään. Toisinaan kustannusten tämän osan kohdistaminen 

saattaa olla vaikeaa ja käytännössä voidaankin turvautua jonkinasteiseen arviointiin. 

(Jääskeläinen s.121)

Standardikustannusten käytännön määrittämiseen on kaksi tapaa. Kun tuotetta on 

tuotettu ennenkin voidaan historiatietoja käyttää hyväksi. Lähtökohdaksi otetaan 

aiemmin toteutunut tuotantohinta, johon tehdään tarpeelliset muutokset, jotka 

johtuvat oman tehokkuuden muutoksesta tai ympäristöstä. Tällaisia muutoksia ovat 

mm. palkkainflaatio ja raaka-aineen hinnanmuutokset. Toisessa menetelmässä 

selvitetään ensin perusteellisesti kuinka paljon raaka-ainetta, työtä yms. kukin 

yksikkö vaatii valmistuakseen. Tämän jälkeen lasketaan niiden hinnat ja ynnätään 

kaikki yhteen. Toinen menetelmä on usein tarkempi, mutta käytännössä sen 

laatiminen vie aikaa, eivätkä ennusteet aina ole niin tarkkoja kuin on oletettu. 

(Emmanuel and Otley s.114)

Eroanalyysin tarkoituksena on osoittaa johdolle ne alueet, joilla laadittuja 

suunnitelmia ei ole saavutettu, mutta toisaalta myös ne alueet, joilla toiminta on ollut 

aiottua tehokkaampaa. (Jääskeläinen s.1121) Ero itsessään ei kerro syytä sen 

aiheutumiseen vaan erojen syyt on erikseen selvitettävä. Toimintaedellytyksiin 

eniten vaikuttavat poikkeamat tulee analysoida viipymättä, jotta yrityksen toiminnan 

edellytyksiä ei vaarannettaisi. Erojen syiden selvittelyssä tärkeintä on selvittää 

aiheuttiko eron toiminnan heikkous, ei oltukaan toimittu suunnitellulla tavalla, vai 

oliko toimintaympäristö muuttunut budjetointiajankohdasta, jolloin suunnitelma ei 

enää ollut realistinen. (Hägg s. 102) Jos vikaa on toiminnassa, vastuuhenkilön tulisi 

osoittaa minkälaisia mahdollisuuksia on toiminnan korjaamiseen, jos taas vika oli 

suunnitelmissa, tulee asiasta ottaa opiksi, jotta pystytään tekemään realistisempia 

suunnitelmia seuraavalla kerralla.
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4.3 Erojen laskeminen

Pelkkä ero budjetoidun ja toteutuneen välillä ei vielä kerro paljoakaan. Jotta 

päästäisiin tarkemmin erojen syihin jaetaan kokonaisero pienempiin 

komponentteihin. Katetuottolaskentaa käyttävän yrityksen kiinteitten kustannusten 

osalta ei voida laskea erilaisia komponentteja vaan niiden kohdalla on käytettävä ns. 

yhden tekijän budjettieron menetelmää. (Akkanen s.48) Kiinteistä kustannuksista 

johtuvat budjettierot ovat hintaeroja. Määräeroja ei synny, sillä kiinteiden 

tuotannontekijöiden määrä perustuu budjettikauden ennakoituun toiminta-asteeseen. 

Näin ollen kiinteiden kustannusten määrä ei lyhyellä tähtäyksellä riipu 

toiminta-asteesta. (Akkanen s.52) Tätä menetelmää voidaan käyttää myös tulos-, 

tuotto- ja muuttuvien kustannusten budjettierojen laskemiseen, silloin kun 

budjettimuuttujia ei jaeta hinta- ja määräkomponentteihin. Kiinteitä kustannuksia 

voidaan kuitenkin useimmiten pilkkoa pienempiin osiin esim. osastoittain.

Muuttuvien kustannusten osalta tavallisimmin tehdään jako ainakin hinta- ja 

määräeroon. (Jääskeläinen s.207) Näiden jakojen syntymistä selvennetään kuviossa 

4.1. Sisempi suorakulmio vastaa budjetoituja kustannuksia, kun taas ulompi 

suorakulmio vastaa toteutuneita kustannuksia. Suorakulmioiden väliin jäävä alue 

osoitaa budjettieron suuruudeen. On huomaitava, että suorakulmiot voivat myös 

leikata toisensa tai olla toisinpäin sisäkkäin, silloin kun toinen tai molemmat 

syntyneistä budjettieroista on positiivinen. Erot jaetaan hinta-, määrä- ja 

yhdistelmäeroon.
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Kuvio 4.1

Hinta- ¡a määräero

Á
määrä (q)

qa

%
määräero (qcr%)pb (qa-qb)

( pa"pb)

hintaero

ЯЬ(Ра-РЬ)

pb pa hinta (P)

Lähde: Magnusson S.40

Laskettava hintaero, eli hintojen muutoksesta johtunut tuloksen muutos, määritellään 

tulona, jossa todellisen myyntihinnan ja standardimyyntihinnan erotuksella kerrotaan 

standardimäärä. Standardihlntana käytetään budjetissa esiintynyttä hintaa.

(Pa - Pb) x qb (3)

(tod. hinta - std. hinta) x std. määrä = hintaero
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Mäöräero eli määrien muutoksesta johtunut tuoton muutos saadaan kertomalla 

standardihinnalla todella myydyn määrän ja standardimäärän erotus. 

Standardilukuina käytetään budjetoituja arvoja. (Jääskeläinen s.207)

Pb x (qa - qb)

std. hinta x (tod. määrä - std. määrä) = määräero

Yhteisero voidaan sisällyttää joko hinta- tai määräeroon. Kirjallisuudessa se 

tavallisimmin sisällytetään hintaeroon. Tällöin hintaeroa laskettaessa hintojen erotus 

kerrotaankin toteutuneella määrällä budjetoidun määrän sijasta ja kaava saa

muodon

(Pa - Pb) x qa

(tod. hinta - std. hinta) x tot. määrä = hintaero sisältäen yhteiseron

Muuttuvien yhteiskustannusten osalta voidaan myös laskea hinta- ja määräerot. 

Näitä eroja on kirjallisuudessa totuttu kutsumaan budjetti- ja tehoeroiksi. 

Laskentatapa näiden osalta on aivan edellä esitetyn kaltainen. (Jääskeläinen s.215)

4.4 Analysoitavien budjettierojen valinta

Ympäristön hankalasta ennustettavuudesta ja yrityksen toiminnan laajuudesta 

johtuen syntyy niin paljon budjettieroja, ettei niitä kaikkia yleensä pystytä 

analysoimaan yksityiskohtaisemmin tai selvittämään niiden syitä. Joidenkin 

budjettierojen analysointi kustannukset saattavat nousta korkeammiksi kuin mitä eron 

poistamisesta hyödytään ja joidenkin budjettierojen taustalla saattaa olla tekijöitä, 

jotka ovat täysin satunnaisia ja ainutkertaisia. Tämän takia havaituista budjettieroista
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tulisi osata valita ne, joiden syihin vaikuttamalla voidaan parantaa toiminnan 

kannattavuutta ja rahoituksen riittävyyttä nyt ja tulevina kausina. (Akkanen s.54)

Havaitut budjettierot jaetaan taloudellisesti merkitseviin ja ei-merkitseviin. (Akkanen 

s.54) Taloudellisesti merkitsevät erot analysoidaan huolellisesti ja erot pyritään 

poistamaan. Myös positiivisia budjettieroja voi kuulua taloudellisesti merkitseviin 

eroihin, varsinkin jos eron aiheuttaneen syyn positiivisia vaikutuksia voi korostaa ja 

hyödyntää jatkossakin paremman tuloksen aikaansaamiseksi. (Magnusson s.35) 

Taloudellisesti ei-merkitsevät erot sen sijaan jätetään analysoimatta, eikä niihin enää 

puututa. Jako taloudellisesti merkitseviin ja ei-merkitseviin budjettieroihin tehdään jo 

raportointivaiheessa, jos ainoastaan taloudellisesti merkitsevät budjettierot 

raportoidaan eteenpäin. Tällöin tulisi olla ennalta määrätyt kriteerit, joiden 

perusteella jako tehdään. Ihannetapauksessa valinnan tekijällä tulisi olla kokemusta 

siitä missä rajoissa budjettimuuttujan arvot vaihtelevat kun toiminta on normaalia, 

miten ero ja sen aiheuttanut syy riippuvat toisistaan, mitkä ovat syyn etsimisen 

kustannukset, millaiset ovat eron korjausmahdollisuudet syyn löytymisen jälkeen ja 

millaiset tuotot eron korjaamisesta saadaan. Budjettijärjestelmän rakenteesta 

riippuen saattaa taloudellisesti merkitsevien budjettierojen valinta tapahtua vasta 

raportin vastaanottovaiheessa. Tällöin raportin vastaanottanut henkilö päättää mitkä 

eroista ovat taloudellisesti merkitseviä.

4.5 Budjettiraportointi

Raportointi on tärkeä osa budjetointivalvontaa, sillä sen avulla voidaan tiedottaa 

havaituista budjettieroista ihmisille, jotka ovat vastuussa toiminnasta. Tämän takia 

myös raportointi on suunniteltava. Budjettiraporttisuunnitelman tulisi sisältää tiedot 

siitä minkänimisiä ja minkälaisia budjetti raportteja laaditaan, kuinka pitkä
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raportointiajanjakso on, raportin laatijan ja vastaanottajan sekä ajankohdan jolloin 

raportti valmistuu. Näiden suunnitelmien avulla voidaan yhtenäistää yrityksen 

raportointikäyttäytyminen ja varmistaa, että kaikki tärkeät asiat tulevat 

huomioonotetuiksi. (Thoresen s.128)

Ollakseen mahdollisimman hyödyllinen, budjettiraportin sisältämän informaation 

tulee olla ytimekästä ja helposti ymmärrettävä, jotta oleellisen asian pystyy 

havaitsemaan siitä nopeasti. Erityisen selkeästi on tuotava esiin poikkeamat. 

Erilaiset graafiset esitykset suunnitelluista ja toteutuneista budjettimuuttujien arvosta 

auttavat asian hahmottamista. Juuri vertailevat budjetointiraportit ovat kaikkein 

havainnollisimpia. (Thoresen s.129) Markkamääräisten erojen lisäksi tulisi 

raporteissa olla myös kvantitatiivisia, ei-markkamääräisiä lukuja, joihin 

suunnitteluvaiheessa on kohdistunut suunnittelutoimenpiteitä. Tällaisia ovat mm. 

tuotantomääriä ja markkinaosuuksia koskevat luvut. Pelkkien numeromääräisten 

esitysten lisäksi valvontaraporttien tulisi sisältää selvitys tarkkailujakson ulkoisista 

olosuhdetekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet toteutuneeseen tulokseen. ( Bergstrand / 

Olve s.73-74)

Ensimäiseksi on ratkaistava ketkä kuuluvat valvontaraporttien vastaanottajien 

joukkoon. Teoriassa tähän joukkoon kuuluvat ne tulos- ja kustannusvastuualueiden 

sekä rahoitusvastuussa olevat henkilöt, jotka osallistuvat kyseisen osabudjetin 

laadintaan ja vastaavat sen toimeenpanosta. Valvontaraportissa onkin tuotava 

selvästi esille mihin tuottoihin ja kustannuksiin raportin vastaanottaja pystyy 

vaikuttamaan. (Thoresen s.128) Vastaanottajien joukon horisontaalinen laajuus 

osoittaa kuinka moni päätöksentekijä organisaatiotasosta riippumatta kuuluu 

raportoinnin piiriin. Joukon vertikaalinen syvyys puolestaan osoittaa ne 

organisaatiohierarkian tasot, joilla toimivat päätöksentekijät kuuluvat tämän 

budjettiraportoinnin piiriin. (Akkanen s.62) Useimmiten samasta kohteesta laaditaan
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eri pituisin raportointivälein raportteja eri vastaanottajajoukoille. Eri ihmisillä on 

erilainen tapa käyttää hyväkseen raportteja. Toiset huomioivat ainoastaan esitetyt 

luvut ja tukeutuvat niihin tiukasti, kun taas toiset yhdistelevät tietoa laajemmin ja 

ottavat huomioon tarpeen mukaan epävirallisempiakin teitä saamansa tiedot.

(Hopwood s.14)

Budjetti raportti noudattelee useimmiten vastuualueiden rajoja sisältäen toiminnan 

tehokkuutta, kannattavuutta ja rahoituksellisia vaikutuksia kuvaavia arvoja. Toisinaan 

raportti saattaa sisältää myös muiden vastuualueiden valvontainformaatiota. Tällä 

halutaan selvittää budjettierojen syitä ja helpottaa horisontaalista ja vertikaalista 

koordinaatiota. (Akkanen s.63)

Budjettiraportit laaditaan ennaltasuunnitellun aikataulun mukaisesti. Raportointi- 

välistä eli kahden samaa asiaa käsittelevän peräkkäisen raportin aikavälistä 

päättäminen onkin yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Raportointiväli on yleensä sama 

kuin raportin kattama aikaväli. Ajan tulisi olla niin lyhyt, että havaittaessa toiminnasta 

syntyneitä eroja, voidaan ryhtyä mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin. Toisaalta 

raportointiväli ei saa olla liian lyhyt, jolloin satunnaiset vaihtelut voivat päästä 

vaikuttamaan liikaa, eikä syntyneitä eroja voida pitää luotettavina. (Jääskeläinen 

s.204) Ainakaan raportointiväli ei saisi olla lyhyempi kuin millä tarkkuudella 

suunnitelmat on tehty. Mitä lyhyempi raportointiväli on sitä tärkeämpää on, että 

tiedot saadaan nopeasti käyttöön. Ylimmälle johdolle annettavissa raporteissa 

raportointiväli on yleensä suhteellisen pitkä ja tällöin voidaan raportin valmisteluun 

käyttää enemmän aikaa, sillä raporteilla ei ole samaa reaaliaikaisuuden merkitystä 

kuin alemmille tasoille. (Jääskeläinen s.204) Yleensä yrityksen organisaation 

alemmilla tasoilla raportointivälin tulisi olla lyhyempi kuin ylemmillä tasoilla ylemmän 

johdon rajoitetumman ajankäytön takia.
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Raportointi välin pituuteen liittyy läheisesti kysymys siitä millä tarkkuudella raportit 

tulisi laatia. Yleisesti ottaen mitä lyhyempi raportointiväli, sitä tarkemmaksi 

budjetti raportit laaditaan. Tärkeintä on aina miettiä, mikä tieto on oleellista. Jos tietoa 

on liikaa, sen määrä ylittää käsittelykyvyn, eikä tietoa pystytä hyödyntämään 

tarpeelliseslla tavalla. Tietoa voidaan suodattaa esim. asettamalla ennalta määrätyt 

rajat suunnitellun ylittäville tai alittaville poikkeamille ja vain nämä rajat ylittäneet 

tiedot raportoidaan. Raportoinnin tarkoituksenmukaisuuden lisäämiseksi nämä rajat 

voivat vaihdella riippuen organisaatiotasosta jolle raportoidaan, siten Mitä ylemmälle 

tasolle raportoidaan ja mitä harvemmin raportointi tapahtuu, sitä suuremmat 

poikkeamat sallitaan. Lisäksi toiminnan kannalta vähempi merkityksellisiltä luvuilta 

voidaan vaatia suuremmat poikkeamat ennenkuin niitä pidetään oleellisina. 

(Bergstrand/Olve s.74)

Raporteissa olevan tiedon on oltava myös mahdollisimman ajankohtaista, jotta 

tarvittaviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä ajoissa. (Bergstrand 1994 s.123) 

Useimmiten nopeus on niin tärkeää, että se tulee jossain määrin asettaa tiedon 

sisällön edelle mm. sallimalla pieniä arviointeja määrissä. Jos tieto koetaan tärkeäksi 

voidaan jälkeenpäin aina tehdä tarvittavia tarkennuksia. (Bergstrand/Olve s.72) 

ATKn käyttö on suuresti nopeuttanut raporttien valmistumista. Budjettivastuussa 

olevat voivat vaikuttaa raporttien sisältöön tietyssä määrin viivyttämällä tai 

kiirehtimällä maksuja, valitsemalla mille tilille ne kohdistetaan tai manipuloimalla 

tietoja. Toimenpiteet voivat sisäältää myös virheiden korjaamista, joten vastuuhenkilöt 

voivat vaikuttaa sekä jo olemassa oleviin että tuleviin raportteihin. (Hägg s.132) 

Tietoista raporttien sisältöön vaikuttamista esiintyy useimmiten, jos yrityksen 

päämäärät poikkeavat yksilön henkilökohtaisista päämääristä. Tällöin yksilö saattaa 

käytännön toimissaan pyrkiä toteuttamaan henkilökohtaisia päämääriään, mutta 

raportointivaiheessa haluaa tulosten näyttävän mahdollisimman oikeilta, erityisestikin 

jos palkitseminen on kytketty tulosten saavuttamiseen. (Euske s. 71)
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Budjettiseu rannassa tarvitaan säännöllisiä ja suunniteltuja kokoontumisia johtajan ja 

tulosvastuullisten välillä. Nämä kokoukset ovat paras paikka läpikäydä valvontaa 

varten tuotettuja raportteja. Isoissa yrityksissä onkin ensimmäiseksi ratkaistava 

kenelle raportoidaan, ts. minkä tason johdon kanssa asioita käydään läpi, jotta 

asioihin pystytään jo vaikuttamaan, muttei tarpeettomasti tuhlata ylimmän johdon 

aikaa. (Jääskeläinen s.205) Raportit on toimitettava hyvissä ajoin tulosvastuullisille, 

jotta he voivat tarkistaa niiden paikkansapitävyyden ja selvittää mahdolliset 

ongelmakohdat yhdessä laatijan kanssa. Jos raportteja ei ole toimitettu hyvissä ajoin 

tai ihmiset eivät ole muuten viitsineet valmistautua, saatetaan koko kokous hukata 

raporttien selvittämiseen itse seurannan jäädessä taka-alalle. Tarkoituksenmukai

sessa kokouksessa tulosvastuullinen selvittää ensin perustana olevat suunnitelmat 

ja taloudelliset ehdot. Sen jälkeen keskustellaan eroista ja niiden syistä budjetoidun 

ja toteutuneen välillä ja lopuksi tutkitaan voidaanko tavoitteet saavuttaa kaikesta 

huolimatta. (Bergstrand 1994 s. 121) Kirjalliset raportit on syytä esittää suullisesti, 

sillä tällöin voidaan huomio kiinnittää helpommin oleellisiin kohtiin. Suullisessa 

esityksessä voidaan myös selittää raportin laadintaperusteita. Vastaanottaja pystyy 

myös heti pyytämään tarpeellisia lisäselvityksiä.

4.6 Budjettierojen syiden selvittäminen

Sen jälkeen kun budjettierot on havaittu ja raportoitu, on selvitettävä niiden syyt, jotta 

voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin syiden poistamiseksi. Riippumatta siitä 

miten eroanalyysi on suoritettu, budjettierot voidaan jakaa neljään tyyppiin syyn 

aiheuttajan perusteella. Nämä neljä luokkaa ovat toimeenpano-, ennakointi-, mittaus- 

ja mittavirheistä johtuvat sekä satunnaistekijöistä johtuvat budjettierot. (Akkanen 

s.65-67)
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Toimeenpanoerot ovat budjetti suunnitelmien tehottomasta toimeenpanosta 

aiheutuneita toimintaeroja raha- ja/tai reaaliprosessin puolella. Ne johtuvat 

tuotannontekijöiden tehottomasta, jopa virheellisestä, hankinnasta ja käytöstä. Myös 

henkilöstön epäonnistunut motivointi kuuluu tähän ryhmään.

Ennakointierot johtuvat budjettimuuttujien arvon virheellisestä määrittelystä 

suunnitteluvaiheessa. Tällöin ei ole osattu arvioida oikein omaa kykyä toimia 

vallitsevissa olosuhteissa. Ennakointieroihin luetaan myös budjetointijärjes- telmän 

tehoton toiminta. Tehottomasti toimiva budjetointijärjestelmä ei tuota uutta tietoa 

muuttuneista toimintaolosuhteista johtuneista budjettimuuttujien arvojen muutoksista 

vaan vertailuperustana toteutuneelle toiminnalla toimivat alkuperäiset, jo 

vanhentuneiksi käyneet arvot.

Budjettimuuttujien toteutuneen arvon mittauksessa ja tallennuksessa tapahtuvia 

virheitä kutsutaan mittauseroiksi. Mallierot puolestaan aiheutuvat reaali- ja 

rahaprosessin toimintaa kuvaavan budjettimallin virheistä. Ne voivat johtua myös 

budjettimuuttujien välisten vaikutussuhteiden väärästä määrittämisestä tai kokonaan 

väärien muuttujien ottamisesta mukaan malliin. Näiden erojen syiden selvittäminen 

ei kuulu tavanomaisen erojen analysoinnin piiriin, vaan niiden ilmaantuessa on 

mietittävä miten koko valvontajärjestelmän luotettavuutta voitaisiin parantaa. Usein 

tämä vaatii koko ohjausjärjestelmän muuttamista.

Satunnaistekijöistä johtuvat erot ovat budjettimuuttujien toteutuneiden arvojen ja 

virheettömän mallin budjettimuuttujien tavoitearvojen välisiä eroja. Satunnaiset erot 

eivät aiheuta mitään jatkotoimenpiteitä, sillä niiden katsotaan kuuluvan valvottavan 

prosessin luonteeseen. Muut kolme eroryhmää sen sijaan aiheutuvat määritettävissä 

olevista syistä, jotka voidaan selvittää. Erityisesti toiminta- ja ennakointierojen syiden 

selvittäminen kuluu säännöllisen eroanalyysin piiriin.
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Analysoimalla valvontainformaatlota ja tekemällä tarpeellisia lisäselvityksiä pyritään 

havaitsemaan budjettierojen taustalla olevat toimintaongelmat. Syiden 

selvittämisessä avainasemassa ovat budjetoijat ja heidän alaisensa, sillä he tuntevat 

raha- ja reaallprosessin käytännössä parhaiten. Apua he saavat ylemmiltä johdon 

tasoilta ja laskentahenkilöstöltä. Syyn selvittyä on mahdollista valita oikeat 

toimintakeinot syyn poistamiseksi. Näistä päättää yleensä budjetoija yhdessä 

esimiehensä kanssa, jotta tarvittaviin muutoksiin voidaan ryhtyä kaikilla tarvittavilla 

organisaatiotasoilla ja myös muissa yksiköissä. (Akkanen s.68)

4.7 Säätelyvaihe

Säätelyvaihe sisältää päätöksen budjettierojen syiden poistamiseksi sekä korjaavien 

ja sopeuttavien toimenpiteiden suunnittelu- ja toimeenpanovaiheen. (Akkanen s.69) 

Säätelytoimenpiteet vaihtelevat reagoimatta jättämisestä toiminnan täydelliseen 

uudelleensuunnitteluun. Vaikka olisikin havaittu budjettieroja, voidaan siitä 

huolimatta katsoa alkuperäisen budjetin koordinoivan toimintaa riittävästi. 

Tavallisinta on toiminnan jonkin asteinen osittainsuunnittelu ja sitä seuraavat 

toimenpiteet. Joskus vanha budjetti hylätään kokonaisuudessaan ja laaditaan täysin 

uusi budjetti jäljellä olevalle budjettikaudelle. Säätelytoimenpiteet on tehtävä siinä 

laajuudessa kuin on tarpeen halutun tasapainotilan saavuttamiseksi tai 

säilyttämiseksi. Säätelyn laajuuteen vaikuttaa poistettavien syiden pysyvyys, 

estettävyys ja korjattavuus. Negatiivisia budjettieroja aiheuttaneet syyt poistetaan 

korjaavilla toimenpiteillä. Myös positiiviset budjettierot poistetaan muuttamalla 

budjettia toimintaolosuhteita vastaavaksi, jotta ei rohkaistaisi tekemään alimitoitettuja 

budjetteja. (Akkanen s.70)
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Tietoisuus budjetissa esiintyneistä eroista, niiden syistä ja tavasta, jolla ne voidaan 

poistaa ei yksin riitä. Pelkän tiedon jakelun lisäksi budjetoijat on saatava uskomaan 

ja ymmärtämään erot ja niiden syyt, heidän on pidettävä eroja olennaisina, 

käytännössä pystyttävä suorittamaan korjaustoimenpiteet ja saatava motivoituneiksi 

suorittamaan ne. (Hopwood s. 13) Parhaiten tähän auttaa budjetoijien mukana oloja 

sitoutuminen koko prosessiin. Näin he ymmärtävät asioiden laajemman yhteyden 

eivätkä yksittäiset toimenpiteet jää vaille merkitystä.
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5 Case: Helsingin Energia 

5.1 Helsingin Energian historiaa

Helsingin ensimmäinen sähkölaitos koekäynnistettiin 25. marraskuuta 1884 Pohjois 

Esplanadi 25-27:ssä. Seuraavan vuoden helmikuun lopussa sähkölaitoksella oli 18 

tilaajaa. Sähkölaitoksen käynnistämisen jälkeisten kymmenen vuoden aikana 

Helsingin räjähdyksenomaisesti kasvaville markkinoille perustettiin pari uutta 

sähkölaitosta, jotka näin kilpailivat keskenään. 1890-luvun lopulla aloitettiin harkinta 

sähkölaitoksen kunnallistamisesta. Kunnalle tulevan taloudellisen hyödyn lisäksi 

syynä tähän olivat kotimaiset ja ulkomaiset esikuvat, lainsäädännölliset tekijät ja 

turvallisuussyyt. Kunnallistamista puolsi myös kaasulaitoksen siirtyminen Helsingin 

kaupungin omistukseen vuoden 1900 lokakuussa. (Turpeinen s. 24-25, 56-57)

1900-luvun alussa kaupungille alettiin rakentaa omaa sähkölaitosta. 14. heinäkuuta 

1909 koitti suuri päivä, kun Suvilahden voimalaitos avattiin Sörnäisten niemellä. 

Muutaman vuoden sisällä oli yksityiset sähkölaitokset fuusioitu kaupungin 

sähkölaitokseen. Vuosien 1910-45 välillä sähköverkko laajeni nopeasti ja sähkön 

kulutus nousi sitäkin nopeammin erilaisten sähkölaitteiden yleistyessä. Tämän takia 

20-luvun puolivälistä lähtien osa energiasta jouduttiin ostamaan muualta, lähinnä 

vesivoimalaitoksilta. Kaupungin sähkölaitoksen päävoimalähteenä oli kivihiili, mutta 

sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan aikana jouduttiin turvautumaan 

haikoihin. Kun talvisodan jälkeen vesivoiman saannissa oli ongelmia, tuli uuden 

voimalaitoksen rakentaminen ajankohtaiseksi. Tarvetta lisäsivät alueliitokset Helsin

kiin V.1946. Salmisaaren voimalaitos saatiin käyttökuntoon helmikuussa v.1953. Ja 

tätä seurasivat Hanasaari A v.1966 (aivan Suvilahden viereen), Hanasaari В v.1977, 

Salmisaari В v.1984, Vuosaari A v. 1989 sekä Vuosaari B, joka saadaan käyttöön 

vuosituhannen vaihteessa. Toisesta maailmansodasta lähtien laitoksen toiminnan
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keskeisiä periaatteita on ollut sähkön ja lämmön yhteistuotanto. (Turpeinen s. 

69,85-95, 207-221,234-257)

Tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1978 Helsingin sähkölaitos ja Helsingin 

kaasulaitos fuusioitiin ja syntyi energialaitos. Syynä yhdistämiseen olivat fuusiosta 

syntyvät taloudelliset ja organisatoriset hyödyt. (Turpeinen s.333-335). Seuraava 

suuri muutos tapahtui, kun Helsingin energialaitos muuttui 1.1.1995 kunnalliseksi 

liikelaitokseksi ja samalla sen nimi muuttui Helsingin Energiaksi. Laitos säilyy 

edelleen Helsingin kaupungin omistuksessa, mutta sen toiminta yritysmäistyy 

säilyttääkseen ja parantaakseen asemaansa kilpailutilanteessa.

5.2 Yleistä Helsingin Energiasta

Helsingin Energia on maamme suurin energian ja kaukolämmön tuottaja ja jakaja. 

Asiakkaita sillä on noin 300 000, jotka sijaitsevat pääosin Helsingissä. Vuonna 1995 

Helsingin Energian liikevaihto oli 2 198 miljoonaa markkaa. Edellisvuoteen 

verrattuna kasvua olu 133 miljoonaa markkaa eli 6.5%. Liikevaihdon lisäyksen 

aiheutti lähinnä sähkön myynnin kasvu. Käyttökatetta yritykseltä jäi 893 miljoonaa 

markkaa, jolloin käyttökateprosentiksi muodostuu 40.6%.

Helsingin Energian palveluksessa oli vuoden 1995 lopussa vakinaisessa 

työsuhteessa 1771 henkilöä, joista kuukausipalkkaisia oli 1156 ja tuntipalkkaisia 615. 

Määräaikaisessa työsuhteessa oli 66 henkilöä, joista kuukausipalkkaisia oli 38 ja 

tuntipalkkaisia 28. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni edellisvuoteen verrattuna 

51 henkilöllä ja määräaikaisten 1 henkilöllä. Henkilöstön supistuminen toteutettiin 

lähinnä eläkkeelle siirtymisten kautta. (Helsingin Energian toimintakertomus s.22)
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Helsingin Energia toimii kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimivan energia- 

lautakunnan alaisuudessa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt energiahuollon 

johtosäännön, joka määrittelee lautakunnan tehtävät sekä Helsingin Energian 

organisaation yleisellä tasolla ja toimitusjohtajan tehtävät. Energialautakunnan 

tehtävänä on valvoa, että energialaitos toimii talousarvion puitteissa, asettaa 

laitokselle tavoitteita ja valvoa niiden toteutumista, päättää tietyistä maksuista, 

päättää vuokraus- ja vahingonkorvausasioista tietyin ehdoin, vahvistaa laitoksen 

tuotteiden yleiset toimitusehdot ja liittymismääräykset, päättää erilaisista 

suunnitelmista, hankkeista ja hankinnoista sekä päättää tietyissä tapauksissa 

viranhaltijan toimivallan laajuudesta. Lisäksi energialautakunnan tehtävänä on valita 

energialaitoksen osaston johtajat sekä toimitusjohtajaa valittaessa valmistella 

hakijoista lausuntonsa kaupunginvaltuustolle.

Helsingin Energian toiminta-ajatus kuuluu seuraavasti: “Helsingin Energian 

tehtävänä on tyydyttää asukkaan asumisen, elämisen ja yrittämisen energiantarpeita 

kilpailukykyisesti, toimintavarmasti ja ympäristöystävällisesti hankkimalla, 

jakelemalla ja myymällä sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä niihin liittyviä 

palveluja kannattavasti pääasiallisesti Helsingin kaupungin alueella." Strategisina 

tavoitteina mainitaan: 1 .kustannusten kattaminen pitkällä aikavälillä ja kohtuullisen 

tuoton saaminen omistajille kilpailukykyisin hinnoin, 2.toimitusvarmuuden pitäminen 

hyvänä, 3.henkilöstön työskentely tehokkaasti ja oikeassa toimintaympäristössä,

4. ympäristön päästönormien noudattaminen ja tarvittaessa alittaminen sekä

5. Helsingin Energian kehittäminen kunnallisen liiketoiminnan keulakuvaksi vuoteen 

2000 mennessä.

Energialaitoksen ylimpänä sisäisenä johtajana on toimitusjohtaja. Yrityksen sisäinen 

johtamisorganisaatio on jaettu konsernipalveluihin sekä seuraaviin liiketoiminta- 

alueisiin: tuotanto-, sähkö- ja lämpöosasto sekä myyntitoiminnot. Näiden
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osastotasoisten yksiköiden päällikkönä on osastonjohtaja, joka johtaa kyseisen 

osaston toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Energialaitosta 

koskeva hierarkinen hallintokaavio on esitetty kuviossa 5.1.

Kuvio 5.1
Hierarkkinen hallintokaavio

HELSINGIN ENERGIA

Myynti-
toiminnot
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Liiketoiminta-alueet ovat jakautuneet edelleen tulosyksiköiksi, kustannusyksiköiksi 

tai palveluyksiköiksi. Näiden eri yksiköiden talouden johtamisperusteista antaa 

kunkin osaston johtaja erillisiä ohjeita. Hallinto- ja talousosasto on luonteeltaan 

kustannusyksikkö. Tulosyksiköksi kutsutaan sitä yrityksen osaa, joka voi itse 

määrätä tuloistaan ja kustannuksistaan. Itsenäisestä yrityksestä poiketen se ei voi 

määrätä vapaasti omista laajennusinvestoinneistaan eikä toimintansa rahoituksesta, 

vaan yrityksen ylempi johto päättää näistä. (Samuelsson 1973 s.40) Helsingin 

Energian ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta vastaa 21-henkinen 

taloustoimisto. Taloustoimistossa ei ole ketään ainoastaan budjetointiin 

erikoistunutta henkilöä, vaan budjetointi kuuluu oleellisena osana muihin 

suunnittelutehtäviin niin päällikkö- kuin alemmilla tasoilla.

5.3 Suunnitelmien laadinta

Energialaitoksen sisäistä toiminnan ja talouden ohjausta palvelevat:

- pitkän aikavälin strategiasuunnitelma ja sitä tukeva PTS - järjestelmä

- liiketoiminnallisia tavoitteita täsmentävä liiketoimintasuunnitelma 

-sen osana lyhyen aikavälin suunnittelua ohjaava vuosibudjetti

Näiden suunnitelmien tulee olla sopusoinnussa energialaitoksen toiminta-ajatuksen, 

päämäärien ja kokonaistavoitteiden kanssa huolimatta eri yksiköiden toimintojen 

erilaisesta luonteesta. Helsingin Energian liiketoiminnan ja taloudellisen ohjauksen 

lähtökohtina ovat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Energialaitoksen 

ulkoinen ohjaus puolestaan määräytyy kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja 

lautakunnan päätösten sekä kaupungin johdon päätösten ja tavoitteiden perusteella. 

Helsingin kaupungin talousarvioon sisältyy energialaitokselta edellytetyt tuloutuserät 

sekä muut tulostavoitteet. Kuntasuunnitelmaan tarvittavat toiminnalliset tavoitteet 

perustuvat energialaitoksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmiin.

74



Helsingin Energian suunnittelu ja talouden hoito on Helsingin kaupungin alai

suudessa. Tämä suhde konkretisoituu vuosittain laadittavissa talousarviossa ja 

kuntasuunnitelmassa. Kuntasuunnitelma laaditaan kerrallaan viideksi vuodeksi 

eteenpäin, siten että neljä ensimmäistä vuotta saadaan korjaamalla edellisenä 

vuonna laadittua kuntasuunnitelmaa ja ainoastaan viidennelle vuodelle laaditaan 

uudet suunnitelmat. Kuntasuunnitelmasta tulee käydä ilmi keskeiset toimintalinjat ja 

avaintehtävät, tuloksellisuuden parantamiseen välttämättömät toimenpiteet, 

henkilöstön määrällinen kehitys sekä investointiesitykset tärkeysjärjestyksessä 

perusteluineen.

Talousarvio laaditaan seuraavalle kalenterivuodelle ja sen lähtökohtana toimii 

kuntasuunnitelma, jota virastot ja laitokset tarkastavat kuntasuunnitelman 

hyväksymisen jälkeen tapahtuneilla lainsäädännöstä johtuvilla muutoksilla. 

Kunnallisena liikelaitoksena Helsingin Energia on mukana talousarviossa ainoastaan 

rahoitusosassa, johon tulee mukaan energialaitoksen peruspääoman tuotto, 

perustamislainan korko ja lyhennykset, tariffituki sekä peruspääoman korotus. 

Perusteluina esitetylle tuloksen muodostumiselle energialaitoksen tulee esittää 

talousarvion laadintavaiheessa tulos- ja rahoituslaskelma, toimintansa tavoitteet 

sekä investointisuunnitelma. Lisäksi sen tulee esittää yhteenveto niistä 

henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä, joita toimintojen kehittäminen edellyttää. 

Kuntasuunnitelma valmistuu samanaikaisesti talousarvion kanssa. Jo ennen 

kuntasuunnitelman ja talousarvion laatimisohjeiden lähettämistä kunnan laitoksiin ja 

virastoihin, on energialaitoksen täytynyt antaa kaupungille arvionsa sähkön ja 

kaukolämmön hinnoista tulevana laatimisajankohtana. Tämä hinnasto toimitetaan 

laatimisohjeiden liitteenä, jotta kaupungin muut virastot ja laitokset voivat käyttää sitä 

talousarvioehdotustaan laatiessa energiamaksujen perustana.
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5.3.1 Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu tähtää pitkän aikavälin päämäärien saavuttamiseen vaihto

ehtoisin keinoin. Suunnittelun yhteenvetona esitetään energialaitoksen strategia

suunnitelma, johon on koottu strategiset suunnitelmat sekä keskeiset keinot ja 

panostukset niiden saavuttamiseksi. Helsingin Energian johtoryhmään kuuluu 

toimitusjohtajan lisäksi jokaisen liiketoiminta-alueen osastonjohtajat. Kaikkiaan 

jäseniä johtoryhmässä on siis kuusi. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran vuodessa 

omaan strategiaseminaariinsa, jossa käsitellään koko energialaitoksen strategioita ja 

päämääriä yleisellä tasolla. Seminaarissa luodaan yleisluontoinen katsaus siihen 

millaiseksi ympäristö on muuttumassa ja millainen olisi haluttu oma asema 

tulevaisuuden ympäristössä. Visioita tulevaisuuen ympäristöstä luodaan 

useampiakin, sillä ympäristö koetaan erittäin turbulenttiseksi ja sen ennakointi 

hankalaksi. Jo viiden vuoden aikajänteellä on hankalaa sanoa onko Helsingin 

Energiaa enää edes olemassa itsenäisenä yksikkönä.

Tarkempi suunnittelu tapahtuu energialaitoksessa liiketoimintatasoittain. Laajennettu 

johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisen johtoryhmän lisäksi osa toimistopäälliköistä, 

kokoontuu kaksi kertaa vuodessa strategiapäiville. Näiden strategiapäivien 

tarkoituksena on tarkastella tarkemmin ympäristön oletettavia kehityssuuntia sekä 

arvioida niitä tulevaisuuden tiloja, joiden toteutuminen ei ole yhtä varmaa, mutta 

joiden vaikutus energialaitokselle olisi huomattava. Tällä hetkellä tulevaisuuden 

tarkastelussa ratkaisevin painopistealue on kilpailun kehittymisessä. Sähkömarkki

nalain avauduttua on markkinoille syntynyt kilpailutilanne, joka on yhä kiristymässä 

uusien tuottajien saapuessa aiemmin Helsingin Energian yksinään hallitsemalle 

markkinalohkolle. Tässä kilpailutilanteessa on uusien asiakkaiden hankkiminen ja 

entisten säilyttäminen osoittautumassa onnistumisen avainehdoksi.

Energialaitoksen tavoitteena on kilpaileminen laadulla, mm. turhien sähkökatkoksien
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välttäminen, ja kohtuullisella hinnalla. Markkinoiden halvin se ei pysty olemaan, sillä 

polttoaineena käytetään hiiltä, joka on kallis polttoaine mm. maakaasuun verrattuna. 

Lisäksi kilpailussa pärjäämisen kivijalkana on mahdollisimman hyvän palvelun sekä 

laajan oheispalvelujen valikoiman tarjoaminen.

Sen jälkeen kun eri tulevaisuuden tilat on käyty läpi tarvittavalla 

yksityiskohtaisuudella, jatketaan suunnittelua siirtymällä kartoittamaan erilaisia 

toimintavaihoehtoja. Ensimmäiseksi käydään läpi millaisia päämääriä 

osastotasoittain on tarkoituksenmukaista asettaa, jotta johtoryhmän aiemmin 

laatimat päämäärät saavutetaan. Tämän perusteella jokainen osastonjohtaja 

huolehtii aiempien suunnitelmien tarkastamisesta ja uusien tekemisestä oman 

osastonsa osalta yhdessä asianomaisten toimistopäällikköjen kanssa. Näistä 

suunnitelmista kootaan pitkän tähtäyksen suunnitelmat (PTS). Suunnitelmat 

laaditaan kohteesta riippuen 5-20 vuoden aikajänteellä. Pisimmälle ulottuvat 

suunnitelmat käsittelevät voimalaitosinvestointeja. Näitä suunnitelmia tarkistetaan 

joko kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. PTS-järjestelmä toimii näin koko 

yrityksen kattavana kirjallisena tavoitteena. Siihen sisältyvät osasuunnitelmat 

palvelevat liiketoimintasuunnittelua. Toimitusjohtaja vahvistaa pitkän tähtäyksen 

suunnitelmat. Tämä vahvistus on lähinnä muodollinen, sillä ainoastaan harvoin on 

enää vahvistusvaiheessa tarvetta tehdä muutoksia.

5.3.2 Liiketoimintasuunnitelma

Energialaitoksen talousosasto laatii syyskuussa kiertokirjeenä jaettavat laadinta

ohjeet liiketoimintasuunnitelmalle. Itse suunnittelu toteutetaan syys-joulukuun 

välisenä aikana ja suunnitelmat laaditaan kerrallaan kahdeksi vuodeksi eteenpäin, 

siten, että seuraavan vuoden osalta laaditaan tarkka tulossuunnitelma ja sitä
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seuraavan vuoden osalta suunnitelmien ei tarvitse olla aivan yhtä tarkkoja. 

Ensimmäisen vuoden osalta laadittu tarkka suunnitelma toimii samalla 

vuosibudjettina. Liiketoimintasuunnitelman toisen vuoden suunnitelma sisältää 

lähtötiedot keskushallinnolle sen laatiessa kyseisen vuoden talousarviota. 

Pyrkimyksenä on näin keventää keväisin tapahtuvaa suunnittelukierrosta siten, että 

huhtikuussa talousarviota laadittaessa tehdään ainoastaan tarvittavat tarkistukset jo 

olemassaoleviin suunnitelmiin. Liiketoimintasuunnitelma laaditaan liiketoiminta- 

alueittain, ja se luo omalta osaltaan perustan sisäiselle tulosohjaukselle ja 

vuosibudjetin laatimiselle.

Liiketoimintasuunnitelma sisältää ennusteita tulevasta toimintaympäristöstä, omat 

tavoitteet, lisäresurssien tarpeen sekä tulosennusteet. Laadittavan suunnitelman 

tavoitepuolelta tulisi ohjeiden mukaan käydä ilmi riittävällä tarkkuudella seuraavat 

asiat: toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitysnäkymät, palvelu- ja muut toimin

tatavoitteet, myyntimääräarviot, hankinta- /tuotantomääräarviot, kapasiteettitarpeen 

edellyttämät investoinnit sekä henkilöstö- ja muut resurssitarpeet.

Liiketoimintasuunnitelman kokonaissuunnittelun lähtökohtana on energian kysyntä, 

asiakastarpeet ja kilpailukykyisyys. Taloudellisina tavoitteina ovat toiminnan 

kannattavuus ja muu tuloksellisuus sekä rahoituksen riittävyys. Sisäisen 

tulostavoitteen perustana toimii rahoituksen pitkän aikavälin suunnittelu. Yksiköiden 

tulee puskuroida vuosittaisia positiivisia tuloksiaan käyttörahastoon ja tällä tavoin 

varautua tulevien investointien ja muun toiminnan rahoitukseen. Käyttörahastoja on 

historiallisista syistä johtuen kaksi kappaletta. Toinen käyttörahasto on aina ollut 

kyseisessä tehtävässä ja toinen on peruja ajalta, jolloin energialaitos oli täysin 

Helsingin kaupungin alaisuudessa ja sai käyttöönsä siirtyviä määrärahoja. Kun 

energialaitoksesta tuli kunnallinen liikelaitos muodostettiin siirtyvistä määrärahoista 

toinen käyttörahasto. Kummatkin ovat siis koko yrityksen yhteiskäytössä, eivätkä ole
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sidottuja tiettyihin yksiköihin. Keskushallinnon määrittelemät tulostavoitteet 

jakaantuvat eri perustein laskettaviin osiin, joita ovat peruspääoman tuotto, 

lainakorko, lainojen lyhennykset ja muut maksut.

5.3.3 Vuosibudjetti

5.3.3.1 Laadinta

Helsingin Energian budjettikautena toimii yksi kalenterivuosi. Taloustoimiston 

antaamasta vuosibudjetin laadintaohjeesta selviää tarvittavien perustietojen lisäksi 

myös budjetin laatimistapa. Vuosibudjettina toimii siis liiketoimintasuunnitelman 

ensimmäinen vuosi. Budjetti kuvaa seuraavan vuoden tulostavoitteet ja niiden 

saavuttamiseen vaadittavat resurssit. Budjetoitavat määräluvut jaksotetaan 

luonteensa mukaan joko vuosikolmanneksittain, -neljänneksittäin tai kuukausittain. 

Jaksotuksen jälkeen määräluvut budjetoidaan kumulatiivisesti. Kumulatiivinen 

budjetointi tarkoittaa, että budjetointilomakkeesta selviää kunkin ryhmän arvo 

vuoden alusta kyseiseen hetkeen asti, mm. yksittäisten kuukausien osalta 

ainoastaan tammikuun arvo on sellaisenaan luettavissa budjetointilomakkeesta, ja 

seuraavat arvot ovat tammi-helmikuu, tammi-maaliskuu jne.

Vuosibudjetin laadintaohjeissa on määrätty ne toimintaa kuvaavat määrätiedot, jotka 

ainakin on ilmoitettava kuukausikohtaisella tarkkuudella. Nämä ovat yrityksen 

toiminnan kannalta tärkeimpiä toimintoja. Tähän joukkoon kuuluvat sähkö- ja 

kaukolämpöenergian sekä polttoaineiden tarve ja hankinta, sähkön myynti 

jakelualueelle ja sen ulkopuolelle, lämmön myynti eriteltyinä vesi- ja 

höyrykaukolämmitykseen sekä myyntii jakelualueen ulkopuolelle, maakaasun 

jälleenmyynti sekä asiakkaiden lukumäärät ja nimellistehot kunkin kuukauden
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lopussa. Niitten menojen ja tulojen osalta, joille ei ole erikseen määritelty ajanjakson 

tarkkuutta jolla budjetointi on suoritettava, päättää asiasta asianomaisen yksikön 

johtaja.

Toimitusjohtaja asettaa liiketoiminta-alueittain tuottovaatimukset, jotka kattavat sekä 

tuloutustavoitteen kaupungille, että energialaitoksen omat tuottotavoitteet. 

Yksiköiden johtajat sopivat tuloskeskusteluissa esimiestensä kanssa 

yksikkökohtaisia tulos- ja muita tavoitteita, joihin käyttötalouden ja investointien 

budjetti arviot on laadintavaiheessa sopeutettava. Yksiköiden johtajien esimiehet ovat 

käyneet omat tavoitekeskustelunsa omien esimiestensä, yleensä osastonjohtajien, 

kanssa. Osastonjohtajat puolestaan ovat sopineet oman osastonsa tavoitteet 

strategiapäivillä yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Energialaitoksella on myös kautta 

yrityksen samana pysyviä tavoitteita. Vuonna 1995 näitä olivat peruspääoman 

tuottovaatimus 10% ja perustamislainan korko samoin 10%. Sisäisessä laskennassa 

vaihto- ja käyttöomaisuuden osalta laskentaperusteena on tuottovaatimuksen korko. 

Nämä tavoitteet saadaan talousarviossa Helsingin kaupungilta ja kaupunki tarkistaa 

niiden ajankohtaisuuden vuosittain.

Budjettien laatimisen pohjaksi taloustoimisto on tuottanut kustannustasoennusteet. 

Kustannustasoennusteien laatimisessa käytetään asiantuntijoiden valmiiksi laskemia 

tilastoja, sillä niiden on katsottu tarjoavan täsmällisempää pohjatietoa jatkokäsittelyä 

varten kuin mitä itse olisi kyetty aikaansaamaan. Pääasiallisia tietolähteitä ovat 

elinkeinoelämän tutkimuslaitos sekä valtiovarainministeriö. Aiemmin, kun tavoite- 

suunnitteluun ei pantu vielä niin paljon painoa, tyydyttiin itse laskettuihin indekseihin. 

Ennusteiden pohjatiedoista tukkuhintaindeksi on tärkeimmässä asemassa, sillä se 

osoittaa hyvin polttoaineiden hinnan kehitystä. Rakennushintaindeksi on merkittävä 

kun suunnitellaan rakentamista, joka ei kuitenkaan tällä hetkellä ole ajankohtaista. 

Kolmas tärkeä perustietoudeksi on yleinen inflaatio. Näiden perustietojen pohjalta
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osastojen budjetoinnin tueksi laaditaan varsinaiset ennusteet valiten indekseistä 

oman, sen hetkisen, tilanteen kannalta oleelliset seikat.

Varsinaisten ennusteittein kohteena ovat kuluttaja- ja tukkuhinnat, kotimarkkinoiden 

perushintaindeksi, rakennuskustannukset sekä kuukausi- ja tuntipalkat. Ennusteet 

on laadittu vuosikolmanneksen tarkkuudella. Budjettivuoden ennusteiden lisäksi 

mukana on edellisen vuoden toteutuneet arvot sekä ennuste viimeiselle 

kolmannekselle ja sitä edellisen vuoden vuosikeskiarvo. Myös budjettivuodelta ja sitä 

edeltävältä vuodelta on laskettu vuosikeskiarvot. Lisäksi on laskettu prosentuaaliset 

muutokset vuodesta toiseen, tärkeimpänä ennuste kuluvan vuoden ja budjettivuoden 

välillä sekä vertailukohtana edellisten vuosien välinen toteutunut arvo. Ennusteet on 

laadittu hintaindeksimuotoon. Kaikissa tapauksissa perusarvo 100 on annettu 

budjettivuotta edeltävän vuoden elokuun toteutuneelle arvolle. Tämän lisäksi 

ennustuksen kohteesta riippuen saattaa mukana lisäksi olla muihinkin perusvuosiin 

perustuvia arvoja. Näiden historiatietojen perusteella yksiköiden johtajat voivat 

hahmottaa pitemmän ajan kehitystrendit.

Toimintasuunnitelmat hinnoitellaan budjeteiksi yksiköiden käytössä olevien tilipuite- 

rakenteiden sekä tarvittaessa myös työnumerosarjojen avulla. Yksiköiden on 

täytynyt laatia käyttämänsä tilipuite- ja budjettirakenteet siten, että ne mahdollistavat 

tulosyksikköerittelyjen lisäksi myös toiminto- ja tuotekohtaiset laskelmat sekä 

sähkömarkkinalain vaatimukset sähköliiketoimintojen eriyttämisestä. Juuri 

sähkömarkkinalain vaikutuksesta johtuen joutui taloustoimisto vuoden 1995 

budjetointia varten muuttamaan aiemmin käytettyjä tilipuite- ja budjettirakenteita 

laajahkossa mittakaavassa.

Vuonna 1995 tilipuitteet tarkastettiin huolella, sillä 1.6.1995 voimaan tullut 

sähkömarkkinalain 7. luvussa oli eriyttämismääräykset, joiden edellyttämällä tavalla
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ei ollut ennen tarvinnut toimia. Kohta toteaa "Verkonhaltijan ja sähkönmyyjän on 

eriytettävä verkkotoiminta, sähkönmyyntitoiminta ja sähköntuotantotoimi toisistaan 

sekä muista liiketoiminnoista." 29 pykälä toteaa, että "eriyttämisellä tarkoitetaan 

tässä laissa sitä, että eriytettäville sähkötoiminnoille on laadittava tuloslaskelma ja 

pääomavaltaisille toiminnoille lisäksi tase." Eriytetyt tuloslaskelmat ja taseet 

vaaditaan ensimmäisen kerran vuoden 1996 tilinpäätöksen yhteydessä. Sisäisen 

laskennan lajit on saatu vastaamaan liikekirjanpitoa, ja ne ilmaisevat riittävällä 

tarkkuudella sisäisten palvelujen oston ja myynnin. Erilaisia budjettilajiryhmiä oli 

vuonna 1995 käytössä 30, mutta ne jakautuivat edelleen tarkemmin määriteltyihin 

budjettilajeihin. Erilaisia budjettilajeja oli käytössä lähes 250. Täydellinen 

budjetti lajiluettelo on esitetty liitteessä 1. Yksiköt laativat omat budjettinsa joko 

budjettilajiryhmittäin tai budjettilajeittain. Jokainen neuvottelee yhdessä oman 

esimiehensä kanssa, siitä millä tarkkuudella on tarpeellista esittää budjetoitavat 

tiedot. Muut määräluvut ja mittarit tukevat suunnittelua ja seurantaa.

Voimassa olevan arvonlisäverolain perusteella Helsingin Energia on 

arvonlisäverovelvollinen liiketoimintayksikkö. Täten tavaroiden ja palvelujen myynti 

on arvonlisäverollista ellei laissa ole kyseisestä tapauksesta toisin säädetty. Lain 

perusteella ostoihin sisältyvän arvonlisäveron saa vähentää lukuunottamatta 

vähäisiä poikkeuksia. Budjetitaessa tuloja, menoja ja invesTointeja ne merkitään 

vuosibudjettiin verottomina.

Hintakomponenttien lisäksi budjetoidaan yksiköittäin myös määrälukuja. 

Määräarvojen erittelyä varten on laadittu mittayksikkölajitaulukot, josta selviää 

yksityiskohtainen erittely, sekä budjetoinnissa käytettävä koodinumero. Vuonna 

1995 oli energialaitoksella käytössä seuraavat mittayksiköitten pääryhmät: aika-, 

energia-, teho-, paino-, pituus-, tilavuus-, pinta-ala- ja muut yksiköt. Nämä 

jakaantuvat alalajeihin siten, että eri mittayksikkölajeja on kaikkiaan 48 kappaletta,
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mm. aikayksikön alalajille työtunneille on vielä yhdeksän eri alalajia. Muihin 

yksiköihin kuuluu lähinnä kappalemäärittäin mitattavia paljon tarvittavia esineitä 

kuten matkapuhelimet, puupylväät ja mikrotietokoneet. Käytössä olevat 

mittayksikkölajit on luetteloitu liitteessä 2.

Vuosibudjetti sisältää markka- ja määrälaskelmien lisäksi tulossuunnitelman. 

Tulossuunnitelman laadintalomake on esitetty liitteessä 3. Tulossuunnitelman 

rakenteen lähtökohtana ovat avaintulokset, jotka määrittelevät tavoitteen yleisellä 

tasolla. Avaintuloksia asetetaan osastokohtaisesti. Jokaisesta avaintuloksesta 

johdetaan useampia tulostavoitteita, jotka määrittelevät tarkemmin halutun 

tulevaisuuden tilan. Tulostavoitteita aasetetaan sillä yksikkötasolla, joita niitä on 

käytännössä tarkoitus toteuttaa. Jokaiselle tulostavoitteelle määritellään 

seurantatapa. Tavallisimmin seuranta tapahtuu eri hierarkiatason kokouksissa, mutta 

myös mm. toimistopäällikkö voi suorittaa seurantaa. Seuranta voi tehtävän 

luonteesta riippuen olla kertaluontoista tai jatkuvaa, tietyin väliajoin tapahtuvaa. 

Tulostavoitteiden saavuttamiseksi määritellään avaintehtävät, toimenpiteet jotka ovat 

niin konkreettisia, että ne voidaan käytännössä totetuttaa. Liiketoiminta-alueiden 

sisällä seurataan tulosyksikkökohtaisesti toimintojen kannattavuutta ja muuta 

tuloksellisuutta. Tämän takia tulossuunnitelmassa asetetaan jokaiselle 

avaintehtävälle toteuttamiskanava, joka ilmaisee kenen on tarkoitus hoitaa toteutus, 

vastuuhenkilö, joka huolehtii siitä että tehtävä toteutetaan ja toteuttamisaikataulu. 

Aikataulujen tarkkuus vaihtelee tehtävästä riippuen. Laajimmissa tehtävissä 

toteuttamisajaksi on määritetty koko budjettivuosi, kun taas suppeammissa, tarkkaan 

rajatuissa projekteissa, on tietyt ennaltamäärätyt päivämäärät.

Tulostoiminta-ajatukseen liittyy sisäisten palvelujen veloitusmenettely. 

Tarkoituksenmukaisuusharkintaa hyväksikäyttäen on ratkaistava, kuinka laajasti tai 

jaoteltuna sisäisiä palveluita veloitetaan niitä käyttäviltä toimintayksiköiltä.
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Tulosyksikköjen välisten siirto- ja palveluhintojen sekä kustannusten kohdistus- ja 

arvostusperiaatteiden ratkaiseminen on osastonjohtajan vastuulla. Taloustoimisto 

antaa budjetin laadintakiertokirjeen yhteydessä joitain yleisiä ohjeita ja lähtökohtatie

toja asian käsittelyksi. Kullekin yksikölle aiheuttamisperusteen mukaan kuuluvat 

tuotto- ja kustannuserät pyritään määrittämään tulosyksikkölaskennan avulla. Tämä 

perustuu siihen, että yksiköt sopivat keskenään millä laajuudella ja tarkkuudella 

palvelut kohdistetaan tilaajayksikölle sekä kuinka sisäisen palvelun veloitus 

hinnoitellaan. Neuvottelut palvelujen hinnoittelusta käydään lokakuun aikana.

Kustannusten kohdistamisessa voidaan käyttää yksikköhintoja, kertahintoja, 

vuosihintoja tai kohdistaa työlle kertyneet todelliset kustannukset. Kiinteitten 

kustannusten perustana käytetään mm. tietyistä kuluista prosentteina laskettua 

kustannuslisää. Sisäisten palvelujen veloitus on kustannuspohjaista, niihin ei sisälly 

katetta. Jos katetta jostain syystä esiintyy, se tulee eliminoida. Palvelujen

tuotteistaminen on luonut joissain tapauksissa vertailuhinnan. Sisäisten palvelujen

veloitus perustuu siis harkintaan. Yksiköiden tulee välttää liian yksityiskohtaisia 

menettelyjä maksuja laskettaessa, jotta vältyttäisiin tarpeettomalta ajan ja resurssien 

hukalta. Liiketoiminta-alueiden välisten sisäisten palvelujen osalta on 

energialaitoksen budjettilajeissa selkeytetty budjetointia sisällyttämällä kyseisen 

myyvän tai ostavan liiketoiminta-alan tunnus budjettilajiin. Näin saadaan suoraan 

eriteltyä eri liiketoi minta-aluiden käyttämät ja tarjoamat sisäiset palvelut.

Kohdistamattomien konsernipalvelujen käyttö jaetaan kaikkien yksiköiten kesken 

ennaltamäärättyjen jakoperusteiden mukaan. Kohdistamattomia konsernikustan- 

nuksia ovat mm. viestinnän, työterveysaseman ja taloustoimiston kustannukset. 

Jakoperusteita on seitsemän, joista on valittu kullekin kustannukselle sopivin. 

Vuonna 1995 käytössä olevat jakoperusteet olivat koko henkilöstön, 

kuukausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten määrä, ostojen painotettu markkamäärä,
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varastosta ottojen määrä, edellisen vuoden toteutuneet kustannukset ja 

tilinpäätöksen asiakasmäärä. Yksiköt voivat poiketa tästä mallista sopimalla erikseen 

kyseisen palveluntuottajayksikön kanssa muunlaisista, tilaaja-/tuottajamallin 

mukaisista, veloitusperiaatteista.

Helsingin Energialla on käytössään budjetointiprosessiaan varten yrityksen sisällä 

itse kehitelty Windows-pohjainen laskentaohjelma. Seuraavat tarvittavat ohjelmat 

tullaan luultavasti teettämään ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Nykyisessä ohjelmassa 

on valmiina tyhjät taulukkopohjat, jotka yksikköjen budjettivastuussa olevat täyttävät. 

Käytännössä he voivat tehdä tämän Excel-taulukkosiirtona tai suoraan päätteellä 

sisäisen laskennan tietojärjestelmään (SILA). Määrämuotoisia Excel-taulukkopohjia 

on käytössä kahta mallia, laajempaa ja suppeampaa. Valinta riippuu budjetoivan 

yksikön luonteesta. Excel-pohjaiset taulukot voidaan suoraan siirtää SILAan. Tämä 

käytäntö tuli käyttöön vasta vuoden 1995 budjetin laaddintavaiheessa. Tämän takia 

jatkon kannalta ei ole eroa kummalla tavalla budjettinsa laatii. Ennen vuotta 1995 

käytettiin ainoastaan suoraan SILAa tai erillisiä lomakkeita. Tarpeen vaatiessa 

taloustoimisto antaa excelin käytössä ohjausta. Kolmantena, joskaan ei kovin suo

siteltavana, vaihtoehtona oman yksikkönsä budjetin voi laatia edelleen myös 

erilliselle lomakkeelle, joka myöhemmin siirretään tietojärjestelmään. Tämä 

menettely on sallittu, koska kaikilla yksikköjen johtajilla ei ole henkilökohtaisessa 

käytössään tietokonetta tai he ovat tottuneempia manuaaliseen työhön. Liitteessä 4 

on esitetty vuosibudjetin laadintalomakkeet, sekä Excel-pohjainen että erillinen 

lomake.
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5.3.3.2 Koordinointi

Vuosibudjetin valmistumisprosessi on pelkistetysti esitetty kuviossa 5.2.

Kuvio 5.2

Vuosibudjetin kokoaminen
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Budjetin laadinta

Budjetin laatimisen jälkeen kyseinen johtaja esittelee budjettiehdotelmansa 

esimiehelleen, joka yleensä hyväksyy sen suoraan jatkokäsittelyä varten eteenpäin 

toimitettavaksi. Ainoastaan tuotantopuolella toisinaan suoritetaan jo tässä vaiheessa 

iterointikierros, jolloin lähin esimies saattaa pyytää budjetin laatinutta alaistaan heti 

korjaamaan budjettia määrättyyn suuntaan. Tämä on kuitenkin useammin poikkeus 

kuin sääntö.

Taloustoimisto kokoaa yksiköiden budjettiehdotuksista yhteenvedon, joka esitellään 

toimitusjohtajan hyväksyttäväksi. Budjettien yhdistelyvaiheessa taloustoimisto laskee
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kunkin yksikön käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Poistot perustuvat suunnitelman 

mukaisiin poistoihin. Yksiköiden on tullut eritellä suunnitelmiensa tietosisältö siten, 

että seuraavien laitostason osabudjettien kokoaminen on mahdollista: myyntibudjetti, 

hankintabudjetti ja tuotantobudjetti. Lisäksi taloustoimisto kokoaa yrityksen 

pääbudjetit: tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Tasebudjettia ei tähän mennessä 

ole laadittu, sillä aiemmin, kun energialaitos vielä oli kiinteä osa Helsingin kaupunkia, 

siihen ei ollut mitään syytä. Vuonna 1996 on eri osastoille ensimmäisen kerran jaettu 

omat taseet, joten tasebudjetti laskettiin ensimmäisen kerran kyseisenä vuonna, 

tosin yksinkertaistetussa muodossa. Tasebudjettia tullaankin vielä kehittäään 

tulevina vuosina. Pääbudjettien perusteella taloustoimisto laskee erilaisia vertailua 

mahdollistavia määrälukuja ja mittareita. Näitä mittareita ovat mm. 

käyttökateprosentti, sijoitetun pääoman tuotto, pääoman kiertonopeus ja 

omavaraisuusaste.

Kun kaikkien osastojen budjetit on saatu kootuiksi joudutaan lähes aina käymään 

supistamisneuvotteluita. Näissä neuvotteluissa hallinto- ja talousjohtaja yhdessä 

asianomaisen osastonjohtajan kanssa sopivat niistä supistuksista, joita osaston 

budjettiin tulisi tehdä. Osastonjohtaja puolestaan jakaa nämä supistukset edelleen 

alaisilleen, jotka ovat laatineet budjetteja. Ensimmäisellä kerralla budjetit menevät 

usein kautta linjan yli, ja onkin suorastaan tullut tavaksi laatia ne tarkoituksella 

pikemminkin löysiksi kuin kireiksi, jotta tarvittava pelivara on löydettävissä. Koska 

tarvittavat supistukset budjetissa pystytään useimmiten löytämään, saadaan toiselta 

budjetointikierrokselta yleensä kootuksi kaikkia osapuolia tyydyttävät budjetit. 

Johtoryhmät käsittelee nyt uudestaan korjatut budjettiehdotelmat ja lopullisesti ne 

hyväksyy toimitusjohtaja.

Hyväksytyt osabudjetit ja pääbudjetit kootaan Vuosibudjetti-julkaisuksi, joka julkais

taan budjettivuoden helmikuussa. Budjettivuoden tietojen lisäksi julkaisussa on

87



mukana osa- ja pääbudjettien kohdalla edellisen vuoden tilinpäätöstiedot sekä 

talousarviossa esitetyt luvut budjettivuodelle. Lisäksi julkaisuun on koottu kymmenen 

vuoden ajalta tiedot budjetoiduista ja toteutuneista arvoista sähkön ja lämmön 

kokonaishankinnan, liikevaihdon ja käyttökatteen sekä henkilöstön osalta. Julkaisun 

loppuosaan on koottu energialaitoksen eri osastojen tulossuunnitelmat 

budjettivuodelle. Tulossuunnitelmasta ilmenevät toiminnan tulostavoitteet sekä 

keinot miten ne saavutetaan ja miten saavuttamista seurataan.

5.3.3.3 Valvonta

Helsingin Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena osana Helsingin kaupungin 

taloutta. Budjetissa pysyminen on oleellista alla kerrottujen syiden takia. 

Vuosibudjetti on laadittu siten, että kaupungin tulostavoite saadaan tuloutetuksi 

vuoden aikana. Energialaitos lähettää ansaitsemansa rahat päivittäin eteenpäin 

Helsingin kaupungin tileille, eikä siis itse sijoittele rahoja. Jos budjetti ylitetään ja 

tulostavoite jäisi siten saavuttamatta vuoden lopussa, on energialaitoksen otettava 

lainaa kattaakseen puuttuvan osan tulostavoitteesta. Myöskään budjetin alittaminen 

ei ole suotavaa, sillä tällöin Helsingin kaupunki saa varoja, jotka olisi voitu käyttää 

oman toiminnan parantamiseen. Budjetissa pysyminen on siis tärkeää, ja tämän 

takia jatkuvasti mietitään toimenpiteitä, joilla toiminta saadaan pidettyä 

mahdollisimman hyvin budjetoidulla tasolla.

Budjetin määrälukujen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan 

erikseen. Määrälukujen osalta yrityksessä toimiva tarkkailujärjestelmä on 

yhtenäisempi kautta yrityksen. Hyväksytty vuosibudjetti toimii useimmiten toiminnan 

pohjana sellaisenaan koko budjettivuoden ajan. Tilanteen niin vaatiessa tehdään 

vuosibudjettiin tarkistuksia. Hallinnollisella puolella näitä tarkistuksia tavitaan
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ainoastaan erittäin harvoin, mutta tuotantopuolella, jossa ympäristön ennakointi on 

vaikeampaa, niitä tehdään silloin tällöin. Syynä tarkistukseen on jokin toimintaan 

vaikuttava odottamaton ulkopuolinen syy kuten esim. polttoaineen hinnan nousu tai 

sellaisen uuden veron voimaantulo, jota ei ole kyetty ennakoimaan.Tarkistuksen 

jälkeen tarkistettu budjetti tulee vertailun pohjaksi toteutuneelle toiminnalle ja 

alkuperäinen budjetti hylätään epäajankohtaisena.

Budjetin toteutumista seurataan seurantaraporteilla. Taloustoimisto toimittaa näitä 

raportteja kuukausittain budjettivastuussa olevien tietoon. Raporteissa ilmenee sekä 

määrällisesti että prosentuaalisesti vuodesta kulunut ajanjakso, kaikkiaan budjetoidut 

määrät sekä se kuinka paljon budjetoidusta määrästä on kulunut. Monissa osin 

energialaitosta budjetit laaditaan ainoastaan vuosikolmanneksen tai -neljänneksen 

tarkkuudella, mutta siitä huolimatta seurantaraportteja vastaanotetaan joka kuukausi. 

Tällöin tietyn kuukauden budjetoiduksi arvoksi, joka on toteutuman vertailun 

perustana, oletetaan neljäsosa vuosikolmanneksen budjetoidusta määrästä. Tämä ei 

ota huomioon kuukausittain tapahtuvaa vaihtelua, mutta käytännössä tällä 

jakotavalla ei ole osoittautunut olevan vaikutusta arviointiin.

Budjettivastuussa olevat käyvät lähinnä raporttien erokohdat läpi yhdessä 

esimiehensä kanssa. Heidän on kyettävä selvittämään esimiehilleen erojen syyt 

sekä mitä toimintavaihtoehtoja on käytettävissä. Budjetissa pyritään pysymään 

mahdollisimman hyvin. Ne erojen syyt, jotka pystytään poistamaan, poistetaan. Jos 

toteutuneet arvot ovat yrityksen kannalta suotuisampia kuin budjetoidut, voidaan 

kertynyt positiivinen ero käyttää osaston sisällä toisen toimiston negatiivisten erojen, 

joiden syytä ei voida poistaa, kattamiseen. Budjettivastuussa olevan esimies voi sen 

jälkeen neuvotella eroista oman esimiehensä kanssa. Tiedot poikkeamista ja niiden 

korjaamisesta menevät näin hierarkisesti ylöspäin aina osastonjohtajalle, ja sitä 

kautta johtoryhmälle asti, joka samoin kerran kuussa tarkistaa koko budjetissa
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pysymisen. Viime kädessä johtoryhmä antaakin ohjeita korjaustoimenpiteistä 

budjettivuoden loppua varten. Mitään etukäteen asetettuja rajoja hälytyspoikkeamille 

ei energialaitoksessa ole, vaan aina tapauskohtaisesti harkitaan onko ero merkitsevä 

ja voidaanko sille tehdä jotain.

Budjetoitujen tavoitteiden seurantaa varten on tapauskohtaiset järjestelmät, mutta 

perusperiaate on sama kuin määrälukujenkin osalta. Tulossuunnitelmassa 

ilmenneiden toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaavat tavoitteiden 

asettamisvaiheessa määritellyt vastuuhenkilöt. Heidän tehtävänään on tavoitteiden 

saavuttamisen seuranta sekä budjettikauden aikana että sen jälkeen. Lisäksi heidän 

tulee suorittaa lopullinen arviointi siitä kuinka hyvin tavoite kokonaisuudessaan 

saavutettiin. Ennalta määrätyn seurantatavan puitteissa vastuuhenkilöt saavat tietoa 

suorittavalta tasolta toteutuksen etenemisestä ja mahdollisista odottamattomista 

vastoinkäymisistä. Vastuuhenkilöt ovat yleensä omien budjetoivien yksikköjensä 

esimiehiä, joten heillä on mahdollisuus ottaa seuraavan vuoden budjetoinnissa 

huomioon edellisen budjettivuoden tavoitteiden saavuttamisaste. Budjettivuoden 

loputtua vastuuhenkilöt ovat vastuussa hierarkiassa ylöspäin, yleensä 

osastonjohtajalle, tavoitteiden toteutumisesta. Yhteisessä kokouksessa käydään 

läpi tulokset ja niihin johtaneet syyt. Seuraavan vuoden tavoitteet on kuitenkin tässä 

vaiheessa jo asetettu, mutta tällä ei ole merkitystä, sillä yleensä tarvittava tieto on 

saatu jo aiemmin budjettivuoden aikana, tai sillä ei suurtakaan merkitystä, esim. kun 

saman asian uusi tavoite ei suoraan riipu aiemmasta tai tavoite on ollut vain 

kertaluonteinen.
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5.3.4 Henkilöstöbudjetti

Henkilöstöbudjetti laaditaan vuosittain samoihin aikoihin vuosibudjetin kanssa, mutta 

se ei ole osa vuosibudjettia vaan käsitellään itsenäisenä kokonaisuutena. 

Henkilöstöbudjettia laatiessaan yksiköiden on noudatettava voimassa olevan 

resurssisopimuksen tavoitteita sekä muita mahdollisesti annettuja henkilöstöasioita 

koskevia ohjeita. V.1995-1996 resurssisopimuksen mukaan myös energialaitos on 

sitoutunut kuntasuunnitelman mukaiseen henkilöstömäärään eli Helsingin kaupungin 

palveluksessa on v. 1996 lopussa 35 000 henkeä. Tämä tarkoittaa, että vuoden 

1995 aikana oli edelleen voimassa ohje, että energialaitoksen henkilöstömäärän 

tulisi kehittyä vähenevään suuntaan. Tämä johtuu sekä energialaitoksen 

muuttamisesta liikelaitokseksi, on pyrittävä yhä suurempaa tehokkuuteen, että laman 

seurauksena kaupungin taholta kohdistuvista säästöpaineista.

Yksiköiden henkilöstömäärän tulee perustua tutkittuun henkilöstön tarpeeseen. Eri 

toimintavaihtoehdoista on valittava vähiten henkilöstöresursseja edellyttävä vaihto

ehto. Kun henkilö siirtyy eläkkeelle tai muusta syystä pois energialaitoksen 

palveluksesta, on vapaaksi jäänyt toimi ensisijassa hoidettava sisäisin järjestelyin tai 

täytettävä talon sisältä. Laitoksen ulkopuolista henkilökuntaa käytetään ainoastaan 

erittäin pakottavissa tilanteissa. Energialaitoksella vallitsee siis lähes täydellinen 

työhönottokielto. Myöskään määräaikaisia työsuhteita ei saa jatkaa kuin erillisellä 

täyttöluvalla, jonka toimitusjohtaja myöntää ja, jonka tulee perustua hyväksyttyyn 

henkilöstöbudjettiin. Kesätyöntekijöitä ja sijaisia saa palkata ainoastaan 

välttämättömään tarpeeseen.
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Henkilöstöbudjetin laatiminen on esitetty kaaviona kuviossa 5.3.

Kuvio 5.3
Henkilöstöbudjetin laadintakaavio

Vahvistaminen
Henkilöstö
osasto

laadinta-
Henkilöstö- ohjeet 
konsultti

Tarkistus 
ja yhteenveto

Osaston
johtaja

Budjetolja

Hyväksyminen

i *

Henkilöstöbudjetin
laadinta

Hyväksytyt
henkilöstö
määrät

?

Budjettia laadittaessa henkilöstöosasto lähettää kullekin yksikölle lokakuun aikana 

laadinnassa tarvittavat lomakkeet ja tarkemmat laatimisohjeet. Liitteessä 5 on 

esitetty henkilöstöbudjettilomake ja sen täytössä tarvittavat tunnukset ja lyhenteet. 

Henkilöstön määrä on keskeisin tieto, mutta tämän lisäksi annetaan jokaisesta 

yksityiskohtaiset tiedot, joihin sisältyvät tehtävänimikke, työsuhteen laatu sekä 

työaika- ja eläkejärjestelmä. Tietojen perusteella ensimmäisen kerran v.1995 

osa-aikatyöntekijät laskettiin yhteen ja muutettiin kokoaikaisiksi. Näin saatiin tieto 

todellisista henkilötyövuosista. Asia oli tullut ajankohtaiseksi, sillä yhä kasvava 

joukko työntekijöistä käytti mahdollisuutta jäädä osa-aikaeläkkeelle. Budjettitiedot 

merkitään vuosikolmanneksittain. Lomakkeet täytetään yksiköittäin ja yksiköistä 

vastaava osastonjohtaja kerää alaistensa laatimat henkilöstöbudjetit, hyväksyy ne ja 

palauttaa joulukuun alkuun mennessä osastonsa henkilöstökonsultille, joka suorittaa
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tarkistuksen ja laatii siitä yhteenvedon henkilöstötoimiston lausuntoa varten. Nämä 

osastojen henkilöstösuunnitelmien yhteenvedot talousarviovertailu!neen käsitellään 

johtoryhmän kokouksessa joulukuun puolivälissä. Kokouksessa päätetään lopulliset 

hyväksytyt henkilöstömäärät, jotka annetaan tiedoiksi osastoille.

Kun hyväksytyt henkilöstöbudjetit on annettu tiedoksi yksiköille, on yksiköiden 

pysyttävä niissä. Budjetin tarpeellisissa konkreettisissa toimissa henkilöstökonsultti 

toimii yhteistyössä yksikön johtajan kanssa. Vaikka henkilöstömäärä Helsingin 

Energialla on pienentynyt, ei ketään ole tarvinnut irtisanoa vaan väheneminen on 

saatu hoidettua luonnollisen poistuman kautta. Näissä tapauksissa yksikön johtaja 

on suunnitellut töiden uudelleenorganisoinnin jäljelle jääneiden kanssa. Jos tämä ei 

ole onnistunut on tarvittava henkilö pyritty löytämään toisesta yksiköstä ja näissä 

neuvotteluissa henkilöstökonsultti toimii välittävänä osapuolena. Siinä tapauksessa, 

että on saatu lupa lisähenkilöstön hankintan, henkilöstökonsultti hoitaa kaikki 

käytännön järjestelyt. Aluksi hän hankkii kaupungin kansliasta viran täyttöluvan. Sen 

jälkeen hän hoitaa tarvittavat ilmoitukset, tekee hakemuksista yhteenvedon ja auttaa 

haastattelu- ja valintaprosesseissa. Kaikkinainen päätösvalta on kuitenkin yksikön 

johtajalla. Ennakoimaton poistuma (työntekijän kuolema, irtisanoutuminen tms.) ei 

vaikuta henkilöstöbudjettiin, sillä pääluku on jo lyöty lukkoon. Tällöin 

henkilöstökonsultti auttaa löytämään sopivimman uuden työntekijän.

5.3.5 Investointibudjetti

Investointisuunnitelmien perustana toimii kuntasuunnitelma, mutta yksiköitten on 

esitettävä tarvitsemansa tulevat investointihankkeet vuosibudjetoinnin yhteydessä. 

Investointi on tuotannontekijöihin kohdistuvaa rahan käyttöä, jonka tarkoituksena on 

tulojen lisääminen ja josta tulot kertyvät pidemmän ajan kuin yhden vuoden
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kuluessa. Investoinnille tyypillistä on kertaluonteisuus ja peruuttamattomuus eli kun 

pääoma on sidottu, sitä ei saada nopeasti irti. Myös perusparannus, esim. laajennus, 

muutos tai uudistus, käyttöomaisuushyödykkeeseen on investointi. Kunnossapitoon 

liittyvä varaosien hankinta tai korjaus ei ole investointi, silla sima kohteen 

tuotto-odotukset eivät parane, ne säilyvät ainoastaan entisellä tasolla.

Helsingin Energialla investointien suunnittelun lähtökohtana on niiden toteuttaminen 

tulorahoituksella ja ainoastaan poikkeustapauksissa suurhankkeiden rahoitukseen 

käytetään vierasta pääomaa. Investointisuunnitelmat tehdään ainakin kaikille yli 0.3 

Mmk investointihankkeille. Investointisuunnitelmalomake on esitetty liitteessä 6. 

Alustavat suunnitelmat tehdään jo siinä vaiheessa kun hanke sisällytetään 

kuntasuunnitelmaan. Varsinainen investointisuunnitelma laaditaan päätöksentekoa 

varten hanketta käynnistettäessä. Investointisuunnitelman laajuuteen vaikuttaa 

investoinnin luonne ja suuruus. Siitä laaditaan kansilehtenä toimiva yhteenveto, josta 

selviävät investoinnin yleiset piirteet, tuotot ja kustannukset sekä kannattavuus. 

Kannattavuuslaskelmissa käytetään jotain seuraavista menetelmistä: sisäisen 

korkokannan menetelmä, annuiteettimenetelmä tai nykyarvomenetelmä.

Kannattavuuden merkitys on keskeinen investointeja hyväksyttäessä.

Tuottavuusinvestoinneissa se saadaan laskettua kullekin investoinnille suoraan. 

Välttämättömyysinvestoinneissa, esim. verkoston saneeraus- ja käyttövarmuusinves- 

toinneissa, tuottoja on usein mahdotonta määritellä. Näissä investointisuunnitelma 

käsittää usein eri investointivaihtoehtojen kannattavuusvertailun.

Investointipäätökset tehdään linjaorganisaatiossa Helsingin Energian harkintarajojen 

puitteissa. Toimistopäällikkö päättää alle 0.3 Mmk, osastonjohtaja alle miljoonan ja 

toimitusjohtaja sitä suuremmista investoinneista. Lisäksi Helsingin Energian johto

ryhmän päätettäväksi viedään kaikki yli viiden miljoonan markan yksittäiset hankkeet 

sekä erityisesti koordinointia vaativat hankkeet. Investointipäätöksen edellytyksenä
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on, että hankkeen rahoituksesta on sovittu taloustoimiston kanssa.

Investoinneista vastuussa olevat yksiköt seuraavat hankkeiden etenemistä ja 

raportoivat niistä linjaorganisaation omien rutiinien mukaisesti, esim. osastojen 

kokoukset. Osavuosikatsauksia tehtäessä investointibudjetit tarkastetaan kahdesti

vuodessa. Kaikista investoinneista, joista on tehty erillinen investointisuunnitelma,

tehdään investoinnin päätyttyä myös loppuraportti, johon kootaan ainakin seuraavat 

tiedot: lyhyt kuvaus investoinnista, investoinnin ajallinen kulku verrattuna 

suunniteltuun sekä kustannusarvion ja kustannusten vertailu. Kunkin 

investointipäätöksen tekijä antaa seurantaraportista tarvittaessa yksityiskohtaiset

ohjeet.
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6 Yhteenveto ja kehittämisehdotuksia

6.1 Yhteenveto

Ympäristö koetaan erittäin tärkeäksi Helsingin Energialla. Tärkeimmät sidosryhmät 

sille ovat kaupunki, tavarantoimittajat, henkilöstö ja asiakkaat. Asiakkaat ovat 

erityisen huomion kohteena, sillä sähkömarkkinalain avauduttua asiakkaat pystyvät 

valitsemaan keneltä haluavat ostaa energiansa, mutta toisaalta myös energialaitos 

voi profiloida itseään vastaamaan juuri tietyn asiakasryhmän tarpeisiin. 

Sidosryhmien käyttäytymistä luodataan jatkuvasti ja sen pohjalta laaditaan 

ennusteita. Sähkömarkkinalain avautuminen on pakottanut huomioimaan myös 

kilpailijoiden toimet, ja vaikka niitä jatkuvasti tutkitaan, koetaan alue kohtuullisen 

hankalasti ennakoitavaksi. Tilannetta vaikeuttaa entisestään ulkomaisten yritysten 

kiinnostus Suomen markkinoita kohtaan, sillä tämä lisää ympäristön

kompleksisuutta.

Energialaitoksella on talouden suunnittelussa alettu viime aikoina kiinnittää entista 

enemmän huomiota pitkän tähtäyksen suunnitteluun. Tämä on tärkeää, silla yritys 

toimii alalla, joka vaatii pitkäaikaisia investointeja ja on riippuvainen koko maailman 

tilanteesta mm. polttoaineiden ostohintojen vuoksi. Suunnittelua tukevat järjestelmät 

ovat toimivia ja tarjoavat riittävät puitteet kattavien suunnitelmien laatimiselle.

Helsingin energialaitoksella budjetointi muodostaa keskeisen osan talouden 

ohjausta. Ennen budjettikautta yrityksen toiminta suunnitellaan mahdollisimman 

tarkkaan pääpainon ollessa tuottojen ja kustannusten laskemisessa. Helsingin 

Energia on tulosyksikköorganisaatio, jossa osabudjetteja laaditaan toiminnoittain. 

Näistä kootaan yrityksen yhteiset tulos- ja rahoitusbudjetti ja vuodesta 1996 alkaen 

myös tasebudjetti. Osabudjettien laadinnan lisäksi yrityksessä kerätään erillisillä
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lomakkeilla tietoa investoinneista ja henkilöstöstä ja näiden perusteella kootaan 

henkilöstö- ja investointibudjetit. Näiden koonti oli aiemmin sidoksissa Helsingin 

kaupungin vaatimiin tietoihin toiminnasta, mutta johdolla on ilmeinen tarve näiden 

budjettien sisältämälle tiedolle tulevaisuudessakin.

Yrityksen budjetointimenetelmä on periaatteessa yhteistyömenetelmän mukainen, 

mutta käytännössä mukana on piirteitä iteratiivisesta ja break down -menetelmästä. 

Tavoitteena on heti ensimmäisellä laadintakierroksella päästä toimivaan budjettiin. 

Useinkaan tässä ei onnistuta ja seuraa yleensä yksi lisäkierros, jolloin ylin johto 

jakaa alemmille tasoille muutosmääräykset, jotka useimmiten pystytään 

toteuttamaan sellaisinaan. Järjestelmä on toimiva, sillä esimiehen kanssakäyminen 

alaistensa kanssa on kohtuullisen runsasta. Näin budjetoinnille voittamattomat 

lähtökohtatiedot ovat kaikkien tiedossa. Tavoitearvojen entistä paremmalla 

alkumäärityksellä pystyttäisiin mahdollisesti välttämään lisäkierros ja samalla 

vähentämään budjetointiin käytettävää aikaa. Lisäkierrosta osataan kuitenkin jo 

odottaa, jonka takia budjetoijat tuntuvat haluavan muodostaa itselleen 

budjettipelivaraa laatimiinsa budjetteihin. Sama ongelma ilmenee kautta talon, sillä 

koordinoidessaan osabudjetteja, joutuu johtoryhmä useimmiten supistamaan lähes 

jokaista osabudjettia. Budjettivarojen muodostaminen ei ole kuitenkaan min 

runsasta, että asia olisi koettu häiritseväksi.

Henkilöstöbudjetti puolestaan on lähinnä build up -tyyppinen. Energialaitoksen 

johtoryhmällä on kuitenkin viimeinen sana sanottava siitä mihin resurssit riittävät. 

Viime vuosina henkilöstöpolitiikka onkin ollut hyvin tiukalla linjalla. Työntekijämäärän 

väheneminen on aiheuttanut kiirettä ja stressiä, joka saattaa heijastua 

työsuorituksissa. Yleisesti ottaen mieliala on myönteinen sillä ainakin toistaiseksi 

työpaikan säilyminen on ollut varmaa, koska työntekijöiden vähentäminen on 

hoidettu luonnollisen poistuman kautta.
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Muodoltaan energialaitoksen käyttämä vuosibudjetti on kiinteä budjetti. Tarvittaessa 

sitä tosin korjataan vastaamaan muuttuneita olosuhteita, mutta nämä tarkistukset 

eivät ole niin säännöllisiä ja ennaltamäärättyjä, että budjettia voisi pitää muodoltaan 

tarkistettuna budjettina. Budjettikauden aikana valitut toimintavaihtoehdot 

toteutetaan. Jos tällöin ilmenee tarvetta muuttaa valittuja toimintatapoja, päätetään 

näistä muutoksista tarvittavalla esimiestasolla. Budjettikauden aikana ja sen jälkeen 

suoritetaan vertailua toteutuneisiin arvoihin ja pyritään selvittämään erojen syyt sekä 

tarpeen mukaan vaikuttamaan eroja aiheuttaneisiin tekijöihin.

Energialaitoksen budjetointisysteemi on säilynyt suhteellisen muuttumattomana jo 

pitemmän ajan. Järjestelmä on silti jatkuvasti hiukan muuttunut lain vaatimusten ja 

painopistealueiden mukaan. Vuonna 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki muutti 

jonkin verran talon sisäistä osastojakoa ja sitä kautta budjettiprosessissa liikkuvan 

tiedon kulkurataa esimies-alais -suhteiden muututtua paikoitellen. Myös itse 

budjetoitava tieto tulee osin laatia aiempaa tarkemmin lain tultua voimaan.

Suurimman muutoksen budjetointisysteemiin on tuonut tulosjohtamisen käyttöönotto 

energialaitoksessa 90-luvun alussa. Tulosjohtamista sovellettiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1991, ja sen myötä strateginen ajattelu lisääntyi energialaitoksella. Tätä 

ennen oli markkamääräinen budjetointi ollut tärkeintä eikä pitkän tähtäyksen 

suunnitelmiakaan tehty viittä vuotta pidemmäksi ajaksi. Tulosjohtamisen myötä 

pitkän tähtäyksen aikajänne laajeni tarpeen mukaan. Samoin budjetoinnissa 

siirryttiin määrittelemään ensin toiminnalliset tulostavoitteet ja vasta viimeiseksi 

otetaan markkamääräinen toiminta mukaan budjettiin. Toiminnallisten

tulostavoitteiden toteutumista alettiin myös seurata. Tätä ennen oli budjetoitu lähinnä 

tuottoja ja kustannuksia ja toimintaa ainoastaan siltä osin, kuin se oli ollut

välttämätöntä markkamääräisten lukujen laskemiseksi. Toiminnan budjetoimisen
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myötä on budjetointiin tullut mukaan pitkäjänteisyyttä ja eri toimintavaihtoehtojen 

tulevia seuraamuksia on otettu paremmin huomioon. Aiemmin saatettiin kiinnittää 

huomiota ainoastaan kulloiseenkin budjettikauteen kohdistuviin seuraamuksiin.

Vaikeimmaksi asiaksi budjetoinnissa koetaan Helsingin Energiassa tällä hetkellä 

tulevaisuuden ennakointi. Tilanne vaihtelee osastoittain, siten että tuotanto-osaston 

kohdalla ennakoiminen on hankalinta. Osaksi tämä johtuu siitä, että tuotanto-osasto 

on niin kiinteästi vuorovaikutksessa ympäristön kanssa, mm. polttoaineen hinnan 

vaihtelut ja dollarin kurssi ovat keskeisiä tuloksen muodostumiseen vaikuttavia 

tekijöitä, ja osaksi tämä johtuu siitä, että tuotanto-osasto edustaa niin suurta osaa 

koko energialaitoksen menoista, että vähäinenkin muutos ympäristössä aiheuttaa 

merkittävän poikkeaman budjetoiduissa arvoissa. Aiemmin epävarmuus kohdistui 

ainoastaan menojen ennakointiin, mutta kilpailun avautumisen myötä myös tulojen 

ennakointi on tullut vaikeaksi. Ennen tiedettiin jo etukäteen suhteellisen tarkasti 

kuinka paljon tuloja tullaan saamaan budjettivuoden aikana eikä ollut tarvetta luoda 

useampia tulevaisuuden skenaarioita. Nykyään sen sijaan erityisesti tulopuolella luo

daan ainakin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden näkymää, jotta pystyttäisiin 

mahdollisimman hyvin vastaamaan ympäristön asettamiin haasteisiin. Koska 

ympäristöön ei pystytä itse vaikuttamaan, on riittävä suunnitelmien teko ainoa 

mahdollisuus varautua tulevaan.

6.2 Parannusehdotuksia

Henkilöstön vähentymisen myötä nykyisten työntekijöiden työtaakka on kasvanut. 

Tämän takia budjetointiin ei jää yhtä paljon aikaa kuin aiemmin eikä sitä pystytä aina 

viemään läpi suunnitellulla tavalla. Yleensä tästä ei ole ollut suurempaa haittaa, 

mutta jatkossa ongelmia saattaa syntyä kun joudutaan uusien tilanteiden eteen.
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Ylimmän johdon tulisi paremmin sisäistää budjetoinnin merkitys ja kannustaa 

alaisiaan paneutumaan budjetointiin. Sinällään budjetointi menetelmien 

kehittämiseen on paneuduttu, mutta budjetoijien ja heidän esimiestensä asenteitä 

tulisi muokata, jotta he ymmärtäisivät budjetoinnin toiminnan perustana. Teoriassa 

asiaan suhtaudutaankin myönteisesti, mutta käytännössä toimitaankin toisella 

tavalla. Työtehtäviä tarkistamalla tulisi huolehtia, että budjetoinnille todella jää 

riittävästi aikaa.

Koska budjetoinnilla on pitkät perinteet energialaitoksella ja henkilöstön vaihtuvuus 

on erittäin pientä, budjetointi suoritetaan aiempien vuosien tapaan. Muistin tueksi 

julkaistaan vuosittain ohjeet budjettien laatimisesta. Budjettivalvonnasta ei mitään 

kirjallisia ohjeita ole olemassa, ei edes mitään yleisluontoisia ohjeita vaihtoehtoisista 

valvontatavoista tai hyväksyttävien erojen rajoista. Valvonta suoritetaan tapaus

kohtaisesti esimiehen kanssa etukäteen sovitulla tavalla. Useimmiten tämä onkin 

aivan toimiva vaihtoehto, käytettävät menetelmät vastaavat kulloistakin tarvetta ja 

tapauskohtaisesti voidaan arvioida eri toimenpiteiden tarkoituksen mukaisuus. Yhte

näisten ohjeiden puute saattaa kuitenkin johtaa osastot eriarvoiseen asemaan, sillä 

tällaisessa menettelytavassa paljon on kiinni kunkin esimiehen persoonallisuudesta. 

Toiset seuraavat syntyneitä tuloksia tarkemmin kuin toiset ja havaittujen erojen osal

ta toiset ryhtyvät herkemmin korjaaviin toimenpiteisiin kuin toiset. Tietyissä 

tapauksissa yrityksen kannattavuus saattaa tällöin olla heikompi, erityisesti jos 

alemman tason esimiehen käsitykset tarvittavista toimenpiteistä poikkeavat ylemmän 

tason ajatuksista.

Budjettivalvontaa on lisäksi vaikeuttanut sama aikapula, joka on vaikuttanut 

budjettien laatimiseenkin. Kokemuksesta tiedetään, ettei useimpiin poikkeamiin 

pystytä vaikuttamaan. Tämän vuoksi budjettierojen syiden selvittäminen koetaan 

aivan liian usein turhaksi työksi, joka aikaansaa ainoastaan muiden, tärkeämpien,
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asioiden lykkääntymistä. Todellista hyötyä eroanalyysista saavutetaan vasta kun 

eroja tutkitaan systematised eikä sattumanvaraisesti.

Budjettivaltaan liittyy vielä eräs kehittämisen arvoinen seikka. Tietyillä osastoilla 

budjetit laaditaan ainoastaan vuosineljänneksen tai kolmanneksen tarkkuudella. 

Kuitenkin valvontajärjestelmä tuottaa myös näille osastoille seurantaraportteja, joka 

kuukausi. Näihin seurantaraportteihin ei kenties aina suhtauduta tarpeellisella 

huomioarvolla, sillä ajatellaan seuraavien kuukausien kuitenkin korjaavan luvut 

budjetoidun mukaisiksi. Valvonnan järkeistämiseksi tulisikin harkita onko syytä siirtyä 

kuukausitason budjetointiin vai siirtyä tuottamaan valvontaraportteja kunkin osaston 

budjetointikäytäntöä vastaavalla tiheydellä. Saattaa kuitenkin olla, että siirtyminen 

markkinavoimien hallitsemaan kilpailuympäristöön pakottaa tulevaisuudessa 

jokaisen osaston laatimaan suunnitelmansa vähintään kuukausitasolla. Liiallista 

raportointia tulisi kuitenkin pyrkiä välttämään, sillä tällöin raportoinnista saattaa tulla 

itsetarkoitus, joka syö aikaa liiketoiminnan kannalta oleellisilta työvaiheilta.
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LIITE 1 Budjettilajiluettelo

LAJIRYHMÄLUETTELO VUONNA 1996

Budjetointi laj¡ryhmittäin -> käytetään budjettiin]¡numeroa, esim. BU01 
Budjetointi lajeittain -> käytetään laj¡numeroa, esim. 3010

* On huomattava, että lajiryhmiItäin tai lajeittain budjetointi ovat vaihtoehtoiset tavat.
* Tärkeätä on, että budjettiarviot eivät kertaudu.
* Investointien kohdalla on budjetointikäytäntö sama. Jos ei ole landetta eritellä investoinnin 

bndjettiarviota, voi käyttää pelkästään laji koodi a BU25 korvaamaan myös muita lajiryhmiä.

01 PALKAT BU01 Palkat
3010 Kuukausipalkat
3020 Kkp-vlityöpalkat
3050 Kkp-hätätvöpalkat
3060 Kkp-tulospalkkiot
3070 Kkp-varallaolokorvaus
3090 Kkp-lomakorvaukset
3110 Tuntipalkat
3120 Tp-ylityöpalkat
3150 Tp-hätätyöpalkat
3160 Tp-tulospalkkiot
3170 Tp-varallaolokorvaus
3180 Tp-vuosilomapalkat
3181 Tp-sairausajan palkat
3182 Tp-tapatunma-ajan palkat
3183 T p-arkipyhäkorvaukset
3184 Tp-erityislomapalkat
3210 Muut palkat ja palkkiot
3240 TaEL-palkkiot

18 SOSIAALIKUSTANNUKSET BU18 Sosiaalikustannukset
8000 Sosiaalikustannukset

02 HENKILÖSTÖMENOT BU02 Henkilöstömenot
3300 Sosiaalimenot (HH)
3301 Yksilöllinen varhaiseläkemaksu
3302 Työkyvyttömyyseläkemaksu
3320 TaEL-eläkemaksu
3340 Matkakulut ja päivärahat
3361 Työpaikkaruokailu
3380 Verottomat korvaukset



(I I EN K t LÖSTÖM ENOT)

03 ENERGIANOSTOT

04 POLTTOAINEOSTOT

05 TARVIKEOSTOT

3390 Autonkäyttökorvaukset
3411 Julkisen liikenteen matkaliput
3431 Koulutuspalvelut
3450 Terveyspalvelut
3480 Harrastetoiminta
3490 Sairausvakuutuskorvaukset
3491 T apaturmakorvaukset

BU03 Energianostot
2201 Sähkön osto jalostukseen
2211 Sähkön siirtomaksut
2251 Lämmön osto jalostukseen

BU04 Polttoaineostot
2101 Maakaasun tehomaksu
2111 Maakaasun energiamaksu

BU05 Tarvikeostot
2011 Kivihiilen osto
2021 Muu hiilen osto
2030 Hiilen lisäveron maksu
2051 Raskaan polttoöljyn osto
2061 Kevyen polttoöljyn osto
2306 Vesi ja jätevesi
2321 Kevyen polttoöljyn osto työkoneisiin ym.
2331 Maakaasun osto jälleenmyyntiin
2341 Kaupunkikaasu
2401 Varastotarvikeostot, kaukolämpö
2491 Varastotarvikeostot, muut
2501 Työkalut ja välineet <3v
2521 Käyttökalusto <3v
2541 Toimistokalusto <3v
2561 Toimistomikro-ohjelmat <3v
2581 Tietotekniikka- ja tietoliikennetarvikkeet
2591 Toimistotarvikkeet
2601 Elintarvikkeet
2701 Lääkkeet
2721 Puhdistus-ja siivoustarvikkeet
2741 Työ-ja virkavaatteet
2791 Muut tarvikeostot

06 VIERAAT PALVELUT BU06 Vieraat palvelut 
4000 Maavuokrat



(VIERAAT PALVELUT) 401 6

4021
4031

4041
4051
4061
4081
4101
4141
4151
4161
4171
4181
4221
4271

4321
4341
4361
4371
4421
4431
4441

HALLINNOLLISET MENOT BU07
5016
5040
5050
5090
5111
5130
5150
5180
5211
5231
5300
5311
5341
5360
5401
5411
5421
5441
5451

Tontt¡vuokrat kaupungille 
Tilavuokrat
Tietotekniikan vuokrat ja leasingmaksut
Kone-ja leasingvuokrat
Ohjelmistovuokrat ja lisenssit
Leasingmaksut
Majoituspalvelut
Ulkopuoliset atk-palvelut
Tavarankuljetuspalvelut
Henkilökuljetuspalvelut
Tietotekn. asiantuntija- ja konsulttipalvelut
Asiantuntija- ja konsulttipalvelut
Työvoimapalvelut
Siivous-ja puhtaanapitopalvelut
Vartiointipalvelut
Rakennusurakat
Huolto-ja korjaustyöt
Tietotekniikan ylläpitoja huolto
Konttorikoneiden huoltotyöt
Painatustyöt
Liikuntapalvelut
Muut palvelut

Hallinnolliset menot
Vakuutusrahastomaksu
Liikennevakuutukset
Palovakuutukset
Muut vakuutukset
Tarkastusmaksut
Vahingonkorvaukset
Leimaverot ja lunastusmaksut
Alv-oman käytön vero
Jäsenmaksut
Umoitusmaksut
Televisiolupamaksut
Posti
Puhelin, telex
Pankkipalvelumaksut
Kirjat
Lehdet ja muut painotuotteet
Tietopankkipalvelut
Edustuskulut
Viihdetilaisuuksien pääsymaksut



(HALLINNOLLISET MENOT) 5501 Muut hallintomenot
6480 Välittömät verot

POISTOT

SISÄINEN PALVELU

SISÄINEN MYYNTI

VARASTO-OTOT

BU08 Poistot
6200 Suunnitelman mukaiset poistot

Palvelun ostaja käyttää
BH14 Sis.palvelu, myyjänä Hallinto-osaston yksiköt
BK14 Sis.palvelu, myyjänä Kehitysyksiköt
BS14 Sis.palvelu, myyjänä Sähköosaston yksiköt
BT14 Sis.palvelu, myyjänä Tuotanto-osaston yksiköt
BL14 Sis.palvelu, myyjänä Lämpöosaston yksiköt

1 *** *** = tekijän toimintayksikkönumero

Palvelun myyjä käyttää
BH15 Sis.myynti, ostajana Hallinto-osaston yksiköt
BK15 Sis.myynti, ostajana Kehitysyksiköt
BS15 Sis.myynti, ostajana Sähköosaston yksiköt
BT15 Sis.myynti, ostajana Tuotanto-osaston yksiköt
BL15 Sis.myynti, ostajana Lämpöosaston yksiköt

g*** *** _ tekijän toimintayksikkönumero

BU20 Varasto-otot
7203 Kaukolämpötarvikkeet
7213 Suojavaatteet
7223 Kevyt polttoöljy työkoneisiin ym.
7253 Muut tarvikkeet

VOIMALAITOS-
POLTTOAINEET

BU21 Voimalaitospolttoaineet
7010 Kivihiili
7011 Hiilen lisävero
7050 Raskas polttoöljy
7070 Kevyt polttoöljy

POLTTOAINEMYYNTI BU22 Polttoainemyynti
7110 Kivihiili myyntiin
7150 Raskas polttoöljy myyntiin
7170 Kevyt polttoöljy hiilikenttäkoneisiin

VALMIIN KÄYTTÖ- BU25 Valmiin käyttöomaisuuden hankinta
OMAISUUDEN HANKINTA 6601 Käyttöomaisuuden osto >3v

6611 Työkalut ja välineet >3v
6621 Käyttökalusto >3v



(VALMIIN KÄYTTÖÖNI. HANKINTA)

LIITTYMISMAKSUT

KULJETUSPALVELUT, H

MUUT SIIRROT, H

TYÖPALVELUT, S

KÄYTTÖ VARASTOT, S

6641 Toimistokalusto >3v
6651 Toimistomikrot ja laitteet >3v
6661 Tietopalvelinohjelmat >3v
6671 Tietoliikennelaitteet ja ohjelmat >3v
6681 Tietopalvelinlaitteet >3v
6691 Ennakkomaksut
6720 Rakennusinvestointivähennys

BU26 Liittymismaksut
7420 Liittymismaksut

BU41 Kuljetuspalvelut
8010 Henkilöautot
8020 Pakettiautot
8030 Kuorma-autot
8040 Työlava-autot
8050 Nosturit

BU42 Muut siirrot, H
8110 HK kiinteistötraktorit
8120 HK LVIS-jaos
8130 HK rakennuttajajaos
8140 Sähkötalo
8150 Kivelänkatu
8160 Tuomarinkylän piirikeskus
8170 HK yleiskustannukset, vakituinen henkilöstö
8180 HK yleiskustannukset, tilapäinen henkilöstö

BU44 Työpalvelut
8210 SU sisäasennus
8220 SU kojeistoasennus
8230 SU eteläinen verkkoasennus
8240 SU läntinen verkkoasennus
8250 SU itäinen verkkoasennus
8260 SU eteläinen maarakennus
8270 SU pohjoinen maarakennus

BU45 Käyttövarastot
8310 SU käyttövarastot
8320 S JE käyttövarastot
8330 SJL käyttövarastot
8340 SJI käyttövarastot



46 MUUT SIIRROT, S BU46 Muut siirrot, S
8410 SEK yhteiset
8420 SEV matkapuhelimet
8430 SEV matkapuhelut
8440 SA yhteiset
8450 SAY yhteiset
8460 SAP yhteiset
8470 SAS yhteiset
8480 SAKA kustannussiirrot
8490 SP yhteiset
8500 SPY yhteiset
8510 SPT yhteiset
8520 SPU yhteiset
8530 SPJ yhteiset
8540 Länsisalmi / VS ja ESV
8560 SU muuntamoasennus
8570 SU yhteiset
8580 SU kaivutyökoneet eteläinen
8590 SU kaivutyökoneet pohjoinen
8610 SJ yhteiset
8620 SJE yhteiset
8630 SJL yhteiset
8640 SJI yhteiset
8650 SJ verkkotiedot

BU47 %-jako47 %-JAKO, S
8690 Ulkovalaistus
8691 Kaapelit
8692 SUP kaivu
8693 Viestiverkot
8694 Keskijänniteverkot
8697 Pienjänniteverkot
8698 Pienjänniteliittymä

BU50 Muut siirrot, T50 MUUT SIIRROT, T
8710 TP yhteiset
8720 TKE generaattorityöt
8730 Ha syväöljyvarasto
8740 Hiilenkäsittelyn kustannussiirrot
8750 Vuosaari A, suunnittelu
8760 Vuosaari A, IVO
8800 TL yleiskustannukset, vakituinen henkilöstö
8810 TL yleiskustannukset, tilapäinen henkilöstö



(MUUT SIIRROT, T)

53 ATK-PALVELUT, K

56 MUUT SIIRROT, L

60 TULOT

66 MUUT LUKE-
KIRJANPITOERÄT

30 OMAKÄYTÖT

8820 TK yleiskustannukset, vakituinen henkilöstö
8830 TK yleiskustannukset, tilapäinen henkilöstö

BU53 Atk-palvelut
8910 Mikrotietokoneet ja verkko
8920 Mikrokoulutus
8930 SNA-verkko
8940 Konsernipalvelimet, keskuslaitteisto
8950 Konsernipalvelimet, CAD
8960 Konsernipalvelimet, HATI

BU56 Muut siirrot, L
8970 LV yhteiset
8980 LV piirtämö
8990 LK kustannussiirrot

BU60 Tulot
1001 Sähkönmyynti, energiamaksu
1010 Sähkönmyynti, siirtomaksu
1021 Lämmönmyynti
1031 Kaasunmyynti
1041 Muut myyntituotot
1050 Luottotappiot
1061 Laskutuksen oikaisuerät
1081 Muut tuotot
6300 Osinkotuotot
6311 Korkotuotot sijoituksista
6312 Muut korkotuotot
6371 Satunnaiset tuotot

BU66 Muut liikekirjanpitoerät
6320 Lainojen korkokulut
6321 Muut korkokulut
6330 Muut rahoituskulut
6381 Satunnaiset kulut
6450 Varausten muutos
6460 Poistoeron muutos
6490 Tilikauden tulos

BU30 Omakäytöt
7400 Sähkön omakäyttö
7410 Lämmön omakäyttö



31 KUSTANNUSSIIRROT BU31 Kustannussiirrot
7430 Sisäiset liittymismaksut 
7440 Vaihto-omaisuuden korko
7450 Sisäiset viennit

32 EROAMISRAHA BU32 Eroamisraha
7460 Eroamisraha

LAJIRYHMÄT 1996

01 Palkat
02 Henkilöstömenot
03 Energianostot
04 Polttoaineostot
05 Tarvikeostot
06 Vieraat palvelut
07 Hallinnolliset menot
08 Poistot
14 Sisäinen palvelu
15 Sisäinen myynti
18 Sosiaalikustannukset
20 Varasto-otot
21 Voimalaitospolttoaineet
22 Polttoainemyynti
25 Valmiin käyttöomaisuuden hankinta
26 Liittymismaksut
30 Omakäytöt
31 Kustannussiirrot
32 Eroamisraha
41 Kuljetuspalvelut, H
42 Muut siirrot, H
44 Työpalvelut, S
45 Käyttövarastot, S
46 Muut siirrot, S
47 %-jako, S
50 Muut siirrot, T
53 Atk-palvelut, K
56 Muut siirrot, L
60 Tulot
66 Muut liikekirjanpitoerät



LIITE 2 Mittayksikkölaj i 1uettelо

MITTAYKSIKKÖLAJIT
Laji Lyhenne

Aikayksiköt:
työtunnit tp-normaalitunnit 002 HTP-N

tp-ylityötunnit 004 HTP-Y
tp-hätätyötunnit 006 HTP-H
tp-varallaolotunnit 008 HTP-V
kkp-normaalitunnit 022 HKP-N
kkp-ylityötunnit 024 HKP-Y
kkp-hätätyötunnit 026 HKP-H
kkp-varallaolotunnit 028 HKP-V
muut työtunnit 040 H TYÖT

käyttötunnit HMVA:n autot, normaalitun 112 H AU-N
HMVA:n autot, ylityötunnit 114 H AU-Y
oman auton käyttötunnit 120 H OMA
kaivutyökoneet käyttötunnit 130 H K AIV
muut työkoneet käyttötunnit 135 HTYÖK

Energiayksiköt: kilowattitunti 200 KWH
- yksityiset 202 KWH-Y
- kaupunki 204 KWH-K
megawattitunti 210 MWH
- yksityiset 212 MWH-Y
- kaupunki 214 MWH-K
gigawattitunti 220 GWH
- yksityiset 222 GWH-Y
- kaupunki 224 GWH-K

Tehoyksiköt: teho 280 MW

Painoyksiköt: gramma 400 G
kilogramma 420 KG
tonni 430 T
tonni, hiili 431 THI
tonni, raskas öljy 432 T Ö4
tonni, kevyt öljy 433 TÖ1

Pituusyksiköt: metri 500 M
kilometri 520 KM
ajokilometri 550 AKM



Tilavuusyksiköt: desilitra 610 DL
litra 620 L
normaalilitra 630 NL
kuutiometri 650 М3
tuhatkuutiometri 651 TM3
miljoonakuutiometri 652 ММ3

Pinta-alayksiköt: neliömetri 710 М2
hehtaari 720 HA

Muut yksiköt: kappale 910 KPL
kaapelikela 914 KKELA
kaasupullon täyttö 915 TÄYTTÖ
puupylväs 920 PPY
mikrotietokone 930 MIKRO
työasema 931 TYÖAS
matkapuhelin 941 GSM
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□UKAUSIPALKKAISTEN TEHTÄVÄRYHMÄT JA TUNNUKSET (P334) 
annus 3 pos. , ryhinänixuike 25 (27) pos.
Ylin johto

00 Toimitusjohtaja
01 Osastopäälliköt
02 Toimistopäälliköt

001 Toimitusjohtaja
011 Osastopäällikkö
021 Toimistopäällikkö DI
022 Toimistopäällikkö akat.
023 Toimistopäällikkö ins.

03 Erikoistehtävät 031 Erikoistehtävä
Keskijohto

11 Diplomi-insinöörit 110 Diplomi-insinööri
12 Insinöörit 120 Insinööri
13 Tstoalan jaospääll.,

sekä vastaavat erikois
tehtävät

131 Jaospääll., ylempi akat.
132 Jaospääll., alempi akat. 

ja opistotas.tutkinto
133 Erikoisteht., ylempi akat.

Työnjohto ja vastaavat
21 Teknikot 210 Teknikko
22 Ryhmäesimiehet ja vastaavat 

taavat erikoistehtävät
221 Ryhmäesim., alempi akat. 

ja opistotasoinen tutkinto
222 Ryhmäesim., muu
223 Erikoisteht., alempi akat. 

ja opistotas. tutkinto
25 Työnjohtajat 251 Työnjohtaja

252 Työnsuunn.- ja järjest.
255 Varastonhoitaja

Yliasentajat ja vastaavat
41 Laitoksenhoitaj at
42 Yliasentajat

411 Laitoksenhoitaja
421 Yliasentaja

Asentajat ja päivystäjät
51 Mekaanikot
52 Laitosasentajat
53 Päivystäjät
55 Muut työntekijät
58 Laborantit

511 Mekaanikko
521 Laitosasentaja
531 Päivystäjä
551 Työntekijä
581 Laborantti



NTIPALKKAISTEN AMMATTIRYHMITTELY
natti-
imä Ammattikoodi Ryhmänimitys

• • • 08 Vakinaiset
120, 122, 123, 129, 130,
131, 134, 135

Vanhemmat sähköalan mmattimiehet

121, 124, 127, 128, Vanhemmat metallialan 
ammattimiehet

150...157
138, 200...208, 222, 223, 
231, 234, 235, 256, 362

Vanhemmat talo- ja maarakennusalan 
ammattimiehet

162...174, 250, 252 Laitteiden ja koneiden 
hoitajat ja käyttäjät PR 1...2

300...327, 329, 380...385, 
424, 425

Nuoremmat ammattityöntekijät

273, 328, 340...355,
403...407, 418, 523

Työkoneiden ja laitteiden 
käyttäjät ja huoltomiehet PR 3...

501, 505, 527, 532,
539...546, 601...620

Apulaiset ja aputyöntekijät

507, 536, 627, 632, 637 Siivoustyöntekijät

. .11 Määräaikaiset
900 Oppilaat
901, 902 Harjoittelijat
= 900...902 Määräaikaiset

= 01...11 Muut tuntipalkkaiset



:enkilöstöbudjetti-listan lyhenteet ja tunnukset
'YNO
:eno
IMI

toimintayksikkönumero 
henkilönumero 
suku- ja etunimi

'EHTÄVÄNIMIKE
'EHT.RYHMÄ tehtäväryhmä tai ammattikoodi,

selvennykset liitteessä 
'ALV. SUHDE palvelussuhde:
. merkki = 2. merkki = 3. merkki =

arsinainen palv.suhde
" = Viranhaltija

KyVesin alainen 
— Toimihenkilö 

yleensä ToTesin 
alainen

[ = Tuntipalkkainen 
TyTesin alainen 

i = Oppisopimussuhde

Palvelussuhteen kesto
V = Vakinainen 
M = Määräajaksi 

tai -työksi

Palkkaustapa
H = Hinnoittelu- 

palkka
S = Sopimuspalkka

■YÖAIKA-
ÄRJESTELMÄ työaikaj ärjestelmätunnus:

merkki = Viikkotyöaika
> = 38,4 h/viikko, 36 h/viikko 
' = 35,6 h/viikko 
[ = Muu

2. merkki = Työaikarytmi
P = Päivätyö (ma-pe)
1 = Poikkeuksellinen päivätyö

(myös la, su)
2 = 2-vuorotyö
3 = 3-vuorotyö 
O = Osapäivätyö
E = Epäsäännöllinen työaika 
L = Lomittaja

¡LÄKEJÄRJESTELMÄ
VNN = Vanha eläkejärjestelmä

NN = nykyisen tehtävän eläkeikä
NNn = Uusi eläkejärjestelmä 
- NN = nykyisen tehtävän eläkeikä

n = KVTEL:n tehtäväala



LIITE 6 Investoi nti suunnitelma!omake

HELSINGIN ENERGIA investointiehdotusno.______

LAATIJA______________ PVM___________  SUUNNITELTU TOTEUTUSVUOSI

Investoinnin nimi 

Investomtilaji
[JSaneeraus/Korvaus }_J Laajennus ______Г 1 Muu ____

Tnvestointiluokka
[_JVälttämättömyys 1 [Tuottavuus ____| ] Siirrettävissä______

Investoinnin kuvaus ja perustelut

INVESTOINNIN TUOTTOLASKELMA
KUSTANNUKSET TUOTOT JA KUSTANNUSSÄÄSTÖT
Investointi Päätuotemyynti

Käyttö ja kunnossapito Sivutuotemyynti

Häviöt Kustannussäästöt:
Käyttö ja kunnossapito

Muut kulut
Häviöt

Yhteensä Yhteensä

KANNATTAVUUS Sisäinen korko Takaisinmaksuaika

PÄÄTÖS
i ]Hyväksytty 
G^Hylätty 
I lsiirrettv 
GJMuu____

/ 19


