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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli taloushallinnon toimintojen hahmottaminen 
prosessilähtöisesti ja prosessijohtamiseen liittyvien taloushallintoon sopi- 
vimpien ideoiden ja menetelmien soveltaminen käytännössä. Teoriaosan 
tavoitteena oli tarkastella taloushallinnon tarkoituksiin soveltuvaa prosessi
johtamisen näkökulmaan painottuvaa toiminnan mallintamiseen ja arviointiin 
liittyvää teoriaa. Empiriaosan tavoitteena oli tutkia miten taloushallinnon 
toiminnan mallintaminen ja arviointi prosessijohtamisen näkökulmasta 
onnistuu case-yrityksessä.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin lähdeaineistona prosessijohtamiseen ja suorituksen 
arviointiin liittyvää koti- ja ulkomaista kirjallisuutta. Empiirisen osan aineisto 
koostui case-yrityksessä tehdyistä haastatteluista, ryhmätöistä, taloushallinnon 
prosessien suorituskyvyn mittaustuloksista sekä yrityksen sisäisestä kirjalli
sesta materiaalista.

Aineiston käsittely

Empiriaosassa esitettiin case-yrityksen taloushallinnon prosessilähtöinen 
hahmottamistapa. Taloushallinnon prosesseja mallinnettiin kirjallisin ku
vauksin ja graafisin työnkulkukaavioin. Lisäksi case-yrityksen taloushallinnon 
prosesseille kehitettiin 13 suoritusmittaria, joista 12:ta seurattiin kolmen 
kuukauden ajan. Yksi mittareista oli yrityksen sisäinen palautekysely. 
Taloushallinnon prosessien mallintamisen ja suorituksen mittaamisen hyötyjä, 
ongelmia ja onnistumista yleisesti arvioitiin käytännön kokemuksien pohjalta 
ja kirjallisuuteen tukeutuen.

Tulokset
Kokonaisuudessaan taloushallinnon toiminnan prosessilähtöisen arvioinnin 
katsottiin onnistuneen yrityksessä kohtuullisesti. Mallintaminen ja mittaaminen 
koettiin hyödylliseksi, vaikka näissä kohdattiinkin mm. prosessilähtöisen 
ajattelutavan omaksumiseen ja henkilöiden sitoutumiseen liittyviä ongelmia. 
Lopuksi todettiin, että prosessilähtöistä ajattelutapaa ei case-yrityksen talous
hallinnon ketjujen osalta ole vielä täysin omaksuttu. Kehityksen tämän asian 
suhteen todettiin kuitenkin olleen positiivista.

Avainsanat
Taloushallinto, prosessijohtaminen, suorituksen arviointi
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman taustaa

Kiristyvä kilpailu on saanut yritykset suuntaamaan katseensa asiakkaaseen. On oival
lettu, että viime kädessä yrityksen taloudellisen menestyksen sanelee asiakas tekemil- 

lään ostopäätöksillä. Niinpä yhä useammin puhutaankin asiakaslähtöisesti suuntautu
neista organisaatioista ja toimintatavoista.

Eräs tapa tarkastella organisaatiota asiakkaan näkökulmasta on prosessijohtamis- 

konsepti. Siinä kyseenalaistetaan perinteinen funktionaalinen ajattelutapa, joka on 

johtanut kapeasti määriteltyihin työtehtäviin ja pitkälle menevään erikoistumiseen. 
Tätä kautta on ajauduttu raskaisiin, usein tehottomiin ja byrokraattisiin organisaatioi

hin, joissa jokainen yksikkö keskittyy vain oman toimintansa tehostamiseen kokonai

suuden hämärtyessä. Prosessiajattelun mukaan organisaation toimintaa tulisikin hah

mottaa horisontaalisesti yrityksen sisäisen tai ulkoisen asiakkaan tarpeet huomioon 

ottaen. Oleellista olisi keskittyä kokonaisvaltaiseen, funktiorajat ylittävien liiketoi

mintaprosessien mukaiseen toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Päämääränä tulee 
olla liiketoiminnan ja prosessien kokonaisoptimointi.

Prosessijohtamiskonsepti pitää sisällään useampia eri koulukuntia. Näihin lukeutuvat 

muun muassa laatujohtaminen (TQM), liiketoimintaprosessien uudelleensunnittelu 

(BPR), aikaan perustuva johtaminen (TBM) ja johtaminen resursseja säästämällä 

(Lean). Vaikka koulukuntien ideologioissa painottuvatkin hiukan eri asiat, on niiden 

perusajatus kuitenkin sama: Organisaatiota lävistävät erilaiset asiakkaalle arvoa tuot

tavat toimintoketjut eli liiketoimintaprosessit, jotka pitäisi pystyä toteuttamaan laa

dukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tämä voi tapahtua vain yrityksen toi

mintaprosesseja kehittämällä ja uudistamalla sekä tarvittaessa arvoa tuottamattomia 
toimintoja karsimalla.

Prosessijohtamisessa tavoitteena on parantaa yrityksen ja sen prosessien suoritusky

kyä, minkä saavuttamista on oleellista seurata erilaisilla prosessien toimintaa arvioi

villa suoritusmittareilla. Suorituskykyä ei tule mitata pelkästään omistajalähtöisillä,
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rahamääräisillä mittareilla, vaan näiden rinnalle on nostettava erilaisia toiminnallisia, 
esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä kuvaavia mittareita.

Prosessijohtamiskirjallisuudessa yrityksen tärkeimpinä prosesseina on totuttu pitä

mään esimerkiksi uusien tuotteiden kehittämis, tilaus ja toimitus sekä valmistus ja 

hankinta -prosesseja. Harvemmin näiden prosessien joukkossa on esiintynyt hallin

toon tai taloushallintoon liittyvää toimintaketjua. Taloushallinnon toiminnot mielle

tään usein vain taloushallinto-osaston asiaksi, vaikka todellisuudessa taloushallinnon 

toimintaketjuihin osallistuu runsaasti henkilöitä muistakin funktionaalisista yksiköistä. 

Onkin mielenkiintoista tutkia, voidaanko taloushallintoon perinteisesti kuuluvia toi

mintoja ylipäätään tarkastella liiketoimintaprosesseina ja miten taloushallinnon toi

minnan mallintaminen ja arviointi prosessijohtamisen näkökulmasta onnistuu käytän

nössä esimerkkiyrityksessä.

1.2 Tutkielman tavoitteet ja rajaus

Käsilläoleva työ on deskriptiivinen case-tutkimus, joka jakautuu teoriaosaan sekä ca- 

se-yritystä käsittelevään empiriaosaan. Tutkimuksen tavoitteena on taloushallinnon 

perinteisten toimintojen hahmottaminen prosessilähtöisesti ja prosessijohtamiseen 

liittyvien taloushallintoon sopivimpien ideoiden ja menetelmien soveltaminen käytän
nössä.

Teoriaosan tavoitteena on tarkastella taloushallinnon tarkoituksiin soveltuvaa proses

sijohtamisen näkökulmaan painottuvaa toiminnan mallintamiseen ja arviointiin liitty

vää teoriaa. Tarkoituksena on ensinnäkin esitellä prosessijohtamisen periaatteita ja 

eräiden prosessijohtamisen koulukuntien ideologioiden erityispiirteitä. Tavoitteena on 

myös pohtia prosessijohtamisen soveltuvuutta taloushallintoon ja esitellä prosessien 

mallintamisen teoriaa case-tapauksen vaatimassa laajuudessa. Lisäksi on tarkoitus 

tehdä katsaus toiminnan tasoa kuvaaviin suoritusmittareihin ja suoritusmittareiden 
luomiseen liittyviin tekijöihin.
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Empiriaosan tavoitteena on tutkia miten taloushallinnon toiminnan mallintaminen ja 

arviointi prosessijohtamisen näkökulmasta onnistuu case-yrityksessä. Tähän liittyen 

on tavoitteena kuvata taloushallinnon prosesseja esimerkiksi työnkulkukaavioiden 

avulla. Lisäksi on tarkoitus määrittää taloushallinnon prosesseille suoritusmittareita 

sekä arvioida näiden avulla taloushallintoprosessien toimintaa. Tarkoituksena on myös 

pohtia mitä hyötyjä arvioinnista ja mallintamisesta saavutetaan ja mitä mahdollisia 

ongelmia prosessijohtamisen välineiden käyttöön liittyy esimerkki yrityksen talous
hallinnossa.

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tarkastella kaikkia prosessijohtamiseen liittyviä me

netelmiä ts. mittareita, analyysivälineitä ja kuvaustapoja, vaan ainoastaan niitä väli

neitä, jotka taloushallinnon prosessien kohdalla katsottiin käyttökelpoisiksi.

1.3 Keskeiset käsitteet

Prosessi, liiketoimintaprosessi, toimintoketju

Liiketoimintaprosessi on joukko loogisesti yhteenkuuluvia toimintoja, joiden tulokse

na panoksista syntyy asiakkaalle (joko sisäiselle tai ulkoiselle) arvoa tuottavia tuotok
sia. Prosesseja voidaan tarkastella hierarkisesti esim. kolmella eri tasolla, joita tässä 

tutkielmassa ovat ydinprosessi, aliprosessi ja toiminto. (Earl & Khan 1994, 21, Han
nus 1994, 47 ja 362, Hixon 1995, 31)

Prosessijohtaminen, prosessiajattelu

Prosessijohtamisella / prosessiajattelulla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen johtamis- 

ja ohjaamisfilosofioita, joissa yritystä tarkastellaan horisontaalisten, asiakkaalle arvoa 
tuottavien toimintaprosessien avulla.

Suoritusmittari

Suorituskykyä tietyn yrityksen toiminnon, prosessin tai muun kokonaisuuden osalta 

konkretisoiva mittari. Eri organisaatiotasoilla voi olla omia suoritusmittareitaan ja 

suoritusmittareiden avulla voidaan arvioida useaa suorituksen dimensiota, kuten esi
merkiksi aikaa, laatua ja kustannuksia, (mm. Hannus 1994, 364, Grady 1991, 49)
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Prosessien suoritusmittarit
Suoritusmittarit, jotka konkretisoivat yrityksen tiettyjen liiketoimintaprosessien suo

rituskykyä. Näissä mittareissa on otettu erityisesti huomioon prosessien asiakkaat ja 

prosessien organisaatiorajat lävistävä luonne.

2 PROSESSIJOHTAMINEN JA TALOUSHALLINTO

2.1 Prosessiajattelun historiaa

Tietynasteista prosessiajattelua, eli yrityksen toiminnan tarkastelua prosessilähtöisesti, 

on harjoitettu ensimmäisiä kertoja jo vuosikymmeniä sitten. Prosessijohtamisen 

eräänlaisena uranuurtajana voidaan pitää 1950-luvulla syntynyttä laatufilosofiaa, jon

ka yhteydessä luoduissa käsitteissä voidaan havaita prosessiajattelun ja -johtamisen 

piirteitä. Perinteisessä laatujohtamisessa yrityksessä toteutettavia prosesseja on tar

kasteltu kuitenkin suppeasti; ei asiakkaan vaan tuotantotoiminnan näkökulmasta 
(Hannus 1994, 131).

Sittemmin Hammer sekä Davenport ja Short hahmottivat yrityksen liiketoimintaa pro

sessilähtöisesti vuonna 1990 ilmestyneissä artikkeleissaan, joissa käsitellään yrityksen 

liiketoimintaprosessien uudistamista tietotekniikkaa hyödyntäen. Kirjoittajat toteavat 

useiden yritysten toimintaprosessien olevan useiden eri funktionaalisten yksiköiden ad 

hoc-päätöksiin perustuvia, jolloin jokainen yksikkö saattaa optimoida vain omaa toi

mintaansa yrityksen kokonaissuorituksen jäädessä tehottomaksi ja heikoksi. Artikke
leissa painotetaankin koko yrityksen lävistävien liiketoimintaprosessien tunnistamisen 

ja suunnittelun tärkeyttä. Lisäksi korostetaan tietotekniikan roolia prosessien kehittä

misen apuvälineenä. (Davenport & Short 1990, 11-27, Hammer 1990, 104-112)

Systeemikehityskirjallisuudessa suurta huomiota saavuttanut prosessiorientoitunut 

ajattelutapa sai jalansijaa myös muilla tieteenaloilla ja sen pohjalta syntyi koko joukko 

“uusia” johtamisoppeja, esimerkiksi TQM eli nykyaikainen laatujohtaminen ja TBM 

eli aikaan perustuva johtaminen. Kuten laatujohtamisen, myös useiden muiden proses- 

siorientoituneiden johtamisoppien työkaluja ja joitakin periaatteita on sovellettu jo
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useita vuosia ennen uusien johtamisoppien syntyä. Varsinaisiksi nykyisiä nimiään 

kantaviksi liiketoimintaa kokonaisuutena hahmottaviksi koulukunniksi nämä mene

telmät ovat kuitenkin muotoutuneet vasta viime vuosien aikana konsulttitoiminnan 

kasvun ja tiedonvälityksen tehostumisen myötä (Salminen ja Uitti 1996, 20).

Nykyisin erilaisten prosessiajattelua perusfilosofianaan ja työkalunaan käyttävien 

johtamiskoulukuntien lukumäärä on suuri (kuva 1). Nämä opit korostavat yrityksen 

johtamisessa ja toiminnan ohjaamisessa eri asioita. Joissakin oppisuuntauksissa huo

mio kiinnitetään pääasiassa prosessien läpimenoaikojen minimointiin, kun taas jokin 
toinen oppi korostaa erityisesti laadukkaiden suoritteiden ja toimintatapojen tärkeyttä. 

Viime kädessä kaikki koulukunnat kuitenkin käyttävät samantyyppisiä käsitteitä ja 

tähtäävät samoihin asioihin: toimintaprosessien analysoimiseen sekä tehostamiseen ja 

tätä kautta koko yrityksen suorituskyvyn parantamiseen ja luonnollisesti tulos

laskelman viivan alle jäävän luvun maksimointiin.

Kuva 1: Prosessijohtamisen koulukuntia

PROSESSIJOHTAMINEN

TQM
Laatu
johtaminen

Lean
Johtaminen
resursseja
säästämällä

TBM
Aikaan
perustuva
johtaminen

ABM
Toiminto-
perusteinen
johtaminen

BPR
Liiketoiminta
prosessien
uudelleen
suunnittelu

SCM
Tarjontaketjun
hallinta

Lähde: Hannus 1994, s. 259-261

2.2 Prosessijohtamisen periaatteet

Perinteisesti yritystä on totuttu tarkastelemaan yksikkönä, joka muodostuu erilaisia 

toimintoja suorittavista osastoista, esimerkiksi tuotanto-osastosta, markkinointi- 

osastosta ja talousosastosta. Periaatteena on ollut, että kukin osasto suorittaa sille 

kuuluvat tehtävät itsenäisesti, eikä tuotanto-osastolla useinkaan olla kiinnostuneita 

siitä, mitä talous- ja markkinointiosastoilla tapahtuu ja päinvastoin. Prosessijohtami-
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nen kyseenalaistaa tällaisen laatikkomaisen, organisaatiotako]en välille raja-aitoja 

rakentavan ajattelutavan. Prosessiajattelussa perusolettamuksena pidetään sitä, että 

asiakas arvioi yrityksen toimintaa kokonaisuutena. Asiakasta ei kiinnosta se, miten 

tehokkaasti jokin yrityksen yksikkö toimii tai miten yrityksen ja sen alihankkijoiden 

välinen vastuunjako on toteutettu. Niinpä yrityksen toiminnan ja ohjauksen lähtökoh
tana pitäsikin olla sen toimintaa horisontaalisesti läpileikkaavat ydinprosessit, jotka 

usein leikkaavat myös yritysrajoja (katso kuva 2). (Hammer 1990, 107-108, Daven
port & Short 1990, 12-13, Hannus 31-34)

Kuva 2: Esimerkkejä ydinprosesseista

ALIHANKKIJA OMA YRITYS ASIAKAS

Lähde: Hannus 1994, 31

Prosessiajattelun mukaan yrityksestä on löydettävissä tilanteesta riippuen noin 5-20 

sen toiminnan kannalta keskeistä ydinprosessia. Nämä koostuvat kaikista niistä yri
tystä ja sen sidosryhmiä läpileikkaavista toimintoketjuista, jotka alkavat asiakkaan 

tarpeesta ja päättyvät asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen (Hannus 1994, 15). Esimerk
keinä ydinprosesseista voidaan mainita tilaus ja toimitus -prosessi sekä uuden tuotteen 

kehittämisprosessi. Ydinprosessit ovat laajoja toimintoketjuja, jotka muodostuvat pie

nemmistä tehtäväketjuista, esimerkiksi aliprosesseista ja toiminnoista.

Davenport ja Short (1990, 12) toteavat yrityksen liiketoimintaprosesseilla olevan kaksi 

tärkeää ominaisuutta. Ensinnäkin kaikilla prosesseilla on aina asiakas, joko sisäinen
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tai ulkoinen. Määritelmässä ulkoisella asiakkaalla tarkoitetaan normaalistikin yrityk

sen asiakkaaksi miellettyä ulkopuolista tahoa, jolle yritys myy tuotteitaan tai palve

luitaan. Sisäinen asiakas taas löytyy oman organisaation sisältä: se voi olla esimerkiksi 

valmistuksen seuraava työvaihe. Prosessit ovat myös yleensä riippumattomia organi

saatiorakenteista. Yhtä liiketoimintaprosessia toteutetaan usein usean yrityksen funk
tionaalisen yksikön voimin.

Edellisten ominaisuuksien lisäksi mm. Hannus (1994, 41) korostaa erityisesti liike

toimintaprosessien suorituskyvyn arvioinnin oleellisuutta. Hannuksen mukaan proses

sien suorituskykyä on arvioitava viime kädessä aina asiakkaan - joko sisäisen tai ul

koisen - näkökulmasta. Lynch ja Cross (1995, 47) lisäävät omaan prosessin määritel
määnsä vielä strategian toteuttamisen näkökulman. Yrityksen strategia voi toteutua 

vain eri osastojen välisen yhteistyön kautta, mikä käytännössä tarkoittaa toimintapro
sessien toteuttamista osastorajoja tuijottamatta.

Prosessijohtamisen tavoitteena on keskittyä toiminnassa erityisesti asiakkaan arvosta

miin liiketoimintaprosesseihin, jolloin tarkoituksena on myös eliminoida asiakkaalle 

arvoa tuottamattomia toimintoja tai prosesseja (Eccles 1993, 53). Prosessijohtaminen 

korostaakin toimintaprosessien uudistamista toimintoja uudelleensuunnaten ja karsien. 

Uudistamisen tavoitteena on parantunut tai jopa huippuluokkaa oleva suorituskyky, 

mitä tulisi mitata omistajia kiinnostavien rahamääräisten mittareiden lisäksi myös asi

akkaiden ja henkilökunnan tyytyväisyyttä kuvaavilla mittareilla (Hannus 1994, 15).

2.3 Prosessijohtamisen soveltuvuus taloushallintoon

Kirjallisuudessa esiintyy mainintoja siitä, että taloushallinnolla on usein tärkeä rooli 

uusia prosessilähtöisiä uudistusohjelmia, kuten vaikkapa Business Process Re

engineering -projekteja läpivietäessä (esim. Sheridan 1998, 19 ja Kershaw & Mahent- 

hiran 1998, 37). Taloushallinnon asiantuntijat voivat näissä projekteissa esimerkiksi 

rakentaa uusia prosessilähtöisiä suoritusmittareita, kehittää prosessilähtöisiä rapor- 
tointikäytäntöjä ja jopa toimia yhteishengen luojina yrityksessä.
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Siihen, miten prosessi]ohtamiskonsepti soveltuu itse taloushallintoon ei erityisesti ole 

kiinnitetty kirjallisuudessa huomiota. Tosin prosessijohtamiskirjallisuudessa esitetyis

sä esimerkkiydinprosesseissa saattaa kylläkin olla mukana joitakin taloushallinnon 
normaalisti suorittamia toimintoja. Tilaus ja toimitus -prosessin kohdalla tällainen 

yksittäinen prosessiin mukaan otettu taloushallinnon toiminto voisi olla myynti- 

laskutus. Sen sijaan kaikkia taloushallinto funktion perinteisesti suorittamia tai koor

dinoimia tehtäviä ei ole tarkasteltu itsenäisinä prosesseina.

Prosessijohtamisessa tärkeä elementti on keskittyminen asiakkaalle arvoa tuottaviin 
toimintoketjuihin (mm. Eccles 1993, 53). Tämän vuoksi prosessijohtamisen periaat

teiden soveltuvuutta tiettyyn organisaation osa-alueeseen arvioitaessa keskeisenä asia

na nousee esille kysymys siitä, voidaanko tällaiseen osa-alueeseen liittyviä toimintoja 

pitää yleisesti prosessin tai jopa ydinprosessin määritelmät täyttävänä.

Taloushallintoon liittyvien toimintojen hahmottaminen prosessina tai peräti ydinpro

sessina tuntuu ensin prosessi]ohtamisideologian vastaisena: Prosessienhan pitää mää

ritelmän mukaan (Hannus 1994, 41) olla riippumattomia organisaatiorakenteista ja 

taloushallinnon toiminnot yhdistää helposti vain taloushallinto-osastolla työskentele
vien ihmisten erikoisalaksi. Kuitenkin ajateltaessa vaikkapa ostolaskujen kiertoa voi

daan todeta ostolaskun oikeinkirjaamisen olevan monen eri organisaation sisäisen ja 

ulkopuolisen tahon; tavaran tilaajan, tavarantoimittajan, laskun hyväksyjän ja ostores

kontranko itaj an yhteistyön summa. Myös erilaisten johdolle suunnattujen raporttien 

generoimiseen saatetaan vaatia yrityksen toimialasta ja toiminnan monimutkaisuu

desta riippuen usein varsin monen eri organisaatiotahon panos.

Taloushallinnon tehtäväkokonaisuuden soveltuminen ydinprosessiksi herättää erityi

sesti kysymyksiä, sillä ydinprosessien tulee prosessiajattelun periaatteiden mukaisesti 

olla yrityksen toiminnan kannalta keskeisiä toimintoketjuja (Hannus 1994, 15). Ta

loushallinto voi kuitenkin toimia tärkeänä yhdistävänä ja toiminnan koordinoimista 

helpottavana tekijänä erityisesti sellaisessa organisaatiossa, joka koostuu useammasta 
pienestä liiketoimintayksiköstä. Tässä tutkielmassa myöhemmin käsiteltävä case- 

yritys on edellämainitun kaltainen. Lisäksi voidaan tietysti ajatella, että taloushallin
toon kumuloitunut osaaminen on yksi yrityksen vahvoista ydinosaamisalueista.
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Tärkeä liiketoimintaprosessin ominaisuus on se, että tällaisella prosessilla on aina ol

tava asiakas (mm. Earl ja Khan 1994, 21). Taloushallinnolle voidaan myös helposti 

määrittää taloushallintoprosessin tuottamia palveluja käyttävät sisäiset ja ulkoiset asi

akkaat. Näihin kuuluvat mm. tilinpäätöstiedoista kiinnostuneet omistajat sekä muut 

sidosryhmät kuten työntekijät, sisäisen laskennan raporteista ja rahoitustiedoista kiin

nostunut ylin johto ja edelleen sisäisen laskennan raportointitiedoista kiinnostunut 
yrityksen tuotantotoiminta.

Prosessijohtamisessa korostetaan myös jatkuvaa prosessien suorituskyvyn arviointia. 

Taloushallinnon toiminnan arviointia ei perinteisesti ole juurikaan yrityksissä toteu

tettu (Slater 1991, 32). Tosin viime aikoina ainakin erään Suomessakin toimivan kon

sulttitoimiston taholta on alettu kiinnittää asiaan huomiota ja joitakin tehokkuusver- 

tailuja on toteutettu (KPMG Management Consulting, 1997). Prosessijohtamisen 

ideologian mukaan tällainen arviointi pitäisi toteuttaa erityisesti asiakkaan näkökul

masta. Asiakaslähtöisten mittareiden määritteleminen taloushallinnolle ainakin hypo
teettisena ajatuksena tuntuu täysin mahdolliselta.

Taloushallintoa on vaikea kuvitella toteuttamaan yrityksen liiketoimintastrategiaa, 

joka yleensä liittyy pelkästään organisaation perustuotantotoimintaan. Toisaalta taas 
tietynlaiset yleiset strategiset tavoitteet tai yrityksen perusarvot, kuten erinomaiseen 

asiakaspalveluun pyrkiminen ovat toteutettavissa myös taloushallinnossa.

Prosessien karsiminen ja keskittyminen vain asiakkaan arvostamiin toimintoihin ja 

prosesseihin tuntuu taloushallinnon kohdalla hiukan ongelmalliselta. Yleensä talous

hallinnon tehtävät ovat joiltakin osin lakisääteisesti määritelty, minkä takia prosessien 
radikaali uudistaminen tai karsiminen voi olla vaikeaa. Samasta syystä myöskään jon

kin kovin kapean ydinosaamisalueen ympärille keskittyminen ei välttämättä onnistu. 

Nämä tekijät eivät kuitenkaan vielä tee mahdottomaksi taloushallinnon mieltämistä 
omaksi prosessikseen tai edelleen ydinprosessiksi.

Edellä esitettyjen argumenttien perusteella on todettavissa paitsi se, että taloushallin
non toiminnot voidaan yleisesti hahmottaa prosesseina myös se, että taloushallinnon
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tehtäväketjuja voidaan ainakin tietyissä tapauksissa pitää yhtenä yrityksen ydinproses

seista. Näin voisi päätellä myös Hannuksen (1994, 285) ydinprosessien ryhmittely- 

mallista. Hannuksen mukaan ydinprosessit voi jakaa kahteen luokkaan: asiakaslähtöi

siin ydinprosesseihin ja liiketoiminnan infrastruktuurin hallinnan ydinprosesseihin. 

Jälkimmäiset prosessit tukevat asiakaslähtöisten ydinprosessien toimintaa. Infrastruk
tuurin hallinnan ydinprosessit perustuvat Hannuksen mukaan ensisijassa yrityksen 

sisäisille tekijöille sekä omistajien, lainsäädännön ja muiden sidosryhmien vaatimuk

sille. Tähän luokkaan voidaan varmasti laskea kuuluvaksi myös taloushallinnon pro

sessit. Myös Laine ja Tiirikainen (1994, 24) toteavat implisiittisesti taloushallinnon 
tehtävien kuuluvan yrityksessä toteutettaviin ydinketjuihin.

2.4 Prosessijohtamisen koulukuntia

2.4.1 TQM - Laatujohtaminen

Laatujohtamiskonsepti on prosessijohtamisen koulukunnista vanhin: laatuajatteluun 

liittyviä menetelmiä on käytetty jo 1950-luvulla. Tuolloin laatua ei vielä kuitenkaan 

nähty koko organisaation lävistävänä punaisena lankana, vaan keskityttiin esimerkiksi 

mittaamaan vain tuotantotoiminnan laatuvirheitä. Hannus esittääkin Garvinia lainaten 

laatujohtamisen kehittyneen kolmen eri vaiheen kautta nykyiseksi, 1980-luvulla syn

tyneeksi kokonaisvaltaiseksi laatujohtamiseksi (Hannus 1994, 131-132).

Nykyinen laatujohtaminen (Total Quality Management) voidaan määritellä tavaksi 

jatkuvasti parantaa organisaation suoritusta jokaisella organisaatiotasolla läpi kaikkien 
organisaation osastojen (Krieter 1996, 71). Laatujohtamisen perusideana on ajatus, 

että ”laatu laajasti ymmärrettynä on yrityksen tärkein menestystekijä ja tapa päästä 

pitkällä aikavälillä tulokselliseen toimintaan” (Salminen ja Uitti 1996, 71) . Laatu

johtaminen keskittyy ennenkaikkea hallitsemaan ja kehittämään yrityksen liiketoi

mintaprosesseja kokonaisvaltaisesti, minkä kautta uskotaan saavutettavan virheet

tömiä tuotteita sekä palveluita (Stadelmann ja Lux 1995, 33). Laatua siis pyritään ra

kentamaan sisään yrityksen tuotoksiin sekä sen kaikkiin toimintaprosesseihin, mikä 
tarkoittaa asioiden tekemistä kerralla oikein. Kaikessa toiminnassa tavoitteena on vir
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heettömyys (Shank & Govindarajan 1994, 10 ja 11). Laatujohtaminen korostaa myös 
toiminnan laadun mittaamista erilaisin menetelmin.

Taloushallinnossa virheettömyyteen pyrkiminen tekemällä asiat kerralla oikein on 
varmasti hyvinkin järkevä toimintatapa. Muun muassa ostolaskujen kirjaamisessa hel

posti tapahtuvien kustannuspaikkavirheiden selvittely on turhaa työtä ja vie suhteessa 

paljon aikaa. Laadun rakentaminen toimintaprosessiin voisi tapahtua esimerkiksi me

nettelytapoja standardoimalla ja riittävän täsmällisen ohjeistuksen antamisella kaikille 
prosessien toteuttajille.

Erityinen painotus laatujohtamisessa on asiakaskeskeisyydellä ja asiakastyytyväi

syydellä. Kaikkien yrityksessä toteutettavien prosessien tavoitteena tulisi olla asiak
kaan tarpeiden täyttäminen mahdollisimman tehokkaasti (Korhonen 1992, 28, Stadle- 

mann ja Lux 1995, 33). Myös organisaation sisäiset asiakkaat ja heidän tarpeensa tu

lee huomioida. Koska taloushallintokin on periaatteessa muita yrityksen toimintoja 

tukeva palveluprosessi, olisi erityisesti sisäisen asiakkaan (esimerkiksi tuotantotoi
minnan) huomioiminen oleellinen seikka. Asiakkaiden tärkeyttä laatujohtamisessa 

korostaa lisäksi se, että usein laatu määritellään tuotteen tai palvelun kyvyksi tyydyt

tää asiakkaan tarpeet yritykselle kohtuullisin kustannuksin (Salminen ja Uitti 1996, 
71-72).

Laatujohtamisen eräs tärkeä konsepti on japanilainen termi kaizen, joka tarkoittaa 
parantamista. Kaizen on systemaattinen lähestymistapa asiakkaiden odotusten ja orga
nisaation suoritteiden välisten kuilujen umpeenkuromiseksi. Kaizen-periaatteen mu

kaan niin johtajien kuin työntekijöidenkin on joka päivä pyrittävä parantamaan toi

mintatapojaan ja suoritustaan. Parantamisen tulee olla jatkuvaa ja se tapahtuu yleensä 
asteittain (Rao ym. 1996, 165, Salminen ja Uitti 1996, 89).

Laatujohtamiseen liitettyä kaizen-ajattelutavan mukaista inkrementaalista toiminnan 

parantamista on usein kritisoitu liiketoimintaprosessien uudistamisen yhteydessä sen 
jäykkyydestä ja sopimattomuudesta nopeasti vaihtuviin kilpailutilanteisiin. Toisaalta 
toiminnan kehittäminen askel askeleelta voi sopia mainiosti hiukan stabiilimpaan ym

päristöön, millaisessa yrityksen taloushallinnonkin voidaan katsoa toimivan. Usein
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myös henkilöstö sitoutuu helpommin vähitellen tapahtuvaan toiminnan parantamiseen 
kuin radikaaliin kerralla toteutettavaan muutokseen.

Laatujohtamisen periaatteet saattavat tuntua yleviltä ja käytännöstä vierailta. Käytän

töä tutkivassa kirjallisuudessa onkin korostettu laatutavoitteiden ja näiden saavutta

mista tukevien työtapojen konkretisoimista ja tuomista osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Laadun tekeminen lähtee loppujen lopuksi liikkeelle pienistä, arkipäiväisistä asioista 
(Fiilin 1997, 21, Korhonen 1992, 27).

2.4.2 BPR - Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu

BPR eli Business Process Re-engineering tai vain Re-engineering on yhdysvaltalais

ten konsulttien (mm. Hammer, Davenport ja Short) luoma ajatusmalli yrityksen ydin

prosessien perustavanlaatuisesta uudelleenarvioinnista ja radikaalista uudistamisesta 
tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Uudistamisen avulla pyritään saavuttamaan dramaat

tista parannusta keskeisissä suoritusmittareissa, joita ovat esim. kustannus- ja laatu- 

mittarit sekä palveluun ja nopeuteen liittyvät mittarit. Liiketoimintaprosessien uudel

leensuunnittelussa tarkoituksena on saada aikaan mittaviakin muutoksia organisaatios
sa lyhyen ajanjakson sisällä. BPR onkin usein nähty nopeana ratkaisuna yritysten on

gelmiin ja sen perusfilosofia on yksinkertaisuudessaan houkutteleva: Ensin määritel

lään yrityksessä vallitseva ongelma, jonka jälkeen se ratkaistaan prosessien uudelleen
suunnittelun avulla (Krieter 1996, 71).

Prosessien uudelleensuunnittelussa perustavanlaatuinen uudelleenarviointi tarkoittaa 

vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Suunnittelussa ensimmäisenä on mie

tittävä sitä, miten organisaation työtehtävät järjestäisi jos saisi aloittaa liiketoiminnan 
puhtaalta pöydältä. Tämä johtaa yleensä perinteisten organisaatioyksikköjen väliseen 

työtehtävien parempaan koordinointiin ja yksiköiden integrointiin. Funktionaalisista 

rakenteista siirrytään prosessiorientoituneeseen tapaan työskennellä. (Stadelmann ja 
Lux 1995,32-33).

BPR:n ajatus radikaalista liiketoimintaprosessien uudistamisesta tuntuu erityisesti 
taloushallinnon lain pitkälle säätelemiä prosesseja ajatellen hiukan vieraalta. Kuiten-
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kin on myönnettävä, että ns. puhtaalta pöydältä aloittamisen ajattelumalli ja toiminnan 

kyseenalaistaminen voisi olla myös taloushallinnossa hyödyllinen työkalu, jolla pys
tytään järkeistämään prosessien kulkua ja karsimaan joitakin turhia työvaiheita ja teh
täviä. Myös uudella tietotekniikalla voidaan varmasti saada aikaan suuria parannuksia 

taloushallinnon toiminnan tehokkuudessa. Tietotekniikkaan liittyvää aspektia ei kui
tenkaan tämän tutkielman puitteissa pystytä käsittelemään.

Periaatteessa BPR:ssä keskitytään vain laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin, yrityksen 

ydinprosesseihin (Davenport ja Short 1990, 13). BPR:n lähtökohtana onkin tärkeimpi

en liiketoimintaprosessien tunnistaminen. Tunnistamisen jälkeen prosesseille tulisi 

asettaa mahdottomilta tuntuvat tavoitteet, mikä pakottaa suunnittelemaan prosessit 

aivan uudelta pohjalta. Uudelleensuunnittelussa päämääränä on mahdollisimman suu

ren hyödyn tuottaminen asiakkaalle mahdollisimman pienillä resursseilla (Laine ja 

Tiirikainen 1994, 20-22). Jos taloushallinto määritellään yrityksen erääksi ydinproses
siksi, ei edellä kuvattujen vaiheiden toteuttaminen tuottane periaatteellisia ongelmia. 

Käytännössä kuitenkin liian kunnianhimoiset tavoitteet voivat myös olla haitaksi ym

päristössä, jossa suuri kertamuutos prosessien suorituskyvyssä on hankalaa toteuttaa.

Myös ydinprosessien uudelleensuunnittelussa asiakaslähtöisyys on tärkeää. Prosessit 

suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden ympärille ja niistä karsitaan asiakkaalle arvoa 

tuottamattomat tehtävät. Kaikkien prosessin osatehtävien tulisi siis tuottaa lisäarvoa 
asiakkaalle (Salminen ja Uitti 1996, 182-183).

Davenport ja Short (1990, 11 ja 25) painottavat tietotekniikan avustavaa ja mahdol

listavaa roolia liiketoimintaprosesseja uudelleensuunniteltaessa. Kun tutkitaan BPR:n 

periaatteita tarkemmin, voidaan havaita, ettei tietotekniikka ole välttämätön edellytys 

prosessien uudelleensuunnittelulle. BPR:n suurin hyöty, myös taloushallintoa ajatel

len, saadaan juuri prosessiorientoituneessa ajattelu- ja toimintatavassa (Salminen ja 
Uitti 1996, 185).
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2.4.3 TBM - Aikaan perustuva johtaminen

TBM (Time Based Management) on Boston Consulting Groupin 1990-luvun alussa 
lanseeraama johtamisoppi, jonka käsitteet perustuvat jo vuosikymmeniä sitten kehi

tettyyn JOT-filosofiaan. TBM:n mukaan yritys menestyy parhaiten siten, että se kes

kittyy toiminnassaan ajankäytön minimoimiseen. Näin pystytään reagoimaan nope

ammin asiakkaiden toiveisiin, mistä seuraa markkinaosuuden ja liikevaihdon kasvuja 

tätä kautta parantunut kannattavuus. Toisaalta prosessien läpimenoaikojen minimoin

nin uskotaan vaikuttavan myös kustannusten pienenemiseen: TBM-filosofian mukaan 
on järkevämpää seurata prosessien kestoaikoja kuin kustannuksia, sillä suuret kustan

nukset ovat yleensä vain oire tehottomasta ajankäytöstä (Hannus 1994, 154, Salminen 
ja Uitti 1996, 133 ja 144).

Aikaan perustuvan johtamisopin mukaan tehoton ajankäyttö johtuu kolmesta eri 

syystä: Liian pitkistä odotusajoista, uudelleentyöstö- ja korjausajasta sekä byrokrati

asta ja ylimääräisistä hierarkiatasoista johtuvista viivästyksistä päätöksenteossa. Nämä 
hukka-ajat minimoimalla voidaan joidenkin tutkimusten mukaan prosessien kestoa 

lyhentää jopa 75 prosentilla ja alentaa kustannuksia merkittävästi (Salminen ja Uitti 
1996, 134).

Kun ajatellaan taloushallintoa, ovat aikatekijät selvästikin tärkeitä sen toiminnan 

Esimerkiksi tilinpäätösten ja välitilinpäätösten on valmistuttava aina aikataulun- 

mukaisesti ja johdolle tuotettavissa raporteissa nopeus on oleellinen asia. Myös te

hottoman ajankäytön syihin on helppo yhtyä taloushallinnon osalta. Usein tehoton 

ajankäyttö aiheuttaa vielä selkeästi ylimääräisiä kustannuksia. Kun esimerkiksi osto- 

laskun hyväksyjä ei huolehdi tarpeeksi nopeasti tehtävästään, viivästyy koko ostolas

kun kierron prosessi ja saatetaan joutua maksamaan tavarantoimittajalle yliaikakor- 
koja.

TBM:ssä tavoitteena on karsia kaikki arvoa tuottamattomat, turhia kustannuksia aihe

uttavat prosessit, elleivät nämä ole välttämättömiä tukitoimintoja jollaisena myös talo

ushallinnon tehtävätkin voidaan nähdä. Aikaan perustuvalle johtamiselle, kuten muil

lekin prosessijohtamisen koulukunnille on lisäksi ominaista prosessiorientoituneisuus.
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TBM:ssä uskotaan myös BPR:n tapaan prosessien suuriin kertamuutoksiin marginaa
listen pitkälle aikavälille jakautuvien parannusten sijaan, mikä ei edelliseen lukuun 

viitaten välttämättä onnistu taloushallinnossa. Lisäksi tiimityöskentelyä pidetään tär

keänä aikaan liittyvien ongelmien ratkaisussa (Hässig 1994, 256).

Aikaa voidaan TBM-oppien mukaan tarkastella kilpailutekijänä neljästä eri näkökul

masta. Nämä ovat prosessien keston lyhentäminen, täsmällisyys (esim. toimituksissa), 

kyky muuttaa joustavasti olemassaolevia prosesseja vastaamaan nopeasti asiakkaan 
tarpeita ja uusien prosessien ja suoritteiden kehittelyn nopeus. On muistettava, etteivät 

kaikki edellämainituista seikoista välttämättä ole asiakkaalle tärkeitä. Aikaan perustu

vassa johtamisessakin siis korostuu asiakkaan tuntemisen olennaisuus, jotta osataan 

keskittyä erityisesti asiakkaalle arvoa tuottaviin aikatekijöihin (Hässig 1994, 252). 
Taloushallinnossa edellisistä kilpailutekijöistä tärkeimpiä ovat varmasti täsmällisyys 
ja prosessien keston lyhentäminen.

Erään määritelmän mukaan aikaan perustuva johtaminen tarkoittaa korkean arvon 

tuottamista asiakkaalle alhaisimpiin kustannuksiin ja erityisesti nopeammin kilpaili

joihin nähden. Tässä määritelmässä korostuvat ajan lisäksi myös muut tekijät, jotka 

uskotaan saavutettavan lyhyiden läpimenoaikojen seurauksena. TBM:n vaarana on 

kuitenkin toiminnan ohjaamisen keskittyminen pelkästään aikatekijöihin, jolloin tuo
tettavien suoritteiden laatu saattaa kärsiä (Stadelmann ja Lux 1995, 33).

2.4.4 Lean - Johtaminen resursseja säästämällä

Lean-toimintatavan juuret ovat japanilaisessa, toisen maailmansodan jälkeisessä auto

teollisuudessa ja sen käsitteet perustuvat suurelta osin TBM:iin, TQM:iin sekä JIT:iin 

eli juuri oikeaan tarpeeseen -tuotantoon. Lean-ajattelutapa pitää sisällään myös mui

den johtamisoppien ajatuksia ja periaatteita. Itse lean-käsite syntyi vuonna 1990 kan

sainvälisen autoteollisuuden tutkimuksen pohjalta. Tuotantotoimintaan painottumi

sesta huolimatta useat lean-periaatteet soveltuvat myös muihin yrityksen suorittamiin 
prosesseihin (Hannus 1994, 209 ja 217, Salminen ja Uitti 1996, 165).
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Lean-johtamisessa on ideana tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle käyttämällä vähem

män resursseja, esim. työpanosta ja aikaa. Lean:ia kutsutaan myös ”laihaksi” tai ”nuu

kaksi johtamiseksi” ja ”kevyeksi ja joustavaksi toimintatavaksi”. Sille tyypillistä on 
asiakkaalle aikaansaatavan arvon ottaminen toiminnan lähtökohdaksi. Arvon on kat

sottu syntyvän kolmesta tekijästä: hinnasta, laadusta ja ajasta (esim. toimitusajat). 
Lean-yrityksen toiminta organisoidaan edelleen asiakkaan näkökulmasta toimintoket

jujen eli prosessien mukaan, jolloin asiakkaalle arvoa tuottavat toiminnot suoritetaan 

kokonaisuutena ja toiminta on parhaimmillaan hyvin joustavaa. Tuotannollisesti tar

kasteltuna Leamissa pyritään ns. massaräätälöintiin eli yhdistämään verstastuotannon 

ja massatuotannon edut (Hannus 1994, 215-216).

Lean-toimintatavassa korostetaan myös nollavirhetasoon pyrkimistä ja koko yrityksen 

kattavaa toimintoketjujen ja suoritteiden laadun parantamista. Virheettömyyteen voi

daan päästä huolellisella prosessien ja niihin liittyvien toimintojen suunnittelulla. 

Lean-periaatteiden mukaan myös kaikki turha, arvoa tuottamaton toiminta on karsitta

va organisaatiosta. Lean-yrityksen hallintotoiminnot onkin usein karsittu minimiin ja 

matalia organisaatiorakenteita suositaan. Ongelmia ratkaistaan tiimityöskentelyn 

avulla ja työntekijöiden monitaitoisuutta pidetään arvossa (Stadelmann ja Lux 1995, 
34, Salminen ja Uitti 1996, 170, Bösenberg ja Metzen 1995).

Taloushallinnon näkökulmasta lean-periaatteet tuntuvat soveltuvan ainakin osittain 

taloushallinnon toimintaan. Voisi olettaa, että taloushallinto on useissa ns. insinööri- 
vetoisissa yrityksissä mielletty vähäpätöiseski tukitoiminnoksi ja tämän takia jo en

nestään joutunut toimimaan niukoilla resursseilla. Yrityksen muita prosesseja palvele

vana ydinprosessina taloushallinto voisi toiminnassaan keskittyä lean-filosofian mu

kaan enemmän asiakkaaseen ja lisäksi pyrkiä karsimaan turhia, arvoa tuottamattomia 
työtehtäviä. Myös taloushallinnon suoritteiden arvo asiakkaalle muodostuu edellä

mainituista kolmesta tekijästä; ajasta (täsmällisyydestä ja nopeudesta), laadusta ja 
toiminnan aiheuttamista kustannuksista.

Lean-toimintatavan voidaan ajatella tähtäävän kaikessa täydellisyyteen, koska siinä 

korostetaan niin tehokkaan ajankäytön, tuotteiden ja prosessien laadun kuin myös re

surssien säästämisen tärkeyttä. Tätä ideologiaa tukee myös se, että lean-filosofian mu-
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kaan yrityksen on uudistettava ja jatkuvasti parannettava suorittamiaan liiketoiminta
prosesseja (Hannus 1994, 217).

2.5 Koulukuntien vertailua: eri opit ja niiden yhdistäminen

Jokaisella prosessijohtamisen koulukunnalla on tyypilliset erityispiirteensä ja paino

pistealueensa. Lyhyesti voidaan sanoa, että TQM:n avainsana on laatu, BPR:n perus

tana on toiminnan kyseenalaistaminen ja prosessien radikaali uudistaminen, TBM:ssä 

tärkein asia on aika ja Lean-johtamisen avainsana on puolestaan nuukuus. Taulukossa 
1 on esitetty vielä tiivistettynä koulukuntien erityispiirteet.

Taulukko 1: Prosessijohtamisen koulukuntien erityispiirteet

TQM BPR TBM LEAN
* jatkuva parantaminen
* laatukeskeisyys
* inkrementaalisuus
* virheiden välttäminen

* radikaali uudistaminen
* dramaattinen parannus
* vanhan kyseen
alaistaminen

* kohdistuu usein vain
ydinprosesseihin

* ajankäytön minimointi
* suuret kertamuutokset

* nuukuus
* aika, laatu ja kustan

nukset kaikki tärkeitä
* "täydellisyys"

Lähde: Stadelmann 1995, s. 35, mukaillen

Koulukuntia on myös pyritty vertailemaan niiden muutokseen suhtautumisen perus

teella. Esimerkiksi Hannus (1994, 262) vertailee eri koulukuntia niiden uudistamisen 

ambitiotason perusteella. Vertailussa jaotellaan koulukunnat joko evoluutiota, eli hi

taampaa ja pienempää muutosta, tai revoluutiota, eli nopeampitahtista ja kokonais
valtaisempaa muutosta tavoitteleviin ryhmiin. Esitellyistä koulukunnista TQM kuuluu 

selvästi evolutionääriseen ryhmään, kun taas TBM ja BPR ovat selvästi revolutionää

risiä oppisuuntia. Lean-johtaminen voi taas edustaa näistä kumpaakin.

Koulukuntien periaatteita tutkittaessa voidaan havaita, että niillä on erityispiirteistään 

huolimatta myös muutama yhteinen, tärkeä tekijä. Ensinnäkin kaikille koulukunnille 
on luonnollisesti yhteistä juuri prosessiorientoituneisuus. Toiseksi kaikki koulukunnat 

korostavat asiakkaan, sisäisen tai ulkoisen, merkitystä: Yrityksen liiketoiminta
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prosessit on aina määriteltävä asiakaslähtöisesti. Kolmas yhteinen piirre on prosessien 
arviointi ja suorituksen mittaaminen. Asiakaslähtöisyys korostuu myös tässä, sillä 

prosessien suorituskykyä on mitattava erityisesti asiakkaan näkökulmasta.

Edellämainitun perusteella kaikkien koulukuntien voidaan todeta suurimmilta osin 

noudattavan aiemmin tässä luvussa esiteltyjä prosessijohtamisen ja prosessiajattelun 

periaatteita. Perustavaa laatua olevien yhtäläisyyksien vuoksi tuntuukin luonnolliselta 

ryhmitellä tässä esitellyt koulukunnat yhteisen kattokäsitteen, prosessijohtamisen ala
puolelle. Tällöin tullaan myös sen kysymyksen eteen, voidaanko itse yläkäsitettä so

veltaa yrityksen tai prosessin muutosprosessiin vai olisiko viisainta keskittyä vain yh

den koulukunnan oppien ja menetelmien noudattamiseen sekaannusten välttämiseksi.

Hannus (1994, 253) korostaa prosessien uudistamisessa erityisesti tilannekohtaisten 

tekijöiden merkitystä. Hänen mukaansa ydinprosessien kehitystyötä ei voi viedä läpi 

vain tiettyä menetelmää tai lähestymistapaa mekaanisesti soveltamalla. Tämä totea

mus tukee sitä, että kukin organisaatio voi - ja sen luultavasti myös kannattaa - uu

distaa prosessejaan valitsemalla itselleen parhaiten soveltuvat ideat ja menettelytavat 

useammankin koulukunnnan piiristä. Näin yrityksen on mahdollista muodostaa käy
tettäväkseen omien tarpeidensa mukaan koottu työkalupakki.

2.6 Prosessien mallintaminen

2.6.1 Yleistä

Prosessijohtamisessa ja siihen liittyvässä toiminnan kehitystyössä edellytyksenä on 

nykyisten toimintatapojen tunteminen ja ymmärtäminen. Koska prosessin suorittami

nen mallikelpoisesti vaatii usein useamman funktionaalisen yksikön työntekijöiden 

panosta, on erityisen tärkeää varmistua siitä, että kaikki prosessin suorittajat tiedosta

vat prosessin vaiheet ja ymmärtävät oman osuutensa prosessin toteuttamisessa. Tässä 

apuna toimii prosessien mallintaminen. (Evans ym.1996, 25, Hannus 1994, 293)

Liiketoimintaprosessin malli on kuvaus yrityksen toiminnan tai toiminnan tietyn osan 
rakenteesta ja siihen liittyvistä toiminnoista. Mallissa esitetään myös suoritettavien
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työvaiheiden tekojärjestys ja vaiheiden väliset yhteydet. Mallit ovat usein graafisia, 
mutta ne voivat olla myös kirjallisia kuvauksia. (Morris & Brandon 1994, 98)

Lynch ja Cross (1995, 40-41) korostavat prosessien mallintamisen (eli busines map- 

pingin) roolia yrityksen sisäisen tai ulkoisen asiakkaan näkökulman ymmärtämisessä. 

Toiminnan mallintamisen kautta syntyy ymmärrys prosessin olemassaolon syistä ja 

kuva omasta roolista prosessin tavoitteiden saavuttamisessa. Lynch ja Cross katsovat 

prosessien mallintamisen tukevan myös suoritusmittareiden asettamisessa.

Eräs prosessien mallintamisen ja kuvaamisen etuja on parhaimpien menettelytapojen 

standardoiminen siten, että prosessien työvaiheiden suorittajat osaavat prosessin mal

lia tai kuvausta tukittuaan siirtää menettelytavat osaksi omia työtehtäviään. Standar

doinnin avulla on tarkoitus suorittaa prosesseja mahdollisimman yhdenmukaisesti ja 

korkealaatuisesti ja tuottaa tasalaatuisia tuotoksia. Tähän pyritään mm. ISO 9000- 

standardiperheen mukaan rakennetuissa laatujärjestelmissä, joissa yrityksen toiminta

tavat on tarkoitus dokumentoida erilliseen laatukäsikirjaan ja kouluttaa sekä sitouttaa 

koko henkilöstö toimimaan standardien mukaisesti. Standardeja muotoiltaessa on 

kuitenkin tärkeää muistaa, että standardien olisi oltava helposti muutettavissa, jotta 

toimintaa ja suoritustasoa voitaisiin jatkuvasti parantaa. (Bösenberg & Metzen 1995, 
103-106, SFS-EN ISO 9000-1, 18)

Prosessien mallinnettavuus riippuu siitä, miten strukturoituneita prosessit ovat. Struk

turaalisuudella tarkoitetaan prosessin työvaiheiden ennalta määritettävyyttä, erilaisten 

riippuvuussuhteiden selkeyttä ja yleensäkin prosessin selvärakenteisuutta. Pitkälle 
strukturoituneet prosessit ovat helposti kuvattavissa, niille voidaan määrittää tiettyjä 

lainalaisuuksia ja ne ovat kokonaisuutena helposti ymmärrettäviä ja hallittavia. Alhai

nen strukturoituneisuusaste taas viittaa prosessin rakenteen monimutkaisuuteen ja suu

rempaan epävarmuuteen prosessin vaiheiden ja lopputuloksen määrittelyssä (Daven

port ym. 1996, 54-55, Earl & Khan 1994, 24-25). Taloushallintoon liittyvät tehtävät 

ovat perinteisesti olleet pitkälle strukturoituneita, jolloin taloushallinnon prosessien 
pitäisi olla myös verrattaen helposti mallinnettavissa.
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2.6.2 Mallintaminen vuokaavioiden avulla

Eräs hyödyllinen apuväline prosesseja mallinnettaessa on ns. vuokaaviotekniikka, 
jossa kuvataan graafisesti jonkin prosessin tai sen osan työvaiheet aikajärjestyksessä. 

Vuokaaviossa määritellään yleensä myös prosessin työvaiheet suorittavat henkilöt tai 

organisaatiotahot ja niissä voidaan kuvata työvaiheissa syntyneet dokumentit sekä 

mahdollisesti prosesseissa käytetyt (tietojärjestelmät. Kuvassa 3 on esimerkki erään

laisesta vuokaaviosta. (Hannus 1994, 46, Laine ja Tiirikainen 1994, 70)

Vuokaaviotekniikkaa ovat käyttäneet alun perin erityisesti tuotantoprosesseja suun- 

nittelevat insinöörit, mutta prosessilähtöisen ajattelutavan yleistyessä tekniikkaa on 
alettu käytää myös muiden kuin tuotannollisten prosessien mallintamiseen. Vuokaavi

ot ovat varsin hyödyllisiä parannettaessa liiketoimintaprosessien toimintaa, sillä ne 

antavat helposti hyvän kokonaiskuvan prosessista ja tuovat esiin prosessiin liittyvien 

tehtävien riippuvuussuhteet ja erilaiset rajapinnat. Vuokaavioita on myös helppo 

käyttää ns. yhteisenä kielenä, kun keskustellaan prosessista ja sen kehittämisestä: Ku
vaa ei useinkaan tulkita niin usealla eri tavalla kuin tekstiä. Vuokaaviot siis auttavat 

prosessien suunnittelussa ja ongelmanratkaisutilanteissa. Lisäksi vuokaaviot helpotta

vat vertailujen tekemistä eri prosessien välillä. (Rao ym. 1996, 573).

2.6.3 Kirjalliset kuvaukset

Prosessien kulkua voidaan kuvata myös kirjallisesti, jolloin kirjallinen kuvaus joko 

korvaa tai täydentää graafisia prosessimalleja. Esimerkiksi kuvamuotoista vuokaaviota 

on usein aiheellista täydentää sanallisilla kuvauksilla, joissa määritetään prosessin 

asiakas, prosessin työvaiheissa käytetyt resurssit, prosessiin syötetyt panokset ja pro
sessin suorittamisen tuloksena syntyvät tuotokset (Hannus 1994, 47).

Kirjallisten prosessi-ja tehtäväkuvausten avulla pyritään saavuttamaan pitkälti samoja 

etuja kuin graafistenkin mallien avulla. Sanallisen kuvauksen heikkoutena on tosin se, 
ettei niiden avulla ole mahdollista graafisten mallien tapaan hahmottaa prosessikoko- 

naisuutta erityisen nopeasti. Toisaalta haluttaessa kuvata toimintoketjuja yksityiskoh
taisesti, tapahtuu se todennäköisesti parhaiten kirjallisen selostuksen avulla.
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Kuva 3: Esimerkki vuokaaviosta

Hissien valmistuksen operatiivinen tilaus/toimitus -prosessi Kone Oy.ssä

TUOTESUUNNIT
TELU JA 
LOGISTIIKKA

KOMPONENTTI-
VALMISTUS

MYYNTI JA 
INSTALLOINE

Valvonta-
pisteet

ASIAKAS

Tarjous
pyyntö

Tarjouksen
tuottaminen

Hintalistan
tuottaminen

Tilauksen
tuotesuunnittelu

Hintalistan
tuottaminen

Spesifikaatioiden
suunnittelu

Hissitilaus,
materiaaliluettelo

Spesifikaatiot Tilaus-
spesifikaatiot

Hissitilauksen
vahvistus

Valmistuksen
aloitusimpulssi

Asennusohjelman
vahvistus

Tieto
toimituksesta

Asennusohjelman
vahvistus

Hissi-
toimitus

Hyväksytyt
spesifikaatiot

Toimitus
asennuspaikalle

Asennus

Komponentti-
tilaukset

Toimituksen
hyväksyntä

Hinnan ja toimitus- 
ajan vahvistus

Komponenttien 
valmistus ja toimitus

Spesifikaatiot
asiakkaan
hyväksyntään

Tilauskohtainen
tuotesuunnittelu,
tolmitussuunnittelu

Spesifikaatiot
asiakkaan
hyväksyntään

Lähde: Hurskainen teoksessa Jahnukainen & Vepsäläinen 1992, 93
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3 PROSESSIEN SUORITUSMITTARIT

3.1 Perusteet mittaamiselle

Prosessijohtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa korostetaan yleensä yrityksen proses
sien suorituskyvyn mittaamisen tärkeyttä. Prosessijohtamisen avulla pyritään aina 

yrityksen prosessien suorituskyvyn parantamiseen joko suurin harppauksin tai inkre- 

mentaalisesti. Jotta toiminnan kehittymistä pystytään seuraamaan konkreettisesti, on 

luonnollisesti oleellista määrittää toiminnan kannalta keskeisiä mittareita prosessien 
suorituskyvyn tarkkailua varten, (mm. Hannus 1994, 15, 71-90, Earl ja Khan 1994, 
27).

Davenport ja Short (1990, 14-16) esittelevät artikkelissaan viisiportaisen prosessien 

uudistamis- ja kehittämismallin, jossa eräs tärkeä askel on juuri nykyisten liiketoi

mintaprosessien mittaaminen. Mittaamisen avulla voidaan luoda peruslähtökohta toi

minnan tehostamistoimenpiteille: Mittaamisen kautta saadaan kerättyä tietoa, jota 

vasten parannustoimenpiteiden tuloksia voidaan peilata. Myös Laine ja Tiirikainen 
(1994, 86) näkevät mittarit ja niiden seurannan tärkeänä tekijänä toiminnan jatkuvan 

parantamisen mahdollistajina. Prosesseille asetetuilla suoritusmittareilla voi usein olla 
lisäksi merkittävä rooli prosessien päämäärien kommunikoijina, yhteistyöhön tai tii

mityöhön rohkaisijoina sekä uusien suorituskyvyn dimensioiden määrittäjinä (Earl & 
Khan 1994, 20).

Myös johdon laskentatoimen kirjoituksissa on viime aikoina käsitelty laajasti yrityk

sen toiminnan mittaamista ja siihen liittyviä uusia näkökulmia. Mittaamisen perus

teeksi on usein todettu, että “mitä mitataan sitä myös saadaan” tai “se mitä mitataan, 

saa myös huomiota”. Mittareiden avulla voidaan siis tehokkaasti suunnata työntekijöi

den huomio toiminnan menestyksellisyyden kannalta tärkeisiin asioihin olettaen tie

tysti, että mittareiden valinnassa on onnistuttu. Lisäksi mittaamisen avulla kerättyä 
tietoa yrityksen toiminnan ja prosessien tehokkuudesta ja asiakaslähtöisyyden tasosta 

pidetään tärkeänä oppimisen ja ongelmanratkaisun avustajana. Vain keräämällä ja 

hyödyntämällä tätä tietoa järjestelmällisesti voidaan luoda yritykselle vankka asema
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alati kiristyvän kilpailun markkinoilla. (Kaplan 1995, 6, В himani 1994, 34, Eccles 
1991, 131)

3.2 Prosessien suoritusmittareiden erityispiirteitä

Prosessiajattelun mukaan kaikki yrityksen ydinprosessit ovat vahvasti asiakas- 

suuntautuneita: Prosessit lähtevät aina liikkeelle asiakkaan tarpeesta ja loppuvat sen 

tyydyttämiseen. Näin ollen myös prosessien suorituskyvyn mittaamisessa asiakas on 

suuressa roolissa, minkä takia yrityksen toimintaa tulisi arvioida etupäässä horison
taalisesti ja asiakaslähtöisesti eikä perinteisen funktionaalisen organisoinnin lähtökoh

dista (Hannus 1994, 30 ja 41, Lynch & Cross 1995, 47). Käytännössä siis mittareiden 

suunnittelussa tulisi ottaa huomioon se, että prosessin toteuttamiseen tarvitaan organi

saation usean yksikön panos. On myös pystyttävä löytämään ne asiat, jotka asiakkaan 

kannalta tarkasteltuna tuovat yritykselle lisäarvoa ja asetettava mittarit nämä näkö

kohdat mielessä pitäen. Lisäksi prosessijohtamisessa tärkeää on työskentelyjä ongel

mien ratkominen tiimejä hyväksi käyttäen. Siksi myös prosessien suoritusmittareiden 
tulisi keskittyä mieluummin tiimien suorituksen mittaamiseen kuin yksilösuoritusten 
arviointiin (Hannus 1994, 69 ja 40).

Sekaannuksen välttämiseksi lienee tässä hyvä selventää, mitä eroa on ns. prosessimit- 
tarcilla ja prosessien suoritusmittareilla. Prosessimittarit tarkoittavat yleensä kirjalli

suudessa kuten myös tässä tukielmassa mittareita, jotka arvioivat sitä, miten hyvin ja 

tehokkaasti jokin toiminto tai prosessi etenee. Prosessimittarin “vastakohta” on tulos

mittari, joka mittaa prosessin seurauksena syntynyttä tuotosta. Tarkasteltaessa näitä 
kahta mittarilajia voidaan sanoa prosessimittareiden olevan jossakin määrin oleelli

sempia seurattavia, koska niissä tapahtuvat muutokset indikoivat yleensä tulosmitta

reiden kehitystä. Erityisesti operatiivisen tason toiminnan ohjaamisessa prosessimitta

rit ovat yleensä käyttökelpoisempia. Prosessien suoritusmittarit taas ovat käsitteenä 

laajempina ne voivat sisältää sekä prosessimittareita että tulosmittareita. (Grady 1991, 
51, Morrisey & Hudson 1997, 49, Hannus 79-90)
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3.3 Mittarit toiminnan ohjaajina

Erilaisilla yrityksen suoritusta kuvaavilla mittareilla on aina ollut toiminnan ohjaami

sessa oma keskeinen roolinsa. Yrityksen taloudellista tulosta arvioivia perinteisiä ra

hamääräisiä mittareita ja myöhemmin myös lähinnä yrityksen toimintaa seuraavia, ei- 

rahamääräisiä mittareita on käytetty yleisesti toiminnan suunnittelun ja valvonnan 

välineinä. Esimerkiksi Simonsin (1995, 71-72) mukaan organisaation ohjauksen kes

keinen osa on ns. diagnostinen valvontajärjestelmä (diagnostic control system). Täl

laista valvontajärjestelmää jonkin prosessin kohdalla käytettäessä on pystyttävä etu

käteen määrittämään prosessin mittaustulosten standarditaso, jonka jälkeen tehdään 

mittaukset ja verrataan tuloksia asetettuihin standardeihin. Lopuksi on vielä kyettävä 

tutkimaan ja korjaamaan poikkeamiin johtaneet syyt. Tällaiset mittarit toimivat ikään 

kuin hälytysjärjestelmänä: Mittareista huomataan, kun vahinko on jo tapahtunut, jonka 
jälkeen asialle voidaan tehdä jotakin.

Drury (1994, 502-504) esittää, että ohjausjärjestelmät voi kuitenkin jakaa vielä feed

back- ja feed-forward -järjestelmiin. Näistä ensimmäinen on toimii hiukan jälkijättöi- 

sesti kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin. Feed-forward -tyyppisessä järjestelmässä 

sen sijaan arvioidaan, miten toiminta kehittyy tulevaisuudessa ja näitä ennusteita ver
rataan toiminnalle asetettuihin tavotteisiin. Tämän jälkeen pohditaan, miten nykyistä 

toimintaa kehittämällä pystytään saattamaan toiminta tavoitteiden mukaiselle tasolle.

Perinteisen valvovan ja seuraavan roolin lisäksi on mittareilla myös toisenlaisia tehtä

viä yrityksen toiminnan ohjausta ajatellen. Ensinnäkin oikein asetetut mittarit voivat 

toimia työntekijöiden motivaattoreina. Mittareiden motivoivuus tietysti vielä paranee, 

jos mittarit kytketään tarkoituksenmukaisesti kannustejärjestelmiin. Niinikään mittarit 
ovat tärkeitä seurantatiedon lähteitä, kun niistä koottu informaatio kootaan ja kommu

nikoidaan siten, että eri työntekijäryhmät voivat käyttää mittaustietoja hyväksi toimin

nan kehittämisessä ja parantamisessa. Lisäksi erityisesti tasapainotettua suoritusmitta- 

ristoa käsittelevässä kirjallisuudessa painotetaan mittareiden tehtävää strategian ja siitä 
johdettujen tavoitteiden kommunikeijana. Kaikenkaikkiaan tyypillistä kahden viimei

sen vuosikymmenen kehitykselle on mittareiden informatiivisen tehtävän painottumi-
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nen työntekijöitä kontrolloivan roolin sijaan (Hannus 1994, 76, Lynch & Cross 1995, 
37, Kaplan & Norton 1996, 75-78, Kaplan 1994, 256)

3.4 Suoritusmittareiden kehittäminen

3.4.1 Mittareiden kehittämisprosessin vaiheet

Kirjallisuudessa, jossa käsitellään erilaisia suoritusmittaristoja ja niiden rakentamista, 

määritellään yleensä myös jonkinlainen prosessimalli, jonka mukaan mittaristot tulisi 

kehittää. Mittaristojen kehitysmalli on yleensä määritelty ajatellen koko yrityksen 
kattavaa suoritusmittaristoj ärj estelmää, mutta mallien perusperiaatteet pätevät var

masti myös pienempiä mittarihankkeita toteutettaessa.

Useimmissa kehitysprosessimalleissa esitetään, että mittareiden kehitystyössä tulisi 
edetä askel askeleelta tiettyjen vaiheiden läpi. Mallien ja niissä esiintyvien kehitysvai

heiden sisältö vaihtelee luonnollisesti kehitettävästä arviointijärjestelmästä riippuen, 

mutta joitakin peruskomponentteja voi malleja tutkimalla löytää. Yleisesti mallit voi
daankin tiivistää muutamaan kehitysvaiheeseen, joita ovat

1. tavoitteiden määrittäminen (yritykselle, prosessille tai operatiiviselle työ
tehtävälle),

2. tavoitteita tukevien mittareiden määrittäminen,

3. mittauksen toteuttaminen ja

4. mittareiden ja suorituksen arviointi.

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään tavoitteet joko mitattavalle prosessille tai tehtä

välle tai vaihtoehtoisesti määritellään yrityksen strategia ja siihen liittyvät tavoitteet 

riippuen siitä, mille organisaatiotasolle mittareita ollaan rakentamassa. Tavoitteiden 

selkiyttämisen jälkeen seuraa tavoitteiden saavuttamista arvioivien mittareiden luomi

nen. Malleissa kehitystyö ei pääty mittareiden määrittämiseen, vaan useimmiten uusia 
mittareita käytetään tietty periodi, jonka jälkeen arvioidaan paitsi suoritusta mittaus

tulosten avulla myös itse mittareita. Joissakin malleissa korostetaan lisäksi mittariston 
ylläpitovaihetta, jossa on tärkeää säilyttää yrityksen toimintaa ja sen tavoitteita tukeva
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mittaristo. Tämä tarkoittaa kykyä mukauttaa ja vaihtaa mittareita silloin, kun esimer
kiksi yrityksen toimintaedellytykset muuttuvat. Usein malleissa korostetaan vielä 

mittaamisen kautta tapahtuvan jatkuvan suorituksen parantamisen merkitystä, (katso 
Olve ym. 1998, 50, Morrisey & Hudson 1997, 49, Lynch & Cross 1995, 162, Fisher 
1992,32)

3.4.2 Mittariston luomisen lähtökohdat

Yrityksellä on useita sidosryhmiä, joiden odotuksia vastaavia tuloksia yrityksen tulisi 

pystyä tuottamaan. Tärkeimpinä näistä voidaan pitää omistajia, asiakkaita sekä yrityk

sen työntekijöitä, joiden kaikkien intressit olisi hyvä huomioida myös prosessien suo- 

ritusmittareita määritettäessä. Tätä silmällä pitäen viime aikoina onkin kehitetty erilai

sia monidimensioisia mittausjärjestelmiä (esimerkiksi jäljempänä esiteltävät balanced 

scorecard ja Lynchin ja Crossin suorituspyramidi), jotka ottavat kantaa yrityksen suo
rituskykyyn useammasta eri näkökulmasta. Eri tarkasteluperspektiivien huomioonotto 

on tuonut perinteisten rahamääräisten mittareiden rinnalle ei-rahamääräiset, esimer
kiksi laatuun, prosessien läpimenoaikoihin ja työmotivaatioon liittyvät mittarit. (Han
nus 1994, 30, Lynch & Cross 1995, 121-122)

Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa todetaan varsin usein, että yrityksen suoritus- 

mittareiden kehitystyön tulisi lähteä liikkeelle yrityksen visiosta sekä strategiasta ja 

mittareiden tulisi kommunikoida nämä kaikille yrityksen organisaatiotasoille. Mitta

reiden kehittämisen tulisikin olla prosessi, joka etenee organisaation ylimmiltä tasoilta 

aina alimmalle saakka. Prosessissa alempi taso johtaa mittarinsa suoraan ylemmän 
tason mittaristosta, jolloin kaikki mittarit lopulta tähtäävät samaan asiaan: kertomaan 
strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Yrityksen eri henkilöstöryhmillä ja henkilöillä on käytössään organisatorisesti eri
tasoisia ja hiukan erilaisia mittareita: Operatiivista tuotantotoimintaa suorittavien hen

kilöiden mittarit ovat varmasti erilaisia kuin vaikkapa konsernin pääjohtajan käyttämät 

suoritusmittarit. Käytännössä kuitenkin kaikkien yrityksessä käytettävien mittaristo- 

jen; jokaisen yrityksen funktionaalisen yksikön, liiketoimintayksikön sekä organisaa

tion kaikkien hierarkiatasojen mittareiden, tulisi olla sopusoinnussa keskenään. Lisäk-
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si vielä näissä mittaristoissa on usein edustettuna suorituksen eri dimensioita, esimer
kiksi läpimenoaikoja ja laatua arvioivia mittareita. Näidenkin olisi hyvä olla johdon

mukaisissa syy-seuraussuhteissa keskenään siten, että jonkin mittarin tuloksen paran

tuminen ei johtaisi jonkin toisen mittarin tuloksen heikkenemiseen. (Eccles 1991, 132, 
Grady 1991, 49, Lynch & Cross 1995, 36, Kaplan & Norton 1992, 71-79)

Joissakin yhteyksissä suoritusmittariston luomisen kulmakiveksi on esitetty yrityksen 

kriittisten menestystekijöiden määrittämistä (Hannus 1994, 83, Hribar ym. 1997, 36- 

37, Grady 1991, 51). Kriittiset menestystekijät ovat niitä liiketoiminnan avainalueita, 
joilla menestyminen on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi ja ne ovat selvässä 

yhteydessä yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Perinteisen ajattelun mukaan kriittisiä 

menestystekijöitä voidaan soveltaa aina liiketoimintayksiköstä henkilöön saakka. 

Kriittinen menestystekijä -ajattelumallia onkin kritisoitu liian funktionaaliseksi ja ver

tikaaliseksi lähestymistavaksi määrittää suoritusmittareita. Toisaalta prosessiajatteluun 

sovellettuna nimenomaan prosessien avainmenestystekij öitä tutkiva tarkastelutapa 

lienee käyttökelpoinen määritettäessä prosessien suoritusmittareita.

3.4.3 Mittareiden valinnassa huomioitavia tekijöitä

Määriteltäessä toimintaa kuvaavia mittareita mille organisaatiotasolle tai mille eri suo

rituksen dimensiolle tahansa, on hyvä pitää mielessä mittariston lähtökohtien lisäksi 

muutamia mittariston toimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Näitä ovat muun muassa 
mittareiden lukumäärään liittyvät asiat.

Mittareita kehittämään lähdettäessä iskee helposti “vauhtisokeus”. Mitattavia asioita 

alkaa löytyä suunnattoman paljon ja mittajärjestelmä paisuu raskaaksi pyörittää ja 
seurata. Onkin hyvä muistaa, että suuri määrä seurattavia mittareita voi pikemminkin 

olla haitaksi kuin hyödyksi. Oleellista olisi löytääkin ne toiminnan kannalta tärkeim

mät mittarit, joita tarkkailemalla yritys pääsee tavoitteisiinsa. Ajatusta kannattavat 

mm. Davenport ja Short (1990, 16, katso myös Kaplan & Norton 1992, 71-79), jotka 

varoittavat mittaamasta toimintaa pelkästä mittaamisen riemusta. He korostavat oleel
liseen keskittymisen tärkeyttä ja kehottavatkin mittareita suunniteltaessa pitämään 
mielessä 80-20 -säännön.



28

Jotta mittareiden lukumäärä pysyisi kurissa, voidaan mittareille määritellä kriteereitä, 

jotka käyttöönotettavien mittareiden on täytettävä. Edellisissä luvuissa esitetyn perus
teella luonnollista on, että mittareiden tulee selkeästi liittyä toiminnalle asetettuihin 

tavoitteisiin ja niiden on kerrottava luotettavasti tavoitteiden saavuttamisen tasosta. 

Mittarin on siis oltava relevantti mitattavan kohteen osalta ja mittarin tietojen objek

tiivisia. Tärkeä kriteeri on myös mittaria varten tarvittavien tietojen saatavuus: Tieto

jen on oltava saatavilla riittävän nopeasti ja kohtuullisen selkeässä muodossa, jotta 

tiedot pystytään analysoimaan nopeasti ja mahdollisiin korjaaviin toimenpiteisiin voi

daan ryhtyä ajoissa. Mittareiden tulosten pitäisi myös olla vertailtavissa aikaisempiin 

mittatulemiin tai muussa organisaatiossa/prosessissa mitattuihin tuloksiin, jotta pys
tytään seuraamaan toiminnan kehitystä trendimallien avulla tai suorittamaan bench- 

markingia esimerkiksi eri yritysten välillä. Oleellinen tekijä mittareita valittaessa on 

myös mittaustulosten tulkittavuus. Jotta mittaustulokset ymmärrettäisiin oikein ja 
niistä osattaisiin vetää oikeita johtopäätöksiä, kannattaisi mittarit pitää kohtuullisen 

yksinkertaisina. (Sellenheim 1991, 50, Slater 1991, 33)

Erityisesti operatiivisten toimintojen kohdalla mittaustulosten keruu tapahtuu toden

näköisesti helpoiten siellä, missä mitattavaa toimintaa suoritetaan. Siksi mittausjär

jestelmän, eli menetelmien, millä tiedot mittareita varten kerätään, tulisi olla mahdol

lisimman automaattinen. Tällöin tulosten kerääminen sujuu normaalin työn ohella eikä 

aiheuta tietojen kerääjille suuria lisäponnistuksia. Tärkeää on myös, että valittavat 

mittarit ovat sellaisia, että työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan niillä mitattuun suo
ritukseen. (Laine ja Tiirikainen 1994, 89)

3.5 Ei-rahamääräiset mittarit

Kuluvan vuosikymmenen aikana on johdon laskentatoimen kirjallisuudessa käyty 

laajaa keskustelua yrityksen suorituksen mittaamisesta. On todettu, etteivät vuosi

kymmeniä vanhat laskentatoimen rahamääräiset tunnusluvut enää riitä, kun yritetään 

luotsata yritystä menestyksekkääseen kurssiin nykyaikaisessa toimintaympäristössä. 
Perinteisiä mittareita on muun muassa kritisoitu siitä, että ne kiinnittävät huomion 
liian lyhyelle ajanjaksolle: Ne rohkaisevat maksimoimaan voittoa vain lyhyellä täh
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täimellä ja eivät painota esimerkiksi uusiin teknologioihin, koulutukseen ja tuoteke

hittelyyn suuntautuvien investointien tärkeyttä, vaikka nämä olisivat ehdottoman 

oleellisia tekijöitä menestyksen saavuttamiseksi myös pidemmällä tähtäimellä. Perin
teiset mittarit eivät myöskään mittaa kokonaisvaltaisesti yritysten itselleen asettamien 

tavoitteiden toteutumista. Niinikään perinteisten mittareiden käytön on katsottu johta

van varsin usein suboptimointiin eri osastojen välillä sekä tunnuslukujen tahalliseen 

vääristelyyn. (Fisher, 1992, 33, Eccles 1991, 132, Drury 1996, 513).

Perinteisten mittareiden on todettu tuottavan yleensä tietoa vain menneistä tapahtu
mista, eivätkä ne välttämättä anna eväitä tulevaisuuden suunnitteluun. Rahamääräisten 

mittareiden tuottamasta informaatiosta ei ole myöskään erityistä hyötyä operatiivisen 

tason ongelmanratkaisussa, koska usein rahamääräisten raporttien generoiminen vie 
liiaan kauan aikaa päätöksentekotilanteita ajatellen, ja raportoidut luvut ovat liian tii

vistettyjä, jotta niistä olisi hyötyä toiminnan ohjaamisessa. Perinteiset mittarit eivät 

myöskään tuota feedbackia toiminnan kannalta oleellisista asioista, eli yrityksen tai 

prosessin kriittisistä menestystekijöistä (Eccles 1991, 132, Drury 1990, 41, Fisher 
1992, 33-34).

Muun muassa edellä mainittujen ongelmien takia useat kirjoittajat ovatkin ehdottaneet 

ei-rahamääräisten mittareiden käyttöönottamista rahamääräisten mittarien rinnalle. Ei- 

rahamääräisten mittareiden avulla on todettu pystyttävän mittaamaan myös niitä asi

oita, joita perinteiset mittarit arvioivat heikosti tai ei ollenkaan. Ei-rahamääräisten 

mittareiden avulla saadaan tietoa tulevaisuuden menestymisen taustatekijöistä, koska 

huomio pystytään kiinnittämään myös sellaisiin tärkeisiin menestymisen edellytyksiin, 

joita on vaikea mitata rahallisesti. Ei-rahamääräisten mittareiden avulla voidaan myös 

viestiä yrityksen strategiset tavoitteet ja seurata strategisten tavoitteiden saavuttamista 

useasta näkökulmasta. Myös päivittäisen, operatiivisen toiminnan kannalta ei- 

rahamääräiset mittarit ovat hyödyllisiä: Mittarit ovat usein helposti ymmärrettäviä ja 

mittatulemat voidaan raportoida nopeasti eteenpäin, jolloin niiden pohjalta voidaan 

reagoida nopeasti toiminnnan parantamiseksi. (Shank & Govindarajan 1994, 15-16, 
Kaplan & Norton 1996, 75-76, Vaivio 1995, 118)
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Ei-rahamääräisiä mittareita on monenlaisia ja yleensä ne on tapana jakaa erilaisiin 

ryhmiin mitattavan asian mukaan. Usein käytetty ryhmä on laatumittarit, joista tär

keimpänä esille nousevat erilaiset asiakastyytyväisyyteen liittyvät mittarit. Muina 

esimerkkeinä laatumittareista voidaan mainita alihankkijoiden toimittamien tarvikkei

den laatumittaukset ja prosessinsisäiset laatukontrollit. Laatumittareiden lisäksi käy

tetään paljon erilaisia aikaan liittyviä mittareita, kuten prosessien läpimenoaikoja sekä 

toimitusaikoihin liittyviä mittareita. Usein mainittu ryhmä ovat myös joustavuuteen 
liittyvät mittarit, jotka arvioivat kykyä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Sit

temmin on tunnustettu myös työntekijöiden motivaatiota, asenteita, taitoja sekä kou

lutusta arvioivien tunnuslukujen tärkeys. (Bhimani 1994, 36, Sellenheim 1991, 51-52, 
Drury 1990, 41—42, Drury 1996, 515)

Ei-rahamääräisillä mittareilla voidaan todeta olevan suuri rooli prosessilähtöisiä suo

ri tusmittaristoj a määritettäessä. Esimerkiksi kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ja ai

kaan perustuvan johtamisen periaatteiden mukaisessa tavoitteiden asettamisessa ja 

niiden toteutumisen seurannassa on varsin luonnollista mitata asiakastyytyväisyyttä ja 

prosessien läpimenoaikoja. Muun muassa Hannus (1994, 30, 79-90) toteaa yrityksen 

ja sen prosessien suorituskyvyn arvioinnissa tarvittavan taloudellisten mittareiden li
säksi ns. pehmeitä, esimerkiksi asiakkaiden kokemaan laatuun perustuvia mittareita.

3.6 Balanced scorecard -viitekehikko

Kaplanin ja Nortonin kehittämä balanced scorecard -malli, eli tasapainotettu suoritus- 

mittaristo, on rahamääräisistä ja ei-rahamääräisistä mittareista koostuva yrityksen ar- 

viointikehikko ja johtamisjärjestelmä. Balanced scorecard tasapainottaa yrityksen oh

jauksen tärkeimmät päämäärät: Ensinnäkin on luonnollisesti oleellista arvioida yrityk
sen taloudellista tilannetta ja suorituskykyä rahamääräisin tunnusluvuin ja raportein. 

Toisaalta on tärkeää varmistaa taloudellinen menestys myös pitkällä aikavälillä, jol

loin olisi pystyttävä seuraamaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat rahalliseen tulokseen 

vasta vuosienkin päästä. Tähän tarvitaan ei-rahamääräisiä mittareita, joiden avulla 

voidaan seurata yrityksen päivittäistä toimintaa ja joiden mittaustulokset antavat indi
kaatiota rahamääräisten mittareiden tulosten kehityksestä tulevaisuudessa. (Kaplan 
1994, 257, Olve ym. 1998, 15-17).
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Jotta lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmat, taloudelliset ja toiminnalliset tekijät sekä 
eri intressiryhmien vaateet tulisivat kaikki sopivalla tavalla painotetuksi yrityksen 

toimintaa ohjattaessa, balanced scorecard tarkastelee yritystä neljästä eri perspektii

vistä: taloudellisesta näkökulmasta, asiakkaan kannalta, yrityksen sisäisestä näkökul
masta sekä innovaation ja oppimisen osalta (kuva 4).

Kuva 4: Balanced scorecard - neljä näkökulmaa

Tavoitteet

Sisäisten prosessien 
näkökulma

MittaritTavoitteet

Asiakas
näkökulma

Mittarit

Tavoitteet

Taloudellinen
näkökulma

Mittarit

Tavoitteet

Innovaatio- ja oppimis
näkökulma

Mittarit

Lähde: Kaplan & Norton 1992, 72

Näkökulmia ja niihin liittyviä pyrkimyksiä selventävät seuraavat kysymykset, joita 

tavoitteitaan pohtivan ja niihin liittyviä mittareita luovan yrityksen olisi itselleen ase
tettava:

1. Miten voimme luoda arvoa omistajillemme?

2. Mitä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat arvostavat ja mitä he odottavat meiltä?

3. Missä toimintaprosesseissa on erityisesti onnistuttava, jotta saavutamme 
taloudelliset ja asiakkaisiin liittyvät tavoitteemme?

4. Miten voimme jatkuvasti parantaa toimintaamme?
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Vaikka näkökulmissa tarkastellaankin eri tyyppisiä asioita, olisi eri näkökulmien mit

tareiden syy-seuraussuhteet kuitenkin oleellista tunnistaa, jotta tiedettäisiin miten yh

den mittarin tuloksen vaihtelu vaikuttaa muihin mittareihin. Näin pystytään hahmot

tamaan toimintaa kokonaisvaltaisemmin ja välttämään ns. yksisilmäiset päätökset. 
(Newing 1995, 22-23, Hoeffecker & Goldenberg 1994, 7)

Tasapainotettua suoritusmittaristoa kehitettäessä tarkoituksena on luoda kultakin nel

jältä eri tavoitealueelta vain muutamia, organisaation strategisiin tavoitteisiin liittyviä 
mittareita, joiden mittatulemia tarkastelemalla pitäisi olla mahdollista saada nopeasti 

hyvä ja kattava kuva yrityksen kokonaistilasta eri perspektiiveistä tarkasteltuna. On 
kuitenkin huomattava, että vaikka balanced scorecard luotiinkin alun perin yritysten 

suoritusmittaristoksi, on sittemmin havaittu yritysten käyttävän sitä strategisena joh

tamisjärjestelmänä. Koska tasapainotetun suoritusmittariston määrittely lähtee liik

keelle vision ja strategian määrittelystä, mittariston toteutusprosessin on todettu autta

van näiden selkiyttämisessä ja viestinnässä. Balanced scorecardin luomisprosessin on 
todettu myös auttavan eri organisaatiotasojen tavoitteiden kytkennässä, liiketoiminnan 

suunnittelussa ja strategisen palautteen antamisessa ja oppimisessa. (Kaplan & Nor
ton 1992, 72, Kaplan & Norton 1996, 77-85).

Tasapainotetun suoritusmittariston monipuolista lähestymistapaa suorituksen arvioin

tiin voitaneen myös soveltaa prosessijohtamisessa, sillä prosessijohtamisen periaat
teista on löydettävissä scorecardin eri näkökulmat tai ainakin niiden osia. Prosessi

johtamisen avulla pyritään tietysti ensisijaisesti taloudelliseen menestykseen, jota voi

daan seurata taloudellisilla mittareilla. Toisaalta korostetaan asiakkaan, niin sisäisen 

kuin ulkoisen, suurta merkitystä: Usein koko yrityksen toiminta organisoidaan lähtö

kohtana asiakkaan tarpeet, jolloin asiakasnäkökulmaan liittyvien mittareiden kehittä

minen ja seuraaminen on tarpeellista. Prosessijohtamisessa tärkeää on myös nykyisten 

toimintaprosessien tehostaminen, jota scorecardin kolmannessa näkökulmassa arvioi

daan. Oppimisen ja kasvun näkökulmassa erityisesti huomion kiinnittäminen työnte
kijöiden motivaatioon ja kykyihin on linjassa prosessijohtamisen periaatteiden kanssa.
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3.7 Toiminnan arvioinnin eri tasot - suorituspyramidi

3.7.1 Yleistä

Eräs monidimensioinen ja monitasoinen yrityksen toiminnan ohjaus- ja arviointijär
jestelmä on Lynchin ja Crossin (1995) kehittämä suorituspyramidi (kuva 5), jota Han

nus (1994) suosittaa käytettävän myös prosessijohtamislähestymistavassa. Pyrami
di ajattelussa yritys jaetaan neljään eri tasoon: Ylimmällä tasolla määritellään yrityksen 

visio, toiseksi ylimmällä tasolla liiketoimintayksiköiden tavoitteet, kolmannella tasolla 

yrityksen lävistävien prosessien tavoitteet ja neljännellä tasolla operatiiviseen toimin

taan liittyvät pyrkimykset.

Tavoitteiden määrittämisen lisäksi kullekin tasolle luodaan tason tavoitteisiin liittyvät 

mittarit. Mittareiden ja tavoitteiden avulla yritykselle saadaan aikaan kaksisuuntainen 

viestintäjärjestelmä, jossa strategiset tavoitteet viestitään alaspäin ja mittaustulokset 
raportoidaan ylöspäin. Järjestelmän tarkoituksena on linkittää kaikkien organisaa

tiotasojen mittarit toisiinsa siten, että yritysjohto pystyy näkemään, mitkä operatiiviset 

tekijät vaikuttavat rahamääräisten mittareiden tulosten kehittymiseen. Pyramidissa 
myös erotellaan toisistaan ulkoinen tehokkuus, eli asiakkaan saama arvo ja sisäinen 

tehokkuus, joka viittaa tekijöihin, joilla ei ole välitöntä vaikutusta asiakkaan koke

maan arvoon. (Lynch & Cross 1995, 65-66, Olve ym. 1998, 27)

Pyramidin ylemmillä tasoilla korostuvat taloudelliset, rahamääräiset mittarit ja alem

mas mentäessä painotetaan enemmänkin toiminnallisia, ei-rahamääräisiä mittareita. 

Myös mittauksen frekvenssi vaihtelee sen mukaan, millä pyramidin tasolla ollaan: 

Alimmalla, operatiivisella tasolla mittauksia voidaan tehdä jopa päivittäin, kun taas 
ylemmillä tasoilla mittauksia tehdään selvästi harvemmin (Olve ym. 1998, 28).
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Kuva 5: Suorituspyramidi

TAVOITTEET

VISIO MITTARIT

Markkinat Talous Liiketoimintayksiköt

' Asiakas 
tyytyväisyys

TehokkuusJoustavuus Ydinprosessit

Laatu Toimitus- Läpimeno-
ajat

Hukka-
prosentti

Osastot ja 
\ työpisteet

Ulkoinen tehokkuus Sisäinen tehokkuus

Lähde: Lynch & Cross 1995, 65

3.7.2 Visio ja liiketoimintayksikkötaso

Pyramidin huipulla, suoritusmittariston perustana on yrityksen johdon määrittelemä 

visio. Se perustelee yrityksen olemassaolon määrittämällä markkinat, joilla yritys toi

mii ja positioimalla yrityksen suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailijoihin. Visio 

yhdessä yrityksen strategian kanssa kertoo niistä toimenpiteistä, joilla yritys pyrkii 

kohti päämääriään sekä antaa pohjan organisaation eri tasojen suoritusmittareiden 

luomiselle osoittamalla yrityksen menestyksen kannalta tärkeimmät tekijät (Lynch & 
Cross 1998, 68).

Pyramidin toisessa kerroksessa määritellään liiketoimintayksiköille asetettavat tavoit
teet ja mittarit. Tällä tasolla pyrkimykset ryhmitellään ja suoritusta arvioidaan kahdes

sa eri dimensiossa, markkinatuloksen ja taloudellisen tuloksen osalta. Markkinatulos 

viittaa pitemmän ajanjakson markkina-asemaan ja sen kasvuun liittyviin tekijöihin,
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kun taas taloudellinen tulos tarkoittaa perinteisiä taloudellisia mittareita, esimerkiksi 
kannattavuus- ja maksuvalmiuslukuja sekä näiden tavoitetasoja. Markkinatulokseen 

liittyvät mittarit nivoutuvat selkeästi yrityksen ulkoiseen tehokkuuteen, kun taas ta

loudellisia mittareita voidaan pitää enmmänkin sisäisen tehokkuuden mittareina. 
(Lynch & Cross 1998, 72)

3.7.3 Y dinprosessitaso

Ydinprosessitaso on linkki pyramidin huipun ja operatiivisten, usein seurattavien mit

tareiden välillä. Tällä tasolla määritellään yrityksen ydinprosessien tavoitteet ja mitta

rit kullekin ydinprosessille erikseen. Ydinprosesseihin liittyvien mittareiden on tar

koitus ottaa huomioon nimenomaan prosessien tavoitteet koko yrityksen kannalta, ei 

vain pelkästään jonkin yksikön omia tavoitteita. Ydinprosesseihin liittyy kolme aluet

ta, joiden perusteella prosessien suorituskykyä arvioidaan. (Lynch & Cross 1995, 75- 
77).

Asiakastyytyväisyys kuvaa sitä, miten hyvin asiakkaiden odotukset ja tarpeet hallitaan 
ja miten ne täytetään. Asiakastyytyväisyys liittyy varsin selkeästi yrityksen ulkoiseen 

tehokkuuteen ja erityisesti ulkoista asiakasta palvelevile prosesseille tämän alueen 

seuraaminen on tärkeää. Koko yrityksen kannalta katsottuna asiakastyytyväisyys voi
daan määritellä operatiivisen tason laatuun ja toimitusaikoihin liittyvien mittareiden 

avulla. Lynch & Cross (1994, 100) esittävät, että asiakstyytyväisyyttä voi myös mitata 

suhteellisen yksinkertaisten keinoin, kuten asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla.

Joustavuus kuvastaa ydinprosessin sopeutumiskykyä esimerkiksi markkinatilanteen 

muuttuessa. Kuten kuvasta 5 voidaan havaita, joustavuudessa on kaksi komponenttia: 

sisäinen ja ulkoinen. Ulkoinen joustavuus liittyy asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen 

ja sisäinen joustavuus tarvittavien toiminnallisten muutosten toteuttamiseen tehok
kaasti. Prosessin voidaan siis sanoa olevan joustava, jos sen avulla voidaan tehok
kaasti tyydyttää asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

Tehokkuus viittaa siihen, miten hyvin käytössä olevia resursseja, kuten aikaa, ihmisiä 

jne. hallitaan, jotta asiakastyytyväisyyden ja joustavuuden tavoitteet tulisivat saavute
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tuksi. Tehokkuus liittyyy vahvasti suorituspyramidin sisäisen tehokkuuden alueeseen: 
Asiakas ei välttämättä huomaa tehokkuusmittareiden suotuisaa kehitystä ainakaan 

suoranaisesti, vaikkakin jonkin ajan kuluttua yrityksen tehokas resurssien käyttö voi 

näkyä myös alentuneina hintoina. Tehokkuutta arvioidaan yleensä erilaisten tuo
tos/panos -mittareiden avulla.

3.7.4 Operatiivinen taso

Suori tuspyramidin neljännellä tasolla määritellään operatiiviset, yksikkö- tai osasto

kohtaiset tavoitteet ja mittarit. Lynch ja Cross (1998, 79-83) esittävät operatiivisella 

tasolla olevan neljä eri suoritustekijäaluetta, joista tässä luetelluista kaksi ensimmäistä 

ilmentää yrityksen ulkoista tehokkuutta ja kaksi jälkimmäistä sisäistä tehokkuutta.

Laatua tavoiteltaessa pyritään täyttämään ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden odotukset 

sataprosenttisesti toimittamalla virheettömiä tuotteita ja palveluita. Laatu on laajempi 
käsite kuin tuotteen tai palvelun tietyille ominaisuuksille asetettujen laatutavoitteiden 

saavuttaminen: Asiakas arvioi laatua myös mm. tuotteen suorituskyvyn, kestävyyden, 

esteettisyyden ja havaitsemansa laadukkuuden pohjalta.

Toimitusaikoja tarkasteltaessa tärkeää on pyrkiä oikea-aikaisiin ja täsmällisiin toimi

tuksiin: Liian aikainen tavaran (tai palvelun) toimitus voi olla asiakkaan kannalta yhtä 

epätoivottavaa kuin liian myöhäinen toimitus. Samalla tavoin kuin tavaran tai palve

lun luovuttamista ulkoiselle asiakkaalle voidaan seurata myös toimituksia yrityksen 
sisäiselle asiakkaalle.

Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan tietyn panoksen muuttamisesta suo

ritteeksi. Läpimenoaika koostuu ns. jaiostusajasta ja tuottamattomasta ajasta, jotka 

erittelemällä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi jonkin tietyn valmistusprosessin tehok

kuuteen: mitä suurempi osa läpimenoajasta käytetään panoksen jalostamiseen, sen 

tehokkaampi prosessi on. Tyypillisesti läpimenoaj öistä käytetään vain noin viisi pro
senttia panoksen jalostamiseen, kun loppuaika kuluu mm. odotteluun, tarkastuksiin ja 
panoksen liikutteluun eri työpisteiden välillä.
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Hukka määritellään tuottamattomiksi, ei arvoa lisääviksi toiminnoiksi ja resursseiksi, 

joita käytetään asiakkaiden tarpeita tyydyttäessä. Hukka liittyy oleellisesti ylimääräi

siin kustannuksiin, jota aiheuttavat mm. ylimääräiset varastot ja virheet. Määritelmän 

mukaan esimerkiksi 110 tuotteen valmistaminen 100 virheettömän aikaansaamiseksi 

ei ole huonoa laatua, vaan hukkaa, josta johtuen kustannustehokkuus heikkenee.

Edelliset suoritustekijäalueet voi tiivistää kolmeen operatiivisella tasolla mitattavaan 
tärkeimpään tekijään: aikaan, laatuun ja kustannuksiin. Hukan avulla jäljitetään turhia 

kustannuksia ja erilaisia aikatekijöitä arvioidaan toimitusaikojen ja läpimenoaikojen 

alueilla. Tärkeää operatiivisia tavoitteita ja mittausalueita määritettäessä on myös sen 

ymmärtäminen, miten operatiiviset tavoitteet liittyvät ydinprosessien tavoitteisiin. 

Yleisesti voidaan johtaa seuraavat syyseuraussuhteet: Asiakkaan arvostamat, laaduk

kaat tuotteet sekä palvelut ja täsmälliset toimitukset johtavat asiakastyytyväisyyteen. 

Joustavuuden komponentit taas ovat asiakkaan odotukset ja vaatimukset toimitusajan 

suhteen sekä kyky nopeisiin sisäisten prosessien läpimenoaikoihin. Tehokkuuteen 

liittyvät tavoitteet voidaan saavuttaa minimoimalla läpimenoaikoja ja hukasta aiheutu
via kustannuksia. (Hannus 1994, 88, Lynch & Cross 1995, 79 ja 82)

4 CASE - RAKENNUS OY LEMMINKÄINEN (ROYL)

4.1 Case-osan tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmät

Käsillä oleva tutkielma on toteutettu Rakennus Oy Lemminkäisen hallinnon laatupro

jektin yhteydessä ajanjaksolla helmikuu-marraskuu 1998. Tutkielman laatija on toi

minut projektin vetäjänä ja projektin tavoitteena on ollut koota hallinnon toimintata
poja yhtenäistävä hallinnon käsikirja, kehittää hallinnon prosesseille pilottimittareina 

käytettäviä suoritusmittareita ja lisäksi mittareiden luomisen sekä testauksen avulla 
kehittää hallinnon toimintaa.

Tiedot tukielman case-osaa varten on kerätty laatuprojektin kuluessa haastatteluin, 

kyselyin, seuraamalla kehitettyjä mittareita sekä ryhmätyöskentelyn avulla. Lähteenä
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on myös käytety Rakennus Oy Lemminkäisen sisäsistä materiaalia, kuten toiminta
järjestelmän käsikirjaa, ohjeita ja malleja sekä vanhoja hallintoon liittyviä ohjeita.

Haastatteluja tehtiin erityisesti koottaessa prosessien kuvaamiseen ja mallintamiseen 

liittyvää hallinnon käsikirjan materiaalia, mutta muutoinkin tarvittaessa. Projektin 

aikana haastateltiin useaan kertaan yrityksen hallintojohtajaa, talouspäällikköä, kirjan- 

pitopäällikköä sekä muuta taloushallinto-osaston henkilökuntaa. Satunnaisemmin tie

toja antoivat myös mm. yrityksen yksiköiden controllerit, laatupäällikkö sekä Lem- 

minkäinen-konsernin talouspäällikköjä sisäinen tarkastaja.

Ryhmätyöskentelyä käytettiin tiedonkeruuvälineenä lähinnä suoritusmittareiden suun

nittelussa ja myöhemmin mittareiden tulosten purkamisen yhteydessä. Taloushallin

non henkilökunta hoiti käytännössä mittausdatan keräämisen kolmen kuukauden mit- 

tausjakson aikana, mutta mittaamisen organisoinnista, mittaustulosten kokoamisesta ja 

suurimmaksi osaksi analysoinnista huolehti tutkielman tekijä. Eräänä mittarina käy

tettiin hallinnon asiakaspalautekyselyä, johon vastasi 40 taloushallinnon kanssa teke
misissä olevaa henkilöä.

Vaikka hallinnon laatuprojekti koski case-yrityksessä perinteisten taloushallinnon 

toimintojen lisäksi osittain myös henkilöstöhallintoa ja riskienhallintaa, ei kahta vii

meksimainittua kuitenkaan käsitellä lyhyttä esittelyä lukuunottamatta tässä tutkiel
massa.

4.2 ROYL:n esittely

Yleistä

Lemminkäinen-konserni on yksi Suomen johtavista rakennusalan yrityksistä. Yhtiö on 
perustettu vuonna 1910 ja se noteerataan Helsingin arvopaperipörssissä. Vuonna 1997 

konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 2966 ja liikevaihto 3 380 Mmk.

Rakennus Oy Lemminkäinen eli RO YL on Lemminkäinen-konserniin kuuluva vuonna 

1992 perustettu sekä Suomessa että ulkomailla toimiva rakennusliike. Toiminnasta
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noin 60 prosenttia on ulkomailla, lähinnä Euroopassa. Kiinteitä toimipisteitä ulko
mailla on 11. Yritys toimii Venäjällä ja Baltian maissa yleisurakoitsijana ja on Länsi- 

Euroopassa sekä kaukomailla mukana teollisuuden projektinjohtourakoissa ja kallio

rakentamisessa. Kotimaan toiminnan painopistealueet ovat insinöörirakentamisessa ja 

teollisuuden investointiprojekteissa. Kuten rakennusalalla yleensäkin, on yrityksen 

toiminta pitkälti projektipainotteista. Vuonna 1997 ROYE:n henkilöstömäärä oli kes
kimäärin 462 ja liikevaihto 615,3 Mmk.

Rakennus Oy Lemminkäinen on jaettu liiketoiminta-alueittain itsenäisiin liiketoimin- 
tayksiköihin (kuva 6). Näitä ovat insinöörirakennus-, projektivienti-, lähialue-, pro- 

jektinjohto- sekä vesi- ja ympäristötekniikan yksikkö. Lisäksi oman kokonaisuutensa 
muodostaa hallintoyksikkö, johon tutkielman teon aikana kuului 16 henkilöä. Näistä 
pelkästään taloushallintoon liittyvissä tehtävissä toimi 9 henkilöä.

Yrityksessä tehtiin yksikköjakoon vaikuttanut organisaatiouudistus vuoden 1998 lo

pussa, mutta koska tutkimuksen aikana yritys oli vielä jakautunut edellämainittuihin 

viiteen yksikköön, käytetään tätä jakoa myöhemmissä tutkimustulosten analyyseissä.

Kuva 6: ROYL.n liiketoimintayksiköt

Hallintojohtaja

Toimitusjohtaja

Hallinto
yksikkö

Lähialueyksikkö (LAY)

Insinöörirakennusyksikkö (IRY)

Projektivientiyksikkö (PYY)

Projektinjohtoyksikkö (PJY)

Vesi- ja ympäristötekniikan yksikkö (VYT)

Arvot

Rakennus Oy Lemminkäisen toiminnan, myös taloushallinnon tehtäväketjujen, lähtö

kohtana ovat yhtiön perusarvot. Näitä ovat asiakaslähtöisyys, kehityshenkisyys, rehel

lisyys ja tuloshakuisuus. Asiakaslähtöisyys näkyy siten, että kaiken toiminnan on läh
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dettävä liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Asiakastyytyväisyys koetaan tärkeäksi ja sekä 

ulkoista että sisäistä asiakasta kunnioitetaan. Kehityshenkisyys näkyy pyrkimyksenä 

jatkuvasti parantaa toimintaa mm. kouluttamalla henkilöstöä. Rehellisyys on myös 

tärkeä toiminnan peruspilari: Vaikeistakin asioista sovitaan etukäteen ja mahdolliset 

ongelmat selvitetään heti niiden ilmetessä. Lisäksi työntekijöiden sitoutumisen ja ter
veen itseensä uskomisen katsotaan johtavan hyvään ja tulokselliseen suoritukseen. 

Jokainen työntekijä kantaa vastuun työnsä onnistumisesta tekemällä virheettömästi 

oman osuutensa toimintoketjussa. Kokonaisuudessaan yrityksen toimintapolitiikka 

tiivistyy 1700-luvulla lausutussa elämänohjeessa: “Kaikki mikä on tekemisen arvoista, 
kannattaa tehdä hyvin.”

Ydinprosessit

ROYL:n toimintaa alettiin kehittää vuonna 1996 prosessijohtamisen periaatteita nou

dattaen ja nykyisin toimintaa tarkastellaankin yhdeksän eri ydinprosessin avulla, jotka 

on esitelty kuvassa 7. Nämä prosessit tuottavat asiakkaalle lisäarvoa ja niitä kutsutaan 

myös avaintoiminnoiksi. Ydinprosessit ovat tulosyksikkörajöistä riippumattomia ja 

niitä kehittämällä varmistetaan yrityksen kokonaistuloksen optimointi. Jokaiselle 
ydinprosessille on nimetty prosessinomistaja, joka vastaa prosessin toimivuudesta ja 
kehittämisestä koko yrityksen tasolla.

Toimintajärjestelmä

Yrityksen kaikkien yksiköiden toiminnan tehokkuus ja luotettavuus varmistetaan yh

teisesti suunnitelluilla ja hyväksytyillä tavoilla toimia kussakin ydinprosessissa. Nämä 

tavat on dokumentoitu ROYL:n toimintajärjestelmään, joka sisältää kunkin ydinpro

sessin kuvauksen ja runsaasti prosesseihin liittyviä tarkempia toimintaohjeita ja mal

leja. Toimintajärjestelmän tarkoituksena on johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti 
ylläpitää ja parantaa yrityksen palvelujen, toiminnan ja tuotteiden laatua. (ROYL:n 
toimintajärjestelmä - käsikirja)
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Kuva 7: ROYL:n ydinprosessit

ROYL

Lähde: ROYL:n toimintajärjestelmä - käsikirja

Toimintajärjestelmä on kolmitasoinen. Siihen kuuluu ns. yritystason ohjeet, joita 
kaikkien on noudatettava, yksiköiden omia ohjeita sekä projektitasolla projektisuun

nitelmat. Toimintajärjestelmän ohjeet ja mallit ovat koko henkilökunnan saatavilla 
tietokoneverkon kautta.

4.3 Hallinnon ydinprosessi

Eräs ROYL:n ydinprosesseista on hallinnon ydinprosessi. Hallinnon laatuprojektin 

alkaessa talouden ja hallinnon toiminnot oli jo jaettu viideksi eri aliprosessiksi. Tätä 

jakoa ei kovin merkittävästi laatuprojektin aikana muutettu, vaikkakin muutamia teh

täväkokonaisuuksia siirrettiin aliprosessista toiseen. Aliprosessijakoon tehdyt muutok

set olivat siis lähinnä kokonaisuuden hiomista ja laatuprojektin todellinen kontribuutio 

kohdistui tarkemman tason prosessikuvauksiin ja prosessimittareiden kehittelyyn.

Seuraavassa esitellään lyhyesti koko hallinnon prosessi ja sen aliprosessiako, jotta 

jäljempänä käsiteltäessä aliprosesseihin liittyviä toimintoja olisi helpompi yhdistää ne 

laajempaan kontekstiinsa. Tässä kuvataan kaikki viisi aliprosessia, mutta myöhemmin
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tutkielmassa keskitytään kolmeen ensimmäiseen toimintoketjuun, jotka suoranaisesti 

liittyvät taloushallintoon. Aliprosessit on tässä esitetty siten, kun ne ROYL:n toimin
tajärjestelmän käsikirjaosassa kuvataan.

Talouden ja hallinnon aliprosessien tarkoituksena on luoda, ylläpitää ja kehittää sellai

sia toimintajärjestelmiä, jotka tukevat, turvaavat ja edistävät yrityksen eri osien liike

toimintaa sekä jatkuvaa kehitystä. Nämä prosessit palvelevat muita ydinprosesseja 
talous- ja hallintoasioissa.

Talous- ja hallintotoiminnot nivoutuvat kiinteästi ROYL:n strategiseen ja operatiivi

seen johtamiseen sekä henkilöstön kehittämiseen ja koskettavat kaikkia yrityksen 

muita ydinprosesseja. Talous- ja hallintotoiminnoista vastaa hallintoyksikkö, joka 

omia prosesseja yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa toteuttaessaan pyrkii laaduk

kaasti ja kustannustehokkaasti täyttämään niin ulkoisten kuin sisäistenkin sidosryhmi
en sille asettamat vaatimukset.

1. Liikekirjanpito ja perustietojen tuottaminen

Liikekirjanpitoprosessi tuottaa ROYL:n eri sidosryhmille informaatiota siitä, miten 

yrityksen tulos on muodostunut, miten sitä tulisi arvostella ja mikä on yrityksen talou
dellinen ja rahoituksellinen tila ja asema. Prosessi käsitää sekä juoksevan kirjanpidon 

että tilinpäätökset, verotuksen, kassatilitykset, myynti- sekä ostolaskutuksen ja vastaa

vat reskontratoiminnot, luotonvalvonnan ja perinnän. Tätä aliprosessia ohjaavat kir

janpitolainsäädäntö, yhteisölainsäädäntö, arvopaperimarkkinoita koskeva lainsäädäntö 
sekä Lemminkäinen-konsernin sisäiset ohjeet.

2. Tulo- ja menovirtojen hallinta

Tulo- ja menovirtojen hallinta käsittää operatiivisen päivittäisen kassa- ja valuuttahal- 

linnon sekä etupäässä kassavirtaennusteisiin pohjautuvan rahoitussuunnittelun ja näi
hin liittyvät ”back-office” -toiminnot. Se turvaa yrityksen maksuvalmiuden sekä eri 

projektien, tytäryhtiöiden, toimipisteiden ja pääkonttorin välisen rahaliikenteen tehok
kaan hoidon. Tätä aliprosessia ohjaavat Lemminkäinen-konsernin sisäiset ohjeet.
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3. Operatiivinen seuranta ja budjetointi

Operatiivinen seuranta käsittää projekti-, yksikkö- ja yritystasolla kirjanpitoaineistoon 

pohjautuvat kannattavuuslaskelmat, kustannuserittelyt sekä kustannusseuranta- ja ai

kai auluohjelmiin perustuvat resurssipohjaiset projektiraportit. Operatiivinen seuranta 

turvaa yrityksen operatiivisen toiminnan tuloksen säännöllisen tarkkailun kuukausi-ja 

vuositasolla. Seurannan pohjana toimii vuosittain laadittava budjetti, joka kuvastaa 

yrityksen strategisia linjauksia ja tavoitteita numeerisessa muodossa. Operatiivinen 

seuranta ja budjetointi -prosessi toimii myös suunnittelua ja päätöksentekoa tukevana 

johtamisvälineenä, joka kertoo yrityksen kannattavuuden, kilpailukyvyn ja kustan
nustehokkuuden. Tätä aliprosessia ohjaa yrityksen MIS-tietojärjestelmä.

4. Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto käsittää henkilöstön rekrytoinnin ja työhönopastuksen, henkilöar- 

vioinnin ja palkitsemisen, henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen, organisaation toi

mivuuden arvioinnin, työsuhdeasiat, palkkahallinnon sekä työsuojelun ja työterveys

huollon. Henkilöstöhallintoprosessin avulla turvataan yrityksen kilpailukyky sekä 

mahdollistetaan henkilöstön kyvykkyyden käyttöönotto, tiimityöskentely ja jatkuva 

oppiminen. Tätä aliprosessia ohjaavat työlainsäädäntö, Lemminkäinen-konsernin si

säiset ohjeet sekä räätälöidyt koulutusohjelmat ja kehitysprojektit.

5. Riskienhallinta

Riskienhallinta, joka käsittää taloudelliset, hallinnolliset, kaupalliset, tekniset, poliitti

set ym. vastaavat riskit suojaa yritystä taloudelliselta menetyksiltä vahinkotapauksis

sa. Tätä aliprosessia ohjaavat Lemminkäinen-konsernin vakuutuspolitiikka, sisäiset 

ohjeet sekä projektien markkinoinnin, myynnin, valmistelun ja toteutuksen ydinpro

sessien riskianalyysit ja riskien minimointiin tähtäävät toimintaohjeet.
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4.4 Taloushallinnon motivaatio toiminnan tarkasteluun ja arviointiin

Syy haluun ryhtyä tarkastelemaan ja arvioimaaan taloushallinnon toimintaa prosessi

lähtöisesti oli hallinnon prosessin omistajan tahto tutkia ja parantaa taloushallinnon 
prosessien sujuvuutta ja tehokkuutta. Tähän vaikutti aavistus siitä, etteivät taloushal

linnon prosessit toimineet kaikilta osin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Toi

mintaketjuissa tiedettiin olevan tehottomuuskohtia, mutta näitä ei ollut tutkittu eikä 

tehottomuudesta ollut siis varsinaista näyttöä. Tiedostettiin myös, että taloushallin

nolla on monia tärkeitä sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita, joiden tarpeet olisi tärkeää täyt
tää suoriutumalla prosesseista hyvin. Lisäksi funktionaalinen ajattelu näytti vaikeutta

van taloushallinnon prosessien sujuvuutta. Vaikka hallintoyksikössä saattoikin olla 

tietty käsitys siitä, mikä proseseissa ei toiminut toivottavalla tavalla, ei silti tiedetty, 

millaisia ongelmia toimintaketjujen hallintoyksikön ulkopuoliset jäsenet näkivät pro
sesseissa olevan.

Prosessilähtöisellä toiminnan tarkastelulla ja arvioinnilla uskottiin siis olevan positii

vinen vaikutus taloushallinnon suorituskykyyn. Ensinnäkin mittaustietojen keräämisen 

avulla oli tavoitteena luoda pohja taloushallinnon prosessien jatkuvalle parantamiselle, 

sillä kolmen kuukauden ajan kerätty mittausdata voisi toimia myöhempien mittausten 

vertailutietona. Taloushallinnon prosessien mallintamisen ja kuvaamisen avulla oli 

edelleen tarkoitus selkeyttää ja viestiä menettelytapoja kaikille toimintaketjuihin osal

listuville, jotta turvattaisiin parhaiden toimintatapojen käyttö ketjuissa. Lisäksi mal

lintamisen ja suoritusmittareiden kehittelyn ja seurannan avulla toivottiin löydettävän 

mahdollisia prosessien tehottomuuskohtia, jotta ketjujen suorituksen parantamistoi
menpiteet osattaisiin kohdistaa ketjujen kriittisimpiin pisteisiin.

Taloushallinnon laatuprojektin aloittamisessa motivaatiotekijöinä toimivat myös pro

sessijohtamisen eri koulukuntien ajatukset ja perusideat, joita toteuttamalla ja joiden 
pohjalta prosessien suoritusta olisi mahdollista parantaa.

Laatujohtamisen periaatteista tärkeimpiä case-yrityksen innoittajia olivat kaizen eli 

jatkuva parantaminen, laadun rakentaminen sisään toimintaprosesseihin sekä asiak
kaiden ja yhteistyökumppaneiden arvostus ja kuunteleminen. Toimintaa ajateltiin
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voitavan parantaa paitsi suurempien toimintatapamuutoksien avulla, myös pienillä 

jokapäiväisessä työssä tapahtuvilla parannustoimenpiteillä. Tärkeältä prosessien suju

vuuden kannalta nähtiin myös toimintatapojen kehittäminen sellaisiksi, ettei virheitä 

tapahdu helposti. Oleellista olisi saada parhaat toimintatavat osaksi normaalia työs

kentelyä viestimällä nämä mallit jokaiselle prosessiin osallistujalle. Myös asiakkaiden 

ja kaikkien toimintaketjuja toteuttavien henkilöiden mielipiteet haluttiin tuoda esiin, 

ettei prosessien kehittäminen tapahtuisi liiaksi funktionaalisista lähtökohdista.

Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu -ajattelutavasta keskeisin motivaation 

oli muissakin prosessijohtamisen koulukunnissa korostuva prosessiajattelu, eli kyky 

hahmottaa taloushallinnon toiminnot funktionaaliset rajat ylittävänä prosessina, eikä 
vain tehtävinä, joista pelkästään taloushallinto-osasto vastaa. Lisäksi korostettiin ns. 

puhtaalta pöydältä liikkeelle lähtemistä tehokkaampia toimintatapoja mietittäessä, sillä 

vanhojen toimintatapojen maltillinen kyseenalaistaminen katsottiin hyödylliseksi 
myös taloushallinnossa.

Aikaan perustuvan johtamisen ideologian tärkein anti oli ajatus tehottoman ajankäytön 

minimoinnin johtamisesta parempaan suorituskykyyn. Aikatekijät nähtiinkin kriitti

siksi taloushallinnossa, sillä erilaisissa aikatauluissa pysyminen on prosessien toimin

nan kannalta ensisijaisen tärkeää ja taloushallinnon prosessien asiakkaat arvostavat 
yleensä nopeaa toimintaa.

Lean-toimintatavassa kiehtoi mm. ajatus siitä, että niukoilla resursseilla voitaisiin 

saada enemmän aikaan, jos turhia tehtäviä karsittaisiin, jolloin voimavarat voitaisiin 

suunnata arvoa tuottaviin toimintoihin. Myös pyrkiminen nollavirhetasoon taloushal

linnon prosesseissa nähtiin mahdolliseksi ja tavoittelemisen arvoiseksi.

Toiminnan arvioinnin ja mallintamisen innokkeet olivat kaiken kaikkiaan lähtöisin 

taloushallinnon toiminnan havainnoinnista käytännössä sekä myös prosessijohtamisen 

teorian puolelta. Teorian osalta motivaattorit tulivat usean prosessijohtamisen koulu
kunnan alueelta, eli koulukunnista valittiin taloushallinnon olosuhteisiin ja tilantee
seen parhaiten sopivat ideat (katso luku 2.5).
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Edellä lueteltujen motivaatiotekijöiden ja niihin liittyvien tavoitteiden määrä oli laatu- 

projektin alkaessa suuri ja tavoitteet olivat suurelta osin kunnianhimoisia. Tällöin lie

nee ollutkin selvää, että taloushallinnon suorituksen parantaminen olisi laatuprojektia 
pitempiaikainen prosessi, jossa toiminnan arviointi ja mallintaminen toimisivat al
kusysäyksenä.

4.5 Taloushallinnon prosessien mallintaminen

4.5.1 Käytetyt mallintamismenetelmät

Hallinnon ydinprosessin taloushallintoon liittyviä aliprosesseja mallinnettiin vain kar

kealla tasolla edellä luvussa 4.3 esitettyjen lyhyiden kuvausten avulla. Aliprosesseihin 

liittyviä toimintoja sen sijaan mallinnettiin tarkemmin kirjallisten kuvausten ja osittain 

graafisten vuokaavioiden avulla. Aliprosessien toiminnot on esitetty kuvassa 8. Kir

jalliset ja graafiset mallit on toteutettu haastattelujen ja osittain vanhojen prosessiku
vausten pohjalta.

Graafiset kuvaukset: vuokaaviot

Vuokaavioita piirrettiin kaikista sellaisista toiminnoista, joihin osallistuu useita hen

kilöitä ja joiden kuvaaminen graafisesti tuntui mielekkäältä. Näin ollen esimerkiksi 

valuuttahallinnosta, johon osallistuu käytännössä kaksi henkilöä ei piirrety vuokaa
viota, kun taas useita henkilöitä koskettavasta ostolaskujen kierrosta tällainen luotiin.

Kaikista luoduista vuokaavioista käy ilmi toimintoon liittyvät tehtävät, tehtävien suo

ritusjärjestys sekä yleensä tehtävien suorittajat. Vuokaaviot eivät kuitenkaan ole ku

vaustavoiltaan aivan yhdenmukaisia, sillä kuvaamisessa oli otettava huomioon esitet

tävien tehtäväkulkujen monimuotoisuus ja kuvioiden selkeys ja helppolukuisuus. Jos 

ketjuun siis kuului useita tehtäviä, oli kuvaustapaa ja -symboleita hiukan pelkistettävä. 

Liitteissä 1 ja 2 on esimerkit toteutetuista vuokaavioista.
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Kuva 8: Taloushallinnon aliprosessit ja toiminnot

Ydinprosessitaso Aliprosessit Toiminnot

Operatiivinen 
seuranta ja

_____________________
Operatiivinen seuranta

Kirjalliset kuvaukset

Kirjallisia kuvauksia tehtiin jokaisesta taloushallinnon toiminnosta ja niiden luonne 

vaihteli karkeammasta yleistason kuvauksesta aina tarkkoihin menettelytapaohjeisiin 

saakka. Voidaan sanoa, että mitä useampi henkilö tiettyyn toimintoon osallistuu, sitä 

yksityiskohtaisempi ja tarkempi kuvaus kirjoitettiin. Kirjallisissa kuvauksissa määri

teltiin ensin toiminnon tavoite, tämän jälkeen toimintoon liittyvät vastuut, menettely

tavat ja viimeisenä toiminnossa syntyvät dokumentit. Kirjallisesta kuvauksesta on 

esimerkki liitteessä 3 (hallinnon ohje: käyttöomaisuuden käsittely kirjanpidossa).

4.5.2 Mallintamisen hyödyt ja ongelmat

Kirjallisia ja graafisia kuvauksia lähdettiin alun perin tekemään, koska niiden avulla 

uskottiin voitavan viestiä taloushallinnon prosessien menettelytavat kaikille toiminta-
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ketjuihin osallistuville. Tämä tavoite saavutettiinkin hyvin, kun kaikki kuvaukset ja 

mallit koottiin hallinnon käsikirjaksi ja jaettiin eniten taloushallintoasioiden kanssa 
tekemisissä oleville henkilöille. Lisäksi suuri osa kuvauksista sisällytettiin yrityksen 

toimintajärjestelmään koko yritystä koskeviksi ohjeiksi, jolloin taloushallintoproses- 
seihin liittyvät toimintaohjeet ovat hallintoyksikön lisäksi muidenkin yksiköiden 

työntekijöiden sitovia toimintaohjeita ja ne ovat jokaisen ulottuvilla tietokoneverkon 

välityksellä. Näin luodut kuvaukset toimivat laadukkaiden menettelytapojen standar
doinnin välineenä.

Paitsi että kuvaukset valmistuttuaan toimivat viestinnän välineinä, oli itse kuvauksien 

luomisprosessikin varsin hyödyllinen. Erityisesti graafiset, mutta myös kirjalliset ku

vaukset olivat hyvänä apuna nykyisten toimintatapojen tarkoituksenmukaisuutta ja 

sujuvuutta arvioitaessa: Kun tehtäväkulut oli piirretty tai kirjoitettu paperille, oli hel
pompi analysoida prosessien mahdollisia heikkouksia.

Kuvauksien luominen ja valmiiden kuvausten tutkiminen olivat myös lähtökohtia ko
konaisten prosessien ymmärtämiselle. Näin siksi, että malleista pystyy verrattain hel

posti näkemään, miten ja miksi prosessit toimivat ja mikä on yksittäisen henkilön rooli 

ja paikka tehtäväketjussa. Mallit luovat kuvan tehtäväketjujen jatkuvuudesta ja luovat 

ymmärrystä siitä, että oman tehtävän suorittaminen mahdollisimman hyvin on ketjun 
seuraavan vaiheen onnistumisen kannalta tärkeää.

Sekä graafiseen että kirjalliseen mallintamiseen katsottiin liittyvän omat hyvät puolen

sa. Vaikka graafiset mallit todettiinkin kirjallisia kuvauksia helpommiksi ja nopeam

miksi ymmärtää, ei niiden avulla kuitenkaan onnistuttu kuvaamaan toimintaa kovin

kaan yksityiskohtaisesti. Siksi kirjalliset kuvaukset saivatkin suuremman painon pro
sesseja mallinnettaessa.

Itse mallien ja kuvausten luomisessa ei törmätty suuriin ongelmiin, sillä taloushallin

non prosessit olivat kohtuullisen helposti mallinnettavissa korkean strukturoitunei- 

suusasteen vuoksi (katso luku 2.6.1). Kuitenkin erityisesti kirjallisten kuvausten koh

dalla pieniä vaikeuksia aiheutti haastateltujen henkilöiden erilainen tapa ymmärtää ja 

tulkita tekstejä, mikä tietysti oli eliminoitavissa tarpeaksi selkeän ilmaisutavan avulla.
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Mallien valmistuttua voidaan ongelmana pitää kuvausten ajan tasalla pitämiseen liit

tyviä tekijöitä. Jos toimintaa on tarkoitus jatkuvasti kehittää, pitäisi myös kuvausten 
elää parannustoimenpiteiden mukaisesti. Mallien muuttaminen voidaan kuitenkin ko

kea hankalaksi, sillä usealle taholle jaettujen ohjeiden päivittäminen on usein varsin 

työläs prosessi. Myöskään taloushallinnon ketjuja suorittavien henkilöiden sitoutumi

nen toimintaohjeiden ja kuvausten noudattamiseen ei ole itsestään selvää, vaan vaatii 

erillisiä toimenpiteitä, esimerkiksi koulutusta onnistuakseen. Case-yrityksessä aihee

seen liittyen on pidetty koulutuseminaari ja yhteisten laadukkaiden toimintatapojen 

tärkeyttä korostetaan myös ylimmän johdon taholta. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten 

toiminnan kehittämisen ja kuvausten ajantasaisuuden ongelma tulevaisuudessa rat
kaistaan.

4.6 Taloushallinnon suoritusmittarit

4.6.1 Mittauksen lähtökohta - prosessien tavoitteet ja heikot lenkit

Teorian mukaan mittareiden kehittämisen lähtökohdaksi on otettava mitattavan toi

minnan tavoitteet, minkä mukaan myös esimerkkiyrityksessä meneteltiin. Usein myös 
erilaisia suoritusmittaristoja käsittelevässä kirjallisuudessa todetaan, että kaikki yrityk

sessä käytettävät mittarit olisi hyvä johtaa yrityksen visiosta ja strategisista tavoitteis

ta, ja että alempien organisatoristen tasojen mittarit olisi johdettava ylemmän tason 

mittareista (mm. Kaplan & Norton 1992, 71-79). Näin ei kuitenkaan case-yrityksessä 

voitu toimia, koska laatuprojektin aloittamisen aikaan yrityksessä ei ollut käytössä 

koko yrityksen kattavaa mittaristoa, josta taloushallinnon prosessien mittarit olisi 

voitu johtaa. Myös yrityksen strategiset tavoitteet tuntuivat hiukan kaukaisilta talous

hallinnon ketjuja ajatellen. Toisaalta yrityksen perusarvot, eli asiakaslähtöisyys, kehi- 

tyshenkisyys, tuloshakuisuus ja rehellisyys ovat sellaisia näkökulmia, jotka mittareita 
kehitettäessä pidettiin mielessä.

Mittareiden kehittämisen lähtökohdaksi otettiin taloushallinnon aliprosessien tavoit

teet, jotka osaltaan kuvastivat myös taloushallinnon kriittisiä menestystekijöitä, eli 
asioita, joissa oli erityisen tärkeää onnistua prosessien sujuvan kulun ja prosessien
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asiakkaiden tyytyväisyyden turvaamiseksi. Prosessijohtamisen kannalta tärkeää on 

lisäksi prosessin asiakkaan, joko sisäisen tai ulkoisen huomioon ottaminen mittareita 

luotaessa. Niinpä tässä yhteydessä oli tarpeen myös määrittää eri aliprosessien asik- 
kaat, jotka on esitelty seuraavassa prosessien tavoitteiden ohella.

Liikekirjanpito ja perustietojen tuottaminen -prosessin asiakkaiksi määriteltiin yrityk

sen omistajat, toimiva johto, hallitus, konsernin talousjohto, tilintarkastajat, verottaja 

sekä myös yrityksen yksiköt ja projektit ja näissä erityisesti yksiköiden talousasioista 

huolehtivat henkilöt, projektinjohtajat, aluejohtajat ja vastaavat. Asiakkaita tällä pro

sessilla kuin myös muilla talouden prosesseilla on paljon prosessien tietoa keräävän ja 

välittävän luonteen vuoksi. Tämän prosessin tarkoitukseksi määriteltiin informaation 

tuottaminen ROYL:n tuloksesta, sen muodostumisesta ja yrityksen taloudellisesta 

asemasta. Tavoitteena on tuottaa oikeaa tietoa oikeaan aikaan kaikille prosessin asiak

kaille. Tähän liittyen itsestään selvää pitäisi olla, että kirj anpitomateriaalin tulee olla 

lainmukaista, materiaalin lukujen on oltava selkeitä ja yksiselitteisiä ja emoyhtiötä 
ajatellen materiaalin olisi oltava sopivan laajuista.

Tulo-ja menovirtojen hallinta -prosessin asiakkaiksi nimettiin yrityksen toimiva joh

to, hallitus, konsernin rahoitusfunktio, omistajat, kirjanpitoprosessi sekä projektien, 

tytäryhtiöiden ja toimipisteiden tietyt vastuuhenkilöt. Prosessin tavoitteena on yrityk

sen maksuvalmiuden turvaaminen, sisäisen rahaliikenteen tehokas hoitaminen, rahoi

tusluottojen maksimointi, rahoituskulujen ja valuutanvaihdosta aiheutuvien kustan
nusten minimointi sekä kassavirtaennusteiden oikeellisuus.

Operatiivinen seuranta ja budjetointi -prosessin asiakkaita ovat yrityksen johto, pro

jektien ja yksiköiden tietyt vastuuhenkilöt, hallitus, konsernin talousjohto sekä tilin

päätöksen laatijat. Tarkoituksena on operatiivisen tuloksen säännöllinen seuranta ja 

tavoitteena oikeiden tietojen tuottaminen prosessin asiakkaille päätöksentekoa ja osa- 
tuloutusta varten oikeaan aikaan.

Kun taloushallinnon prosesseille alettiin kehittää suoritusmittareita, oli tarkoituksena 

kerätä tietoa prosessien sujuvuudesta ja näin luoda pohja prosessien suorituskyvyn 

parantamisen seuraamiselle. Sen lisäksi, että mittareilla oli relevanttia seurata talous
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hallinnon prosessien tavoitteiden toteutumista haluttiin myös kiinnittää huomio niihin 
toimintaketjujen kohtiin, joiden jo ennestään uskottiin sujuvan toivottua heikommin. 

Näin toimittiin siksi, että koko prosessin tiedettiin voivan toimia vain niin hyvin kuin 

sen heikoimman lenkin, jolloin tällaisten ketjun heikompien kohtien suorituksen pa

rantaminen olisi tärkeää koko ketjun suorituskykyä ajatellen. Niinpä mittareiden ke

hittelyn lähtökohdaksi otettiin myös ns. prosessien heikkojen lenkkien tutkiminen 

kuitenkin siten, että tällaisella heikolla lenkillä piti myös olla verrattain suuri merkitys 
prosessin menestyksekkään suorittamisen kannalta.

4.6.2 Mittareiden valinta ja mittaaminen

4.6.2.1 Mittareiden valinnan kulku

Mittauksen lähtökohtien eli taloushallinnon ketjujen tavoitteiden määrittämisen jäl

keen seuraavana vaiheena mittareiden kehitysprosessissa oli itse mittareiden valinta. 

Koska mittaamisen esimerkkiyrityksen taholta asetettuna rajoitteena oli toive, että 

j atkuvaluonteista tiedonkeruuta mittareita varten tehtäisiin vain taloushallinto- 

osastolla, tuntui luonnolliselta päättää seurattavista mittareista viime kädessä talous- 

hallintoyksikön mittaajien kanssa. Tässä kuitenkin suurena vaarana piili houkutus ke

hittää mittarit pelkästään funktionaalisista lähtökohdista. Tämän estämiseksi haasta
teltiin myös talousprosesseihin osallistuvia, muuhun kuin taloushallintoyksikköön 

kuuluvia henkilöitä.

Mittareiden valintavaihe aloitettiin siis haastatteluin, jolloin taloushallinnon, muiden 

yksiköiden ja emoyrityksen edustajilla oli mahdollisuus esittää omat näkemyksensä ja 

toiveensa taloushallinnon prosessien mittareita koskien. Haastattelutilanteissa koros

tettiin taloushallinnon prosessinäkökulmaa ja prosessien tavoitteita, jotta ehdotetut 

mittarit olisivat prosessien arvioimiseen sopivia. Haastattelujen lisäksi mittari-ideoita 

työstettiin myös taloushallinto-osaston henkilöiden tekemissä ryhmätöissä.

Haastattelujen ja ryhmätöiden jälkeen kaikki esiin tulleet mittari ehdotukset koottiin 

yhteen. Ehdotuksia kertyi yhteensä noin 70 ja ne ryhmiteltiin aliprosessien toimintojen 

mukaan (liite 4). Näistä mittareista taloushallinto-osaston henkilökunta valitsi edelli
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sessä luvussa mainittujen lähtökohtien ja seuraavassa alaluvussa esiteltävien tekijöi

den perusteella 12 mittaria, joita oli tarkoitus seurata pilottikokeiluna kolmen kuukau

den ajan. Lisäksi erääksi mittariksi päätettiin ottaa taloushallintoprosessien kanssa 

tekemisisssä oleville henkilöille lähetettävä palautekysely.

4.Ó.2.2 Mittareiden valinnassa huomioituja tekijöitä

Mittareita kehitettäessä nousi esille idea balanced scorecard -viitekehikon hyödyntä

misessä prosessimittareita valittaessa. Tasapainotetun suoritusmittariston neljä näkö

kulmaa tuntuivat ensin kaikki oleellisilta alueilta arvioida taloushallinnossakin ja li

säksi case-yrityksen neljä perusarvoa tukivat tätä lähestymistapaa: Sekä arvoista että 

scorecardista oli löydettävissä asiakasnäkökulma, taloudellinen näkökulma ja kehitys- 

näkökulma ja lisäksi sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma korostui ROYL:n 

yleisissä toimintatavoissa.

Balanced scorecard -tyyppisiä mittareita alustavasti kehiteltäessä törmättiin kuitenkin 

ongelmiin. Huomattiin, että taloushallinnon tasapainotetusta suoritusmittaristosta olisi 

paisunut liian raskas järjestelmä pilottimittauksia ajatellen. Tämä johtui siitä, että ta

loushallinnossa haluttiin mitata yksityiskohtaisiakin asioita ja yritettäessä pitää mitta- 

risto tasapainoisena myös yksityiskohtien tasolla mittareiden lukumäärä kasvoi aivan 
liian suureksi. Mittareiden lukumäärä haluttiin nimittäin pitää sellaisena, että talous

hallinnon henkilöstön olisi kohtuullisen helppoa kerätä mittausdataa normaalien töi

densä ohella. Tasapainotettu suoritusmittaristo koettiin siis lopulta liian kokonaisval

taiseksi tavaksi hahmottaa toimintaa, koska taloushallinnon mittauksissa haluttiin kes

kittyä rajallisen mittauskapasiteetin vuoksi vain tiettyihin, valikoituihin asioihin.

Suorituspyramidia ajatellen mittareiden määrittelyssä kallistuttiin pyramidin operatii

viselle tasolle. Tämä olikin luonnollista, koska olihan tarkoitus mitata ydinprosessin 

aliprosesseihin liittyviä toimintoja, eli lähinnä operatiivista toimintaa. Mittareiden 

kehitysvaiheessa suorituspyramidi-mallia ei seurattu tarkasti, vaan pääasiana pidettiin 
mittareiden prosessilähtöistä tulkitsemistapaa.
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Mittari-ideoita kehitettäessä tutustuttiin myös mittareihin, joita taloushallinnon toi
mintoja arvioitaessa oli käytetty eräässä konsulttitoimistossa (KPMG Management 

Consulting 1997, Slater 1991, 32-34). Mittareihin tutustumisessa auttoi KPMG:n 

Lemminkäinen Oy:n entiselle tytäryhtiölle tekemä taloushallinnon toiminnan kartoi

tustutkimus. Tutkimuksen mittareista saatiin kylläkin ideoita case-yrityksen omia ar

viointivälineitä varten, mutta tutkimuksessa käytettyjen mittareiden määrä koettiin 

aivan liian suureksi. Lisäksi osa mittareista oli kertaluonteisia, kun esimerkki yrityk

sessä mieluummin haluttiin seurata kehitettäviä mittareita suhteellisen jatkuvasti ja 

hahmottaa tulosten perusteella trendejä. Mikä tärkeintä, mittarit eivät myöskään ko

rostaneet prosessinäkökulmaa, eikä niitä koettu erityisen asiakas- tai tiimilähtöisiksi, 
mikä olisi ollut toivottavaa.

Mittareita valittaessa päätettiin myös luopua kustannuspohjaisista mittareista, koska 

mittaajat eivät kannattaneet tällaisten arviointivälineiden käyttöönottoa. Erilaisiin 

tehtäväsuorituksiin kuluvan ajan ja tätä kautta toimintojen kustannusten laskeminen 

koettiin jollakin tavoin uhkaavana. Tämä johtui siitä, että henkilökohtaisten eri tehtä

viin kuluvien keskimääräisten aikojen kartoittamisen arveltiin johtavan henkilöiden 

väliseen vertailuun vaikka mittaukset olisikin tehty anonyymeinä. Lisäksi koettiin 

esimerkiksi yhden ostolaskun käsittelemiseen keskimääräisesti kuluvan ajan mittaami

sen olevan hyödytöntä, koska käsittelyajan aikahaitari saattaa vaihdella melkoisesti 
laskun luonteesta riippuen ja siten keskimääräisen käsittelyajan laskeminen koettiin 

hankalaksi. Koska kustannuspohjaisten mittareiden määrittämisellä olisi ollut enem

män negatiivista vaikutusta taloushallinnon toimintaan kuin mitä mittatuloksista olisi 
hyödytty, päätettiin keskittyä toisenlaisiin mittareihin.

Selvää mittareita luotaessa oli ei-rahamääräisten mittareiden suuri osuus valituissa 

mittareissa, koska taloushallinnon prosessien asiakkaiden toiveiden katsottiin olevan 

helpommin ilmaistavissa ei-rahamääräisin termein. Yleisesti oltiin myös sitä mieltä, 

että prosessien etenemistä tutkivat prosessimittarit olisivat hyödyllisempiä kuin pro

sessien lopputulosta arvioivat ns. tulosmittarit (katso luku 3.2). Tämä johtui tarpeesta 
luoda pikemminkin taloushallinnon prosessien ohjaamisessa hyödyllisiä arviointiväli

neitä kuin prosessin toteuttamisen jälkeen lopputulosta tarkastelevia mittareita.
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Mittareiden valinnassa tärkeänä pidettiin siis mittareiden ja niiden tulkinnan prosessi- 

lähtöisyyttä. Tämä tarkoitti mm. asiakkaiden toiveiden huomioon ottamista mittareita 

valitessa, jotta mittareiden avulla voitaisiin arvioida myös asiakkaiden arvostamia 

asioita. Mittareiden ei myöskään mielellään tullut mitata yksilön, vaan tiimin suori

tusta. Lisäksi mittareiden lukumäärän säilyttäminen kohtuullisen pienenä ja keskitty
minen oleelliseen oli tärkeää.

4.6.2.3 Valitut mittarit

Mittarit, joita päätettiin seurata kokeilujakson ajan, jaettiin ryhmiin taloushallinnon 

aliprosessien ja toimintojen mukaan. Joihinkin toimintoihin liittyen ei valittu mitta

reita lainkaan edellisissä luvuissa mainittuihin tavoitteisiin ja rajoitteisiin viitaten. 

Seuraavassa esityksessä kahdeksan ensimmäistä mittaria liittyy liikekirjanpito ja pe

rustietojen tuottaminen -aliprosessiin, mittarit yhdeksän ja kymmenen tulo- ja meno- 

virtojen hallinta -aliprosessiin ja mittarit 11 ja 12 operatiivinen seuranta ja budjetointi 

-prosessiin. Viimeiseksi esitellään taloushallintoketj uihin osallistuville henkilöille 
tehty kysely.

Mittari 1: Korjausmuistiotositteet

Mittari korjausmuistiotositteet liittyy liikekirjanpito -toimintoon ja mittarilla selvitet

tiin korjausmuistiotositteiden määrää yksiköittäin. Koska korjausmuistiotositteet syn

tyvät kirjanpidon vientivirheistä ja yleensäkin siitä, ettei asioita tehdä kerralla oikein, 

mittarin avulla oli tarkoitus seurata virheistä johtuvan turhan työn määrää. Mittarin 

tietoja keräsi yksi henkilö ja tiedot koottiin yhteen kuukausittain.

Seuraavat kolme mittaria liittyvät tilinpäätös -toimintoon. Mittausperiodin aikana 

mittareita sovellettiin välitilinpäätöksen sujuvuuden arviointiin. Kaikkia mittareita 
seurasi yksi henkilö.
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Mittari 2: Yksiköiden pysyminen (väli)tilinpäätösaikataulussa

Mittarilla mitattiin muiden yksiköiden hallintoyksikölle luovuttamien tilinpäätöstä 

varten tarvittavien tietojen aikataulunmukaisuutta. Mittarilla seurattiin tilinpäätöksen 

lähinnä prosessin sisäistä tehokkuutta ja tiedonkulkua.

Mittari 3: Taloushallintoyksikön pysyminen (väli)tilinpäätösaikataulussa

Mittarilla seurattiin taloushallintoyksikön, jossa varsinainen tilinpäätöksen tekeminen 

tapahtuu, kykyä pysyä tilinpäätösaikataulussa. Mittarin avulla arvioitiin siten proses

sin kykyä täyttää erään prosessin asiakkaan, eli emoyhtiön talousfunktion tarpeet.

Mittari 4: Tilintarkastajien huomautukset ja korjaukset (väli)tilinpäätöstä 

Koskien

Mittarin tarkoituksena oli kirjata ylös mahdolliset tilintarkastajien huomautukset ja 

korjausehdotukset ja näin tutkia tilinpäätöksen oikeellisuutta ja laatua.

Mittari 5: Karhutapahtumat

Mittari liittyy ostolaskujen käsittely -toimintoon ja sillä seurattiin puhelimitse sekä 

kirjeitse yritykseen tulevien karhutapahtumien määrää yksiköittäin ja tarkemmalla 

tasolla projekteittain. Mittarin tarkoituksena oli indikoida ostolaskujen kiertonopeutta, 

mikä myös karhutapahtumiin jouduttaessa vaikuttaisi alihankkijasuhteisiin. Mittaus- 

tietoja tämän mittarin kohdalla keräsi yhteensä viisi henkilöä ja tiedot koottiin yhteen 
aina kuukausittain.

Mittari 6: Puutteelliset tiedot ostolaskussa

Mittari liittyy edelleen ostolaskujen käsittely -toimintoon. Mittarin avulla seurattiin 

yksiköittäin ja kustannuspaikoittain niiden ostolaskujen määrää, joissa oli puutteelliset 

tiedot alkukirjausta ajatellen. Useimmiten tämä tarkoitti kustannuspaikan puuttumista 

laskusta. Mittaamisen tarkoituksena oli arvioida tiedonkulkua prosessissa sekä puut-
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teellisistä tiedoista johtuvan turhan työn määrää: Puutteelliset tiedot johtuvat nimittäin 
yleensä siitä, etteivät projektien vastuuhenkilöt tavaraa tilatessaan muista ilmoittaa 

toimittajalle tarvittavia tietoja. Toisaalta syy on joissakin tapauksissa myös toimitta

jassa, joka ei pyynnöstä huolimatta kirjaa laskuun kaikkia toivottuja tietoja. Kustan

nuspaikan puuttuminen laskusta aiheuttaa kuitenkin runsaasti aikaa vievän selvittelyn 

puhelimitse taloushallinnossa. Mittaustietoja tätä mitatria varten keräsi neljä henkilöä 

ja tiedot koottiin yhteen kuukausitasolla.

Mittari 7: Erääntyneet myyntisaatavat kotimaassa

Mittari liittyy myyntilaskutustoimintoon ja sen avulla oli määrä laskea erääntyneet 

myyntisaatavat yksiköittäin kaksi kertaa kuukaudessa. Mittarin avulla oli siis tarkoitus 

seurata rahasummia, joiden pitäisi jo olla yrityksen käytössä. Mittarin tietoja keräsi 
yksi hekilö.

Mittari 8: Kassatilitykset

Mittari liittyy kassatilitystoimintoon ja sillä mitattiin kuukausittaisissa projektien ja 

toimipaikkojen kassatilityksissä esiintyneitä virheitä kustannuspaikoittain. Lisäksi 

mitattiin kassatilitysaikataulusta myöhästyneiden tilitysten määrää kustannuspaikoit

tain. Mittarin tarkoituksena oli mitata prosessin sisäistä tehokkuutta, tiedonkulkua ja 
turhan työn määrää. Mittarin tietoja keräsi viisi henkilöä.

Mittari 9: Menetetyt käteisalennukset

Mittari luokiteltiin liittyväksi kassanhallintatoimintoon, vaikka se toisaalta on myös 

selvässä yhteydessä ostolaskujen käsittelyyn. Mittarilla seurattiin ostolaskujen liian 

hitaan kierron takia menetettyjä käteisalennuksia liiketoimintayksiköittäin. Alle 100 

markan menetyksiä ei huomioitu, koska tällaisten summien todettiin olevan liian pie

niä ja sinällään merkityksettömiä seurattavaksi. Mittari siis jäljitti menetettyä rahaa ja 
sitä seurasi kolme henkilöä. Mittarin tiedot koottiin aina kuukausitasolla.
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Mittari 10: Heti maksettavat laskut ja rahansiirrot

Tällä kassanhallintaan liittyvällä mittarilla seurattiin yksiköittäin niiden rahansiirto- 

pyyntöjen määrää, joiden olisi tapahduttava mahdollisimman pian. Mittarilla pidettiin 

kirjaa tällaisten rahansiirtojen lukumäärästä sekä yli 500 000 markan siirtopyyntöjen 
osalta myös itse rahasummista. Mittarilla oli tarkoitus arvioida prosessin sujuvuutta 

seuraamalla prosessiin osallistujien kykyä ennakoida ja suunnitella kassavirtoja. Mit

tarin tietoja keräsi yksi henkilöjä tiedot koottiin yhteen kuukausittain.

Helsingin
Mittari 11: Yksiköiden kuukausiraporttien oikea-aikaisuus

Kirjasto

Mittari liittyy operatiivinen seuranta -toimintoon ja sen avulla mitattiin liiketoimin

tayksiköiden hallintoyksikköön konsolidoitavaksi toimitamien kuukausiraporttien 

aikataulunmukaisuutta. Mittarin avulla oli tarkoitus arvioida raportointiketjun tiedon

kulun sujuvuutta ja sisäistä tehokkuutta, sillä selvää on, että yksiköiden myöhästymi

nen omasta aikataulustaan vaikuttaa myös ketjun loppuosaan. Mittaustietoja keräsi 
yksi henkilö.

Mittari 12: Yksiköiden kuukausiraporttien lukujen muutoskerrat

Tämäkin mittari liittyy operatiivinen seuranta -toimintoon. Liiketoimintayksiköiden 

kuukausiraporttien oikea-aikaisuuden lisäksi haluttiin myös arvioida raporttien laatua 

ja tiedonkulkua ketjussa, mitä jo hallintoyksikköön toimitettujen raporttien lukujen 

muutoskertojen arveltiin indikoivan. Mittaustietoja keräsi yksi henkilö.

Mittari 13: Hallinnon palutekysely

Hallintoyksikön tekemä palautekysely toimi eräänä taloushallinnon mittarina. Kyse
lyssä pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa taloushallinnon ketjujen sujuvuuteen sekä 

myös kolmeen taloushallintoon liittymättömään osa-alueeseen, joihin tässä tutkiel
massa ei puututa.
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Palautekyselyn avulla oli tarkoitus arvioida hallintoyksikön suoritusta osana toiminta
ketjuja muiden yksiköiden näkökulmasta. Tarkoituksena oli hahmottaa kokonaiskuva 

prosesseihin osallistuvien henkilöiden mielipiteistä prosessien sujuvuuteen ja mahdol
lisiin ongelmakohtiin liittyen.

Palautekysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 65:lle hallinnon ja erityisesti taloushallin

non prosesseissa toimivalle henkilölle. Joukkoon kuului mm. controllereita, työmaa- 
päälliköitä, aluepäälliköltä ja työmaakirjureita. Useimmat vastaajista olivat myös joi

denkin taloushallinnon toimintaprosessien asiakkaita.

Kyselystä tehtiin tarkoituksellisesti mahdollisimman pelkistetty ja lyhyt, jotta kynnys 
kyselyyn vastaamiselle olisi ollut matala.

Kyselyssä pyydettiin henkilöitä antamaan arvosanoja asteikolla 1-5 (talous)hallinnon 
toiminnoille eri asioiden osalta. Arvosteluasteikko oli seuraava:

1 = heikko, 2 = kohtalainen, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erinomainen.

Henkilöitä pyydettiin kertomaan ongelmia tuottavista asioista ketjujen kulussa ja tuo

maan esiin mahdollisen parannusehdotuksensa, jos annettu arvio olisi pienempi kuin 
neljä.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia ensin arvioimaan seuraavia hallintoyksikön toimintaan 
liittyviä ominaisuuksia:

1. palvelualttius

2. palvelukyky ja henkilöstön osaaminen

3. yhteistyön sujuvuus

4. palvelun nopeus

5. ohjeistus.

Lisäksi pyydettiin arvioimaan seuraavien taloushallinnon toimintaketjujen sujuvuutta:
6. ostolaskutus

7. myyntilaskutus

8. kassatilitykset
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9. raportointi ja kassavirrat

10. maksuliikenne

11. muut toiminnot, esim. verotus ja rahoitus.

Koska oletettavasti kaikilla vastaajilla ei ollut kokemusta kaikista näistä taloushallin
non prosesseista, pyydettiin henkilöitä vastaamaan kyselyyn soveltuvin osin.

4.Ó.2.4 Mittaamisen toteutus

Taloushallinnon prosessien kolmen kuukauden pilottimittausj akso toteutettiin kesä- 

elokuussa 1998. Hallinnon palautekysely lähetettiin vastaajille kesäkuun alussa ja ky

selyn palautusaika oli kaksi viikkoa.

Mittaustiedot kahtatoista ensimmäistä mittaria varten keräsi taloushallintoyksikön 
henkilökunta normaalien töidensä ohella. Tiedot kerättiin paperilomakkeille, jotka 

kerättiin pois aina kuukauden päätytyessä. Mittausdatan keräämisessä pohdittiin myös 

Excel-taulukoiden käyttöä, mutta ajatus hylättiin, koska paperilomakkeet koettiin hel

poimmaksi tavaksi kerätä tietoja. Mittaamista ei myöskään voinut mitenkään automa

tisoida olemassaolevien taloushallinnon tietojärjestelmien avulla, joten datan keruu 

paperilomakkeille oli paras mahdollinen vaihtoehto.

Koska pilottimittaukset osuivat kesäloma-ajanjaksolle ja koska pilottimittausten avulla 

ei tässä vaiheessa vielä päätetty ohjata operatiivista toimintaa reaktiivisesti, mittaus

tuloksista tehtiin yhteenveto ja ne analysoitiin vasta koko kolmen kuukauden mittaus- 

periodin jälkeen. Mittaustulosten koonnin, yhteenvedon ja alustavan analyysin teki 

tutkielman tekijä. Tämän jälkeen mittaustulokset käsiteltiin ja analysoitiin vielä ta
loushallintoyksikön kokoontumisessa.

4.6.3 Mittaustulokset, tulosten ja mittareiden arviointi

Seuraavassa esitellään mitareittain mittaustulokset sekä tulosten arviointia. Myös 

mittareiden ominaisuuksia arvioidaan kunkin mittarin tulosten esittelyn yhteydessä. 
ROYL:n liiketoimintayksiköt esiintyvät mittarituloskuvioissa kolmikirjaimisina ly-
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henteinään (katso kuva 6). Heti aluksi on mainittava, että miltei kaikkien mittareiden 

kohdalla projektitasolle menevät erittelyt koettiin hyödyttömiksi, eli tapahtumien 
erittely liiketoimintayksiköittäin todettiin riittäväksi analysointitarkkuudeksi. Mitta

reita analysoitaessa todettiin myös, etteivät eri liiketoimintayksiköiden mittaustulokset 

olleet vertailukelpoisia yksiköiden vaihtelevista volyymeistä johtuen. Koska esimer

kiksi insinöörirakennusyksiköllä oli mittaus]akson aikana enemmän projekteja käyn

nissä kuin vesi- ja ympäristötekniikan yksiköllä, tuli insinöörirakennusyksiköstä mit- 

tausperiodin aikana enemmän ostolaskuja ja näissä esiintyvien puutteellisten tietojen 
määrä oli tällöin absoluuttisesti suurempi. Siksi monen mittarin kohdalla olikin vii

saampaa tarkastella yleistä kehitystrendiä ja verrata yksiköiden tuloksia niiden omiin 
aikaisempiin tuloksiin.

Mittari 1: Korj ausmuistiotositteet

Korjausmuistiotositteiden kokonaismäärä väheni tasaisesti kesäkuusta elokuuhun. 

Eniten mittausjakson aikana korjausmuistiotositteita aiheutti hallintoyksikkö ja myös 

Lemminkäinen Oy:n atk-yksiköstä johtuvien korjausmuistiotositteiden määrä oli suu

ri. Koko jakson aikana vesi- ja ympäristötekniikan yksikköön liittyyen ei tullut yhtään 

korjausmuistiotositetta. Mittarin tulos kokonaisuudessaan ei ollut yllättävä. Korjaus

muistiotositteiden määrää pidettiin vielä kohtuullisena, vaikka nollatasoon olisikin 
vastaisuudessa pyrittävä. Korjausmuistiotositteiden lukumäärä kaikki yksiköt yhteen
laskettuna näkyy kuvasta 9.

Mittaria valittaessa se koettiin hyödylliseksi, koska sen oletettiin mittaavan turhan 

työn määrääjä asioiden tekemistä kerralla oikein, mikä pitikin paikkansa. Mittauspro

sessin aikana kuitenkin selvisi, että korjausmuistiotositteiden viemiseen kirjanpitoon 

kului vain hyvin niukasti aikaa, eikä korjausmuistiotositteiden lukumäärä ollut mer

kittävä. Kokonaisuudessaan korjausmuistiotositteista aiheutuva turha työ oli siis koko 

kirjanpitoprosessin kannalta hyvin marginaalinen tekijä. Niinpä mittaria mittausten 

jälkeen analysoitaessa päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei mittari ole kirjanpitopro
sessin osalta niin relevantti, että sitä kannattaisi seurata pilottikokeilun jälkeen.
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Kuva 9: Mittari l:n tulokset

Korjausmuistiotositteet, kaikki yksiköt
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Tilinpäätökseen liittyvät mittarit: 2, 3 ja 4

Tilinpäätökseen liittyviä mittareita olivat yksiköiden pysyminen tilinpäätösaikataulus- 

sa, hallintoyksikön pysyminen tilinpäätösaikataulussa sekä tilintarkastajien huomau

tukset ja korjaukset tilinpäätöstä koskien. Näitä mittareita kokeiltiin kesäkuun väliti- 
linpäätöksen yhteydessä.

Välitilinpäätöksessä ei asetettu yksiköille erityistietovaatimuksia, joten ne pysyivät 

aikataulussa. Myös taloushallintoyksikkö pysyi tilinpäätösaikataulussaan. Välitilin- 

päätöksen tilintarkastus oli suhteellisen ylimalkainen, eikä huomautettavaa ollut. Mit
tareiden tulokset sinällään siis olivat positiivisia.

Mittareita analysoitaessa todettiin, että mittarit kyllä mittasivat niitä asioita, joita oli 

tarkoituskin. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että mittarit soveltuisivat paremmin varsinai

sen tilinpäätöksen kuin välitilinpäätöksen arviointiin, koska välitilinpäätöksissä ei 

yleensä aseteta yksiköille erityistietovaatimuksia, vaan tiedot tilinpäätökseen saadaan 

pääosin taloushallinnossa käytettävästä Talha-ohjelmasta ja kuukausiraporteista. Li

säksi välitilinpäätöksen tarkastus saattaa olla suurpiirteinen, jolloin huomautettavaa ei 

ole. Aikatauluissa pysyminen ja lukujen oikeellisuus on kuitenkin tärkeää koko tilin- 
päätösketjun toiminnan kitkattomuuden vuoksi, joten mittareiden voidaan katsoa
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1

viestivän hyvin prosessin tavoitteita ja olevan merkittäviä tilinpäätösprosessin kan
nalta.

Mittari 5: Karhutapahtumat

Karhutapahtumat vähenivät kokonaisuudessaan ja myös yksiköittäin kesä-elokuun 

aikana. Tulokseen vaikuttanee kuitenkin jonkin verran se, että eräs mittaajista kertoi 
unohtaneensa merkitä muistiin muutaman karhutapahtuman juuri elokuussa. Karhuta- 

pahtumien vähäistä määrää elokuussa voisi selittää myös vilkkaimman kesälomakau- 

den loppuminen, jolloin laskut eivät jää makaamaan tarkastajien ja hyväksyjien pöy

dälle pitkiksi ajoiksi. Eniten karhutapahtumia mittausperiodin aikana tuli insinöörira- 
kennusyksikköä koskien. Mittaustulokset on esitelty kuvassa 10.

Kuva 10: Mittari 5:n tulokset

Karhutapahtumia todettiin mittausperiodin aikana tulleen melkoisesti varsinkin, kun 

ihannetaso tämänkin mittarin kohdalla on nolla. Mittaria analysoitaessa esille nousi 

mittarin kaksijakoisuus, sillä mittarin todettiin indikoivan sekä ostolaskujen kiertono

peutta että kuvastavan yrityksen likviditeettiä. Näitä kahta tekijää ei mittauksen jo
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tapahduttua voi erottaa toisistaan. Pelkästään ostolaskujen kiertoa mittarin avulla ei 
siis voi arvioida, mutta toisaalta se kuvastaa hyvin turhan työn määrää. Karhutapah- 
tumien selvittelyyn kuluu nimittäin mittaajien mukaan hyvin paljon aikaa.

Mittari ei siis indikoinut sitä, mitä sen alun perin oli tarkoitus mitata. Siinä mielessä 

mittari on hyvä, että se jäljittää ostolaskujen käsittely-prosessia hidastavaa tekijää, 

mutta mittarin kaksijakoisuus teki siitä nykyisessä muodossaan liian tulkinnanvarai
sen.

Mittari 6: Puutteelliset tiedot ostolaskussa

Puutteellisten tietojen määrä ostolaskuissa väheni merkittävästi mittausperiodin aikana 
kaikissa yksiköissä. Puutteellisten tietojen suuri vaihtelu eri kuukausina oli yllättävää. 

Yhteensä ostolaskuja tuli mittausjakson aikana taloushallintoyksikköön päivittäin noin 

150, eli noin 3300 kuukaudessa. Puutteellisilla tiedoilla varustettujen laskujen suh

teellinen määrä laski siis kesäkuun kahdeksasta prosentista elokuun yhteen prosenttiin. 
Mittaustulokset on esitetty kuvassa 11.

Mittarilla oli tarkoitus seurata tiedonkulkua ostolaskujen käsittely -prosessissa sekä 

myös tietojen selvittelystä aiheutuvaa turhaa työtä, johon se soveltuikin erinomaisen 

hyvin. Mittaria analysoitaessa pohdittiin, olisiko puutteellisten tietojen radikaali vä

hentyminen voinut johtua siitä, että taloushallinnon mittarikokeilusta oli kantautunut 

tieto yksiköihin saakka, jolloin asiaan olisi kiinnitetty erityistä huomiota. Tällaiset 

päätelmät ovat kuitenkin vain arvailuja, koska kolmen kuukauden mittausperiodin 
perusteella ei vielä voi vetää asiasta lopullisia johtopäätöksiä.

Mittarin katsottiin mittaavan oleellista prosessin hidastekohtaa, sillä puutteellisten 

tietojen vähentyminen elokuuhun mentäessä näkyi selvästi myös taloushallintoyksi- 

kön työmäärässä. Oletettavasti tämä ei heijastunut lisääntyneenä työmääränä projek

teissa, sillä tarvittavien muutaman tarvittavan tiedon kertominen alihankkijalle tavaraa 

tilattaessa tuskin vei oleellisesti projektihenkilöiden aikaa. Kaiken kaikkiaan mittari 

todettiin prosessin kannalta relevantiksi ja sitä päätettiin seurata myös jatkossa.
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Kuva 11: Mittari 6: n tulokset

Puutteelliset tiedot ostolaskussa, kaikki yksiköt
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Mittari 7: Erääntyneet myyntisaatavat kotimaassa

Kotimaiset erääntyneet myyntisaatavat oli tarkoitus laskea kaksi kertaa kuukaudessa, 

mutta mittaustulokset koottiin vain kesäkuun puolenvälin kohdalla. Tämän jälkeen 

päätettiin, ettei mittauksia enää kannata jatkaa, koska mittausdatan kerääminen vei 

kohtuuttoman paljon aikaa. Tämä johtui siitä, ettei taloushallinnossa käytetyn Talha- 

ohjelman ominaisuuksista johtuen ollut mahdollista saada ohjelmasta ulos suoraan 

tähän mittariin tarvittavia asioita, vaan tiedot piti kerätä käsin laskien useasta eri tu
losteesta mikä oli hyvin työlästä.

Mittaria olisi ollut mielenkiintoista seurata, koska se jäljittää yritykseen päin tulevien 

kassavirtojen viivytyksiä ja kertoo ehkäpä jotakin ROYL:n asiakkaiden kyvystä tai 

halusta pitää kiinni sovituista maksuaikatauluista. Toisaalta esimerkiksi saatavien kes

kimääräinen myöhästyminen päivissä ilmaistuna olisi ollut vieläkin kiinnostavampi 

mittari, mutta ilman atk-järjestelmän sopivia ominaisuuksia tämänkin mittarin tarkas
telu olisi niinikään ollut liian työlästä. Mittarin kategoriointi ei myöskään valintavai
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heessa aivan onnistunut, sillä mittari olisi myyntilaskutusta ja siihen liittyvää perintää 

paremmin kuvannut kassanhallintatoimintoa.

Mittari 8: Kassatilitykset

Myöhästyneiden kassatilitysten lukumäärä kesäkuussa oli neljä, josta se nousi heinä

kuussa ja laski taas kesäkuun tasolle elokuussa. Virheellisten kassatilitysten määrä 

näyttää sen sijaan laskeneen tasaisesti mittausperiodin aikana. Kassatilityksiä tuli 

mittausjakson aikana taloushallintoyksikköön 17 kuukaudessa, joten prosentuaalisesti 
virheellisten ja myöhästyneiden kassatilitysten määrä oli suhteellisen suuri. Mittarin 

tulokset on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12: Mittari 8:n tulokset
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Mittaria ei pidetty mittaajien keskuudessa erityisen tärkeänä, koska vaikka virheellis

ten ja myöhästyneitten tilitysten lukumäärä oli suhteellisesti tarkasteltuna suuri, ei 

niistä kuitenkaan aiheutunut mainittavan suurta työmäärää tilitysten käsittelijöille. 

Usein tilitysten virheet olivat nopeasti korjattavissa ja pahasti myöhästyneet tilitykset 

vain siirrettiin seuraavan kuukauden kirjanpitoon. Tässä tapauksessa vähäisen turhan 

työn määrän lisäksi mittari seurasi myös kassatilitysketjun sisäistä tehokkuutta ja tie

donkulkua, mikä oli tarkoituskin. Yhteenvetona mittarista voidaan sanoa, että se kuva

si hyvin kassatilitysketj un toimintaa, mutta taloushallintokokonaisuuden kannalta 
mittari ei välttämättä ole relevantti.
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Mittari 9: Menetetyt käteisalennukset

Mittausjakson aikana vain insinöörirakennusyksiköltä sekä lähialueyksiköltä jäi käyt
tämättä yli sadan markan käteisalennuksia, kuten kuvasta 13 voidaan havaita. Näiden 

kahden yksikön menetetyistä käteisalennuksista syntyi mittavia summia, joista insi- 

nöörirakennusyksikön käteisalennukset muodostivat poikkeuksetta suurimman osan. 

Lukuja saattaa hiukan vääristää se, ettei pienimmistä, alle sadan markan käteisalen- 

nussummista pidetty kirjaa. Heinäkuun suuri mittaustulos saattaa johtua kesäloma- 

kauden huipusta, mikä on saattanut hidastaa ostolaskujen tarkastamista ja hyväksy
mistä.

Kuva 13: Mittari 9:n tulokset

Menetetyt käteisalennukset
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Mittaria analysoitaessa sen todettiin olevan hyvä, koska se arvioi erästä kassanhallin- 

taprosessille sekä ostolaskujen käsittelyprosessille asetettua tavoitetta: käteisalennus- 

ten hyväksikäyttöä. Mittari oli myös hyvin helppo ymmärtää, koska se seurasi suoraan 

sitä rahamäärää, joka menetettiin lähinnä ostolaskujen liian hitaan kierron takia. 

Edellä mainittu sadan markan raja mittarissa oli kuitenkin ilmeisesti liian korkea, sillä 

mittaajien mukaan tätä pienempiä käteisalennussummia oli menetetty mittausjakson 

aikana jonkin verran, eivätkä nämä nämä tietenkään olleet tulleet lasketuksi mukaan 

tuloksiin. Mittaria pidettiin käyttökelpoisena ja sitä päätettiin seurata myös pilottimit- 
tauksen jälkeen 50 markan rajasummaa noudattaen.
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Mittari 10: Heti maksettavat laskut ja rahansiirrot

Kaikkien heti maksettavien laskujen ja rahansiirtojen määrä nousi mittausperiodin 

aikana ja näistä yli 500 000 markan summien määrä lisääntyi myös huomattavasti. 

Suurin osa rahansiirroista tapahtui lähialueyksikölle ja siellä erityisesti yhdelle pro
jektille. Mittarin tulokset on esitelty kuvassa 14.

Kuva 14: Mittari 10: n tulokset

Heti maksettavat laskut ja rahansiirrot 
yksiköittäin

□lay

■PJY 
□ FVY

kesä heinä elo

20 

1 15 
* 10

>500 000 mk summien lkm

kesä heinä elo

Mittaria pidettiin oleellisena kassanhallintaprosessin osalta, koska se seurasi kassan- 

hallintaprosessin heikkoa lenkkiä, eli projektien kykyä ennustaa kassavirtoja. Mittarin 

avulla pystyttiin muodostamaan kuvan puutteellisesta suunnittelusta johtuvasta kassa

virtojen ennakoinnin hankaluudesta. Tämänkin mittarin kohdalla määritelty 500 000 

markan summien erityinen seurantaraja osoittautui liian korkeaksi. Sopivammaksi 

rajaksi katsottiin 200 000 markkaa, jota noudattaen mittaria päätettiin seurata myös 
jatkossa.

Raportointiin liittyvät mittarit: 11 ja 12

Toimintoon operatiivinen seuranta liittyvät mittarit olivat yksiköiden kuukausiraport

tien oikea-aikaisuus ja yksiköiden kuukausiraporttien lukujen muutoskerrat, joiden 

avulla oli tarkoitus mitata lähinnä raportointiketjun toiminnan sujuvuutta, mutta myös
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raportointiketjun tiedonkulkua. Mittausperiodin aikana yksiköt toimittivat raporttinsa 

enimmäkseen ajoissa kahta poikkeusta lukuunottamatta ja muutoksia raportteihin jou

duttiin tekemään vain kerran proj ektinj ohtoyksikön osalta kesäkuussa. Tulokset olivat 
mittaajan mielestä hyviä, kun niitä verrattiin mittausperiodia ennen tapahtuneisiin 

myöhästymisiin ja muutoskertoihin. Mittareiden tulokset on esitelty taulukossa 2.

Taulukko 2: Mittareiden 11 ja 12 tulokset

KK-RAPORTTIEN OIKEA-AIKAISUUS KK-RAPORTTIEN MUUTOSKERRAT

Mittareiden katsottiin olevan oleellisia raportointiketjun kannalta, koska aikataulujen 

noudattaminen on koko prosessin menestyksekkään suorittamisen kannalta tärkeää. 

Usein myös se, että yksiköt joutuvat muuttamaan jo taloushallintoyksikköön annettuja 

raporttilukuja johtuu ketjun edellisten osien aikataulujen pettämisestä: Kun projektit 

eivät toimita yksikön controllerille raporttitietojaan ajoissa, joudutaan lukuja estimoi

maan, jolloin oikeiden lukujen saapuessa tietoja on mahdollisesti muutettava.

Raportointiin liittyviä mittareita analysoitaessa pohdittiin, onko yksiköiden kuukausi

raporttien oikea-aikaisuus sekä lukujen muutoskerrat asia, jota pitäisi seurata paperilla 

mittarina, vai onko yksiköiden raporttien konsolidoijalla hyvä kuva näistä tapahtu

mista ilman mittaamistakin. Jonkinlainen käsitys on varmasti helppo muodostaa ilman
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kyseisten tapahtumien järjestelmällistä seuraamista, mutta mittaaminen ja tapahtumien 
muistiin kirjaaminen voisi olla hyödyllistä jos halutaan tarkastella pidemmän ajanjak
son trendejä.

Mittari 13: Hallinnon palautekysely

Hallinnon palautekysely lähetettiin 65 henkilölle ja siihen vastasi kahden viikon ase
tetun aikarajan sisällä 40 henkilöä. Vastausprosentti oli siis noin 62, jota pidettiin 

kohtuullisen hyvänä. Arvosanan neljä eli hyvä alittavia numeroarvosanoja, joiden 

kohdalla vastaajan toivottiin antavan myös kirjallisia kommentteja toiminnan hei

koista kohdista, kyselyssä annettiin yhteensä 123. Kommentteja sekä parannusehdo

tuksia annettiin kuitenkin yhteensä vain 68 kappaletta. Taulukossa 3 on esitelty ky

syttyjen asioiden saamien numeroarvosanoj en keskiarvot sekä frekvenssijakaumat. 

Kysytyt kohdat 1-5 kuuluvat toimintoketjuihin yleisesti liittyviin asioihin ja kohdat 6- 
11 liittyvät suoranaisesti tiettyihin ketjuihin.

Taulukko 3: Palautekyselyn numeroarvosanoj en kaskiarvot ja frekvenssijakaumat

Arvosanojen frekvenssijakaumat
ka 5 4 3 2 1

1. Palvelualttius 4.08 12 22 4 1 1
2. Palvelukyky ia osaaminen 3.95 8 25 4 3 0
3. Yhteistyön sujuvuus 4.13 14 19 5 2 0
4. Palvelun nopeus 3,78 5 26 5 3 0
5. Ohjeistus 3,27 1 17 11 7 1
6. Ostolaskutus 3,86 5 22 6 2 0
7. Myyntilaskutus 4.03 6 27 3 1 0
8. Kassatilitykset 3.95 9 19 9 1 0
9. Raportointi ia kassavirrat 3,57 6 13 13 2 1
10. Maksuliikenne 4.05 10 19 9 1 0
11. Muut toiminnot 3.44 8 26 4 1 0

Palvelualttius (4,08) sai yleisistä asioista toiseksi parhaan keskiarvon, eli hallinnon 

henkilöstön palvelualttiuteen oltiin hyvin tyytyväisiä. Kohtaan liittyen annettiin vain 
kaksi kommenttia, joissa kummassakin todettiin palvelualttiuden vaihtelevan henki
löittäin paljon.
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Palvelukyky ja osaaminen (3,95) sai myös arvosteluasteikolla lähes hyvään yltävän 

arvosanan. Kaksi vastaajaa arvioi tämänkin asian vaihtelevan eri henkilöillä skaalalla 

1-5. Kommenteissa mainittiin myös puutteista Venäjän erityispiirteiden hallinnassa ja 
mikä yllättävää, hallinnon henkilöiden huonosta tavoitettavuudesta.

Yhteistyön sujuvuus (4,13) sai vastaajilta yleisten asioiden parhaan arvosanan. Hy

vistä arvosanoista johtuen kommenttien määrä jäi vähäiseksi. Eräässä kommentissa 

kuitenkin taloushallintoon liittyvien tehtävien työnjaon todetaan jäävän epäselväksi 
yksiköiden yhteisissä projekteissa.

Palvelun nopeus (3,78) oli vastaajien mielestä tyydyttävää tasoa. Tämäkin asia vaih- 
telee erään vastaajan mukaan henkilöittäin. Myös tämän kohdan kommenteissa talous

hallinto-osaston henkilöiden tavoitettavuus todettiin ongelmaksi.

Ohjeistus (3,27) sai yleisten asioiden ja samalla koko kyselyn heikoimman arvosanan. 

Kommentteja kuvastaa hyvin erään vastaajan esittämä kysymys ”Mikä ohjeistus?”. 

Samansuuntaisia kommentteja annettiin useita. Erityisesti ohjeita toivottiin kassavir
toihin, kassatilityksiin ja ulkomaanprojekteihin liittyen. Lisäksi toivottiin valmiita 

verkossa säilytettäviä lomakepohjia. Ohjeita toivottiin myös annettavan useammin.

Suurin osa vastaajista arvioi ostolaskutuksen (3,86) olevan hyvää tasoa. Tämä kohta 

keräsi kuitenkin myös suhteellisen paljon kommentteja. Vastaajat kommentoivat vir- 

hekirjausten suurta määrää, laskujen hidasta kiertonopeutta ja ostolaskujen kierron 

kankeutta ja monimutkaisuutta. Ostolaskuille toivottiin talon sisäistä pikapostia kier

ron nopeuttamiseksi. Eräs vastaaja totesi ostolaskutuksen perustoimintojen sujuvan 
erinomaisesti.

Myyntilaskutus (4,03) sai vastaajilta hyviä arvosanoja ja jopa positiivisia komment

teja: Myyntilaskutuksen nopeutta ja myyntilaskutusta hallinnossa hoitavan henkilön 
palvelualttiutta kehuttiin.



71

Kassatilitykset (3,95) ylsivät kyselyssä miltei hyvään yleisarvosanaan. Jotkut vastaa

jat kommentoivat ohjeistuksen puutteita ja kaipasivat kassatilityksiin standardoituja 

menettelytapoja, esimerkiksi valmista kassatilityspohjaa verkosta noudettavaksi.

Raportointi ja kassavirrat (3,57) sai toimintojen toiseksi huonoimman arvosanan. 

Kassavirtojen ohjeistuksen todettiin eräässä kommentissa olevan riittämätöntä. Ra

porttien kerrottiin myös viivästyvän, mutta syyn todettiin löytyvän luultavasti yksikön 

sisältä. Numeroarviot kuvastanevat silti hallinnon ja yksiköiden välistä yhteistyötä 
raportointiin liittyvissä asioissa.

Maksuliikenne (4,05) sai toimintoketjuihin liittyvien kohtien parhaimman arvosanan. 
Kohtaan liittyen annettiin vain kaksi kommenttia, joista toinen koski maksuviiveitä ja 

toinen virheellisessä valuutassa tehtyjä rahansiirtoja.

Muut toiminnot (3,44), joilla tarkoitettiin lähinnä rahoitusta ja verotusta, saivat toi

mintojen ryhmän heikoimman arvosanan. Tämä kohta sai myös osakseen eniten 

kommentteja, jotka liittyivät useimmiten Venäjän verotukseen ja juridiikkaan.

Kokonaisuudessaan hallinto sai kyselyssä hyviä arvosanoja. Parhaimmat arvosanat 

kaikista kohdista saivat arviointikohteet yhteistyön sujuvuus, hallinnon henkilöstön 

palvelualttius ja maksuliikenne. Parantamisen varaa on kyselyn mukaan erityisesti 

ohjeistuksessa, hallinnon muissa toiminnoissa sekä raportoinnissa ja kassavirroissa, 

mikä sisänsä oli ennakoitavissa. Kaksi jälkimmäistä ovat ROYL:ssa vielä kehitysvai

heessa, joten puutteellisuudet näissä asioissa lienevät ymmärrettäviä. Ohjeistuksen 

kehittämiseen tulisi kyselyn mukaan panostaa, mihin kyselyn aikana käynnissä ollees

sa hallinnon laatuprojektissa kiinnitettiinkin erityistä huomiota.

Etukäteen kyselyn kysymyksenasettelussa arvelutti kommentin vaatiminen numeroa 

neljä alemmasta arvosanasta, sillä se olisi helposti voinut johtaa arvosanojen kaunis

teluun ”liian vaivannäön pelossa”. Vastaajat näyttivät kuitenkin uskaltavan antaa huo
nojakin arvosanoja ilman kommentteja, joten vastaukset lienevät kohtuullisen totuu
denmukaisia.
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Kysely toimintoketjujen arviointivälineenä koettiin varsin hyödylliseksi taloushallin- 
toyksikössä, jossa kyselyn tulokset otettiin mielenkiinnolla vastaan. Erityisesti vastaa
jien kirjallisista kommenteista koettiin saatavan paljon arvokasta tietoa. Kyselyn tu

loksia tarkasteltiin yrityksessä myös yksiköittäin ja kunkin yksikön tuloksia käytiin 

läpi yksiköiden controllereiden kanssa, jotka myös pitivät kyselyn tuloksia mielen
kiintoisina.

Kysely mittasi hyvin eri toimintoketjujen sujuvuutta ja koska vastaavaa kyselyä ei 

hallintoyksikössä ollut tehty aikaisemmin, sen avulla saatiin myös paljon uuttakin 
tietoa ketjuihin osallistuvien näkemyksistä ketjujen toiminnasta. Kyselyn viisi ensim

mäistä pelkästään taloushallintoyksikön toimintaan liittyvää kohtaa näyttävät heijasta

van vielä syvässä istuvaa funktionaalista ajattelua. Toisaalta kohtien avulla pystyttiin 

arvioimaan taloushallintoketjujen taloushallintoyksikön ja muiden ketjuihin osallistu

vien välisen rajapinnan kitkattomuutta, mikä ketjujen hyvän suorituksen kannalta on 
oleellista.

4.6.4 Mittareiden rooli toiminnan kehittämisessä ja mittareiden luokittelua

Edellä kuvatut taloushallinnon ketjujen suoritusmittarit olivat kokeiluluonteisia pilot- 

timittareita, eli ne vaativat vielä jonkin verran jalostustyötä. Tämä tiedostettiin jo mit

tareiden luomisprosessin alussa, jolloin olikin tavoitteena lähinnä testata joitakin ta

loushallinnon toimintoja arvioivia mittareita. Pilottimittareiden avulla ei vielä siis 

voitu ohjata toimintaa eivätkä ne keskeneräisyytensä vuoksi olleet valmiita toimimaan 

Simonsin määrittelemänä diagnostisena ohjausjärjestelmänä (katso luku 3.3). Mitta

ustuloksille ei etukäteen myöskään osattu asettaa realistista standarditasoa, johon tu

loksia olisi voinut verrata, vaikkakin nollavirhetasoon pyrkiminen useimpien mittarei
den kohdalla olisikin tavoittelemisen arvoista.

Taloushallinnon prosessien mittareilla olikin toiminnan suunnittelun ja valvonnan 

sijaan informatiivinen rooli. Mittareiden avulla tarkasteltiin prosessien kulun suju

vuutta ja kerättiin tietoa ja ideoita, joiden pohjalta talouden prosesseja voisi kehittää. 

Mittareiden avulla myös pyrittiin pääsemään yksimielisyyteen prosessien tavoitteista, 

joita pohdittiin mittareita valitessa. Lisäksi haettiin vahvistusta taloushallinnon hen



73

kilökunnan hypoteeseille ketjujen heikoista lenkeistä, jotta oletetuista toiminnan pul- 
lonkaulakohdista päästäisiin varmuuteen ja näihin voitaisiin puuttua.

Käytettyjä mittareita tarkastellessa voidaan havaita, että niiden avulla olisi helppoa 

tiukasti valvoa muiden kuin hallintoyksikön henkilöiden toimintaa taloushallintoon 
liittyvissä ketjuissa. Pelkkä valvonta ei mittaamisessa kuitenkaan ollut ensisijaisena 

tarkoituksena, vaan mittaustulosten avulla oli myös tarkoitus herättää keskustelua ta

lousprosessien sujuvuudesta ja mahdollisista ongelmista taloushallintoyksikön sekä 
muiden ketjuun osallistuvien välillä.

Taloushallinnon mittareita voidaan myös luokitella Lynchin ja Crossin suorituspyra- 

midin avulla, jollainen luokittelu on esitetty taulukossa 4. Luokittelussa on huomatta

va se, että taloushallinnon prosessien mittarit sijoittuvat jonnekin pyramidin osastojen 

ja työpisteiden mittareiden ja ydinprosessien mittareiden välimaastoon. Ydinproses

seiksihan ei yksittäisiä taloushallinnon prosesseja yrityksessä luokiteltu, vaan ne muo

dostavat yhdessä muiden hallinnon toimintaketjujen kanssa hallinnon ydinprosessin. 
Toisaalta luodut mittarit eivät mittaa vain tietyn yksikön tai osaston toimintaa, vaan 

niiden avulla arvioidaan eri yksiköt lävistävien ketjujen toimintaa. Mittarit on tässä 

kuitenkin luokiteltu pääasiassa operatiivisen toiminnan, eli osastojen ja työpisteiden 

mittariluokkien mukaan siten, että kaksi aikaan liittyvää arviointialuetta on yhdistetty.

Luokitellessa taloushallinnon mittareita erityisen vaikeaa on rajan veto mittausaluei

den laatuja hukka välille. Taulukkoon on kuitenkin kirjattu se, mitä mittarit ensisijai

sesti mittasivat. Mittari 13 oli poikkesi muista mittareista, sillä sen avulla kerättiin 
erityisen paljon tietoa prosessien sujuvuudesta, minkä takia voidaankin sanoa sen toi

mineen kaikilla luokittelun mitta-alueilla. Mittarilla pystyttiin myös tutkimaan proses
sien joidenkin asiakkaiden tyytyväisyyttä.
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Taulukko 4: Mittareiden luokittelua

MITTARI LUOKITTELU
Aika, Laatu. Hukka

1. Koriausmuistiotositteet H
2. Yksiköiden pysyminen tilinpäätösaikataulussa A
3. Hallinnon pysyminen tilinpäätösaikataulussa A
4. Tilintarkastajien huomautukset tilinpäätökseen L
5. Karhutapahtumat A
6. Puutteelliset tiedot ostolaskussa L
7. Erääntyneet mvvntisaatavat kotimaassa A
8. Kassatilitykset AJ
9. Menetetyt käteisalennukset H
10. Heti maksettavat laskut ia rahansiirrot L
11. Yksiköiden kuukausiraporttien oikea-aikaisuus A
12. Kuukausiraporttien lukujen muutoskerrat L
13. Palautekysely A.L.H

4.6.5 Mittaamisen hyödyt ja ongelmat

Taloushallinnon prosessien mittareiden rooli oli lähinnä informatiivinen ja suurimat 

hyödyt mittaamisesta saatiinkin juuri mittareiden avulla kerätystä tiedosta. Kuten 

edellisessä luvussa mainittiin, kerättiin mittaamisen avulla tietoa ja ideoita taloushal

linnon prosessien parantamiseksi. Mittauksien kautta saatiin mm. tietoa ongelmista, 

joita aikaisemmin ei tiedostettu. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa se, että ta- 

loushallintoyksikön henkilöiden tavoitettavuus koettiin muissa yksiköissä heikoksi. 

Lisäksi mittauksien avulla kerättiin tietoa jatkomittausten pohjaksi. Taloushallinnon 

kriittisimpiä prosesseja on tarkoitus arvioida muutaman pilottimittareista valitun mit

tarin avulla vuoden ajan, jolloin pilottimittausten tuloksia voidaan käyttää vertailu
pohjana.

Mittaustulosten avulla pystyttiin myös luomaan keskustelua taloushallintoyksikön ja 
muiden yksiköiden välille. Objektiivisten mittaustulosten äärellä on helpompi pohtia 
prosessien heikkojen lenkkien olemassaolon syitä, kuin pelkkien taloushallintoyksi- 
kössä esitettyjen arvioiden pohjalta.
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Myös mittareiden kehitysvaihe oli prosessien kehittämisen kannalta hedelmällinen. 
Mittareita valitessa taloushallinnon prosessien tavoitteet selkeytyivät ja päästiin yksi
mielisyyteen siitä, mikä prosesseissa on tärkeää.

Mittareiden luomiseen ja analysointiin liittyi hyötytekijöiden lisäksi muutamia ongel

mia. Ensinnäkin prosessilähtöisten mittareiden luominen oli hankalaa, sillä totuttua 

funktionaalista ajattelutapaa on vaikea muuttaa lyhyellä tähtäimellä. Kun mittauksia 

oli tehtävä vain taloushallintoyksikössä, oli vaarana se, että myös mittarit valittaisiin 

funktionaalisista lähtökohdista. Tähän kuitenkin kiinnitettiin huomiota ja mittareiden 

valinta onnistuikin jälkikäteen tarkasteltuna melko hyvin. Erityisesti onnistuttiin valit

semaan tiimipohjaisia mittareita: Useimmat mittareista arvioivat vain tiettyjen Tuhmi

en, tiimien tai koko ketjun suoritusta, eivätkä keskity vain yhden ihmisen suorituksen 
arviointiin.

Ongelmana erityisesti mittaustulosten hyödyntämisessä oli se, etteivät muut kuin hal

lintoyksikön jäsenet aina pidä taloushallinnon prosesseja kovin tärkeinä. Ongelmaan 

kuitenkin jatkossa auttanee tarpeeksi korkean tahon puuttuminen mittaustuloksiin. 

Lisäksi mittaustulosten analysointia vaikeutti vertailupohjan puuttuminen.

On vielä mainittava, ettei kesäkuukausille sijoitettu mittausajankohta ehkä ollut paras 

mahdollinen. Kesälomakausi nimittäin saattoi vääristää hieman joidenkin mittareiden 

tuloksia. Jos mittaukset olisi tehty jonakin muuna ajanjaksona, olisi mittaamisen 

avulla kenties voitu myös ainakin kokeiluluontoisesti ohjata toimintaa: Tällöin olisi 

ehkä ollut mielekkäämpää koota ja analysoida mittaustulokset aina kuukauden lopulla 

kaikkien tarpeellisten henkilöiden ollessa paikalla ja pyrkiä tulosten perusteella vai
kuttamaan seuraavan kuukauden tuloksiin.

4.7 Jatkotoimenpiteet mallintamisen ja mittaamisen perusteella

Taloushallinnon toiminnan prosessilähtöisen arvioinnin, eli toiminnan mallintamisen 

ja suorituksen mittaamisen kautta saatiin tietoa, jonka pohjalta syntyi muutamia toi

minnan kehitysehdotuksia. Joidenkin kehitysehdotusten pohjalta toimittiin välittö
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mästi, mutta osa ehdotuksista jäi vielä “hautumaan”. Seuraavassa esitellään muutamia 
arvioinnin pohjalta syntyneitä parannusehdotuksia.

Hallinnon palautekyselyssä esiin noussut ohjeistuksen tarve otettiin huomioon talous

hallinnon prosessien kuvauksia laadittaessa. Erityisesti prosessit, joihin osallistuu 
useita henkilöitä, kuvattiin hyvinkin yksityiskohtaisesti. Lisäksi hallinnon käsikirjaan 

koottiin palautekyselyssä toivottuja erilaisia mallipohjia, joiden avulla olisi helppoa 

kerätä tarvittavat tiedot taloushallintoyksikköön toimitettaviin asiapapereihin, esimer

kiksi kassatilityksiin, laskuluonnoksiin jne. Prosesseja kuvaavat tärkeimmät toiminta
ohjeet ja mallipohjat asetettiin saataville yrityksen sisäisen tietokoneverkon kautta, 
jolloin ne ovat jokaisen ohjeita tarvitsevan ulottuvilla.

Mittaamisen aikana havaittiin, miten tiettyjen asioiden säännöllinen tarkkailu voi vai

kuttaa positiivisesti prosessien toimintaan. Mittarikokeilun jälkeen mittauksia halut

uinkin edelleen jatkaa valitsemalla kolme vuoden 1999 aikana seurattavaa mittaria. 

Valittuja mittareita olivat mittari 5 (puutteelliset tiedot ostolaskussa), mittari 6 (me

netetyt käteisalennukset) ja mittari 7 (heti maksettavat laskut ja rahansiirrot), joita 

kaikkia hiukan jalostettiin pilottimittausten jälkeen. Mitattavista asioista lähetettiin 

vuoden '98 lopulla tiedote kaikille Rakennus Oy Lemminkäisen toimihenkilöille ja 

työmaille. Myös mittaustuloksista oli tarkoitus tiedottaa yksiköitä vuoden '99 aikana.

Arvioitaessa taloushallinnon toimintaa ymmärrettiin myös se, että pienetkin asiat voi

vat selvästi vaikuttaa prosessien sujuvuuteen. Eräs palautekyselyssä korostunut asia 

oli taloushallintoyksikön henkilöstön tavoitettavuuden kokeminen ongelmana. Asiaan 

reagoitiin siten, että taloushallintoyksikön henkilöiden puhelut käännettiin siirtymään 

aina puhepostiin muutaman soittokerran jälkeen, mistä saatiin positiivista palautetta. 

Vaikka tarvittava henkilö ei ollut välittömästi paikalla, saattoi hänelle kuitenkin jättää 

viestin, johon henkilö heti palatessaan työpisteeseensä vastasi. Myös vastaisuudessa 

pieniinkin parannustoimenpiteisiin kannattaisi varmasti panostaa. Esimerkiksi osto- 

laskujen lähettäminen tarkastajille ja hyväksyjille värillisessä kuoressa voisi kiinnittää 
huomion näitten kiireellisyyteen, jolloin ostolaskujen kiertonopeus voisi parantua.
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Tulevaisuudessa olisi ehkä tarpeen myös panostaa henkilöiden prosessilähtöiseen 

ajatteluun valmentamiseen ja yhä parempiin toimintatapoihin sitouttamiseen. Tämä 
voi tapahtua paitsi koulutuksen kautta, myös siten, että esimiehet korostavat näiden 
asioiden merkitystä jokapäiväisessä työssä.

4.8 Prosessilähtöisen arvioinnin onnistuminen

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että taloushallinnon toiminnan arvioinnissa proses

silähtöisesti case-yrityksessä onnistuttiin kohtuullisesti. Lukuihin 4.5.2 ja 4.6.5 viita
ten voidaan todeta toiminnan mallintamiseen ja mittaamiseen liittyneen muutamia 

ongelmia, kuten henkilöiden sitoutumiseen ja prosessilähtöisen ajattelutavan omak

sumiseen liittyviä tekijöitä. Edellä mainituissa luvuissa toiminnan arvioinnin todettiin 

kuitenkin olleen hyödyllistä. Laatuprojektin aikana prosessilähtöistä ja jatkuvaan toi
minnan prantamiseen painottuvaa ajattelutapaa saatu jonkin verran edistettyä ja “kui

lu” hallinnon ja muiden yksiköiden välillä on näin kaventunut.

Kuvassa 15 on esitetty Hannuksen (1994) kirjassa esitetty malli prosessilähtöisen toi

minnan ohjauksen ja organisoinnin kehitysvaiheista. Jos taloushallinnon toimintaa 

case-yrityksessä arvioitaisiin tämän mallin mukaan, olisi case-yritys sijoitettava tässä 

vaiheessa keskimmäiseen kehitysvaiheeseen. Taloushallinnon prosessit siis on tun

nistettu, mutta funktionaalinsen ajattelutavan voidaan katsoa dominoivan vielä talous
hallinnon toimintojen toteutuksessa käytännössä. On kuitenkin todettava, että case- 
yrityksessä ollaan siirtymässä kolmannen vaiheen suuntaan.
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Kuva 15: Prosessilähtöinen toiminnan ohjaus ja organisointi: kehitysvaiheet

Hai- Tuo- Myynti 
linto tanto

Hai- Tuo- Myynti 
linto tanto

Hai- Tuo- Myynti 
linto tanto

Uusien tuotteiden 
kehittäminen

Asiakaskannan hallinta

Tilaus/toimitus -prosessi

Funktiot ohjaavat Ydinprosessit tunnistettu, mutta
liiketoimintaa funktiot dominoivat

Ydinprosessit ohjaavat 
liiketoimintaa

Lähde: Hannus 1994, 70

5 YHTEENVETO

Kilpailun kiristyminen on saanut yritykset kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja 

muuttuneessa toimintaympäristössä. Yksi uusista toimintatavoista on prosessijohtami
nen, jossa yrityksen toimintaa tarkastellaan ja ohjataan horisontaalisesti asiakkaan 

näkökulmasta. Ajattelun lähtökohtana ovat yrityksen yksiköt ja osastot lävistävät toi

mintoketjut eli prosessit, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle. Asiakas voi prosessin laa

juudesta riippuen olla joko sisäinen tai ulkoinen. Prosessijohtamisessa tärkeää on yri

tyksen ja sen prosessien suorituksen parantaminen, jota tulisi seurata erilaisin suori- 

tusmittarein.

Prosessijohtamiskirjallisuudessa on harvemmin käsitelty taloushallinnon toimintoket
juja prosesseina. Tämän tutkielman tarkoituksena olikin hahmottaa taloushallinnon 

toimintaa prosessilähtöisesti ja soveltaa prosessijohtamisen taloushallintoon sopivim

pia ideoita ja menetelmiä käytännössä. Tutkielma jakautui teoriaosaan sekä case- 
yritystä käsittelevään empiriaosaan.
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Tutkielman teoriaosassa tarkasteltiin case-tapaukseen soveltuvaa prosessijohtamisen 

näkökulmaan painottuvaa toiminnan mallintamiseen ja arviointiin liittyvää teoriaa. 

Ensiksi käsiteltiin prosessijohtamista yleisesti käyden läpi prosessijohtamisen keskei

simpiä periaatteita. Lisäksi pohdittiin prosessijohtamisen soveltuvuutta taloushallin

toon ottaen kantaa prosessijohtamisen keskeisten elementtien sopivuudesta taloushal
linnon erityispiirteisiin. Tämän jälkeen esiteltiin muutamia prosessijohtamisen koulu

kuntia taloushallinnon toimintaympäristön ominaisuudet mielessä pitäen sekä käsitel
tiin prosessien mallintamiseen liittyvää teoriaa.

Teoriaosan sisältöön kuului keskeisesti myös katsaus prosessien suoritusta kuvaaviin 

mittareihin. Tässä yhteydessä käsiteltiin mm. prosessien suoritusmittareiden erityis

piirteitä ja suoritusmittareiden kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Lopuksi esiteltiin kaksi 

prosessien suoritusmittareita luotaessa avustavaa viitekehikkoa: balanced scorecard ja 
suorituspyramidi.

Empiriaosassa case-yrityksen taloushallinnon toiminnot jaettiin kolmeen eri aliproses
siin, joista ensimmäiseen kuuluivat liikekirjanpitoon ja perustietojen tuottamiseen 

liittyvät asiat, toiseen rahoitukselliset toiminnot ja kolmanteen raportointiin sekä bud

jetointiin liittyvät asiat. Näihin aliprosesseihin kuului vielä useita suppeampia ketjuja 
eli toimintoja.

Prosessijohtamisen menetelmistä case-yritykseen sovellettiin toiminnan mallintamista 

ja mittaamista. Taloushallinnon prosesseja mallinnettiin kirjallisin kuvauksin ja graa

fisin työnkulkukaavioin, joilla pyrittiin levittämään parhaat taloushallinnon menette

lytavat koko yritykseen. Prosessien suoritusmittareita testattiin yhteensä 13, joista 12 

liittyi suoraan taloushallinnon toimintoihin. Yksi mittareista oli ns. hallinnon palaute- 
kysely, joka tehtiin yrityksen sisällä ja jonka avulla arvioitiin useiden taloushallinto- 

prosessien sujuvuutta. Mittarit olivat kokeiluluontoisia ja niitä testattiin kolmen kuu

kauden ajan. Yrityksessä päätettiin jatkaa muutaman taloushallinnon prosessimittarin 
seuraamista j atkossakin

Kokonaisuudessaan taloushallinnon toiminnan prosessilähtöisen arvioinnin katsottiin 
onnistuneen yrityksessä kohtuullisesti. Mallintaminen ja mittaaminen koettiin hyödyl
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liseksi, vaikka näissä kohdattiinkin mm. prosessilähtöisen ajattelutavan omaksumiseen 

ja henkilöiden sitoutumiseen liittyviä ongelmia. Voidaan sanoa, että prosessilähtöistä 

ajattelutapaa ei case-yrityksen taloushallinnon ketjujen osalta ole vielä täysin omak

suttu, vaikka kehitys tämän asian suhteen onkin ollut positiivista.

Case-yrityksessä toteutetun taloushallinnon suorituksen parantamiseen tähtäävän toi

minnan kehitysprojektin onnistuminen riippuu paitsi projektiin suunnatuista resurs

seista myös organisaation arvoista, tilanteesta ja organisaation jäsenten motivaatiosta. 

Mielenkiintoista olisikin tutkia juuri organisatoristen tekijöiden vaikutusta toiminnan 

kehitystyön onnistumiseen. Jatkossa olisi myös mielenkiintoista tarkastella, miten 

case-yrityksessä hyödynnetään muutaman valitun prosessimittarin tietoja taloushallin

non prosessien kehitystyössä ja saavutetaanko taloushallinnon kehitystyön kautta to
dellista taloudellista hyötyä.
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ROYL
LAATU

ROYL-OHJE hal 5

HALLINNON KÄSIKIRJA

1.2.1 Käyttöomaisuuden käsittely 
kirjanpidossa

1.2.1 KÄYTTÖOMAISUUDEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA

TAVOITE Käyttöomaisuuden kirjanpidollisen käsittelyn tavoitteena on käyttöomaisuu
den kirjanpitolain ja yhtiön investointipolitiikan mukainen seuranta. Käyttö
omaisuuskirjanpidon tarkoituksena on tuottaa yrityksen käyttöomaisuudesta 
informaatiota tilinpäätöstä ja operatiivista laskentaa varten. Esimerkiksi suun
nitelmanmukaiset poistot saadaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Käyttö
omaisuuskirjanpitoa pidetään kaikesta Rakennus Oy Lemminkäisen lain mu
kaan käyttöomaisuudeksi luokitellusta omaisuudesta.

VASTUUT Käyttöomaisuuden kirjaamisesta kirjanpitoon sekä erilliseen käyttöomaisuus
kirjanpitoon vastaa keskitetysti yksi, siihen nimetty henkilö.

MENETTELYTAVAT
Yli 5000 markan arvoiset, käyttöiältään yli kolmen vuoden ikäiset kotimaassa 
käytettäväksi tarkoitetut hankinnat käsitellään kirjanpidossa käyttöomaisuute
na.

Käyttöomaisuuteen liittyvät ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään normaalin 
ostolaskun tavoin. Tarkastettaessa ostolaskua on yksikön huolehdittava siitä, 
että laskusta käy ilmi, että kyseessä on käyttöomaisuuden hankinta (tili / kus
tannuspaikka). Laskuun on tehtävä myös merkintä poistoajasta.

Käyttöomaisuusinvestointeja varten on jokaisessa yksikössä oma kustannus
paikka, jonne kirjataan ainoastaan käyttöomaisuushankinnat.

Eri käyttöomaisuuslajit poistetaan seuraavsti:
- atk-laitteet 4 v.
- henkilöautot 5 v.
- toimistokalusteet 10 v.
- muut koneet ja laitteet 4 - 10 v.

Lasku lähetetään loppukirjahavaksi käyttöomaisuuskirjanpidosta vastaavalle.

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO
Käyttöomaisuuskinanpitäjä perustaa erilliseen käyttöomaisuuskirjanpitoon 
tiettyä hankintaa varten nimikkeen, jonka alle tiedot syötetään. Tietoja täy
dennetään sitä mukaa, kun samaa hankintaa koskevia laskuja tulee kirjanpi
toon.

Päivitetty 5.11.1998 Laatija: ELÄ Hyväksyjä: EKE
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ROYL-OHJE hal s

Hallinnon käsikirja 
1.2.1 Käyttöomaisuuden käsittely 

kirjanpidossa

Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla saadaan listattua poistot, käyttöomaisuus- 
luettelot jajäännösarvot. Poistot kirjataan manuaalisesti kirjanpitoon tilin
päätöksen yhteydessä. Vertaamalla käyttöomaisuuskirjanpidon vientejä pää- 
kirjaan varmistutaan siitä, että kaikki käyttöomaisuuskirjanpitoon kuuluvat 
laskut ovat kirjanpidossa mukana.

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYMINEN
Käyttöomaisuushyödykkeitä myytäessä tulee myytävä esine yksilöidä myyn- 
tilaskuluonnoksessa mahdollisimman tarkasti, jotta siitä pystytään laskemaan 
myyntivoitto/-tappio ja poistamaan oikea esine käyttöomaisuuskirjanpidosta.

Dokumentit Poistolaskelmat nimikkeittäin ja yksiköittäin (kuukausittain)
Käyttöomaisuusluettelo nimikkeittäin ja yksiköittäin (neljännesvuosittain) 
Investointiluettelo nimikkeittäin ja yksiköittäin (neljännesvuosittain)

Viitteet Hallinnon käsikirja - Tilinpäätös (1.2)
JOH 6 - Käyttöomaisuusinvestoinneista päättäminen

Päivitetty 5.11.1998 Laatija: ELÄ Hyväksyjä: EKE
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ESIINTULLEET MITTARIEHDOTUKSET 

LIIKEKIRJANPITO JA PERUSTIETOJEN TUOTTAMINEN

Liikekirjanpito
в tehdyt kirjanpitoviennit / aikayksikkö (arvio) 
n korjausmuistiotositteiden lukumäärä

Tilinpäätös
n vientien lkm / aikayksikkö (arvio)
n tilinpäätöksen valmistumisaika tilikauden päättymisen jälkeen 
n välitilinpäätöksen valmistumisaika tarkasteltavan jakson jälkeen 
n aikataulussa pysyminen: yksiköt, hallinto 
в tilinpäätöksen tekemisen kustannukset 
n tilinpäätösennusteen oikeellisuus
n tilintarkastajan huomautukset ja korjaukset (välitilinpäätös, tilinpäätös)

Käyttöomaisuuden käsittely kirjanpidossa
n vientien lkm / aikayksikkö (arvio)
n korjaukset: viennit väärille kustannuspaikoille, viennit väärälle tilille 
n päivien lkm kk-katkosta poistojen ja jäännösarvojen raportointiin

Verotus
n Aika / veroilmoituksen teko 
n veroilmoituksen oikeellisuus 
n ALV-vientien oikeellisuus 
n aika / ALV-seurantaraportin teko

Ostolaskujen käsittely
n muualle kuin suoraan ostolaskutukseen tulevat laskut 
в toimittajien karhukirjeet ja puhelut/ kk 
n ostovelkojen viivästyskorot / kk
n puutteelliset tiedot ostolaskussa (esim. kustannuspaikka ei selvillä) 
в yhteislaskujen suora kierrätys projekteissa: tulevatko laskut kesken kierron hallintoon 
n kerrat, jolloin ei tiedetä uuden projektin aloituksesta ja ei tiedetä, kenelle lasku lähetetään 
и reklamaatiot ostolaskuista (työmailta tulevat) 
n ostolaskujen kiertoaika päivinä, kiertoajat työmaittain

Myyntilaskutus
n erääntyneet myyntisaatavat (kotimaassa)
в virheet laskuissa (esim. numerointi, alv-kirjaus) / kk (yksiköiden itsetekemät laskut) 
n reskontratapahtumat / kk (ei kovin relevantti,nice to know mittari)

Kassatilitvkset
n kassatilitysten selkeys: kerrat jolloin jouduttu ottamaan yhteyttä laatijaan 
n virheiden lkm kassatilityksissä / aikayksikkö 
в kassatilitysten myöhästymiset

OPERATIIVINEN LASKENTA, RAPORTOINTI JA BUDJETOINTI

Operatiivinen laskenta ia raportointi
n raportointikierroksen kustannukset 
n raportin tekemiseen kulunut aika
n lukujen oikeellisuus ( esim. viimeinen ennuste vs toteutunut luku)
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n yksiköiden myöhästyneiden kk-raporttien lkm., myöhästyminen päivinä 
n yksiköiden kk-raporttien lukujen muutoskerrat 
a projektit, joista kk-raportit

a) tulevat ajallaan b) tulevat soittokerran jälkeen c) jäävät tulematta 
n kerrat, jolloin raporteissa jouduttu käyttämään edellisen kuukauden lukuja 
n tarkistukset ja korjaukset, lkm 
n hlötyöpäivät / raportti 
n raportolntikustannukset / liikevaihto

Budjetointi
n budjetointiprosessin kesto (aloitus - valmistus) 
n budjetointikierrosten lkm
n miten paljon hallitus antaa muutosmääräyksiä yksiköiden toimintasuunnitelmiin 
n budjetointlpoikkeamat esim. trendinä kuukausittain 
n budjettien ylitykset 
n budjetoimattomien asioiden ostot 
n tarkistukset ja korjaukset työpäivistä 
n budjetoinnin kustannukset / liikevaihto

TULO- JA MENOVIRTOJEN HALLINTA

Kassanhallinta
(n myyntilaskujen suoritukset, joita ei voida kohdentaa) 
n hyväksikäytetyt käteisalennukset 
n menetetyt käteisalennukset 
n karhupuhelut / kk (yksiköittäin)
n kerrat, jolloin kassa on ollut tyhjä ja pyydetty rahansiirto jäänyt tekemättä 
n HETI maksettavien laskujen (esim. Venäjä) volyymi markoissa / kpl määrä 
n rahansiirrot ulkomaille (mk) 
n sijoitusluotot
n laskujen maksamatta jättämiset / kk 
n kirjatut kassatapahtumat (volyymi) 
n rahoitusbudjetissa pysyminen (rullaava budjetti) 
n osumatarkkuus (rahoitussuunnittelu)

Valuuttahallinta
n kurssierojen seuranta (riskinhallinta) 
n valuuttajakauma vs. ihanne 
n kauppojen toteutusnopeus


