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HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ
Liiketaloustiede: laskentatoimen 
Pro gradu -tutkielma
Merja Mattila 22.11.1999

OPERATIIVISEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN KONSERNISSA 

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää energiakonsernille sopivin operatiivinen 

suunnittelujärjestelmä lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan suunnitteluun. 

Tutkimuksessa keskityttiin konsernijohdon tietotarpeisiin ja pohdittiin, voitaisiin

ko konsernitasolla ottaa käyttöön perinteisen budjetoinnin korvaava operatiivi

nen suunnittelujärjestelmä. Erityistä huomiota kiinnitettiin rullaavan ennustami

sen käyttömahdollisuuksiin. Tutkielmassa sivuttiin myös operatiivisen suunnit

telujärjestelmän käyttöä palkitsemisen välineenä.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa

Tutkimuksessa käytettiin sekä koti- että ulkomaista kirjallisuutta. Kirjallisuuden 

lisäksi käytettiin tutkimusaineistona kurssi- ja seminaarimateriaaleja sekä yri

tysten sisäistä materiaalia. Henkilökohtaisia haastatteluja tehtiin sekä teoria- 

eitä empiriaosuudessa.

Tulokset

Tutkimuksen tuloksena oli, että myös energiakonsernille on mahdollista mää

rittää perinteisen budjetoinnin korvaava operatiivinen suunnittelujärjestelmä. 

Tällöin ei tarvita erityistä huippuunsa kehitettyä budjetointijärjestelmää, vaan 

uudenlainen ajattelutapa lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksessa. 

Tällöin liiketoiminnoilta edellytetään nopeaa täsmäraportointia konsernijohdon 

päätöksentekoa varten, mutta niille annetaan itsenäisyys toteuttaa operatiivinen 

suunnittelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Näin varmistetaan oikean tiedon 

raportointi ja se, että ohjausjärjestelmä tukee operatiivisen johdon päätöksen

tekoa. Uudessa mallissa konserniesikunnan rooli on keskeisesti liiketoimintoja 

avustava ja uusia työkaluja tarjoava.

Avainsanat

Budjetointi, lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjaus, operatiivinen suun

nittelujärjestelmä, rullaava ennustaminen, tasapainotettu mittaristo, trendira- 
portointi, toimintolaskenta.
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1 JOHDANTO

1.1 Yleistä

Yritysjohdon suorituspaineet ovat kasvaneet omistajien vaatiessa sijoituksilleen 

parempaa tuottoa, asiakkaiden parempia tuotteita ja palveluita tai ympäristö

asioiden ottamista huomioon. Johdon kykyä hyödyntää uusia liiketoimintamah

dollisuuksia ja sietää muutospaineita pidetäänkin olennaisena yrityksen me

nestykselle (Abernethy & Brownell 1999, 189). Yritykset ovat pyrkineet vastaa

maan kasvun ja kannattavuuden haasteisiin mm. parantamalla tiedonkulkua 

organisaatiotasoja vähentämällä ja tiimityötä lisäämällä. Tavoitteisiin ei kuiten

kaan aina ole päästy. Tähän voi olla syynä se, että operatiivinen suunnittelu

järjestelmä on yritykselle sopimaton tai sitä käytetään päätöksenteossa tehot

tomasti tai jopa väärin.

Operatiiviselle suunnittelujärjestelmälle asetettavat vaatimukset riippuvat yrityk

sen ympäristöstä ja yrityskohtaisista piirteistä (Arwidi & Samuelson 1993,102). 

Usein operatiiviset suunnittelujärjestelmät ovat olleet melko kankeina pidettyjä 

budjetointijärjestelmiä, joiden antamaa tietoa ei ole pidetty olennaisena päätök

senteon kannalta mm. tiedon vanhentuneisuuden takia. Kansainvälisissä teolli

suusyrityksissä budjetointi on kuitenkin vakiintunein ja standardisoiduin johta

misjärjestelmä (Arwidi & Samuelson, 1991). Myös budjetointiprosessit suurissa 

yrityksissä ovat melko samanlaisia. Tämä voi johtua samanlaisista tarpeista, 

jotka johtuvat samankaltaisista, tehokkaista prosesseista. Toisaalta se voi 

myös johtua siitä, että yritykset jäljittelevät toisiaan.

Budjetointi ei ole pelkästään taloudellisen suunnittelun väline vaan johtamisjär

jestelmä, joka yhdistää yrityksen strategian ja tavoitteiden asettamisen resurs

sien ja kustannusten hallintaan ja lopulta yksilöiden suorituksen mittaukseen ja 

palkitsemiseen. Haluttaessa muuttaa työntekijöiden suhtautumista esimerkiksi 

laatuun, asiakastyytyväisyyteen tai ympäristöasioihin, ne täytyy yhdistää myös 

budjetointiin, koska budjetointi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Jotkut yri

tykset ovat kuitenkin luopuneet budjetoinnista ja käyttävät lyhyen aikavälin 

suunnittelussa muita työvälineitä, kuten projektikohtaista toimintolaskentaa, ta

sapainotettua mittaristoa, rullaavaa ennustamista tai trendiraportointia.
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Yrityksen operatiiviseen suunnitteluun vaikuttavat myös sen omaksumat uudet 

johtamisfilosofiat ja organisaatiorakenteet. Uusien johtamisfilosofioiden mukaan 

perinteinen hierarkinen johtamismalli korvataan uudella joustavammalla johta

mismallilla, jossa organisaatiot ovat matalia ja käytössä on yrityksen toiminnot 

läpäiseviä prosesseja. Tällaisessa uudessa johtamismallissa tuetaan yrittäjyyttä 

ja oppimista ja liiketoimintojen antama informaatio saa objektiivisemman, hen

kilöistä riippumattoman luonteen. Yhtenä uuteen organisaatiorakenteeseen 

siirtymisen ongelmana väitetään olevan perinteisen budjetoinnin käyttäminen. 

Tällöin siirtyminen budjettivalvontakulttuurista yrittäjyyden ja oppimisen kulttuu

riin epäonnistuu, koska vanhan budjetointijärjestelmän käytöstä ei ole luovuttu 

ja hiljalleen palataan budjetoinnin edellyttämään hierarkiseen valvonta- ja käs- 

kytyskulttuuriin. Väitetään myös, että ei-rahamääräisillä mittareilla ja tasapai

notetulla mittaristolla ei päästä haluttuihin tuloksiin budjetointijärjestelmän takia. 

Lisäksi organisaation muutostilanteessa pitäisi yhteisesti määrittää ja hyväksyä 

operatiivisen suunnittelujärjestelmän rooli yrityksessä.

Konsernijohdon tietotarpeet ovat erilaiset kuin liiketoimintayksikköjohdon (An/vi- 

di & Samuelson 1991,102). Vaikka integroitua operatiivista suunnittelujärjes

telmää tarvitaan, paikalliset järjestelmät voivat olla hyvinkin räätälöityjä, erityiset 

tarpeet täyttäviä järjestelmiä, jotka voivat sisältää muitakin kuin taloudellisia 

mittareita. (Arwidi & Samuelson 1993, 99). Näistä paikallisista järjestelmistä 

kootaan konsernitason raportit. Tällöin operatiivisen suunnittelun tavoitteisiin ja 

rooliin vaikuttaa se, kuinka paljon työntekijöiden käyttäytymistä halutaan ohjata 

muodollisen ohjausjärjestelmän avulla.

Lyhyen aikavälin suunnittelulla pyritään varmistamaan yritystoiminnan jatku

vuus. Siksi onkin olennaista, miten lyhyen aikavälin suunnittelu yrityksessä to

teutetaan ja miten sitä kehitetään edelleen. Esimerkiksi budjetoinnin kehittämi

sessä voi tulla ongelmia pelkästään sen vuoksi, että yksilöt käsittävät budje

toinnin omalla tavallaan (Ihantola 1998, 84). Koska suunnittelu- ja budjetointi

järjestelmä on yritysjohdon työväline, johdon tulisi olla siitä kiinnostunut. Toi

saalta laskentayksiköiden tehtävänä on tarjota suunnitelmat ja budjetit yritys

johdolle toiminnan johtamiseen. Tärkeintä kuitenkin on, että operatiivisesta 

suunnittelujärjestelmästä tulee yritysjohdon suunnittelun, organisoinnin ja joh-
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tamisen todellinen työkalu, jolla varmistetaan yrityksen tavoitteiden saavuttami
nen.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on määrittää energiakonsernille sopivin operatiivinen 

suunnittelujärjestelmä. Tässä tutkimuksessa keskitytään konsernijohdon tieto

tarpeisiin ja pohditaan, voitaisiinko konsernitasolla ottaa käyttöön perinteisen 

budjetoinnin korvaava operatiivinen suunnittelujärjestelmä. Erityistä huomiota 

kiinnitetään rullaavan ennustamisen käyttömahdollisuuksiin. Koska palkitsemi

nen on usein kytketty operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen, tutkielmassa 

sivutaan operatiivisen suunnittelujärjestelmän käyttöä palkitsemisen välineenä.

Tutkielma rajataan yrityksen lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjaukseen. 

Vaikka operatiivista suunnittelujärjestelmää käytetään mm. kustannuslasken

nassa ja sisäisessä hinnoittelussa, niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa.

1.3 Tutkimuksen kulku ja lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytetään sekä koti- että ulkomaista kirjallisuutta. Kirjallisuuden 

lisäksi käytetään tutkimusaineistona kurssi- ja seminaarimateriaaleja sekä yri

tysten sisäistä kirjallista materiaalia. Kirjallisuudessa operatiivisena suunnitte

lujärjestelmänä pidetään pääasiassa perinteistä budjetointijärjestelmää eikä 

käytännössä toteutetuista korvaavista suunnittelutavoista ole juurikaan aineis

toa. Koska lyhyen aikavälin suunnittelu on olennaista yritystoiminnan jatkuvuu

den kannalta, yritysten käytännössä soveltamat lyhyen aikavälin suunnittelun 

toteutustavat ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Jotta saataisiin selkeämpi 

kuva siitä, miten budjetoinnista luopuneet yritykset toteuttavat lyhyen aikavälin 

talouden ja toiminnan ohjauksensa, henkilökohtaisia haastatteluja tehdään jo 

teoriaosuudessa. Empiriaosuudessa selvitetään henkilökohtaisten haastattelu

jen avulla case-yrityksen johdon suunnittelujärjestelmälle asettamat tavoitteet, 

lyhyen aikavälin suunnittelun nykytilanne ja näkemys tulevaisuuden tarpeista. 

Tutkimusoletuksena on, että nykyisin sovellettavan perinteisen budjetoinnin si

jaan voitaisiin ottaa käyttöön korvaava operatiivinen suunnittelujärjestelmä, joka 

paremmin palvelisi konsernijohdon tarpeita.
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Teoriaosuudessa käsitellään ensin operatiivisen suunnittelujärjestelmän roolia 

ohjausjärjestelmänä, suunnittelujärjestelmien kehitystä sekä suunnittelun ta

voitteita ja tehtäviä. Seuraavaksi arvioidaan suunnittelujärjestelmän sisältöön 

vaikuttavia tekijöitä sekä kuvataan lyhyesti suunnittelu- ja seurantaprosesseja. 

Tämän jälkeen kuvataan perinteisiä budjetointimenetelmiä ja budjettityyppejä 

sekä muutamia käsityksiä perinteisen budjetoinnin käyttökelpoisuudesta yrityk

sissä. Seuraavaksi kuvataan joitakin perinteistä budjetointia korvaavia ja täy

dentäviä menetelmiä. Käytännössä sovellettavia suunnittelutapoja tutkitaan Bo

realis-, Metso- ja Outokumpu-konsernin edustajien haastattelujen avulla.

Tutkimusmenetelmän kuvauksen jälkeen siirrytään empiriaosuuteen, jonka 

kohteena on Fortum-konserni. Yrityksen lyhyen esittelyn jälkeen kuvataan For- 

tumin uusi johtamis- ja hallintomalli, koska kehitettävän suunnittelujärjestelmän 

tulisi sopia siihen ja hyödyntää jo olemassa olevia toiminnan arviointijärjestel

miä ja mittareita. Seuraavaksi tutkitaan haastattelujen avulla operatiiviselle 

suunnittelujärjestelmälle asetettavia tavoitteita ja sen sisältöön vaikuttavia teki

jöitä. Tämän jälkeen kuvataan nykyinen operatiivinen suunnittelu- ja budjetoin

tiprosessi sekä esimerkkejä prosessia täydentävistä menetelmistä. Tällöin kiin

nitetään huomiota Fortumin eri liiketoimintoihin sekä niiden laskenta- ja johta

miskäytäntöihin. Seuraavaksi esitellään empiriaa koskevat johtopäätökset ja 

esitys Fortumin operatiivisen suunnittelun malliksi. Lopuksi tehdään yhteenveto 

tutkielman tuloksista ja annetaan kehittämisehdotuksia.

1.4 Käsitteiden määrittely

Operatiivisella suunnittelujärjestelmällä tarkoitetaan tutkielmassa laajasti koko 

yrityksen johtamisjärjestelmää, jonka avulla asetetaan tavoitteita, viestitään 

niistä ja palkitaan suoriutumisesta. Tällöin operatiivinen suunnittelujärjestelmä 

sisältää lyhyen aikavälin tavoitteiden lisäksi myös pitkän aikavälin tavoitteita.

Toiminnan ohjauksella tarkoitetaan kaikkia yritysjohdon toimenpiteitä asetettu

jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Anthonyn (1965) määritelmän mukaan toimin

nan ohjauksella pyritään varmistumaan siitä, että organisaatio käyttää resurs

sejaan tehokkaasti saavuttaakseen tavoitteensa.
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Johdon ohjausjärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä keinoja ja menettelytapo

ja, joita johto käyttää varmistaakseen, että organisaation jäsenten käyttäytymi

nen ja päätökset ovat organisaation tavoitteiden ja strategian mukaisia.
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2 OPERATIIVINEN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ

2.1 Rooli ohjausjärjestelmänä

Yrityksen johtaminen on pelkistetysti strategian muodostamista, tavoitteiden 

asettamista sekä toiminnan ohjausta ja valvontaa. Perinteisesti toiminnan ohja

usjärjestelmällä (management control system) tarkoitetaan yksinkertaista pa

lautejärjestelmää, jonka avulla suoritusta mitataan, verrataan tavoitteisiin ja 

tehdään korjaavia toimenpiteitä. Uuden käsityksen mukaan toiminnan ohjaus

järjestelmä myös ennakoi tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviä ongelmia. 

Tällöin tavoitteena on halutun käyttäytymisen saavuttaminen ja suuremman to

dennäköisyyden saaminen asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Simons (1995, 67) tarjoaa ohjaukseen neljä keinoa, jotka esitellään seuraavas- 

sa kuviossa.

Kuvio 1. Simonsin ohjauksen keinot

USKOMUS
JÄRJESTELMÄ

INTERAKTIIVINEN
OHJAUS

JÄRJESTELMÄ

RAJOITUS-
JÄRJESTELMÄ

DIAGNOSTINEN
OHJAUS

JÄRJESTELMÄ
Lähde: Simons 1995, 67
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Uskomusjärjestelmän avulla viestitään yrityksen ydinarvot. Silloin määritellään 

kuinka arvoa luodaan, mikä on tavoiteltu suoritustaso ja kuinka henkilöstön 

odotetaan hallitsevan ulkoisia ja sisäisiä suhteitaan. Tämän järjestelmän pääta

voitteena on "uuden etsintä". Raioitusiäriestelmän tavoitteena on luoda rajat 

esimerkiksi liiketoiminnassa otettavalle riskille. Tällöin tehtävät määritellään si

ten, että myös uuden etsiminen on mahdollista. Rajojen asettaminen on edel

lytyksenä myös päätöksenteon delegoimiselle.

Diagnostisen ohjausjärjestelmän avulla varmistetaan asetettujen tavoitteiden 

saavuttaminen. Näihin tavoitteisiin pyritään esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmi

en ja budjettien avulla, jolloin määritellään tulemat ja toiminnan sallitut poik

keamat. Järjestelmän piirteitä ovatkin mitattavuus, vertailtavuus ja sallitun poik

keaman määritys. Simonsin mukaan johdon valvontajärjestelmä on yleensä 

diagnostinen järjestelmä ja se on välttämätön strategian toteuttamisessa. Dia

gnostisessa ohjausjärjestelmässä kriittisten menestystekijöiden avulla määri

tellään ne asiat, joissa on onnistuttava. Sen jälkeen asetetaan menestystä var

mistavat mittarit. Tällaisena diagnostisena ohjausjärjestelmänä voidaan pitää 

esimerkiksi Kaplanin ja Nortonin tasapainotettua mittaristoa, jossa mittarit jae

taan taloudellisiin sekä asiakkaisiin, sisäisiin prosesseihin ja organisaation in

novaatioon ja oppimiseen liittyviin mittareihin.

Diagnostinen ohjausjärjestelmä mahdollistaa management-by-exception - 

johtamisen (poikkeamiin perustuva johtaminen), jolloin ylin johto puuttuu toi

mintaan vasta merkittävien poikkeamien ilmetessä. Simonsin mukaan ohjaus

järjestelmä tukee organisaation itsenäisyyttä ja mahdollistaa palautejärjestel

män, jolloin johto kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamiseen, poikkeamara- 

portointiin ja poikkeamien seurantaan. Jos ohjausjärjestelmä ei toimi, se voi ai

heuttaa väärien mittareiden valintaa, tavoitteiden sisältämää väljyyttä (helpompi 

saavuttaa) ja pelaamista. Lisäksi se voi aiheuttaa tietojen manipulointia, aino

astaan saavutettujen tavoitteiden raportointia sekä pahimmassa tapauksessa 

organisaation sääntöjen ja lakien rikkomista. Sisäisen tarkastuksen avulla py

ritään estämään väärinkäytökset ja varmistamaan luotettava laskenta-aineisto 

ja tietojärjestelmät. Tähän pyritään menettelytapojen ja varmistusten määritte

lyllä. Esikuntahenkilöstön tehtävänä on huolehtia ohjausjärjestelmän ylläpidosta 

ja tiedon tarkkuudesta.
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Interaktiivisella (vuorovaikutteisella) ohjausjärjestelmällä pyritään saavuttamaan 

tasapaino luovuuden ja ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen välillä. 

Simonsin (1990, 634) mukaan strategiset epävarmuudet ovat samanlaisia kai

kille samalla teollisuudenalalla kilpaileville yrityksille. Tällöin kaikki yritykset 

kohtaavat samanlaiset muutokset esimerkiksi sääntelyssä, teknologioissa tai 

tuotteiden elinkaarissa. Jokaisen yrityksen ainutlaatuinen strategia vaikuttaa 

kuitenkin siihen, mitkä strategiset epävarmuudet ovat kullekin yritykselle kriitti

siä sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja uhkaavat sen strategian toteu

tumista. Nämä strategiset epävarmuudet määritellään siten erikseen jokaiselle 

liiketoiminnalle. Yhteistä strategisissa epävarmuuksissa ja diagnostisen ohja

usjärjestelmän kriittisissä menestystekijöissä on perustuminen liiketoiminnalle 

ainutlaatuiseen strategiaan ja ylimmän johdon visioon. Seuraavassa kuviossa 

esitellään kriittisten menestystekijöiden ja strategisten epävarmuuksien eroja.

Kuvio 2. Kriittiset menestystekijät ja strategiset epävarmuudet

Kriittiset menestystekijät Strategiset epävarmuudet

Kysymykset Mitä meidän täytyy tehdä hyvin 
saavuttaaksemme aiotun strategian?

Mitkä olettamukset tai shokit voivat estää 
meitä toteuttamasta visbtamme 

tulevaisuudessa?
Keskittyy Aiotun strategian toteutukseen Hahmottuvan strategian muodostamiseen

Toimintaa ohjaa Esikunnan laatimat analyysit Ylimmän johdon havainnot

Etsii Oikeaa vastausta Oikeaa kysymystä

Lähde: Simons 1995, 95

Interaktiivinen ohjausjärjestelmä on muodollinen järjestelmä, jota johto käyttää 

säännöllisesti ja henkilökohtaisesti päästäkseen selville alaisten päätöksente

osta. Tällöin järjestelmä pakottaa huomioihin ja keskusteluun ja se rohkaisee 

informaation hankkimiseen myös rutiinikanavien ulkopuolelta. Interaktiivisen 

ohjausjärjestelmän piirteitä ovat, että järjestelmästä saadaan ylimmän johdon 

tavoitteita toistavaa, tärkeää informaatiota, operatiivisen johdon osallistuminen 

on säännöllistä, tietoa tulkitaan ja kerätään henkilökohtaisissa palavereissa ja 

järjestelmä toimii katalyyttinä jatkuvalle keskustelulle tiedosta, oletuksista ja 

toimenpiteistä. Tässä järjestelmässä strategia muotoutuu alhaalta ylöspäin, 

jolloin itsenäistä ongelmanratkaisua rohkaistaan ja hyvät kokemukset toistetaan
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ja laajennetaan. Tällöin kokemuksen ja ajatusten testauksen myötä ylimmän 

johdon strategiasta muotoutuu uusi strategia, joka ei enää ole alkuperäisen 

kaltainen. Järjestelmässä suorituspaineet stimuloivat innovaatiota ja uusien 

strategisten aloitteiden tekemistä. Interaktiivinen ohjausjärjestelmä on diagnos

tista laajempi, koska se vaatii myös strategian taustojen selvittämistä (double 

loop learning). Jotta ohjausjärjestelmä olisi interaktiivinen, sen pitää sisältää 

ennusteita, sen on oltava yksinkertainen ja sitä pitäisi käyttää kaikilla organi

saatiotasoilla. Lisäksi järjestelmän pitäisi saada aikaan muutoksia toiminnassa 

ja sen tulisi kerätä informaatiota strategiasta ja strategisista epävarmuuksista. 

Huomattavaa on, että ei välttämättä tarvita uutta interaktiivista järjestelmää, 

vaan jo olemassa olevaa ohjausjärjestelmää voidaan käyttää interaktiivisesti. 

Tällöin pitäisi vain olla hyvin huolellinen siinä, mikä järjestelmä valitaan interak

tiiviseksi, koska interaktiivinen käyttö edellyttää huomattavasti enemmän työtä 
kuin diagnostinen käyttö.

Merchantin (1998, 27) mukaan toiminnan ohjauksen muodot ovat toimintaohja- 

us, tulosohjaus sekä henkilöstö- ja yrityskulttuuriohjaus. Toimintaohjauksella 

tarkoitetaan käyttäytymisrajoitteiden, ennakkotarkistusten, toiminnan tilivelvolli

suuden ja varmistusten muodossa tapahtuvaa ohjausta. Ohjaus on tehokasta, 

kun johto tietää millaista toimintaa halutaan ja sen on mahdollista varmistaa, 

että haluttu toiminta toteutuu. Tulosohjaus on epäsuoraa ohjausta ja se toteu

tetaan määrittämällä ohjauksen kohteet, mittaamalla suoriutumista, määrittä

mällä suoritustavoitteet ja motivoimalla henkilöstöä sekä määrittämällä palkkiot 

ja rangaistukset. Ongelmana on se, että ylin johto on kiinnostunut taloudellisista 

mittareista ja alemmat tasot helpommin ymmärrettävistä ja valvottavista opera

tiivisista mittareista. Tulosohjauksen edellytyksenä on, että johto tietää, millaisia 

tuloksia ohjattavalta kohteelta halutaan, että henkilöstöllä on kohteeseen vai

kutusmahdollisuuksia ja että johto voi tehokkaasti mitata tuloksia. Henkilöstö

jä yrityskulttuuriohjaus on yleensä osa toiminnan ohjausjärjestelmää. Tämän 

ohjauksen etuna edellisiin verrattuna on se, että se on melkein aina käyttökel

poinen, sen kustannukset ovat alhaiset ja sillä on yleensä vähemmän haitallisia 

sivuvaikutuksia. Organisaatioiden madaltuessa jaetut arvot ovat tulleet yhä tär
keämmiksi.
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Merchantin (1998, 301) mukaan taloudellinen tulosohjausjärjestelmä muodos

tuu joukosta taloudellisessa vastuussa olevia yksiköitä. Yksikköjaon perusteella 

määritellään yksiköiden vastuut taloudellisesta tuloksesta, johtamisesta, suori

tusodotuksista ja niiden arvioinnissa käytettävistä standardeista sekä sovitaan 

siitä, miten toteutuneesta tuloksesta palkitaan. Taloudellisilla tulosohjausjär

jestelmillä viitataan usein myös yrityksen sisäiseen valvontaan, jonka avulla 

varmistetaan tiedon luotettavuus organisaatiossa.

Koska yrityksen pääasiallisena tarkoituksena on rahoitusteorian mukaan kas

vattaa osakkeenomistajan varallisuutta, tulosohjausjärjestelmän tulisi tukea 

henkilöstön aikaansaaman lisäarvon mittaamista. Tällainen lisäarvon välitön 

mittaaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa ja siksi yritysten tulosohjauksessa 

käytetään usein laskentatoimen tuottamia suoritusmittareita, joiden tavoitteena 

on varmistaa taloudellisen tuloksen saavuttaminen. Merchantin (1998, 302) 

mukaan nämä taloudellisen tulosohjausjärjestelmän sisältämät taloudelliset 

mittarit tekevät yrityksen eri toiminnot vertailukelpoisiksi ja ne ovat yleensä 

tarkkoja ja objektiivisia. Taloudellista tulosohjausta pidetään myös hienovarai

sena ohjausjärjestelmänä, sitä voidaan soveltaa organisaatiossa laajasti ja sen 

toteuttamiskustannukset ovat usein alhaiset.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmät ovat tärkeä osa taloudellista tulosohjaus- 

järjestelmää (Merchant 1998, 332). Näissä järjestelmissä kirjallisten suunnitel

mien avulla selkiytetään se, minne yritys haluaa mennä, kuinka se aikoo sinne 

päästä ja millaisia tuloksia siltä odotetaan. Tällöin tärkeintä ei ole se, käyte

täänkö suunnitelmaa vai budjettia, vaan se, kuinka tavoitteisiin päästään. Tut

kimusten perusteella useimmat yritykset hyötyvät melko muodollisesta suun

nittelusta (Merchant 1998, 332). Merchantin (1998, 333 - 336) mukaan suuret 

tulosyksikköorganisaatiot käyttävät usein muodollista, näkyvää ja peräkkäistä 

suunnittelusykliä, joka muodostuu strategisesta suunnittelusta, ohjelmoinnista 

(aikataulutuksesta) ja operatiivisesta suunnittelusta.

2.2 Suunnittelujärjestelmien kehitys

Operatiivisena suunnittelujärjestelmänä pidetään usein perinteistä budjetointi

järjestelmää. Perinteinen budjetointi otettiinkin käyttöön jo 1920-luvulla autta
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maan johtoa pääomatarpeen suunnittelussa. Vasta 1960-luvulla laskentahen- 

kilöstö käytti budjetteja suunnittelun, valvonnan ja johdon suorituksen arvioinnin 
välineenä.

Budjetointiprosessi on kehittynyt vuosien varrella jonkin verran. Nollapohjabud- 

jetointi oli suosittua 1970-1980-luvulla. Aluksi menetelmällä, jolla kyseenalais

tettiin kalkki yrityksen kustannukset, saavutettiin hyviä tuloksia. Vähitellen sen 

todettiin olevan melko byrokraattinen ja se toteuttaminen koettiin raskaaksi. 

Tolmlntoperustelsta budjetointia on käytetty resurssien hallinnan kehittämises

sä, mutta siltä el ole löytynyt apua muiden ongelmien ratkaisuun. Perinteiseen 

budjetointiin on tullut parannuksia myös moniulotteisen budjetoinnin avulla. 

Nyttemmin yritykset ovat uudistaneet budjetolntlprosessejaan tehdäkseen ne 

nopeammiksi ja halvemmiksi. Voidaankin välttää, että perinteinen budjetointi el 

ole kehittynyt kovinkaan oleellisesti vuosien varrella, vaikka yritysten toimin

taympäristö ja johtamisjärjestelmät ovat muuttuneet paljon. Seuraavassa kuvi

ossa esitetään Arwidln ja Samuelson (1993, 94) mukaan ruotsalaisiin yrityksiin 

ja niiden laskentatoimen tietojärjestelmien kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä.

Kuvio 3. Laskentajärjestelmien kehitykseen vaikuttaneet tekijät

Teknologia

Yritysmuoto
Informaatk
teknologia Shokit

immattilehdet 
koulutus 

^konsultit У

Laskenta- 
järjestelmä- 
. mallit .

Muiden
maiden
vaikutus.

Omistajat, 
ylin johto 

valtio

' Yritysten X 
ja/tai yksilöiden" 

yhdistykset J
Sosiaaliset 

ja kulttuuriset 
arvot

Lähde: ArwIdI & Samuelson 1993, 94
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Nämä laskentatoimen tietojärjestelmien kehitykseen vaikuttaneet tekijät ovat 

vaikuttaneet myös suunnittelu- ja budjetointijärjestelmiin. Muiden maiden vai

kutuksella tarkoitetaan lähinnä USA:n vaikutusta budjetointijärjestelmiin. Toi

mintaympäristön rauhattomuus ja sen aiheuttamat shokit ovat motivoineet oh

jausjärjestelmien ja organisaatiorakenteiden muutoksiin. Muuttuvat organisaa

tiorakenteet ovat myös aiheuttaneet budjetointijärjestelmien sopeutumista. In

formaatioteknologian kehittymisellä on myös ollut vaikutuksia budjetointijärjes

telmiin. An/vidin ja Samuelsonin (1993,98) mukaan budjetoinnin rooli onkin 

muuttunut olennaisesti viimeisten 40 vuoden aikana (kuvio 4).

Kuvio 4. Budjetoinnin muuttunut rooli

Kehitys
taso

Hallinnolliset
määräykset

T uoteryhmä- 
jaot

Analyysit

Strateginen
suunnittelu

Sitouttaminen 
ja motivointi

Toimintojen
yhdistäminen

Simulointi

Nopeampi
palaute

Ennusteiden
kasvava

Jatkuva
hajaannutta

minen

Integroitu
informaatio
teknologia

Ohjaus-
Tuote-

kustannukset
Keskitetty 

pitkän aikavälin 
suunnittelu

Taloudellinen
koordinointi

merkitys järjestelmät

1950 1960 1970 1980 1990

Kustannusten
valvonta

Keskitetty
suunnittelu

Vastuu Tehokkuus Kysyntä

Lähde: Arwidi & Samuelson, 1993, 98

Muihin laskentatoimen tietojärjestelmiin kuten tuotehinnoittelun ja kirjanpidon 

järjestelmiin verrattuna budjetointijärjestelmiä on standardisoitu vähemmän ja 

siten ne ovat yleensä joustavampia. Arwidin ja Samuelsonin (1993, 99) mukaan 

ylin johto on myös usein osallistunut enemmän budjetointijärjestelmien kuin 

esimerkiksi kirjanpitojärjestelmien kehittämiseen. Heidän mukaansa budjetointi 

on moniulotteinen, monimutkainen ja erilaisia kykyjä vaativa prosessi. Lisäksi 

vaikka budjetoinnin menetelmiä on tullut lisää, se ei sinänsä merkitse sitä, että 

budjetointi olisi tullut tehokkaammaksi. Budjetoinnin käsite on kyllä Arwidin ja 

Samuelsonin mielestä monimutkaistunut.
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Viimeisten kymmenen vuoden aikana yritysten toimintaympäristössä ja johta

misen käytännöissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaplanin (1994, 258) 

mielestä perinteisen tutkimuksen suosima passiivinen havainnointi ja analy

sointi eivät enää riitä toimintaympäristössä, jossa tieto vanhenee nopeasti ja 

jossa tarvitaan innovaatioita ja muutosvalmiuksia. Hänen mielestä akateemisen 

yhteisön olisikin aikaisempaa näkyvämmin osallistuttava uusien menetelmien 

kehittämiseen ja niiden toteutukseen yrityksissä. Uusina tutkimusalueina Kap

lan mainitsee toimintolaskennan, operatiivisten ohjausjärjestelmien (operational 

control systems) uudistamisen ja tasapainotetun mittariston suorituksen mitta
uksessa.

Tammikuussa 1989 Harvard Business Schoolissa määriteltiin lähestymistapoja 

perinteisen mittauksen ja ohjausjärjestelmien puutteiden tutkimiseen. Kaplanin 

(1994, 255) mukaan uudet lähestymistavat ottivat huomioon taloudellisten oh

jausjärjestelmien uuden ympäristön. Tällöin perinteisessä lähestymistavassa 

korostuivat vakaus, valvonta, tehokkuus ja tuottavuus erillisillä koneilla, työnte

kijöillä ja osastoilla. Kustannuksia seurattiin pääasiassa budjettien, standardien 

ja erolaskelmien avulla. Uudessa järjestelmässä painotettiin organisaatiorajat 

ylittäviä yhteyksiä ja tehokkaita liiketoimintaprosesseja sekä siirryttiin työnteki

jöiden valvonnasta heidän informointiinsa, jolloin työntekijöille jäi lopullinen 

vastuu prosessien kehittämisestä. Tällöin työntekijät saivat tietoa prosessin 

laadusta, ajasta ja kustannuksista, jotta he pystyivät parantamaan suoritustaan. 

Tietoa ei siis tuotettu siksi, että työntekijöitä pystyttäisiin valvomaan. Tällaisten 

uusien järjestelmien kehittämisessä ollaan Kaplanin mielestä vielä alkuvaihees

sa eikä niiden lopullista rakennetta vielä osata määritellä. Kaplanin mukaan on 

epäselvää esimerkiksi se, mikä on sopiva yhdistelmä standardien käytön ja 
trendien raportoinnin kesken.

Perinteisten suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien rakentamisen lähtökohtana 

onkin ollut, että ympäristö on täydellisesti ennustettavissa ja ymmärrettävissä. 

Nyt on kuitenkin ilmeistä, että yritysten toimintaympäristö on paljon monimut

kaisempi ja epävarmempi kuin perinteisten järjestelmien suunnittelijat olivat 
olettaneet.
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2.3 Suunnittelun tavoitteet ja tehtävät

Strategiset, taktiset ja operatiiviset suunnitteluongelmat 

Yrityksen operatiivista suunnittelua systematisoitaessa ja organisoitaessa tulisi 

miettiä, minkä tasoisia suunnitteluongelmia pyritään ratkaisemaan. Kyläkoski 

(1990, 31) jaottelee suunnitteluongelmat strategisiin, taktisiin ja operatiivisiin. 

Strategiset ongelmat ovat koko yritystoiminnan perusteita ja strategista asemaa 

koskevia ongelmia. Nämä ongelmat syntyvät yrityksen ulkopuolella (sen arvo

ja toimintaympäristössä), kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla. Ylimmän 

johdon on itse ratkaistava strategiset ongelmat eikä se voi delegoida tehtävää 

omasta vastuualueestaan. Taktisilla ongelmilla puolestaan tarkoitetaan yrityk

sen ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin liittyviä ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi 

strategisten päätösten toimeenpanoon ja eri toimintojen organisointiin ja koor

dinointiin. Näiden ongelmien ratkaisun yrityksen ylin johto voi delegoida keski

johdolle. Operatiiviset ongelmat liittyvät yrityksen jokapäiväisiin tehtäviin, esi

merkiksi taktisten päätösten toimeenpanoon ja päivittäiseen toimintaan. Näiden 

ongelmien ratkaisu on yrityksen alimpien organisaatiotasojen vastuulla.

Tavoitteiden painotukset

Yritysten suunnittelu- ja budjetointitapojen vaihtelu johtunee yritysten suunnit

telu- ja budjetointijärjestelmille asettamien tavoitteiden erilaisista painotuksista. 

Barretin ja Fraserin (1977) mukaan suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien 

päätavoitteita ovat suunnittelu, motivointi ja toiminnan arviointi sekä muita ta

voitteita toiminnan koordinointi ja koulutus. Näiden erilaisten tavoitteiden vuoksi 

yrityksessä syntyy konflikteja. Konflikteja voidaan kuitenkin yrittää pienentää 

erilaisilla johtamisvälineillä. Tällaisina johtamisvälineinä Barret ja Fraser mainit

sevat liukuvien budjettien ja tarkistettujen ennusteiden käytön. Churchillin 

(1984) mukaan yritysjohdon on päätettävä, onko yrityksen budjetoinnin pää

tehtävänä suunnittelu vai valvonta. Tämän ratkaisun jälkeen päätetään, miten 

budjetointi toteutetaan ja otetaanko budjetoinnissa kantaa toiminnan arviointi

kysymyksiin eli käytetäänkö yksikköjohdon toiminnan arvioinnissa ja mahdol

listen bonusten määrittämisessä budjettitavoitteita. Usein suuret yritykset ovat 

kiinnostuneita operatiivisesta tehokkuudesta ja haluavat keskittyä toiminnan 

koordinoinnin ja valvonnan näkökulmiin (Churchill 1984).
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Toisaalta ei ole relevanttia pohtia sitä, onko suunnittelu vai valvonta tärkeäm

pää. Vaikka käytännön operatiivisista toimenpiteistä vastaavat alimmat organi

saatiotasot, ylin johto vastaa koko yrityksen tuloksesta. Tämän vuoksi ylimmän 

johdon on koko ajan oltava selvillä siitä, mikä on tulos eikä operatiivisen suun

nittelujärjestelmän käyttöä tuloksen seurannassa voi sivuuttaa. Tällöin yksi ope

ratiiviselle suunnittelujärjestelmälle asetettava tavoite on ylimmän johdon näkö

kulmasta joka tapauksessa valvonta. Lisäksi voidaan ajatella, että suunnittelu ja 

tulevaisuutta koskeva päätöksenteko ja toteutuneen tuloksen ja toiminnan val

vonta täydentävät toisiaan laskentainformaation käytössä. Päätöksenteon voi

daan myös ajatella olevan osa tuloksen ja toiminnan suunnittelun ja valvonnan 
normaalia sykliä.

Tulevaisuuden suunnittelu, koordinointi, valvonta ja motivointi 

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmälle asetetut tavoitteet voidaankin koota tu

levaisuuden suunnitteluun, koordinointiin, valvontaan ja motivointiin liittyviksi 

(Merchant 1998, 332). Arwidin ja Samuelsonin (1991,124) mukaan nämä ta

voitteet voidaan saavuttaa myös tehokkaan budjetoinnin avulla.

Usein päivittäinen työ vie niin paljon henkilöstön aikaa, ettei tulevaisuuden poh

dinnoille jää riittävästi tilaisuuksia. Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän tehtä

vänä on antaa tilaisuus strategisempaan, pitkän aikavälin ajatteluun. Tällöin 

suunnittelun avulla terävöitetään yrityksen tulevaisuutta koskevaa päätöksente

koa ja toimenpiteitä ja näin vähennetään riskiä. Merchants (1998, 333) mukaan 

tehokkaan suunnitteluprosessin avulla suunnittelujärjestelmästä tulee tulevai

suutta ennakoiva eikä ainoastaan tulevaisuuteen reagoiva. Bergstrandin (1993, 

93) mukaan budjetoinnin tuloksena syntyy koko yrityksen toimintaa koskeva 

suunnitelma tulevaksi vuodeksi. Suunnitelmasta yritysjohto näkee toiminnan 

suunnan ja voi ratkaista, onko valittu suunta oikea. Kun budjetoinnissa on ase

tettu tavoitteet eri tulosyksiköille, ne voivat toimia hajautetusti ja motivoidusti ei

kä yritysjohdon tarvitse ohjata toimintaa yksityiskohtaisesti.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmät edistävät organisaation tiedonkulkua eli 

täyttävät koordinointitavoitteen (Merchant 1998, 333). Prosessissa tavoitteet ja 

prioriteetit viestitään organisaatiossa ylhäältä alaspäin ja liiketoimintamahdolli

suudet, resurssitarpeet, rajoitteet ja riskit alhaalta ylöspäin. Prosessiin liittyy
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myös sivuttaista kommunikointia, joka lisää organisaatioyksiköiden kykyä työs

kennellä yhdessä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tavoitteena on kaikki

en näkökulmien huomioon ottaminen. Esimerkiksi myyntisuunnitelma yhdiste

tään tuotantosuunnitelmaan siten, että resurssien ylijäämät ja puutteet huoma

taan ajoissa. Eri tuotantosuunnitelmien yhdistämisessä pyritään poistamaan 

tuotannon mahdolliset pullonkaulat. Yrityksen kassanhallinta varmistetaan kes

kustelemalla rahoituksen kanssa osastojen kasvu-, investointi- ja divestointi- 

suunnitelmista. Bergstrandin (1993, 93) mukaan budjetointi edistää koordinoin

tia ja kommunikointia. Kun budjettivastuulliset keskustelevat keskenään ongel

mista, yrityksen tarpeet tulevat laajemmin ymmärretyiksi. Arwidin ja Samuelso- 

nin (1991,108) mukaan budjetoinnin tärkein tehtävä konsernitasolla voikin olla 

erilaisten tavoitteiden ja suunnitelmien yhdistäminen, jolloin eri yksiköiden ta

voitteiden asettaminen tulee budjetointiprosessin tärkeäksi tehtäväksi.

Arwidi ja Samuelson (1991, 128) luonnehtivat budjetointiprosessia ideoiden ja 

kokemusten vaihdon foorumiksi, jonka avulla myös vaikutetaan ihmisten käyt

täytymiseen. Vaarana on, että virallisen johtamis- ja hallintojärjestelmän avulla 

tuotetaan erilaisia suunnitelmia, budjetteja, raportteja ja ennusteita konserni- 

johdolle, mutta yhteisille keskusteluille ei jääkään riittävästi aikaa. Tällöin yksi

köiden johtamismallit voivat eriytyä yhteisestä johtamis- ja hallintomallista. 

Vastaavasti Arwidin ja Samuelsonin (1991,128) mukaan yhteyksiä konserni- 

johdon ja yksiköiden välillä pitäisi lisätä merkittävästi, mikäli yksiköiden ja koko 

yrityksen tuloskehitys ei ole riittävän hyvä.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien avulla yrityksen ylin johto jakaa vastuita 

ja valtuuksia organisaation eri osastoille ja henkilöille sekä valvoo operatiivista 

toimintaa. Tällöin ylin johto perehtyy yksiköiden suunnitelmiin, keskustelee 

niistä ja hyväksyy ne ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ylin johto voi käyttää 

suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien tuottamia suoritusstandardeja myös ma- 

nagement-by-exception -ohjaukseen, jolloin johto puuttuu toimintaan vain, kun 

se poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Bergstrandin (1993, 94) mukaan 

budjetti on luonteva delegoinnin ja vastuualuejaon keino, koska se kuvaa eri 

osastojen kustannuksia ja tuottoja. Kun tiedetään kenellä on vastuu, tiedetään 

myös kenen on selvitettävä budjettipoikkeamat. Tällöin motivaatio epäsuotuisi

en poikkeamien välttämiseen kasvaa. Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmä on
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foorumi, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan haastavat, mutta realistiset 

suoritustavoitteet tasapainottamalla ylimmän johdon odotukset paremmasta 

tuloksesta alemman johdon mahdollisuuksia koskevan informaation kanssa. 

Negatiiviset erot eli tavoiteltua huonommat suoritukset varoittavat ylintä johtoa 

mahdollisista ongelmista ja pakottavat harkitsemaan uudelleen organisaation 

strategiaa tai alemman tason operatiivisia toimenpiteitä. Koska budjetti antaa 

pohjatietoa budjettivuoden operatiivista seurantaa varten, budjetti on jaettava 

käyttökelpoisiin jaksoihin esimerkiksi kuukausiin (Bergstrand 1993,93). Seu

rannassa laaditaan yleensä vuoden loppuun ulottuvia tulosennusteita alkuvuo

den toteumatietojen pohjalta.

Merchantin (1998, 333) mukaan suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän viimei

nen tavoite on motivointi. Suunnitelmat ja budjetit hyväksytään tavoitteiksi, jotka 

vaikuttavat henkilöstön motivaatioon, koska ne ovat suorituksen arvioinnin ja 

monien organisaation palkitsemisten perustana. Vaikka Arwidin ja Samuelsonin 

(1991,128) mukaan budjetti on realistinen tulevaisuuden suunnitelma, budjetin 

tulisi myös motivoida. Budjettitavoitteilla voidaan motivoida budjetoijia lisää

mään panostusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Motivaatioon vai

kuttaa Arwidin ja Samuelsonin (1993, 104) mukaan myös tavoitteiden vaikeus. 

Bergstrandin (1993, 93) mukaan useat työntekijät arvostavat sitä, että heillä on 

selkeä tavoite, johon he voivat verrata suorituksiaan. Budjetointi antaa heille 

nuo tavoitteet, minkä vuoksi se voi kasvattaa työntekijöiden motivaatiota.

2.4 Suunnittelujärjestelmän sisältöön vaikuttavat tekijät

Arwidin ja Samuelsonin (1993, 100) mukaan operatiiviselle suunnittelujärjes

telmälle asetettavat vaatimukset riippuvat yrityksen ympäristöstä ja yrityskoh

taisista piirteistä. Kyläkoski (1990, 14) puolestaan ryhmittelee yrityksen suun- 

nittelutyypin valintaan vaikuttavat tekijät ympäristö-, sidosryhmä- ja yritystekijöi- 

hin. Tässä tutkimuksessa suunnittelujärjestelmän valintaan vaikuttavat tekijät 

jaetaan yrityskohtaisiin, sidosryhmiin ja ympäristöön liittyviin, uusiin johtamisfi

losofioihin ja organisaatiorakenteisiin sekä ihmisten käyttäytymiseen ja budje

tointi-ilmapiiriin liittyviin tekijöihin.



18

2.4.1 Yrityskohtaiset tekijät

Aikaisemmin käsitellyn mukaisesti suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän käy

tännön toteutustapaan vaikuttaa olennaisesti se, minkälaisia ongelmia se on 

rakennettu ratkaisemaan eli mitkä ovat yrityksen sille asettamat tavoitteet. Seu- 

raavassa kuviossa on esitetty yksi tapa jakaa taloustoiminnon tehtävät niiden 

strategisen ja operatiivisen luonteen sekä tehtävien erillisyyden (discrete) ja yh- 

disteltävyyden (integrated) mukaan.

Kuvio 5. Taloustoiminnon tehtävien yksi luokittelu

Strateginen Verosuunnittelu, Strateginen suunnittelu,
Ák sijoittajasuhteiden hallinta, päätöksenteon tukeminen

lakisääteinen raportointi (decision support)

Konsolidointi, Operatiivinen valvonta,
ostovelat, käyttöpääoman seuranta,
myyntisaamiset, kassan hallinta ja
taselaskenta (asset acc.) ennustaminen

Operatiivinen

Erillinen -------------------------------------------- ► Yhdistetty

Lähde: IBC Euroforum -seminaari 1999, John Fanning/KPMG

Fanningin (IBC Euroforum -seminaari, 1999) mukaan yritys tarvitsee erilaista 

tietoa ja erilaisia järjestelmiä taloustoiminnon tehtävien toteuttamisessa. Esi

merkiksi johdon päätöksenteon tukemisessa tarvitaan strategisempaa tietoa 

kuin operatiivisen toiminnan valvonnassa. Fanningin mielestä yrityksissä kiin

nitetään liikaa huomiota strategian muuntamiseen taloudellisiksi tavoitteiksi. 

Osa tähän tehtävään käytetystä ajasta voitaisiin hänen mukaansa käyttää ta

voitteiden saavuttamisen varmistamiseen sekä palkitsemisjärjestelmän ja arvon 

maksimointiin tähtäävien strategioiden kehittämiseen.

Fanningin mielestä rullaavan ennustamisen seurantaprosessin avulla taloudelli

sen tuloksen lisäksi keskusteltaisiin kuukausittain mm. koko yrityksen tulok

sesta uusimpien ennusteiden valossa, tärkeimpiin liiketoimintoihin vaikuttavista 

tekijöistä, kriittisistä menestystekijöistä ja avainindikaattoreista, kilpailijoiden 

toimenpiteistä, strategisista tavoitteista sekä liiketoimintariskeistä. Tällöin joh-
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don huomio kiinnitettäisiin historiallisesta tuloksesta tulevaisuuden liiketoimin

taan vaikuttaviin asioihin ja keskusteluille, analyyseille ja muulle arvoa lisäävälle 

toiminnalle jäisi enemmän aikaa. Hänen mielestään useat organisaatiot haluai

sivat käyttää ruHaavia ennusteita, mutta eivät ajan tai resurssien puutteen 
vuoksi pysty siihen.

Suunnittelua ja tulevaisuuden ennakointia tukevan järjestelmän pitäisi olla 

joustava ja sen tulisi tukea mm. uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä 

ja hyödyntämistä. Toisaalta kustannusten valvontatehtävään painottuvan jär

jestelmän oletetaan tukevan yrityksen hierarkista rakennetta ja siihen liittyvää 

valvonta- ja käskytyskulttuuria. Tavoitteiden asettamiseen liittyy myös suunnit

telu- ja budjetointijärjestelmän roolin määrittäminen yrityksessä. Myöhemmin 

kappaleessa 2.4.4 esiteltävän Ihantolan tutkimuksen mukaan organisaation 

budjetointi-ilmapiiriä heikensivät budjetointiprosessin osapuolten ristiriitaiset kä

sitykset budjetoinnin tehtävistä. Myös tästä näkökulmasta olisi tärkeää yhtei

sesti määritellä suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän tehtävät ja rooli yritykses
sä.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän käytännön toteutus riippuu erilaisista joh

don suunnittelu- ja toteutuspäätöksistä. Tällaisia päätöksiä ovat suunnittelujak

so, tiedon tarkkuus ja luonne sekä tietojen yhdisteltävyys ja esittämistapa, 

suunnitteluprosessiin ja sen vaiheisiin käytettävä aika, suunnitelmien ja budjet

tien päivitystiheys, suunnittelun ohjeistus ja suunnitteluprosessiin osallistuva 

henkilöstö. Suunnitteluun ja budjetointiin ei ole olemassa Merchantin (1998,

337) mukaan ylivoimaisesti parasta toteutustapaa ja yritysten käytännön toteu

tustavat poikkeavat toisistaan. Teoreettisesti on mahdollista, että suunnittelu- ja 

budjetointimenettelyt ovat erilaisia esimerkiksi yrityksen eri liiketoimintayksi

köissä. Käytännössä kuitenkin Merchantin (1998, 337) mukaan suunnittelu- ja 

budjetointimenetelmät ovat yleensä yrityksen eri liiketoiminnoissa samankaltai
sia ja vaihtelu on vähäistä.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän sisältöön vaikuttaa valittu suunnittelujak

so. Merchantin (1998, 338) mukaan useimmilla yrityksillä suunnittelujakso on 

melko lyhyt. Tutkituista yrityksistä 34% käytti vuotta tai sitä lyhyempää suun

nittelujaksoa, 20% kahdesta kolmeen vuotta, 38% neljästä viiteen ja vain 8% yli
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viittä vuotta. Tavallisesti tärkeimpänä suunnittelujakson pituuteen vaikuttavana 

seikkana pidetään normaalia liiketoimintasykliä eli investoinnin koko vaikutusai

kaa. Pääsääntönä Merchantin (1998, 338) mielestä on, että yrityksen suunnit

telujakson pitäisi olla joko yhtä pitkä tai hieman pitempi kuin pisimpään vaikut

tavan liiketoimintapäätöksen vaikutusaika. Suunnittelujaksoa voidaan varmaan

kin kohtuullistaa esimerkiksi tapauksessa, jossa tehdasinvestoinnin vaikutusai

ka on 20 vuotta, jolloin suunnitteluajan ei kannata olla aivan näin pitkä.

Budjettikausi on perinteisesti ollut kalenterivuosi. Tähän on suuresti vaikuttanut 

ulkoisen laskennan tilikauden pituus. Budjettiseuranta ja -laskenta on kuitenkin 

nykyisten laskentajärjestelmien avulla helppo toteuttaa millä ajanjaksolla hy

vänsä eikä tilikauden pituudella ole enää niin paljon merkitystä. Koska budjetti 

on yrityksen sisäinen ohjauskeino, budjetin vahvistamisen ei myöskään tarvitse 

tapahtua ennen budjettivuoden alkua.

Yrityksen suunnittelu- ja budjetointijärjestelmään vaikuttavat myös järjestelmäs

sä olevan tiedon tarkkuus (sisältö) ja laatu (kvantitatiivinen vs. kvalitatiivinen) 

sekä tietojen yhdisteltävyys ja esittämistapa. Taloudelliset tiedot esitetään 

yleensä kaavamaisesti ja tarkasti. Näiden tietojen lisäksi ylin johto haluaa usein 

raportoitavan myös kvalitatiivista, ei-rahamääräistä tietoa, jonka esitystapa on 

yleensä epämuodollisempi. Budjetteihin sisältyvät tiedot ovat yleensä yksityis

kohtaisempia kuin strategiasuunnitelmien, joiden sisältämiä lukuja usein pyö

ristetään enemmän. Merchantin (1998, 338) tutkimuksen mukaan strategiset, 

pitkän aikavälin suunnitelmat tehdäänkin usein vuositasolla, mutta vuosibudjetit 

jaetaan joko kuukausittain (88% yrityksistä) tai vuosineljänneksittä^ (12% yri
tyksistä).

Suunnitteluprosessiin ja sen vaiheisiin käytettävä aika vaihtelee yrityksissä. 

Merchantin (1998, 339) mukaan useimmat yritykset aloittavat strategiasuunnit- 

teluprosessinsa viidestä seitsemään kuukautta ennen vuoden vaihdetta ja val

mistelevat pitkän aikavälin suunnitelmansa viidessä kuukaudessa tai sitä lyhy

emmässä ajassa. Budjetoinnin useimmat yritykset aloittavat kuutta kuukautta ja 

saavat sen valmiiksi kahta kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Näin yritysten 

budjetointiprosessi kestää yleensä neljä kuukautta. Koska suunnittelu- ja bud

jetointiprosessin kestosta ei ole mitään yleispäteviä sääntöjä, siinä tulisi käyttää
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normaalia harkintaa sekä arvioida kustannus-hyöty -suhdetta. Merchant (1998, 

339) mainitsee ääritapauksina yritykset, jotka tekevät suunnittelua ja budjetoin
tia koko vuoden.

Myös suunnitelmien ja budjettien päivitystiheys vaikuttaa suunnittelu- ja budje

tointijärjestelmään. Usein yritykset päivittävät pitkän aikavälin suunnitelmiaan 

vuosittain. Tosin suuntauksena näyttää olevan, että suunnitelmat päivitetään 

tarvittaessa useammin. Tavallisin suunnitelmien päivitystäpä on rullaava, jolloin 

suunnitelma päivitetään aina suunnittelukauden loppuun, esimerkiksi kolmen 

vuoden päähän. Budjetteja päivitetään useammin kuin pitkän aikavälin suunni

telmia. Budjetin päivityksessä erotetaan Merchants (1998, 340) mukaan budje

tin käyttö toiminnan suunnitteluun ja suorituksen arviointiin. Suorituksen arvi

ointia varten budjetti pidetään yleensä ennallaan eli johdon edellytetään saa

vuttavan alkuperäiset budjettitavoitteensa, vaikka liiketoimintaolosuhteet olisi

vatkin muuttuneet seurantakaudella. Sen sijaan investointien suunnitteluun, ra

hoitussuunnitteluun ja rekrytointitarpeiden suunnitteluun käytetään päivitettyjä 
budjetteja.

Yritysten suunnittelu- ja budjetointijärjestelmiin vaikuttaa myös se, kuinka paljon 

halutaan ohjeistaa suunnittelua erilaisten suunnittelukäsikirjojen ja muistioiden 

avulla. Ohjeistuksen järkevä käyttö säästää aikaa ja varmistaa prosessin toimi

vuuden. Merchantin (1998, 341) mukaan yritysten tulisi välttää liian yksityis

kohtaista ohjeistusta. Tällöin ohjeistuksen pitäisi antaa linjajohdolle vapauksia 

suunnitteluun ja sen toteuttamiseen persoonallisella ja kuhunkin organisaatioon 

sopivalla tavalla.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän sisältöön vaikuttaa myös suunnittelupro

sessiin osallistuvan henkilöstön määrä ja rooli. Linjajohto osallistuu yleensä ak

tiivisesti yrityksen suunnittelu- ja budjetointiprosesseihin, mutta muun henki

löstön rooli vaihtelee yrityksissä merkittävästi. Merchantin (1998, 341) mielestä 

erityisesti suunnittelijoiden ja kontrollereiden rooli ja määrä suunnitteluproses

sissa vaihtelevat yrityksittä!n. Suunnittelijoiden rooli voi olla joko analysoiva tai 

koordinoiva. Vaikka suunnittelijoiden rooli on olennainen suunnittelu- ja budje

tointiprosessissa, heitä voi Merchantin (1998, 341) mukaan olla siinä myös lii

kaa. Esimerkiksi General Electric luopui 350-henkisestä suunnitteluorganisaa-
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tiostaan ja tulee nyttemmin toimeen 20 kokopäiväisellä liiketoiminnan kehityk

sestä vastaavalla asiantuntijalla, joiden tehtävänä on yksikköjohdon avustami

nen eikä strategian luominen. Myös konserni- ja liiketoimintayksiköiden kont- 

rollereiden rooli vaihtelee vastaavasti. Merchantin (1998, 341) mielestä kont- 

rollereiden mittaustaidoille on käyttöä suunnittelussa, mutta keskittyminen kont- 

rollereiden määrällisiin suunnitelmiin ehkäisee luovan ja strategisen ajattelun 
prosessissa.

2.4.2 Sidosryhmät ja ympäristö

Yritysten suunnittelu- ja budjetointijärjestelmiin vaikuttavat yrityksen suhteet si

dosryhmiin ja ympäristöön. Behavioristisen yrityskäsityksen mukaisesti yritys on 

erilaisten sidosryhmien tavoitteellisen toiminnan ja päätöksenteon yhteenliitty

mä (Cyert & March 1992, 214-). Teorian perusajatukset ovat, että rationaalisia 

organisaation jäseniä rajoittaa tiedon ja laskelmien puute, ympäristön sopivuus 

on epätäydellistä ja organisaation jäsenten välillä on ratkaisematon konflikti. 

Näiden rajoitusten vuoksi eksplisiittiset ja ajankohtaiset laskelmat optimaalisuu

desta ovat kalliita ja mahdottomia. Neoklassisessa yritysteoriassa organisaatiot 

määrittävät, valitsevat ja toteuttavat optimaalisia vaihtoehtoja kun taas beha

vioristisessa ne yksinkertaistavat päätöksenteon ongelmia monin tavoin. Ne 

asettavat tavoitteita ja etsivät vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi mie

luummin kuin yrittävät löytää parhaimman mahdollisen ratkaisun. Parhaan 

mahdollisen ratkaisun sijaan tyydytään riittävän hyvään ratkaisuun. Behavioris

tisessa yritysteoriassa organisaatiot seuraavat tavoitteita mieluummin ajoittain 

kuin koko ajan, käyttävät peukalosääntöjä ja standardeja menettelytapoja. Teo

rian mukaan organisaation jäsenten käyttämät säännöt, menettelyt ja käytännöt 

eivät ole täysin määriteltyjä. Tämä perustuu historiallisiin tehottomuuksiin, jol

loin organisaation sopeutumisen prosessi on tärkeätä määritellä. Kolmannen 

ydinajatuksen mukaan organisaation jäsenten välillä on ratkaisemattomia kon

flikteja, joihin työsopimukset eivät anna ratkaisuja. Organisaation, sen alaryh

mien ja yksilöiden kiinnostuksen kohteista on jatkuvasti neuvoteltava, mutta 

yhteisymmärrystä on vaikea saavuttaa ja ylläpitää.

Behavioristinen yrityskäsitys on myös sidosryhmäteorian taustalla (Kyläkoski 

1990,15). Sidosryhmäteoriassa yrityksen sidosryhmien jäsenet antavat panok
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sensa yrityksen käyttöön ja vaativat tästä yritykseltä korvauksen. Tällöin sidos

ryhmillä tarkoitetaan kaikkia niitä ryhmiä, jotka ovat yhteydessä yrityksen toi

mintaan. Yrityksen johto on sidosryhmä, joka vastaa yrityksen toiminnan jatku

vuudesta. Koska yrityksen ja sen sidosryhmien välinen vuorovaikutus on li

sääntynyt merkittävästi, yritysjohdon on otettava huomioon, että esimerkiksi 

henkilöstö haluaa osallistua yrityksen operatiiviseen suunnitteluprosessiin ai

kaisempaa enemmän. Myös muut sidosryhmät edellyttävät yritykseltä sellaisia 

tietoja ja raportteja, jotka asettavat vaatimuksia myös yrityksen suunnittelu- ja 

budjetointijärjestelmälle. Esimerkiksi omistajat ovat kiinnostuneita yrityksen tu

loksesta, kasvumahdollisuuksista ja liiketoiminnan riskeistä ja asiakkaat tuottei

den ja toimintaprosessien laadusta

Yrityksen ympäristö jaetaan Kyläkosken (1990, 22) mukaan toimintaympäris

töön eli yrityksen ja sen sidosryhmien toimintakenttään ja arvoympäristöön, jo

ka on toimintaympäristön ulkopuolella ja vaikuttaa sieltä toimintaympäristöön. 

Käytännössä yritykset ja niiden toiminta- ja arvoympäristöt ovat aina ainutker

taisia sekä ajan ja toiminnan mukaan muuttuvia (Kyläkoski 1990, 23). Arvoym- 

päristö luo ja ylläpitää niitä odotuksia ja normeja, joita yrityksen toivotaan täyt

tävän. Toimintaympäristöön vaikuttaa yhä enemmän markkinatilanne. Näin 

mm. taloudelliset suhdanteet vaikuttavat yrityksen suunnittelu- ja budjetointijär

jestelmään. Esimerkiksi Borealiksessa (Lilius 1996, 30) budjetointi koettiin tur

hauttavaksi, koska muoviraaka-aineiden hinnat vaihtelivat budjettikauden aika

na hyvin paljon. Tämän vuoksi "jokasyksyiseksi rituaaliksi" muodostuneesta 

budjetoinnista päätettiin luopua. Tällaiset yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat 

epävarmuustekijät tulisikin ottaa huomioon suunnittelu- ja budjetointijärjestelmiä 

rakennettaessa. Myös Tikkasen (1997, 49) mukaan budjettiseurannassa sa- 

tunnaistekijöiden vaikutukset pitäisi poistaa ja johdon olisi poikkeusoloissa olta

va valmis herkemmin muuttamaan alkuperäisiä tavoitteitaan.

2.4.3 Uudet johtamisfilosofiat ja organisaatiorakenteet

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän valintaan vaikuttavat yritysten omaksu

mat uudet johtamisfilosofiat ja organisaatiorakenteet. Koska yritysten organi

saatiot madaltuvat, päätöksenteon ja vastuiden delegoiminen tulee tärkeäm

mäksi. Tämän vuoksi yritysten suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien proses-
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seja ja rakenteita pitäisi kehittää siten, että ne ovat käyttökelpoisia tässä uu

dessa tilanteessa.

Suuret yritykset eivät pysty työtehtävien välittömään ohjaukseen ja sen sijaan 

käytetään välillisiä laadunvalvontajärjestelmiä, budjettiseurantaa ja sisäistä tar

kastusta, jotta voitaisiin varmistua sovituissa laatu- ja kustannusrajoissa pysy

misestä. Tällaisessa ohjelmaohjauksen järjestelmässä esikuntahenkilöstö laatii 

kirjallisia yleisluonteisia ohjeita ja seuraa niiden noudattamista. Vaikka järjes

telmän tuottamat ohjeet ovat parhaassa tapauksessa tarkkaan harkittuja ja oi

keita, ohjausjärjestelmästä tulee persoonaton ja esikuntien ja operatiivisen 

henkilöstön välinen kuilu kasvaa usein aivan liian suureksi. Muu henkilöstö pi

tää esikuntaihmisiä teoreettisina ja byrokraattisina ja laskee mielellään leikkiä 

näiden todellisuudelle vieraista ohjeista, joiden noudattaminen on joskus hyvin

kin vaikeaa. (Bergstrand 1993,14-17).

Enää ei uskota, että keskitetty esikunta pysyisi antamaan suuryritysten ammat

titaitoisille työntekijöille neuvoja siitä, kuinka heidän tulee toimia nopeasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän vuoksi tarvitaan uusia ohjausjär

jestelmiä. Näin ohjelmaohjauksen sijaan on tullut tavoiteohjaus, jolloin halutaan 

kertoa työntekijöille, mitä yrityksessä on tehtävä, mutta annetaan heille mahdol

lisimman vapaat kädet valita työntekotavat kohtuuden rajoissa. Koska yrityk

sessä on kyse taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta, keskitytään talouden 

ohjaukseen. Talouden ohjauksessa yritykselle tai sen yksiköille asetetaan ta

loudelliset tavoitteet ja henkilöstölle annetaan kohtuullisen vapaat kädet käyt

tää erilaisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Useat työntekijät haluaisivat 

kuitenkin enemmän vapautta, jota rajoittavat määritellyt tehtäväalueet sekä yri

tyksen kokonaisuuden kannalta välttämättömät tuote-, laatu- ja palveluvaati

mukset. Kun yrityksessä nimitetään sopivat johtajat eri yksiköille ja annetaan 

heille vapaus valita taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen keinot, kriittiseksi 

tekijäksi muodostuu se, että kaikki tekevät työnsä suurin piirtein asetettujen 

suuntaviivojen mukaan. Tämän vuoksi talouden ohjausjärjestelmä ei voi olla ai

noastaan taloudellista tulosta seuraava vaan sen tulee sisältää myös yrityksen 

kokonaisuuden kannalta tärkeät laatu- ja palveluominaisuudet. (Bergstrand 

1993,14-17).



25

Yritysten raportointiin on siis tullut lisää tunnuslukuja uusien johtamismallien 

kuten laatujohtamisen ja ympäristöjohtamisen myötä. Yrityksen operatiivisissa 

tehtävissä työskenteleville henkilöille onkin tavallisesti enemmän merkitystä 

yrityksen operatiivista toimintaa kuvaavilla mittareilla kuten läpimenoajalla tai 

laadulla kuin taloudellisilla tunnusluvuilla. He pystyvät helposti kytkemään nämä 

mittarit todellisiin prosesseihin ja päättämään tarvittavista toimenpiteistä. Ta

loudellisia tunnuslukuja pidetään vaikeampina ymmärtää ja kytkeä operatiivisiin 

toimintoihin ja niitä pidetäänkin tärkeämpinä korkeammille hierarkiatasoille. 

Oletuksena on, että ei-rahamääräisten mittareiden osuus yritysten suunnittelu

ja budjetointijärjestelmissä kasvaa entisestään. Arwidin ja Samuelsonin (1993,

102) mukaan joissakin yrityksissä alimmilla organisaatiotasoilla on luovuttu ko

konaan taloudellissuuntautuneesta budjettivalvonnasta ja korvattu se ei- 

taloudellisella prosessilla. Heidän mielestään budjettivalvontaprosessi kehittyy 

siten, että se sisältää enemmän eri lähteistä yhdistettyä tietoa ja vaatii vähem

män aikaa ja ihmisiä. Tällä tavoin organisaation tehokkuuden oletetaan kasva
van.

Myös Johnsonin (1992) mielestä pitkän aikavälin kilpailukyvyn saavuttaminen 

vaatii yrityksiltä sellaisten mittareiden kehittämistä, jotka liittyvät asiakkaiden 

tarpeiden täyttämistä tukeviin prosesseihin. Tällöin prosesseja koskevan infor

maation avulla yritys voi lisätä joustavuuttaan ja reaktiokykyään (responsi

veness) ja siten menestyä paremmin globaalissa kilpailussa. Johdon laskenta

tointa tulisi Johnsonin (1992) mukaan käyttää taloudellisen tuloksen seurantaan 

ja yrityksen laajuuden ja rahoituksen suunnitteluun eikä liiketoiminnan ja työn

tekijöiden valvontaan. Hänen mielestään sellaiset yritykset, jotka valvovat 

työntekijöitä ja prosesseja laskentainformaation avulla, eivät tule selviytymään 

globaalissa kilpailussa. Johnsonin mielestä tarvitaankin ajattelutavan muutos 

eikä kehittyneempää johdon laskentatoimen järjestelmää. Uudessa ajatteluta

vassa yritykset luopuvat ylhäältä alaspäin suuntautuvasta laskentaperustei- 

sesta ohjausjärjestelmästä, jonka tuottama informaatio motivoi työntekijöitä 

manipuloimaan prosesseja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen si

jaan käytetään alhaalta ylöspäin suuntautuvaa tietoa, jonka avulla työntekijät 

valtuutetaan seuraamaan asiakkaiden tarpeiden täyttämisen kannalta tärkeitä 
prosesseja.
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Hopen ja Fraserin (1997, 2) mukaan johdon laskentatoimen toisen aallon -malli 

on palvellut yrityksiä hyvin teollistuneella aikakaudella. Yrityksen pitäisi kuiten

kin kehittää johdon laskentatointaan, jotta yritys olisi olemassa vielä informaa- 

tioaikakaudella. Hopen ja Fraserin mukaan informaatioaikakaudelle siirtymisen 

suurin este on yritysten käyttämä perinteinen budjetointijärjestelmä. Heidän 

mielestään yritysten siirtyminen tulosyksikkömalleista (M-malli) verkostomallei- 

hin (N-malli) epäonnistuu juuri tämän perinteisen budjetointijärjestelmän vuoksi.

Kuviossa 6 esitetään tulosyksikkömalli, jossa ylin johto on tiedon lähde, strate

gian luoja ja resurssien jakaja. Keskijohdon tehtävänä on valvoa ja linjajohdon 

toteuttaa toimenpiteitä. Tällaista mallia pidettiin sopivana 1920 -1970 -luvuille, 

jolloin taloudellinen pääoma oli tärkein strateginen resurssi. Hyvin kilpaillussa ja 

nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä tärkein resurssi ei ole kuiten

kaan enää taloudellinen vaan henkinen pääoma.

Kuvio 6. Tulosyksikkömalli

Tulosyksikkömalli (multidivisional, M-form model)

(resurssien jakajat)Ylin johto

Keskijohto (kontrolloijat)

(toteuttajat)Tu, osyksikköjohto

Kulttuuri: Käskytys, valvonta, sopimukset ja mukautuvuus 

-ähde: Hope& Fraser 1997, 2

Informaatioaikakaudelle sopiva verkostomaIN esitetään seuraavassa kuviossa.
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Kuvio 7. Verkostoinani

Verkostoinani (network, N-form model)

SBU:t '
(yrittäjät)

Kulttuuri: Vastuu, yrittäjyys, luottamus ja uskollisuus

Lähde: Hope & Fraser 1997, 2

Verkostomallissa linjajohto muodostuu yrittäjistä, strategikoista ja päätöksente

kijöistä, jotka sekä luovat että vastaavat uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Keskijohdon tehtävänä on yhdistää kyvykkyyksiä yli organisaatiorajojen sekä 

yrityksen ulkopuolisten kanssa. Ylimmän johdon tehtävänä on tuottaa inspiraa

tiota ja tarkoituksen tuntua sekä haastaa jatkuvasti tasapaino (status-quo). 

Verkostoinani on tulosyksikkömallia pehmeämpi ja orgaanisempi toimintamuo

to, joka keskittyy markkinoihin ja on rakenteeltaan kevyt ja vastaava.

Argyriksen (1998, 98) mielestä yritysten siirtyminen käskytys- ja valvontamal- 

lista (command-and-control) työntekijöiden valtuuttamiseen (empowerment) ei 

ole käytännössä onnistunut. Tämä johtuu hänen mielestään siitä, että yritysten 

muutosohjelmiin ja käytäntöihin sisältyy sisäisiä ristiriitoja, jotka lamaannuttavat 

innovaation, motivaation ja innostuksen. Vaikka johto teoriassa pitäisi työnteki

jöiden valtuuttamista hyvänä asiana, se osaa käytännössä käskytykseen ja val

vontaan perustuvan johtamistavan paremmin. Työntekijätkin pitävät yleensä 

valtuuttamista hyvänä asiana siihen saakka, kunnes heiltä edellytetään suu

rempaa vastuun ottamista. Argyris (1998, 99) toteaa, että valtuuttamisessa on 

kysymys lähinnä "keisarin uusista vaatteista", jolloin valtuuttamisesta kyllä pu

hutaan paljon, mutta hiljaa ihmetellään, miksei mitään kuitenkaan näy.
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2.4.4 Ihmisten käyttäytyminen ja budjetointi-ilmapiiri

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän valintaan vaikuttaa merkittävästi se, mil

laista käyttäytymistä työntekijöiltä odotetaan. Argyris tutki vuonna 1952 neljässä 

valmistusyrityksessä sekä operatiivisen että laskentahenkilöstön budjetointiin 

liittyviä arvoja, asenteita ja tuntemuksia (Birnberg et.al. 1983, 114 ja Briers & 

Hirst 1990, 234). Hänen tutkimuksensa mukaan budjetteja käytettiin painosta

misen, motivoinnin, ongelmien eristämisen ja korjaavien toimenpiteiden toteut

tamisen välineenä. Briersin ja Hirsiin (1990, 261) tutkimuksen mukaan johta

mistyyli ennustaakin erilaisia psykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä vaikutuk

sia. Birnberg et. ai. (1983,119-125) mukaan budjetointi voi aiheuttaa organi

saation toimivuuden kannalta kielteistä käyttäytymistä.

Ihantolan (1998, 84) tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että vaikka ihmiset ovat 

suhteellisen autonomisia ja vapaatahtoisia olentoja, organisaation johto voi 

edistää budjetoinnin toimivuuden ja organisaation tavoitteiden toteutumisen 

kannalta suotuisan budjetointi-ilmapiirin muotoutumista organisaatioon. Tällöin 

olennaista on johdon ihmistuntemus ja kyky soveltaa sitä. Johto voi pyrkiä 

muuttamaan budjetointia henkilöstön ideaalikäsitysten (eli millaista budjetoinnin 

pitäisi olla) suuntaiseksi muokkaamalla budjetointi-ilmapiirin osatekijöitä. Toi

saalta myös ideaalikäsityksiin voidaan vaikuttaa budjetteihin sisällytettävien 

merkitysten kautta. Tutkimuksen mukaan ilmeisen keskeistä organisaation 

budjetoinnin toimivuuden kannalta on ihmisen tajuntaan hänen elämänsä var

rella piirtyneet budjetointiin liittyvät merkitykset. Tällaiset sisäistyneet merkityk

set saattavat olla voimakkaita vallan ja muutoksen lähteitä organisaatiossa ja 

toisaalta myös uudistuksia voimakkaasti jarruttavia tekijöitä. Yritysten luopumi

set vuotuisesta budjetoinnistaan toiminnan ohjauksessa voivat olla osittain se

litettävissä näiden budjetointiin liittyvien merkitysten ja arvojen kautta. Esimer

kiksi Borealiksen johto oli havainnut, että budjetteihin liittyy sellaisia käsityksiä 

ja merkityksiä, joita ei pidetty lyhyen aikavälin suunnittelun onnistumisen kan

nalta myönteisinä. Tällaisia käsityksiä oli mm. että budjetit lasketaan pennin 

tarkkuudella ja tammikuussa säännöllisesti todetaan, että ne ovat käyttökel

vottomia. Budjetointia pidettiinkin eräänlaisena syystapahtumana, jonka jälkeen 

tammikuussa kaikki alkaa taas alusta. Näistä budjetointiin liittyvistä merkityk
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usohjauksen työvälineitä ja luopumalla budjetoinnista (Lilius 1996, 31).

Jos yrityksen johto haluaa kehittää lyhyen aikavälin suunnitteluprosessiaan, se 

voi kohdata merkittäviä ongelmia jo pelkästään sen vuoksi, että se yrittää 

muuttaa budjetointia, jonka henkilöstö käsittää omalla tavallaan (Ihantola 1998, 

84). Hänen mukaansa helpointa voikin olla lyhyen aikavälin suunnittelun ni

meäminen uudelleen joksikin muuksi kuin budjetoinniksi ja budjetoinnin lopet

taminen kokonaan. Tällöin muutosprosessi voidaan aloittaa alusta ilman bud

jetointi-käsitteen painolastia.

2.5 Suunnittelu-ja seurantaprosessit

Operatiivisen suunnittelujärjestelmän päätarkoituksena on lisätä tavoitteiden 

saavuttamisen todennäköisyyttä. Tämän vuoksi lyhyen aikavälin suunnittelu

prosessissa jokaiselle organisaatiotasolle on tärkeää määritellä tavoitteet. Ar- 

widin ja Samuelsonin (1993,101-102) mukaan suunnittelu-ja budjetointipro

sessin pitäisi alkaa tavoitteiden asettamisesta ja päättyä niiden toteutumisen 

arviointiin, jolloin asetetaan taas uusia tavoitteita. Yleiset tavoitteet käsittävät 

yleensä yrityksen kokonaisuudessaan, mutta yleisiä tavoitteita voidaan asettaa 

myös liiketoimintayksiköille ja divisioonille. Usein taloudellisia tavoitteita täyden

netään yksikköjen laadullisilla tavoitteilla. Järjestelmän pitäisi olla johdonmukai

nen siten, että erilaisten tavoitteiden tulisi johtaa koko järjestelmän yhteisiin ta

voitteisiin. Tavoitteiden pitäisi lisäksi olla motivoivia ja palkitsemisen tulisi kyt

keytyä tavoitteiden saavuttamiseen.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän tärkeä osa on todellisen tuloksen tar

kastelu ja vertailu suunnitelmaan ja budjettiin. Näissä tarkasteluissa keskitytään 

vertailemaan todellisen tuloksen ja tavoitteen eroja ja niiden pohjalta syntyvän 

keskustelun avulla voidaan paremmin ymmärtää miksi tavoitetta mahdollisesti 

ei ole saavutettu (Merchant 1998, 337). Tikkasen (1997, 49) mielestä seuran

tajakson pituus tulisi valita siten, että poikkeamien korjaukselle jää riittävästi ai

kaa.
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Jotta korjaavat toimenpiteet voitaisiin tehdä mahdollisimman pian, osastojen ja 

henkilöiden väliset vastuut tulisi määritellä jo suunnitelmaa tai budjettia laaditta

essa. Myös Bergstrandin (1993, 11) mukaan budjettiseurannalla selkiytetään 

vastuualueita ja varmistutaan siitä, että sovitut tavoitteet on saavutettu tai saa

vutetaan. Toisaalta Riistämän ja Jyrkkiön (1995, 364) mielestä budjetoinnin 

aloittaminen voi olla hyvä aika tarkistaa ja kehittää organisaatiota
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3 SUUNNITTELUJÄRJESTELMIEN ESITTELY

3.1 Perinteinen budjetointi

Hierarkinen suunnittelujärjestelmä muodostuu strategiasuunnittelusta, tavoite- 

suunnittelusta ja budjettisuunnittelusta (Kyläkoski 1990, 33). Strategia- ja ta- 

voitesuunnittelussa pysytään suunnittelujärjestelmän kahdella ylimmällä tasolla. 

Tavoitesuunnittelun viimeisessä vaiheessa päädytään yhden vuoden tavoittee

seen, joka onkin budjettisuunnittelua. Budjettisuunnittelun tavoitteena on laatia 

niin yksityiskohtaiset suunnitelmat, että niiden perusteella yksiköt voivat tehdä 

jokapäiväistä toimintaansa koskevia päätöksiä. Yksiköiden budjettitavoitteet 

johdetaan edellisen hierarkiatason tavoitteista.

Riistämän ja Jyrkkiön (1995, 350) mukaan "budjetti on yrityksen tai sen osaston 

toimintaa varten laadittu, mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen si

sältävä ja määrättynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu markkamääräinen, 

joskus myös määrällisesti ilmaistu toimintasuunnitelma." Oikein laaditun budje

tin avulla voidaan asettaa tavoitteita, arvioida toimintaa ja motivoida. Koska yri

tysjohto asettaa tavoitteita budjetin avulla, budjetointi on Tikkasen (1997, 49) 

mukaan vaihtoehtojen etsimistä, niiden vertailua ja valintojen tekemistä. Yrityk

sen budjettijärjestelmällä puolestaan tarkoitetaan Riistämän ja Jyrkkiön (1995, 

351) mukaan budjetoinnin ja budjettitarkkailun toimeenpanemiseksi laadittua 

toimintasuunnitelmaa. Tässä järjestelmässä on ohjeet budjettia varten kerättä

vistä ja käsiteltävistä tiedoista, käytettävistä lomakkeista, raportointiajanjak- 

soista sekä raporttien sisällöstä ja jakelusta. Budjettijärjestelmä määrittelee 

myös sen, miten budjettivastuut on jaettu organisaation eri osien kesken.

Budjetoinnin roolit Samuelsonin (1986) mukaan ovat suunnittelu, valvonta, 

budjetoijien käyttäytymiseen vaikuttaminen ja passiivinen rooli. Jos budjettival- 

vontaa ei käytetä, roolia ei luonnollisesti ole lainkaan. Budjetoinnin roolina on 

pidetty myös työntekijöitä kohtaavan epävarmuuden vähentämistä (Cyert & 

March, 1992) sekä organisaation olemassaolon oikeutusta (Mellemvik et. ai., 

1988). Lisäksi budjetointi on nähty vallan ja pelaamisen välineenä (Lindkvist & 

Eriksson, 1986). Tällöin budjetoinnin avulla ylin johto voi kasvattaa omaa val

taansa suhteessa yrityksen omistajiin ja muihin yrityksen työntekijöihin. Näiden
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budjetoinnin roolien avulla voidaan muodostaa kaksi pääryhmää: järjestelmän 

suunnittelijoita (suunnittelu, valvonta, käyttäytymiseen vaikuttaminen) ja käyttä

jiä eli budjetoijia koskevat roolit (omien etujen ajaminen, yksikön olemassaolon 

oikeutus, vallan kasvatus). (Amidi & Samuelson 1993, 95)

3.1.1 Budjetointimenetelmät

Vaikka yrityksen budjetoinnissa käytetäänkin laskentatointa paljon hyväksi, 

budjetointi on lähinnä organisatorinen ja rahoituksellinen ongelma. Käytännös

sä sovellettaviin budjetointimenetelmiin vaikuttaa paljolti se, mitä näkökohtia 

budjetoinnissa halutaan eniten painottaa. Tällä tavoin voidaan erottaa kolme 

budjetointimenetelmää: autoritaarinen eli jakomenetelmä (break down- mene

telmä), demokraattinen eli kokoamismenetelmä (build up- menetelmä) sekä 

yhteistyömenetelmä (Riistämä & Jyrkkiö 1995, 361). Näiden lisäksi on vielä 

Bergstrandin (1993,103) mukaan iteratiivinen budjetointimenetelmä, jolloin 

budjettia muokataan useita kertoja arvioiden täsmentämiseksi. Tällaisen me

netelmän ongelmana on sen vaatima suuri työmäärä.

Seuraavassa kuviossa esitellään break-down ja build-up -menetelmät.

Kuvio 8. Break-down ja build-up -budjetointimenetelmät

Break-down -menetelmä

yritysjohto Laadi ata A Budjettiesitys

budj.päällikkö
Esityksen Muutosehdotukset

r jako i i ►
W' Tarkastus

budj.vastuulliset i r
Kokoaminen

Build-up -menetelmä

yritysjohto

budj.päällikkö 1

budj.vastuulliset 1

Peruslähtökohdat

r

▲ Budjettiesitys
Kokoaminen

Ohjeet
r

Å k ►
Osabudjettiesitykset

Budjetin laadinta

Lähde: Bergstrand 1993,101
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Break-down -menetelmässä budjetoinnin suorittaa tietty henkilö tai ryhmä yri

tyksen johdon toimeksiannosta. Tällöin budjetoinnin perustana olevat toiminta

suunnitelmat ovat yksinomaan yrityksen johdon antamia. Budjetointi perustuu 

kokemukseen eikä yleistä taloudellista kehitystä kuvaavia indikaattoreita käy

tetä. Tällainen menetelmä on suhteellisen vaivaton ja nopea, ja se saattaa olla 

käyttökelpoinen budjetointia aloitettaessa sekä aivan pienessä yrityksessä 

(Riistämä & Jyrkkiö 1995, 361). Bergstrandin (1993,102) mukaan tällaista me

netelmää ei voi pitää henkilöstöä motivoivana, mutta se voi olla toimiva esimer

kiksi vakavassa kriisitilanteessa, jolloin tarvitaan vahvaa ja yhdenmukaista joh
toa.

Build-up -menetelmä on autoritaarisen menetelmän vastakohta. Tällöin kaikki 

budjettivastuussa olevat henkilöt ovat mukana budjetin laatimisessa ja he saa

vat mahdollisimman vapaasti asettaa omat tavoitteensa. Budjetin laadinta alkaa 

siitä, että yritysjohto ja mahdollinen budjettipäällikkö määrittävät budjetointia 

koskevat peruslähtökohdat ja ohjeet. Peruslähtökohdat kuvaavat suhdanne- ja 

markkinatilanteen vallitsevia oloja ja yleisiä myyntitavoitteita, joita yritysjohto 

haluaa käyttää työskentelyn pohjana. Ohjeet ovat enemmänkin hallinnollisia ja 

sääntelevät budjetointiprosessin kulkua. Tämän jälkeen budjetti laaditaan 

alimmasta budjetointivastuussa olevasta organisaatiotasosta ylöspäin. Lopuksi 

tiedot kerätään yhteen, tietoja yhdistellään ja niistä muokataan lopullinen bud

jetti.

Build-up -menetelmän käytön edellytyksenä on hyvä yhteenkuuluvuuden tunne 

ja se korostaa yksilöiden vastuuta. Koska jokainen budjettivastuullinen saa va

paasti asettaa tavoitteensa, tavoitteet saattavat olla helposti värittyneitä henki

lön oman ajatusmaailman mukaan liian positiivisiksi tai negatiivisiksi. Menetel

mä edellyttää myös tehokasta tiedottamista budjettiperusteista (Riistämä & 

Jyrkkiö 1995, 361). Bergstrandin (1993,102) mukaan menetelmä on ongel

mallinen myös sellaisessa tapauksessa, jossa budjettiesityksessä on vakavia 

puutteita ja budjetti on muokattava nopeasti uudestaan. Tällöin jotta budjetti 

voitaisiin hyväksyä, sitä joudutaan muuttamaan niin paljon, etteivät työntekijät 

enää ole valmiita ottamaan vastuuta laaditusta budjetista. Tämä saattaa vä
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hentää myös heidän mielenkiintoaan osallistua seuraavaan budjetointiproses
siin.

Käytännössä yritysten budjetointimenetelmänä käytetään yleensä break-down - 

ja build up -menetelmän välimuotoa eli yhteistyömenetelmää, jossa yhdistetään 

break-down- ja build-up-menetelmien hyvät puolet. Yhteistyömenetelmässä ku

kin vastuualue tai osasto osallistuu oman budjettinsa laatimiseen, mutta budjetit 

koordinoi pysyvä työryhmä. Työryhmä muodostuu kunkin osatoiminnon johta

jista tai muista johtavissa asemissa olevista henkilöistä. Sen päätehtävänä on 

huolehtia, että budjetit ovat realistisia ja koordinoituja ja budjettitavoitteiden 

saavuttaminen on todennäköistä. Budjettipäällikkö alaisineen huolehtii budje

toinnin käytännön toimeenpanosta ja toimitusjohtaja tai hallitus hyväksyy lopul

lisen budjetin. (Riistämä & Jyrkkiö 1995, 361)

3.1.2 Budjettityypit

Budjetti voi olla rakenteeltaan kiinteä, tarkistettu, rullaava tai liukuva. Seuraa- 

vassa kuviossa esitetään muutamia budjettityyppejä.

Kuvio 9. Muutamia budjettityyppejä 

Kiinteä

Tarkistettu

Rullaava

Liukuva

Lähde: Bergstrand 1993, 98
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Tavallisesti yrityksissä käytetään kiinteää budjettia. Kiinteä budjetti käsittää tie

tyn ajanjakson, joka on yleensä vuosi. Tällöin budjetti tehdään kerran vuodes

sa, mutta sitä voidaan päivittää esimerkiksi neljännesvuosittain uusien ennus

teiden pohjalta. Bergstrandin (1993, 99) mukaan kiinteän budjetin ohjausomi- 

naisuudet ovat parhaimmat, koska se voidaan vahvistaa kerralla ja se tarjoaa 

seurannalle selkeän pohjan. Kiinteän budjetin ongelmana kuitenkin on, että se 

voi menettää ajankohtaisuutensa. Tämän vuoksi useissa yrityksissä kiinteää 

budjettia täydennetään neljännesvuosittaisilla ennusteilla.

Tarkistettua budjettia korjataan ennalta määrätyin väliajoin loppuvuoden ajan eli 

jokaisella kerralla tarkistettava budjettiajanjakso on lyhyempi. Tällä tavoin bud

jetti saadaan pidettyä ajankohtaisena. Toisaalta Bergstrandin (1993, 98) mu

kaan tarkistettuun budjettiin saatetaan suhtautua väheksyvästi, koska budjetti- 

lukuja muutetaan koko ajan. Myös budjettiseuranta ja -vertailu on vaikeampaa, 

koska kiinteä, muuttumaton vertailukohta puuttuu.

Rullaavaa budjettia käytettäessä lähintä vuosipuoliskoa tai vuosineljännestä 

varten laaditaan tarkka budjetti. Sitä seuraavaa tai kahta seuraavaa vuosinel

jännestä tai vuosipuoliskoa varten laaditaan vain summittainen budjetti tai en

nuste. Tällä tavalla valmis budjetti ulottuu aina vuoden eteenpäin. Menetelmä 

on Bergstrandin (1993, 99) mukaan tarkistettua budjettia parempi, koska koko 

ajan on käytettävissä vuoden pituinen ennuste. Toisaalta työntekijöiden moti

vaatio saattaa huonontua jatkuvan budjetointityön vuoksi. Tikkasen (1997, 48- 

49) mukaan rullaavalla budjetoinnilla on käyttöä yrityksen rahoitusbudjeteissa.

Riistämän ja Jyrkkiön (1995, 342) mukaan liukuva budjetti on eräänlainen väli

muoto kertasuunnitelmiin liittyvien budjettien ja toistuvaistavoitteeksi asetettujen 

standardien välillä. Liukuvassa budjetissa budjetoidaan kustannukset toiminta- 

asteen funktiona. Tällöin kiinteät kustannukset budjetoidaan yleensä vakiomää- 

räisinä ja vain muuttuvien kustannusten määrä jää riippumaan toiminta- 

asteesta. Tavallisessa budjetissa tavoitteet ovat kiinteitä, mutta liukuvassa 

budjetissa tavoitteiden lukuarvot jätetään riippuvaisiksi toteutuvasta toiminta- 

asteesta. Liukuva budjetti on käyttökelpoinen tilanteessa, jossa toiminta-asteen 

odotetaan vaihtelevan laskentakaudesta toiseen. Liukuvan budjetin laatimistek-
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nilkkaan vaikuttaa jossain määrin myös tuotantotyyppi. Liukuvaa budjettia so

velletaan usein yhtenäis- ja rinnakkaistuotannoissa, joissa suoritekohtainen 

laskenta perustuu jakolaskentaan ja joissa tapahtuu usein tehonsopeutusta. 

Tehonsopeutuksen vuoksi suoritemäärän ja kustannusten välinen riippuvuus ei 

ole lineaarinen. Lisäyslaskennassa liukuvaa budjettia käytetään osastokohtai

seen yleiskustannusten budjetointiin. (Riistämä & Jyrkkiö 1995, 342)

3.1.3 Käsityksiä budjetoinnin käyttökelpoisuudesta

Budjetoinnin käyttöä ohjauskeinona on arvosteltu niin kauan kuin sitä on käy

tetty oli arvostelu sitten oikeutettua tai ei (Bergstrand 1993, 91). GE:n pääjoh

taja Jack Weichin mukaan "budjetointi on Amerikan yrityselämän kirous". 

Chryslerin pääjohtajan Bob Lutzin mielestä "budjetti on lannistamisen väline". 

Svenska Handelsbankenin entinen pääjohtaja Jan Wallander totesi, että "bud

jetti on tarpeeton paha".

Toisaalta budjetti Orthexin toimitusjohtajan Kari Kallosen mielestä voi olla jär

kevä vaihtoehto, jos yrityksen liiketoiminta kasvaa tai pienenee järjettömästi. 

Budjetilla voidaan tällaisessa tilanteessa saada kaaos hallintaan. Budjetista voi 

olla hyötyä myös silloin, kun taloudesta suoraan vastuullisten henkilöiden mää

rä on erittäin suuri - esimerkiksi 50 henkeä. Lisäksi perinteinen budjetointi voi 

hänen mielestään olla käyttökelpoinen, kun yritys lähtee mukaan liiketoimin

taan, joka on oman osaamisalueen ulkopuolella (Hope et. ai. 1999, 77)

Kritiikistä huolimatta useat yritykset käyttävät (vuosi)budjetointia lyhyen aikavä

lin talouden ja toiminnan ohjauksessaan. Tämä voi johtua siitä, ettei parempia 

suunnitteluvälineitä ole ollut käytössä tai siitä, että budjetointia pidetään sen 

ongelmista huolimatta vielä tehokkaimpana ohjausjärjestelmänä. Seuraavaksi 

käsitellään esimerkkejä kirjallisuudessa esitetyistä, budjetoinnin käyttökelpoi

suutta koskevista näkemyksistä akateemisen, konsultointipalvelulta tarjoavan ja 

yrityksessä työskentelevän henkilön näkökulmasta.

"Budjetointi vie liikaa aikaa ja johtaa byrokratiaan"

An/vidin ja Samuelsonin (1991,124) mukaan budjetointiprosessit voivat olla te

hottomia ja johtaa byrokratiaan, josta ei ole yrityksille hyötyä (tästä myös Birn-
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berg et. al., 1983). Myös Hopen ja Fraserin (1999, 4) mielestä vuosittainen 

budjetointi vie liikaa johdon aikaa ja lisää vähän arvoa. Budjetointi vei Schmidtin 

(1992,103) mukaan henkilöstön aikaa strategisilta pohdinnoilta, jolloin strategi

nen päätöksenteko hidastui. Hän havaitsi myös kymmenestä energian, liiken

teen ja pankkialan yrityksestä tutkiessaan, että jopa 5% henkilöstöstä oli koko

päiväisesti kiinni budjetointitehtävissä. Budjetointi sitoi siis paljon henkilöresurs

seja ja oli kallista. Bergstrand (1993, 92) toteaa, että budjetointia sanotaan 

työlääksi, sillä motivoidakseen se edellyttää suuren työntekijämäärän osallistu

mista. Connollyn ja Ashworthin (1994, 32) mukaan budjetointi on hyvin aikaa 

vievää verrattuna saavutettuihin tuloksiin ja se vaatii paljon tarkistuksia.

"Budjetointi pakottaa keinotekoiseen jaksotukseen"

Bergstrand (1993, 92) toteaa, että budjetointia kritisoidaan sen vuoksi, että se 

pakottaa keinotekoiseen ja luonnottomaan jaksotukseen. Tällöin yritystä ohja

taan kalenterivuosittain vain siksi, että laskentaihmiset ja tilintarkastajat halua

vat käyttää sellaista jaksotusta.

"Budjetoinnissa hyväksytään nykyiset kustannukset pohjaksi"

Schmidtin (1992, 103) tutkimuksen mukaan budjetoijat hyväksyivät edellisvuo

den kustannukset pohjaksi ja tekivät kustannuksiin vain pieniä lisäyksiä. Myös 

Connollyn ja Ashworthin (1994, 32) mukaan budjetointi hyväksyy nykyisen ku- 

lutason lähtötasoksi ja johtaa mielivaltaisiin kustannusten leikkauksiin. Näistä 

ongelmista huolimatta budjetointi on usein heidän mielestään käyttökelpoinen 

kustannustenhallinnan ja -valvonnan (cost-management control tool) välineenä 

ja siksi se on useille organisaatioille välttämätön.

"Budjetointi johtaa määräraha-ajatteluun"

Tikkasen (1997, 49) mukaan budjetti voidaan kokea välineeksi, jolla yritysjohto 

yrittää karsia kustannuksia. Jos budjetoiduissa kustannuksissa saadaan aikaan 

säästöjä, pelätään että seuraa vassa budjetissa toimintaan varattuja varoja pie

nennetään entisestään. Tämä voi aiheuttaa pelaamista ja tarpeettomia hankin

toja. Myös Bergstrand (1993,92) toteaa budjetin voivan johtaa määräraha- 

ajatteluun, jolloin budjettivuodeksi saadut määrärahat on pakko kuluttaa, jotta 

ensi vuoden määrärahat eivät pienene.
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"Organisaation muutokset eivät heijastu budjetointiin"

Schmidtin (1992,103) mukaan organisaatiorakenteen muutokset eivät heijas

tuneet budjetointiin ja usein budjetoijat päätyvätkin sellaisista kustannuksista, 

jotka eivät kuuluneet heidän vastuualueeseensa.

"Budjetti on epäluotettava"

Schmidtin (1992, 103) tutkimuksen mukaan budjetteja ei pidetty luotettavina. 

Budjettia pidettiin epäluotettavana esimerkiksi valuuttamuutosten vuoksi (Hope 

& Fraser 1999, 4). Bergstrandin (1993,92) mukaan budjetointia kritisoidaan 

usein siksi, että siinä tarvitaan paljon yksityiskohtaista pohjatietoa, joka vanhe

nee nopeasti. Koska tietojen päivittäminen on työlästä, ne voidaan jättää päi

vittämättä ja budjetista voi tulla jonkin ajan kuluttua suorastaan harhaanjohtava. 

Lisäksi budjetti voi perustua yksinkertaistettuihin ennusteisiin ja kaavamaisiin 

kuvauksiin.

"Perustuu lyhytaikaisten tavoitteiden saavuttamiseen"

Budjetoinnista voi tulla itsetarkoitus ja se voi estää reagoimista tilanteen vaati

malla tavalla. Tällöin lyhytaikaisen budjettitavoitteen saavuttamisesta voi tulla 

tärkeämpää kuin pitkäaikainen kannattavuus. Tämän vuoksi esimerkiksi Han

delsbanken luopui budjetoinnista (Wallander, 1997). Myös Bergstrandin (1993, 

92) mukaan budjetointia on kritisoitu siksi, koska se voi aiheuttaa organisaati

ossa lukkiutumia ja sellaisia päätöksiä, joita voi olla vuoden mittaan vaikeaa 

muuttaa riippumatta siitä, kuinka hyvät perusteet niiden muuttamiselle olisi.

"Luo nurkkakuntaisuutta ja heikentää ilmapiiriä"

Bergstrandin (1993, 92) mukaan budjetti saa aikaan epäsolidaarista nurkka

kuntaisuutta, jolloin jokaisen yksikön johtaja panostaa lähinnä omaan osas

toonsa eikä jaksa kiinnostua yrityksen muista osista. Arwidin ja Samuelsonin 

(1993, 104) mukaan koko yrityksen tavoitteita on pyritty edistämään myönteistä 

budjetointi-ilmapiiriä ja -kulttuuria kehittämällä sekä yhteisiä menettelytapoja 

vakiinnuttamalla. Perinteinen budjetointi lokeroi Wardellin (1999) mukaan yri

tyksen pieniin yksiköihin, jolloin yksiköillä ei ole mielenkiintoa ajatella toimintaa 

koko yrityksen näkökulmasta. Hänen mielestään budjetoinnin rooli olisikin arvi

oitava uudestaan, koska budjetti oikein toteutettuna voi olla tehokas ennusta

misen, suunnittelun ja työntekijöiden sitouttamisen väline.
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"Budjetti ei palvele eri sidosryhmien vaatimuksia"

Hopen ja Fraserin (1999, 4) mielestä budjetit eivät täytä eri sidosryhmien vaa

timuksia. Sijoittajat vaativat yritykseltä sijoitukselleen taloudellista tuottoa. Bud

jetit eivät kuitenkaan ota huomioon henkistä pääomaa, eivätkä siten tue osak

keenomistajan arvon kasvattamista. Asiakkaat odottavat yritykseltä kannatta

vuutta, tarpeiden tyydytystä ja luotettavuutta. Budjetit eivät kuitenkaan lisää 

asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä eivätkä tue asiakaskannattavuutta. Näin 

ajateltuna budjettitavoitteiden saavuttaminen ja asiakastyytyväisyys ovat vas

takkaisia tavoitteita. Liiketoimintaprosessien tavoitteet liittyvät aikaan, laatuun ja 

kustannuksiin, mutta budjetit eivät tue liiketoimintaprosessien kehittämistä tai 

jopa estävät sen. Henkilöstö odottaa työnsä edistävän yrittäjyyttä ja oppimista 

organisaatiossa, kun taas budjettien toteuttaminen edellyttää budjettiraameihin 

sopeutumista. Ylin johto odottaa budjettien antavan yrityksen toiminnalle ja yri

tyskulttuurille raamit, joustavat tavoitteet ja ennakoitavuutta eli oikeaa tietoa si

dosryhmien odotuksiin vastaamista ja päätöksentekoa varten. Budjetit kuiten

kin edistävät budjettiraameihin mukautuvuutta ja käskytys- ja valvontakulttuuria, 

johtavat inkrementaaliseen ajatteluun (pienet lisäykset budjettilukuihin) ja anta

vat epäluotettavia ennusteita.

"Budjetointi ei tue yrityksen arvon kasvattamista"

Hope et. ai. (1999, 72) väittää, että budjetoinnin käyttö operatiivisena suunnit

telujärjestelmänä vähentää sijoittajien kiinnostusta yrityksestä. Sijoittajat ovat 

kiinnostuneita yrityksen kyvystä tuottaa ylisuurta tuottoa sijoitetulle pääomalle, 

jolloin yrityksen kasvupotentiaali riippuu todennäköisesti aineettomasta pää

omasta. Hope ja Fraser (1999, 4) väittävät, että budjetointi siirtää huomion 

osakkeenomistajan arvon kasvattamisen pääasiallisista ajureista lyhyen aika

välin taloudellisiin mittareihin. Budjetointi ei siis ota huomioon aineettomia pää
omia.

"Budjetointi ei tue ei-rahamääräistä mittausta"

Hope ja Fraser (1997, 2) väittävät, että useat hyvin suunnitellut organisaa

tiomuutokset siirtyä valvontakulttuurista yrittäjyyden ja oppimisen kulttuuriin 

kaatuvat, koska johdon käyttäytyminen ei muutu budjetointijärjestelmän käytön 

vuoksi. Tämän vuoksi esimerkiksi ei-rahamääräisten mittareiden ja balanced
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scorecardin käyttöön ottamisella ei päästä haluttuihin tuloksiin. Myös Wardellin 

(1999) mukaan perinteinen budjetointi ei pysty käsittelemään uusia mittareita 
kuten innovointi ja laatu.

"Paras johtaja-aines karttaa budjetoivia yrityksiä"

Parhaan johtaja-aineksen väitetään karttavan yrityksiä, jotka käyttävät operatii

visena suunnittelujärjestelmänään budjetointia (Hope et. ai 1999, 72). Hope et. 

ai. perustivat väitteensä McKinseyn (Chambers et. ai. 1998, 44-57) tekemään 

tutkimukseen, jossa selvitettiin, miksi johtajat valitsevat tietyn yrityksen toisen 

yrityksen sijaan. McKinseyn konsultit tekivät tutkimusta erilaisilla aloilla toimivis

sa 77 suuressa yrityksessä, jotka olivat menestyneet joko hyvin tai keskinker

taisesti osakkeenomistajan arvon kasvattamisessa. Yrityksissä tehtyjen haas

tatteluiden lisäksi haastateltiin johtavia akateemisia tutkijoita sekä käytettiin ns. 

ohjausryhmää, jolla tulosten todenperäisyys pyrittiin varmistamaan. Lähtökoh

tana tutkimukselle oli amerikkalaisyrityksen huomio, että yritysten oli vaikeaa 

houkutella ja pitää hyvää henkilöstöä. Erityisesti hyvistä tuloksentekijöistä divi

sioonien ja kriittisten prosessien johtotehtävissä oli puutetta ja tilanteen oletet

tiin vielä huononevan.

McKinseyn tutkimuksen (Chambers et. ai. 1998, 50) perusteella hyvien tulok

sentekijöiden motivaatiotekijät jaettiin yritykseen ja yrityskuvaan, työpaikkaan 

sekä palkitsemiseen ja elämäntyyliin liittyviin tekijöihin. Yrityskuvaan liittyvistä 

syistä tärkeimpinä syinä yrityksen valintaan olivat ”arvot ja yrityskulttuuri”

(58%), "hyvin johdettu" (50%) ja "yrityksellä on jännittäviä haasteita" (38%). 

Työpaikkaan liittyvistä tekijöistä tärkeimmät olivat ”vapaus ja itsenäisyys”

(56%), ”jännittävät haasteet” (51%) sekä "urakehitys ja kasvu" (39%). Näiden 

tulosten perusteella Hope et. ai. päättelivät, että koska budjettien väitetään 

vahvistavan käskytys- ja kontrollointikulttuuria, rajoittavan yksilöiden vapautta ja 

itsenäisyyttä, budjetit tukahduttavat juuri ne haasteet, jotka houkuttelevat pa

rasta johtaja-ainesta yritykseen (Hope et. ai. 1999, 72).

"Budjetoinnissa keskitytään toiminnan panoksiin tuotosten sijaan"

Connollyn ja Ashworthin mukaan perinteisen budjetoinnin suurin heikkous liittyy 

siihen, että se keskittyy toiminnan tuotoksien (tilaukset, laskut, vierailleet asiak
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kaat) sijaan panoksiin (palkat, laitteistokustannukset, kulut), jotka ovat parem

min ilmaistavissa rahamääräisesti.

"Budjetti sekoittaa ennusteet ja tavoitteet"

Borealiksen Bjartes Bogsnesin (Lilius 1996, 31) mukaan budjetti sekoittaa en

nusteet ja tavoitteet. Hänen mielestään budjetin tavoitteena on pääoman käy

tön tehostaminen, joka on aina mahdollista suhdannetilanteesta riippumatta. 

Budjetti myös hidastaa organisaation reaktionopeutta, mikä on voimakkaiden 

suhdannevaihteluiden ympäristössä suuri ongelma.

3.2 Perinteistä budjetointia korvaavia ja täydentäviä menetelmiä

3.2.1 Moniulotteinen budjetointi

Moniulotteisen budjetoinnin lähtökohtana on yritysjohdon tarve käyttää ihmisten 

tietoja ja asiantuntemusta tehokkaasti hyväksi. Tämä toteutetaan hajautetuilla 

järjestelmillä, joilla asiantuntijoiden tieto, tietämys ja kokemukset siirretään yri

tyksen yhteiseksi pääomaksi ja kehittämispotentiaaliksi. Moniulotteisella bud

jetointijärjestelmällä tarkoitetaan Sataman (1995, 49-51) mukaan järjestelmää, 

jossa tiettyyn tietoon liittyy useita muita tietoja tai vähintään yksi tieto. Tällai

seen malliin voidaan liittää rajaton määrä ulottuvuuksia ja liitoksia. Relaatiora- 

kenteelle on tunnusomaista, että tietty tieto esitetään tauluissa vain kerran. Mo

niulotteisella budjetoinnilla pystytään kuvaamaan entistä paremmin henkisten ja 

aineellisten resurssien käyttö ja niiden kustannusvaikutukset. Moniulotteisen 

budjetoinnin väitetään parantavan nopeiden tilannearvioiden tekoa suurestakin 

tietomassasta ja tilannearvioinnin tarvitsemaa selityskykyä. Johdolle pystytään 

antamaan entistä korkealaatuisempaa ohjaustietoa entistä nopeammin ja mo

niulotteinen budjetointi tarjoaa työkalun myös hanke- ja projektijohtamisen tar

peisiin. Kaikkia tehokkaaseen johtamiseen tarvittavia tietoja voidaan ylläpitää ja 

raportoinnissa voidaan yhdistellä sopivasti näitä tietoja. Lisäksi muutostarpeet 

ja kehittämispotentiaalit ilmaistaan entistä selvemmin, tarkemmin ja oikea- 

aikaisemmin. (Satama 1995, 49-51)

Schmidt (1992,104) esittää toisentyyppistä moniulotteista budjetointimenetel- 

mää korvaamaan perinteisen budjetoinnin tehottomaksi katsomiaan menetel
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miä. Tässä moniulotteisessa budjetoinnissa (multidimensional budgeting, MDB) 

edetään neljän vaiheen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan toiminto- 

kohtainen budjetti, sitten tuotebudjetti, asiakasbudjetti ja viimeiseksi strate- 

giabudjetti. Schmidtin mukaan menetelmä tarjoaa paremman välineen resurs

sien kohdistamiseen ja valvontaan. Tällöin strategian ja budjetin yhteys on sel

keämpi, saadaan yksityiskohtaisempia vertailuja kuluista ja asiakkaan arvosta. 

Myös korjaavien toimenpiteiden tekeminen on helpompaa.

3.2.2 Toimintopohjainen budjetointi

Toimintolaskennan taustalla on perinteinen omakustannuslaskenta. Toiminto

laskennassa pyritään ensin määrittämään välittömät palkka- ja raaka-ainekus- 

tannukset samaan tapaan kuin perinteisessä omakustannuslaskennassakin. 

Sen jälkeen perehdytään yksityiskohtaisesti yleiskustannuksiin. Kustannuksia 

vaativa toiminta luokitellaan toimintoihin. Jokaisen toiminnon osalta tutkitaan, 

mitkä kustannusten aiheuttajat (kustannusajurit) saavat aikaan kustannusten 

laskua tai kasvua. Sen jälkeen kustannukset kohdistetaan näiden tekijöiden 

pohjalta tuotantotekijöitä käyttäneille tuotteille. Toimintolaskennan käyttöönotto 

on johtanut joissakin yrityksissä tuotteiden välisen kustannusten jaon ja kan

nattavuuslaskelmien mullistavaan muuttumiseen. Yleensä suurivolyymisten 

tuotteiden kustannukset ovat alentuneet, kun taas pienivolyymisten tuotteiden 

yksikkökustannukset ovat kasvaneet tuntuvasti. Näistä tuotteista ei kuitenkaan 

voida aina luopua, sillä niillä voi olla merkitystä tuotevalikoiman täydentäjinä tai 
tietyn asiakkaan pitämisessä.

Connollyn ja Ashworthin (1994) mukaan yritysten talousjohdon tulisi rohkaista 

yksikköjohtajia antamaan todellinen kuva tilanteestaan ja varmistaa, ettei yri

tyksen etu vaarannu asetettaessa yksikköjen omia tavoitteita. Todellisen kuvan 

antaminen on kuitenkin vaikeaa, koska yksiköt joutuvat kilpailemaan keske

nään samoista resursseista, niiltä odotetaan tiettyä tulosta ja niiden kustannuk

set voivat merkittävästi vaihdella vaikuttamattomissa olevien seikkojen vuoksi. 

Connollyn ja Ashworthin mielestä budjetointiprosessista tulisi avoimempi, rei

lumpi ja osallistavampi integroidun toimintopohjaisen budjetoinnin avulla. Hei

dän mielestään toimintopohjainen budjetointi johtaa yrityksen vision, strategian, 

tavoitteiden ja suunnitelmien tehokkaaseen toteutukseen, tavoitteiden tehok
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kaaseen kommunikointiin, niukkojen resurssien optimaaliseen jakamiseen, jat

kuvaan parantamiseen ja keskittymiseen kriittisiin menestystekijöihin sekä joh

don sitoutumiseen sovittujen budjettitavoitteiden saavuttamiseksi.

Connolly ja Ashworth ovat kehittäneet nelivaiheisen lähestymistavan toiminto- 

perusteisen budjetoinnin toteuttamiseksi, joka esitetään kuviossa 10.

Kuvio 10. Nelivaiheinen lähestymistapa onnistuneeseen budjetointiin

VISIO

ULKOINEN ARVIOINTI

TALOUDELLINEN YHTEENVETO

SISÄINEN RESURSSIEN ALLOKOINTI

SUORITUSTASOJEN UUDELLEENARVIOINTI

Lähde: Connolly & Ashworth 1994, 33

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan yrityksen ulkoisen ympäristön ja kilpaili

joiden arviointi (external assessment). Ulkoisen arvioinnin avulla pyritään mää

rittelemään yrityksen strategia ja asemoidaan sen tuotteet ja palvelut suhteessa 

kilpailijoihin. Toiminnan volyymiä koskevien arvioiden avulla selvitetään tarpeel

liset toimenpiteet ja niiden suorittamiseksi tarvittavat resurssit. Toisessa vai

heessa keskitytään yrityksen sisäisten resurssien hallintaan. Tällöin pohditaan 

kriittisesti yrityksen mahdollisuuksia (options). Budjetin ja parannustoimenpitei

den määrityksen jälkeen siirrytään kolmanteen vaiheeseen. Tässä vaiheessa 

toteutunutta suoritusta verrataan jatkuvasti ei ainoastaan kustannuksiin, vaan 

myös muihin tärkeisiin kriteereihin, kuten palvelutasoon, laatuun ja asiakkaita
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koskeviin mittareihin. Näiden kolmen vaiheen jälkeen tehdään yhteenveto re

surssipäätösten taloudellisista vaikutuksista. Connollyn ja Ashworthin mukaan 

integroidulla toimintopohjaisella budjetoinnilla pysytään paremmin tukemaan 

yrityksen sisäisten resurssien hallintaa ja toiminnan arviointivaihetta eli lähes

tymistavan keskimmäisiä vaiheita. (Connolly & Ashworth 1994, 33)

Toimintopohjaisessa budjetoinnissa resurssien hallinta määritellään toimintojen 

resurssitarpeen kautta. Tällä pyritään parantamaan resurssien hallintaa ja 

budjetointia sekä tekemään ne luotettavammaksi. Connollyn ja Ashworthin mu

kaan toimintoperusteisella budjetoinnilla määritellään toimintojen yhteydet ja 

niiden ajurit (drivers), jolloin kiinnitetään huomiota ajureihin, jotka luovat asiak

kaalle arvoa. Heidän mielestään toimintoperusteisen budjetoinnin käyttö on pe

rusteltua silloin, kun tarvitaan tietoa toiminnan tasossa tapahtuvien muutosten 

kustannusvaikutuksista tai siitä, miten yksikön päätös vaikuttaa toiseen, jotta 

voitaisiin varmistaa niukkojen resurssien optimaalinen jakaminen koko yrityk

sessä. Grasson (1997, 29) mielestä suunnittelun ja resurssien hallinnan väli

neinä toimintopohjainen budjetointi ja seuraavaksi käsiteltävä nollapohjabudje- 

tointi ovat merkittävä parannus perinteiseen budjetointiin verrattuna.

3.2.3 Nollapohja- tai tavoiteperusteinen budjetointi

Nollapohjabudjetointia (Zero-Base Budgeting, ZBB) tai tavoiteperusteista bud

jetointia (priority-based budgeting, PBB) on käytetty lähinnä kustannusten 

alentamiseen. Nollapohjabudjetoinnin juuret ovat 1920-luvulla ja Texas Instru

ments otti sen käyttöön johtamisvälineenä vuonna 1969.1980-luvulle tultaessa 

toimintolaskennan ja toimintojohtamisen suosio kasvo! nollapohjabudjetoinnin 

kustannuksella, koska niitä pidettiin kustannustehokkaampina tapoina yleis

kustannusten valvonnassa ja tehokkuuden kehittämisessä (Grasso 1997, 22).

Nollapohjabudjetoinnin erona perinteiseen budjetointiin on sen keskittyminen 

toimintoihin ja ohjelmiin perinteisen budjetoinnin yksikköjen ja kustannuspaik

kojen sijaan. Vaikka menetelmän alkuperäisenä tavoitteena oli kustannusten 

valvonta, menetelmää alettiin käyttää myös välillisten yleiskustannusten ja har

kinnanvaraisten kustannusten (discretionary support costs) määrittämiseen 

(Grasso 1997, 22). Connollyn ja Ashworthin mukaan nollapohjabudjetoinnilla



karsitaan kustannuksia kyseenalaistamalla yritystoiminnan ylläpitämistoimin- 

not. Tähän pyritään toimittaja - vastaanottaja (supplier-receiver)- kuvauksilla.

Nollapohjabudjetoinnissa budjettikeskusteluihin lähdetään nollatilanteesta. Suu

rissa yrityksissä tällainen menetelmä vaati valtavan määrän työtä budjettimate- 

riaalin läpikäymiseksi. Siksi Bergstrandin (1993,114) mukaan oli tarpeellista 

organisoida budjetointi tehokkaasti. Näin nollapohjabudjetoinnista kehitettiin 

harkittu rutiini, johon sisältyivät päätöksentekoyksiköt, päätöspaketit, syste

maattinen priorisointi ja kelvottomimpien ideoiden poissulkeminen.

Nollapohjabudjetoinnin suurimmat hyödyt ovat Bergstrandin mukaan se, että 

pystytään selvittämään yrityksen resurssien erilaisten käyttötapojen vaikutukset 

ja se, että nykyiselle toiminnalle voidaan tietoisesti etsiä vaihtoehtoisia mene

telmiä ja resurssien käyttötasoja. Lisäksi järkeistämisprosessiin voidaan ottaa 

mukaan useita työntekijöitä ja heidän osaamistaan voidaan käyttää hyväksi. 

Haittoja ovat Bergstrandin mukaan mm. se, että organisaation historiaa ei käy

tetä hyväksi ja järjestelmää on helppo petkuttaa päätöspaketteja manipuloi

malla. Hänen mielestään nollapohjabudjetointi palvelee enemmän keskitettyä 

ohjausta kuin hajautusta, mutta voi olla kiinnostava keino kustannusten leik

kaamisessa. Drury n (1996, 487) mielestä nollapohjabudjetoinnin suurin ongel

ma on sen kuluttama aika. Toisaalta hänen mielestään menetelmää ei tarvitse 

toteuttaa kaikkialla organisaatiossa, vaan sitä voidaan käyttää selektiivisesti 

vain niissä osissa, joissa johto kokee kustannusten alentamisen olevan tarpeel
lista.

Sekä toimintobudjetointi että nollapohjabudjetointi perustuvat yksityiskohtaiseen 

toimintoanalyysiin. Grasson (1997, 22) mukaan kumpikin menetelmä on toteu

tettavissa, jos toimintoanalyysi on tehty. Connollyn ja Ashworthin mukaan nol

lapohjabudjetointi tukee toimintopohjaista budjetointia. Heidän mukaansa bud- 

jetointimenetelmät tarjoavat yhdistettyinä tehokkaan tavan määrittää optimaali

nen resurssitaso kullekin valitulle toiminnolle budjettikaudeksi.
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3.2.4 Rullaava ennustaminen

Rullaavan ennustamisen käyttöä on tutkinut mm. CAM-I Inc. (Consortium for 

Advanced Manufacturing - International) Beyond Budgeting Round Table- oh

jelman puitteissa. CAM-I on voittoa tavoittelematon, kansainvälinen tutkimus

yhteisö, jonka jäseninä on yritys- ja akateemisen maailman edustajia. Yhteisön 

tavoitteena on ratkaista jäsentensä johtamiseen ja tekniikkaan liittyviä käytän

nön ongelmia ja se tunnetaan ehkä parhaiten toimintolaskentamenetelmän ke

hittämisestä. Järjestön jäsenet rahoittavat sen toiminnan.

Beyond Budgeting Round Table (BBRT) -projekti aloitettiin vuonna 1998 ja sii

nä on mukana 33 enimmäkseen suurta eurooppalaista ja amerikkalaista yri

tystä. BBRT-projektin mukaan yritysten liiketoimintaympäristö on muuttunut pe

rusteellisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Nyt yritykset kilpailevat markkina- 

johtoisessa palvelutaloudessa, joka edellyttää yrityksiltä nopeaa reagointia asi

akkaiden tarpeisiin. Myös yritysten organisaatiot ovat madaltuneet ja päätök

sentekoa on hajautettu. Projektin lähtökohtana on väite, että yritysten siirtymi

nen uusin johtamismalleihin epäonnistuu perinteisen budjetoinnin käytön takia 

ja yritykset palaavat hiljalleen takaisin vanhaan käskytys- ja valvontakulttuuriin. 

Projektin tavoitteena onkin selvittää, onko perinteisen budjetoinnin käyttö sekä 

menetelmänä että henkisesti muutoksen este yrityksissä ja miten perinteisen 

budjetoinnin voisi korvata.

Projektissa perehdytään menestyvien, budjetoinnista luopuneiden yritysten toi

mintatapoihin sekä kehitetään yleisiä budjetoinnin korvaamisen toimintamalleja 

ja menettelytapoja uuden järjestelmän käyttöön ottamisessa. Perinteisen bud

jetoinnin kehittämisen lähtökohtana on toimintolaskennan käyttökelpoisuus ja 

oletus, että kaikkien johtamisjärjestelmien lopullisena tavoitteena on strategian 

ja operatiivisen toiminnan mahdollisimman tehokas yhdistäminen. Projektin anti 

siihen osallistuville jäsenille ovat yritysvierailuista ja koko projektista tehdyt ra

portit, yhdessä laadittu ohjeistus sekä osallistujien keskenään jakama koke

mus. Projektin vetäjinä toimivat konsultit Jeremy Hope ja Robin Fraser.
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BBRT-projektin mukaan vain hyvin harvat yritykset olivat todella luopuneet 

budjetoinnista ja nämä yritykset olivat pääasiassa skandinaavisia. Tämän pää

teltiin johtuvan mahdollisesti siitä, että pienessä liiketoimintayhteisössä innova

tiiviset ajatukset omaksutaan nopeasti. Skandinaavisten yritysten epäiltiin koh

taavan myös enemmän epävarmuutta useiden toimiessa globaalisti. Lisäksi ar

veltiin, että skandinaaviset yritykset luottivat helpommin henkilöstön arviointiky

kyyn kuin laskentatoimen dataan. Projektin mukaan nyttemmin myös useat 

muut yritykset näyttävät olevan luopumassa budjetoinnista. Projektissa hah

moteltu uusi yrityksen ohjausmalli, jossa ei käytetä perinteisiä budjetteja lain

kaan, esitellään seuraavassa kuviossa.

Kuvio 11. Vaihtoehtoiset ohjaustavat BBRT -projektin mukaan

Perinteinen malli Uusi, hahmottuva malli

Visio
L

Strategia

r
Suunnittele ja budjetoi

Vuosittainen sykli 
Laskentatoimen fokus

r
Kontrolli
Suunnassa
pysymisen
varmistaminen

Tavoitteet
Strategiat
Suunnitelmat
Ennusteet
Raportointi

Jatkuva prosessi 
Rullaavat ennusteet 
Arvon luomisen fokus

Kulttuuri - toimintaohjeet, Kulttuuri - yrittäjyys ja oppiminen
niiden tarkka noudattaminen,
valvonta

-ähde: Hope et. ai. 1999, 73 ja Hope & Fraser 1999, 8

Perinteisessä mallissa vision ja strategian perusteella laaditaan suunnitelmat ja 

budjetit vuosittain. Tällöin luotetaan siihen, että vuodeksi laadittu ja neuvoteltu 

budjetti ohjaa johdon suoritusta ja kontrolloinnilla vain varmistetaan suunnassa 

pysyminen. BBRT -projektin mukaan tällainen prosessi on liian hidas ja jäykkä 

nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Projektin hahmottelemassa uudes

sa ohjaustavassa irrottaudutaan vuosittaisesta syklistä. Tällöin tuetaan toimin

tatapaa, jossa yhdistetään lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli ja niitä koskevia
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katsauksia tehdään jatkuvasti ja operatiivista toimintaa kehitetään koko ajan. 

Nämä katsaukset koskevat esimerkiksi tiettyä liiketoimintaa tai markkinasekto- 

ria ja niissä käsitellään tavoitteita, strategioita, toimintasuunnitelmia, ennusteita, 

tulosta ja riskejä. Näissä laaja-alaisissa katsauksissa keskitytään avainmittarei- 

hin, odottamattomiin (sekä positiivisiin että negatiivisiin) tulospoikkeamiin ja en

nusteisiin. Tällöin painotetaan eteenpäin katsomista, uusien mahdollisuuksien 

hyödyntämistä ja mahdollisilta riskeiltä suojautumista. Hopen ja F raseri n (1999, 

8) mukaan prosessissa hyödynnetään myös kehittyneitä tietojärjestelmiä.

Ohjelmassa hahmottuvan uuden johtamismallin mukaan budjetoinnista luopu

van yrityksen tulisi käydä läpi kymmenen kohtaa, jotka kuvataan myöhemmin 
kappaleessa 4.2.3 (Pertti Åkerbergin haastattelu).

Hope et. ai. (1999, 73) toteavat, että yrityksen koko, monimutkaisuus ja kilpai

lutilanne määrittelevät johtamisfilosofian ja johtamismallin tarpeen. Suunnittelun 

tavoitteena tulisikin heidän mukaansa olla yksiköiden toimintavapauden luomi

nen ja strategisen osaamisen hyödyntäminen. Tällöin yksikköjohdon tulisi pys

tyä arvioimaan strategisia vaihtoehtoja ja tehdä sellaisia taktisia päätöksiä, jot

ka ovat sopivia heidän omalle liiketoiminnalleen, mutta jotka ovat myös yhden

mukaisia konsernipolitiikan ja sen suuntaviivojen kanssa.

Uuden johtamismallin olennainen piirre on Hopen et. ai. (1999, 75) mukaan pit

källe viety hajautettu toimintatapa. Vallan delegoimisessa on kysymys strategi

sesta ajattelusta, tavoitteiden asettamisesta ja vastuusta tuloksesta. Epämuo

dollisempia, matalia ja joustavia organisaatioita on kuitenkin vaikeampi johtaa 

ja jotta linjajohto omaksuisi ”yrittäjänä omassa yrityksessä” -ajattelutavan tarvi

taan paljon tukea, koulutusta, tietoverkkoja ja jatkuvaa valmennusta. Koska uu

sissa organisaatiossa on vähemmän keskitason johtajia, vastuut on selvitettävä 

perusteellisesti. Palkitsemisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, halutaanko 

motivoida ihmisiä vai tarjota ylimääräistä rahallista palkkiota tiimin tai ryhmän 

tuloksesta. Motivointikeinona kilpailijan tai vertaisensa voittaminen on tehokas.

Muutoksen hyödyntäminen vie Hopen et. ai. (1999, 76) mukaan aikaa. Nope

asti konkretisoituvana hyötynä väitetään olevan johdon ajan säästö. Pitempiai

kaisina hyötyinä ovat heidän mukaansa radikaalimpi ajattelu, nopeampi pää
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töksenteko ja etulinjalle annettavan suuremman vastuun hyväksyminen. Lisäksi 

heidän mielestään hyötyinä ovat epävirallisten tiimien ja verkostojen muodos

tuminen yli eri organisatoristen tasojen ja palkitsemisjärjestelmien muuttami

nen. Tärkeimpänä muutoksena he pitävät kuitenkin em. strategian laadintaan ja 

johtamiseen liittyviä muutoksia. Muutoksen läpiviemisessä on tärkeää saada 

vaikutusvaltaisia ihmisiä organisaation eri tasoilta muutoksen taakse. Erityisen 

tärkeää on ylimmän johdon hyväksyntä ja talousfunktion uuden roolin selvittä

minen (Hope et. ai. 1999, 75).

3.2.5 Tasapainotettu mittarista

Ensimmäisen tasapainotetun mittariston (balanced scorecard) esittelivät Robert 

S. Kaplan ja David P. Norton vuonna 1992. Kirjoittajat, joilla on sekä tutkimus- 

että konsultointitausta, olivat kehittäneet 12 suuryrityksen kanssa menetelmiä, 

joilla voidaan mitata “tulevaisuuden organisaation” suorituksia. Kirjallisuudessa 

on kuvattu myös muita Kaplanin ja Nortonin mallia muistuttavia malleja. Tällai

sia malleja ovat mm. Maiselin Balanced Scorecard -malli, McNair et. al. Suori- 

tuspyramidimalli, Adams et. al. Suoritusmittausten tarkoitus -malli sekä Epstein 

ja Manzonin Tableau de Bord -malli. Yhteistä malleille on pyrkimys mitata toi

mintaa ja kytkeä mittarit yrityksen kokonaisstrategiaan. Mallit eivät ole tosin 

saavuttaneet yhtä suurta suosiota kuin Kaplanin ja Nortonin tasapainotettu 
mittarista.

Kaplanin ja Nortonin (1996a, 76) mukaan yrityksissä keskitytään liikaa perin

teisten, lyhyen aikavälin rahamääräisten mittareiden seuraamiseen eikä yrityk

sen kykyyn saavuttaa pitkäaikaiset strategiset tavoitteensa kiinnitetä huomiota. 

Tällainen keskittyminen lyhyen aikavälin tavoitteisiin erottaa strategian kehittä

misen ja sen toteuttamisen. Myös nykyiset tietojärjestelmät on usein rakennettu 

tukemaan lyhyen aikavälin tavoitteiden seurantaa. Uusia vaatimuksia talouden 

ohjausjärjestelmille ovat asettaneet myös entistä suuremmat ja monimutkai

semmat organisaatiot sekä uudet tekniikat ja valmistusprosessit. Perinteiset 

mittarit näyttävät jo tehtyjen päätösten seuraukset, mutta eivät anna riittäviä 

pohjatietoja pitkän aikavälin strategisen suunnan valintaa varten. Perinteiset 

taloudelliset mittarit eivät myöskään riitä laaja-alaiseen toimintojen suorituksen 

mittaukseen. Kaplanin ja Nortonin mukaan tasapainotettu mittarista -
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johtamisjärjestelmän tavoitteena onkin tukea yritysten muutosponnisteluja, li

sätä yhteistä ymmärrystä yrityksen strategiasta sekä asettaa yrityksen lyhyen ja 

pitkän aikavälin tavoitteet tasapainoon.

Tasapainotettuun mittaristoon on valittu taloudellisten mittareiden lisäksi myös 

muita mittareita. Nämä mittarit liittyvät asiakkaisiin ja heidän saamansa arvoon, 

sisäisiin liiketoimintaprosesseihin ja organisaation kykyyn tehdä uudistuksia ja 

parannuksia. Kaplanin ja Nortonin mukaan tasapainotettu mittaristo ei syrjäytä 

perinteisiä taloudellisia tunnuslukuja, vaan täydentää niitä. Mittaristossa neljälle 

näkökulmalle määritetään päämäärät, joissa onnistuminen on tärkeätä strategi

an toteuttamiseksi. Päämäärien saavuttamista tuetaan asettamalla välitavoit

teita ja määrittämällä niiden edellyttämät toimenpiteet. Etenemistä kohti pää

määriä seurataan niille määriteltyjen mittarien avulla. Seuraavassa kuviossa 

esitellään vision ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat neljä näkökulmaa.

Kuvio 12. Vision ja strategian toteuttamisen neljä näkökulmaa

'Jotta menestymme 
taloudellisesti, mite 
osakkaiden tutsi 
ajatella meistä?'

Páámáárát Mittani TavoitteetToimenpitee

"Jotta saavutamme 
visiomme, mitå 
asiakkaiden tulisi 
ajatella meistä?'

Páámáárát Mittarit Tavoitteet Toimenpiteet VISIO JA 
STRATEGIA

Sisäiset liiketoimintaprosessit

asiakkaat ovat tyytyväisiä, 
missä prosesseissa on 
onnistuttava
ennomaisesti?'

Páámáárát Mittarit Tavoitteet Toimenpiteet

Oppiminen ja kasvu
'Jotta saavutamme 
visiomme, miten 
säilytämme 
kykymme muuttua 
ja kehittyä?'

Páámáárát Mittarit TavoitteetToimenpiteet

Lähde: Kaplan & Norton 1996a, 76

Asiakasnäkökulma kertoo, mitä asiakkaiden tarpeita tyydytetään ja miksi asiak

kaat ovat valmiita maksamaan siitä. Asiakasnäkökulma on tavallaan koko mit- 

tariston ydin. Jos ei onnistuta tuottamaan oikeanlaisia tuotteita ja palveluja, jot

ka tyydyttävät kustannustehokkaasti asiakkaiden tarpeita sekä lyhyellä että pit

källä aikavälillä, ei saada myöskään tuloja ja liiketoiminta menettää merkittä

vyytensä. Asiakasuskollisuuden varmistamiseksi on tarpeen paneutua perin

pohjaisesti asiakkaiden ostoprosessiin. Kaplanin ja Nortonin (1992, 73) mukaan
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on saatava selkeä kuva siitä, miten paljon asiakas arvostaa esimerkiksi toimi

tusaikaa, laatua, toiminnallisuutta, palvelua tai hintaa. Vasta näiden asioiden 

selvittyä voidaan määrittää yleiset asiakkaisiin ja markkinoihin liittyvät strategiat 

ja siirtyä muiden näkökulmien pariin.

Prosessinäkökulmassa selvitetään, mitkä ovat ne yrityksen sisäiset prosessit, 

joiden avulla asiakkaiden tarpeet tyydytetään. Yrityksen täytyy päättää missä 

prosesseissa ja ydinosaamisalueissa sen täytyy olla ylivoimainen ja määritellä 

niihin sopivat mittarit. Tavoitteena on operatiivinen tehokkuus ja sellaisten pro

sessien eliminointi, jotka eivät suoraan tai edes epäsuorasti tuota asiakkaalle 

arvoa.

Kaplanin ja Nortonin (1992, 75) mukaan yrityksen kvkv innovoida, kehittyä ia 

oppia kytkeytyy suoraan yrityksen arvoon. Tällöin kehittämällä kykyä lanseerata 

uusia tuotteita, luomalla asiakkaalle lisää arvoa ja kehittämällä jatkuvasti ope

ratiivista tehokkuutta, yritys voi laajentua uusille markkinoille, kasvattaa tuotto- 

jaan ja siten lisätä osakkeenomistajan arvoa. Yrityksen menestyminen pitkällä 

aikavälillä edellyttääkin, että oikeanlaatuisia valmiuksia on kehitetty hyvissä 
ajoin.

Taloudellinen näkökulma osoittaa muiden näkökulmien strategisten valintojen 

taloudellisen tuloksen. Kaplanin ja Nortonin (1992, 77) mukaan taloudelliset ta

voitteet koskevat tyypillisesti kannattavuutta, kasvua ja arvoa osakkeenomista
jalle.

Mittaristo kertoo sekä yrityksen tilanteen mittaushetkellä tavoitteisiin verrattuna 

että viestittää mittaustulosten perusteella mahdollisesta tarpeesta muuttaa 

strategiaa. Mittariston tavoitteena on kiinnittää yritysjohdon huomio kaikilla or

ganisaatiotasoilla liiketoiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin. Oletuksena on, 

että kiinnittämällä huomio liiketoiminnan kannalta oleellisiin tekijöihin myös pe

rinteiset taloudelliset tunnusluvut korjaantuvat. Tavoitteita kuvaavien mittarei

den avulla on helpompaa ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Kaplanin ja Nortonin (1996a, 75) mukaan tasapainotettua mittaristoa käyttävän 

johdon ei tarvitse tulkita yrityksen suorituskykyä pelkästään lyhyen aikavälin ra-
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hataloudellisten mittareiden perusteella. Heidän mukaansa yritys voi käynnistää 

mittariston pohjalta seuraavassa kuviossa esitetyt neljä uutta johtamisproses

sia, jotka yhdistävät pitkän aikavälin strategiset tavoitteet lyhyen aikavälin toi

menpiteisiin.

Kuvio 13. Strategian johtamisen neljä prosessia

Lähde: Kaplan & Norton 1996a, 77

Vision esittäminen konkreettisesti
* vision selkiyttäminen
* yhteisymmärryksen saavuttaminen

Viestintä ja kytkennät
* viestintä ja valmentaminen
* tavoitteiden asettaminen
* palkitsemisen yhdistäminen 
suoritusmittare ¡hin

Strateginen palaute ja oppiminen
* yhteisen vision ilmaiseminen
* strategisen palautteen antaminen
* strategiakatselmusten tukeminen ja 
oppiminen

Liiketoiminnan suunnittelu
* tavoitteiden asettaminen
* strategisten hankkeiden koordinoiminen
* resurssien kohdentaminen
* välitavoitteiden määrittäminen

TASAPAINOTETTU
MITTARISTO

Vision esittäminen konkreettisesti -prosessin tavoitteena on auttaa johtoa saa

vuttamaan yhteisymmärrys yrityksen visiosta ja strategiasta. Kaplanin ja Norto

nin (1996a, 76) mukaan jotta ihmiset ottaisivat visio- ja strategiajulistusten sa

nat todesta, ne on ilmaistava yhtenäisten, pitkäaikaisia menestystekijöitä ku

vaavien päämäärien ja mittareiden muodossa, ja koko ylimmän johdon on olta

va niistä yksimielinen.

Yritysjohdon tehtävänä on viestiä strategia organisaation ¡okaiselle tasolle ia 

yhdistää se osastojen ia yksilöiden tavoitteisiin. Perinteisesti osastoja on arvi

oitu niiden välittömien taloudellisten tulosten perusteella ja yksilölliset kannus

timet on sidottu lyhyen aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Kaplanin ja Nortonin 

(1996a, 76) mukaan tasapainotettu mittaristo antaa johdolle keinon varmistaa, 

että kaikki ymmärtävät pitkän aikavälin strategian ja että osastojen ja yksilöiden 

tavoitteet on kytketty siihen. Jotta yksittäisten työntekijöiden suoritukset olisivat 

kokonaisstrategian mukaisia mittariston käyttäjät soveltavat yleensä kolmea
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keinoa: viestintä ja valmentaminen, tavoitteiden asettaminen ja palkitsemisen 

yhdistäminen suoritusmittareihin.

Liiketoiminnan suunnittelu -prosessissa yritysten tavoitteena on yhdistää liike

toiminnalliset ja taloudelliset suunnitelmansa. Lähes kaikissa organisaatioissa 

toteutetaan erilaisia muutoshankkeita, joista jokainen kilpailee ylimmän johdon 

ajasta, energiasta ja resursseista. Johtajien on vaikea nivoa näitä eri hankkeita 

yhteen saavuttaakseen strategiset päämääränsä. Tämä johtaa siihen, että 

hankkeiden tuloksiin petytään. Kaplanin ja Nortonin (1996a, 76) johtajien tulisi 

kohdistaa resursseja ja panna asioita tärkeysjärjestykseen tasapainotetun mit- 

tariston tavoitteiden pohjalta. Tällöin toteutettaisiin vain sellaisia hankkeita, jot

ka ovat yhteensopivia pitkän aikavälin strategisten päämäärien kanssa.

Kaplanin ja Nortonin (1996a, 82) mukaan tasapainotetun mittariston laatiminen 

edellyttää yrityksiltä strategisen suunnittelun prosessin ja budjetointiprosessin 

yhdistämistä. Yhdistäminen varmistaa sen, että budjetit tukevat strategian to

teuttamista. Tällöin yksiköt valitsevat strategian toteuttamista kuvaavia mitta

reita kaikista mittariston näkökohdista ja määrittävät niille tavoitteet. Sen jäl

keen ne määrittävät, mitä toimenpiteitä tavoitteet edellyttävät, valitsevat sovel

lettavat mittarit ja määrittävät lyhyen aikavälin välitavoitteet, jotka osoittavat hy

vin strategian toteutuksessa on edistytty. Kaplanin ja Nortonin mukaan mitta

riston kehittäminen antaakin yritykselle mahdollisuuden yhdistää rahalliset 

budjettinsa strategisiin päämääriin.

Neljännen prosessin eli strateginen palaute ia oppinen -prosessin tarkoituksena 

on kehittää yrityksen strategisen oppimisen kykyä. Olemassa olevat palaute- ja 

arviointiprosessit keskittyvät siihen, ovatko yritys, sen osastot tai yksittäiset 

työntekijät saavuttaneet ne taloudelliset tavoitteet, jotka niille tai heille on ase

tettu. Kun yrityksen johtamisjärjestelmät keskittyvät tasapainotetun mittariston 

ympärille, yritys pystyy seuraamaan lyhyen aikavälin tuloksiaan kolmelta uu

delta näkökannalta: asiakkaiden, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kas

vun kannalta ja arvioimaan strategiaa viimeaikaisten suoritusten valossa. Näin 

ollen mittaristo auttaa yrityksiä muokkaamaan strategioitaan tosiaikaisen oppi

misen pohjalta. (Kaplan & Norton, 1996a, 77)
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Tasapainotettuun mittaristoon kuuluu kolme strategisen oppimisen kannalta 

olennaisen tärkeää tekijää. Ensinnäkin siinä ilmaistaan yrityksen yhteinen visio 

ja määritetään selkein ja operatiivisin käsittein, mitä tuloksia yritys pyrkii saa

vuttamaan. Mittaristo viestii kokonaisvaltaisesta mallista, joka nivoo yksilöiden 

pyrkimykset ja saavutukset yksiköiden päämääriin. Toiseksi mittaristossa on 

mukana strateginen palautejärjestelmä, jonka avulla testataan, vahvistetaan ja 

muokataan liiketoimintayksikön strategian taustalla olevia oletuksia. Kolman

neksi mittaristo helpottaa strategisen oppimisen kannalta tärkeää strategiakat- 

selmusta. Jos liiketoimintayksikkö on tehnyt moitteetonta työtä tavoitteiden 

saavuttamiseksi, mutta tavoitteita ei ole saavutettu, strategian taustalla olevia 

oletuksia on tarkistettava. (Kaplan & Norton, 1996a, 84) Tasapainotetun mitta- 

riston ainutlaatuinen etu onkin, että se mahdollistaa johdon strategisen oppimi

sen. (Kaplan & Norton, 1996a, 85)

3.2.6 Muut menetelmät

Yritykset voivat käyttää suunnittelu- ja budjetointijärjestelmille asetettujen ta

voitteiden saavuttamiseksi myös muita suunnitteluvälineitä. Trendi raportointia 

voidaan käyttää kustannusten hallinnassa tai vaikkapa pienten investointien ar

vioinnissa. Yritykset käyttävät myös erilaisia kehittyneitä investointien hyväksy

mis- ja seurantamenettelyltä, joiden avulla yritys voi keventää esimerkiksi vuo

sittaista suunnittelu- ja budjetointiprosessiaan.

Yritys voi käyttää suunnitteluvaiheessa myös satunnaisuuksiin perustuvaa, 

skenaario- ja mitä-jos -suunnittelua (Merchant 1998, 336). Nämä suunnitteluvä

lineet palvelevat kuitenkin paremmin pitkän aikavälin strategista suunnittelua 

kuin lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjausta.
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4 OPERATIIVISEN SUUNNITTELUN TOTEUTUSTAPOJA YRITYKSISSÄ

4.1 Borealis-konserni

4.1.1 Yritysesittely

Borealis muodostettiin vuonna 1994 suomalaisen Nesteen ja norjalaisen Statoi- 

lin pääasiassa 1980-luvulla rakentamista kemian liiketoiminnoista. Tällä het

kellä sen omistavat Statoil (50%) ja Nesteen puolikkaan vuonna 1998 ostaneet 

itävaltalainen OMV AG (25%) ja abudhabilainen IPIC (25%). Borealiksella on 

keskitetty organisaatiorakenne, jossa Tanskassa sijaitsevalla pääkonttorilla on 

vahva asema. Organisaatio koostuu neljästä divisioonasta, joita ovat kaksi 

myyntidivisioonaa Polyolefins & Chemicals Division ja Performance Products 

Division, valmistusdivisioona Manufacturing Division ja liiketoiminnan kehittämi

sestä vastaava divisioona Business Development Division. Tuotantolaitoksia 

Borealiksella on kymmenessä maassa ja se harjoittaa myyntitoimintaa maail

manlaajuisesti. Eri maissa sijaitsevat valmistusyksiköt, kuten esimerkiksi Por

voon tuotantolaitos, kuuluvat valmistusdivisioonaan.

Borealis oli vuonna 1998 Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin poly- 

olefiinien tuottaja. Borealiksen päätuotteita ovat polyolefiinit (muoviraaka-aineet 

polyeteeni ja polypropeeni) ja petrokemian tuotteet (eteeni, propeeni, fenoli ja 

aromaatit). Borealiksen liikevaihto vuonna 1998 oli 2,7 miljardia euroa ja liike

voitto 166 miljoonaa euroa. Henkilöstöä sillä oli 6000. (Borealis 1998, 4)

Borealis sitoutuu läheiseen ja luovaan kumppanuuteen (partnership) tärkeimpi

en asiakkaiden, toimittajien ja paikallisten yhteisöjen kanssa sekä terveyden, 

turvallisuuden ja ympäristön jatkuvaan kehittämiseen. Yrityksen työntekijät kes

kittyvät asiakkaisiin, kustannusten seurantaan sekä taloudellisen tuloksen opti

mointiin, jotta yrityksen kilpailukyky syklisessä polyolefiiniteollisuudessa säily

tetään. (Borealis 1998, 3)
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4.1.2 Perinteisestä budjetoinnista luopuminen

Borealiksen liiketoiminnan syklisyys vaatii yrityksen ohjausjärjestelmiltä jousta

vuutta. Tulosbudjetointia joudutaan tekemään olosuhteissa, jossa päätuotteen 

markkinahinta voi vaihdella +/- 50 % muutaman kuukauden aikana. Markkina

hintojen heilahtelu voi myös johtaa tilanteeseen, jossa tehty kulubudjetti ei ole 

riittävän tiukka. Myös investointien ja yritysostojen ajoituksella on merkitystä. 

(Markku Korvenrannan haastattelu 20.9.1999)

Borealiksen perustamisvaiheessa käytettiin budjetointia ja budjettivertailuja se

kä perinteistä kustannuspaikkaseurantaa. Tuote- ja asiakaskannattavuudesta 

tiedettiin vain vähän. Investointien hyväksymismenettely oli kankeaa. Seuranta 

oli tiukasti sidottu kalenterivuoteen ja siinä käytettiin lähinnä taloudellisia mitta

reita. Raportoinnin ja tavoitteiden asettamisen yhteyttä strategiaan pidettiin 

epäselvänä.

Borealis päätti luopua perinteisestä budjetoinnista vuosi perustamisensa jäl

keen eli vuonna 1995. Suhdanteille alttiissa yrityksessä haluttiin eroon tammi

kuu-syndroomasta eli siitä, että raaka-aineiden rajujen hintamuutosten vuoksi 

budjetti oli käyttökelvoton jo tammikuussa. Suunnittelua avustivat neljännes

vuosittain tarkentuva tulosennuste sekä liukuvia keskiarvoja painottavat trendi- 

raportit. Organisaation ennusteesta tuli koko ajan vuoden pituinen ja käytössä 

on aina tuoreet oletukset sekä markkinoiden että sisäisen toiminnan tilasta ja 

kehityssuunnasta. (Lilius 1996, 31)

Perinteisestä budjetoinnista luopuminen toteutettiin Rahalle vastinetta (Value 

for Money) -ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena oli luoda "yksi yritys" ja löy

tää säästö- ja kehittämiskohteita kilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelmassa oli 

kuusi osa-aluetta: ohjaus- ja seuranta, myynti, toimitusketju, tuotannon tehok

kuus, projektit ja tietojärjestelmät. Ohjelman kokonaiskustannukset olivat useita 

satoja miljoonia markkoja ja sen ansiosta arvioitiin säästettävän vuodessa 1,2 

miljardia markkaa vuoteen 1999 asti. Kehityskohteiden määritykseen osallistui 

noin sata Borealiksen työntekijää konsulttien avustuksella. Lisäksi tehtiin mer

kittävä tietojärjestelmäinvestointi. Tietojärjestelmäksi valittiin saksalainen SAP 

R/3. (Lilius 1996, 31)
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Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksen site controllers, Markku Korvenrannan 

mukaan Rahalle vastinetta -ohjelma onnistui hyvin. Vuoden 1997 loppuun 

mennessä noin kaksi kolmasosaa säästötavoitteista oli saavutettu. Tämän jäl

keen säästöjen laskemista ei enää pidetty mielekkäänä. Myös tietojärjestelmän 

valinta on osoittautunut onnistuneeksi. Korvenrannan mukaan Borealiksen oh

jausjärjestelmän kehittämisessä on ollut etua siitä, että Borealis on liiketoimin

naltaan ja tuotteiltaan niin yhteneväinen. Borealis pystyikin kehittämään juuri 

omalle liiketoiminnalleen räätälöidyn ohjausjärjestelmän. Lisäksi Borealiksen 

muiden sidosryhmien, esimerkiksi omistajien, raportointivaatimukset ovat olleet 

melko vaatimattomia.

4.1.3 Borealiksen ohjausjärjestelmä

Borealis on korvannut perinteisen budjetoinnin liiketoimintansa ohjaukseen so

pivilla työkaluilla, jotka esitellään kuviossa 14. Näitä työkaluja ovat Rolling Fi

nancial Forecast (RFF), Balanced Scorecard (BSC), 5 year business plan, In

vestointien suunnittelu sekä toimintolaskenta ja -johtaminen (ABC/ABM).

Kuvio 14. Perinteisen budjetoinnin korvaavat työkalut

z \
X

Rolling Financial Forecast

- Huilaava viiden neljänneksen 
ennuste

Balanced Scorecard

- Operatiiviset tavoitteet ja 
mittarit

- Vhteys strategiaan

ABM / ABC

5 year business pian

- Kerran vuodessa
- Raamit vuosisuunnit

telulle (BSC)
- Strategian kvantifiointi

Investointien suunnittelu

- Ennusteet
- Hajautettu päätöksenteko
- Raamit tarvittaessa

Lähde: Markku Korvenrannan haastattelu, 20.9.1999



58

Rolling financial forecast (RFR käsittää viisi seuraavaa vuosineljännestä ja sitä 

päivitetään neljännesvuosittain. Ennustetta käytetään rahoituksen ja verotuksen 

suunnitteluun konserni- ja toimipaikkatasolla. Koska RFF raportoidaan osa

vuosikatsauksen osana neljä kertaa vuodessa, se tulee tiedoksi sekä omistajille 

että konsernijohdolle. Omistajien budjettina käytetään Q3 -ennustetta. Liiketoi

minta-analyytikoilta ja operatiivisesta volyymiennusteesta saadaan myyntimää

rät ja hinnat sekä tehtailta saadaan kiinteät kulut, poistot ja investoinnit. Toteu

tumaa ei verrata ennusteeseen. Markku Korvenrannan mukaan "Tavoitteena 

on, että funktio tuottaa objektiivista talousinformaatiota.. toteumavertailu muut

taisi tiedon luonnetta., kun ei vertailla, saadaan kiihkoton suhtautuminen ja pa

rempi viiden kvartaalin näkemys - best estimate., näin ei tehdä minibudjettia 

neljä kertaa vuodessa".

RFF -raporttiin sisältyy markkinahinnat, polyolefiinien myyntimäärät, konsernin 

liikevoitto, ROCE ennen veroja, rahoitus, investoinnit verrattuna liiketoiminnan 

kassavirtaan, tase, investoinnin kustannukset sekä pääprojektien kassavirta 

neljännesvuosittain. Rolling financial forecastin tavoitteena on siis saada mah

dollisimman vähillä resursseilla aikaan realistinen ennuste tuloslaskelmasta, ta

seesta, kassavirrasta ja investoinneista.

Rullaava ennuste esitetään graafisesti trendiraportoinnin avulla. Tällöin trendien 

havainnollistamiseksi historiatietoa esitetään 10 vuosineljännestä sekä ennus

tetta 5 vuosineljännestä. Trendiraportoinnin tuottamilla 12 kuukauden rullaavilla 

keskiarvoilla korvataan kalenterivuoden luvut. Trendiraportointia käytetään 

myös kustannusten, tuotannon ja pienten investointien kontrollointiin ja rapor

tointiin. Koska kiinteitä kustannuksia seurataan konsernitasolla ja organisaa

tiomuutoksista huolimatta tiedot saadaan vaivattomasti, kiinteistä kustannuk

sista saadaan jopa parin vuoden pituisia trendejä.
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Kuvio 15. Kiinteiden kustannusten seuranta trendiraportoinnin avulla

Konsernin kiinteät kust/kk

Vuosikasvu : 5%

Lähde: Markku Korvenrannan haastattelu, 20.9.1999

Balanced Scorecardia käytetään Borealiksessa tunnistamaan kriittiset menes

tystekijät, muuntamaan strategia ja suunnitelmat vuotuisiksi tavoitteiksi, rapor

tointiin ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös palkitsemiseen. Markku Korven

rannan mukaan Balanced Scorecardin kehittämisresursseja tullaan lisäämään.

Borealis on kehittänyt Balanced Scorecard -konseptin käyttöä merkittävästi 

vuosien varrella. Koko konsernin yhteinen tuloskortti sisältää konsernin kan

nalta olennaisimmat mittarit, joita varten konserni edellyttää yksiköiltä sovitut 

tiedot. Toimipaikkakohtaisten tuloskorttien laajuus vaihtelee toimipaikoittain ja 

tuloskortit sisältävät usein myös muita tärkeitä usein operatiivisempia mittareita. 

Markku Korvenrannan mukaan Balanced Scorecard -ajattelutavan omaksumi

sessa on ollut vaikeuksia ja sen sisäistäminen myös Porvoon tuotantolaitok

sella vaihtelee melko paljon. "Aikaisemminkin tunnettiin syy-seurausketju, 

mutta sitä ei kvantifioitu.. esimerkiksi loss of quality- mittarin vaikutus tulokseen 

tiedettiin., erityisen vaikeaa on ollut lead-mittareiden kommunikointi.. "

Toimipaikkakohtaisiin tuloskortteihin on sisällytetty yksiköiden taloudelliset ja 

strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Yksiköiden tuloskortit kertovat 

sen, miten rullaavan ennusteen lupaama tulos on tarkoitus toteuttaa. Markku
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Korvenrannan mukaan "Paikkakunnilla on vapaus valita itselleen tärkeät mitta

rit.. ei välttämättä konsernin kannalta relevantit mittarit., konserni antaa strate

giset suunnat, jota omalla toiminnalla tuetaan.." Esimerkiksi tuotantolaitoksen 

tuloskorttiin on listattu strategiasta ja avaintavoitteista johdetut yksikön tulosta

voitteet, erilaiset kehittämistavoitteet, resurssit ja kokonaiskustannukset. Tulos- 

kortin kehittämisessä tulisi Markku Korvenrannan mukaan erityisesti varmistaa 

tuloskortin yhteys strategiaan.

5 year business pian otettiin käyttöön vuonna 1998 eli myöhemmin kuin muut 

suunnitteluvälineet. Markku Korvenrannan mukaan "Nyt keskitytään ydinaluei

siin ja tieto kysytään oikealta organisaatiotasolta., tavoitteena on, että yksikkö 

keskittyy omaan missioonsa". Suunnitelma päivitetään kerran vuodessa viideksi 

vuodeksi eteenpäin. Se perustuu voimassa olevaan strategiaan, päivitettyyn 

pitkän aikavälin markkinaennusteeseen ja benchmarking-aineistoon. Suunni

telmassa keskitytään konsernin kannattavuuteen ja rahoitusasemaan sekä in

vestointisuunnitelmien ja kasvutavoitteiden tasapainottamiseen. Tuloksena 

saadaan taloudelliset tunnusluvut eri markkinaskenaarioille, karkea investointi

suunnitelma sekä raamit sisäisten prosessien parantamiselle. Suunnitelman 

tehtävänä on täydentää ja tukea rullaavaa ennustetta ja tuloskorttia. Se on 

myös hyvä perusta tuloskortin mittarien valinnalle ja tavoitteiden asettamiselle.

Investointien suunnittelussa toimii kolmijako investoinnin suuruuden mukaan. 

Pienistä eli alle 3 miljoonan DKK:n investoinneista päätetään trendiraportoinnin 

tai tarvittaessa asetettavien raamien perusteella. Näitä investointeja seurataan 

toi m ipai kkakohtaisesti. Keskisuurten eli 3 - 30 miljoonan DKK:n investointien 

yhteys strategiaan varmistetaan ja ne priorisoidaan tuottavuuden mukaan. 

Näistä investoinneista päättää liiketoimintayksikköjen johto. "Näissä investoin

neissa käsittelytavan ratkaisee investoinnin luonne .. onko investointi selkeästi 

bisnes- vai tuotantoinvestointi.. uusi organisaatio on ollut vasta vuoden ja me

nettelytapa hakee muotoaan.."Strategisista suuruudeltaan yli 30 miljoonan 

DKK:n investoinneista konsernin johtoryhmä päättää tapauskohtaisesti. "Nykyi

sessä järjestelmässä on ylhäältä alaspäin enemmän raameja ja jousto on li

sääntynyt merkittävästi". Kolmijakoa on käytetty jo vuodesta 1996 investointien 

suunnittelussa, mutta sen varsinainen "happotesti" on ollut vasta viime ja kulu

vana vuonna uuden organisaatiorakenteen ja suhdannekäänteen takia.
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Toimintokohtaista laskentaa on käytetty tuotekohtaisten kustannusten kohdis

tamisessa, mutta sen käytöstä luovuttiin laskennan vaatiman suuren työmäärän 

vuoksi. Tietojärjestelmistä saadaan kyllä riittävät tiedot laskentaa varten tarvit

taessa. Vaikka toimintokohtaista laskentaa ei säännöllisesti käytetä Borealiksen 

lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksessa, sitä tullaan Korvenrannan 

mukaan edelleen käyttämään kertaluontoisesti esimerkiksi tuoteportfolion mää

rityksessä. Korvenrannan mukaan toimintolaskenta ei saisi olla vain kontrolle- 

reiden työkalu vaan linjajohdon tulisi olla mukana jo kehittämisvaiheessa. Myös 

toimintolaskentajärjestelmän monimutkaisuus vähentää sen käytettävyyttä

4.1.4 Kokemuksia ohjausjärjestelmän soveltamisesta

Markku Korvenrannan mukaan uuden ohjausjärjestelmän myötä esimiesten 

toimenkuvat ovat muuttuneet mielekkäämmiksi. Ajankäyttö on myös tehok

kaampaa, sillä raskasta budjetointiprosessia ei ole. "Ihmiset erityisesti linjaor

ganisaatiossa kokivat budjetoinnin kankeaksi ja vähän lisäarvoa tuottavaksi.. 

nykyisessä järjestelmässä jää enemmän aikaa operatiivisten mittareiden pohti

miseen.." Korvenranta toteaa. Myös yksilöiden suorituksen arviointi on parantu

nut, sillä suoritusta arvioidaan sellaisilla mittareilla (operatiivisilla tunnusluvuilla), 

joihin esimies kokee pystyvänsä vaikuttamaan. Esimiehet saavat myös lisää 

valtaa ja vastuuta itsenäisiin päätöksiin, sillä kustannuksille ja toimenpiteille ei 

tarvita etukäteishyväksyntää. Lisäksi ajantasalla olevan kustannusinformaation 

saanti varmistuu, kun raportoinnissa painotutaan trendeihin, toimintoihin ja ko- 

konaiskustannustasoon.

Korvenrannan mukaan kontrollerin työpäivät eivät ole lyhentyneet, mutta tuo

tettu lisäarvo on kasvanut ja enemmän aikaa jää rutiinilaskennan sijaan tiedon 

analysointiin. Toisaalta aikaa ja resursseja on tarvittu arvioitua enemmän. Esi

merkiksi pelkkä tuloskortin käyttöönotto on vienyt kolmesta neljään työvuotta. 

Korvenranta painottaakin, että pelkkä uuden ohjausjärjestelmän käyttöönotto ei 

riitä vaan koko ajattelutavan täytyy muuttua. Lisäksi johdon on sitouduttava 

uuteen järjestelmään.
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Nykyisin Borealis-konsernin Performance Products- divisioonasta vastaava 

Staffan Lennström johti kehittämisohjelmaa siihen saakka, kun osaprojektit 

siirtyivät linjaan toteutettaviksi. Hän kehottaa jokaista tällaisen tehtävän saa

nutta varautumaan pahimpaan (Lilius 1996, 31). "Suureen muutosprosessiin 

sisältyy valtava määrä ristiriitojen ratkaisemista. Harvalla on tällaisesta koke

musta. Oli aivan eri juttu lähteä projektista taas tuotantoyhtiön johtoon. Sen 

työn tuntee jo etukäteen. " Muutoksen johtamisessa oli myös mukana silloinen 

toimitusjohtaja Juha Rantanen. Hän painottaa, että viestintään ei voi koskaan 

panostaa liikaa, johdon tuen pitää näkyä koko ajan ja on tarjottava koulutusta 

(Lilius 1996, 31).

Ohjausjärjestelmän muutoksen aikaan konsernin talousjohtajana ollut Bjartes 

Bogsnes toteaa "Uusi järjestelmä ei ole vain yksinkertaisempi - se antaa meille 

enemmän tietoa ja enemmän valvontaa kuin perinteiden budjetointi koskaan 

antoi."(Hope & Fraser, 1999)

4.2 Valmet Oyj ja Metso-konserni

4.2.1 Yritysesittely

Metso-konserni syntyi Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n kombinaatiosulautumisen 

tuloksena 30.6.1999. Metso-konserniin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta: kuitu

ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Su

lautuneiden yhtiöiden liikevaihto oli vuonna 1998 noin 22 miljardia markkaa (3,7 

mrd euroa) ja liikevoitto 1,5 miljardia markkaa (246 miljoonaa euroa). Vuonna 

1998 Metso-konsernilla oli 23 000 työntekijää. (Valmet-Rauma 1998, 1 )

Kehittyneellä teknologialla, kattavalla tuote- ja palveluvalikoimalla sekä asiak

kaiden toiminnallisen tehokkuuden jatkuvalla parantamisella Metso pyrkii kil

pailukykyiseen ja kannattavaan toimintaan. Lisäksi se ottaa huomioon ympä

ristövaikutukset ja turvaa kestävän kehityksen. Metson tavoitteena on olla va

kiintuneilla toimialoillaan maailmanlaajuisesti johtava yritys sekä hakea osaami- 

selleen myös uusia sovelluskohteita. Strategian päätavoitteena on luoda lisäar

voa osakkeenomistajille hyvän sijoitetun pääoman tuoton ja hallitun kasvun 

avulla. (Valmet-Rauma 1998, 5)

Å
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4.2.2 Budjetoinnista luopumisen taustaa Valmet Oyj:ssä

Valmet Oyj on ollut CAM-I:n jäsenenä useiden vuosien ajan, jolloin se on osal

listunut mm. Beyond Budgeting Round Table -projektiin. Valmet Oyjissä otettiin 

ensi askeleita budjetoinnista luopumiseen vuonna 1998. Metso-konsernissa 

budjetoinnista luopumispäätöstä ei ole vielä tehty. Johtaja Pertti Åkerbergin 

mukaan luopumispäätöstä ei tehdä vuoden 1999 aikana ja siitä päätetään ai

kaisintaan ensi vuoden huhti-toukokuun aikana. Budjetoinnista luopumispää
töstä Åkerberg pohtii seuraavasti "Fuusiotilanne olisi sinänsä erinomainen tilai

suus tehdä budjetoinnista luopumista koskeva päätös., päätös edellyttää kui

tenkin uskallusta eikä sitä voijärkeillä loputtomiin., budjetoinnista luopuminen 

tapahtuisi varmasti aika helposti ja jos siinä epäonnistuttaisiin, tilanne voitaisiin 

korjata nopeasti ja aloittaa taas budjetointi., ei ihmiset unohda budjetointia niin 

pian.."

Valmetissa perinteisestä budjetoinnista alettiin luopua sen aiheuttamien ongel

mien vuoksi. Haasteeksi budjetoinnissa ja kehityksen seurannassa muodostui

kin budjetti eikä kilpailu. Syy-seuraussuhteiden käsittelyä ei osattu eikä ero- 

analyysi-ohjaus johtanut toimenpiteisiin. Tulevista ongelmista ei myöskään 
saatu varoitusta riittävän ajoissa. Åkerbergin mukaan "Budjetista ei saatu mer

kittäviä trendejä eikä budjetoinnin avulla saatu varoitusta käännekohdista. ". 

Budjetointiprosessi oli hierarkinen ja sen käytännön toteutuksessa oli tehosta
misen varaa. Budjetti käsitetyinkin Åkerbergin mukaan "katoksi kasvulle ja lat

tiaksi kustannuksille". Ei-rahamääräiset arvoa tuottavat tekijät eivät tulleet esille 

budjetista ja budjetointi keskittyi aineellisiin arvoihin, kun todellinen kilpailutekijä 

oli yleensä henkisellä puolella. Budjetointi vaati myös paljon aikaa, se oli kallis 

ja lisäsi vähän arvoa.

Åkerbergin mukaan perinteisestä budjetoinnista luopuminen ei ole vain rullaa- 

vaan ennustamiseen siirtymistä. Huilaavalla ennustamisella kyllä päästään lä

hemmäksi johtamista ilman budjetointia, mutta organisaatiossa pitäisi olla sel

vää, kuka vastaa ennusteista eli kuka vastaa ennusteiden muuntamisesta tu
los-, tase- ja rahoituslaskelmiksi. Åkerbergin mielestä rullaavaa ennustamista 

käytettäessä on tärkeää säilyttää yhteys tavoitteiden asettamisen prosessiin

Å
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sekä strategiaprosessiin. Lisäksi pitäisi varmistua siitä, ettei rullaavasta ennus

tamisesta tule usein toistuva "budjetointiprosessi".

Siirryttäessä budjetoinnista rullaavaan ennustamiseen johdon tulisi päättää, mi

kä on ennusteen tarkoitus ja mitä osa-alueita sen tulisi sisältää. Seuraavassa 

kuviossa esitellään johdon tehtäviä ja niiden osa-alueita.

Kuvio 16. Huilaavan ennustamisen osa-alueet

Tavoitteet ia toimintasuunnitelmat Seuranta ia ennusteet
* tavoitteenasetanta
* toimintasuunnitelmien koordinointi

* keskitettyjen ^akrëfujen johtaminen

/ * vuositason näkymät
/ * taloudelliset suunnit.

* mittaaminen
* raportointi

* ennustamin'én.... _
X

* taloudelliset mittarit
* varianssit X

BUDJETTI / RULLAAVAT ENNUSTEET
* vain pieniä muutoksia
*"not invented here" ч,

* kustannusten'haHicita

* keskitetty /
* kapea-alainen

* delegointi..........."

* investointipäätökset
* toiminnan kehittämisaloitteet
Toiminnan kehittäminen

* koordinaatio
* palkkiot
Toimintataoa ia oalkitseminen

.ähde: Pertti Åkerbergin haastattelu, 14.9.1999

Ylimmän johdon tuki on tärkeää budjetoinnista luopumisessa. Luopuminen on 

vaikea toteuttaa pelkästään alhaalta ylöspäin, sillä se kyseenalaistaa johdon 

työskentelytavan. Johdon ja muutoksen käytännön toteuttajien on ymmärrettä

vä muutostarpeet johtamisen rakenteissa ja johtamistavoissa. Kaikkea ei 

myöskään tarvitse tehdä heti ja jo rullaavaan ennustamiseen siirtyminen en

simmäisenä askeleena on hyvä aloitus. Pertti Åkerbergin mukaan muutoksen 

toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon, että talousorganisaatiossa on useita ih

mistyyppejä. Muutoksen tekijöitä on ilmeisesti 5% henkilöstöstä, muutoksen 

hiljaisia vastustajia 80% sekä muutoksen äänekkäitä vastustajia eli "ei mahdol

lista" -ihmisiä 15%. Hiljaisten roolia ei kannata aliarvioida ja juuri heidät on 

saatava ymmärtämään, mistä on kysymys ja kenen rooleihin budjetoinnista 

luopuminen vaikuttaa ja miten.
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4.2.3 Johtaminen ilman budjettia

Johtamiseen ilman budjettia Åkerberg esittää BBRT -projektin määrittämät

kymmenen kohtaa, jotka on syytä käydä läpi budjetoinnista luopumisen yhtey
dessä.

1. Tavoitteiden asettaminen. Tavoitteet tulisi asettaa pitkän aikavälin arvon 

maksimoimiseksi ja kilpailun lyömiseksi eikä budjetin lyömiseksi. Tällöin ko

rostuu markkinoiden ja kilpailijoiden tuntemus.

2. Strategia. Strategian laadinta tulisi siirtää etulinjaan ja siitä olisi tehtävä jat

kuva ja avoin prosessi. Strategian laadinta ei saisi olla ylhäältä alaspäin 

suuntautuva vuosittainen tapahtuma. "Strategian laadinta ei saa olla vain 

keväällä tapahtuvaa, jonka jälkeen laitetaan kirjat kiinni., on mietittävä mitä 

on strategia., missä olemme erilaisia, mitä teemme eritavalla kuin kilpailijat., 

pitäisi valita halutaanko volyymia vai kannattavuutta., asioita pitäisi miettiä 

eri näkökulmista, ei ainoastaan katetuotto-näkökulmasta, myös markkinoi

den ja asiakkaiden aiheuttamaa resurssitarvetta tulee miettiä ja kalkyloida 

myös 'kiinteiden kustannusten' kannalta.."

3. Kasvu ja kehittäminen. Ihmisiä tulisi kannustaa radikaaliin ajatteluun eikä 

pienin askelin tapahtuviin muutoksiin.

4. Resurssien hallinta. Resursseja tulisi johtaa siten, että ne luovat investoin

nille arvoa koko sen elinkaaren aikana eikä siten että lyhytaikainen (budjet- 

ti)määrärahaperusteinen johtamismalli nousee päällimmäiseksi. "Esimerkik

si jos siirretään tuotanto laitoksesta A laitokseen B ja В ei ole heti kannatta

va (päinvastoin kuin usein liian toiveikkaasti oletetaan), tulisi olla malttia 

odotella ja selvittää, mitä todella tapahtuu eikä siirtää tuotantoa heti takai

sin."

5. Koordinointi. Koordinoitu toimintapa pitäisi saavuttaa johtamalla syy- ja seu

raussuhteita yli eri liiketoimintayksikkörajojen käyttämällä prosessijohta

mista eikä osastokohtaisiin budjetteihin perustuvaa johtamista.
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6. Kulujen hallinta. Kuluja tulisi tarkastella sen perusteella aiheuttavatko ne - 

eli niiden taustalla oleva toiminto - arvon lisäystä, ei sen perusteella, pitäisi
kö niitä vähentää tai kasvattaa viime vuoteen verrattuna. Åkerbergin mu

kaan tässä voidaan käyttää apuna toimintolaskentaa ja toimintojohtamista. 

Valmetissa käynnistettiin toimintolaskennan osalta projekteja, mutta ajatte

lutapa ei tehnyt lopullista läpimurtoa. Erityisesti talousihmisiä saatiin ajatte

lun taakse liian vähän. "Välittömiä materiaali- ja työkustannuksia on kyllä ai

na mitattu, mutta esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, hallinnon tai T&K:n 

kustannuksia ei saatu kohdistettua., tulokset olisivat olleet ehkä mullista

via.. " Katetuottoajattelulla oli Valmetissa pitkät perinteet ja osaksi sen vuok

si toimintolaskennalla oli vastustajia. Toisaalta joissakin yksiköissä esimer

kiksi Voimansiirtoyksikössä on oltu tyytyväisiä toimintolaskennan käyttöön 

ja käytetään sitä edelleen.

7. Ennusteet. Huilaavia ennusteita tulisi käyttää strategioiden ja päätöksente

on tueksi eikä ainoastaan varmistamaan oikeassa suunnassa pysyminen. 
Pertti Åkerbergin mukaan rullaavien ennusteiden käyttö toimi Valmetissa 

hyvin. Tällöin liiketoimintayksiköt itsenäisesti päättivät, miten ne tuottivat 

rullaavat ennusteet johdon tarpeisiin. Tällöin oli siis yhdentekevää tekikö 

yksikkö rullaavan ennusteen käyttämällä budjettipohjaa. Kuukausiennus- 

teita Valmetissa oli tehty pitkään ja käytännössä liiketoiminnot päivittivät 

niitä tarvittaessa. "Valmetissa yksi syy suunnitella budjetoinnista luopumista 

oli myös osatuloutus.. "Tähän tuloutuskäytäntöön siirryttiin 90-luvun puoles

sa välissä New Yorkin pörssiin listautumisen yhteydessä sikäläisten vaati

musten mukaisesti. Osatuloutus teki ja tekee hajautetun projektitoimituksen 

kuukausikohtaisen budjetoinnin varsin raskaaksi.

8. Mittarit ja kontrolli. Suoritusten mittaamiseen tulisi käyttää vain joitakin 
avainindikaattoreita eikä suurta määrää yksityiskohtaisia raportteja. Åker

bergin mielestä ei pitäisi mitata niitä asioita, joita on helppo mitata vaan nii

tä, joiden mittaamisessa todella on järkeä. Balanced Scorecardin käytöstä 
Åkerberg toteaa "Jos yritys käyttää Balanced Scorecard -johtamisjärjestel

mää ja vielä perinteistä budjetointia, perinteinen budjetointi toimii suoraan 

Balanced Scorecard -järjestelmää vastaan ja murentaa sen uskottavuutta". 

Perusteluina hän esittää sen, että Balanced Scorecardiin on jo määritelty
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mittarit, joita mitataan kuukausittain, mutta jokavuotisessa budjetoinnissa 

pysäytetään mittaus ja revitään auki koko järjestelmä. Sen lisäksi, että 

budjetointi on päällekkäistä Balanced Scorecardin tavoitteenasetannan ja 

mittaamisen kanssa, se saattaa murentaa Balanced Scorecardin uskotta

vuutta. Valmetissa aloitettiin Balanced Scorecard -projekti. Projekti on kes

keytetty toistaiseksi fuusion aiheuttamien muiden hankkeiden ajaessa ohi 
tärkeysjärjestyksessä. Åkerbergin mukaan haasteeksi projektissa koettiin 

‘ristiriita1 yksikkökohtaisen ja businessprosessikohtaisen mittaamisen välillä.

9. Palkitseminen. Palkitsemisen perusteena tulisi olla yritys-, liiketoiminta- tai 

yksikkötason suoritukset eikä henkilökohtaiset taloudelliset tavoitteet.

10. Tehtävien delegointi. Johtajille pitäisi antaa vastuuta ja toimintavapautta ei
kä mikrojohtaa heitä. Åkerbergin mukaan budjetoinnista luopumisesta oli 

tulossa Valmetissa ihmisille vapautus eikä lisävaade. Åkerbergin mukaan 

"Päästiin eroon arvoa lisäämättömästä prosessista, jonka useimmat ihmiset 

olivat jo syvällä sisimmässään jo aikoja sitten kyseenalaistaneet". Toisaalta 

budjetoinnista luopumisen voidaan sanoa olleen lisävaade siinä mielessä, 

että se pakottaa panostamaan johtamisen menetelmiin ja johtamiskulttuu
riin. Åkerbergin mukaan "Uudessa johtamiskulttuurissa täytyi todella tietää 

missä juuri nyt ja kohta mennään!".

Åkerbergin mielestä yrityksessä tulisi yhteisesti keskustella laskentatoimen roo

lista liiketoiminnassa eikä pyrkiä selvittämään kaikkea laskentatoimen avulla. 
Suosittuun keskusteluaiheeseen taloushenkilöstön roolin muuttumisesta Åker

berg toteaa muutoksen olleen uskottua hitaampaa. Esimerkiksi organisaa

tiomuutosten takia taloushenkilöstön aika tuntuu hupenevan transaktioproses

sien ja muiden käytännön ongelmien selvittelyssä.

4.3 Outokumpu-konserni

4.3.1 Yritysesittely

Outokumpu-konserni muodostuu neljästä alakonsernista eli liiketoiminta- 

alueesta. Näitä ovat Stainless Steel, Copper Products, Base Metals ja Tech
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nology. Kaikkien neljän alakonsernin emoyhtiöt ovat Outokumpu Oyj:n koko

naan omistamia. Outokummun muu toiminta käsittää konsernijohdon ja kon- 

sernipalvelut sekä yhtiön teolliset omistukset. Konsernin liikevaihto vuonna 

1998 oli 17 176 Mmk, liikevoitto 306 Mmk, tulos ennen satunnaiseriä ja veroja - 

25 Mmk sekä sijoitettu pääoma 13 528 Mmk. Henkilöstön määrä vuonna 1998 

oli 13 179. (Outokumpu, 1998)

Outokumpu on monipuolinen metallikonserni, jonka tuotantotoiminta painottuu 

metallien valmistukseen ja muokkaukseen. Osaamisalue kattaa koko ketjun 

kaivostoiminnasta metallien ja metallituotteiden sekä alan teknologian maail

manlaajuiseen markkinointiin. Outokumpu korostaa asiakkaiden erityisasemaa, 

hyvää kannattavuutta ja vastuuta toimintaympäristöstä. Kilpailukyvyn varmista

miseksi Outokumpu kiinnittää erityistä huomiota myös osaamisen jatkuvaan 

kehittämiseen. Toiminnassa pyritään kannattavaan kasvuun sekä terveen ra

hoitusrakenteen ylläpitämiseen. Metallituotteiden kysyntä- ja hintamuutoksilla 

sekä Yhdysvaltain dollarin vaihteluilla on konsernille tärkeä merkitys. Konserni 

onkin pyrkinyt aktiivisesti suojautumaan metallihinta-, valuutta- ja korkoriskeiltä. 

(Outokumpu, 1998)

4.3.2 Budjettisuunnittelun ongelmat

Budjetointi otettiin Outokummussa käyttöön jo 1960-luvulla. Budjetin tehtävänä 

oli toimia tavoitteiden asettamisen, taloudellisen ennustamisen sekä johdon 

kommunikoinnin välineenä. Vaikka budjetoinnilla oli omat, uskolliset kannatta

jansa, uudentyyppisen ohjausjärjestelmän tarve ja aloite sen kehittämiseen tuli 

"kentältä". Myös muiden yritysten nähtiin toimivan esimerkkinä perinteisestä 

budjetoinnista luopumiseen. Apulaisjohtaja Vesa-Pekka Takalan mukaan bud

jettia pidettiin joustamattomana sekä yrityksen sisäisille että sen ulkoisille 

muutoksille. Budjetti ei ollut luotettava, sillä se vanheni nopeasti syklisen liike

toiminnan vuoksi, sillä oli "poliittinen leima" eikä se toiminut oikein ohjausväli

neenä. Myös tavoitteiden asettamisessa ja työntekijöiden motivoinnissa oli on

gelmia "Ihmiset tekevät erilaisia budjetteja, toiset löysiä ja toiset tiukkoja., jos 

joku yksikkö tekee mielestään haastavan budjetin ja viilaa kokonaisuuden sille 

sopivaksi ja sitten palautteena tulee, että käyttökustannuksia on alennettava
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20%, niin kyllä se romuttaa sitoutumisen.."Hierarkisen budjetointiprosessin ko

ettiin myös sitovan liikaa yrityksen resursseja.

4.3.3 Jatkuva tulevan 12 kk:n suunnittelu

Uudesta ohjaustavasta keskusteltiin paljon ja sen rooli hyväksyttiin yhteisesti. 

Muutoksen tavoitteena oli siirtyä koko konsernissa menneen analysoinnista tu

levaisuuden suunnitteluun. Ohjaustapa nimettiin jatkuvaksi tulevan 12 kuukau

den suunnitteluksi. Vesa-Pekka Takalan mukaan " Taustalla on koko ohjausfi- 

losofian muutos. Jokainen sana nimessä on tarkkaan harkittu. Tämä ei ole mi

tään ennustamista., ennustaminen menee talousihmisten puolelle.. Kyse on 

koko liiketoiminnan suunnittelun roolin muuttumisesta.. 12 kuukauttakaan ei 

ollut itsestään selvää., liiketoiminnat ovat erilaisia eikä kaikille sovi sama suun

nittelujakso.. "

Ohjausjärjestelmän tavoitteena on jatkuvasti parantaa nykyistä suoritusta ja 

toimia kilpailijoita kannattavammin. "Vertailuja tehdään samassa bisneksessä 

olevaan kilpailijaan toimialakohtaisesti., esimerkiksi kuparisulattoa verrataan 

kilpailevaan kuparisulattoon maailmalla.."

Suunnittelujärjestelmä perustuu jatkuvaan suunnitteluun ja liiketoiminnan val

vontaan. Jatkuva tulevan 12 kk:n suunnittelu käynnistetään strategiakierroksen 

pohjalta. Tällöin ensimmäiset suunnitelmat laaditaan marraskuun kuukausira- 

portoinnin yhteydessä joulukuussa 1999. Strategiasuunnittelun rooli korostuu 

uudessa toimintamallissa ja tavoitteiden asettamisessa. "Strategiasuunnittelua 

ei tehdä kerran vuodessa vaan strategiaa mietitään koko ajan ja strategiset 

suunnitelmat kodifioidaan myös numeeriseen muotoon..". Myös tavoitteiden ja 

strategian yhteys varmistetaan.

Jatkuva suunnittelu toteutetaan osana johdon operatiivista kuukausi- ja neljän- 

nesvuosiraportointia. Vaikka menetelmällä on tarkoitus korvata vuosibudjetointi, 

on päätetty, että vuoden ensimmäistä jatkuvaa tulevan 12 kk:n suunnitelmaa eli 

Q4 -suunnitelmaa käsitellään mm. investointien osalta vuosibudjettina. Tulevan 

12 kuukauden jakso sisältää mm. viimeiset makroekonomiset oletukset sekä 

muutokset markkinoilla, tuotantosuunnitelmissa ja raaka-ainepohjassa. Järjes
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telmän perusteella saadaan aikainen varoitus ongelmista, jolloin voidaan käyn

nistää tehostamisohjelmia tai erillisprojekteja. Kuukausittain päivitettävän suun

nitelman raportoinnissa korostuu se, että pyritään raportoimaan todennäköisin, 

suunnitelmallinen tulos eikä tavoitteita. Tuotannon yksikkökustannukset ja muut 

käyttökustannukset suunnitellaan tarkemmin kerran vuodessa. Tässäkin on ta

voitteena jatkuvasti parantaa ja tehostaa nykyistä suoritustasoa ja asemaa 

suhteessa kilpailijoihin. Investointien käsittelyssä liiketoiminta-alueille annetaan 

kalenterivuosittain kokonaisraamit, strategiset investoinnit päätetään hallitusta

solla tapauskohtaisesti ja alemmat tasot päättävät pienemmistä investoinneista 

itsenäisesti.

Vuonna 1998 tehdystä sisäisestä benchmarking-tutkimuksesta ilmeni, että 

Outokummun taloushallinnossa oli tehostamisen varaa. Outokumpu-konsernille 

luotiin yhteinen talousvisio ja -strategia, jolloin otettiin kantaa mm. palvelukes

kuksen rooliin ja global process ownershipiin. Konsernitason keskustelujen jäl

keen otettiin mukaan myös liiketoiminta-alueiden talousjohto, sillä, kuten Vesa- 

Rekka Takala toteaa, "talousvisio ja -strategiaprojekti ei voi olla vain konserni- 

vetoinen, on saatava liiketoiminnot sen taakse..". Konsernissa on käynnistetty 

myös suuri ERP-projekti, jonka tavoitteena on, että konsernissa voitaisiin ottaa 

käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä. Taloushenkilöstön uudessa roo

lissa korostuu entisestään yrityksen liiketoiminnan tuntemus ja analysointi sekä 

toimiminen johdon business-partnerina.

Vesa-Rekka Takalan mukaan Outokummun suunnittelu- ja raportointijärjestel

mä perustuu liikaa talous- ja tuotantolukuihin. Onkin ollut keskustelua siitä, pi

täisikö ottaa käyttöön jokin performance measurement -järjestelmä (esimerkiksi 

tasapainotettu mittaristo). Uusien työkalujen käyttöönotossa edetään Takalan 

mukaan askel kerrallaan "hyvässä marssijärjestyksessä" priorisoiden kiireelli

simmät hankkeet.

4.4 Muut yritykset

Svenska Handelsbanken luopui perinteisestä budjetoinnista jo vuonna 1979 ja 

on sen jälkeen menestynyt hyvin. Tällä hetkellä se on Skandinavian suurin 

pankki ja tehokkaimpia suuria pankkeja Euroopassa. Toimitusjohtaja (chief
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executive) Arne Martenssonin mukaan säästäväisyyden ja kehittämisen kulttuu

ri budjetointivalvonnan sijaan on auttanut Svenska Handelsbankerna alenta

maan kustannuksiaan kilpailijoita alemmalle tasolle. Keinoina on ollut hoitaa 

kutakin liiketoimintaa kuin itsenäistä yritystä ja omaksua ainutlaatuinen voiton- 

jakojärjestelmä. Avoimen ja nopean tietojärjestelmän avulla kukin liiketoiminta 

pystyy vertaamaan tulostaan toisiin liiketoimintoihin ja kilpailijoihin. Järjestelmän 

käytön avulla Svenska Handelsbanken on pystynyt laskemaan kustannus/tulos- 

tunnuslukunsa (cost/income- ratio) 45%:iin. Monien kilpailijoiden kuten Nat- 

W esti n ja Deutschebankin vastaava luku on noin 70%. (Hope & Fraser, 1997 ja 

Wallander, 1997). Samuelsonin (1990, 70) mukaan toisin epävirallisesti usko

taan, että pankin taloudelliset suunnitelmat ja ennusteet tehdään samalla tavoin 

kuin monien muiden yritysten budjetit.

Maailman suurin huonekalujen valmistaja ja vähittäismyyjä IKEA luopui budje

toinnista vuonna 1992. Muita budjetoinnista luopuneita yrityksiä ovat lääke ny ri- 

tys SKF, ruotsalainen vähittäismyyjä KF, öljyalan amerikkalainen palveluyritys 

Schlumberger ja englantilainen vähittäismyyjä Boots. Nämä yritykset ovat luo

puneet budjetoinnista kokonaan tai osittain. Jotkut yritykset kuten Ericsson ovat 

luopumassa budjetoinnista.

4.5 Yhteenveto operatiivisesta suunnittelusta esimerkkiyrityksissä

Haastatteluiden tavoitteena oli selvittää, miten Borealis-, Metso- ja Outokumpu- 

konserni toteuttavat lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksensa ja mil

laisia suunnitteluvälineitä ne käyttävät.

Vaikka haastatellut henkilöt ovat kyseenalaistaneet perinteisen budjetoinnin 

toimivuuden, he pitävät lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjausta ehdot

toman tärkeänä yritykselle. Lisäksi vaikka jotkut yritykset ovat luopuneet perin

teisestä budjetoinnista sen lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksessa 

aiheuttamien ongelmien vuoksi, jossain määrin voitaneen puhua myös muodik

kaan ohjausjärjestelmän omaksumisesta. Toisaalta muodikkuudesta huolimatta 

budjetoinnista luopuneet yritykset kokivat saavansa uudesta ohjaustavasta ai

kaisempaa enemmän hyötyä. Yritykset olivat budjetoinnista luopumisessa myös 

eri vaiheissa eivätkä kaikki haastatellut yritykset olleet vielä luopuneetkaan sii



72

tä. Esimerkiksi Borealis oli luopunut budjetoinnista kokonaan, mutta Outokum

pu oli vasta luopumassa ja Metso vasta harkitsi luopumista.

Vaikka suunnitteluvälineiden omaksumisessa ja niiden käyttötavoissa on yhtä

läisyyksiä, yritykset ovat päätyneet erilaisiin ratkaisuihin lyhyen aikavälin talou

den ja toiminnan ohjauksessa. Nämä erilaiset ratkaisut johtuvat mm. yritys

kohtaisista eroista, yritysten toimintaympäristöistä ja kilpailutilanteesta, johta

mistavasta ja -kulttuurista sekä muutosjohtamiskokemuksesta ja muutosval

miudesta. Esimerkiksi suhdanteille alttiissa Borealis-konsernissa on omaksuttu 

konsernille räätälöidyt suunnitteluvälineet, jotka sopivat hyvin juuri sen liiketoi

minnalle. Ohjausjärjestelmän kehittämisessä olisikin otettava huomioon yrityk

sen omat piirteet ja erityisolosuhteet eikä jossakin muussa yrityksessä sovel

lettavaa järjestelmää saisi kopioida sellaisenaan.

Haastatteluiden perusteella yritykset asettavat tavoitteensa eri tavoilla. Bo

realis-konsernissa käytetään tavoitteiden asettamisessa tasapainotettua mitta- 

ristoa (balanced scorecard) ja sitä pidetään sopivana Borealiksen liiketoimin

nalle. Outokumpu-konsernin haastattelun perusteella tavoitteet asetetaan kah

den näkökulman avulla. Ensimmäisessä näkökulmassa tavoitteiden asettami

sessa huomioidaan nykyinen suoritustaso, jota pyritään jatkuvasti paranta

maan. Toisen näkökulman mukaan tavoitteet asetetaan kilpailijoiden voittami

seksi, jolloin kilpailijavertailujen avulla pyritään kilpailijoita parempaan suorituk

seen. Outokummun haastattelun perusteella esimerkiksi koko konsernin laa

juista tasapainotettua mittaristoa ei pidetty sopivana konsernin erilaisten liike

toimintojen vuoksi. Metso-konsernissa tavoitteet asetettiin vielä pääsääntöisesti 

vuosibudjetin avulla.

Haastatteluiden perusteella yritykset ovat toteuttaneet myös rullaavan ennus

tamisen eri tavoilla, jolloin esimerkiksi ennusteen sisältö ja päivitystiheys vaih- 

televat yrityksittä!n. Yritysten tavoitteena on kuitenkin aina ollut siirtyä mennei

syyden analysoinnista tulevaisuuden suunnitteluun. Borealiksen rullaava en

nuste käsittää viisi seuraavaa vuosineljännestä ja sitä päivitetään vuosineljän

neksittä^. Outokummun suunnitelma käsittää tulevat 12 kuukautta ja se ra

portoidaan osana johdon operatiivista kuukausi- ja neljännesvuosiraportointia, 

jolloin kuukausittaisen raportin asiasisältö on suppeampi. Kummassakin kon
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sernissa pyritään saamaan realistinen suunnitelma mm. tuloslaskelmasta, ta

seesta, kassavirrasta ja investoinneista, jolloin rullaava ennuste ei sisällä ta

voitteellisuutta, vaan pyrkimyksenä on antaa paras mahdollinen arvio tulevista 

kuukausista. Tällöin toteumaa ei verrata ennusteeseen. Toisaalta Metso- 

konsernin haastattelun perusteella rullaavassa ennustamisessa olisi tärkeää 

säilyttää yhteys tavoitteiden asettamiseen ja strategiaprosessiin.

Yritykset ovat myös rullaavan ennustamisen käyttöönotossa eri vaiheissa. Bo- 

realiksella rullaava ennustaminen sujuu rutiininomaisesti, mutta Outokummussa 

jatkuvaa tulevan 12 kuukauden suunnittelua ollaan juuri ottamassa käyttöön. 

Vielä ei osata arvioida, miten ennustamisessa tullaan onnistumaan. Tällä het

kellä rullaavaa ennustamista ei käytetä Metso-konsernissa lainkaan, vaikka se 

toimi hyvin Valmetissa.

Uuden ajattelutavan omaksumisessa ja muutosvastarinnan pienentämisessä 

on tärkeää, että uudistukselle löytyy tukijoita kaikilta organisaatiotasoilta. Tällöin 

erityisesti ylimmän johdon sitoutuminen on tärkeää, sillä suunnittelu- ja budje

tointijärjestelmän tehtävänä on varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus, josta kon- 

sernijohto on vastuussa. Lisäksi operatiivisen johdon täytyisi sitoutua muutok

seen. Esimerkiksi Outokummussa uskottiin jatkuvan tulevan 12 kuukauden 

suunnittelun onnistumiseen, sillä uuden ohjausjärjestelmän tarve oli lähtenyt 

"kentältä" ja linjajohto oli sitoutunut muutokseen. Koko henkilöstön sitoutumisen 

varmistamiseksi Outokummussa laadittiin konsernin yhteinen talousvisio ja - 

strategia, jonka tavoitteena oli varmistaa muutoksen toteuttaminen. Myös Bo

real iksessa johdon sitoutuminen koettiin tärkeäksi, ja lisäksi painotettiin muu- 

tosjohtamiskokemusta. Yrityksessä tulisikin tarkkaan miettiä, kuinka paljon uu

sia asioita, malleja ja termejä voidaan kerralla esitellä organisaatiossa eli tulisi 

selvittää, mitkä ovat talousfunktion resurssit ja organisaation omaksumiskyky. 

Esimerkiksi Metso-konsernia koskevassa haastattelussa tuli esille taloushenki- 

löstön "monikasvolsuus", jolloin "muutoksen hiljaisia vastustajia" väitettiin ole

van jopa 80% koko taloushenkilöstöstä.
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5 CASE: FORTUM-KONSERNI

5.1 Empiirisen osan tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen empiriaosuudessa oli tavoitteena kuvata lyhyen aikavälin suun

nittelua Fortum-konsernissa ja selvittää, vastasiko suunnittelu konsernijohdon 

tietotarpeita. Tällöin pohdittiin mahdollisia lyhyen aikavälin suunnittelussa il

menneitä ongelmia.

Koska haluttiin keskittyä tutkimuksen toimeksiantajan Fortum Oyj:n operatiivi

siin suunnittelujärjestelmiin liittyvän ongelman ratkaisemiseen, tutkimustavaksi 

valittiin tapaus- eli casetutkimus. Tapaus- eli casetutkimuksessa jotakin ilmiötä 

tutkitaan sen luonnollisessa ympäristössä ja käytetään hyväksi monenlaista 

empiiristä aineistoa (Kangasharju & Majapuro 1997, 13). Tutkimuksen tulokset 

eivät ole sellaisenaan yleistettävissä mm. sen vuoksi, että tulokset ovat hyvin 

olennaisesti sidoksissa juuri tähän yritykseen ja yrityksessä juuri tällä hetkellä 

käynnissä olevaan muutosvaiheeseen. Yleisemminkin tutkimustulosten yleis

tettävyys laskentatoimessa on ongelmallista erityisesti siksi, että tulokset ovat 

tyypillisesti kiinnittyneitä tiettyyn aikaan ja paikkaan (Lukka 1991, 165)

McKinnonin (1988, 37-39) mukaan kenttätutkimukseen liittyy ainakin neljä uh

katekijää. Ensimmäiseksi tutkijan läsnäolo vaikuttaa tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden käyttäytymiseen ja keskusteluun. Toiseksi tutkijan omat näkemyk

set vaikuttavat asioiden havainnointiin ja tulkintaan. Kolmanneksi tiedon ke

räämisen esteenä voivat olla ajanpuute ja tutkittavan kohteen asettamat esteet, 

jolloin tietoa esimerkiksi salataan. Neljäntenä uhkatekijänä on ihmismielen mo

ninaisuus ja rajoittuneisuus. Nämä neljä validiteetin ja reliabiliteetin uhkaa pyrit

tiin huomioimaan henkilökohtaisia haastatteluja tehtäessä.

Casetutkimuksessa tehtyjen haastattelujen reliabiliteetti pyrittiin varmistamaan 

tekemällä haastattelut eri aikaan. Jotta saatiin mahdollisimman oikea kuva yri

tysten operatiivisen suunnittelun toteutuksesta, haastatteluja tehtiin jo teo

riaosuudessa. Tällä tavoin saatiin arvokasta vertailutietoa casetutkimusta var

ten. Tutkimuksen luotettavuutta lisättiin käyttämällä tutkimusaineistona yritysten 

julkisen materiaalin lisäksi sisäistä materiaalia. Lisäksi säännöllisillä keskuste
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luilla tutkimuksen toimeksiantajan edustajan, Fortum Oyj:n corporate controlle

rin Jari Mäntylän, kanssa pyrittiin varmistamaan toimeksiantajan tutkimuson

gelman ratkaisu.

Kirjoittaja on työskennellyt Fortumin Öljy ja kaasu -sektorilla useita vuosia ja 

tuntee sen historian ja lyhyen aikavälin suunnittelun nykyiset toimintatavat en

nestään. Koska haluttiin mahdollisimman objektiivinen kuva yrityksen operatiivi

sesta suunnittelusta konsernijohdon näkökulmasta, keskityttiin Fortumin päälii- 

ketoimintoihin eikä sektoreihin kuuluvien yksiköiden operatiivisen suunnittelun 

eroihin puututtu.

Tutkimuksen aiheen määrittely aloitettiin maaliskuussa 1999 ja keskustelujen 

jälkeen toukokuussa päätettiin alustavasta tutkimusongelmasta, jolloin tutki

musongelman sopivuudesta keskusteltiin tutkielman ohjaajan KTT Kalervo Vir

tasen kanssa. Ohjaajan näkemyksiä käsiteltävästä aiheesta saatiin tarvittaessa 

koko tutkielman tekemisen ajan. Elokuussa aloitettiin kokopäiväinen tutkielman 

tekeminen. Tällöin täsmennettiin ja rajattiin tutkimusongelma sekä tehtiin tutki

mussuunnitelma ja tutkimuksen aikataulu. Alustava teoriaosuus saatiin valmiik

si syyskuun alussa.

Tutkimusmenetelmän määrittelyn jälkeen aloitettiin empiriaosuuden keräämi

nen. Teoriaosuuteen kuuluvat haastattelut, joiden perusteella määriteltiin bud

jetoinnista luopuneiden yritysten lyhyen aikavälin suunnittelun toteutustapoja, 

tehtiin myös syyskuun aikana. Empiriaosuudessa haastateltiin konsernijohdon 

lisäksi myös muita organisaatioon kuuluvia henkilöitä monipuolisemman kuvan 

saamiseksi. Keskustelut käytiin positiivisessa ja rakentavassa hengessä syys- 

ja lokakuun aikana. Kiireiset haastateltavat suostuivat yleensä mielellään 

haastatteluihin ja varasivat niihin aikaa. Haastattelujen pohjana käytettiin ku

hunkin haastatteluun räätälöityä kysymysrunkoa, joka käytiin läpi vapaamuotoi

sesti. Nauhurin käyttöä haastattelutilanteessa ei katsottu tarpeelliseksi ja 

haastatelluille varattiin mahdollisuus tarkistaa haastatteluista tehdyt suorat lai

naukset ennen tutkielman palautusta. Loka- marraskuussa tutkittiin teorian ja 

empirian vastaavuutta sekä saatiin valmiiksi tutkimustulokset ja ensimmäinen 

käsikirjoitusversio. Valmis tutkielma palautettiin marraskuun loppupuolella.
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5.2 Yritysesittely

Fortum-konserni muodostettiin vuonna 1998 yhdistämällä silloisten IVO- 

yhtiöiden ja Neste-konsernin liiketoiminnat. Fortumin liikevaihto vuonna 1998 oli

50,5 mrd mk ja liikevoitto 3,5 mrd mk. Henkilöstöä Fortunassa oli keskimäärin 

19 000. (Fortum, Vuosikertomus 1998, 2-3)

Fortum on kansainvälinen energiakonserni, joka aktiivisesti hyödyntää ener

giamarkkinoiden vapautumista kasvaen kotimarkkinoillaan Pohjois-Euroopassa 

sekä valituilla kohdemarkkinoilla kansainvälisesti. Fortum onkin Pohjoismaiden 

johtavia energiayhtiöitä. Konsernin toiminta kattaa koko energiaketjun tuotan

nosta jalostukseen, jakeluun, markkinointiin ja energiaan liittyvään engineerin

giin sekä käyttöön ja kunnossapitoon. (Fortum, Vuosikertomus 1998, 2)

Fortumin toiminnan tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa yhtiön arvoa. Se pa

rantaa kannattavuuttaan keskittämällä liiketoimintansa energiaan, suuntaamalla 

toimintaansa asiakaspalvelun kehittämiseen, kehittämällä edelleen henkilös

tönsä monipuolista osaamista ja toimimalla jatkuvasti laadukkaasti ja ympäris

tön huomioon ottavalla tavalla. (Fortum, Vuosikertomus 1998, 2)

Fortum pitää vahvuutenaan maantieteellistä asemaansa ja kykyään hyödyntää 

energia-alan muutoksen ja itä-länsi -akselin tuomia mahdollisuuksia. Vahvuute

naan Fortum pitää myös asiakaslähtöistä liiketoimintaa, ympäristöominaisuuk- 

siltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja prosesseja sekä koko energiaketjun sauma

tonta osaamista.

5.3 Uusi johtamis- ja hallintomalli

5.3.1 Tausta ja tavoitteet

Fortunassa kehitettiin keväällä 1999 uusi johtamis- ja hallintomalli. Johtamis- ja 

hallintomallia ollaan nyt ottamassa käyttöön ja kaikilta osin sitä sovelletaan 

1.1.2000. Kehittämisen taustalla on kiristynyt kilpailu säännöstelyn purkamisen, 

kansainvälistymisen ja alhaisten hintojen takia. Paineet parempaan taloudelli

seen tulokseen ovat suuret ja Fortum tavoitelee kannattavaa kasvua ROCE-
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tavoitteenaan 12-15%. Kannattavan kasvun vaatimusten täyttämiseksi Fortum 

haluaa varmistua siitä, että kaikki liiketoimintamahdollisuudet ja haasteet hyö

dynnetään. Johtamis- ja hallintomallin avulla pyritään varmistamaan liiketoi- 

mintavision toteutuminen sekä Fortumin asema johtavana pohjoiseurooppalai

sena energiayhtiönä.

Johtamis- ja hallintomallin tavoitteina on osaamisen ja synergioiden hyödyntä

minen, päätöksenteon selkeyttäminen sekä organisaation yrittäjyyden ja jous

tavuuden tukeminen. Osaamisen ja synergioiden hyödyntämisellä pyritään 

olemassa olevien tietojen, taitojen ja resurssien käyttöön koko konsernissa, 

yhteistyön tukemiseen yli toiminto-, yksikkö- ja sektorirajojen sekä ainutlaatui

sen sähkö-, öljy- ja kaasu konsepti n hyödyntämiseen. Selkeämpää ja avoimem

paa päätöksentekoa edistetään yksiköiden selvillä rooleilla ja vastuilla. Tätä ta

voitetta tuetaan myös yhteisillä johtamisperiaatteilla ja Fortumin toimintatavoilla. 

Organisaation yrittäjyyttä ja joustavuutta lisätään tukemalla yksiköiden itse

näistä päätöksentekoa sekä siirtämällä päätöksenteko ja vastuu toiminnasta 

lähemmäksi liiketoimintaa ja asiakasta. Matalamman organisaation avulla tue

taan organisaation joustavuutta ja muutosvalmiutta sekä epäsymmetrisiä toi

mintatapoja siten, että esimerkiksi pienien yksiköiden osalta toimitaan eri ta

valla kuin suurten. (Fortumin uusi johtamis- ja hallintomalli)

Fortum seuraa tavoitteiden saavuttamista vertaamalla toimintaansa vertailu

ryhmän yrityksiin. Arvon luominen edellyttää energiayritykseltä selvää strategi

aa, nopealiikkeisyyttä sekä mahdollisuuksia tarjota lisäpalveluita. Tällä hetkellä 

markkinoiden odotukset Fortumin ROCE-arvosta ovat selvästi Fortumin tavoi

tetason alapuolella. Uuden johtamis- ja hallintomallin kehittämisen taustalla on 

lisäksi energiayritysten kiihtyvä taistelu hyvästä henkilöstöstä (McKinseyn tut

kimus: Chambers et. ai. 1998).

5.3.2 Organisaatiorakenne

Fortumin organisaatio oli konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 1998 

holding-muotoinen. Liiketoimintarakenne otettiin käyttöön 1.1.1999, jolloin yhtiö 

organisoitiin viiteen liiketoimintaan. Organisaatiorakenteessa Öljy ja kaasu - 

sekä Sähkö ja lämpö -liiketoimintaa tukivat Käyttö ja kunnossapito sekä aikai
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sempaa enemmän energiaan keskittyvä Engineering. Viides liiketoiminta Kemia 

rajattiin jo Fortumin muodostamisvaiheessa energiafokuksen ulkopuolelle. Lii- 

ketoimintarakennetta kehitettiin edelleen ja Fortumin uuteen johtamis- ja hal

lintomalliin perustuva yksikkörakenne otetaan käyttöön kokonaisuudessaan 

1.1.2000. Fortumin kehitys holding-yhtiöstä liiketoimintamallin kautta uuteen 

yksikkömalliin esitellään seuraavassa kuviossa.

Kuvio 17. Fortumin siirtyminen yksikkörakenteeseen

Holding-yhtiö

Lähtötilanne 1998

Liiketoimintamalli

Neste IVO
Öljyjä
kaasu

Sähkö 
ja lämpö

Käyttö ja 
kunnossa
pito

Selkeä muutossuunta

Yksikkömalli

Sektori 

Sektori Konserni- 

Sektnri j°ht0

Engi: й Kemianeering gj

Sektori JU 

Sektori

1.1.2000
Lähde: Fortumin uusi johtamis- ja hallintomalli

Yksikkörakenteeseen kuuluu neljä sektoria, jotka ovat Öljy ja kaasu - ja Sähkö 

ja lämpö -sektorit sekä niitä tukevat Käyttö ja kunnossapito - ja Engineering - 

sektorit. Kemia-liiketoiminta myytiin lokakuun 1999 alussa. Uuden yksikköra- 

kenteen tuomista muutoksista ovat merkittävimpiä organisaation madaltumi

nen, läpinäkyvämpi johtamistapa, konsernin rooli sektorijohdon osalta sekä 

pieni konserniesikunta. Lisäksi uudessa organisaatiorakenteessa päätöksente

ko on epäsymmetristä siten, että yksiköiden käsittelyssä huomioidaan esimer

kiksi yksiköiden väliset kokoerot. Uudessa yksikkörakenteessa päätöksente- 

kotasoja onkin aikaisempaa vähemmän, jolloin henkilöstö kuuluu pääsääntöi

sesti joko konserniin tai yksiköihin. Konserniesikunta muodostuu konsernijoh- 

dosta sekä kunkin sektorin asioihin perehtyneestä henkilöstöstä ja siinä tulee 

työskentelemään noin 125 henkilöä.

Organisaatiorakenteessa yksiköillä on selkeä strateginen rooli ja ne on kytketty 

tiiviisti konsernistrategiaan. Yksikön strategisia tavoitteita ovat esimerkiksi te-
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hokkuuden ja kannattavuuden maksimointi, kannattava kasvu sekä osaamisen 

ja kasvumahdollisuuksien kehittäminen. Yksiköiden johtajat ovat Fortumissa 

avainpaikoilla ja näihin tehtäviin halutaan saada parhaat mahdolliset kyvyt sekä 

yrityksen sisältä että ulkopuolelta. Yksiköille annetaan merkittävästi päätök

sentekovaltaa, mutta konsernin johtoryhmä tai sektorijohto seuraa jokaisen yk

sikön toimintaa ja tulosta säännöllisesti. Tällöin sekä hyvästä että huonosta tu

loksesta saadaan heti tieto. Yksiköillä on vastuu arvon kasvattamisesta. Peri

aatteena on, että yksiköitä ja yksikköjakoa voidaan joustavasti muuttaa, kun 

yrityksen ulkoisia tai sisäisiä tarpeita ilmenee.

Sektoreiden toiminnasta on vastuussa Fortum-konsernin johtoryhmä. Konser

nin johtoryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Heikki Marttinen ja jäseninä 

ovat talousjohtaja Eero Aittola, Öljy ja kaasu -liiketoiminnan johtaja Veli-Matti 

Ropponen ja Sähkö ja lämpö -liiketoiminnan johtaja Kalervo Nurmimäki 

(1.1.2000 alk. Tapio Kuula). Veli-Matti Ropponen on myös Fortum Oil and Gas 

Oy:n toimitusjohtaja ja Kalervo Nurmimäki on Fortum Power and Heat Oy:n 

toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmän sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja Harri 

Pynnä. Konsernin johtoryhmän jäsenet muodostavat sekä Fortum Oil and Gas 

Oy:n että Fortum Power and Heat Oy:n hallitukset, joiden puheenjohtajana toi

mii Heikki Marttinen. Konsernin johtoryhmä toimii pääjohtajan päätöksente

koelimenä konsernia ja sen pääliiketoimintoja, Öljyä ja kaasua sekä Sähköä ja 

lämpöä koskevissa asioissa.

Konsernin johtoryhmä raportoi konsernin hallitukselle, jossa on 5-7 yhtiökoko

uksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on Matti Vuoria ja varapu

heenjohtaja Krister Ahlström. Jäseninä ovat Jaakko Ihamuotila, L. J. Jouhki, 

Heikki Marttinen, Heikki Pentti sekä Erkki Virtanen. (Jäsenten toimikausi on 

neljä vuotta.)

Fortum-konsernin toimintaa valvoo konsernin hallintoneuvosto, johon kuuluu 

vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä. Hallintoneuvosto ei puutu operatiiviseen 

päätöksentekoon.

Öljy ia kaasu -liiketoiminta (Fortum Oil and Gas Oy) on muodostettu pääosin 

entisen Neste-konsernin öljy- ja energiatoimialoista. Liiketoiminta etsii ja tuot-
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taa öljyä ja kaasua, jalostaa, myy ja markkinoi öljytuotteita sekä siirtää, jakelee 

ja myy maakaasua. Se on tunnettu mm. Neste-asemaverkostaan ja öljytuot

teistaan sekä osakkuusyhtiö Gasum Oy:n siirtämästä, jakelemasta ja myy

mästä maakaasusta. Liiketoiminnan keskeisimmän markkina-alueen muodos

tavat Itämeren ympärillä olevat maat. Toimintaa on parissakymmenessä maas

sa ja sen asiakkaita ovat niin monikansalliset öljy-yhtiöt ja teollisuusyritykset 

kuin yksityiset kuluttajatkin.

Sähkö ia lämpö -liiketoimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja 

siirto. Liiketoiminnan keskeisen osan muodostavat Fortum Power and Heat Oy 

ja sen tytäryhtiöt mm. Länsivoima, Tuusulanjärven energia, Koillis-Pohjan Säh

kö ja Neste Lämpö. Lisäksi liiketoimintaan kuuluu aurinkoenergiakeskus ja 

Teknologiakeskus. Liiketoiminnan päämarkkina-alue on Pohjoismaat, joissa 

sen asiakkaita ovat teollisuus, suuryritykset, sähköyhtiöt sekä Fortum Energia- 

partnereiden pienasiakkaat. Sähkö ja lämpö -liiketoiminnalla on toimintaa myös 

muualla Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Käyttö ia kunnossapito -sektorin toimintaan kuuluu käyttö- ja kunnossapitoso

pimusten lisäksi yksittäiset laitehuollot ja erikoistyöt. Sen asiakkaat toimivat 

energiantuotannon ja -siirron lisäksi mm. metalli-, metsä-, elintarvike-, tekstiili- 

ja graafisessa teollisuudessa sekä kemianteollisuudessa.

Engineering -sektori tekee voimalaitosten ja lämpökeskusten rakennus- ja pro

jektisuunnittelua ja rakennuttamista ja niihin liittyviä konsulttipalvelutta. Lisäksi 

toimintaan kuuluu siirto- ja jakelujärjestelmien ja muiden energiaan liittyvien 

laitosten sekä öljyyn ja kemiaan liittyvä engineering-toiminta. Liiketoimintaa on 

Euroopassa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa.

5.3.3 Fortumin tapa toimia

Fortumin uudessa toimintatavassa määritellään tärkeimmät johtajuusprosessit, 

joita ovat strategia, tuloksen/suorituksen arviointi, investointien hyväksyminen 

sekä henkilöstöjohtaminen.
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Strategia- ia pààoman allokointiprosessissa konsernin strategia muodostuu yk

siköiden strategioista. Prosessi on kalenteriin sidottu, muodollinen ja täysimit

tainen ja siinä keskitytään keskipitkän aikavälin suunnitteluun. Strategiaproses

si ja operatiivisen suunnittelun prosessi ovat erilliset, mutta ne ovat yhteydessä 

toisiinsa. Strategiaprosessissa keskitytään todelliseen strategiaan ja seuraavan 

vuoden operatiivisten tavoitteiden pitää perustua strategiaan.

Tuloksen/suorituksen arvioinnissa huomioidaan se, että uusi organisaatiora

kenne koostuu lukuisista yksiköistä, jotka ovat myös luonteeltaan erilaisia. Lii

ketoimintaa koskevat päätökset tehdään pääasiassa yksiköissä ja sektorin 

johto vastaa jokaisen yksittäisen yksikön tuloksesta. Tuloksen/suorituksen ra

portointi on jatkuvaa ja siihen on otettu uusina työvälineinä flash -raportit, sek- 

torijohdon suorittamat neljännesvuosittaiset yksikön tuloksen läpikäynnit sekä 

avainmittareiden (key performance indicators, KPl) määrittäminen kaikille yksi

köille. Tavoitteisiin sitoutuminen varmistetaan tulospalkkiosopimuksilla (perfor

mance contracts).

Investointien hyväksymisprosessi esitetään kuviossa 18. Prosessin keskeisenä 

piirteenä on, että yksikköjohto voi päättää aikaisempaa suuremmista investoin

neista. Muina päätöksentekotasoina ovat sektorin johto, konsernin johtoryhmä 

ja konsernin hallitus. Investointikomitea käsittelee kaikki konsernin johtoryh

mälle ja/tai konsernin hallitukselle menevät investointiehdotukset. 

Kuvio 18. Fortumin investointien hyväksymisprosessi

Laatu-
vakuus

Sektorin johto 
(O&G, P&H)Mahd.

päivitykset

Lähetetään 
takaisin, ellei 
laatuvaatimukset 
täyty

< I Contmller-toiminnon 
laatuvakuus

Valmistelutyö

* Sektorin johto, O&M and Engineering
Yksikön päätösvalta johtamis- ja hallinto
mallin mukaan

Fortumin hallitus

Investointi-
komitea

Konsernin
johtoryhmä’

Yksikkö

Esikunnat

Toteutus

Lähde: Fortumin uusi johtamis- ja hallintomalli
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Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda perusta systemaattiselle henkilöstön 

kehittämiselle Fortum-konsernissa. Tavoitteena on myös varmistaa johtamis- ja 

muut strategiset resurssit ja kyvykkyydet pitkällä aikavälillä. Tällaisen avain- 

henkilöstön kartoituksessa ja kehittämisessä noudatetaan tiettyjä periaatteita, 

joita ovat

• Yhteiset menettelytavat nykyisen ja tulevaisuudessa tarvittavan avainhen- 

kilöstön määrittelyyn, arviointiin ja kehittämiseen

• Alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi on läheisesti yhteydessä vuosittai

seen strategiatyöhön

• Henkilöstön kehittämisessä on linjalla jatkuva vastuu, jota henkilöstöhallin

non ammattilaiset tukevat

• Yksiköiden sekä sektorin ja konsernin johto valvoo toimintaa

• Käsittely tehdään johtoryhmissä ja laajennetuissa johtoryhmissä

• Yksiköt raportoivat sovitun informaation konsernin johdolle jäsennetyssä 

muodossa.

Päätöksenteon ja vastuun siirtäminen alemmille tasoille edellyttää selkeitä 

koordlnointimekanismeja synergioiden saavuttamiseksi. Näiden synergioiden 

saavuttaminen vaatii esimerkiksi yksikköryhmien strategioiden koordinointia, 

konsernijohdon ja sektorijohdon keskittymistä Fortumiin kokonaisuudessaan, 

yhteistä konserniesikuntaa, yksiköiden ja sektorien rajat ylittäviä johtamisfoo- 

rumeja, palkitsemisjärjestelmää sekä henkilökunnan tehtäväklertoa. (Uusi joh

tamis- ja hallintomalli, s. 54)

5.4 Operatiivisen suunnittelujärjestelmän sisältöön vaikuttavat tekijät

5.4.1 Järjestelmän tavoitteet

Yrityksen suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän sisältöön vaikuttaa se, mitkä 

ovat sille asetetut tavoitteet ja millaisia ongelmia se on rakennettu ratkaise

maan. Fortumin konsernijohdon suunnittelulle asettamia tavoitteita kartoitettiin 

talousjohtaja Eero Aittolan, Sähkö ja lämpö -liiketoiminnan johtajan Tapio Kuu

lan sekä Öljy ja kaasu -liiketoiminnan johtajan Veli-Matti Ropposen haastatte

luiden avulla. Haastatteluiden perusteella Fortumin operatiivisen suunnittelu

järjestelmän tärkein tehtävä on antaa realistinen kuva yrityksen taloudellisten ja
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toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta lyhyellä aikavälillä. Lyhyen aikavä

lin päätöksenteon välineenä operatiivinen suunnittelujärjestelmä toimii lyhyen 

aikavälin tavoitteiden asettamisen ja suunnittelun, palkitsemisen, resurssien ja

kamisen ja toiminnan seurannan välineenä.

Tavoitteet asetetaan tällä hetkellä vuosibudjetin avulla eikä haastateltujen mie

lestä siinä ollut suurempia ongelmia. Johdon tehtävänä nähtiin olevan eri yksi

köiden suunnitelmien arviointi ja tavoitetasojen asettaminen yhtä vaativiksi. Ee

ro Aittolan mukaan tavoitteiden asettamisessa pätee sääntö, että tietyt henkilöt 

pitävät lupauksensa ja saavuttavat tavoitteensa toisia paremmin.

Operatiivisen suunnittelujärjestelmän käyttöä palkitsemisjärjestelmänä pidettiin 

oikeutettuna ja järjestelmästä saatavia tietoja luotettavina. Tietojen luotetta

vuutta pidettiin tärkeänä erityisesti siksi, että useissa yksiköissä palkitseminen 

perustuu nykyisin vuosibudjetissa määriteltyyn tavoitetasoon. Tapio Kuula tote

si, että "tietojen luotettavuus on erittäin tärkeää Fortum-konsernissa, koska tie

dot ovat myös palkitsemisjärjestelmän perusta. Ylin johto vastaa siitä, että yksi

köiden tavoitetasot ovat linjassa keskenään. Yksiköt budjetoivat eri tavalla ja 

jotkut ovat aina luvuissaan varovaisia ja ylittävät budjetin säännöllisesti., tämä 

tulisi noteerata insentiivijärjestelmässä". Kuulan mukaan ylimmän johdon pitäisi 

vaatia operatiiviselta johdolta tarkempia arvioita ja muutosten analysoinnissa 

pitäisi kiinnittää huomiota substanssieroihin. Tällöin yksiköiden kontrollerit ovat 

tärkeässä asemassa yksiköiden johdon ja konsernijohdon välillä. Veli-Matti 

Ropponen totesi, että vuosibudjetti on aina vertailukohta, johon palkitseminen 

perustuu. Hänen mukaansa pitkällä aikavälillä palkitseminen on nollasummape

liä, jolloin toisinaan menee paremmin, jolloin palkkioita tulee ja toisinaan huo

nommin, jolloin palkkiot jäävät saamatta. Ropposen mukaan palkitseminen ei 

ole toiminut erityisen hyvin ja se on entistä vaikeampaa uudessa yksikkömallis- 

sa.

Uudessa johtamismallissa yksiköt päättävät itsenäisesti aikaisempaa suurem

mista investoinneista, mutta vuosibudjetissa annetaan investoinneille raamit. 

Eero Aittolan mielestä investointien säätely on konsernijohdon käyttökelpoisin 

keino vaikuttaa yksiköiden operatiiviseen toimintaan. Hänen mukaansa "liike

toiminta jatkuu koko ajan ja tulosta tulee koko ajan budjetoinnista riippumatta..
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yritysjohdon käyttökelpoisin tapa vaikuttaa yksiköiden toimintaan on investoin

tien säätely eli investointibudjetti.. "

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmää pidettiin myös seurannan (ia valvonnan) 

välineenä. Veli-Matti Ropposen toteaa operatiivisen suunnittelujärjestelmän 

käytöstä seurannan välineenä seuraavasti "Kontrolloinnilla ei voi kukaan rikas

tua, mutta tulos on aina tiedettävä., bisnestä ei voi viedä eteenpäin, jos ei ole 

tietoa siitä miten on mennyt.."Tällöin hän ei pitänyt tärkeänä sitä, raportoitiinko 

tiedot juuri 3. vai 10. päivä vaan sitä, että tiedot olivat luotettavia päätöksente

ossa.

5.4.2 Yrityskohtaiset tekijät

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän valintaan vaikuttaa myös valittu suunnit

telujakso. jona yleensä pidetään yrityksen normaalia liiketoimintasykliä. Fortum- 

konsernin tämänhetkisessä operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin proses

sissa tuotetaan operatiivinen suunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle ja kar

kea taloudellinen suunnitelma kahdelle sitä seuraavalle vuodelle. Tällaista 

suunnittelujaksoa pidettiin yleisesti järkevänä. Veli-Matti Ropposen mielestä 

operatiivisessa suunnittelussa on tärkeää määritellä liiketoiminnan suunta myö

hempien vuosien osalta, mutta esimerkiksi vuoden 2005 suunnitelmaa hän ei 

pidä järkevänä. "Se lisää vain paperia, eikä sillä ole mitään virkaa".

Suunnittelujärjestelmän valintaan vaikuttaa myös suunnitteluprosessiin ia sen 

vaiheisiin käytettävä aika. Kevään strategiaprosessissa hahmoteltu seuraava 

kalenterivuosi täydentyy yksityiskohtaiseksi operatiiviseksi suunnitelmaksi syk

syn operatiivisen suunnittelun ja budjetointiprosessin tuloksena. Suunnitteluun 

kuluu siten useita kuukausia ja sen toteuttaminen on työlästä. Eero Aittolan 

mukaan budjetointimekanismeja tulisi kehittää siten, että budjetointiin ei menisi 

niin paljon aikaa. Aittola ei pidä operatiivisessa suunnittelussa sitoutumista yh

teen kalenterivuoteen välttämättömänä ja jos kolmen kuukauden rullaavalla en

nustamisella säästetään työtä, sitä tulisi käyttää. Ongelmana voi tosin hänen 

mukaansa olla, että kolmen kuukauden ennustamisen toteutus on yhtä työläs.
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Siten myös suunnitelmien ia budjettien päivitvstihevs vaikuttaa suunnittelu- ja 

budjetointijärjestelmän sisältöön ja valintaan. Fortum-konsernissa vuosibudjetti 

pidetään suorituksen arviointia varten ennallaan, jolloin edellytetään alkupe

räisten budjettitavoitteiden saavuttamista, vaikka liiketoimintaolosuhteet olisi

vatkin muuttuneet suunnittelukaudella. Operatiivisen toiminnan suunnittelua 

varten budjetin taustalla olevia suunnitteluoletuksia muutellaan, jotta saataisiin 

realistisempi suunnitelma eli 'plaani', jota Veli-Matti Ropponen luonnehtii erittäin 

tärkeäksi. Ropposen mukaan Öljy-liiketoiminnassa sovellettu rullaava ennus

taminen johti raskaan budjettikierroksen lisäksi budjetointiin monta kertaa vuo

dessa.

Vaikka Fortum-konsernin tulosta raportoidaan vuositasolla ja jonkinlainen vuo

sitason tarkastelu tultaneen konsernissa säilyttämään, konsernijohto oli kiin

nostunut saamaan myös jonkinlaisen kuvan tammikuun tilanteesta jo syksyllä 

ennen budjettien valmistumista. Ropposen mielestä vuosibudjetoinnin puuttee

na on se, että alkuvuodeksi ei ole realistista budjettia, jolloin on "budjetti tyhjän 

päälle". Tämä on ongelma esimerkiksi likviditeettibudjetin osalta, jolloin pitäisi 

"olla joku näkemys 12 kuukaudesta". Tapio Kuulan mukaan rullaava ennusta

minen palvelisi konsernijohdon tarpeita, jolloin rullaavan ennusteen avulla saa

taisiin 12 kuukauden ennuste kuluvasta ja seuraavasta vuodesta. Rullaavassa 

ennustamisessa voitaisiin yhdistää rullaava suunnittelujärjestelmä ja osa- 

vuosiraportointi. Yhtä rullaavaa ennustetta voitaisiin käyttää vuosibudjettina.

Myös järjestelmässä olevan tiedon tarkkuus (sisältö) ia laatu (kvalitatiivinen vs. 

kvantitatiivinen) sekä tietojen vhdisteltävvvs ia esittämistapa vaikuttavat järjes

telmän valintaan. Kaavamaisesti ja tarkasti esitetyn taloudellisen tiedon lisäksi 

Fortum-konsernissa raportoidaan myös kvalitatiivista, ei-rahamääräistä tietoa 

avainmittareiden (Key performance indicators, KPl) avulla. Avainmittarit määri

tellään sekä konsernille että kullekin yksikölle ja ne päätetään operatiivisen 

suunnittelu- ja budjetointiprosessin yhteydessä. Avainmittareiden laadinnassa 

käytetään Fortumin itse rakentamaa tasapainotettua mittaristoa (lisää avain- 

mittareista kappaleessa 5.6.2).

Kriittisistä toiminnoista ja niitä kuvaavista avainmittareista saadaan tällä hetkellä 

jonkin verran tietoa. Veli-Matti Ropposen mielestä kriittisistä toiminnoista tullaan
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saamaan tarpeeksi tietoa kun yksiköille on saatu määriteltyä oikeat avainmittarit 

taloustunnuslukujen lisäksi. Myös Tapio Kuula odottaa avainmittareiden val

mistumista. Hänen mukaansa niiden avulla raportoidaan sekä positiiviset että 

negatiiviset asiat ja yksiköiden raportoinnissa avainmittareilla tulee olemaan 

keskeinen asema. Haastateltujen mukaan vuoden kuluttua ollaan avainmitta

reiden osalta paremmassa tilanteessa.

Järjestelmän käyttökelpoisuuteen vaikuttaa myös tietojen esittämistapa. Bud- 

jettitiedot ovat pääosin historiallisia tulostietoja ja budjettiseuranta on jälkikä

teistä. Eero Aittolan mukaan tästä ei synny ongelmaa, jos raportointi toimii riit

tävän nopeasti. Lisäksi käytetään viimeisintä ennustetta "latest estimate", jonka 

avulla varmistetaan näkemys tuloksen kehityksestä. Veli-Matti Ropposen mie

lestä "raportoinnissa olisi ehdottomasti päästävä yhteen täsmälleen samanlai

seen raporttimalliin joka yksiköltä ja saada konsernin yhteinen käytäntö. " Myös 

Tapio Kuula pitää tärkeänä yksiköiden raporttien yhtenäistä muotoa. "Raportti

en formaatit tulisi yhtenäistää., yhteenvedon tulisi olla samanlainen kaikilla 

PU:Ula.. " Yhtenäisen raporttisivun lisäksi yksiköt voisivat raportoida myös muuta 

tärkeänä pitämäänsä tietoa.

5.4.3 Yrityksen ympäristöjä sidosryhmät

Teoriaosuudessa käsitellyn mukaisesti Fortumin ympäristö jaetaan toimintaym

päristöön, yrityksen ja sen sidosryhmien toimintakenttään, sekä toimintaympä

ristön ulkopuolella olevaan ja sieltä vaikuttavaan arvoympäristöön. Arvoympä- 

ristön vaikutusta operatiiviseen suunnittelujärjestelmään ei arvioida tässä tut

kielmassa.

Fortumin toimintaympäristöön vaikuttaa yhä enemmän markkinatilanne. Kilpailu 

on kiristynyt säännöstelyn purkamisen, kansainvälistymisen ja alhaisten hinto

jen takia. Tällöin esimerkiksi raaka-aineiden hintojen ja valuuttakurssien vaih

telut vaikuttavat Fortumin suunnittelu- ja budjetointijärjestelmään. Tällaiset lii

ketoimintaan vaikuttavat epävarmuustekijät pitäisi ottaa huomioon järjestelmää 

rakennettaessa, jotta järjestelmästä saataisiin toimiva ohjausväline.
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Haastatellun konsernijohdon mielestä operatiivisen suunnittelujärjestelmän pi

täisi tuottaa realistinen ennuste lähikuukausista. Vaikka Fortumin Öljy ja kaasu- 

sekä Sähkö ja lämpö -sektoreiden toimintaympäristöt ovat erilaisia ja ne asetta

vat erilaisia vaatimuksia operatiiviselle suunnittelujärjestelmälle, sektoreita yh
distää riippuvuus markkinatilanteesta. Esimerkiksi Öljy ja kaasu liiketoiminnas

sa öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ja valuuttakurssit edellyttävät suun

nittelujärjestelmältä jatkuvaa suunnitteluoletusten päivitystä. Myös Sähkö ja 

lämpö -liiketoiminta on yhä enenevässä määriin riippuvainen sähkön markkina

hinnoista lisääntyvän kilpailun myötä. Seuraavassa taulukossa (kuvio 19) esi

tetään Fortum-konsernin liikevaihto ja liikevoitto toiminnoittain.

Kuvio 19. Fortum-konsernin liikevaihto ja liikevoitto toiminnoittain

Fortum-konsernin liikevaihto ja liikevoitto toiminnoittain (Me)

Me
Liikevaihto

1998 I/99 II/99
Liikevoitto

1998 I/99 II/99
Öljy ja kaasu 4916 963 1170 136 7 44
Sähkö ja lämpö 1796 538 371 347 207 40
Käyttö ja kunnossapito 250 63 65 8 3 0
Engineering 411 78 111 16 0 -5
Kemia 908 199 209 18 5 10
Muut liiketoiminnat 95 24 30 29 12 9
Liiketoimintojen välinen myynti -270 -82 -97 -11 -11 3

Yhteensä 8106 1783 1859 543 223 101
Poistuneet liiketoiminnat 388 116 53 52 21 7
Yhteensä 8494 1899 1912 595 244 108

Lähde: www.fortum.fi

Kuvan perusteella kummankin pääsektorin liikevaihto ja liikevoitto vaihtelevat 

paljon vuosineljänneksittä^. Tämän vuoksi näyttäisi olevan tärkeää saada uu

sia, päivitettyjä tulosennusteita säännöllisin väliajoin esimerkiksi osavuosikat

sausten yhteydessä.

Operatiivisen suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän kehittämisessä olisi otetta

va huomioon myös yrityksen sidosryhmät. Fortumin uudessa johtamis- ja hal

lintomallissa painotetaan henkilöstön ja erityisesti yksiköiden vetäjien taitoja ja 

kykyjä. Tällöin henkilöstölle tulisi antaa mahdollisuus vaikuttaa operatiivisen 

suunnittelujärjestelmän sisältöön, jolloin järjestelmästä tulisi sekä operatiivisen 

että konsernijohdon toimiva työväline. Myös muut sidosryhmät edellyttävät
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Fortumilta tietoja ja raportteja, jotka asettavat vaatimuksia suunnittelu- ja bud

jetointijärjestelmälle. Esimerkiksi omistajat ovat kiinnostuneita Fortumin tulok

sesta, kasvumahdollisuuksista ja liiketoiminnan riskeistä ja asiakkaat tuotteiden 

ja toimintaprosessien laadusta.

5.4.4 Uusi johtamis-ja hallintomalli ja organisaatiorakenne

Uusi johtamis- ja hallintomalli asettaa vaatimuksia myös Fortumin operatiiviselle 

suunnittelujärjestelmälle. Yksiköt ovat rakenteeltaan ja strategiselta luonteel

taan erilaisia ja siksi myös operatiivisen suunnittelun tarpeet ovat erilaisia. Yk

siköt ovat myös aikaisempaa itsenäisempiä organisaatioiden madaltumisen ja 

päätösvallan ja vastuiden delegoinnin myötä. Uudessa mallissa yksiköt tekevät 

mm. aikaisempaa suurempia investointipäätöksiä joko itsenäisesti tai yhdessä 

sektorijohtajan kanssa. Yksiköille annettavan vapauden ja itsenäisyyden ansi

osta niillä tullee olemaan aikaisempaa enemmän vapauksia toteuttaa operatiivi

sen suunnittelun ja budjetoinnin käytännöt haluamallaan tavalla.

Käytännössä yksiköiden itsenäisyys vaatii ohjausjärjestelmältä kykyä hallita ris

kejä ja toiminnan epävarmuuksia. Riskinäkökulmasta riittävän nopea raportointi 

ja riskipositioiden määritys on tärkeää. Veli-Matti Ropponen toteaa "Seuranta ja 

raportointi ovat pääosin kunnossa., muut valvontamenetelmät eivät välttämättä 

kunnossa., myös uusi PU-malli tuo kontrollimekanismille lisäpaineita.."

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän valintaan vaikuttaa myös se, kuinka pal

jon suunnittelua halutaan ohjeistaa erilaisten suunnittelukäsikirjojen ja muistioi

den avulla. Koska Fortumin uuden yksikkörakenteen tavoitteena on vähentää 

byrokratiaa ja lisätä yksiköiden mahdollisuuksia innovaatioihin ja yrittäjyyteen, 

mallin omaksuminen vaikuttaa sisällöllisesti myös nykyiseen suunnittelu- ja 

budjetointijärjestelmään. Haastateltujen mielestä kaikkea ei kannata ohjeistaa 

vaan yksiköille olisi annettava vapaus tehdä omia ratkaisujaan, joiden tulisi olla 

linjassa konsernin toimintatapojen kanssa. Veli-Matti Ropponen toteaa, että 

seurantajärjestelmien ja ohjeistuksen käytön täytyy olla järkevää eikä saisi 

tuottaa suurta määrää sisäisiä manuaaleja ja hyväksyttää niitä. Myös Tapio 

Kuula toteaa, että järjestelmien syyksi laitetaan usein ongelmia, jotka johtuvat 

järjestelmän väärästä käytöstä tai siitä, mihin asioihin kiinnitetään huomiota.
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Riskienhallinnan kannalta olisikin löydettävä sopiva suhde uuden yksikköra- 

kenteen antaman yksiköiden itsenäisyyden ja muodollisen valvontajärjestelmän 

käytön välillä. Tällöin suunnittelu- ja budjetointijärjestelmä voisi olla tulevai

suutta ennakoiva, interaktiivinen ohjausjärjestelmä eikä vain tapahtumiin rea

goiva järjestelmä.

Uuden organisaatiorakenteen myötä taloushenkilöstö tulee todennäköisesti kä

sittelemään enemmän informaatiota, jolloin talouspuolella korostuu yhteisen 

tietojärjestelmän tai ainakin keskenään yhteensopivien tietojärjestelmien tarve. 

Haastatellut pitivätkin ulkoisen laskentatoimen hyödyntämien tietojärjestelmien 

yhteensopivuutta tärkeänä, mutta operatiivisen suunnittelun osalta yksiköille tu

lisi antaa mahdollisuus tuottaa konsernijohdon tarvitsemat tiedot omalla tyylil

lään. Tapio Kuulan mielestä tietojärjestelmien osalta ei voi vaatia 100 % järjes

telmien yhteensopivuutta esimerkiksi yrityskauppojen vuoksi, jolloin yhteenso

pivuus tulisi toteuttaa operatiivisen suunnittelun osalta soveltuvin osin.

Suunnittelu- ja budjetointijärjestelmän valintaan vaikuttaa myös suunnitteluun 

osallistuvan henkilöstön määrä ia roolit. Tällä hetkellä suunnittelu- ja budjetoin

tiprosessi on konsernissa melko työläs ja siihen osallistuu paljon ihmisiä. Uu

dessa organisaatiorakenteessa taloushenkilöstöä (kontrollereita) on sijoitettu 

yksiköihin lähemmäksi liiketoimintaa ja asiakasta. Tällöin heidän roolissaan ko

rostuu yksikköjohdon avustaminen myös operatiivisessa suunnittelussa ja 

budjetoinnissa. Ropponen toteaa, että taloushallinnon rooli on entistä enem

män yksikköjä avustava ja sillä testataan taloushenkilöstön osaamista. Myös 

Kuulan mielestä talousjohdon ja kontrollereiden rooli muuttuu liiketoimintaläh- 

töisemmäksi. Tällöin korostuu yksiköiden kontrollereiden osaaminen sekä ta

louden että liiketoiminnan osalta.

5.4.5 Muut tekijät

Tutkimuksessa käsiteltiin Fortumin budjetointi-ilmapiirin merkitystä operatiivisen 

suunnittelun ja budjetoinnin prosessissa ja prosessin uudelleen nimeämisen 

merkitystä suunnittelussa. Budjetointi-ilmapiiristä ei tullut tutkimuksessa tarkkaa 

selvyyttä ja vuosibudjetoinnille löytyi omat kannattajansa ja vastustajansa. 

Suunnittelu- ja budjetointiprosessin uudelleen nimeäminen ei haastateltujen
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mielestä ole ratkaisu budjetoinnin ongelmiin. Ongelmana pidettiin lähinnä bud

jetointiprosessin raskautta ja alkuvuoden suunnitelmien puuttumista. Ropposen 

mielestä on samantekevää, millä nimellä budjettia kutsutaan - kiinteä vuosi- 

suunnitelma on kuitenkin oltava. Budjetoinnin tämänhetkinen kustannus/hyöty - 

suhde voisi haastateltujen mielestä ilmeisesti olla parempi. Myös rullaavan en

nusteen käytölle löytyi kannatusta. Kuula toteaa, että rullaava ennuste olisi joh

don kannalta paras, jos järjestelmän toteutus on riittävän kevyt. Erityisesti ko

rostettiin kommunikaation merkitystä.

5.5 Nykyinen operatiivinen suunnittelu-ja budjetointiprosessi

5.5.1 Sovellusalue

Fortumin uudessa johtamis- ja hallintomallissa ei pidetty operatiivisen suunnit

telun uudistamista kiireellisimpänä asiana. Tämän vuoksi operatiivinen suun

nittelu ja budjetointi tehdään syksyllä 1999 pääosin samalla tavoin kuin edelli

senä vuonna. Myöhemmin arvioidaan perinteistä budjetointia korvaavien tai 

täydentävien menetelmien, kuten esimerkiksi rullaavien ennusteiden, käyttöön

ottoa konsernissa. Fortumin operatiivinen suunnitteluprosessi kattaa koko kon

sernin. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota toimintoihin, joissa tarvi

taan useiden yksiköiden välistä yhteistyötä.

5.5.2 Operatiivisten suunnitelmien sisältö

Operatiiviset suunnitelmat muodostuvat kahdesta osasta, joita ovat kirjallinen 

raportti ja numeerisessa muodossa oleva budjetti. Kirjallinen raportti on lyhyt, 

analyyttinen ja liiketoimintasuuntautunut raportti tärkeimmistä liiketoimintaan 

vaikuttavista tekijöistä suunnittelujakson aikana. Raportissa analysoidaan yksi

kön lyhyen aikavälin liiketoiminnan tavoitteita, strategisen ja operatiivisen suun

nitelman yhteyttä, markkinatilannetta ja liiketoiminnan kehitystä sekä sisäiset 

että ulkoiset tekijät huomioiden. Lisäksi analysoidaan investointipolitiikkaa, 

kiinteiden kustannusten kehitystä, yksikön mahdollisuuksia ja riskejä sekä or

ganisaatiota.
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Operatiivisen suunnitelman numeerinen osa sisältää:

• yhteenveto avainmittareista (КРП: sisältää ainakin yksikölle syksyn aikana 

määritellyt avainmittarit

• tuloslaskelma: yksikkötasoiseen tuloslaskelmaan yhdistetään kaikki yksik

köön kuuluvat tytär- ja osakkuusyritykset. Tuloslaskelma esitetään kuukau

sikohtaisesta

• tase: vuosia 1999 - 2002 koskevien taseiden lisäksi esitetään alkutase 

31.12.1998

• kassavi rta-analwsi

• investoinnit: Ylläpitoinvestoinnit sekä laajennus- ja muut investoinnit jaetaan 

kahteen luokkaan, joita ovat ennen budjettikäsittelyä hyväksytyt ja tässä 

budjettikäsittelyssä hyväksyttävät investoinnit. Yksiköiden tärkeimmät ja 

suurimmat investoinnit esitetään erikseen ja niiden kustannukset koko in

vestoinnin vaikutusajalta raportoidaan. Lisäksi investoinnit jaetaan yritys

ostoihin ja muihin investointeihin.

• tuotanto (ia toimitukset):

• henkilöstö

• osakkuusyritykset (associated companies)

• käyttöpääoma.

Numeeristen budjettien laadinnassa otetaan huomioon Fortumin laskentaperi- 

aattet. Konsernin yhdistämistarkoituksiin tarvitaan lisätietoja rahoitussuunnitte

lusta, varastoista, käyttöpääomasta sekä pitkäaikaisista sopimuksista. Tämän 

lisäksi pyydetään lisätietoja tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sekä tietohal

lintoasioista.

Käytännön ohjeissa määritellään numeeristen budjettien lomakepohjat. Koska 

joistakin yksiköistä ei ole mahdollista saada kaikkia tietoja esimerkiksi yksikön 

juridisen muodon vuoksi, niiden osalta raportoidaan mahdollisimman hyvät tie

dot. Yksiköiden ja palveluyksiköiden väliset erot ovat tärkeitä konsernin budjetin 

yhdistämisen kannalta. Numeeriset budjetit esitetään konsernijohdolle kumula

tiivisesti vuosineljänneksittä^ lukuun ottamatta tuloslaskelmaa, joka esitetään 

kuukausikohtaisesta
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5.5.3 Prosessin kuvaus ja aikataulu

Operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin suunnittelujakso on vuosi. Operatiivi

sen vuosisuunnitelman lisäksi päivitetään taloudelliset ennusteet kahdelle seu- 

raavalle vuodelle käyttämällä uusia suunnitteluoletuksia ja yksiköiden strategi

sia tavoitteita. Fortumin operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin prosessi esi

tellään kuviossa 20.

Kuvio 20. Fortumin operatiivinen suunnitteluprosessi

Bokuu

Konsernin
hallitus

Konsernin 
johtoryhmä (CEC)

Käsittely
konsernin
johtoryhmässä
(-10.12.)

Suunnitteluoletukset 
(omat alaprosessit)
* hinnat
* valuuttakurssit jne.

Konsemisuunnittelu

panokset

Konserniasi kunnan 
taloushenkilöstö 
(corporate controller's 
office)

Suunnittelu alhaalta ylöspäin ja budjetointi 
(peräkkäinen prosessi)

*) ja sektorihallitus Käyttö ja kunnossapito- ja Engineering -sektorin

Lähde: Operational planning and budgeting process -ohje

Suorituksen arviointi - 
sopimusten allekirjoitus 
(performance contracts)

Yksikköjen budjetti-
käsittelyt
(-20.10.-15.11.)

Budjetoinnin päälinjat
* yleiset tavoitteet
* käytännön ohjeet

Yksiköiden
budjettien
yhdistäminen
konsernin
budjetiksi
(-25.11.-7.12.)

Elokuun loppu

Fortumin operatiivinen suunnittelu perustuu keväällä laadittuihin strategisiin 

suunnitelmiin ja investointien osalta kesäkuussa konsernin hallitukselle esitet

tyihin toimintasuunnitelmiin. Toisena tärkeänä suunnittelukierroksen lähtökoh

tana ovat konsernin johtoryhmän operatiiviselle suunnittelujaksolle hyväksymät 

yleiset tavoitteet ja suunnitteluoletukset.

Operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin prosessi alkaa elokuun lopussa ope

ratiivisen suunnittelun ia budjetoinnin päälinjojen määrityksellä. Prosessista
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vastaa konserniesikunnan taloushenkilöstö (corporate controller's office). 

Budjetoinnin päälinjat sisältävät strategiaprosessissa määritellyt yleiset tavoit

teet (broad targets) ja konserniesikunnan taloushenkilöstön laatimat käytännön 

ohjeet. Yleiset, pitkän aikavälin tavoitteet ovat sektori- ja esikuntajohdon vah

vistamia ja ne on viestitty yksiköille. Käytännön ohjeissa (Guidelines for operati

ve planning) kuvataan prosessi pääpiirteittäin ja annetaan yksiköille ohjeet ope

ratiivisen suunnittelun toteutuksesta. Ohjeissa määritellään raportoitavien tie

tojen vähimmäisvaatimukset. Käytännön ohjeissa määritellään mm. suunnitte

lun aikataulu, vastuut ja raporttien muotovaatimukset.

Syyskuun puoliväli

Suunnitteluoletukset määritellään syyskuun aikana. Suunnitteluoletukset mää

ritetään eri alojen asiantuntijoista muodostetuissa työryhmissä. Näissä työryh

missä on mukana mm. rahoituksen ja eri liiketoiminta-alueiden asiantuntijoita. 

Erilaisten näkemysten perusteella muodostetaan konsernin yhteinen näkemys 

tärkeimmistä suunnitteluoletuksista eli valuuttakursseista, koroista ja raaka- 

aineiden hinnoista. Konsernin johtoryhmä hyväksyy suunnittelussa käytettävät 

oletukset.

Syyskuu

Suunnittelun toteutus alhaalta ylöspäin ia budjetointi kestää syyskuusta mar

raskuuhun. Budjettien laatimisesta vastaa yksikköjohto. Yksikköjohto vastaa 

myös tytäryhtiöidensä ja operatiivisten yksiköidensä tarpeellisesta suunnitte- 

luohjeistuksesta sekä suunnitteluprosessin valvonnasta. Yksiköiden kontrollerit 

vastaavat suunnitelmien johdonmukaisuudesta konsernin oletusten kanssa.

Marraskuu

Marraskuussa yksikköjohto käsittelee ja hyväksyy operatiiviset suunnitelmansa. 

Tämän jälkeen yksiköiden operatiiviset suunnitelmat käsitellään konsernin joh

toryhmässä. Sekä konsernin että yksiköiden taloushenkilöstö keskustelee 

suunnitelmista ja numeerisista budjeteista. Käsittelyiden toteutustapa eroaa 

sektoreittain. Yksiköiden budjettikäsittelyihin Öljy ja kaasu - sekä Sähkö ja läm

pö -sektoreilla osallistuvat yksiköiden johtoryhmät, sektoreiden johtajat tai muu 

esikuntajohto sekä suurimpien yksiköiden osalta myös pääjohtaja. Lisäksi kä- 

sittelyihin osallistuu corporate controller tai hänen edustajansa. Käyttö ja kun-
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nossapito - ja Engineering -sektoreilla budjettikäsittelyihin osallistuvat yksikkö- 

johdon lisäksi sektorihallitus tai muu esikuntajohto sekä corporate controller tai 

hänen edustajansa. Käsittelyiden tuloksena saadaan yksiköiden tarkistetut 

budjetit ja tavoitteet.

Yksiköiden budjettikäsittelyjen jälkeen yksiköillä on noin kaksi viikkoa aikaa tar

vittaessa tarkistaa budjettilukujaan ennen kuin yksiköiden budjetit yhdistetään 
konsernibudjetiksi. Öljy ja kaasu - ja Sähkö ja lämpö -sektoreilla ei tehdä koko 

sektoria koskevaa budjettikäsittelyä. Käyttö ja kunnossapito - ja Engineering - 

sektoreilla yksiköiden tarkistettujen budjettien ja tavoitteiden jälkeen tehdään 

koko sektoria koskeva budjettikäsittely, johon osallistuvat sektorihallitus sekä 

corporate controller tai hänen edustajansa. Käsittelyn tuloksena saadaan koko 

sektorin budjetti.

Konsernibudjetin yhdistämisestä vastaa konserniesikunnan laskentahenkilöstö. 

Tällöin tehdään myös tarpeelliset ryhmittelyt strategiaprosessissa määriteltyihin 

tai ulkoisen raportoinnin tarpeita vastaaviin ryhmiin. Yhdistämisen tuloksena 

syntyvät konsernin budjettiluvut sekä päivitetty, karkea taloudellinen suunnitel

ma kahdelle seuraavalle vuodelle. Prosessissa myös ehdotetaan avainmitta- 

reille (KPI) tavoitearvot ja määritellään muut operatiiviset tavoitteet tulevalle 

vuodelle.

Joulukuun alku

Konsernin johtoryhmä käsittelee budjettiyhteenvedot. Tällöin konsernin johto

ryhmä arvioi kannattavuutta, tasetta ja rahoitussuunnitelmia sekä investointien 

kokonaismäärää. Käsittelyn jälkeen konsernin johtoryhmä hyväksyy operatiivi

sen suunnitelman. Tämän jälkeen operatiivinen suunnitelma käsitellään ja hy

väksytään konsernin hallituksessa. Prosessin tuloksena ovat hyväksytyt budjetit 

ja operatiiviset tavoitteet tulevalle vuodelle.

Joulukuun loppu

Budjettikokouksista tehdyt muistiot jaetaan yksiköille.
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Tammikuu

Tuloksen/Suorituksen arviointi -sopimusten allekirjoitus ajoittuu tammikuulle ja 

siihen osallistuvat yksiköiden johtajat, sektorijohtajat sekä pääjohtaja. Tavoit

teena on asettaa enintään neljästä kuuteen avainmittaria. Allekirjoituksilla vah

vistetaan tavoitteisiin sitoutuminen.

5.6 Nykyistä prosessia täydentäviä menetelmiä

5.6.1 Rullaava ennustaminen

Huilaavaa 12 kuukautta eteenpäin ulottuvaa ennustetta on käytetty Öljy ja kaa

su -liiketoiminnassa tulos- ja kassavirtaennusteen tuottamiseksi talouden ohja

usta ja seurantaa varten. Lisäksi rullaavaa ennustamista on käytetty konsernin 
rahoitussuunnittelussa sekä Öljy ja kaasu -liiketoiminnan että Sähkö ja lämpö - 

liiketoiminnan osalta. Selvitysten perusteella rullaavaa ennustamista ei ole 

käytetty muualla konsernissa kemian liiketoimintaa lukuunottamatta.

Öljy ia kaasu -liiketoiminta

Rullaava 12 kuukauden ennustaminen on ollut käytössä Öljyjä kaasu -liiketoi

minnassa vuodesta 1996 budjetoinnin ohella. Huilaavan ennustamisen taustalla 

oli Neste Oyj:ssä käynnistetty muutosprosessi, jonka tuloksena otettiin keväällä 

1996 käyttöön toiminnot läpäisevä ja organisaatiorajat ylittävä Nesteen Öljy- 

ketju. Huilaavan 12 kuukauden ennusteen tarve, tavoitteet, toteutustapa ja tu
lokset Öljy ja kaasu -liiketoiminnassa esitellään seuraavassa talousjohtaja Juha 

Laaksosen ja laskentapäällikkö Timo Nurminiemen haastattelujen pohjalta.

Muutosprosessin yhteydessä arvioitiin uudelleen myös vuosibudjetoinnin mer

kitys operatiivisessa suunnittelussa. Arviointi suoritettiin haastattelujen perus

teella. Haastatelluista 90 % halusi säilyttää vuosibudjetoinnin ainakin tilinpää

tös- ja verotussyistä. Toisaalta lähes kaikki haastatellut pitivät rullaavaa en

nustamista hyvänä ajatuksena, mutta sen toteutuksen tulisi olla "kevyt proses

si" siten, ettei ennustamisesta tulisi monta kertaa vuodessa tehtävää budjetoin

tia. Muutosprosessin aikoihin käytössä ollutta budjetointiprosessia pidettiin ylei

sesti varsin raskaana ja käsitykset sen keventämismahdollisuuksista vaihtelivat. 

Myös budjettien käsittelyä ja niiden hyväksymismenettelyä pidettiin liian kevye
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nä budjettien tekemiseen käytettyyn työhön ja aikaan verrattuna. Budjetoijat 

kokivat, etteivät he saaneet tietoa budjetin hyväksymisestä tai siihen mahdolli

sesti tarvittavista muutoksista riittävän aikaisin. Budjettien katsottiin myös ole

van liian numerokeskeisiä ja tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien sekä budjet- 

titoteuman analysointiin olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi 

budjetoinnin ja strategiaprosessin katsottiin sisältävän päällekkäistä työtä ja 

budjetointiin katsottiin liittyvän manipulointimahdollisuuksia.

Huilaavan ennusteen tavoitteena oli luoda toimintatapa, joka avulla saadaan 

jatkuvasti luotettava, ajallisesti määrämittainen tulos- ja kassavirtaennuste ta

louden ohjausta ja seurantaa varten. Lisäksi tavoitteena oli säilyttää vuosittai

nen, perusteellinen taloudellinen tarkastelu. Myös asioiden valmistelun ja kä

sittelyn tasapaino haluttiin säilyttää.

Ensimmäinen rullaava ennuste laadittiin huhtikuussa 1996. Aluksi ennuste päi

vitettiin kolme kertaa vuodessa ja myöhemmin neljä kertaa vuodessa aina 12 

kuukautta eteenpäin. Liiketoimintayksiköt ja toimialat päivittivät toimintasuunni

telmansa ja liiketoimintaennusteensa. Ennuste sisälsi myös konsernin tulos- ja 

kassavirtaennusteen. Huilaavan 12 kuukauden ennusteen lisäksi tehtiin perus

teelliset laskelmat sekä kalenterivuoden analyysi ja ennuste kerran vuodessa 

strategiaprosessin yhteydessä. Ennusteen laatimisen yhteydessä tehtiin myös 

erillinen investointikatsaus. Rullaava ennuste esiteltiin ja raportoitiin toimialojen 

johtoryhmille sekä konsernin johtoryhmälle. Konsernin johtoryhmä keskusteli 

laskentaparametreista (raakaöljy, marginaalit jne.), liiketoimintaoletuksista (vo

lyymit jne.), investoinneista ja investointitasosta sekä hyväksyi ennusteen tai 

päätti korjaavista toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta. Lisäksi strategia

suunnitelmat ja budjetointi integroitiin.

Ennusteen laadinnassa control-yksikön tehtävänä oli kerätä ja jakaa yhteiset 

laskentaparametrit sekä käynnistää prosessi. Liiketoimintojen ennusteiden laa

dinnasta vastasivat liiketoimintojen ja toimialojen johtoryhmät. Käytännössä 

toimialan controller vastasi ennusteiden kokoamisesta. Konsernin tulos- ja kas- 

savi rtaennusteiden konsolidoinnista vastasi konsernin control-yksikkö. Lisäksi 

konsernin rahoitusyksikkö teki omia rahoitusennusteita ko. tiedon perusteella.
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Suunnitteluprosessissa käytettiin Hyperion Enterprise -raportointijärjestelmää 

kuukausiraportoinnin, liiketoimintasuunnitelman (eli entisen budjetin) sekä rul- 

laavan 12 kuukauden ennusteen laatimiseen. Alear for Windows - 

suunnittelujärjestelmää käytettiin strategiaprosessissa sekä investointi- ja di- 

vestointihankkeissa. Microsoft Exceliä ja Retrieve Exceliä (Hyperion-linkki) 

käytettiin muihin tarpeisiin esimerkiksi grafiikan ja ad hoc -esitysten tekemi

seen. Muita budjetointijärjestelmiä, kuten Hyperion Fillaria ei käytetty

Ennusteen avulla saatiin Timo Nurminiemen mukaan jatkuva 12 kuukauden lii- 

ketoimintalähtöinen ennuste, joka ohjasi tai pakotti korjaaviin toimenpiteisiin 

nopeammin esimerkiksi investointien osalta. Ennusteen avulla laskentaiteraati- 

ot vähenivät sekä saatiin integroitu strategiaprosessi, liiketoimintasuunnitelma 

(budjetti) ja rullaava ennuste. Myös mittaaminen saatiin liiketoimintalähtöiseksi 

ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvaksi.

Huilaavan 12 kuukauden ennusteen avulla saavutettujen tulosten arvioinnissa 

on ongelmana se, että ennusteiden ja raportoinnin sisällön ja laadun parantu

mista on erittäin vaikea mitata. Timo Nurminiemen mukaan ennusteet paranivat 

ja johto (liiketoiminta-, toimiala- ja konsernijohto) pysähtyi tarkastelemaan lähi

tulevaisuutta. Hänen mukaansa prosessin määrittelyn avulla luotiin perusta en

nusteiden järkevälle ja realistiselle päivitykselle. Vähitellen rullaavasta ennus

tamisesta tuli myös liiketoimintojen toimiva työkalu eikä joulukuussa tullut enää 

niin suuria alkuvuotta koskevia yllätyksiä. "Alussa rullaavan ennusteen tekemi

nen oli enemmän laskuharjoitus., tapahtui oppimisprosessi ja ennustaminen 

lähti oikeaan suuntaan, kun johto ei välttämättä hyväksynyt ennustetta.. Rullaa- 

vasta ennusteesta tuli toimiva bisneksen työkalu., ei ylimmän johdon., vaan nii

den jotka tekee ennusteet ja joilla paras näkemys bisneksistä ja mahdollisuuk

sista."Timo Nurminiemi toteaa.

Konsernin rahoitussuunnittelu

Öljy ja kaasu - ja Sähkö ja lämpö -liiketoiminnoissa on ollut käytössä hieman 

erilaiset likviditeettiennusteiden laskenta- ja raportointitavat ja käytäntöjen yh

distäminen on vielä kesken. Tämän vuoksi kuvataan lyhyesti liiketoiminnoissa 

tällä hetkellä käytettävät menetelmät.
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Öljy ia kaasu -liiketoiminnassa tehdään kalenterivuoden käsittävä likviditeet- 

tiennuste, joka jatkossa laaditaan rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin. Ennuste 

kertoo liiketoiminnan likviditeetin, joka voi olla myös ulkomaisissa tytäryhtiöissä. 

Vapaan kassavirran laskemista varten tarvittavat tiedot saadaan Hyperion - 

tietojärjestelmästä, jonne on määritelty tarvittavat tietojen poimintakriteerit. En

nusteen laatinut Olli Kivi pitää aineistoa riittävän luotettavana. "Kassavirtaen- 

nuste on saatu konsolidoidusta aineistosta, jolloin ennuste on yhtä hyvä kuin 

aineisto.. " Ainoastaan laskennallisten verojen määrä ei välttämättä anna oikeaa 

kuvaa. Vapaan kassavirran laskemisen jälkeen tarvittavat erät vajeen tai yli

jäämän selvittämiseksi saadaan laskenta-, verotus- ja rahoitusosastoilta. En

nusteen perusteella rahoituspäällikkö analysoi käytettävissä olevaa likviditeettiä 
ja resurssien käyttöä.

Ennuste laaditaan kerran kuukaudessa. Hyperionin päivitetty aineisto saadaan 

kuukauden yhdeksänteen päivään mennessä ja ennuste päivitetään heti tämän 

jälkeen. Aikataulun nopeuttamista ei pidetä tarpeellisena ja tietojen uskotaan 

olevan epäluotettavampia aikaisemmin poimittuina. Varsinaista seurantaa siitä, 

miten ennuste ja toteuma ovat vastanneet toisiaan, ei ole toistaiseksi tehty. Olli 

Kiven mukaan eroja syntyy joka tapauksessa konsern ¡tasolla. 'Tottakai eroja 

tulee esimerkiksi omaisuuserien myyntien ja investointien maksuaikataulujen 

takia., tänä vuonna on ollut tytäryhtiöiden myynneistä johtuvia eroja, kun tieto

jen raportointi ei ole välttämättä ole ollut ajantasalla.." Ennustetta hän kuitenkin 

pitää käyttökelpoisena "Ennuste on sisäisen raportoinnin työkaluna toimiva eikä 

vaadi erillistä raportointia.."

Sähkö ia lämpö -liiketoiminnan likviditeettiennusteessa raportoidaan myös re

servit ja se antaa realistisemman kuvan kokonaisuudesta kuin Öljy ja kaasu - 

liiketoiminnan ennuste. Olli Kiven mukaan Sähkö ja lämpö -liiketoiminnan likvi- 

diteettiennusteen tarkkuus voi olla parempi, koska tytäryhtiöt raportoivat tiedot 

erikseen konsernille. Tällaisessa menetelmässä tietojen keräys on työläämpää, 

koska aineistoa ei saada automaattisesti tietojärjestelmistä, vaan tytäryhtiöt ra

portoivat tiedot erillisillä Excel -taulukoilla. (Olli Kiven haastattelu)

Päivittäiseen likviditeetin hallintaan käytetään sekä Öljy ja kaasu - että Sähkö ja 

lämpö -liiketoiminnassa päivittäin laadittavaa, neljä viikkoa eteenpäin ulottuvaa
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likviditeettiennustetta. Neljä viikkoa eteenpäin ulottuva ennuste palvelee lähinnä 

rahoitusosaston deskin tarpeita.

Konsernin likviditeettiennusteiden laskenta- ja raportointitapojen yhdistämisen 

tavoitteena on saada yhtenäinen likviditeettiennuste koko konsernille. Ennuste 

tehtäisiin rullaavasti 12 kuukautta eteenpäin ja vapaan kassavirran laskemisek

si tarvittava aineisto saataisiin automaattisesti Hyperion -tietojärjestelmästä. 

Myös muun aineiston keräämiseen ja oikeellisuuteen tullaan kiinnittämään 

huomiota. Raporttiin sisällytetään todennäköisesti myös reservit paremman ko

konaiskuvan saamiseksi.

5.6.2 Tasapainotettu mittaristo

Konsernissa otetaan käyttöön uuteen johtamis- ja hallintomalliin kytketty koko 

konsernin yhteinen mittaristo, joka muodostuu määritellyistä avainmittareista. 

Vaikka mittaristo ei ole Balanced Scorecard -mallin mukainen nelikenttä, se si

sältää samoja elementtejä. Esimerkkejä konsernin mittariston avainmittarialu- 

eista esitellään seuraavassa taulukossa (kuvio 21).

Kuvio 21. Fortum-konsernin mahdollisia avainmittareita

Arvon luonti, 
kannattavuus

•ROÑA, ROCE, ROE 
•EVA
•liikevoitto/myynti 
•kassavirta/vapaa kassavirta

Tuottavuus,
kustannus
tehokkuus

•tuottavuus
•tuotannon yksikkökustannus 
•tuotannon yksikkömarginaali 
•tehokkuus

•maksetut osingot •käytettävyys
•käyttöaste

Rahoitus
asema

•Gearing •laatu

Ympäristö, •ympäristötietoinen yrityskuva 
•ympäristömyötäisten tuotteidenterveys,

Kasvu •myyntitulojen kasvu turvallisuus osuus myynnistä
•ympäristölle haitallisten päästöjen/ 
jätteen määrä tuotantomäärää kohti 
•palojen/vahinkojen/vuotojen määrä

•volyymikasvu 
•asiakkaiden määrän kasvu 
•uusien tuotteiden tai palveluiden 
osuus myynnistä

Kyvykkyys,
johtaminenMarkkinat ja •markkinaosuus

•markkina-asema •määritellään erikseen
asiakkaat •asiakastyytyväisyys

•brandin tunnettuus Teknologia •kaupallistettujen T&K -hankkeiden 
osuus kaikista T&K-hankkeista•tuotevalikoima

Investointien
tuottavuus

•hankeportfolion ennakoitu tuotto 
(tulot/sijoitettu pääoma) Muut •PU:ille räätälöityjä mittareita 

tarpeen mukaan

Lähde: PU strategie roles and key performance indicators -ohje 8.9.1999
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Mittareita ei ole linkitetty toisiinsa, mutta syy-seuraus- suhteisiin uskotaan. Kon

sernin mittariston lisäksi jokaisella yksiköillä on oma mittaristonsa. Periaatteena 

on, että yksikkö raportoi konserniin korkeintaan kuutta avainmittaria, jotka ovat 

johdonmukaisia yksikön strategisen roolin kanssa ja kuvaavat tasapainoisesti 

yksikön tavoitteita. Yksikön raportoimien avainmittareiden tulee myös sopia 

mittariryhmiin. Näitä mittariryhmiä ovat arvon luonti ja kannattavuus, rahoitus

asema, kasvu, markkinat ja asiakkaat, investointien tuottavuus, tuottavuus ja 

kustannustehokkuus, ympäristö, terveys ja turvallisuus, kyvykkyys ja johtami

nen, teknologia ja muut mittarit. Periaatteena on, ettei yksikön tarvitse ottaa 

huomioon kaikkia mittariryhmiä eivätkä kaikki mittarit saa myöskään olla sa

masta ryhmästä. Avainmittareiden valinnassa on otettava huomioon myös mit- 

taustiheys ja raportointi.

Öljy ia kaasu -liiketoiminta

Tasapainotettu mittaristo -ajattelutapaan perustuvia mittaristoja on ollut käytös
sä entisessä Öljy -liiketoiminnassa vuodesta 1996 lähtien. Muutamat liiketoi

mintayksiköt ovat rakentaneet omat mittaristonsa. Esimerkkinä mittaristosta 
esitellään Öljyketjun operatiiviset tunnusluvut controller Minna Haapalan haas

tattelun perusteella.

Öljyketjun operatiivisten tunnuslukujen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Öljy- 

ketjun operatiivisen toiminnan onnistumisesta ja varmistaa, että tunnusluvut 
ohjaavat toimintaa oikein koko Öljyketjun kannalta. Pelisääntöjen laatimisesta 

ja laskelmien koordinoinnista huolehtii Myynnin ja tuotannon ohjaus. Öljyketjun 

yksiköt vastaavat raportoinnista omalta osaltaan, ja seuraa vassa kuviossa esi
tellään yksiköiden välinen työnjako.



101

Kuvio 22. Öljyketjun operatiiviset tunnusluvut, työnjako

Lähde: Minna Haapalan haastattelu, 8.10.1999

Tunnusluvut kuvaavat Öljyketjun operatiivisen toiminnan onnistumista tavoittei

siin nähden. Tunnuslukujen näkökulma on operatiivinen, jolloin operatiivisen 

toiminnan onnistumista ja liiketoiminnan kannattavuutta käsitellään erikseen. 

Tällöin esimerkiksi liiketoiminta voi olla kannattavaa, vaikka operatiivinen ohja
us epäonnistuisi ja Öljyketjun operatiiviset tunnusluvut olisivat huonoja. Las

kennalla ei myöskään ole kirjanpidollista tarkkuutta. Koska tunnuslukujen tar
koituksena on lähinnä ymmärtää Öljyketjun tulosta ja tulospoikkeamia, palasia 

yhteen laskemalla ei saada selvitettyä tarkkaa Öljyketjun budjettipoikkeamaa. 

Tunnuslukuja tarkastellaan kuukausittain ja laskentaperiaatteita tarkistetaan 

tarvittaessa.

Sähkö ia lämpö -liiketoiminta

Kehityspäällikkö Mikko Marsion mukaan Balanced Scorecard on ollut käytössä 

vuoden Sähkö ja lämpö-sektoriin kuuluvassa sähköliiketoimintayksikössä, joka 

sisältää sähkön tuotannon, hankinnan ja markkinoinnin. Sähköliiketoiminnan 

Balanced Scorecard -ajatteluun perustuvien tuloskorttien avulla varmistetaan 

yksikön strategian ja vision ja operatiivisen toiminnan yhteys. Palkitseminen on 

sidottu yksikön tavoitteita kuvaaviin mittareihin, joita johtotiimi (SJT) käsittelee 

sekä kuukausittaisessa kokouksessaan että neljännesvuosittaisessa strate- 

giakatsauksessa. Lisäksi mittareita ja strategian toteutumista kuvaavia liiken

nevaloja raportoidaan yksikön kuukausiansiossa. Seuraavassa kuviossa 23
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esitellään yksikön tuloskortin käyttöön liittyvä mittausprosessi, strategian arvi

ointi ja kehittäminen.

Kuvio 23. Esimerkki tuloskortista sähköliiketoiminnassa

Lähde: Mikko Marsien haastattelu, 4.10.1999

Prosessin eri vaiheet ja vastuut kuvataan seuraavasti:

1. Strategian ia vision laatiminen (SJT1

Tuloskorttiprosessi käynnistyy strategian ja vision laatimisesta, josta vastaa 

johtotiimi. Neljän "perinteisen" Balanced Scorecard -näkökulman lisäksi yksin- 

kön tuloskortti sisältää ympäristö-näkökulman. Näkökulmia kutsutaan tuloskor- 

tissa ikkunoiksi. Strategiaprosessin tuottama päivitetty visio ja strategia koh

distetaan näihin ikkunoihin.

2. Tuloskortin päivitys (ikkunavastaavat ia ikkunatiimitl

Strategian valmistuttua tuloskortti päivitetään vastaamaan uutta strategiaa. Päi

vityksen tekevät ikkunavastaavat ja ikkunatiimit. Tällöin tarkistetaan ja päivite

tään sekä sanalliset että numeroina ilmaistut tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit. 

Tavoitteet ja niitä kuvaavat mittarit myös vaihdetaan tarvittaessa. Strategian 

valmistuttua päivitetään mittareiden numeroina ilmaistut visiotavoitteet ja vuo

sitavoitteet, jotka tarkistetaan ja päivitetään toiminnan suunnittelussa. Toimin

non johtaja vastaa palkitsemisen valmistumisesta määräaikaan mennessä so

vitulla systematiikalla.
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3. Palkitsemisperusteet (SJTI

Kun edelliset vaiheet eli toiminnan suunnittelu on valmis, määritetään seuraa- 

van vuoden palkitsemisperusteet. Palkitsemisperusteiden määrittämisestä 

vastaa johtotiimi. Tällöin määritellään ikkunoiden painoarvot, tavoitteiden pai

noarvot sekä palkitsemistavat ja -määrät.

4. Mittaustulosten tuottaminen (mittarivastuullisetl

Jokaisella mittarilla on vastuuhenkilö eli mittarivastuullinen. Mittarivastuullisen 

tehtävänä on mitata ennalta asetetuin määräajoin mittarin tulos ja toimittaa 

mittaritulos kuukausiansioon ennen kuukauden 10. päivää.

5. Onko ikkuna päivitetty (ikkunavastaava)

Ikkunavastaavat päivittävät liikennevalot perusteluineen ennen kuukauden 10. 

päivää. Liikennevalot kuvaavat sitä, miten strategian toteutuksessa ollaan on

nistuttu.

6. Ikkunakatsaukset (ikkunatiimit)

Ikkunatiimit tekevät neljännesvuosittain strategisen katsauksen, jonka tavoit

teena on antaa kokonaiskuva liiketoiminnasta strategisesta näkökulmasta.

7. Kuukausikansio (talouspäällikkö)

Talouspäällikkö varmistaa, että kuukausiansiossa on tuorein tuloskortti päivi- 

tettyine tietoineen. Päivitetyssä tuloskortissa esitellään sekä tulokset että liiken

nevalot.

8. Tuloskortin kuukausittainen tarkastelu (SJT1

Johtotiimi toteaa strategian toteutumisen tilanteen kerran kuukaudessa johto- 

tiimin kokouksessa.

9. Strateaiakatsaukset (SJT)

Neljännesvuosittaisissa strategiakatsauksissa johtotiimi käsittelee strategian 

toteutumisen tilaa syvällisemmin ikkunakatsauksien avulla.

5.6.3 Muut suunnitteluvälineet ja tietojärjestelmät

Konsernissa (Öljy ja kaasu -liiketoiminnassa) käytetään trendiraoortointia joi

denkin hitaasti muuttuvien asioiden, kuten esimerkiksi kiinteiden kustannusten 

ja pienten investointien osalta. Operatiiviseen ohjaukseen käytetään säännöl

listä kuukausiraportointia. jolloin raportoidaan kuluva kuukausi. Kuukausirapor- 

tointi sisältää myös ei-rahamääräisiä mittareita, joilla varmistetaan kapasiteetin
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käytön ja organisaation tehokkuus. Toimintolaskentaa on käytetty lähinnä ker

taluontoisesti esimerkiksi pilottiprojekteina Kemiassa.

Hyperion Enterprise -järjestelmä on lähinnä tilinpäätösten, raportoinnin ja ana

lysoinnin työkalu. Järjestelmän tavoitteena on yksinkertaistaa tietojen keräys, 

konsolidointi ja tulosraportointi. Järjestelmä otettiin käyttöön Nesteessä vuonna 

1996 toteutetun muutosprosessin tuloksena. Tällöin tavoitteena oli, että järjes

telmän avulla voitaisiin täyttää sekä ulkoisen että sisäisen laskennan tarpeet. 
Öljyjä kaasu -sektorilla käytetään järjestelmää tilinpäätösten laadintaan, kuu

kausiraporteinkin sekä budjettien, ennusteiden ja pitkän aikavälin laskelmien 

tarpeisiin. Tällöin järjestelmään syötetään budjettiluvut, mutta se ei varsinaisesti 

ole simulointimalli. Mallintamisen ja erilaisten kategorioiden avulla järjestel

mästä voidaan saada erilaisiin tarkoituksiin sopivia raportteja. Yksiköt saavat 

järjestelmästä sekä tilinpäätöstiedot että operatiiviset suunnitelmat. Periaat

teessa Hyperion Enterprise tuottaa kuukausiraportoinnissa tarvittavan numero- 

aineiston, jolloin järjestelmässä voi olla erilaista numerotietoa esimerkiksi mark

kinoinnista. Hyperion Enterpriseen on oltu tyytyväisiä ja sitä ollaan laajenta

massa koko konsernin käyttöön. Assistant corporate controller Taina Honkalan 

mukaan järjestelmä on ollut hintansa arvoinen ja sillä on saavutettu suuria 

hyötyjä. (Taina Honkalan haastattelu 7.10.1999)

Hyperion-tuoteperheeseen kuuluva Hyperion Pillar 4.5 -järjestelmä on budje

toinnin, suunnittelun ja ennustamisen väline. Järjestelmä sopii build-up ja 

break-down budjetointiin ja sen tavoitteena on rohkaista linjajohtoa ja liiketoi

minnan asiantuntijoita osallistumaan tähän prosessiin. Sen tavoitteena on so

peutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja vapauttaa henkilöstö budjettimeka- 

nismeista, jotta he voisivat keskittyä arvoa lisäävään raportointiin ja analyysiin. 

Järjestelmä ei ole käytössä Fortumissa.

Alear -järjestelmää tullaan käyttämään strategiasuunnittelussa ja investointien 

suunnittelussa koko Fortum-konsernissa. Öljy ja kaasu -liiketoiminnassa Alcarin 

käyttö on jäänyt business controller Risto Takkalan mukaan pilottivaiheeseen. 

Hänen mielestään järjestelmä soveltuu hyvin pelkistettyyn tarkoitukseen, kuten 

öljykenttien varantojen arvostamiseen koko kenttien vaikutusajalle ja se kertoo 

arvon osakkeenomistajalle. Muualla konsernissa järjestelmää ei ole käytetty.
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5.7 Esitys Fortumin operatiivisen suunnittelun malliksi

5.7.1 Tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen

Uudessa johtamis- ja hallintomallissa tulisi selkiyttää operatiivisen suunnittelu

järjestelmän rooli. Tällöin tulisi keskustella siitä, mitä tavoitteita ja tehtäviä ope

ratiiviselle suunnittelujärjestelmälle asetetaan. Selkeällä suunnittelujärjestelmän 

tavoitteiden asettamisella vähennetään erilaisten tavoitteiden välisiä ristiriitoja ja 

varmistetaan yhteinen ymmärrys ja kieli. Tulisi päättää, asetetaanko järjestel

män avulla tavoitteita, palkitaanko sen perusteella, jaetaanko sillä resursseja 

vai onko järjestelmä valvonnan väline. Näiden tavoitteiden ja tehtävien asetta

misen jälkeen päätetään siitä, minkälainen toimintatapa parhaiten käytännössä 

palvelee tavoitteiden saavuttamista.

Operatiivisen suunnittelun tärkeimpänä tehtävänä konsernijohdon näkökul

masta on yksiköiden tavoitteiden ja suunnitelmien yhdistäminen konsernitasolla 

sekä eri yksiköiden tavoitteiden asettaminen. Tällä hetkellä operatiiviset tavoit

teet asetetaan syksyn operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin prosessissa, 

jossa määritetään myös yksiköiden avainmittarit (KPI:t). Tällöin yksiköt asetta

vat tavoitteensa tasapainotetun mittariston ajattelutavan mukaisten avain mitta

reiden avulla. Avainmittareiden tulee sopia yksikön strategiseen rooliin ja kon

sernin strategiaan ja niiden tulee muodostaa tiivis toiminnan kuvaus. Oikeiden 

avainmittareiden valinnan lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota mittariston käyttöta

paan, jolloin mittaristoa käytettäisiin yksikön ja konsernin väliseen jäsenneltyyn 

keskusteluun toiminnan suuntaviivoista eikä pelkästään yksittäisistä mittareista. 

Harkitulla mittareiden esittämistavalla saadaan aikaan parempaa toiminnan 

analysointia ja keskustelua.

Avainmittareiden avulla määriteltyjen tavoitteiden asettamisen hyötynä on se, 

että ylin johto voi nähdä toiminnan suunnan ja ratkaista, onko suunta oikea. Li

säksi avainmittareiden asettamisen jälkeen yksiköt voivat toimia itsenäisesti il

man konsernijohdon yksityiskohtaista seurantaa. Koska suuri osa konsernissa 

tehtävästä tärkeästä työstä ei välittömästi paranna tulosta tai alenna kustan

nuksia, mittariston avulla voidaan sekä suoraan että välillisesti lyhyellä ja pit

källä aikavälillä kytkeä henkilöstön toiminta taloudelliseen tulokseen ja varmis
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taa, että tehdään oikeita asioita. Näin pystytään myös paremmin kertomaan 

yrityksen sidosryhmille siitä, millainen yritys on, mikä on sen rooli yhteiskunnas

sa tai mitä se osaa hyvin. Avainmittareiden rooli on kuitenkin vain perinteistä 

talouden ja toiminnan ohjausta täydentävä eivätkä ne korvaa sitä.

Avainmittareiden avulla määritellyistä tavoitetasoista tulee osa yksikköjohdon ja 

konsernijohdon välistä palkitsemissopimusta eli Performance Contractia esityk

sen mukaan seuraavasti.

Kuvio 24. Esitys Fortumin avainmittareiden käytöstä palkitsemisen välineenä

Yksikön mittaristo
Avalnmlttarit (KPI:t)
Arvon luominen 
Kasvu
Kannattavuus 
Rahoitus 
EHS
Kyvyt/johtajuus 
Investoinnin tuottavuus xxx 
ym.
Toimintasuunnitelma
‘kuvaus
• vastuuhenkilöt 
•aikataulu
• tärkeysjärjestys ym.

Yksikön työntekijän 
palkitsemissopimus

Yksikön Performance
Contract
Avainmittarit (KPI:t)
1. Arvon luominen XXX

2. Kasvu XXX Ж
3. Kannattavuus xxx Ж
4. Rahoitus xxx Ж
5. EHS xxx Ж
6. Kyvyt/johtajuus xxx X

Toimintasuunnitelma
‘kuvaus
• vastuuhenkilöt
• aikataulu
• tärkeysjärjestys ym.

Konsernin
avainmittaristo (KPI:t)

1. Arvon luominen xxx
■ 2. Kasvu xxx
V 3. Kannattavuus xxx
W 4. Rahoitus xxx
f 5. EHS xxx
tf 6. Kyvyt/johtajuus xxx
f 7. Kannattavuus xxx
f 8. Rahoitus xxx

9. EHS xxx
10. Kyvyt/johtajuus xxx
11. Kannattavuus xxx
12. Rahoitus

x
xxx

Kuviossa yksikön mittaristosta poimitaan enintään kuusi konsernille raportoita

vaa avainmittaria, jotka sisällytetään yksikön Performance Contractiin ja joihin 

yksikköjohdon palkitseminen perustuu. Performance Contract on yksikkö- ja 

konsernijohdon välinen sopimus, jonka avulla varmistetaan tavoitteisiin sitou

tuminen. Konsernin avainmittaristo puolestaan sisältää tarkasti valikoidun jou

kon konsernin strategiaa kuvaavia avainmittareita. Yksikön työntekijän palkit

semissopimus on henkilökohtainen ja se sisältää mm. yksikön Performance 

Contractissa olevia avainmittareita. Koska nämä avainmittarit voivat olla joko 

taloudellisia tai operatiivisia asioita kuvaavia, yksikön työntekijän palkitseminen 

perustuu myös sellaisiin operatiivisiin mittareihin, joihin hänellä on mahdolli

suuksia vaikuttaa. Kuitenkin palkittaessa lyhyen aikavälin (kuukausittainen, 

neljännesvuosittainen tai puolivuosittainen) mittaritavoitteen saavuttamisen pe

rusteella, mittareiden välisiä suhteita ja herkkyyksiä tulisi tutkia ja varmistua
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siitä, että mitataan varmasti oikeita asioita. Lisäksi tulee varmistua siitä, ettei 

palkita lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisesta konsernin pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamisen kustannuksella. Tarkasti harkittujen ja valittujen 

avainmittareiden avulla pystytään siirtämään huomiota lyhyen aikavälin toimin

taa kuvaavista mittareista pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen sekä yk

sikön ja konsernin strategiaan. Myös esimiesten ja alaisten välinen keskustelu 

avainmittareista antaa hyvät edellytykset tavoitteiden saavuttamisen seuran

nalle.

Avainmittareita ja niiden kuvaamia tavoitteita seurataan joko kuukausittain, 

neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain mittarin luonteen mukaan. 

Koska konsernissa ei todennäköisesti ole mielekästä tarkastella toiminnan 

suuntaviivoja avainmittareiden avulla kovin usein, neljännesvuosittainen tar

kempi tavoitteiden toteutumisen seuranta (tuloksen/suorituksen arviointiproses

si) yhdistettynä palkitsemiseen on riittävä. Jatkuvalla ja mahdollisimman yksin

kertaisella raportoinnilla sekä tietojärjestelmien hyväksikäytöllä varmistetaan 

yksikön ja konsernin strategian konkretisoituminen jokaiselle työntekijälle. Täl

laisen seurannan avulla saadaan myös varhaisia hälytysmerkkejä ei-toivotusta 

kehityksestä. Kehittyneen raportoinnin lisäksi mittareita tulisi jatkuvasti kyseen

alaistaa ja yksinkertaistaa riittävästi.

Esityksen mukaan avainmittaristoa täydennetään lyhyellä ja tiiviillä toiminta

suunnitelmalla, jossa kuvataan tarvittavat toimenpiteet asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Olve et.ai. 1998, 70). Tällöin määritellään myös vastuuhenki

löt ja aikataulut seurantaa varten sekä sovitaan asioiden toteuttamisen tärke

ysjärjestyksestä.

5.7.2 Ennusteet ja operatiivisen toiminnan seuranta

Vaikka haastateltu konsernijohto piti vuositavoitteiden asettamista hyvänä, vuo- 

sibudjetointi ei täyttänyt kaikkia konsernijohdon operatiiviselle suunnittelujär

jestelmälle asettamia tavoitteita. Erityisen ongelmallisena pidettiin vuosibudjetin 

epäluotettavuutta suunnitteluoletusten (raaka-aineiden hinnat, valuuttakurssit 

jne.) vanhennuttua. Haastateltu konsernijohto pitikin operatiivisen suunnittelun 

tärkeänä tehtävänä realistisen ennusteen antamista yrityksen lyhyen aikavälin
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taloudesta ja toiminnasta. Tällainen realistinen ennuste voidaan saada aikaan 

yksiköiden laatimilla Huilaavilla ennusteilla, jotka eivät sisällä tavoitteellisuutta, 

vaan ovat puhtaita ennusteita lähimpien kuukausien osalta. Kun nämä yksiköi

den laatimat rullaavat ennusteet yhdistetään konsemitasolla, saadaan realisti

nen kokonaiskuva konsernin lyhyen aikavälin taloudesta ja toiminnasta.

Huilaavien ennusteiden laatimisen ongelma on niiden vaatima lisätyö erityisesti 

sen vuoksi, että konsernissa pidettiin jo vuosibudjetoinnin edellyttämää työmää

rää liian suurena. Koska sekä vuosibudjetoinnin että Huilaavien ennusteiden 

samanaikainen toteuttaminen on työlästä, toisesta on luovuttava. Esimerkiksi 
Öljy ja kaasu -liiketoiminnassa käytetyn Huilaavan ennustamisen ongelmana on 

ollut juuri sen vaatima työmäärä vuosibudjetoinnin ohella. Lisäksi Huilaavista 

ennusteista ei ole keskusteltu riittävästi, eikä niistä ole annettu tarpeeksi pa

lautetta. Vuosibudjetoinnista luovuttaessa ongelmaksi voi muodostua se, millä 

tavoin korvataan vuosibudjetin yhteydessä tehtävä kunnollinen läpilasku kon- 

sernitasolla. Kun koko yrityksen liiketoiminnat lasketaan läpi tuoreilla suunnit- 

teluoletuksilla ja operatiivisilla kustannusrakenteilla, saadaan hyvä kuva kon- 

sernikokonaisuudesta. Vuosibudjetoinnista luovuttaessa alkuvaiheessa voitai

siin käyttää vuoden ensimmäistä Huilaavaa ennustetta kokonaisuuden hahmot

tamiseksi.

Seunaavassa kuviossa esitellään Huilaavan ennusteen käyttö lyhyen aikavälin 

talouden ja toiminnan ohjauksessa.

Kuvio 25. Esitys Fortumin 12 kk:n Huilaavasta ennusteesta

Operatiivinen suunnittelu 
ja raportointi Fortum-konsemin 12 kk: n 

rullaava ennuste

* yksiköiden laatimat realistiset ennusteet 
tulevasta 12 kuukaudesta yhdistetään 
konsemitasolla
* ei sisällä tavoittellisuutta, mutta antaa 
seurantatietoa avainmittareiden

Rahoitussuunnittelu

Kuukausina portointi 
* suppeampi sisältö Likvid ¡tee ttiennuste

* 12 kk:n rullaava ennuste 
likvlditeettisuunnittelua 
varten
* pohjatietoa 4 viikon 
rullaavalie ennusteelle

kuvaamien tavoitteiden saavuttamisessa
* "osumatarkkuudesta" palkitaan
* kkVosavuosiraportoInnln yhteydessä
* ennuste myös rahoitussuunnittelua 
varten
* harkittuja tiivis esitystapa (esim. 
tuloslaskelma, tase, kassavirta, tuotanto 
ja myynti, hinnat, investoinnit 
käyttöpääoma)

Osavuosiraportointi 
* mahd. myös ulkoinen raportointi
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Esityksessä konsernijohdon tarpeisiin tehtävän rullaavan ennusteen suunnitte- 

luaikajänne on 12 kuukautta. Tällöin ensimmäiset kolme kuukautta ovat kuu- 

kausitasolla ja seuraavat kolme kolmen kuukauden jaksoa neljännesvuosita- 

solla. Tarvittaessa päivitetään tulevan 12 kuukauden lisäksi myös kaksi seu- 

raavaa vuotta esimerkiksi strategiasuunnittelua varten.

Huilaavien ennusteiden sisältö on selvitettävä tarkasti, jotta niiden laatimisesta 

ei tulisi kohtuutonta työtaakkaa jo ennestään kuormitetulle henkilöstölle. En

nusteiden laatiminen otetaan osaksi kuukausi- ja osavuosiraportointia. Ennus

teen esitystapa on tiivis ja harkittu ja se sisältää esimerkiksi tuloslaskelman, ta

seen, kassavirran, tuotannon ja myynnin, hinnat, investoinnit ja käyttöpääoman. 

Kuukausittainen rullaava ennuste on asiasisällöltään neljännesvuosittaista en

nustetta suppeampi. Rullaava ennustaminen voidaan toteuttaa myös "kevyenä" 

siten, että vain ennusteen muuttuneet osat korjataan. Tällöin ennusteen laadin

nassa puututaan vain toimintaan ja tulokseen eniten vaikuttaviin seikkoihin.

Vaikka tavoitteena on rakentaa Fortum-konserniin yhtenäinen operatiivinen 

suunnittelujärjestelmä mahdollisimman pian, rullaavan ennusteen sisällössä ja 

päivitystiheydessä voidaan ottaa huomioon yksiköiden väliset erot. Aikaisem
min kappaleessa 5.4.3 esitetyn mukaisesti sekä Öljy ja kaasu - että Sähkö ja 

lämpö -sektori ovat alttiita toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille (mm. 

öljyn ja sähkön markkinahinnat) ja näiden sektoreiden osalta tulisi saada tu

losennusteita mm. osavuosikatsausten yhteydessä. Toisaalta rullaavia ennus

teita ei ilmeisesti ta n/itse laatia yhtä usein Käyttö ja kunnossapito ja Enginee

ring -sektoreiden osalta. Lisäksi näiden sektoreiden osalta ennusteet voivat olla 

sisällöltään suppeampia. Tällaisessa menettelytavassa otetaan huomioon uu

dessa johtamis- ja hallintomallissa määritelty päätöksenteon epäsymmetrisyys, 

jolloin kaikilta yksiköiltä ja sektoreilta ei odoteta samanlaista päätöksentekome

nettelyjä ja raportointia.

Jotta yksiköiden liiketoiminnan lähikuukausien näkymistä saadaan realistinen 

kuva ja ennusteiden analysointiin käytetään riittävästi aikaa, ennusteiden "osu

matarkkuudesta" tulee palkita. Palkitsemisessa tulisi erottaa palkitseminen hy

västä tuloksesta ja palkitseminen realistisesta ennusteesta. Tällöin realistisen
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ennusteen laatiminen otetaan yksiköiden ja työntekijöiden henkilökohtaisiin pal- 

kitsemissopimuksiin. Huilaavien ennusteiden avulla saadaan myös pohjatietoja 

neljännesvuosittaista tuloksen/suorituksen arviointiprosessia varten, jolloin voi

daan arvioida tavoitteiden ja välitavoitteiden saavuttamista. Huilaavien ennus

teiden laadinta tukee siten myös uudessa johtamis- ja hallintomallissa määri

teltyjä johtajuusprosesseja. Lisäksi, jotta ennusteet olisivat luotettavia, työnte

kijät on valmennettava ja koulutettava rullaavien ennusteiden laatimiseen.

5.7.3 Kustannusten seuranta ja resurssien jakaminen

Liiketoiminnasta vastuussa olevien on tarpeellista tietää, mitä kustannuksia 

toiminnasta aiheutuu, ja heidän on syytä kehittää kustannustietoisuutta. Tällä 

hetkellä kustannuksia seurataan vuosibudjetin avulla, jolloin vuositavoitteiden 

(avainmittarit ja vuosibudjetti) asettamisen yhteydessä lasketaan koko yritys lä

pi tietyillä suunnitteluoletuksilla ja operatiivisella kustannusrakenteella. Las

kentatapa on kuitenkin työläs ja kun avainmittarit ovat vakiintuneet tavoitteiden 

asettamisessa, vuosibudjetin käytöstä voidaan luopua kokonaan myös kustan

nusten seurannassa. Kustannusten seuraamiseksi voidaan kerätä toteutuneet 

kustannukset esimerkiksi Hyperion Enterprisen kategorioiden avulla. Näin 

saataisiin trendejä erilaisista kustannuksista ja niihin puututtaisiin vasta merkit

tävien muutosten tapahtuessa. Toteutunutta kustannustasoa ja yksiköiden rul

laavien ennusteiden laadinnan yhteydessä tekemiä kustannusennusteita käyt

tämällä saadaan myös riittävän hyvä ennuste esimerkiksi tuloslaskelmaa ja ta

setta varten, eikä tarvitse käydä koko budjetointi- ja suunnitteluprosessia läpi 

neljää kertaa vuodessa. Konsernin Iikviditeettisuunnittelua varten poimitaan jo 

nyt Hyperion Enterprisesta tarvittavia toteutuneita kustannuksia. Tämän lisäksi 

kustannustietoutta voidaan lisätä myös muilla tavoin, jolloin esimerkiksi sisäis

ten veloitusten seurannalla voidaan tehostaa toimintaa. Kustannusten seuran

nassa korostuu liiketoimintayksikön Controllereiden rooli.

Investoinneissa noudatetaan uuden johtamis- ja hallintomallin myötä Fortum- 

konsernissa käyttöön otettua investointien hyväksymis- ja käsittelymenettelyä. 

Rullaavien ennusteiden avulla saadaan realistinen ennuste myös investointien 

hyväksymiseen, käsittelyyn ja seurantaan. Lisäksi resurssien jakamisessa voi

daan käyttää tapaus- tai hankekohtaista laskentaa ja pienten investointien
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osalta trendiraportointia. Jo hyväksytyt investoinnit otetaan huomioon yksiköi

den suunnittelukaudelle laatimissa Huilaavissa ennusteissa.

5.7.4 Operatiivisen suunnittelun aikataulu

Esityksen mukaan operatiivisen suunnittelun ja raportoinnin aikataulusta tulee 

kuvion 26 mukainen. Strategiaprosessista tulee jatkuva, joskin keväällä siinä on 

intensiivisempi vaihe. Tällöin strategiaprosessi ja operatiivisen suunnittelun 

prosessi liittyvät kiinteästi toisiinsa ja 12 kuukauden Huilaavat ennusteet tuotta

vat tietoa myös strategiasuunnittelun tarpeisiin. Toisaalta myös rahoitussuun

nittelun tarpeisiin saadaan kuukausiraportoinnin yhteydessä laadittava kuukau

sittainen rullaava ennuste.

Kuvio 26. Esitys Fortumin suunnittelun ja raportoinnin aikataulusta

Operatiivinen suunnittelu 
jatkuvaa

Fiash-raportit 
(n.2. pv) Tilinpäätösraportointi 

(n.1.1.-15.2.)

Marras

Loka

Syys

Strategia- ja resurssien 
allokointiprosessi, jatkuva, 
painottuu kevääseen 
hyödyntää RE____________________

Investointien käsittely- ja 
hyväksymisprosessi 
hyödyntää RE

Kuukausiraportointi 
(n.1.-15.pv) 
sisältää RE*

Osavuosiraportointi 
(n. kuukausi) 
sisältää RE

I I = Operatiivinen suunnittelu ja raportointi
I I = Strategiasuunnittelu

1
Tuloksen/suorituksen 

arviointiprosessi, 
neljännesvuosittain 

hyödyntää RE

* RE- rullaava ennuste

Esitetyssä menettelytavassa on huomioitu uudessa johtamis- ja hallintomallissa 

määritellyt fiash-raportit, jotka ovat yksikköjen aivan kuukauden alussa rapor

toimia, tavallisuudesta poikkeavia tietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. mahdolliset 

tuotannossa tai myynnissä tapahtuneet odottamattomat muutokset. Tiedot eivät 

ole välttämättä tulostietoja eikä raportteja yhdistetä konsernitasolla. Esityksen
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mukaan rullaavat ennusteet otetaan osaksi kuukausi- ja osavuosiraportointia ja 

ne tuottavat tietoa tavoitteiden asettamisen ja resurssien allokoinnin prosessiin 

(strategiaprosessi), tavoitteiden saavuttamisen arviointiin(tuloksen/suorituksen 

arviointiprosessi) ja investointien hyväksymiseen, käsittelyyn ja seurantaan (in

vestointien käsittely- ja hyväksymisprosessi).

Fortum-konsernin yhtenäinen operatiivinen suunnittelujärjestelmä ei tarkoita 

sitä, että kaikki yksiköt käyttävät samoja tietojärjestelmiä, vaan yksiköt voivat 

toteuttaa operatiivisen suunnittelun parhaaksi katsomallaan tavalla olemassa 

olevilla tietojärjestelmillä tai taulukkolaskentaohjelmilla. Toisaalta esimerkiksi 

rullaavien ennusteiden laatiminen on koko ajan teknisesti helpompaa uusien 

tietojärjestelmien avulla.

Operatiivisen suunnittelun konseptointi eli suunnittelun ja raportoinnin toteutta

minen samalla tavalla kaikissa yksiköissä ei liene tässä vaiheessa järkevää. 

Osittain tämä johtuu ajan ja resurssien puutteesta, mutta osittain myös siitä, 

että yksiköiltä odotetaan hieman erilaista raportointia niiden strategisen luon

teen ja toiminnan tarkoituksen takia. Yksiköiden välillä on myös suuria ko

koeroja ja yksiköiden operatiivisen suunnittelun vaatimukset ovat erilaisia. Toi

saalta konseptoinnin etuna voisi olla parempi riskienhallinta ja toiminnan seu

ranta.

5.7.5 Yhteenveto operatiivisen suunnittelun mallista

Tutkimuksen perusteella Fortumissa ei tarvita uutta huippuunsa kehitettyä 

budjetointijärjestelmää vaan ajattelutavan muutos, jota tulisi tukea koulutuksella 

ja palautteella. Lisäksi konsernissa käytetään erilaisia ohjausjärjestelmiä ja 

malleja, jotka ovat sisällöltään toisiaan tukevia ja jopa täydentäviä, mutta jotka 

kilpailevat keskenään ihmisten ajasta ja uusien asioiden omaksumiskyvystä. 

Tämän takia tulisi olla kriittinen otettaessa käyttöön uusia menetelmiä. Samalla 

vanhoista menetelmistä tulisi luopua.

Fortum-konsernin lyhyen aikavälin toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmästä 

voidaan luoda interaktiivinen suunnittelujärjestelmä, jossa yhdistetään tehokas 

tavoitteiden asettaminen ja mittaus sekä tehokas ennusteiden ja toteutuneiden
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markkojen, määrien ja avainmittareiden raportointi ja seuranta (kuukausi- ja 

neljännesvuosiraportointi). Uudessa ohjausjärjestelmässä kuukausittaiset, nel

jännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja vuosittaiset tavoitteet asetetaan avain- 

mittareiden avulla. Nämä avainmittarit otetaan osaksi yksikkö- ja konsernijoh- 

don välistä performance contractia, johon myös yksiköiden ja yksilöiden palkit

seminen perustuu. Tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja palkitsemiseen 

saadaan lisäinformaatiota kuukausi- ja osavuosiraportoinnin yhteydessä laa

dittavien rullaavien ennusteiden avulla. Realistinen ennuste lyhyen aikavälin 

taloudesta ja toiminnasta (esimerkiksi tuloslaskelma, tase, kassavirta, inves

toinnit, tuotanto, myyntimäärät ja -hinnat sekä käyttöpääoma) saadaan rullaavi

en ennusteiden avulla. Resurssien jakamisessa käytetään kehittynyttä inves

tointien hyväksymis- ja käsittelymenettelyä, jolloin päätöksentekoon saadaan 

tietoa kuukausittain ja neljännesvuosittain laadittavista rullaavista ennusteista, 

tapaus- tai hankekohtaista laskelmista ja pienten investointien osalta trendira- 

portoinnista. Trendiraportointia käytetään myös kustannusten seurannassa ja 

kustannustietouden kehittämisessä korostuu liiketoimintayksiköihin sijoitettujen 

kontrollereiden rooli.

Tällaisella ohjausjärjestelmällä raportoidaan oikeita ja tuoreita tietoja sekä an

netaan suoraa palautetta, jonka perusteella voidaan tehdä korjaavia toimenpi

teitä. Ohjausjärjestelmän avulla pyritään siten oikeiden ongelmien ratkaisuun ja 

se sopii uudessa johtamis- ja hallintomallissa määriteltyihin johtamisprosessei- 

hin (strategia- ja pääoman allokointiprosessi, tuloksen/suorituksen arviointipro

sessi, investointien hyväksymisprosessi sekä henkilöstöjohtaminen).

Fortum-konsernin interaktiivisena operatiivisen suunnittelun ohjausjärjestelmällä 

pyritään saavuttamaan tasapaino yksiköille annettavan itsenäisyyden ja uuden 

etsimisen sekä ennalta määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen välillä. Koska 

konserni kohtaa samat strategiset epävarmuudet (esimerkiksi sääntelyn pur

kaminen, teknologiat) kuin sen kilpailijat, sen tulisi keskittyä niihin strategisiin 

epävarmuuksiin, jotka ovat kriittisiä sen omien tavoitteiden saavuttamisen kan

nalta ja uhkaavat konsernin strategian toteuttamista. Tällaiset strategiset epä

varmuudet määritellään kullekin yksikölle sen strategisen luonteen mukaan. Li

säksi on tärkeää, että operatiivinen suunnittelu on konsernijohdon aito työväli

ne, jolla se varmistuu operatiivisen johdon päätöksenteon oikeellisuudesta. Kun
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operatiivista suunnittelujärjestelmää käytetään interaktiivisesti, tietoa kerätään 

ja tulkitaan yhdessä operatiivisen johdon kanssa. Tällöin järjestelmä toimii ka

talyyttinä jatkuvalle keskustelulle tiedosta, oletuksista ja korjaavista toimenpi

teistä.

Esitetty operatiivisen suunnittelun ohjausjärjestelmä on riittävän yksinkertainen, 

se sisältää ennusteita ja sitä käytetään kaikilla organisaatiotasoilla. Järjestel

mässä mukana olevat avain mittarit tuovat tarkasteluun strategista ulottuvuutta 

ja niiden avulla saadaan tietoa myös strategisista epävarmuuksista. Tavoittee

na onkin, että operatiivista ja strategista suunnittelua ei eroteta tarkasti toisis

taan, vaan niiden yhteyksiä entisestään lisätään. Tällaisen operatiivisen suun

nittelujärjestelmän avulla pyritään saamaan aikaan välittömiä muutoksia toimin

nassa ja hyödyntämään paremmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kuiten

kaan pelkästään uusien suunnitteluvälineiden omaksumisella ja operatiivisen 

suunnittelujärjestelmän interaktiivisena käytöllä ei luultavasti päästä tavoiteltui

hin tuloksiin, vaan koko ajattelutavan on muututtava, jotta siirrytään mennei

syyden analysoinnista tulevaisuuden ennakointiin.

Ajankohta uudenlaisen operatiivisen suunnittelujärjestelmän käyttöönotolle on 

hyvä ja rullaavien ennusteiden käyttö voidaan aloittaa alkuvuodesta 2000. On

gelmana voi olla talous- ja muun henkilöstön muutosvalmius eli pystytäänkö 

omaksumaan samanaikaisesti mm. uusi organisaatio, uusi johtamis- ja hallin

tomalli sekä uudet operatiivisen suunnittelun työvälineet. Lisäksi ongelmana voi 

olla käytettävän ajan puute. Tällöin ei voida olettaa, että ihmiset tekisivät vielä 

pitempää työpäivää, vaan on tehtävä ratkaisuja, jotka keventävät heidän työ

taakkaansa. Henkilöstön muutosvalmiutta voidaan lisätä myös konsernin yhtei

sen talousvision tai -strategian avulla. Kun ihmiset saavat olla mukana suun

nittelemassa ja päättämässä omaa työtään koskevista asioista, he ovat toden

näköisesti myös halukkaampia tekemään asioita uudella tavalla. Ratkaisevaksi 

tekijäksi muodostuu jälleen koulutuksen tarjoaminen sekä talous- että liiketoi

mintayksiköiden henkilöstölle. Lisäksi tulisi selvittää työntekijöiden roolit uudes

sa järjestelmässä. Perinteistä budjetointia tehneet yksiköt voivat kaivata budje

tointia vain siksi, etteivät ne ole tämän syksyn avainmittareiden asettamista lu- 

kuun-ottamatta aikaisemmin asettaneet tavoitteitaan muulla tavoin ja toiminnan
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ja tuloksen seuranta on hyvin pitkälle perustunut juuri vuosibudjeteinkin ja sen 

perusteella tuotettuihin raportteihin.

Tehokkaan operatiivisen suunnittelujärjestelmän avulla konsernin ja yksiköiden 

välisiä yhteyksiä ja keskustelua voidaan lisätä ja yhteisiä suunnitteluvälineitä 

käyttämällä saadaan keskusteluun yhteinen kieli. Tällöin varmistuttaisiin myös 

siitä, etteivät yksiköiden operatiivisen toiminnan johtamismallit eriydy konsernin 

johtamis- ja hallintomallista. Lisäksi kun tarjotaan yhteiset suunnitteluvälineet 

yksiköiden käyttöön, mutta annetaan yksiköiden toteuttaa operatiivinen suun

nittelu haluamallaan tavalla, varmistutaan siitä, että operatiivinen suunnittelu

järjestelmä palvelee sekä yksikkö- että konsernijohdon päätöksentekoa.

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää energiakonsernille sopivin operatiivinen 

suunnittelujärjestelmä lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan suunnitteluun. 

Tällöin keskityttiin konsernijohdon tietotarpeisiin ja pohdittiin, voitaisiinko kon- 

sernitasolla ottaa käyttöön perinteisen budjetoinnin korvaava operatiivinen 

suunnittelujärjestelmä. Erityistä huomiota kiinnitettiin rullaavan ennustamisen 

käyttömahdollisuuksiin. Tutkielmassa sivuttiin myös operatiivisen suunnittelu

järjestelmän käyttöä palkitsemisen välineenä.

Tutkimuksen perusteella perinteinen budjetointi ei ole riittävä ohjausväline sel

laisissa yrityksissä, joissa korostetaan yksiköiden itsenäisyyttä ja vastuuta sekä 

kannustetaan yritteliäisyyteen ja innovatiiviseen ajatteluun. Lisäksi mm. yrityk

sen toimintaympäristön muutokset, sidosryhmien vaatimukset, uudet organi

saatiorakenteet ja johtamismallit edellyttävät operatiivisen suunnittelu- ja bud

jetointijärjestelmän kehittämistä. Tällöin operatiiviselle suunnittelujärjestelmälle 

asetettavat vaatimukset riippuvat hyvin paljon yrityksen liiketoiminnan luon

teesta ja sen toimintaympäristöstä. Operatiivisen suunnittelujärjestelmän kehit

tämisessä tulisikin ottaa huomioon yrityksen omat piirteet ja erityisolosuhteet 

eikä kopioida sellaisenaan jossakin toisessa yrityksessä käytettävää järjestel

mää.
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Teoriassa esitetyt perinteisen budjetoinnin ongelmat olivat samankaltaisia kuin 

käytännössä esiintyneet. Nämä ongelmat voivat johtua itse budjetointimenetel- 

mästä, mutta myös yrityksen tavasta käyttää budjetointia. Jos budjetointi ei sovi 

yritykselle esimerkiksi toimintaympäristön jatkuvan muutoksen vuoksi, budje- 

tointimekanismien kehittämisellä ei pystytä parantamaan budjetoinnin toimi

vuutta ja saamaan yritykselle sopivaa ohjausvälinettä. Myöskään prosessin 

kosmeettisilla muutoksilla, kuten esimerkiksi budjetointiprosessin uudelleen ni

meämisellä, ei pystytä parantamaan sen toimivuutta.

Vaikka monet yritykset ovat kyseenalaistaneet perinteisen budjetoinnin, ne pi

tävät lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjausta ehdottoman tärkeänä. Pe

rinteisen budjetoinnin kyseenalaistamista pidetään myös melko muodikkaana, 

mutta uusista suunnitteluvälineistä on saatu myös paljon konkreettisia hyötyjä. 

Koska yritykset ovat kohdanneet operatiivisen suunnittelujärjestelmän kehittä

misessä muutosvastarintaa, muutokselle olisi varattava riittävästi aikaa ja re

sursseja ja sille pitäisi löytyä riittävästi tukijoita kaikilta organisaatiotasoilta.

Tutkimuksen tuloksena oli, että energiakonsernille on muiden konsernien tavoin 

mahdollista määrittää perinteisen budjetoinnin korvaava operatiivinen suunnit

telujärjestelmä. Tällöin ei tarvita erityistä uutta budjetointijärjestelmää, vaan uu

denlainen ajattelutapa lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksessa. Uu

denlaisen ajattelutavan omaksuminen edellyttää kuitenkin operatiivisen suun

nittelujärjestelmän roolin ja tavoitteiden selkiyttämistä. Lisäksi otettaessa käyt

töön uusia suunnitteluvälineitä vanhoista menetelmistä tulisi luopua. Energia- 

konsernin uudessa operatiivisen suunnittelun menettelytavassa konsernissa 

käytetään yhteisiä suunnitteluvälineitä, joita ovat avainmittarit, rullaavat ennus

teet, investointien käsittely- ja hyväksymismenettely ja trendiraportointi. Suun

nitteluvälineiden tarjoamisen jälkeen yksiköiden annetaan toteuttaa operatiivi

nen suunnittelu haluamallaan tavalla, jolloin varmistetaan oikean tiedon rapor

tointi ja se, että ohjausjärjestelmä tukee operatiivisen johdon päätöksentekoa. 

Liiketoiminnoilta edellytetäänkö nopeaa täsmäraportointia konsernijohdon 

päätöksentekoa varten. Tällöin konsernin taloushenkilöstön rooli on keskeisesti 

liiketoimintoja avustava ja uusia työkaluja tarjoava. Ajattelutavan muutosta 

tuetaan koulutuksella ja jatkuvalla palautteella.
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Vaikka operatiivinen suunnittelujärjestelmä ei ole varmasti ainoa syy siihen, että 

yritykset eivät ole saavuttaneet kasvu- tai kannattavuustavoitteitaan, tehok

kaalla operatiivisella suunnittelujärjestelmällä voidaan todennäköisesti varautua 

paremmin tulevaisuuteen. Kun operatiivinen suunnittelujärjestelmä on toimiva 

osa yrityksen johtamisjärjestelmää, sen avulla voidaan asettaa tavoitteita, 

suunnitella, palkita, motivoida, jakaa resursseja ja seurata toimintaa.

Yrityksen operatiivisen suunnittelujärjestelmän tulee olla riittävän yksinkertai

nen, sen tulee sisältää ennusteita ja sitä tulee hyödyntää kaikilla organisaa

tiotasoilla. Helposti omaksuttavan suunnittelujärjestelmän tarvetta lisää myös 

se, että yrityksissä on resurssipulaa ja monet asiat kilpailevat ihmisten ajasta ja 

omaksumiskyvystä. Siksi korostuu yhteisen sopimisen merkitys siitä, mitkä asi

at ovat tärkeimpiä yrityksen menestymiselle ja kuinka paljon resursseja voidaan 

käyttää operatiivisen suunnittelujärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi esimerkiksi 

vuosibudjetoinnista luopuminen edellyttää koko ajattelutavan muuttamista ja 

työntekijät on koulutettava ja heille on annettava uudet välineet tavoitteiden 

asettamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan. Työntekijöille tulee selkiyttää 

myös heidän roolinsa uudessa operatiivisessa suunnittelujärjestelmässä. Lisäk

si uusien menetelmien ja käytäntöjen käyttöönotossa tulisi lisäksi ottaa huomi

oon yksiköiden erilainen historia ja niissä käytössä olleet erilaiset laskentajär

jestelmät. Operatiivista suunnittelujärjestelmää tullaankin käyttämään aikai

sempaa enemmän keskustelun, oppimisen ja ideoinnin välineenä yrityksen 

strategiaa muodostettaessa ja toteutettaessa.

Konsernijohdon näkökulmasta yrityksen operatiivisen suunnittelujärjestelmän 

tärkein tehtävä on erilaisten tavoitteiden ja suunnitelmien yhdistäminen ja yksi

köiden tavoitteiden asettaminen. Operatiivisen suunnittelujärjestelmän avulla 

konsernijohdon on myös pystyttävä arvioimaan yksikköjohdon operatiivista 

päätöksentekoa ja palkitsemaan tavoitteiden saavuttamisesta. Yritysten johto 

tulee osallistumaan aikaisempaa enemmän lyhyen aikavälin talouden ja toimin

nan ohjausjärjestelmien kehittämiseen ja järjestelmät tulevat olemaan myös ai

kaisempaa enemmän yrityskohtaisesti räätälöityjä. Yksiköiden tavoitteiden 

asettamisessa ja suorituksen arvioinnissa korostuu strategiasuunnittelun rooli. 

Uusien ohjausjärjestelmien omaksuminen edistää myös sellaisten uusien pal- 

kitsemisjärjestelmien kehittämistä, joissa palkitaan aikaisempaa enemmän ope
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ratiivisten, ei-rahamääräisten tavoitteiden saavuttamisesta. Yritysten palkitse- 

misjärjestelmät myös monimutkaistuvat. Tällöin tulisi kiinnittää huomiota siihen, 

ettei palkita lyhyen aikavälin tuloksista pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttami

sen kustannuksella.

Lisäksi konsernijohdon näkökulmasta on tärkeää saada operatiivisen suunnit

telujärjestelmän avulla realistinen ennuste liiketoiminnan näkymistä lähikuukau

sina. Realistisen ennusteen avulla pystytään paremmin jakamaan resurssit nii

hin liiketoimintoihin, jotka kasvattavat parhaiten yrityksen arvoa ja osakkeen

omistajan varallisuutta. Tutkimuksen perusteella rullaavan ennustamisen avulla 

voidaan koko konsernin toteutuneen taloudellisen tuloksen lisäksi keskustella 

kuukausittain tai neljännesvuosittain myös siihen lyhyellä aikavälillä vaikutta

vista tekijöistä. Tällöin huomiota kiinnitetään keskusteluhetkellä käytettävissä 

oleviin tuoreimpiin ennusteisiin, tärkeimpiin liiketoimintoihin vaikuttaviin tekijöi

hin, kriittisiin menestystekijöihin ja avainmittareihin, kilpailijoiden toimenpiteisiin, 

strategisiin tavoitteisiin ja liiketoimintariskeihin. Näin siirryttäisiin menneen tu

loksen selittämisestä tulevaisuuden liiketoimintaan vaikuttavien tekijöiden arvi

ointiin.

Operatiivisen suunnittelujärjestelmän tehtävänä pidetään konsernijohdon näkö

kulmasta myös kustannusten seurantaa. Tutkimuksen mukaan yritykset pysty

vät jossakin laajuudessa ja joissakin olosuhteissa pidentämään suunnittelujän- 

nettään ja keskittymään lyhyen aikavälin kustannusseurannan sijaan trendeihin. 

Tällöin kustannusseurantaa tehdään tietojärjestelmien avulla toteutettavana 

trendiraportointina. Trendiraportointia voitaisiin käyttää kustannusseurannan li

säksi myös tuotannon ja pienten investointien raportoinnissa.

Tutkimuksen perusteella uusissa organisaatiorakenteissa konsernijohdon olisi 

viestittävä tietotarpeensa liiketoiminnoille tai yksiköille ja annettava yksiköiden 

hoitaa operatiivinen suunnittelu omalla tavallaan. Toisaalta yksiköitä ei saisi 

jättää yksin tietovaateiden kanssa vaan konserniesikunnan tulisi antaa koulu

tusta yksikön controller-toiminnoista vastaaville henkilöille ja muulle henkilös

tölle. Tällöin yrityksen olisi löydettävä tasapaino yksiköille annettavan itsenäi

syyden ja vastuun sekä muodolliseen suunnittelujärjestelmään turvautumisen 

välillä. Tasapainon löytämisessä voitaisiin hyödyntää operatiivista suunnittelu
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järjestelmää interaktiivisesti, jolloin pyrittäisiin tasapainoon luovuuden ja ennalta 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen välillä.

Kaikki yritykset eivät luovu budjetoinnista eivätkä budjetoinnista luopuneet yri

tyksetkään ole luopuneet lyhyen aikavälin talouden ja toiminnan ohjauksesta. 

Tärkeätä onkin muistaa, että konsernijohdon on aina tiedettävä yrityksen tulos, 

jotta yrityksen toimintaa voidaan suunnitella. Tällöin on yrityksen lyhyen aikavä

lin toiminnan ja talouden suunnittelun kannalta samantekevää, käytetäänkö 

budjettia vai rullaavia ennusteita. Keskeisintä on, että suunnittelu on järkevää ja 

tehokasta.
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