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Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää millaisia ohjausjärjestelmiä käytetään 
budjetoinnista luopuneissa yrityksissä. Tavoitteena oli selvittää 
haastattelututkimuksen avulla mitä tarkoitetaan budjetoinnista luopumisella, miksi 
siitä on joissain yrityksissä luovuttu, minkälaisilla ohjausjärjestelmillä budjetointi 
on korvattuja mitä hyötyjä tai ongelmia korvaavat järjestelmät ovat tuoneet.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin budjetointiin, budjetoinnista luopumiseen ja uuteen 
ohjausmalliin liittyvää koti-ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Tutkimusta varten 
haastateltiin kuuden Suomessa toimivan budjetoinnista luopuneen yrityksen 
talousjohtajaa tai controlleria liitteenä olevan kysymyslistan mukaisesti.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen teoriaosassa perehdytään kirjallisuuden pohjalta budjetointiin ja siitä 
luopuneiden yritysten uusiin ohjausmalleihin. Teoriaosa perustuu pitkälti Peter 
Buncen, Robin Fraserin, Jeremy Hopen, Tony Hopen ja Jan Wallanderin 
tutkimuksiin, sillä aiheesta ei ole olemassa laajaa kirjallisuutta. Haastatteluissa 
käytetty kysymyslista ja empiriaosuuden etenemisjärjestys on tehty teoriaosuuden 
pohjalta.

Tulokset

Tutkielman tuloksena todettiin, että budjetoinnista oli haastatelluissa yrityksissä 
luovuttu lähinnä siksi, että strategialähtöisiin suhteellisiin avainmittareihin 
perustuvilla rullaavilla ennusteilla pyritään nopeampaan reaktioaikaan 
markkinoiden nopeasti muuttuessa. Yritykset eivät välttämättä ole luopuneet 
sanasta budjetti tarkoittaessaan seuraavan kauden tavoitteita, mutta ovat luopuneet 
tiukasta määrärahasidonnaisesta ja osastoittain ylöspäin kasattavasta budjetista, jota 
ei budjettivuoden aikana markkinatilanteidenkaan muuttuessa muokata. Tutkielman 
tulosten mukaan budjetiton ohjausjärjestelmä on kevyempi, ja uusien 
mahdollisuuksien ja uhkien huomioimisen reaktioaika kasvaa. Tutkielman 
empiirisen osan tulokset ovat pitkälti yhteneväisiä kirjallisuudessa esiteltyjen 
tutkimusten tulosten kanssa.

Avainsanat

Budjetointi, budjetoinnista luopuminen, uusi ohjausmalli, rullaavat ennusteet
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1. Johdanto

Budjettia ja budjetointia on kirjallisuudessa pidetty yleensä tärkeänä suunnittelun ja oh

jauksen välineenä (kts. esimerkiksi Anthony, 1998, 373). Emmanuel, Otley & Merchant 

kirjoittavat, että budjetoinnin suunnittelu ja valvonta on laskentainformaation yleisim

min käytetty toiminto johdon laskentatoimessa (Emmanuel ym, 1990, 160). Coo- 

pers&Lybrand ja KPMG tutkivatkin vuonna 1996, että jopa 99% eurooppalaisista yri

tyksistä laatii muodollisen budjetin (Hope ym, 1997a, 22).

Kuitenkin budjetointiin liittyy monia ongelmia. Tulevaisuuden vaikea ennustaminen se

kä ympäristön ja teknologian muuttuminen tuovat haasteita budjetointiin. Budjetointiin 

perustuva tulospalkkaus voi johtaa liian löysän budjetin laatimiseen, tai peräti tulosten 

vääristelyyn. Lisäksi “täydellisen” budjetin tekemiseen uhrataan paljon voimavaroja ver

rattuna siitä saataviin hyötyihin: budjettitavoitteet eivät välttämättä ole enää realistisia 

vuoden kuluttua niiden asettamisesta (Saarinen, 1996, 6).

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä yrityksen johtoa kehotetaan aistimaan muutoksia, 

kehittämään vallankumouksellisia strategioita, johtamaan tietoa ja vertaamaan tuloksia 

strategiaan. Tällaiset ponnistelut, joiden avuksi on vielä otettu vallan hajauttaminen, 

kokonaislaatujohtaminen (total quality management) ja liiketoimintojen uudelleenorga

nisointi, eivät Tony ja Jeremy Hopen mukaan tule onnistumaan, ellei budjetoinnin huo

noista vaikutuksista luovuta (Hope ym, 1997b, 26).

Peter Buncen ja Robin Fraserin tutkimuksesta käy ilmi, että 2/3 eurooppalaisista yrityk

sistä on valmiita muuttamaan budjetointimenetelmiään, mutta vain harvalla on suunni

telmat sen toteutukseen. Pieni mutta kasvava joukko yrityksiä on silti päättänyt radikaa

listi muuttaa suuntaa, ja luopua perinteisestä budjetoinnista. Ajatus ei sinänsä ole uusi, 

sillä muun muassa Handelsbanken luopui budjetoinnista jo 1970-luvulla ja IKEA vuon

na 1992. (Bunce ym, 1997, 26)

Aiheesta ei Suomessa ole tehty muita pro gradu -tutkimuksia, vaikkakin Anne Lillträsk 

Vaasan Svenska Handelshögskolanista on vuonna 1998 tutkinut miten pohjanmaalaiset
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yritykset ovat muuttamassa budjetointiprosessiaan. Hänen tutkimuksensa mukaan mul- 

tidimensionaalinen budjetointi (multidimensionell budgetering, MDB) on vaihtoehto pe

rinteisen budjetoinnin tilalle (Lillträsk, 1998). Sen mukaan perinteinen budjetti jaotel

laan neljään eri budjettiin: toimintobudjettiin, tuotebudjettiin, asiakasbudjettiin ja strate- 

giabudjetiin, jotka on kytketty toisiinsa (Schmidt, 1992, 103-107).

1.1 Tavoite ja rajaus

Tämän tutkimuksen tutkimusongelma on seuraava: “Millaisia ohjausjärjestelmiä käyte

tään budjetoinnista luopuneissa yrityksissä?”

Tavoitteena on selvittää haastattelututkimuksen avulla:

mitä tarkoittaa budjetoinnista luopuminen; eli mistä on luovuttu, 

miksi budjetoinnista on tietyissä yrityksissä luovuttu, 

minkälaisilla ohjausjärjestelmillä budjetointi on korvattu, 

mitä hyötyjä/ongelmia korvaavat järjestelmät ovat tuoneet/tuovat,

Tutkimuksessa haastateltiin Suomessa toimivia yrityksiä, joiden tiedettiin luopuneen 

budjetoinnista tai suunnitelleen siitä luopumista. Tutkimuksessa ei pyritty selvittämään, 

onko budjetista luopuminen mahdollisesti sidoksissa johonkin tiettyyn toimialaan, yri

tyskulttuuriin tms. Tutkimuksessa ei myöskään pyritty selvittämään lukumäärällisesti tai 

suhteellisesti, kuinka moni suomalainen yritys on luopunut budjetoinnista. Kuitenkin 

haastatteluissa kysyttiin haastateltavien omia näkemyksiä siitä, onko budjetoinnista luo

puminen yleistymässä.

Tutkimuksesta rajattiin niinikään ulkopuolelle ne yritykset, jotka olivat kehittämässä 

budjetointiprosessiaan, mutta joiden tarkoituksena ei ollut kokonaan luopua perintei

sestä budjetoinnista. Tutkimuksessa tarkasteltiin vain voittoa tavoittelevien yritysten 

budjetteja/ennusteita, eikä esimerkiksi valtion budjettia.
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1.2 Tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla suomalaisia yrityksiä tai ulkomaisten yritysten 

suomalaisia tytäryrityksiä, joiden tiedettiin luopuneen budjetoinnista tai suunnitelleen 

siitä luopumista. Haastattelussa käytetty kysymyslista on liitteenä.

Kirjallisuudesta löytyy paljon esimerkkejä ulkomaisista, lähinnä pohjoismaisista yrityk- 

-sistä, jotka ovat luopuneet budjetoinnista. Uranuurtajayrityksiä ovat mm. Svenska Han

delsbanken, autonvalmistaja Volvo, huonekalut ätti IKEA, laakeriyhtiö SKF, Ruotsin 

suurin vähittäismyyntiyhtiö KF, öljyalan palveluyritys Schlumberger ja brittiläinen 

kauppaketju Boots (kts. esim. Bunce ym, 1997, 26; Hope ym, 1999a, 16-21; Hope ym, 

1999b, 72-77; Lilius, 1996, 30-32). Muita yrityksiä, jotka ovat luopuneet budjetoinnista, 

ovat mm. teollisuuden koneita valmistava Asea Brown Boveri (ABB), tietokoneita val

mistava Hewlet-Packard, lentoyhtiö British Airways, siivousyritys ISS ja kodinkoneita 

myyvä Electrolux.

Suomalaisista yrityksistä ainakin kemianteollisuuden yhtiö Borealis sekä talousmuoveja 

valmistava Orthex ovat julkisuudessa ilmoittaneet luopuneensa perinteisestä budjetoin

nista (kts. esim. Hope ym, 1999b, 72-77). Ikean ja Handelsbankenin suomalaiset tytär

yhtiöt eivät emoyhtiöidensä tavoin myöskään enää budjetoi. Tutkimuksen empiirinen 

osa pyrittiin aloittamaan näistä yrityksistä ja edellä mainittujen kansainvälisten yritysten 

suomalaisista tytäryrityksistä. Muut yritykset selvitettiin seuraamalla talousalan lehtiä ja 

tiedustelemalla edellä mainituista yrityksistä.

1.3 Työn rakenne

Työn teoriaosassa (kpl 2-3) käsitellään kirjallisuuden pohjalta perinteistä budjetointia ja 

etsitään vaihtoehtoisia järjestelmiä budjetoinnin tilalle. Kappaleen 3 teoriaosa perustuu 

pitkälti Robin Fraserin ja Peter В uneen tutkimustyöhön CAM-Essa1, Jeremy Hopen ja

1 CAM-I eli Consortium for Advanced Manufacturing on kansainvälinen tutkimus-ja konsultointilaitos, 

joka on ollut kehittämässä mm. АВС-laskentaa (Bunce ym., 1997,26)
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Tony Hopen artikkeleihin ja kirjaan “Kolmannen aallon kilpailu” sekä Handelsbankenin 

hallituksen puheenjohtajan, entisen toimitusjohtajan Jan Wallanderin kiijaan "Budgeten 

- ett onödigt ont". Tässä työssä on pyritty edellä mainittujen kirjojen budjettikritiikistä 

huolimatta säilyttämään objektiivinen näkökohta budjetointiin ja siitä luopumiseen, eri

tyisesti haastateltaessa tutkimukseen osallistuvia yrityksiä.

Työn empiriaosassa (kpl 4) esitellään haastattelututkimus ja sen tulokset. Tutkimuksessa 

haastatellut yritykset on esitelty yritysjärjestyksessä. Tutkimuksen yhteenveto, tulevai

suudennäkymät ja mahdolliset jatko tutkimusaiheet on koottu erikseen kappaleeseen 5.

2. Perinteinen budjetointi

Budjetointi otettiin alunperin käyttöön 1930-luvulla. Sitä ennen talouden ohjaus on ollut 

luonteeltaan peruutuspeiliin katsomista: se on perustunut lähinnä kirjanpidon tuottoihin. 

Aluksi yksinkertaisimmat budjetit toimivat lähtökohtana tuotekalkyylien kustannusten 

määrittämiseksi. Myöhemmin niihin liitettiin kustannusten valvontatoiminto. Kun bud

jetointia sittemmin on yleisesti ryhdytty käyttämään, on siitä tullut väline, jossa liik

keenjohdolla on suuri merkitys. (Samuelson, 1983, 13-14)

Kun suhdanteet 1960-luvulla alkoivat heiketä, otettiin yrityksissä käyttöön pitkäntähtä

yksen suunnitelmat (Samuelson, 1983, 14). Suomalaisissa yrityksissä harjoiteltiin tuol

loin ensimmäisiä budjetteja (Johtajakoulutuksen..., 3.10.1996). PTS-suunnitelmia ryh

dyttiin Suomessa tekemään 1970-luvun alussa (ma), jolloin muualla jo otettiin käyttöön 

strategiajohtaminen ja strategiset suunnitelmat (Samuelson, 1983, 14).

Suurissa yrityksissä budjetteja laaditaan yleisemmin kuin pienissä yrityksissä, sillä suu

remmissa yrityksissä vastuun ja toimivallan jakamiseen tarvitaan selkeämpää suunnit

telua (Riistämä ym, 1995, 351). Pienyrityksen johtaja, joka tuntee työtehtävät yksityis

kohtia myöten ja on itse valinnut kaikki työntekijänsä, voi soveltaa välitöntä ohjausta ja 

pystyy valvomaan jokaista toimintoa ja työntekijää (Bergstrand, 1997, 14). Yrityksen 

koon kasvaessa tai johtajan vaihtuessa on suulliset ohjeet vaihdettava kirjallisiin, ja tur

vauduttava laadunvalvontamenetelmiin, budjettiseurantaan ja sisäiseen tarkastukseen
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laatu-ja kustannusrajoissa pysymiseksi (mt, 15). Vaikka toisaalta budjetointi edellyttää 

selkeää organisaatiota, Riistämän ja Jyrkkiön mukaan budjetointitoiminto itsessään aut

taa organisaatiorakenteen tarkistamista ja kehittämistä (Riistämä ym, 1995, 364).

2.1 Budjetti ja budjetointi käsitteinä

Riistämä ja Jyrkkiö määrittelevät budjetin seuraavasti: “Budjetti on yrityksen tai sen 

osaston toimintaa varten laadittu mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen si

sältävä ja määrättynä ajanjaksona toteutettavaksi tarkoitettu markkamääräinen, joskus 

määrällisesti ilmaistu toimintasuunnitelma”. Budjetti ei siis ole pelkkä ennuste tai arvio, 

vaan tavoitelaskelma, joka on laadittava kirjallisena ja saatettava kaikkien budjettivas- 

tuullisten tietoon (Riistämä ym, 1995, 350).

Budjetoinnilla tarkoitetaan Riistämän ja Jyrkkiön mukaan yksinkertaisesti “budjetin 

laatimista sekä sitä varten tarpeellista vaihtoehtojen etsimistä, vertailua ja valintaa” (mt, 

350). Budjetoinnilla on kuitenkin laajempi merkitys: se on strategisen toimintasuunni

telman toteuttamista vuosittaisen budjetin muodossa (Drury, 1995, 436). Budjetti, eli ly

hyen aikavälin toimintasuunnitelma, eroaa pitkän aikavälin eli strategisesta toiminta

suunnitelmasta Druryn mukaan seuraavasti:

Pitkän ajan (l. strateginen) suunnittelu on systemaattinen ja formaali prosessi, jonka 

tarkoituksena on ohjata ja valvoa tulevaa toimintaa haluttua tavoitetta kohti. Tällainen 

tavoite voi olla esimerkiksi viiden vuoden tavoite. Budjetoinnissa eli lyhyen ajan suun

nittelussa on otettava huomioon budjettihetken ympäristö, sekä yrityksen fyysiset, hen

kiset ja taloudelliset resurssit, jotka riippuvat yrityksen pitkän ajan suunnittelupanostuk- 

sen laadusta. (Drury, 1995, 435)

Pitkän ajan suunnittelu on jatkuva prosessi, jossa luodaan suunnitelmat strategian toi

meenpanemiseksi. Sitä vastoin budjetointi on yleensä kerran vuodessa tapahtuvaa suun

nittelua, jolla toimeenpannaan pitkän ajan suunnitelmista hyväksyttyjä ‘ohjelmia”, jot

ka sisältävät erilaisia toimintoja kuten uuden tuotteen kehittely, uusien jakelukanavien
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etsiminen jne. Budjetti muodostaa siis pitkän ajan suunnitelmasta vuoden mittaisen toi

mintasuunnitelman. (Drury, 1995, 439)

Ennusteet toisaalta eivät sisällä budjettiin liittyvää vastuuta tulosten saavuttamista, eikä 

niitä yleensä tarvitse budjeteista poiketen hyväksyttää johdolla. Ennuste päivitetään heti 

kun uutta tietoa on saatavilla, kun taas budjetti voidaan muuttaa vain poikkeustapauk

sessa. Ennusteissa ei myöskään yleensä ole budjettiin liittyvää toteumaseurantaa, vaan 

ennusteita analysoidaan mahdollisesti pelkän ennustamiskyvyn parantamiseksi. (Antho

ny, 1998, 374)

Edellä määriteltyjen käsitteiden - budjetti, budjetointi ja ennuste - lisäksi, kirjallisuu

dessa esiintyy muita budjettiin liittyviä käsitteitä. Sellaisia ovat mm. budjetointijärjes

telmä ja budjetointimenetelmä, sekä erilaiset budjettityypit kuten kiinteä, tarkistettu, 

rullaava tai liukuva budjetti.

Riistämä ja Jyrkkiö tarkoittavat yrityksen budjettijärjestelmällä budjetoinnin ja budjet- 

titarkkailun toimeenpanemiseksi laadittua toimintasuunnitelmaa (Riistämä ym, 1995, 

351). Budjetti)ärjestelmä siis voidaan jakaa kahteen eri toimintoon, budjettien laatimi

seen ja budjettien seurantaan (Samuelson, 1983, 55). В udj ett (järjestelmä muodostuu 

budjetointiin osallistuvista henkilöistä, budjetoinnissa apuna käytettävästä tieto)enkäsit- 

telyteknologiasta, budjettilomakkeista, budjetoinnin toimeenpanoa koskevista ohjeista ja 

budjetointiprosessissa käsiteltävästä informaatiosta sekä kaikkien em. osien välisistä 

yhteyksistä (Riistämä ym, 1995, 351; Drury, 1995, 435-446). Budjettijärjestelmän 

luonteeseen vaikuttaa yrityksen ohjausfilosofia, esimerkiksi ohjauksen tasoja budjettien 

yksityiskohtaisuus (Samuelson, 1983, 55). Budjettijärjestelmästä käytetään usein myös 

termiä budjetointijärjestelmä.

Riippuen siitä, mitä näkökohtia budjetoinnissa halutaan eniten painottaa, voidaan erottaa 

kolme eri tyyppistä budjetointimenetelmää: autoritaarinen (‘break down’), demokraatti

nen (‘build up’) sekä yhteistyömenetelmä. Autoritaarinen budjetointimenetelmä tar

koittaa tilannetta, jossa johto tai sen valtuuttama ryhmä laatii budjetit. Demokraattisessa 

budjetointimenetelmässä kukin budjetti vastuullinen laatii omat budjettinsa, jotka bud- 

jettiosasto kokoaa. Yhteistyöhön perustuva budjetointimenetelmä on tiimityötä, jossa
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budjettitavoitteiden antajat ja budjettivastuulliset henkilöt ennakoivat, neuvottelevat, 

sovittelevat ja tekevät lopulliset budjettipäätökset. Tällä pyritään yhdistämään kahden 

edellä mainitun menetelmän parhaat puolet, ja sen eri muunnokset ovatkin yleisimmin 

käytössä. (Riistämä ym, 1995, 361-362)

Tavallisimmin yrityksissä on käytössä kiinteä budjetti, joka laaditaan kerran vuodessa, 

ja jota ei budjettivuoden aikana muuteta. Bergstrandin määrittelyn mukaan kiinteä bud

jettikin voidaan tarvittaessa päivittää kolmen tai neljän kuukauden välein uusien ennus

teiden pohjalta (Bergstrand, 1997, 98).

Tarkistetulla budjetilla tarkoitetaan sitä, että budjettia korjataan tietyin määräajoin lop

puvuoden osalta, jolloin käytettävissä on aina tuoreinta tietoa loppuvuoden tuloksesta. 

Budjetin tarkistus ulottuu aina vain vuoden loppuun asti, joten jakso lyhenee joka tar- 

kistuskerralla. (mt, 98)

Dynaaminen eli juokseva tai rullaava budjetointi, toisin kuin perinteinen vuosibudje- 

tointi, on jatkuva prosessi, jossa päälliköitä kannustetaan tarkastelemaan olosuhteita ja 

tarkistamaan tulevaisuuden suunnitelmia (Drury, 1995, 443). Riistämän ja Jyrkkiön mu

kaan “rullaavaa budjetointia sovellettaessa laaditaan lähintä vuosipuoliskoa tai vuo

sineljännestä varten tarkka budjetti ja seuraavaa tai kahta seuraavaa vuosineljännestä 

varten vain summittainen budjetti tai prognoosi” (Riistämä ym, 1995, 354). Siten käy

tettävissä on aina samanpituinen jakso valmiita budjetteja, ja siitä eteenpäin summittai

sia ennusteita.

Liukuvassa budjetissa ei pyritä lainkaan etukäteen ennustamaan tulevaa toiminnan vo

lyymia. Tavoitteiden lukuarvot jätetään silloin riippumaan toteutuvasta toiminta-asteesta 

(mt, 342). Tällainen budjetti on järkevää laatia esimerkiksi silloin, kun toiminta-asteen 

odotetaan vaihtelevan laskentakaudesta toiseen tai kun organisaatiolla ei ole itsenäistä 

vastuuta esimerkiksi myyntimääristä (Bergstrand, 1997, 99). Jos tavoitteena on vain 

myydä tai tuottaa ennalta ulkoapäin asetettu suoritemäärä, kannattaa Bergstrandin mu

kaan laatia useita budjetteja, jotka liittyvät eri suoritemääriin (mt, 99).
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Erilaisia budjettityyppejä:

Kiinteä ф ф

Tarkistettu ф ■ ф

♦---------------- ♦
♦---------- ♦

Rullaava
♦

♦

Liukuva

Kuva 1 Erilaisia budjettityyppejä (Bergstrand, 1997, 98)

2.2 Perinteisen budjetoinnin vahvuudet

Budjetointi on alunperin luotu talouden suunnittelun, kassavirtojen ja pääomakustan

nusten hallitsemisen sekä kustannusten valvonnan välineeksi (Bunce, 1997, 26). Nyky

ään budjetointiin liittyy suuri joukko muitakin tehtäviä, joiden tarkoituksena on auttaa 

johtoa talouden ohjauksessa. Esimerkiksi Drury luettelee kuusi tärkeää toimintoa, jotka 

liittyvät budjetointiin. Hänen mukaansa nämä ovat samalla myös syitä, miksi budjetti 

tulisi laatia (Drury, 1995, 441):

1. auttaa vuosittaisten toimintojen suunnittelussa

2. koordinoi organisaation eri osien toiminnot ja varmistaa, että ne ovat sopusoinnussa 

keskenään

3. viestittää suunnitelmat eri vastuualueiden päälliköille
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4. motivoi päälliköitä yrittämään organisaation tavoitteiden saavuttamista

5. valvoo toimintaa

6. arvioi päälliköiden suoritusta

Riistämän ja Jyrkkiön mukaan budjetin hyväksikäyttö voi parantaa yrityksen kykyä so

peutua ympäristön muutoksiin, sillä tehokas budjettitarkkailu paljastaa toiminnan heikot 

kohdat ja auttaa toimintaedellytysten säilyttämisessä. Budjetoinnin tehtävänä on Riistä

män ja Jyrkkiön mukaan auttaa johtoa yrityksen toiminnan suunnittelussa, valvonnassa 

ja koordinoinnissa. Suunnitteluvaiheessa budjetointi auttaa mm. tavoitteiden asettami

sessa ja suunnitelmien tiedottamisessa budjetti vastuussa oleville organisaation osille. 

(Riistämä ym, 1995, 351-352). Strategiset tavoitteet asetetaan pitkän aikavälin suunnit

telun yhteydessä, mutta vuosittainen budjetointiprosessi on näiden tavoitteiden hie- 

nosäätämistä (Drury, 1995, 441). Tarkkailuvaiheessa voidaan havaita budjettipoik- 

keamat, etsiä syyt ja suunnitella poikkeamien edellyttämät korjaustoimenpiteet (Riistä

mä ym, 1995, 352). Tästä käytetään nimeä management-by-exception silloin, kun johta

jien huomio keskittyy vain merkittäviin budjettieroihin (Drury, 1995, 442).

Budjetointiprosessin aikana luodaan sarja yhteen nivoutuvia budjetteja, jotka heijastavat 

tulevan vuoden tai laskentaperiodin taloudellista tilannetta. Teoriassa budjetti voidaan 

ilmaista seuraavasti: ”toimintasuunnitelman lukumääräinen ilmaus ja suunnitelman 

koordinaation ja toteuttamisen apuväline” (Kennedy ym, 1999, 22). Budjetti sisältää tu

losbudjetin, ennakoidun rahoitustaseen ja rahoitusbudjetin. Tulosbudjetti koostuu osa- 

budjeteista, joita ovat muun muassa myyntibudjetti, ostobudjetti ja varastobudjetti. 

Kuitenkaan tulosbudjetti ei suoraan ole osabudjettiensa tulos, vaan yleensä yritys päättää 

tulostavoitteista ennen budjetoinnin aloittamista. Ennakoidulla rahoitustaseella tarkoi

tetaan budjettikauden päättyessä olevaa tasetta, josta voidaan nähdä budjettikauden toi

mintojen vaikutus muun muassa yrityksen rahoitustilanteeseen. Rahoitusbudjetti on kas- 

savirtabudjetti, johon kootaan osabudjettien aiheuttamat kassaanmaksut ja kassastamak- 

sut. (Riistämä ym, 1995, 360)

Budjetoinnin onnistumisen ehdoton edellytys on, että johto on kiinnostunut siitä. Vas

tuualueiden täsmällistä määrittämistä varten tarvitaan selkeä organisaatio. Budjetti vas

tuussa olevien henkilöiden tulee saada osallistua budjetointiin ainakin siltä osin, kuin se
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koskee heidän saavutettavakseen asetettavia tavoitteita, ja lisäksi heidän tulee hyväksyä 

nämä tavoitteet. Vastuualueittain vaikutettavissa olevat kustannukset tulee lisäksi pystyä 

erottamaan riippumattomista kustannuksista (Riistämä ym, 1995, 364). Budjetin tulee 

lisäksi olla realistinen, ja budjettiin osallistuvien henkilöiden tulee ymmärtää, että ta

voitteet ovat mahdollisuuksien rajoissa (Nykyaikaisen..., 1981, 76).

Budjetointi vaatii onnistuakseen myös riittävää henkilökunnan koulutusta, ja lisäksi 

budjetointiohjeet voidaan koota budjettikäsikirjaan. Budjettijärjestelmän, lomakkeiden 

ja raporttien tulisi olla yksinkertaisia, selkeitä ja ajantasaisia (Riistämä ym, 1995, 364- 

365). Raporttien tulisi sisältää vain olennaista tietoa ja olla muodoltaan vertailevia, sekä 

tulla ajallaan (Nykyaikaisen..., 1981, 76).

Riistämän ja Jyrkkiön mukaan yrityksen laskentaosaston tehtävänä on kehittää budjetti- 

järjestelmää joustavammaksi suunnittelun välineeksi, niin että se palvelisi paremmin 

linjaorganisaatiota. Jos budjetti ei ole riittävän joustava, voi yritys ajautua ns. määrära- 

hamentaliteettiin. Yrityksen budjetti ei kuitenkaan ole kiinteästi lukkoonlyöty “määrära- 

habudjetti”, vaan toimintasuunnitelma, jota voidaan tarvittaessa muuttaa (Riistämä ym, 

1995, 364-365). Sen tulee joustavasti sallia muun muassa odottamattomien valuutta- ja 

raaka-ainehintamuutosten huomioiminen (Nykyaikaisen..., 1981, 1). “Budjettia ei ole 

tarkoitettukaan staattiseksi” (Kauppalehden otsikko 23.9.1996), vaan menestyvä johto 

tekee siitä dynaamisen työvälineen (Nykyaikaisen..., 1981, 72). Johdon kannalta bud

jetti on siis väline, mutta ohjattavien kannalta tavoite.

2.3 Perinteisen budjetoinnin kritiikki

Budjetointi on käsitteenä yksinkertainen toiminto. Kaikki yrityksen budjetointiin osal

listuvat tietävät, että siihen liittyy joukko ohjeita, lomakkeita ja aikataulu. Se on proses

si, jonka aikana laaditaan tavoitteet seuraavalle kaudelle ja sitoudutaan toimimaan näi

den tavoitteiden saavuttamiseksi. Todellisuudessa budjetointi on kuitenkin monimutkai

sempi prosessi, ja siihen liittyy monia ongelmia. Hendersonin mukaan vaikeuksia ilme

nee ennen kaikkea budjetointiprosessin logistiikassa (Henderson, 1997, 26) eli luotetta

vien lukujen keräämisessä.
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Vaikka olennaisin haaste luotettavien lukujen keräämisessä on tulevaisuuden vaikea en

nustaminen, liittyy budjetointiin muun muassa yksilöiden käyttäytymisestä tai tietojär

jestelmistä johtuvia heikkouksia. Epäsuotuisia käyttäytymisvaikutuksia ovat esimerkiksi 

budjetointiohjeiden noudattamatta jättäminen tai tavoitteiden vääristely. Budjettivas- 

tuullinen saattaa asettaa tavoitteet tahallisesti mataliksi, jotta niiden ylittäminen olisi 

helppoa. Esimerkkejä tietojärjestelmien tuomista ongelmista ovat kaavavirheet tauluk

kolaskentaohjelman koontisivulla tai budjetoinnissa käytettävien tietojärjestelmien 

jäykkyys.

Jan Lindvallin mielestä budjetointiin liittyvistä ongelmista keskusteltaessa on tärkeää 

erottaa toisistaan budjetointi prosessina ja budjetit tuotteina (Lindvall, 1997, 27). Hän 

tarkoittaa budjetointiprosessilla budjettien laatimiseen liittyvää työtä, ja budjeteilla val

miita numeropitoisia ennusteita. Kuitenkin monet budjetoinnin ongelmat liittyvät yhtä 

lailla kumpaankin, eikä budjetteja budjetointiprosessin lopputuotteina voi erottaa bud

jetointiprosessista.

Tony Hope ja Jeremy Hope luettelevat lisäksi kuusi merkittävää syytä, miksi budjetointi 

ei ole hyvä johdon ohjausjärjestelmä. Se on heidän mielestään liian jäykkä, keskittynyt 

liian paljon sisäisiin tapahtumiin, ei luo lisäarvoa, vie liian paljon johdon aikaa, kan

nustaa vääränlaiseen käyttäytymiseen ja johtaa usein budjetilla “pelaamiseen” (Hope 

ym, 1997b, 27).

2.3.1 Budjettilukujen vaikea ennustaminen

Budjettia laadittaessa on ensin arvioitava tulevan vuoden myynnin määrä. Siihen vai

kuttavat yrityksen toimialan kokonaiskehitys ja yrityksen markkinaosuuden kehitys. 

Myyntibudjettiin liittyy lisäksi yrityksen hinnoittelupolitiikka, ja vientiyrityksillä va

luuttakurssien ennustaminen. Samankaltaisia ennusteita tehdään myös kustannuspuo

lella, kun arvioidaan palkka- ja raaka-ainehintojen kehitystä tai esimerkiksi sähköveron 

määrää. (Wallander, 1995, 11)
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Jan Wallanderin mielestä budjetti on vain useiden ennusteiden numeropitoinen yhdis

telmä, jonka toteutuminen riippuu niiden perusteena olevien ennusteiden toteutumisesta. 

Wallander tarkoittaa tällä, että hyvin muodostetun strategian ennusteet voivat toteutua, 

mutta ei mikä tahansa numeroyhdistelmä, jonka takana ei ole realistisia ennusteita. Jan 

Lindvall kuitenkin epäilee, voiko yritys tietää taloudellisen tilanteensa jopa 18 kuukautta 

ennen varsinaista ajankohtaa (Lindvall, 1997, 28). Wallanderin mielestä ennusteiden 

epäonnistuminen tekee budjetoinnista parhaassa tapauksessa vain numeroilla leikkimis

tä, huonoimmassa tapauksessa on budjetit otettu vakavissaan ja koko ohjausjärjestelmä 

on perustunut siihen (Wallander, 1995, 12).

Wallanderin tutkimusten mukaan budjettien ja toteutuneiden tulosten välillä oli huo

mattavia eroja. Lisäksi kansantaloustieteilijöiden jatkotutkimuksista kävi ilmi, että yri

tyksillä oli budjetointihetkellä väärä käsitys oman yrityksen ”sijainnista” ja kehityksestä. 

Wallander on tutkinut vuosilta 1960-1983 eri teollisuusalojen ennusteiden toteutumista. 

Hän löysi kuusi erilaista ennustamiseen liittyvää ongelmaa (mt, 26-27):

A. Jos kehitys on tähän asti ollut tasaista, esimerkiksi tasainen kolmen prosentin vuosi

kasvu, voidaan sen edelleen ennustaa jatkuvan samanlaisena. Tästä Wallander käyt

tää termiä ”sama sää kuin eilen”.

B. Jos yritys lanseeraa uusia kuluttajalle tärkeitä tuotteita, voi se käyttää omaa koke

musperäistä käyräänsä laatiessaan ennusteita uuden tuotteen vaikutuksista. Kuiten

kin eri tuotteet vaikuttavat tulokseen eri tavalla.

C. Ennusteita voidaan laatia myös suhdannekäyrän mukaan. Vaikeutena on yleensä 

tietää, missä päin suhdannekäyrää sijaitaan.

D. Kun kehitys ylös- tai alaspäin on ollut rajua, ajatellaan, että tilanne ”normalisoituu”. 

Ajatellaan, että ”nyt sen täytyy jo tasoittua”.

E. Poikkeamia ”normaalista kehityksestä” on vaikea nähdä etukäteen.

F. Yrityksen ennusteet perustuvat kansantalouden kokonaiskehitykseen, joka perustuu 

valtion budjettiin ja rahoitussuunnittelun ennusteisiin. Nämä ennusteet tulevat aina 

kuitenkin viiveellä.

Wallanderin mukaan kaikessa tulevaisuuden ennustamisessa näkyy vahva konservatis

mi. Hänen mukaansa yritykset puolustavat itseään ennusteilta, jotka sisältävät suuria 

eroja aikaisempaan trendiin tai kokemukseen. Hänen mielestään yrityksissä ei osata
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nähdä trendipoikkeamia, mitä käsitystä tukee myös kokemus ja teoreettiset tutkimukset. 

Vaikka poikkeukset voitaisiin nähdä, ne on vaikea ottaa huomioon ennusteissa, mikä 

johtuu psykologisista tekijöistä. Yrityksillä on Wallanderin mielestä vaikeuksia omak

sua uutta tekniikkaa, jota ei olla itse keksitty. Wallander on esimerkiksi ollut mukana 

yrityksessä, missä linjatyötekijät keksivät uuden idean, joka ei kuitenkaan sopinut kehi

tysosaston vetämään ”linjaan” ja se hylättiin. Seurauksena idean keksijät lopettivat työt 

yrityksessä ja perustivat kilpailevan yrityksen. Muutaman vuoden päästä kilpailu kiristyi 

ja iso yritys osti pienemmän ja palkkasi uudestaan ideoitsijat. (mt, 41-55)

Budjetinlaatijat uskovat Wallanderin mukaan omiin ennusteisiinsa ja suhtautuvat niihin 

tunteenomaisesti. Kun ennusteet eivät toteudu, päätöksentekijät kritisoivat heitä, sillä he 

ovat käyttäneet ennusteita päätöksenteon pohjana. Jos ennusteiden laatija onnistuu, hä

nestä tulee ”nero”, mutta epäonnistuessaan hänen käy huonosti. Kuitenkin niitä, jotka 

näkevät trendissä poikkeaman, kritisoidaan ”toisinnäkijöinä”. Heitä painostetaan kysy

mällä ”kuinka voit olla niin varma siitä, että olet oikeassa, kun muilla ihmisillä on eri

lainen näkemys kehityksestä?”, (mt, 57-58)

Yritykselle ei ole ongelmallista ainoastaan nähdä milloin marssin suuntaa tulisi muuttaa, 

vaan osata ottaa vastaan tietoa ja punnita sitä käytännössä. Budjetoinnin riski on Wal

landerin mukaan siinä, että yritykset kuvittelevat tietävänsä mihin suuntaan kehitys on 

menossa. Se antaa turvallisuuden tunteen ja johtaa siihen, että budjetti lyödään lukkoon 

ja kuvitellaan etenevän turvallisella maaperällä. Se voi kuitenkin myöhästyttää ja vaike

uttaa virheen myöntämistä, (mt, 60-62)

Yrityksen budjetti ei ole Wallanderin mielestä pelkkä ennuste, vaan myös mahtailuväli- 

ne, jolla yritysjohto vaikuttaa alaisiinsa. Kuitenkin se on väline - keppi tai porkkana - 

jonka ensisijaisesti laativat alaiset itse. Wallander kehottaakin budjetinlaatijoita kyseen

alaistamaan ja parantamaan ennustamistekniikoitaan siten, että ongelmista päästäisiin 

eroon, (mt, 49-63)



2.3.2 Budjetit irrallisia strategiasta

Bunce ja Robin kirjoittavat, että budjetti ei onnistu ajamaan kestävää kehitystä ja luo

maan yhdenmukaista käyttäytymistä (Bunce ym, 1997, 26). Hopen ja Hopen mielestä 

yritysten vuosittain laatimat budjetit eivät kannusta oikeanlaiseen johtamiskäyttäytymi- 

seen, eivätkä tue strategisia tavoitteita (Hope ym, 1998, 212). Myös Buncen ja Robinin 

mukaan budjetoinnin heikkoudet johtuvat muun muassa siitä, ettei budjetin avulla voida 

helposti toteuttaa strategiaa, sillä se on käytössä yksiköittäin (Bunce ym, 1997, 26). 

Strategia laaditaan yrityksen johtotasolla ja on yhtenäinen koko yritykselle, mutta bud

jetit laaditaan kussakin yksikössä erikseen, ja ne ovat yleensä kilpailuasemissa toisiin 

yksiköihin nähden.

Hopen ja Hopen mielestä usein rahoituksen perustana olevat budjetit ajavat yksikköjä 

noudattamaan omia erillisiä suunnitelmiaan, jotka eivät ole linjassa strategian kanssa 

(Hope ym, 1998, 212). Budjetointijärjestelmä on tällöin ristiriidassa nykyisen liikkeen

johdon ajattelun ja “best practice” -ajattelumallin kanssa, jonka mukaan prosesseja joh

detaan yli toimintorajojen (Bunce ym, 1997, 26).

2.3.3 Sisäiset tapahtumat ja lyhyen tähtäyksen tavoitteet

Moni budjetti on epäonnistunut siksi, ettei budjetinlaatija ole ottanut huomioon ympä

ristössä tapahtuvia muutoksia, vaan keskittynyt pelkästään omien sisäisten budjettita

voitteiden saavuttamiseen (Hope ym, 1997b, 27). Härkäpäinen pyrkiminen ennalta ase

tettuihin strategisiin tai taloudellisiin tavoitteisiin voi estää yrityksen johtajia näkemästä 

tai hyväksymästä uusia mahdollisuuksia (Hope ym., 1998, 236). Esimerkiksi teknolo

gisten mullistusten tai uusien markkinointikanavien huomiotta jättäminen voi olla hy

vinkin tuhoisaa, vaikkakin yritys saavuttaisi tai jopa ylittäisi edellisenä vuonna laaditun 

budjetin. Hope ja Hope pitävätkin budjetteja esteenä yllättäen ilmestyvien uusien mah- 

dolisuuksien ja uhkien näkemiselle (Hope ym, 1997b, 27).
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Gregory J. Nolan antaa esimerkin budjetoinnin lyhyen tähtäyksen vaikutuksista. Hänen 

mukaansa pankit eivät pidä vuosittaista budjetointiprosessia kovin tehokkaana, vaikka 

se muodostaakin perustan pankin tulos/osake -tavoitteelle, mikä on tärkeä benchmark 

osakkeenomistajille ja sijoittajille. Budjetointiprosessi on muuttunut vuosikymmenien 

aikana ja on hänen mielestään tällä hetkellä vanhentunut ja häiritsee pankin jokapäi

väistä toimintaa. Pankkien budjetti-ennusteet keskittyvät kuluvan vuoden lopun tu

los/osake -tavoitteeseen ja ennusteet seuraavalle vuodelle laaditaan vasta edellisen vuo

den lopulla, eikä niitä huomioida esimerkiksi rullaavasti edellisen vuoden aikana. Tä

män vuoksi pankkeja johdetaan hyvin lyhyellä aikajänteellä. Poikkeuksena on kuitenkin 

ainakin Svenska Handelsbanken, josta tarkemmin kappaleessa 4.4. (Nolan, 1998, 29)

2.3.4 Aikaa vievä ja lisäarvoa tuottamaton prosessi

Budjetointia varten uhrataan yrityksissä paljon voimavaroja. Lindvallin mukaan budjet

teja laaditaan usein siksi, että on pakko, eikä siksi, että sillä olisi jotain merkitystä 

(Lindvall, 1997, 30). Kun budjetilta puuttuu merkitys, on budjetointiprosessi pelkää ajan 

ja resurssien hukkaa. Jeffrey A. Schmidt antaa esimerkin eräästä tutkimastaan 3000 

työntekijän yrityksestä, joista 160 osallistuu vuosittaiseen budjetointiprosessiin. Kun 

keskimääräinen työntekijää kohden laskettu kustannus on $105.000, maksaa yrityksen 

vuosibudjetin laatiminen lähes $17 miljoonaa, mihin ei vielä sisälly tukitoiminnot, kuten 

tietokoneiden ja ohjelmistojen ylläpito sekä hallintokulut. Vuosittaisen budjetoinnin 

kustannukset saattavatkin ylittää $20 miljoonaa. (Schmidt, 1992, 103)

Tällaisella rahasummalla täytyisi Schmidtin mielestä budjetoinnin avulla pystyä laati

maan ehdottoman tarkat ennusteet, saamaan tehokasta tukea päätöksentekoon, valvo

maan ja toteuttamaan jatkuvaa kehitystä sekä ylläpitämään raportointijärjestelmää. 

Schmidtin mukaan perinteisellä budjetoinnilla ei pystytä hallitsemaan arvoa tuottamat

tomien kustannusten nousua yrityksissä (ma, 103). Lisäksi Lindvallin tutkimusten mu

kaan monissa yrityksissä budjetointi on enemmän yksityiskohtainen kuin tulokseen 

suuntautunut: tuloslaskelmamuotoisen budjetin tilien luvut saavat suuremman huomion 

kuin koko budjetin realistisuus (Lindvall, 1997, 30).
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Seuraavaa kalenterivuotta varten aloitetaan yrityksissä syys-lokakuussa budjettikierrok- 

set, joiden tarkoituksena on saada johto ja yksiköt yhteisymmärrykseen budjetista. Bud- 

jettikierros alkaa budjettien laatimisesta ja päättyy budjettien hyväksymiseen. Budjetti- 

kierroksien lukumäärä (ennen kuin budjetista on päätetty) on tuntematon ja epäsäännöl

linen, ja voi johtaa merkittävään aikataulujen ylittymiseen (Henderson, 1997, 26). Hait

tana tästä on esimerkiksi se, ettei yrityksen budjettipäällikkö ehdi saada kokonaisbudjet

tia valmiiksi johdon budjettipalaveriin. Lisäksi muut yksiköt ovat joutuneet päättämään 

budjetistaan aikataulun rajoissa, mutta niissäkin on voinut tulla olosuhdemuutoksia sinä 

aikana, kun viimeinen yksikkö palauttaa budjettinsa.

Tony Hope ja Jeremy Hope arvioivat, että monet työntekijät suorastaan kiroavat budje

tointiprosessiin “menetettyä” aikaa, sillä he haluaisivat keskittyä oman työnsä asiantun

temukseen, kuluttamatta energiaa istumalla budjettikokouksissa (Hope ym, 1997b, 27). 

В unce ja Fraser pitävät budjettia byrokraattisena, liian paljon aikaa vievänä, eikä se hei

dän mielestään tuo yrityksen toimintaan lisäarvoa (Bunce ym, 1997, 26). Viimeaikainen 

tutkimus2 tukee näitä väitteitä, sillä 42% yli 250 miljoonan punnan liikevaihdollisista 

yrityksistä piti budjetointiprosessia tehottomana ja aikaa vievänä. Tutkimuksen mukaan 

yli puolet talousosaston budjetointiin käyttämästä ajasta meni budjetin kokoamiseen, 

kun taas analysointiin ja arvoa lisääviin toimintoihin käytettiin vain 27% ajasta. (Bud

geting..., 1999, 5)

Vaikka budjetointi onkin hidasta, on se nopeutunut 1970-luvulta, jolloin budjettikier- 

rokset aloitettiin heti kesän jälkeen ja johto hyväksyi ne vasta vuoden vaihteessa. Ke

sällä asetetut tavoitteet ehtivät muuttua jo monta kertaa ennen niiden hyväksymistä. Li

säksi aikaa käytettiin silloin enemmän budjettien laatimiseen kuin sen seurantaan bud

jettivuoden aikana. (Samuelson, 1983, 72)

2 Hyperion Solution ja Financial Director -lehden tutkimusta varten lähetettiin kyselylomake 5000:11e 

isobritannialaiselle yritykselle, joiden liikevaihto ylitti 100 miljoonaa puntaa tai henkilöstö oli yli 1000 

(Budgeting..., 1999, 5).
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Budjetit voidaan laatia liian helpoiksi ja luvuissa voi olla väljyyttä (slack), jotta tavoit

teet saavutettaisiin tai ylitettäisiin (Emmanuel ym, 1990, 168). Kun taloudelliset kan

nustimet (esimerkiksi bonuspalkka) riippuvat budjetin onnistumisesta, budjettivastuus- 

sa olevilla henkilöillä voi olla houkutus budjetin väärinkäyttöön. Myös persoonallisuu

teen liittyvillä tekijöillä on vaikutusta tähän. Toisaalta johtotasolta tuleva paine voi li

sätä väljyyttä budjetin saavuttamiseksi. Lisäksi tähän liittyy myös “managerialismin” 

aste yrityksessä (Lukka, 1988, 43).

Budjetinlaatijoiden käyttäytymistä päätöksentekotilanteissa ovat selvittäneet muun mu

assa Hägg, Magnusson ja Samuelson. Heidän mukaansa budjetin tulos on riippuvainen 

siitä, ohjaako budjetinlaatijaa (Hägg ym, 1982, 129-130):

ainutkertainen vai toistuva käyttäytyminen 

lyhyen tähtäyksen vai pitkän tähtäyksen käyttäytyminen 

- käyttäytyminen yksinkertaisissa vai monimutkaisissa tilanteissa.

Hägg, Magnusson ja Samuelson jakavat budjetointiin liittyvät manipulointimahdolli- 

suudet kolmeen luokkaan. Budjetin manipulointimahdollisuuteen liittyvät (Hägg ym, 

1982, 129-136):

1. vaikuttaminen budjetteihin

2. vaikuttaminen laskentajärjestelmän rekisteröimiin tietoihin

3. vaikuttaminen reaaliprosessiin

Budjetteihin vaikuttamisella tarkoitetaan budjettisuunnittelun aikana tapahtuvaa tietojen 

väärinkäytöstä siten, että budjetti muodostuu harhaiseksi. Vaikuttamisella laskentajär

jestelmän keräämiin tietoihin tarkoitetaan mahdollisuutta väärinkäyttää esimerkiksi 

budjettiin liittyvien tapahtumien rekisteröinnin ajoitusta tai tilien valintaa. Vaikuttami

nen reaaliprosessiin merkitsee budjettiin osallistuvan henkilön omien tavoitteiden mu

kaista toimintaa, jolla on vaikutusta budjettikauden tulokseen. (Lukka, 1988, 54-55)

2.3.5 Budjetoinnin epäsuotuisat käyttäytymisvaikutukset
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Budjettipelivaraa, eli väljyyttä, luodaan aliarvioimalla tuottoja tai yliarvioimalla kustan

nuksia. Budjettipelivara-käsite on esiintynyt laskentatoimen kirjallisuudessa jo 1950- 

luvulta lähtien (mt, 39). Tavoitteiden vääristelyä on esimerkiksi investointien lykkäys tai 

joudutus. Investointia lykätään, mikäli lyhyen tähtäyksen tulos näyttäisi putoavan, ja 

joudutetaan, mikäli yrityksessä halutaan kasvua. Samoin budjetissa voidaan laiminlyödä 

korjausten ja huollon tai tuotekehityksen kustannukset, ja siten saada aikaan “parempi” 

budjetti. Muita ”pelaamismuotoja” ovat muun muassa hyväksynnän saaminen vasta ra

han käyttämisen jälkeen, varojen siirtäminen tilien välillä budjetin ylittämisen välttämi

seksi ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaaminen henkilöstöbudjetissa pysymiseksi 

(Hope ym, 1997b, 28).

2.3.6 Budjetoinnin valvontajärjestelmän vaikutukset

Ohjausjärjestelmien taustalla on aina ajatus, että joku muu (johto) tietää asiat paremmin 

(Bergstrand, 1997, 15). Toiset kokevat budjetoinnin motivoivana ohjauskeinona, toiset 

taas “tuntevat”, että heitä ohjataan. Tämä vaikuttaa siihen, ponnistelevatko työntekijät 

tehdäkseen tulosta vai näyttääkseen tulosta. Ero voi johtua budjetoinnin valvontatoi

minnon aiheuttamista ristiriitaisista tunteista.

Budjettivalvonta vaikuttaa budjetointiin osallistuviin henkilöihin kolmella tavalla. En

siksikin, budjettivalvontajärjestelmä sääntöineen ja käytäntöineen sekä niissä tapahtuvi- 

ne muutoksineen vaikuttaa budjettiin osallistuvien henkilöiden asenteisiin budjetti- 

ilmiötä ja -järjestelmää kohtaan. Asenteet muokkautuvat myös sen mukaan, koetaanko 

budjettijärjestelmä toimivaksi vai ei. Lisäksi budjettiraporttien antama tai muualta tule

va palaute (feedback) voi vaikuttaa asenteisiin. Toiseksi, budjettivalvontajärjestelmä voi 

vaikuttaa budjettiin osallistuvien henkilöiden motivaatioon. Kolmanneksi, budjettival

vontajärjestelmä voi vaikuttaa budjettiin osallistuvien henkilöiden viitekehykseen (fra

mes of reference), esimerkiksi, millaisina he näkevät budjetti valvontajärjestelmän roo

lin tai yrityksen taloudellisen tilanteen. (Hägg ym. 1982, 104-105)
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2.3.7 Budjetoinnin toimintojen ristiriitaisuus

Kappaleessa 2.2 Druryn määrittelemät kuusi budjetoinnin toimintoa ovat osittain risti

riidassa keskenään. Esimerkiksi suunnittelu- ja motivointiroolit sekä toisaalta suunnit

telu-ja suoritustenarviointiroolit eivät ole keskenään sopusoinnussa. Vaikka kireillä, lä

hes saavuttamattomissa olevilla budjeteilla voidaan motivoida tuloksen maksimointiin, 

ei niitä voida käyttää suunnittelutarkoituksessa. Toisaalta liian kireä budjetti voi myös 

heikentää työntekijöiden motivaatiota. Suoritusten arviointia varten on budjettia laadit

taessa otettu huomioon sen hetkiset olosuhteet, eikä toteutunutta tulosta pitäisi siten ver

rata siihen, vaan todelliseen päälliköiden toimintaan. Sitä voi kuitenkin olla vaikea mi

tata, joten yleensä suoritusta verrataan budjettiin. (Drury, 1995, 442)

Kenneth Merchant on myös tutkinut budjettien tavoiteasetannan ja kannustimien välistä 

ristiriitaa. Hän totesi tutkimuksessaan, että tulosyksikköjohtajia vaaditaan pääsemään 

budjettitavoitteisiinsa ja mikäli he eivät pääse, siitä voi muutaman vuoden kuluttua ai

heutua heille vakavia seuraamuksia. Rangaistusseuraamuksia budjettitavoitteen alittami

sesta olivat hänen tutkimuksensa mukaan palkkioiden ja usein myös uskottavuuden me

nettäminen. Hänen mukaansa tämä nimenomaan johtaa tulosennusteiden muuttamiseen 

ja helposti saavutettavien päämäärien asettamiseen. (Hope ym, 1998, 214-215)

3. Talouden ohjaus ilman budjetointia

Budjetointiin liittyvien ongelmien ratkaisussa on Lindvallin mukaan kaksi lähestymista

paa. Yritys voi tietotekniikan avulla yrittää kehittää budjetointiprosessiaan, mutta Lind

vallin mukaan kehitys kaatuu kuitenkin ihmisten käyttäytymisestä johtuviin ongelmiin, 

joita tietotekniikallakaan ei voida poistaa. Toinen vaihtoehto on hänen mielestään pie

nentää budjetoinnin roolia yrityksessä tai luopua kokonaan budjeteista. (Lindvall, 1997, 

27)

Yrityksen ohjausjärjestelmän kehittäminen, esimerkiksi budjetoinnista luopuminen, 

merkitsee muutosta. Samuelsonin mukaan ohjausjärjestelmien kehittämiseen löytyy
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kaksi syytä. Kehitys voi johtua olosuhteiden muutoksista, esimerkiksi kun nopea yhteis

kunnan muuttuvuus vaatii parempaa suunnittelua ja tulevaisuuden huomioonottokykyä. 

Tässä on kyse ulkoisista tekijöistä. Kehitys voi myös syntyä yrityksen sisältäpäin, esi

merkiksi kun opitun ohjausjärjestelmän hyviä puolia muokataan tehokkaammaksi ja 

huonoja puolia pyritään karsimaan. (Samuelson, 1983, 13)

“Tarvitsevatko kaikki yritykset budjetteja?”, kysytään Nykyaikaisen budjetointikäytän

nön käsikirjassa vuodelta 1981 (s. 6). Toimittajien tekemän kyselyn mukaan pienyritys

ten toimitusjohtajat laativat suunnitelmansa itse, eivätkä käyttäneet budjetteja. Toimit

tajat kuitenkin olivat sitä mieltä, että yritykset koosta huolimatta tarvitsevat budjetteja, 

vaikka menetelmät pienissä yrityksissä voivat olla yksinkertaisempia (Nykyaikaisen..., 

1981,6).

Nyt, lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin, samaan kysymykseen vastataan kenties 

eri tavalla. General Electricsin Jack Welch on vuonna 1995 sanonut, että ”Budjetointi 

on amerikkalaisten yritysten kirous. Sitä ei olisi koskaan pitänyt olla olemassakaan” 

(Wallander, 1995, 9). Chryslerin Bob Lutz kutsuu budjetointia ”lannistamisen välineek

si” (Hope ym, 1999b, 72). Kuitenkaan kirjallisuudesta ei löydy todisteita siitä, että kovin 

moni yritys olisi korvannut budjetoinnin muilla järjestelmillä. Lisäksi monien perinteis

ten johtajien ja varsinkin laskentatoimen ammattilaisten mielestä budjetit määrittävät 

miten liiketoimintaa ohjataan ja valvotaan (Hope ym, 1997b, 28).

Peter Buncen ja Robin Fraserin mielestä budjetointi ei kuitenkaan ole paras mahdollinen 

mekanismi tavoitteiden asettamisessa tai viestittämisessä, jatkuvassa kehittämisessä tai 

resurssien jakamisessa, vaikka nämä yleensä nähdään budjetoinnin toimintoina. Heidän 

mielestään budjetointi ei kykene vastaamaan näihin haasteisiin, sillä se oli alunperin 

suunniteltu vain talouden suunnittelun, kassavirtojen ja pääomakustannusten hallinnoi

misen ja kustannusten valvonnan välineeksi. Budjetointia ei siis alunperin ole luotu 

osaksi strategiaa, vaan se on liitetty strategiasuunnitteluun myöhemmin. Lisäksi Bunce 

ja Fraser kirjoittavat, että jatkuva tuloksen parantamisen paine on kasvanut voimak

kaasti, ja tämän vuoksi budjetoinnissa on tekniikkaa tärkeämmäksi tullut sen johtami

nen. (Bunce ym, 1997, 26)
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Vaikka budjetointiprosessia on pyritty parantamaan (mm. nollapohjabudjetointi ja toi- 

mintokohtainen budjetointi), ovat ne Hopen ja Fraserin mukaan silti aikaa vieviä ja mo

nimutkaisia. Lisäksi tavoitteet uudelleenorganisoida budjetointiprosessia nopeammaksi 

ja tehokkaammaksi ovat yleensä kaatuneet viimeistään siihen, että budjetoinnin käyt- 

täytymisvaikutuksia ei ole pystytty eliminoimaan. (Hope ym, 1999a, 17)

Myös rullaavaan budjetointiin liittyy Druryn mukaan heikkouksia, vaikka sillä on pyritty 

poistamaan monia vuosibudjetin ongelmia (Drury, 1995, 443). Koska rullaavat budjetit 

tarkistetaan aina neljännesvuosittain, voi viimeisimmän vuosineljänneksen ennuste jää

dä vähemmälle huomiolle. Pörssiyhtiölle tällainen ennusteiden summittainen laatiminen 

voi olla kohtalokasta, jos markkina-arvo riippuu odotuksista. Esimerkiksi Nokian pörs- 

siarvosta noin 90% on tulevaisuuden odotuksissa (HS 31.7.1999). Jos ennusteet vaihte- 

levat kovin suuresti, voi se vaikuttaa negatiivisesti osakkeen arvoon.

Vaikka perinteisessä budjetoinnissa nähdään olevan paljon heikkouksia, 99% yrityksistä 

silti laatii niitä (kts. johdanto). Laskentatoimen kirjallisuudessa budjetointi esitellään 

yleensä tärkeänä apuvälineenä yrityksen ohjauksessa. Lisäksi hiljattain tehdyn tutkimuk

sen3 mukaan 84% Ruotsin 50 suurimmasta yrityksestä piti budjetointia tärkeänä tai hy

vin tärkeänä ohjauksen välineenä ja vain 13%:n mielestä budjetointi ei ollut tärkeää 

(Lindvall, 1997, 28). Tosin Lindvall uskoo, että tulos olisi erilainen, jos kysely olisi 

tehty yritysten alemmilla, toiminnallisilla tasoilla, eikä johtotasolla. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään kuitenkin nimenomaan yrityksiin, jotka ovat luopuneet budjetoinnista siinä 

ilmenneiden ongelmien vuoksi. Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, mitä uusia järjestel

miä kirjallisuus tarjoaa budjetoinnin tilalle.

3.1 Käsitteet ja taustaa

Budjetoinnista luopuminen liittyy kiinteästi yrityksen koko ohjausjärjestelmän uudista

miseen. Kyseessä ei siis ole pelkästään ennusteena käytettävistä budjeteista luopuminen,

3 Gafvelin & Kamola (1996), en magisteruppsats: ”Budget - till vilken nytta?” vid Företagsekonomiska 

institutionen i Uppsala, tutkimuksessa haastateltiin 50 suurimman ruotsalaisen yrityksen talousjohtajia
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vaan koko ajatusmaailman muuttaminen. Budjetoinnista luopuminen on enemmänkin 

kulttuurinen muutos kuin sääntöjen ja toimintatapojen muutos (Hope ym, 1997b, 28). 

Jotta yrityskulttuurin muutos voitaisiin onnistuneesti tehdä, on Hopen ja Fraserin mie

lestä puututtava budjetointiin, ja päinvastoin (Hope ym, 1999b, 72).

Yleensä budjetointi nähdään uuden ohjausjärjestelmän heikkona lenkkinä ja esteenä jat

kuvalla kehitykselle (esimerkiksi Lindvall, 1997, 28; Hope ym, 1997b, 26) ja se siksi 

jätetään pois. Hopen mukaan budjetointi on suurin este niin menetelmänä kuin henki

sestikin tiellä tulevaisuuden ympäristöön, jossa vaaditaan joustavuutta ja nopeaa rea

gointikykyä (Hope ym, 1999b, 72). Jeremy Hope ja Tony Hope suosittelevat budjetoin

nin tilalle järjestelmää, joka perustuu kehitykseen, tasapainotettuun mittaristoon ja suh

teellisiin mittareihin (Hope ym., 1997b, 26).

Hope ja Hope kirjoittavat kolmannen aallon kilpailusta ja kolmannen aallon yrityksistä 

(Hope ym, 1998). Heidän mukaansa taloudessa on ollut kolme muutosaaltoa, jotka ovat 

sysänneet elintason nousua. Jo ennen ajanlaskumme alkua syntyi maatalousaalto, joka 

1700-luvun puolessa välissä muuttui teollistumisaalloksi, ja on 1900-luvun lopulla 

muuttunut tietoaalloksi eli kolmanneksi aalloksi (mt, 11). Kaplan ja Norton käyttävät 

tästä kolmannesta aallosta termiä tiedon aikakausi (information age) (Kaplan ym, 1996, 

2)

Hope ja Hope kehottavat tietoon perustuvia organisaatioita kehittämään uusia suoritus- 

mittareita. Heidän mielestään kirjanpidon tulosten vertaaminen budjetteihin ei ole teho

kas suoritusmittari. Budj ettiohj ausj ärj estelmä kulkee heidän mukaansa liian usein eri 

suuntaan kuin mitä strategiset tavoitteet ja missio näyttävät. Toisen aallon yrityksissä 

painotettiin valvontatoimintoa ja lyhyen tähtäyksen tavoitteita. Kolmannen aallon yri

tyksissä pyritään löytämään tasapaino asettamalla pitkän aikavälin tavoitteita ja tarkkai

lemalla virstanpylväitä. (Hope ym, 1998, 26-37)

Kolmannen aallon yritysten kilpailuedellytyksiin kuuluu Hopen ja Hopen mukaan joh

tamisrakenteen, johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin kehittäminen. Heidän mukaansa 

tärkeää on strategian, mittareiden ja ohjauksen välisten vuorovaikutusten ymmärtäminen 

ja horisontaalisen yhteistoiminnan lisääminen. Tyypillistä tietoaallon yrityksille on us-
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kon ja luottamuksen luominen. Hope ja Hope määrittelevät vaikeimmaksi kolmannen 

aallon johdon haasteeksi tasapainon luomista keskitetyn ohjauksen ja päätöksenteon 

hajauttamisen vaatiman tehokkaan valtaistamisen välille, (mt, 40 ja 212)

Ylimmän johdon tehtäväalue kokee uuteen malliin siirryttäessä suuren muutoksen, sillä 

strategian luomisen sijasta johdon tehtäväksi on tullut asettaa päämäärä ja arvot, yhte

näinen käyttäytyminen ja standardit, sekä varmistaa, että kaikki toiminnot ovat so

pusoinnussa laajojen strategisten tavoitteiden kanssa. Tällaisten yritysten johtajien tulee 

nähdä läpi organisaatiokerrosten ja varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla, että sekä 

yksilöillä että tiimeillä on yhdenmukaiset näkemykset ja arvot yrityksen avaintoiminta- 

tavoista. Keskijohto sen sijaan toimii valmentajina ja ohjaajina, jotka tukevat operatiivi

sia päälliköitä. Keskijohto auttaa päälliköitä ratkaisemaan ongelmia ja valitsemaan me

nettelytapoja tiettyjen liiketoimintarajoitusten sisällä, sekä toimii tiedon kanavana orga

nisaation sisällä sekä ylös- että alaspäin. (Hope ym, 1997b, 28)

Johdon tehtävänä on myös kannustaa työntekijöitä ideoimaan ja innovoimaan (Hope 

ym, 1997b, 31). Yrityksen menestys riippuu Hopen ja Hopen mukaan kasvavassa mää

rin henkisen pääoman käytöstä, ja sen tulisikin kannustaa tutkijoita ja suunnittelijoita 

jakamaan tietotaitonsa ja palkita heitä siitä. Perinteisissä yrityksissä henkisen pääoman 

käyttö tukahdutettiin Hopen ja Hopen mukaan tiukalla budjettikontrollilla ja suunnitte

lijat ja tutkijat palkittiin heidän saavutuksistaan, ei tiedonjakamisesta muille. Wallande

rin mielestä yritysjohdon keskeinen tehtävä onkin järjestää yrityksen organisaatio ja las

kentajärjestelmät siten, että työntekijöillä on mahdollisuus tuntea yhteenkuuluvuutta 

yrityksen toimintaan (Wallander, 1995, 110).

Yrittäjämäisessä kolmannen aallon mallissa konserniyhtiön pienet itsenäiset yritykset tai 

yrityksen itsenäiset yksiköt muodostavat ”federaation”, jonka tulee jakaa voimavarat ja 

tieto (Hope ym, 1998, 40). Kyse ei enää ole perinteisestä konsernista, jossa pienet yri

tykset pystyvät toimimaan toisistaan ja emosta erillään ja tarvittaessa turvautumaan kon

serniavustuksiin. Bergstrandin mukaan talouden ohjausta pyritään nykyään harjoitta

maan pienemmissä yksiköissä, jotka edustavat monesti vain pientä osaa yrityksen koko- 

naistoiminnasta (Bergstrand, 1997, 19). Tämä edellyttää lujaa uskoa ja luottamusta, joka 

on ansaittavissa vain keskinäisen arvonannon kautta (Hope ym, 1998, 40). Francis Fu-
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kuyama on todennut, että mitä enemmän ihmiset nojautuvat vuorovaikutuksessa sään

töihin (esimerkiksi budjetteihin), sitä vähemmän he luottavat toisiinsa ja toisin päin (mt, 

218). Uusi ohjausjärjestelmä perustuukin yrittäjyyteen ja oppimiseen sopimusten ja 

sääntöjen noudattamisen sijasta (Hope ym, 1997b, 28).

Kunkin liiketoimintayksikön tulee luoda omat strategiset suunnitelmansa ja tavoitteensa, 

jotka ovat linjassa koko yrityksen strategian kanssa (Hope ym, 1998, 234). Ilman omaa 

strategiaa liiketoimintayksikön on vaikea olla ”omistajana” yrityksessä ja ottaa vastuuta. 

Hopen ja Hopen mukaan myös palkitsemisjärjestelmä tulisi muotoilla siten, että johtajia 

palkittaisiin heidän panostuksestaan koko yrityksen tulokseen, ei vain oman hierarkisen 

siivunsa tulokseen (Hope ym, 1997b, 27). Tällöin johtajilla kasvaa motivaatio parantaa 

tulosta, sillä jokainen haluaa osansa suuresta ”kakusta”.

Kaplanin ja Nortonin mukaan tiedon aikakauden yrityksiä johdetaan uuden ajatusmallin 

mukaisesti, johon kuuluvat toimiminen yli toimintorajojen (cross-functions), tuotanto

toimintojen linkittäminen asiakkaisiin ja toimittajiin, asiakassegmentointi, kilpaileminen 

maailman parhaita yrityksiä vastaan, kilpailuetu ja jatkuva parantaminen sekä jokaisen 

työntekijän tiedon johtaminen, hyväksikäyttöjä siihen investoiminen (Kaplan ym, 1996, 

4-6).

3.2 Uuden mallin mukainen talouden ohjaus

Vaikka Hope ja Hope kehottavat yrityksiä luopumaan budjeteista, he eivät kehota yri

tyksiä luopumaan pääomainvestointiin tai yrityskauppoihin liittyvistä suunnitelmistaan 

ja ennusteistaan. Tällaisia päätöksentekoa varten tarpeellisia pääoman käytön ennusteita 

tulisikin suunnitella ympärivuotisesti, mutta ne eivät kuulu vuosittaiseen budjetointiin. 

(Hope ym, 1997b, 27)

Hope ja Hope haastattelivat viittäkymmentä eri yritystä, ja löysivät 10 yhteistä piirrettä 

niistä yrityksistä, joissa oli luovuttu budjetoinnista. Vaikka yrityksissä käytettiin hyvin 

erilaisia johtamisen tekniikoita, oli kaikilla kuitenkin sama päämäärä: vallan jakaminen
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ja informaatiojärjestelmän kehittäminen. Hopen ja Hopen tutkimuksen mukaan johtami

nen ilman budjetteja tapahtuu siten, että (Hope ym., 1999b, 72):

1. Tavoitteet asetetaan pitkän aikavälin arvon maksimoimiseksi ja kilpailun lyömisek

si, ei budjetin lyömiseksi.

2. Strategian laadinta siirretään etulinjaan ja siitä tehdään jatkuva ja avoin prosessi.

3. Ihmisiä kannustetaan radikaaliin ajatteluun, ei ajatteluun, joka kannustaa pienin as

kelin tapahtuviin muutoksiin.

4. Resursseja johdetaan siten, että ne luovat investoinnille arvoa koko sen elinkaaren 

ajan, ei lyhytaikaisen määrärahaperusteisen johtamismallin mukaan.

5. Koordinoitu toimintatapa saavutetaan johtamalla syy- ja seuraussuhteita yli eri lii- 

ketoimintayksikkörajojen käyttämällä prosessijohtamista, ei käyttämällä osastokoh

taisiin budjetteihin perustuvaa johtamista.

6. Kuluja tarkastellaan sen perusteella, aiheuttavatko ne arvon lisäystä, ei sen perus

teella, pitäisikö niitä vähentää tai kasvattaa viime vuoteen verrattuna.

7. Rullaavia ennusteita käytetään strategian ja päätöksenteon tueksi, ei vain oikeassa 

suunnassa pysymisen varmistamiseksi.

8. Suoritusten mittaamisessa käytetään vain muutamia avainindikaattoreita, ei suuria 

määriä yksityiskohtaisia raportteja.

9. Työntekijöitä palkitaan yritys- ja liiketoiminta- tai yksikkötason suoritusten perus

teella, ei henkilökohtaisten taloudellisten tavoitteiden perusteella.

10. Johtajille annetaan vastuuta ja toimintavapautta.

Budjetointiprosessin tavoite oli Hopen ja Hopen mukaan suunnassa pysymisen varmis

taminen. Sitä vastoin uuden mallin tavoite on tukea toimintatapaa, jossa strategiakatsa- 

uksia tehdään jatkuvasti (kts. kuva 2).
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PERINTEINEN
MALLI UUSI MALLI

Kulttuuri - 
toimintaohjeet, niiden 
tarkka noudattaminen, 
valvonta

Kuva 2 ”Ohjaus uusiksi” (Hope ym, 1999b, 73)

Ensiaskeleita valvonnan ja valtaistamisen tasapainottamisen välillä ottavat yritykset ovat 

sisällyttäneet johdon raportointijärjestelmiinsä ei-rahallisia mittareita, kuten nopeus, 

laatuja innovaatio. Tällaisia valvonnan ja valtaistamisen tasapainottamiseen tähtääviä 

järjestelmiä on esimerkiksi Simonsin neljä ohjauskeinoa sekä Kaplanin ja Nortonin ta

sapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard, BSC).

Robert Simons on esittänyt mallin, jossa on neljänlaista ohjausta: diagnostinen ohjaus

järjestelmä, vuorovaikutteinen ohjausjärjestelmä, uskomusjärjestelmä ja rajoitusjärjes- 

telmä. Kaikki neljä järjestelmää ovat toisistaan poispäin vetäviä voimia, joiden väliseen 

tasapainoon vaikuttaa yrityksen strategia. Diagnostisen ohjausjärjestelmän avulla toteu

tetaan ennalta suunniteltua strategiaa kun taas vuorovaikutteinen ohjausjärjestelmä kan

nustaa strategian luomiseen muuttuvassa ympäristössä. Uskomusjärjestelmän avulla 

määritetään yrityksen arvot ja uskomukset ja sen tarkoitus on kannustaa kokeilemiseen
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kun taas rajoitusjärjestelmän avulla asetetaan sallitut rajat riskien välttämiseksi. Simons 

käyttää termiä diagnostinen ohjausjärjestelmä tarkoittaessaan strategisia ohjausjärjes

telmiä, joihin muun muassa budjetointi kuuluu. (Simons, 1995, 38-91)

Simonsin mukaan yritys tarvitsee näitä neljää järjestelmää, jotta se pysyisi ennalta mää

rätyllä uralla. Hopen ja Hopen mukaan ne eivät kuitenkaan ole sinänsä riittäviä, vaan 

yrityksessä tarvitaan myös valvontaa. Heidän mukaansa valtaistetut johtajat, jotka on 

jätetty yksin selviämään työstään tilanteessa, jossa palkkiot ja sanktiot liittyvät suorituk

siin, on ajettu pyrkimään tavoitteisiin keinolla millä hyvänsä, vaikka se vaatisi numeroi

den sormeilua (Hope ym, 1998, 222).

Simons toteaa kuitenkin, että valtaistaminen vaatii enemmän ohjausta, ei vähemmän 

(Simons, 1995, 163). Valtaa lisättäessä on Hopen ja Hopen mukaan työtä tuettava luo

tettavalla suoritusmittaristolla, joka poikkeaa perinteisestä budjettijärjestelmästä johde

tusta mittaristosta (Hope ym, 1998, 228). Heidän mukaansa suoritusmittariston tulisi 

määräytyä yrityksen kilpailutavan, ydinosaamisalueiden ja arvojen mukaan. Esimerkki

nä ohjausjärjestelmästä, jonka mittarit valitaan yrityksen strategian mukaisesti ja jotka 

tukevat toisiaan, on Kaplanin ja Nortonin tasapainotettu mittaristo. Hopen ja Hopen 

mukaan tasapainotetun mittariston näkökulma tarjoaa menetelmän Simonsin ohjausjär

jestelmän täydentämiseen.

Kaplanin ja Nortonin tasapainotetussa mittaristossa on neljä suoritusnäkökulmaa: talou

dellinen näkökulma, sisäisten liiketoimintaprosessien näkökulma, oppimisen ja kasvun 

näkökulma sekä asiakasnäkökulma. Mittarit on tasapainotettu ensinnäkin ulkoisten 

osakkeenomistajille tarkoitettujen mittareiden ja sisäisten liiketoimintaprosessien mitta

reiden välillä, toiseksi menneisyyden tulosmittareiden ja tulevaisuuden tulosajureiden 

välillä, kolmanneksi rahamääräisten ja ei-rahamääräisten mittareiden välillä. (Kaplan 

ym, 1996, 10)

Kaplan ja Norton kirjoittavat, että innovatiiviset yritykset käyttävät tasapainotettua mit- 

taristoa strategisena ohjausjärjestelmänä, jonka avulla strategiaa voidaan johtaa pitkällä 

aikavälillä. Nämä yritykset käyttävät mittaristoa ensinnäkin vision muuttamisessa konk

reettiseksi, toiseksi tavoitteiden viestittämisessä ja kytkemisessä toimintoihin, kolman-
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neksi liiketoiminnan suunnittelussa ja neljänneksi palautteen saamisessa ja strategisessa 

oppimisessa, (mt, 10)

Tasapainotetun mittariston tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa strategian kanssa, mutta 

tavoitteiden asettaminen on vaikeaa, jos tulosyksikköjohtajilla ja ylimmällä johdolla on 

eri näkemykset yrityksen strategiasta. Heidän tuleekin yhdessä käydä läpi strategiaa ja 

varmistua siitä, että visio on kaikille selvä, (mt, 10)

Tavoitteisiin sitoutuminen on mahdollista vain silloin, kun tavoitteet on asianmukaisesti 

viestitetty kaikille työntekijöille. Tavoitteiden viestittäminen myös kertoo heille, mitkä 

kriittiset tavoitteet tulee saavuttaa, jotta yrityksen strategia onnistuu. Tällöin he voivat 

kytkeä yrityksen strategiset mittarit omien yksiköidensä mittareihin, (mt, 12-13)

Tasapainotetun mittariston mukainen liiketoiminnan suunnittelu auttaa yritystä ensiksi

kin määrittämään pitkän tähtäyksen tavoitteet, toiseksi luomaan järjestelmät ja tarvitta

vat resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kolmanneksi muodostamaan lyhyen täh

täyksen virstanpylväitä (mt, 14-15).

Kaplan ja Norton pitävät palautteen saamista ja strategista oppimista tärkeimpänä tasa

painotetun mittariston käyttötarkoituksista. Sen avulla ylin johto ja tulosyksiköt voivat 

yhdessä seurata strategian edistymistä jatkuvasti ja tarkkailla tulevaisuuden odotuksia. 

Tämä palautteen antamisen ja saamisen vuorovaikutus edesauttaa oppimista, mikä joh

taa tehokkaampiin toimintoihin, sillä sen avulla voidaan vastata kysymykseen miksi ta

voitteisiin ei olla päästy tai miksi ne on ylitetty. Jos tavoitteisiin ei olla päästy, tasapai

notettua mittaristoa käyttävä ylin johto kyseenalaistaa strategian. Perinteistä budjetoin

tiin perustuvaa ohjausjärjestelmää käyttävä ylin johto ei kyseenalaista strategiaa vaan 

jakaa sanktioita yksiköiden johtajille, (mt, 15-17)

3.2.1 Strategia

Ohjausjärjestelmän tulisi Hopen ja Hopen mukaan asettaa selkeät päämäärät ja seurata 

suorituskykyä niiden valossa. Uudessa mallissa strategiaa koskeva asiantuntemus on
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Hopen ja Hopen mukaan paikallisilla johtajilla, eikä pääkonttorin johdolla. Strategian 

luomisen avainhenkilöinä ja päätöksentekijöinä toimivat asiakaspalveluhenkilöt ja muut 

etulinjan työntekijät, sillä he luovat jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Joh

don tehtävänä uudessa mallissa on asettaa päämäärät ja arvot sekä varmistaa, että kaikki 

toiminnot ovat sopusoinnussa strategisten tavoitteiden kanssa. Uudessa mallissa strate

giana on Hopen ja Hopen mukaan tulevaisuuden ennakointi, ei likimääräinen arviointi 

tunnetuista nykyarvoista lähtien. Lisäksi strategiansuunnittelun tulisi heidän mielestään 

olla jatkuva prosessi, ei pelkästään kerran vuodessa tapahtuvaa suunnittelua. (Hope ym, 

1998, 42 ja 213-220 ja Hope ym, 1997b, 28)

3.2.2 Tavoitteiden asettaminen

Uudessa mallissa päälliköille annetaan Hopen ja Fraserin mukaan vastuu tavoitteiden 

saavuttamisesta, ja he voivat tehdä tuloja ja menoja sekä liiketoimintojen kehittämistä 

koskevia päätöksiä, jotka auttavat heitä pääsemään tavoitteisiin. Heidän mielestään 

budjettitavoitteet keskittyivät liikaa kulurivien ja muiden kuukausia sitten asetettujen 

mikrotavoitteiden saavuttamiseen, mistä uudessa mallissa on pyritty pääsemään eroon. 

Perinteisen budjetointiprosessin tarkoituksena oli heidän mielestään pysyä ennalta mää

ritetyllä suunnalla, kun taas uudessa mallissa tavoitteena on tukea jatkuvaa strategiakat- 

sausten tekemistä (kts. kuva 2 ”Ohjaus uusiksi"). He tarkoittavat strategiakatsauksilla 

tavoitteiden, strategian, toimintasuunnitelmien, ennusteiden ja johdon raporttien läpi

käymistä. (Hope ym, 1999a, 18)

Tavoitteet tulisi Hopen ja Hopen mielestä asettaa suhteellisina lukuina, ei absoluuttisina 

lukuina kuten perinteisessä budjetoinnissa (Hope ym, 1997b, 28). Myöskään Wallande

rin mielestä yrityksen tavoite ei voi olla tietty markkamääräinen tulos, vaan kyse on 

suhteellisesta tavoitteesta (Wallander, 1995, 101). Se tarkoittaa pääoman käyttämistä 

parhaalla mahdollisella tavalla ja ainakin paremmin kuin kilpailijat. Yrityksen tarkoituk

sena on tietyissä olosuhteissa päästä parempaan tulokseen kuin kilpailijat. Handelsban- 

kenissa esimerkiksi lasketaan laskentakausittain kannattavuusluvut ja verrataan kontto

reita toisiinsa, aluepankkeja toisiin aluepankkeihin ja koko pankkia muihin pankkeihin. 

Tällainen vertailu toimii sekä tavoitteen asettajana että seurantavälineenä.
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Wallanderin mukaan suurin ero budjettijärjestelmän (BUS - budgetsystem) ja budjetit- 

toman ohjausjärjestelmän (BLÖS - budgetlösa system) välillä on tavoitteiden asettami

sen tiheys. Ensimmäisessä tavoitteet asetetaan kerran vuodessa, kun taas jälkimmäisessä 

tavoitteita asetetaan ja ongelmia ratkotaan useammin (mt, 111).

Tavoitteiden ja niiden perusteella laadittujen toimintasuunnitelmien tulisi Koskelan mu

kaan olla joustavia. Kun yrityksessä huomataan, että alkuperäinen tavoite on asetettu 

väärin tai etukäteen tehty toimintasuunnitelma ei johda haluttuun tulokseen, on näitä 

pystyttävä joustavasti muuttamaan. (Koskela, 1990, 62)

3.2.3 Ennusteet

Uuden mallin mukaisesti yrityksissä käytetään rullaavia ennusteita, jotka päivitetään 

esimerkiksi kuukausittain tai neljännesvuosittain. Rullaava ennuste voidaan tehdä esi

merkiksi seuraavalle 12 kuukaudelle tai neljälle vuosineljännekselle. Erona perinteiseen 

budjetointiin on Lindvallin mukaan se, että ennusteet tehdään useammin ja ne ovat 

muodoltaan yksinkertaisempia. Ennusteiden tarkoituksena ei Lindvallin mukaan ole 

luoda pohjaa seurannalle, vaan ne ovat tarpeellinen osa yrityksen liiketoiminnoissaan 

tarvitsevaa tietoa. (Lindvall, 1997, 29)

Myös Hopen ja Fraserin mukaan rullaavia ennusteita käytetään vain kassavirran ennus

tamiseen eikä kustannusten seurantaan. Heidän mukaansa uudessa mallissa ennusteet 

laaditaan nopeasti ja niitä päivitetään tarvittaessa, eikä pelkästään vuosittaisen suunnit- 

telusyklin mukaisesti. Ennusteiden tulisi olla mahdollisimman objektiivisia ja paikkan

sapitäviä. (Hope ym, 1997a, 22)

3.2.4 Suoritusmittarit

Hopen ja Fraserin mukaan suoritusmittareilla tulisi uudessa mallissa pystyä vertaamaan 

strategian toteutumista virstanpylväillä, eikä niinkään toteuman vertaamista budjettiin. 

Tällaiset suoritusmittarit ovat suhteellisia mittareita, ja ne on johdettu yrityksen strategi-
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asta. Hopen ja Fraserin mukaan uusi suoritusmittaristo perustetaan tasapainotettuun 

mittaristoon, jota käytetään enemmänkin strategisena ohjausjärjestelmänä kuin suorituk

sen mittausjärjestelmänä. (Hope ym, 1997a, 23 ja Hope ym, 1997b, 29)

Suorituksen mittauksessa käytetään muutamia avainindikaattoreita, ja useat suuryrityk

set ovatkin Hopen ja Hopen mukaan sisällyttäneet johdon raportointijärjestelmiinsä ei- 

rahallisia mittareita, kuten nopeus-, laatu- ja innovaatiomittareita. Esimerkiksi Handels- 

bankenissa taloudellista menestystä ei mitata absoluuttisilla lukuarvoilla vaan suhteelli

silla mittareilla, joista tärkein on share of market capitalisation. Sillä tarkoitetaan oman 

yrityksen osuutta koko teollisuudenalan luomasta arvonlisästä (new wealth) tiettynä 

ajanjaksona. (Hope ym, 1997b, 31 ja Hope ym, 1998, 221)

3.2.5 Seuranta

Hopen ja Hopen mielestä seuranta on liian usein jäänyt rahallisten budjettien tehtäväksi. 

He toteavatkin, että monet yritykset ovat alkaneet erottaa rahalliset budjetit johdon suo

rittamasta ohjauksesta ja suorituskyvyn mittaamisesta. Joidenkin taloustieteilijöiden 

mukaan budjettien rooli tulisi rajata vain taloudelliseen ennustamiseen ja kassavirran 

hallintaan, mutta Hope ja Hope uskovat, että järjestelmä jatkaisi olemassaoloaan ja mer

kittävää vaikutusta resursseihin ja organisaatiokäyttäytymiseen. Hopen ja Fraserin mu

kaan ylimmän johdon tulisi silti aktiivisesti seurata kassavirtaa ja tulosennustetta, vaik

kakin tulosvastuu on uudessa mallissa jaettu organisaatiossa alaspäin paikallisille johta

jille ja päälliköille. (Hope ym, 1998, 220-221 ja Hope ym, 1997b, 31)

Hope ja Fraser suosittavat tuloksen vertaamista edellisen vuoden tulokseen ja kilpaili

joihin. Tulosta voidaan benchmarkingin avulla verrata joko ulkoisesti, esimerkiksi maa

ilman parhaimpiin yrityksiin, tai sisäisesti, esimerkiksi oman yksikön tulosta saman 

konsernin muihin yksiköihin. Esimerkiksi Handelsbankenissa verrataan jatkuvasti yk

sittäisen konttorin taloudellista tilannetta muihin konttoreihin, arvioidaan pankin me

nestystä verrattuna kilpailijoihin ja verrataan tulosta historiatietoihin. Vertailujen tulisi 

Hopen ja Fraserin mukaan olla suurpiirteisiä ja keskittyä liiketoiminnan avainlukuihin.
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Heidän mielestään vertailun tulisi painottua eteenpäin katsomiseen, uusien mahdolli

suuksien hyödyntämiseen ja mahdollisiin uhkiin varautumiseen. (Hope ym, 1997b, 31)

3.2.6 Palkitseminen

Budjetoinnin ohjauskeino on Hopen ja Hopen mukaan perustunut siihen uskoon, että 

ihminen on luonnostaan itsekäs ja pitää ponnistelua haittana (Hope ym, 1998, 217). Sen 

vuoksi työntekijöitä on pitänyt kannustaa rahallisin tai muilla kannustimilla, jotka ovat 

sidoksissa hänen suoritukseensa. Käyttäytymistieteilijät Mayo, Maslow, Argyris ja useat 

muut ovat kuitenkin sitä mieltä, etteivät kannustimet ohjaa ihmisten käyttäytymistä, 

vaan työolot, työtyytyväisyys ja itsekunnioitus (mt, 217). Toisaalta Bergstrandin mie

lestä työntekijöitä voidaan motivoida sekä harkitulla ohjeistolla, tarkoituksenmukaisella 

ja miellyttävällä työympäristöllä että hyvällä palkalla (Bergstrand, 1997. 13). Työnteki

jöiden motivoinnissa on kuitenkin työtyytyväisyydellä, työoloilla ja itsekunnioituksella 

suuri rooli (Hope ym, 1998, 217). Hopen ja Hopen mielestä kolmannen aallon työnteki

jät vaativatkin stimuloivaa työtä, jatkuvaa oppimista ja haastavia tavoitteita (Hope ym, 

1997b, 27). Eräässä Bain & Com tutkimuksessa todettiin lisäksi syy-seuraus-suhde us

kollisten työntekijöiden ja uskollisten asiakkaiden välillä, ja että parhaat työntekijät 

työskentelevät mieluummin asiakasuskollisuutta rakentavaa arvoa tarjoavassa yritykses

sä (Hope ym, 1998, 35).

Uuden mallin mukaiset yritykset panostavat sekä työntekijän uskollisuuteen että sitou

tumiseen. Hopen ja Fraserin mukaan tiimin, osaston tai henkilökohtaisen tavoitteen saa

vuttaminen ei kannusta työntekijää yhtä paljon kuin toisen yrityksen tai oman vertailu

kohteen ”lyöminen”. Esimerkiksi Handelsbanken maksaa työntekijöilleen bonusta, joka 

on sidottu siihen, miten paljon paremmin Handelsbanken menestyy muihin pankkeihin 

verrattuna. Vaikka kukin pankkikonttori asettaa omat tavoitteensa ja hoitaa itse talou

tensa, perustuvat henkilöstölle jaettavat bonukset koko konsernin tulokseen, eikä vain 

oman konttorin tulokseen. Tämän voisi kuvitella johtavan tilanteeseen, jossa ”varmaa 

bonusta” kärkkyvä johto jättäisi oman konttorinsa talouden hoitamatta. Näin ei kuiten

kaan ole, sillä motiivina on oma maine ja mahdollisimman suuren konsemituloksen ja

kaminen. Lisäksi huonosti menestyvä konttori pienentää kaikkien muidenkin bonuksia,
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joten toiset konttorit ryhtyvät tällaisessa tilanteessa auttamaan heikompaa jakamalla 

tietoa ja resursseja. Näitä bonuksia ei makseta vuosittain vaan eläkkeenä työntekijän 

toimikauden loputtua. Eikä bonusten määrä riipu työntekijän palkasta vaan toimikauden 

pituudesta. Esimerkiksi palveltuaan pankkia 25 vuotta, työntekijä voi odottaa saavansa 

noin £200.000. (Hope ym, 1997b, 29 ja Hope ym, 1999a, 20)

3.2.7 Vastuun ja toimivallan jakaminen

Valvonnan ja valtaistamisen tasapainottaminen on Hopen ja Hopen mukaan kolmannen 

aallon yritysten haastavimpia kysymyksiä. Toisaalta yritysjohto haluaa siirtää päätös

valtaa operatiivisille päälliköille joustavuuden nimissä, toisaalta sitä pelottaa kokeiltujen 

ja käytössä olevien budjetteihin perustuvien ohjausjäijestelmien löysentäminen. Vaikka 

johto toisaalta haluaa edistää yrittäjyyttä ja riskinottoa sekä laatua ja pidemmän aikavä

lin parannuksia, ei se halua epämiellyttäviä yllätyksiä tai kuluvan vuoden tulosten vaa

rantamista. (Hope ym, 1998, 212-219)

Lindvallin mielestä keskitetty, ”ylhäältä-alas”-ohjaus on korvattava hajautetulla ohjauk

sella, jossa valvonnalla ja seurannalla ei olisi niin suurta merkitystä (Lindvall, 1997, 28). 

Hänen mukaansa hajautetulla ohjauksella luodaan keskinäistä luottamusta, parempaa 

sitoutumista ja sillä saadaan luotua suotuisa ympäristö, jossa työntekijät voivat näyttää 

omat kykynsä. Ihmisiä voidaan kannustaa antamalla heille vastuuta ja tilaisuus oppia 

johtamistaitoja (Tuloksellisen..., 1999, 6). Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus 

päätöksen tekemiseen, tavoitetulokseen tai sitä parempaan tulokseen pääsy käy kiinnos

tavaksi.

3.3 Uuden mallin edellytykset ja heikkoudet

Orthexin toimitusjohtaja Kari Kallosen mukaan yrityksen johtaminen ilman budjetteja 

vaatii ennen kaikkea luovuutta (Hope ym, 1999b, 77). Lisäksi viisi muuta edellytystä 

täytyy toteutua:
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1. Ylimmällä johdolla tulee olla hyvä luottamus ihmisiinsä ja erityisesti niihin, jotka 

voivat päätöksillään suoraan vaikuttaa yrityksen talouteen.

2. Osapuolet tuntevat erittäin hyvin toimialan ja myös toisensa: esimerkiksi sen, mitä 

puolin ja toisin ymmärretään lauseella ”vähän parempi myynti”.

3. Yritys on melko vakaassa tilassa.

4. Varsinkin vastuullisten on ymmärrettävä hyvin yrityksen kokonaisuus: mistä oleelli

set kustannukset muodostuvat ja mistä tulos saadaan aikaan.

Yrityksen tietojärjestelmistä asianosaisten on saatava koko ajan haluamansa tiedot siitä, 

missä juuri nyt mennään.

Wallanderin antaa seuraavanlaisia ohjeita yrityksille, jotka ovat luopumassa budjetoin

nista. Ensinnäkin keskusjohdon tulee ilmoittaa, että yrityksessä aiotaan luopua budje

teista, ja että jatkossa se ei ole enää kiinnostunut osasto-, tytäryhtiö- yms. budjeteista. 

Samalla johdon tulee eritellä ne tiedot, jotka se haluaa eri yksiköiden laativan uudessa 

järjestelmässä. Toiseksi, yksiköille tulee tehdä selväksi, että nämä uudet tehtävät tulevat 

olemaan palkitsemisen perusteena. Mikäli yksiköt edelleen haluavat jatkaa budjetointia, 

voivat he Wallanderin mielestä niin tehdä, mutta johdon ei tule olla kiinnostunut niistä 

enää. Tällä tavoin päästään Wallanderin mukaan vaivattomammin eroon budjeteista, 

kun ne häviävät itsestään. (Wallander, 1995, 135)

Budjetoinnista luopuminen ja uuden ohjausfilosofian käyttöönotto ei tietenkään ole 

helppoa ja ongelmatonta. Ilman johdon ajattelutavan muutosta voivat rullaavat ennusteet 

saada Annie Gurtonin mukaan aikaan turvattomuuden tunnetta päälliköiden keskuudes

sa. Gurtonin mukaan rullaavat ennusteet voivat osoittautua ongelmallisiksi myös esi

merkiksi silloin, kun palkitseminen on liitetty budjettiin. Hänen mukaansa kuukausi

palkka on helppo liittää budjettiin, kun se on kerran vuodessa tehtävä ennuste, mutta 

rullaava ennustaminen vaatii erilaisen mallin palkan määrittämiseksi. Hän ehdottaa on

gelman ratkaisuksi palkan liittämistä ennusteen prosentuaalisiin muutoksiin, mutta tote

aa kuitenkin, ettei se sovi kaikille yrityksille. (Guitón, 1999, 61)

Uusi ohjausmalli ei sovi kaikille yrityksille kaikissa tilanteissa, eikä siis perinteistä 

budjetointia tulisi kokonaan haudata. Orthexin toimitusjohtajan Kari Kallosen mielestä 

budjetti voi olla järkevä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksen liiketoiminta kas



37

vaa tai laskee “järjettömästi”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että budjetoinnin tiukan kontrol- 

lointitoiminnon avulla mahdollisesti saadaan kaaos hallintaan. Samoin hänen mukaansa 

budjetti voi auttaa silloin, kun yritys laajentaa toimintojaan uusille markkinoille, oman 

osaamisalueensa ulkopuolelle. (Hope ym, 1999b, 77)

Olve pitää budjetoinnin korvaamista tasapainotetulla mittaristolla keinotekoisena, sillä 

budjetoinnin voi nykyaikana hoitaa toisinkin. Sen ei enää tarvitse merkitä sitovien pää

tösten tekemistä hyvissä ajoin siitä, mitä miltäkin tililtä voidaan seuraavana vuonna ve

loittaa. Hänen mukaansa muuttuvassa maailmassa on syytä säilyttää joustavuus ja toi- 

minnanvapaus, muttei se tarkoita suunnittelun välttämistä. (Olve ym, 1998, 122)

Olven mukaan ne yritykset, jotka ovat luopuneet budjetoinnista, eivät kokonaan kiellä 

budjetointia joidenkin toimintojen päätöksentekoa varten (Olve ym, 1998, 199). Iän 

Hendersonin mukaan monet yritykset ovat hylänneet budjetoinnin toimimattomana kai

killa muilla paitsi operatiivisella tasolla (Henderson, 1997, 26). Tällaiset suunnittelua ja 

ennakointia vaativat päätökset vaihtelevat toimialoittain ja suuruusluokittain (Olve ym, 

1998, 199). Olven mukaan siis niissäkin yrityksissä, joissa on luovuttu budjetoinnista, 

harjoitetaan jonkinlaista budjetoinnin kaltaista suunnittelua (mt, 199). Hänen mielestään 

jotkut yritykset ehkä haluavat karttaa budjetti-sanaa ennemmin kuin itse ilmiötä. Kun 

toiminnan suunnittelussa siirrytään uuteen resursseja vähemmän sitovaan, ennakointia 

vaativaan järjestelmään, puhutaan yleensä budjetoinnista luopumisesta, vaikka Olven 

mukaan kyseessä on vain budjetoinnin uudelleen rajaus ja määrittely. Usein ihmiset 

mieltävät budjetointi-sanan määrärahojen jakamisen suunnitteluksi, ja siksi nimittävät

kin uudempaa talouden suunnittelua esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaksi. Samasta 

asiasta siis puhutaan vaan eri nimellä.

Gurtonin mukaan niissäkin yrityksissä, joissa ei budjetoinnista haluta kokonaan luopua, 

saadaan rullaavista ennusteista hyötyä, esimerkiksi resurssien parempi ja oikea-aikainen 

kohdistaminen. Rullaavaa budjettia käyttävä yritys reagoi Gurtonin mukaan herkemmin 

muutoksiin ja on kilpailukykyisempi kuin perinteistä budjettia käyttävä yritys. (Gurton, 

1999,61)
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Hope ja Hope haastattelivat yli viittäkymmentä eri organisaatiotasoja edustavaa johtajaa, 

joista kukaan ei halunnut palata takaisin perinteiseen budjetointiin (Hope ym., 1999b, 

72). Toisaalta Olven mukaan kaikki yritykset eivät luovu budjetoinnista, eikä rahamää

räinen suunnittelu häviä edes yrityksen sisäisestä käytöstä (Olve ym, 1998, 200). Hänen 

mielesään pitkällä aikavälillä voidaan siksi yhdistää tasapainotettu mittaristo budjetoin

tiin ja perinteiseen raportointiin.

Harvard Management Updaten mukaan budjetti voi olla tavattoman tehokas ennakoin

nin, suunnittelun ja työntekijöiden sitouttamisen väline, mutta se edellyttää budjetointi- 

prosessin ja budjettien muodonmuutosta. Sen mukaan budjetit saattavat olla oivallinen 

väline, jolla voi hallita pääomaa hidasliikkeisessä, hierarkkisessa yhtiössä, mutta ne voi

vat olla esteenä nykyaikaisessa talouden hoidossa kolmella tavalla. Ensiksikin, liiketoi

minnan tuloksellisuuden kannalta tärkeitä mittalukuja, kuten innovointivauhtia, palve

lutasoa, laatua ja tietämyksen jakamista ei voida esittää budjettinumeroina. Toiseksi, 

budjetit kohtelevat työntekijöitä kustannuksina, eikä budjetti huomioi lainkaan työnte

kijöiden kyvykkyyttä tai sitoutumista, mitkä ovat yksilön suorituskyvyn kannalta palk

kasummaa tärkeämpiä. Kolmanneksi, budjetointiprosessin pystysuora tiedonkulku loke

roi yrityksen pieniksi yksiköiksi, eikä se kannusta suuntaamaan katsetta ulospäin omasta 

"karsinasta”. (Tuloksellisen..., 1999, 4)

Riistämän ja Jyrkkiön mukaan yrityksen budjetti ei ole tarkoitettu vain kustannusten ku

rissa pitämiseen. Budjetti mahdollistaa sekä tuottojen että kustannusten tarkkailun, kos

ka se sisältää tavoitteet, joihin saavutuksia voidaan verrata. Budjetin tehokas hyväksi

käyttö tarkkailun apuna edellyttää, että poikkeamat ovat riittävässä määrin analysoita

vissa. Heidän mukaansa budjettitarkkailu ei ole vain tavoitteiden ja saavutusten vertaa

mista sekä poikkeamien rekisteröintiä, vaan ennen muuta tarkkailun antamien tietojen 

hyväksikäyttöä toiminnan suunnittelussa. Laskentatoimen tehtävänä onkin heidän mu

kaansa kehittää budjettijärjestelmää joustavaksi suunnittelun välineeksi. (Riistämä ym, 

1995,363-364).
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3.4 Yhteenveto

Budjetoinnista on aikaisempien tutkimusten mukaan luovuttu lähinnä siksi, että budjet

tilukuja on vaikea tarkoin ennustaa ja tavoitteiden asettamiseen voi liittyä budjeteilla 

pelaamista. Lisäksi budjetit ovat tutkijoiden mukaan yleensä irrallisia strategiasta, mikä 

voi johtaa lyhyen tähtäyksen voiton maksimoimiseen pitkän ajan suunnittelun sijasta.

Tutkimusten mukaan budjetiton talouden ohjausjärjestelmä perustuu ajatukseen uudesta 

johtamismallista, missä tasapainotetun mittariston avulla luodaan strategiasta johdettuja 

tavoitteita, joita seurataan muutamilla avainmittareilla. Uuden mallin tavoitteena on jat

kuvan strategiakatsausprosessin ylläpitäminen, missä tutkitaan tavoitteita, strategiaa, 

suunnitelmia, ennusteita ja raportointia. Se sisältää lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan 

johdon katsausperiodeja, jotka ovat toisiinsa kytkeytyneitä.

Tämän tutkimuksen viitekehys ja tutkimusta varten tehdyn haastattelun kysymyslista 

(kts. liite) perustuu Hopen ym. tutkimustulokseen budjetoinnista luopuneiden yritysten 

talouden ohjausjärjestelmistä. Heidän tutkimustensa mukaan budjetoinnista luopuneita 

yrityksiä johdetaan siten, että (Hope ym, 1999b, 72):

1. Tavoitteet asetetaan pitkän aikavälin arvon maksimoimiseksi ja kilpailun lyömisek

si, ei budjetin lyömiseksi.

2. Strategian laadinta siirretään etulinjaan ja siitä tehdään jatkuva ja avoin prosessi.

3. Ihmisiä kannustetaan radikaaliin ajatteluun, ei ajatteluun, joka kannustaa pienin as

kelin tapahtuviin muutoksiin.

4. Resursseja johdetaan siten, että ne luovat investoinnille arvoa koko sen elinkaaren 

ajan, ei lyhytaikaisen määrärahaperusteisen johtamismallin mukaan.

5. Koordinoitu toimintatapa saavutetaan johtamalla syy- ja seuraussuhteita yli eri lii- 

ketoimintayksikkörajojen käyttämällä prosessijohtamista, ei käyttämällä osastokoh

taisiin budjetteihin perustuvaa johtamista.

6. Kuluja tarkastellaan sen perusteella, aiheuttavatko ne arvon lisäystä, ei sen perus

teella, pitäisikö niitä vähentää tai kasvattaa viime vuoteen verrattuna.
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7. Rullaavia ennusteita käytetään strategian ja päätöksenteon tueksi, ei vain oikeassa 

suunnassa pysymisen varmistamiseksi.

8. Suoritusten mittaamisessa käytetään vain muutamia avainindikaattoreita, ei suuria 

määriä yksityiskohtaisia raportteja.

9. Työntekijöitä palkitaan yritys- ja liiketoiminta- tai yksikkötason suoritusten perus

teella, ei henkilökohtaisten taloudellisten tavoitteiden perusteella.

10. Johtajille annetaan vastuuta ja toimintavapautta.

Sekä kysymyslista että kunkin yrityksen ohjausjärjestelmien kuvaukset on jaoteltu edellä 

olevaa viitekehystä mukaillen. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin mm. syitä budjetoinnista 

luopumiseen, mitä etuja budjetittomasta järjestelmästä on, ja haastateltavien omia nä

kemyksiä siitä, onko ilmiö yleistymässä.

Tutkimuksen empiriaosassa on kukin haastateltu yritys esitelty erikseen. Taustatietoja 

varten on kustakin yrityksestä kerrottu kirjallisuudesta mahdollisesti löytyneiden haas

tattelujen tai tutkimusten perusteella tehdyt analyysit ja muuta tähän tutkimukseen liitty

vää tietoa. Tätä tutkimusta varten tehdyt haastattelut on sitten purettu auki edellä olevan 

viitekehyksen mukaisesti.

4. Budjetiton talouden ohjaus Suomessa

4.1 Haastateltavien yritysten valinta

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomessa toimivia yrityksiä, joiden tiedettiin 

luopuneen budjetoinnista tai suunnitelleen siitä luopumista. Näitä yrityksiä olivat muun 

muassa ruotsalainen Handelsbanken, huonekalujätti Ikea, kemianteollisuuden yhtiö Bo

realis ja talousmuoveja valmistava Orthex. Lisäksi oli tiedossa, että Radiolinjalla oli 

käytössä uudenlainen budjetiton ohjausjärjestelmä, ja että ABB:llä kehiteltiin uutta 

budjetitonta järjestelmää. Tutkimus tehtiin haastattelemalla näiden yritysten controlle- 

reita tai talousjohtajia. Haastattelut tehtiin elokuun 1999 aikana. Haastattelutilanteeseen
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otettiin mukaan valmis kysymysrunko (kts. liite), jota täydennettiin esiin tulleilla lisäky

symyksillä.

Muita tutkimuksen kannalta kiinnostavia yrityksiä, joiden tiedettiin luopuneen perintei

sestä budjetoinnista, olivat Engel-yhtymä, GE Finland, Hewlet-Packard, ISS, LM Erics

son, Valmet ja Volvo. Ne eivät kuitenkaan osallistuneet tutkimukseen seuraavista syistä.

Rakennusliike Engelissä oli projekti, jonka tarkoituksena oli luopua budjetoinnista. 

Projektia ei kuitenkaan talousjohtaja Bo Hintzen mukaan saatu vietyä läpi, sillä aika ei 

ollut kypsä ja henkilökunta koki budjetittoman suunnittelun ongelmaisena. Hintzen mu

kaan yrityksessä olisi kaivattu enemmän koulutusta ja kypsempiä johtajia, jotta projekti 

olisi saatu päätökseen. Ihmiset kokivat ongelmaksi sen, ettei yrityksessä käytettäisi enää 

budjetteja. Ilmiö oli uusija herätti ihmetystä ja vastarintaa.

GE Finlandin budjetointiprosessi on talousjohtaja Harri Hakulisen mukaan pitkälti pe

rinteinen, mutta siihen liittyy ennusteiden tarkentaminen. Suomen GE toimii hänen mu

kaansa eri tavalla kuin pääkonttori, joka on luopunut perinteisestä budjetoinnista. GE 

Finlandin suunnitteluun kuuluu toiminnallisen suunnitelman lisäksi toukokuinen Sl- 

prosessi, jossa laaditaan kolmen vuoden ennuste ja S2-prosessi, jossa määritellään seu- 

raavan vuoden budjetti. Lisäksi laaditaan vuoden lopun ennuste kvartaaleittain. Tällä 

pyritään tuloksen parempaan ennustettavuuteen ja siihen liittyy GE:n oma sääntö, jonka 

mukaan ”yllätyksistä ei tykätä”. Hakulinen ei kuitenkaan saanut Lontoon konttorista lu

paa haastattelun antamiseen.

Hewlet-Packard käyttää talouden suunnittelussa omaa “Hoshin Planning”-järjestelmää, 

jolla se kehittää strategiaa ja tuloksentekokykyä. В unce ja Fraser kirjoittavat, että tällai

silla järjestelmillä saavutetaan taloudellista yhtenäisyyttä ilman raskasta budjettitaakkaa 

ja niillä voidaan välttää monia budjetointiin liittyviä heikkouksia (Bunce ym, 1997, 26). 

HP: 11a on oma SCALA-työväline, johon kuuluu short-term contract ja long-term esti

mate. Sen mukaan kaksi ensimmäistä vuosineljännestä suunnitellaan tarkemmin ja neljä 

seuraavaa vuosineljännestä karkeammin. Laskentapäällikkö Tiina Lappalaisen mukaan 

kuitenkin yrityksessä tehdään myös perinteinen budjetti. Vaikka HP on maailmanlaajui-
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sesti luopunut budjetoinnista, tekee jokainen liiketoimintayksikkö omat suunnitelmansa 

itse. Lappalainen ei kuitenkaan halunnut osallistua haastatteluun.

ISS on tanskalainen siivousyritys, jonka ohjausjärjestelmä perustuu yrityksen perustajan 

ja toimitusjohtajan Poul Andreassenin uskomukseen, että työntekijät kaikilla organisaa

tion tasoilla tekevät oikeita päätöksiä, jos heillä on käytössään asianmukaista tietoa 

(Hope ym, 1997b, 29). Esimiehet ja työntekijät päätyvät samoihin ratkaisuihin, jos heillä 

on samat tiedot käytössään. Tämä on merkittävä havainto ISS:llä, jossa operatiiviset 

päälliköt voivat itse korjata ongelman lähettämättä ero raportteja ylös hierarkiaportaita 

pitkin ja odottamatta johdon kommenttien saapumista. Andreassen kannustaa siivous- 

tiimien vetäjiä hoitamaan yksikkönsä kuin yksityisyrittäjät. Tiimien vetäjillä on käytös

sään taloudellisia raportteja kustakin siivouskohteesta ja he käyttävätkin niitä tehok

kaasti kustannusten valvomiseksi. He ovat jopa alkaneet painostaa keskijohtoa taijoa- 

maan parempaa palvelua velottamistaan yleiskustannuksista. Andressen uskoo, ettei pe

rinteisellä kontrolleri-toiminnolla päästäisi moiseen valvontaan. ISSillä on Suomessa 

talousjohtaja Inqvar Olssonin mukaan käytössä perinteinen budjetointi, vaikkakin rul- 

laava suunnittelu on kehitteillä. ISS kehittelee myös uusia ennustustyökaluja. Olsson ei 

myöskään halunnut osallistua haastatteluun.

Ruotsalainen Ericsson on myös luopunut budjetoinnista. Yhtiön varatalousjohtaja Lars 

Lindqvist on sanonut, että ”on aika tappaa budjetti, meillä ei ole sitä” (Gurton, 1999, 

61). Ericssonilla on käytössä rullaava 12 kuukauden suunnittelujakso, joka linkittää 

strategian toimintoihin. Lindqvistin mukaan se ei ole budjetti, mutta yritys edelleen jos

kus käyttää ennusteistaan sanaa budjetti, sillä sanalla on niin voimakas mahti. Suomessa 

Ericssonilla yritetään parantaa budjetointia, ei luopua siitä. Rullaava ennuste tehdään 

neljännesvuosittain, mutta edelleen tehdään perinteinen budjetti kerran vuodessa. Talo

usjohtaja Åke Berggrenin mukaan rullaavan ennusteen sisältö vastaa kuitenkin pitkälti 

perinteistä budjettia, tosin sitä voidaan muuttaa neljännesvuosittain. Ericssonilla on 

käynnissä suuri kulttuurimuutos, jonka vuoksi Berggren ei halunnut osallistua haastat

teluun.

Valmetin talousjohtaja Pertti Åkerberg on kirjoittanut artikkelin budjetittomasta ohja

usjärjestelmästä, ja myös pitää luentoja aiheesta. Kuitenkin Valmetilla tehdään edelleen
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perinteinen budjetti. Åkerberg ei osannut sanoa, millainen taloudenohjausjärjestelmä 

tulee olemaan uudessa Valmet-Raumasta syntyneessä Metsossa.

Volvo on luopunut perinteisestä jokavuotisesta budjetointiprosessistaan ja ottanut käyt

töön uuden “kilpailevan” ohjausjärjestelmän, jonka keskipisteenä ovat tavoitteet. Talou

den suunnittelussa käytetään tärkeitä tulosindikaattoreita, rullaavia ennusteita sekä lyhy

en ja pitkän aikavälin “tuloskortteja” (Bunce ym, 1997, 26). Yrityksessä tehdään vuosi

budjetti, jota korjataan tarvittaessa kuukausittain, ja se raportoidaan pääkonttoriin Brys

seliin. Suomessa Volvolla ei ole tehdasta, vaan pelkkä myyntiorganisaatio, joka myy 

jälleenmyyjille ja edelleen loppukuluttajille. Hallintojohtaja Henrik Bjömströmin mu

kaan heidän budjetointinsa on siksi hyvin yksinkertaista, eikä hänellä mielestään ole 

antaa lisäarvoa tälle tutkimukselle.

4.2 ABB Industry Oy

Asea Brown Boveri (ABB) on syntynyt ASEA:n ja Brown-Boverin fuusioitumisesta 

vuonna 1988. Konsemijohtaja Percy Barnevik, nykyään hallituksen puheenjohtaja, jakoi 

uuden yrityksen Suureen määrään (1300) pieniä tulosyksiköitä, joista kukin sai vastatta

vakseen osan tuotantoprosessista (Bergstrand, 1997, 19). Tonyjä Jeremy Hopen tutki

musten mukaan nämä itsenäiset pienyritykset jakavat keskenään resursseja ja tietoa 

(Hope ym, 1997b, 28). Bamevik on sanonut, että konsernin rikkominen pienyrityksiksi 

vähentää työntekijöiden keskuudessa vääränlaista turvallisuuden tunnetta, mitä isoon 

konserniin kuuluminen voi aiheuttaa (ma, 29). Hope ja Hope luokitelevat tämän pienten 

yritysten ”federaatioon” perustuvan konsernin kolmannen aallon yritykseksi (Hope ym, 

1998, 39). ABB:n organisaatiossa on nelikerroksinen matriisi, jossa ylimpänä on CEO 

Göran Lindal Zürichissä, hänen allaan on country segmentit (seg), joiden alla on bu

siness areat (ba), ja joiden alla on business unitit (bu).
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ABB on ottanut käyttöön EVITA4-mittariston, joka on ABB:n oma versio Balanced 

Scorecardista (Olve ym, 1998, 94-95). ABB:n tasapainotetussa mittaristossa on viisi nä

kökulmaa, joista prosessi-, henkilöstö- ja innovaationäkökulmat luovat edellytyksiä asi

akkaan saamalle arvolle, joka puolestaan vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. ABB:n 

mukaan on tärkeää seurata kunkin liiketoiminta-alueen kehitystä kaikista viidestä näkö

kulmasta ja ymmärtää niiden väliset vuorovaikutussuhteet. EVITA-mittaristossa ei las

keta yhteen eri yksiköiden lukuja, sillä kussakin yksikössä on käytössä omat mittaristot, 

eikä konsernin yhteisiä mittareita ole (mt, 107). EVITA:n ohella ABB käyttää toiminto- 

kohtaista kustannuslaskentaa (ABC) (Bunce ym, 1997, 26). Vaikka ABB ei ole varsinai

sesti luopunut perinteisestä budjetoinnista, on se uudistanut budjetointiprosessiaan.

Tätä tutkimusta varten haastateltiin Suomessa toimivaa ABB Industry Oy:tä, joka tuot

taa teollisuuden koneita. Yrityksen liikevaihto vuonna 1998 oli 3 mrd mk. ABB Industry 

Oy on jaettu viiteen groupiin, joiden alla on divisioonat. Taloushallinto on hajautettuja 

kussakin groupissa on oma taloustiimi. Groupien konsolidointi ja raportointi tapahtuu 

yhtiötasolla talous ja business control -yksikössä.

Yrityksessä on tehty budjetti vuoteen 1998 asti, mutta vuonna 1999 yritys on siirtymässä 

pois budjeteista. Budjetointi on siis osittain vielä käytössä, ja se perustuu tasapainotet

tuun mittaristoon. Suurin syy uuden ohjausjärjestelmän kehittämiseen on eteenpäin kat

somisen tarve: syksyllä voidaan ennustaa kevät tarkemmin ja loppuvuosi karkeammin. 

Myös liiallisesta byrokratiasta halutaan päästä eroon. Shareholder value -ajatteluun pe

rustuva osakkeenomistajien arvon huomioinen antoi myös aihetta tutkia budjetoinnista 

luopumista. Lisäksi nopeatempoinen markkinahintakehitys (öljy, metallit, sellu, paperi, 

valuuttakurssit) edellyttää nopeampaa reaktioaikaa.

4
EVITA = Ekonomi och verksamhetsstyming i T50-anda, talouden ja toiminnan ohjaus T50:n hengessä, 

missä T tarkoittaa läpimenoaikaa ja 50 sen puolittumista. Läpimenoajan puolittuminen oli vuonna 1990 

ABB:ssä alkaneen projektin konkreettinen tavoite, jonka saavuttamiseksi tuli esimerkiksi parantaa koko- 

naislaatua ja lisätä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa (Olve ym, 1998, 149).
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Strategia

Aikaisemmin strategian laadinta alkoi sillä, että kukin country segment/business 

area/business unit viestitti strategian helmi-toukokuussa ylös konsemitasolle. Strategian 

lisäksi laadittiin rullaavat kolmen kuukauden ennusteet ja vuoden lopun ennuste. Nyky

ään ABB:n pääjohtaja Göran Lindal luo strategisen suunnan helmikuussa. Toiminnalli

sista yksiköistä (operative units) tulee tietoa ba:ille (business area) ja bu:ille (business 

unit), jotka sitten muodostavat omat strategiset suunnittelunsa. Sen jälkeen ylin johto 

tarkastelee strategiaa ja tekee päätökset. Tähän käytetään aikaa helmikuusta kesäkuu

hun. Kun strateginen suunnitelma on hyväksytty, muodostuu siitä bu:ille menevä kahden 

vuoden lukumääräinen liiketoimintasuunnitelma ja yksityiskohtainen toimintatapaoh- 

jeistus. Tämä toimintasuunnitelma ja ohjeistus käy läpi samat katsaus- ja päätöksente

kovaiheet ylöspäin organisaatiossa, kunnes se saa virallisen hyväksynnän ylimmältä 

johdolta. Tämä prosessi kestää heinäkuusta syyskuuhun.

Strategiasta seuraa tällä hetkellä ensin toimintasuunnitelmat ja sitten rullaavat ennusteet, 

joita verrataan toteutuneisiin lukuihin. Yrityksessä harkitaan kuitenkin, että rullaava 

ennustaminen korvaisi myös toimintasuunnitelmat, eli strategiaa seuraisi suoraan rullaa

va ennustaminen ja toteumaseuranta. Tämä nopeuttaisi prosessin läpimenoaikaa, kun 

toimintasuunnitelmia ei erikseen tarvitsisi hyväksyttää ylimmällä johdolla.

Tavoitteet

Tavoitteen asetanta tapahtuu samoin kuin strategian luominen, eli pääjohtaja antaa 

suuntaviivat, jotka kulkeutuvat alaspäin hierarkiassa, mutta toiminnallisista yksiköistä 

tuleva tieto yhdistyy ba/bu-tasolla. Tavoitteissa on muun muassa volyymi-, tuotto- ja 

kustannustasot määritelty, mutta ei tarkkoja lukuja.

Aikaisemmin budjetointiprosessi alkoi heinäkuussa ja jatkui vuoden loppuun asti. Vi

rallinen ennuste laadittiin syyskuussa. Nykyään heinäkuussa laaditaan toimintasuunni

telmat, joilla tavoitteet toteutuvat. Toimintasuunnitelmaan kuuluu yksikkökohtaiset 

suunnitelmat ja mittarit sekä tavoitteet kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Syyskuussa ba ja 

operatiivinen unit keskustelevat tavoitteista. Uudet tavoitteet on kuitenkin mahdollista 

laatia, kun ennuste muuttuu, esimerkiksi vielä joulukuussa.
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Tavoitteiden asettamiseen liittyy mitä-jos-skenariot, jolloin mietitään, voidaanko resurs- 

simuutoksilla saada aikaan säästöä, ettei markkinamuutosten takia tehtäisi tappiota. 

Volyymikehitys on tällöin tärkeä tietää.

Ennusteet

Yrityksessä tehdään bottom-up-ennuste, joka on melkein kuin budjetti. Kuitenkaan sii

hen ei kuulu perinteinen lukujen edestakainen muuttaminen yksiköiden ja konsernin vä

lillä. Tarkkaa ennustetta (”budjettia”) varten haetaan tietoa kustannuspaikoilta. Ennus

teeseen lisätään uudet toiminnot (esimerkiksi suuret investoinnit). Yrityksessä on siis 

olemassa ”platform” eli pohjaennuste, johon lisätään tai josta vähennetään tietyt uudet 

toiminnot. Ennusteiden laatiminen muistuttaa siis lähinnä trendilaskentaa.

Yrityksessä tehdään rullaava kolmen kuukauden ennuste kuukausittain. Konsemitaso ei 

vaadi yrityksiltä yksikkötason budjetteja, vaan rullaavat ennusteet. Budjetointikäytäntö 

(tehdäänkö vai ei) kussakin yrityksessä voi vaihdella. Myös tasapainotetun mittaristón 

kokoonpano voi vaihdella, sillä konsemitasolla on viisi näkökulmaa ja ABB Industry 

Oy:llä niitä on perinteiset neljä.

Suoritusmittarit

Tavoitemittareina käytetään muun muassa kustannuksia, kassavirtaa, henkilöstöä jne. 

Yrityksessä on value-based-management ja shareholder-value -ajattelu hyvin pitkällä, 

joten siellä käytetään myös SVH-mittareita (volume growth, margin growth, investment 

capital, tax rate ja interest expense). Nämä on yhdistetty tasapainotetun mittariston nel

jään menestysnäkökulmaan (asiakas+markkinat, sisäiset prosessit, innovatiivi- 

suus+työntekijät ja taloudelliset mittarit). Nämä yhdessä asettavat tavoitteet, toiminta

suunnitelmat ja KPI:t (key performance indicator).

Seuranta

Seurantaan ei ole tullut muutoksia uuden järjestelmän myötä. Yrityksessä seurataan 

edelleen tuloslaskelmaa, tasetta, kassavirtaa ja muita mittareita.
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Palkitseminen

Tulospalkkaus perustui aikaisemmin budjetteihin, nykyään toimintasuunnitelman tasoi

hin. Palkitseminen on liitetty vaikutettavissa oleviin tuottotavoitteisiin ja työntekijän ja 

esimiehen välisiin kehityskeskusteluihin.

Vastuun ia toimintavallan jakaminen

Ylinjohto viestittää karkeat tavoitteet, mutta operatiivisille yksiköille on annettu enem

män vastuuta ja vapautta toiminnasta. Esimerkiksi business areat ja business unitit luo

vat itse omat strategiansa johdon suuntaviivojen ja operatiivisilta yksiköiltä tulevan tie

don perusteella.

Edut ja haitat

1. Reagointinopeus on kasvanut (markkinatilanteiden nopeassa muutoksessa).

2. Budjetointiprosessi on kevyempi, sillä tavoitteet asetetaan karkeammin kuin ennen.

3. Rullaava ennustaminen on tuonut lisää raportoimista (tehdään joka kuukausi), mutta 

tarkemmista volyymitason selvityksistä on muuten hyötyä.

4. Tulosparannusta ei ole mitattu, mutta sen uskotaan olevan suuri, mikäli verrattaisiin 

siihen, että toimittaisiin budjettien mukaan.

Talousjohtaja Ismo Hakan mielestä budjetoinnista luopuminen on yleistymässä, sillä 

maailman nopea muutos edellyttää nopeampaa reaktiokykyä. Hän ei kuitenkaan suosi

tele luopumaan budjeteista, mikäli yritys toimii stabiililla toimialalla, jossa 1-3 vuoden 

yksityiskohdat voidaan ennustaa varmasti. Hänen mukaansa yrityksen tulisi miettiä, luo

ko budjetoinnista luopuminen lisäarvoa yritykselle. Edellytyksenä budjetoinnista luo

pumiseen on hänen mielestään rullaavan ennustamisen tarkkuusaste. Jos tilauskanta on 

esimerkiksi 2-4 vuotta, tulisi rullaavan ennustaminen ulottua viiden vuoden päähän. Hä

nen mielestään yrityksellä tulee lisäksi olla vahva maailman ja toimialan tuntemus.

Päätelmät

Verrattuna kirjallisuuteen (Hope ym.) ABB:n ohjausjärjestelmä on todellisuudessa jäy- 

kempi ja enemmän aikaa vievä (koko prosessiin menee aikaa helmikuusta syyskuuhun, 

ja tavoitteita voi vielä muuttaa joulukuussakin). Toimintasuunnitelmista (strategian ja 

rullaavien ennusteiden välillä) luopuminen voi nopeuttaa kierrosta ja säästää aikaa ja re
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sursseja. Yritys on periaatteessa luopunut budjeteista (käyttää rullaavia ennusteita), 

mutta tavoitteiden asettaminen muistuttaa budjetointia, ja siitä käytetäänkin yrityksessä 

vielä nimeä budjetti. Percy Bamevikin puheet itsenäisten yritysten verkostosta eivät 

käytännössä ole toteutuneet, sillä yritykset raportoivat rullaavan ennusteen kuukausittain 

ja hyväksyttävät sekä strategiansa että tavoitteensa ja toimintatapansa ylimmällä joh

dolla.

4.3 Borealis Oy

Anna-Liisa Liliuksen vuonna 1996 tekemän haastattelun mukaan Nesteen ja Statoilin 

yhteisyritys Borealis luopui budjetoinnista toisena toimintavuotenaan, vuonna 1995, 

jolloin alkoi laajamittainen Rahalle vastinetta (Value for money) -kehittämisohjelma. 

Ohjelmaan liittyy ohjausjärjestelmien kehittämisen lisäksi myös muita osa-alueita, muun 

muassa myyntiprosessi, tuotekehitys ja tietojärjestelmät. Liliuksen mukaan budjetoin

nista luovuttiin lähinnä siksi, että muoviraaka-aineiden hintakehitys on hyvin nopeatem

poista ja vaihtelut ovat suuret, esimerkiksi +/-50% muutaman kuukauden aikana. Hinta- 

piikkejä ei ole voitu ennustaa, joten budjetilla oli pieni mahdollisuus onnistua. Syys

kuussa tehty budjetti oli jo tammikuussa Borealiksen Belgian toimintojen johtajan Juha

ni Pullin mukaan “aivan pielessä”. Budjetti ei siis ollut objektiivinen ennuste ja henki

löstön motivaation. (Lilius, 1996, 30-32)

Liliuksen mukaan Borealiksen talouden ohjauksessa käytetään muutosprosessin jälkeen 

seuraavanlaisia työkaluja (ma, 31):

1. Rullaavia vuoden ja yhden neljänneksen päähän ulottuvia tulosennusteita tarkiste

taan neljännesvuosittain, ja niiden tarkoituksena on palvella johdon ja omistajien ra

hoitus-ja verosuunnittelua.

2. ”Tuloskorteista” löytyvät yksikköjen tavoitteet, jotka sisältävät sekä taloudellisia 

että strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita.

3. Toimintokohtaista laskentaa, avaintavoitteita ja trendiraportteja käytetään kiinteiden 

kustannusten selvittämiseen.

4. Investointipäätöksenteko on jaettu kolmeen osaan: pienistä investoinneista päättävät 

yksiköt itse tutkittuaan trendiraportteja, keskisuurista investoinneista päättävät yksi
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köt johdon määrittämien päätöskriteerien avulla, ja suurista investoinneista päättää 

johto.

Uuden järjestelmän tuomia etuja on muun muassa aikaisen varoituksen saaminen, sillä 

hintakehityksen muuttuessa täytyy pystyä reagoimaan nopeasti. Lisäksi uusi järjestelmä 

asettaa kysymykseksi enemminkin mitä kustannuksia on syntynyt ja miksi, kun perintei

sessä budjetoinnissa kysyttiin kuka kustannukset on aiheuttanut. Kuitenkin Pullin mu

kaan ongelmia on ollut, sillä yrityksessä on totuttu elämään budjettien kanssa. Siitä 

huolimatta yrityksessä otettiin käyttöön uusi järjestelmä, sillä päälliköitä puhutteli se, 

että yrityksessä uskalletaan tehdä muutakin kuin ”viilata pilkkua”. Pullin mukaan jär

jestelmässä korostuu se, että hyvällä johtajalla tulee olla näkemystä. Hänen mukaansa 

aikaa säästyy paljon ja vapautta tulee lisää, mutta se vaatii organisaatiolta myös kuria ja 

tarkempaa seurantaa, (ma, 31)

Borealis työllistää 6000 henkilöä, joista 1000 Suomessa. Yrityksen liikevaihto vuonna 

1998 oli 20 mrd DKK.

Strategia

Strategian laadinta on yrityksessä muuttunut uudelleenorganisoinnin myötä. Ylin johto 

laatii vision ja arvojen perusteella strategisen katsauksen, joka on 10-15 vuotta. Strate

gia on enemmän kvalitatiivista tietoa kuin numeroita. Yrityksen strategia on keskitetty 

ja myös ohjaus on keskitettyä. Strategia toimeenpannaan ja viestitetään yrityksessä tasa

painotetun mittariston avulla. Strategiasta laaditaan viiden vuoden kvalitatiivinen toi

mintasuunnitelma, joka tukee tavoitteita. Viiden vuoden suunnitelma perustuu voimassa 

olevaan strategiaan, päivitettyyn pitkäntähtäimen markkinaennusteeseen ja benchmar- 

king-aineistoon. Sen avulla voidaan valita tasapainotetun mittariston mittarit ja asettaa 

tavoitteet.

Tavoitteet

Aikaisemmin tavoitteet asetettiin kerran vuodessa, yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja bud

jettitavoitteet konsolidoitiin hierarkiassa ylöspäin niin, että päädyttiin konsemilukuihin. 

Raportoinnin ja tavoitteen asettamisen yhteys strategiaan oli epäselvä. Budjetoinnista 

luopumisen jälkeen tavoitteet perustetaan tasapainotettuun mittaristoon (Balanced Seo-
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record) ja ne edelleen asetetaan kerran vuodessa. Nyt mittareille on asetettu strateginen 

suunta. Karkeat luvut kerätään yksiköistä tilanteen mukaan joko top-down- tai bottom- 

up-menetelmillä. Lukujen yksilötaso ei ole enää niin tarkka kuin aikaisemmin.

Ennusteet

Ennusteissa ei ole mukana tavoitteen asetantaa, vaan niillä pyritään luomaan objektiivi

nen kuva tulevaisuuden odotuksista. Ennusteet laaditaan neljännesvuosittain. Kuitenkin 

myynti, logistiikka, tuotanto jne. laativat omat ennusteensa useammin, mutta ne rapor

toivat ennusteet johdolle vain kvartaaleittain. Ennusteet perustuvat trendiajatteluun, 

josta löytyy tietoa kymmeneltä vuodelta. Ennusteet korvaavat yrityksessä budjetit. En

nusteiden tarkoituksena on tuottaa toteutumiskelpoinen tuloslaskelma, tase, kassavirta ja 

investointiennuste minimiresursseilla.

Yrityksessä laaditaan rullaava ennuste neljännesvuosittain, ja käytössä on aina viisi seu- 

raavaa vuosineljännestä. Q3-ennustetta (kolmas vuosineljännes) käytetään myös budjet

tina omistajille. Rullaavat ennusteet palvelevat konsernin ylintä johtoa rahoituksen ja 

verotuksen suunnittelussa. Omistajille rullaavat ennusteet antavat suuntaa osingon suu

ruudesta. Rullaavia ennusteita varten kerätään tietoa seuraavasti: yksiköt ilmoittavat 

kiinteät kustannukset ja investoinnit, kun taas myyntimäärät ja hinnat tulevat yrityksen 

ulkopuolelta, business analyytikoilta ja operatiivisesta volyymiennusteesta.

Suori tusmittarit

Aikaisemmin käytössä oli vain lähinnä taloudellisia mittareita. Nykyään ennusteissa 

huomioidaan vain muutamat avainidikaattorit (päädriverit). Mittarit on liitetty tasapai

notettuun mittaristoon ja ovat muuttuneet paljon uudelleenorganisoinnin myötä, ja tule

vat edelleen muuttumaan. Mittareita on yhteensä 10-20, joiden lisäksi seurantaan kuuluu 

perinteinen raportti, joka koostuu yksiköiden tasapainotetuista tuloskorteista. Tasapai

notetun mittariston myötä on taloudellisten tunnuslukujen rinnalle otettu operatiivisia 

mittareita.
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Seuranta

Aikaisemmin käytössä ollut kustannustyyppi- tai kustannuspaikkaseuranta oli tiukasti 

sidoksissa kalenterivuoteen. Nykyään tasapainotetun mittariston tavoitteita seurataan 1- 

3 kuukauden välein. Toteumaseurantaan ei ole liitetty ennusteita.

Raportointi

Yrityksessä raportoidaan neljännesvuosittain seuraavat luvut: markkinahinta, polyolefii- 

nin myyntimäärä, yhtiön toiminnallinen tulos, ROCE ennen veroja, kiinteät kustannuk

set, rahoitus, investoinnit vit. kassavirta, tase, investointikustannukset ja suurimpien 

projektien neljännesvuosittainen kassavirta. Tulokset, kymmenen edellisen neljänneksen 

historiatiedot, viiden seuraavan neljänneksen ennusteet ja vuositason luvut esitetään 

graafisesti, josta voi päätellä trendin.

Resurssien johtaminen

Johto laatii investointiraamit, mutta investointeihin käytettävissä olevia rahoja on mah

dollisuus jakaa sisäisesti raameissa pysymällä. Yrityksessä harjoitellaan prosessijohta

mista ja käytössä on edelleen osittain vanhat osastojaot. Vertikaalisesti eli toiminnoittain 

seurataan tehokkuutta, henkilöstöä, kiinteitä kuluja jne. Horisontaalisesti eli yli toimin

tarajojen seurataan muun muassa asiakasvalituksia per tuote. Kuluja tarkastellaan (en

nustetaan) trendilähtöisesti. Henkilöstösuunnitelman seuranta on 2-3 vuotta.

Palkitseminen

Yrityksellä on palkitsemisjärjestelmä vain ylimmälle johdolle, mutta yrityksen control- 

lerin Markku Korvenrannan mukaan sellainen voitaisiin luoda koko organisaatiolle ta

sapainotetun mittariston avulla. Aloitetoiminta on vilkasta ja siihen liittyy palkkioita.

Vastuun ia toimintavalian jakaminen

Vaikkakin ohjaus on keskitettyä, on uudelleenorganisoinnin myötä toimivaltaa jaettu 

yrityksessä alaspäin. Vastuu itsenäisistä päätöksistä on painettu linjaorganisaatiolle, 

missä on paras tietämys esimerkiksi investoinneista. Isoissa investoinneissa johto on 

mukana, mutta pienistä investoinneista päättävät yksiköt itse. Yrityksessä on käynnissä 

myös tiimiytyminen, jonka tarkoituksena on tukea vallan jakamista.
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Edut ia haitat

1. Rullaavat ennusteet varmistavat, että kvartaaleittain tehtävä ennuste on systemaatti

nen ja asiaa pohdiskellaan useimmin kuin kerran vuodessa.

2. Tasapainotetun mittariston myötä on ei-taloudellisten tunnuslukujen käyttö kasvanut 

ja tavoitteet on helpompi hyväksyä. Tasapainotettu mittaristo onkin ollut helppo 

”myydä” yrityksen sisällä.

3. Tuloksen kasvua budjetoinnista luopumisen johdosta ei ole mitattu. Organisaatio on 

kuitenkin yhtä suuri, ja budjetoinnista säästyvä aika on vapauttanut linjaorganisaa

tion tekemään omaa asiantuntijatyötään. Heitä myös kiinnostaa tasapainotettu mitta- 

risto, sillä siinä on paljon heidän ”omia” mittareita. Ketään ei kuitenkaan ole irtisa

nottu siksi, että työt olisi vähentyneet.

4. Raportointi ei ole keventynyt, mutta fokusoitunut. Se on enemmän tavoite- 

suuntautunut, kun se aikaisemmin oli lähinnä ”tiedoksi”-lukuja, joita ei välttämättä 

tarvittu mihinkään.

Korvenrannan mielestä kiinnostusta budjetoinnista luopumiseen on olemassa. Hän on 

puhunut useissa seminaareissa tasapainotetusta mittaristosta ja budjetoinnin uudistami

sesta. Hänen mukaansa budjetoinnista luopuminen ei välttämättä ole tarkoituksenmu

kaista esimerkiksi kaupan ja vähittäismyynnin alalla, jossa budjetti on suunnittelun ja 

palkitsemisen perusta. Kuitenkin esimerkiksi paperi- yms. teollisuudessa, jossa hinta

vaihtelut ovat suuria, voisi olla järkevää luopua budjeteista.

Borealiksen talousjohtaja Markku Korvenrannan mukaan projektiin on varattava aikaa 

ja resursseja enemmän kuin alussa voisi arvatakaan. Hänen mukaansa uuden järjestel

män kehittäminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltainen ajattelutavan muutos. 

Myös johdon sitoutuminen projektiin on hänen mielestään tärkeää. Lisäksi uuden jär

jestelmän kehittäminen on hänen mielestään huono investointi, jos se jää vain controlle- 

rin työkaluksi. Linjajohto tulisikin ottaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa. Järjestel

män tulisi lisäksi olla selkeä ja yksinkertainen, sillä monimutkaisuus vähentää sen käy

tettävyyttä.
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Päätelmät

Yritys on luopunut perinteisestä budjetoinnista. Käytössä on ohjausjärjestelmä, joka pe

rustuu kehitykseen, tasapainotettuun mittaristoon ja suhteellisiin mittareihin.

4.4 Handelsbanken Oy

Svenska Handelsbanken perustettiin vuonna 1871. Vuoteen 1971 asti pankissa oli kes

kitetty, raskas organisaatio. Handelsbanken oli Pohjoismaiden suurin pankki, mutta te

hoton. Pankki luopui budjetoinnista 1970-luvulla, kun uudeksi suurpankkijohtajaksi va

littu Jan Wallander kyseenalaisti budjetoinnin ja korvasi sisäiset budjetit muilla ohjaus

järjestelmillä.

Tavoitteeksi asetettiin tuolloin, että pankin tulee olla keskimäärin kannattavampi (mi

tattuna sijoitetun pääoman tuotto-%:lla) kuin kilpailijat ja asiakkaiden tulee olla keski

määrin tyytyväisempiä kuin kilpailijoilla. Myös pankin arvokehys muutettiin seuraavak- 

si:

a) asiakaskeskeisyys

b) pääkonttori palvelee konttoreita, konttorit palvelevat asiakkaita

c) hajautettu toimintatapa

d) delegointi (asiakasvastuu konttoreilla)

e) kannattavuus keskipisteenä

f) valikoitu asiakashankinta (valitaan hyvät asiakkaat)

g) joustavuus ennen suunnittelua (rullaava suunnittelu)

h) ”suutari pysyköön lestissään” (pysytellään pankkipalveluissa)

i) säästäväisyys

j) sisäinen kasvu (pankinjohtajat kasvatetaan yrityksen sisällä)

k) ”kirkontorni” (toimitaan vain omalla alueella)

l) kannustinjärjestelmä

Wallanderin mielestä budjetointi oli ajan ja resurssien hukkaa ja voisi olla jopa vaaral

lista. Hän tutki Handelsbankenin vuosien 1965-1974 ennusteet ja vertasi toteutuneeseen,
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ja totesi, että yli puolessa ennusteista oli eroa toteutuneeseen yli 50%. Samalla hän tote

si, että vain 20%:ssa ennusteista oli ”vikaa” alle 20%. (Wallander, 1995, 6-16)

Budjetoinnista luopuminen ei pankissa ollut yksiselitteistä, vaan Wallander kohtasi 

vastustusta muun muassa siksi, että johto koki olevansa tuuliajolla ilman budjetteja. 

Handelsbankenissa oli vallalla käsitys, että vaikeudet voitaisiin ratkaista ennustusteknii- 

koita kehittäen, esimerkiksi tietokoneella voitaisiin tehdä useanlaisia ennusteita ja nk. 

what-if-skenarioita. Kuitenkin pankissa päätettiin luopua budjeteista, sillä Wallander to

disti, ettei merkkejä ennusteiden paremmuudesta ollut, eikä niitä voitaisi uusillakaan 

tekniikoilla saada paremmin onnistumaan, (mt, 17-65).

Pankki asetti tavoitteekseen, että sen tulee ylittää vuosittainen pankkien keskimääräinen 

tulos (industry average). Handelsbankenin pääjohtaja Arne Mårtenssonin mukaan pank

ki onkin päässyt tavoitteisiinsa joka vuosi vuodesta 1972 lähtien. Pankin kustan

nus/tuotto -suhde on 45%, kun muiden pankkien luku pyörii 70%:n tienoilla. Mårtens

sonin mukaan menestys johtuu byrokratian pienentämisestä, organisaatiokerrosten ma

daltamisesta ja autoritaarisen budjetointi- ja seurantamenetelmän hylkäämisestä. Mår

tensson jatkaa, että taloudellisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen perustuva yrityskult

tuuri, tiukan budjettikontrollin sijasta, on mahdollistanut kustannusten pienentämiseen. 

(Hope ym, 1997b, 28)

Handelsbankenilla on käytössä niin sanottu N-organisaatiomalli. Pankin kaikki 500 

konttoria toimivat kuin yksityisyritykset, sillä päätöksenteko ja vastuu on hajautettu 

kullekin konttorille, eikä konsemitasolle, kuten perinteisissä pankeissa (ma, 28). Pankki 

on kehittänyt nopean ja avoimen tietojärjestelmän, jonka avulla yksittäinen konttori voi 

seurata kehitystään ja verrata itseään muihin konsernin pankkeihin (Mykkänen, 

26.3.1999, 8).

Strategia

Strategian luominen on toiminnallista: yrityksessä seurataan jatkuvasti ympäristöä ja 

asiakkaiden tarpeita. Strategiassa korostuu myös yksilöllisyys, sillä vastuu ja valta on ja

ettu alas organisaatiossa. Jokainen konttori vastaa itse strategiastaan asetettujen rajojen

sisällä.
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Tavoitteet

Kukin konttori laatii vuosisuunnitelman sekä toiminnoittain että asiakkaittain. Kyseessä 

on karkea ennuste, jossa ei käytetä lukuja. Konttori saattaa itse laskea myös kuluja, 

mutta niitä ei konsolidoida konsernissa. Tärkein tavoite on I/K2, jonka mukaan tuottojen 

ja kulujen suhteen tulee ylittää kaksi. I/K2-tavoitteen asettaminen on melkein kuin bud

jetointia, mutta sitä tehdään rullaavasti. Konttoreiden ei tarvitse tehdä tietyn kaavan mu

kaista budjettia, sillä pankissa ei ole keskitettyä suunnittelujärjestelmää. Kuitenkin ka

lenterivuosi määrittää tietyt ”raamit” ja tavoitteiden tulee olla tiettyjen (mm. I/K2 ja 

asiakastyytyväisyys) rajojen sisällä. Useasti konttorit asettavat itselleen vaativampia ta

voitteita. Tavoitteiden dokumentointi ei yrityksen ajattelutavan mukaan ole tärkeä, vaan 

itse tulos.

Ennusteet

Yrityksessä luodaan uusia ennusteita jatkuvasti, ja siitä onkin tehty osa toimintaa. En

nusteiden laatimiselle ei ole asetettu aikataulua, vaan ennusteita muutetaan silloin kun 

siihen nähdään tarvetta. Vaikka tavoitteet asetetaan rullaavasti, ei yrityksessä kuitenkaan 

käytetä rullaavia ennusteita. Joustavuus on tärkeintä, joten kalenterivuodelle asetetut 

”raamit” unohdetaan, kun uusi ennuste laaditaan. Vuosisuunnitelma on vain suuntaa- 

antava, jolla pyritään lisätehokkuuteen.

Suori tusmittarit

Tärkein suoritusmittari on I/K2-luku, jonka mukaan tuottojen ja kulujen suhde tulee 

ylittää kaksi. Konttoreiden suoritusta mitataan myös sijoitetun pääoman tuotto-%:n ja 

tuloksen perusteella. Koska jokainen konttori vastaa itse strategiastaan, eikä konsernilla 

ole yhtenäistä suunnittelujärjestelmää, on kullakin konttorilla lisäksi omia suoritusmitta- 

reita.

Seuranta
Yrityksessä benchmarkataan konttoreita EK-luvun ja tuloksen osalta ja aluepankkeja (10 

kpl) kuukausittain sijoitetun pääoman tuotto-%:in ja tuloksen osalta. Eri pankkikonser

nien välistä strategisten tavoitteiden benchmarkingia tehdään satunnaisesti. Lisäksi seu

rataan tulosyksikköjen kirjanpitoa. Kuukausittain seurataan koko pankin tulosta, joka 

muodostuu konttoreiden yhteenlasketusta tuloksesta.



56

Raportointi

Yrityksessä on suhteellisen vähän raportointia. Kuukausittain raportoidaan konttoreiden 

tuloslaskelma ja tase kuluerittäin sekä I/K2 ja sijoitetun pääoman tuotto-%.

Resurssien johtaminen

Yrityksessä ei jaeta investoinneille määrärahoja. Kukin konttori vastaa itse tuotekehi

tyksestä, rekrytoinnista yms. Konttorit hoitavat itse myynnin, markkinoinnin jne. ja 

konttoreissa on käytössä prosessijohtaminen. Kuluja tarkastellaan sen perusteella, ettei 

niiden määrä saa ylittää У2:аа tuotoista. I/K2-luku voidaan saavuttaa/ylittää joko lisää

mällä tuottoja tai pienentämällä kuluja.

Palkitseminen

Yrityksessä on henkilöstöjärjestelmä, josta jaetaan voittoa eläkkeelle jääville työnteki

jöille. Kun yritys tekee voittoa keskimäärin enemmän kuin kilpailijat, jaetaan voitosta 

1/3 osinkona, 1/3 henkilöstöpankkiin ja 1/3 jää pankkiin. Eläkkeelle jäädessään työnte

kijä saa kertakorvauksena palkkion, jonka suuruus perustuu palveluksen kestoon ja yri

tyksen voittoihin. Jos esimerkiksi työntekijä on ollut 27 vuotta töissä Handelsbankenis- 

sa, voi hän saada kertakorvauksena noin 3 miljoonaa kruunua. Henkilöstöpankissa on 

tällä hetkellä varoja 13-15 mrd kr. Henkilöstöpankin avulla pyritään saamaan aikaan 

pitkäaikainen tasainen kannattavuus sekä motivoida ja sitouttaa henkilökuntaa.

Vastuun ia toimintavallan jakaminen

Vastuu ja valta on jaettu alas organisaatiossa, ja työntekijöitä motivoidaan kannattavaan 

toimintaan palkitsemisjärjestelmän avulla. Vastuun ja toimivallan jakamisella pyritään 

lisätehoon.

Edut ja haitat

1. Ajankäytön tehokkuus. ”Budjettirumbaan” käytettävän ajan voi hyödyntää asiakas- 

tyytyväisyyden kehittämiseen.

2. Sitouttaminen. Perinteisesti johtaja tekee budjetin. Handelsbankenissa koko henki

lökunta ”joutuu” mukaan suunnitteluun, ja jokainen miettii seuraavan vuoden ta

voitteita. Tämän uskotaan sitouttavan enemmän kuin perinteinen budjetti.

3. Raportoinnin vähentyminen.



57

Päätelmät

Yritys ei käytä talouden ohjauksessa perinteistä budjetointia, vaan joustavaa hajautettua 

järjestelmää, sillä kukin konttori laatii omat strategiansa, tavoitteensa ja suoritusmitta- 

ristonsa johdon asettamien tiettyjen raamien sisällä.

4.5 IKEAOy

Peter В uneen ja Robin Fraserin tekemän haastattelun mukaan ruotsalainen Ikea luopui 

sisäisistä budjeteistaan vuonna 1992. Silloinen toimitusjohtaja Anders Moberg on sano

nut the Economist -lehden (November 1994) haastattelussa, että “Huomasimme, että 

meidän taloudensuunnittelujärjestelmästämme oli tulossa liian raskas; voimme käyttää 

siitä liikenevän ajan tekemällä muita asioita paremmin”. (Bunce ym, 1997, 26).

Jeremy ja Tony Hopen tutkimusten mukaan Ikea kuvaa itseään oppivaksi ja ongelmia 

ratkaisevaksi organisaatioksi. Se luottaa henkilöstönsä intuitioon, mikä on johtanut 

epämuodollisempaan ja epäbyrokraattisempaan johtamisrakenteeseen. Kunkin yksikön 

on budjeteista luopumisen jälkeen pysyteltävä vain kustannusten ja liikevaihdon kiinte

än suhdeluvun rajoissa. (Hope ym, 1998, 220-221)

Yritys on aloittanut toimintonsa Suomessa ilman perinteistä budjetointia. Budjetoinnista 

ei siis varsinaisesti olla yrityksessä luovuttu. Kuitenkin yrityksessä käytetään tavoitteis

ta/ennusteista nimeä budjetti.

Strategia

Konsemijohto Ruotsissa määrää tietyt liiketoiminnan rajat, mutta tavaratalo päättää itse 

у strategiastaan ja hyväksyttää luvut konsemijohdolla. Konsemijohdon luottamus itsenäi

siin yrityksiin on suuri, se luottaa paikalliseen markkinatietämykseen. Tavaratalon stra

tegia jaetaan osastoittain liiketoimintasuunnitelmiksi, jotka tavaratalon johto hyväksyy. 

Liiketoimintasuunnitelma jaetaan edelleen osaston työntekijöille.
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Tavoitteet

Koko tavaratalolle tehdään tuloslaskelmamuotoinen budjetti, muttei sitä jaeta osastoit

tain. Myyntitunnit suunnitellaan osastoittain, sillä osa-aikaisia työntekijöitä on paljon. 

Osastoilla ei ole kustannusvastuuta, mutta niille asetetaan tavoitteeksi tietyt tunnusluvut.

Budjetti tehdään 6kk etukäteen koko vuodeksi, mikä jaetaan 12:lle kuukaudelle. Bud

jetti on sen hetken intuitio, joten sitä voidaan muuttaa ja muutetaankin tarvittaessa. Al

kuperäinen budjetti on voimassa vain sen hetken, jolloin se on tehty. Kun on olemassa 

uutta tietoa markkinoista, tehdään uusi budjetti ja entinen lakkaa olemasta.

Ennusteet

Tuloslaskelma ja tase ennustetaan 2 kuukauden välein, joten rullaavan ennusteen väli on 

2 kuukautta. Myyntiosastolle tehdään kuitenkin tarkka viikkobudjetti.

Suori tusmittarit

Suoritusmittareista tärkein on myynti, jota mitataan sekä osastoittain että tuotteittain. 

Yrityksellä on käytössä myös monia strategisia mittareita, jotka vaihtelevat osastoittain. 

Mittarit perustuvat yrityksen omaan sovellukseen tasapainotetusta mittaristosta.

Seuranta

Yrityksessä seurataan tiettyjä tavoitteita, jotka ovat samoja kaikilla osastoilla. Suurin 

osa tavoitteista koskee kuitenkin koko tavarataloa, ja ovat enimmäkseen ei-taloudellisia 

mittareita. Operatiivisia tavoitteita seurataan viikoittain, osittain kuitenkin vain kolman- 

nesvuosittain. Joka viikko seurataan sekä osastoittain että tuotteittain myynnin katetta, 

käytettyjä tunteja ja asiakasmääriä, joita verrataan ennusteeseen ja edellisvuoteen. In

vestoinneista seurataan sitä, mihin raha on käytetty.

Raportointi

Konsernijehdolle Ruotsiin raportoidaan sekä tavaratalon että ravintoloiden myynti ja 

asiakasmäärät. Raportointi tapahtuu elektronisesti maanantaiaamukin, ja konsemijohto 

saa heti käsityksen, jos jollain tavaratalolla menee huonosti. Lisäksi kahden kuukauden 

välein raportoidaan tuloslaskelman ja taseen toteuma ja ennuste sekä myyntikate tav a-



59

rataloittain ja 30 muuta tunnuslukua. Konsernijohdolle raportoidaan myös kustannusten 

suhde liikevaihdosta (kiinteät kulut %:ia liikevaihdosta), mitä ei jaeta osastoittain.

Resurssien johtaminen

Suuret investoinnit budjetoidaan ja niitä seurataan rahankäytön perusteella. Yrityksessä 

on käytössä eräänlainen sovellus tasapainotetusta mittaristosta, johon kuuluu syy- 

seuraus -suhteiden mittarit. Kuluja verrataan edellisvuoteen ja controllerilla on tiedossa 

kuinka paljon tavaratalolla ”pitää olla” kuluja. Niitä ei siis tarkastella arvonlisäyksen pe

rusteella.

Palkitseminen

Yrityksessä ei ole varsinaista palkitsemisjärjestelmää. Kaikki tekevät työtä yhden asian 

puolesta, ”ryhmätyönä”. Palkitsemisjärjestelmä ei kuulu yrityksen arvoihin. Jos kuiten

kin yrityksellä on mennyt hyvin, jaetaan jokaiselle voittoa tasa-arvoisesti.

Vastuun ja toimintavallan jakaminen

Vastuu ja toimivalta on jaettu alaspäin organisaatiossa ryhmäpäälliköille asti. He vas

taavat ryhmänsä toiminnasta. Vastuu ja valta kulkevat yrityksessä ”käsi kädessä”. Vain 

suuremmista päätöksistä keskustellaan tavaratalon johtajan kanssa. Yrityksessä on jaettu 

työntekijöille toimintatapaohjeet ja jokainen vastaa omasta työstään. Lisäksi yrityksessä 

kannustetaan ”ajatteluun”. Aloitetoiminta on vilkasta ja siitä palkitaan yrityksen tuot

teilla, ei rahalla.

Edut ja haitat

1. Seuraava vuosi suunnitellaan kerran, mutta pystytään silti elämään reaaliajassa 

muuttamalla ennusteita.

2. Budjetointi on köykäisempi ja joustavampi, eikä teetä liikaa työtä.

3. Säästetyn ajan voi käyttää tutkimalla mitä lukujen takaa löytyy, eikä vain miettiä 

miksi ei pysytty budjetissa.

4. Lisäksi ajan voi käyttää tehokkuuden hyödyntämiseen ja kulujen tarkempaan seu

raamiseen.
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Yrityksen controllerin Kristiina Härkösen mielestä yrityksessä ei olla menetetty mitään, 

vaikkei perinteistä budjettia tehdäkään, eikä hän ottaisi sitä käyttöön.

Päätelmät

Yritys ei käytä perinteistä budjetointia talouden ohjauksessa. Käytössä on sen sijaan 

rullaava budjetti, jonka toteutumista seurataan. Järjestelmä on joustava, sillä se sallii en

nusteiden muutokset lyhyelläkin aikavälillä. Yrityksen ohjausjärjestelmä perustuu luot

tamukseen, sillä päätökset strategiasta ja tavoitteista tehdään kussakin tavaratalossa itse

näisesti, kuitenkin tiettyjen konsemijohdon suuntaviivojen sisällä.

4.6 Orthex Oy

Orthex on lohjalainen talousmuoveja valmistava yritys, jonka liikevaihto vuonna 1998 

oli noin 60 miljoonaa markkaa. Yrityksen toimitusjohtaja Kari Kallosen mukaan perin

teinen budjetointi ja talouden suunnittelu on 1980-luvulta lähtien hiljalleen muotoutunut 

yrityksessä kevyeksi ”ilmapallobudjetiksi”. Kallosen mielestä perinteinen budjetti pe

rustuu menneisyyteen, on työläs ja orjuuttava. Lisäksi hänen mukaansa vanhanaikaisella 

budjettikäytännöllä voidaan menettää hyviä mahdollisuuksia tarttua uusiin asioihin, joi

hin budjettia laadittaessa ei ole osattu varautua. (Hope ym, 1999b, 77)

Pääsyynä budjetoinnista luopumiseen on Kallosen mukaan kuitenkin ollut se, että bud

jetointia on seurannut ”hirveä” seuraaminen. Yrityksen seurantatarve on pienestä koosta 

johtuen (henkilökuntaa 60) minimaalinen. Kun seurantaa ei jakseta pienessä yrityksessä 

tehdä, ei kannata tehdä budjettejakaan. Kuitenkin ennakkosuunnittelua tehdään ja talou

dellisia asioita seurataan äärimmäisen tarkasti.

Edellytyksenä budjetoinnista luopumiselle on kuitenkin luottamus ja koko yrityksen lii

ketoimintaprosessin tuntemus. Lisäksi täytyy ymmärtää yrityksen kustannusrakenne. 

Vanhassa budjetointimallissa ei Kallosen mukaan myynnin esimerkiksi tarvinnut peri

aatteessa ymmärtää kustannusten syntymistä tai kustannusrakennetta.
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Tavoitteet

Yrityksen ilmapallobudjetti perustuu siihen, että on olemassa tietyt suuntaviivat, joita 

voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin markkinoiden mukaan. Kallosen mukaan ilma- 

pallobudjettia voidaan suurentaa tai pienentää, mitä hän kuvaa puhaltamalla lisää ilmaa 

palloon tai päästämällä ilmaa pois.

Kerran vuodessa toimitusjohtaja yhdessä myynnin kanssa linjaa karkean ajatuksen tule

vasta vuodesta, mikä voi olla ”vähän parempi”, ”suunnilleen sama” vai ”vähän huo

nompi” (näillä sanoilla) kuin edellinen vuosi. Jos esimerkiksi seuraavalle vuodelle arvi

oidaan vähän plussaa, voi toimitusjohtaja tarkentaa sen olevan enemmän kuin 3mmk 

mutta vähemmän kuin 7mmk, mikä koostuu volyymikasvusta, ei hinnan noususta. Tämä 

viestitetään tuotannolle ja myynnille ja siellä tiedetään heti, mitä tämä kasvu heidän 

osaltaan merkitsee.

Ennusteet

Yrityksen talouden suunnittelu on jatkuvaa. Toiminnan ohjaus tapahtuu vertaamalla 

suunnitelmia olemassa olevaan trendilaskentaan. Yrityksessä ei käytetä rullaavaa en

nustamista, vaan myynti tai tehdas ilmoittaa toimitusjohtajalle, jos uskoo ennusteiden 

muuttuvan.

Suori tusmittarit

Toiminnan suoritusmittareina käytetään myynnin lukua ja käyttökatetta. Mittarit ovat 

suhteellisia, mutta joskus seurataan myös absoluuttisia lukuja. Tuotos/panos-mittari 

liittyy sisäiseen raporttiin. Periaatteessa se voidaan laskea suhteella vuoden kustannuk

set/vuoden liikevaihto (%).

Seuranta

Yrityksen seurantatarve on hyvin pieni. Toimitusjohtaja saa kirjanpidosta kuukausittain 

tuloslaskelman ja taseen. Myynnin ja käyttökatteen seuranta tapahtuu kuukausittain, ja 

niitä tarkastellaan suhteellisina lukuina. Yrityksessä seurataan myös 3-4 viikon kassa

virtaa. Jos jotain oleellista tapahtuu, voidaan tietoa ”suppiloida”, sillä yrityksen tieto

järjestelmistä löytyy paljon dataa.
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Raportointi

Toimitusjohtaja laatii itse ennusteet ja seurannan, joten raportointi on vähäistä. Sisäinen 

raportointi tapahtuu lähinnä suullisesti. Jokainen ”ilmapallon” pinnalla työskentelevä 

ymmärtää itse, mitä uusi tilanne merkitsee hänen kohdallaan, eikä hänen tarvitse tehdä 

siitä erityisiä laskelmia toimitusjohtajalle.

Resurssien johtaminen

Investointien suunnittelussa käytetään samaa ilmapallobudjetointia kuin yrityksen muis

sakin suunnitelmissa. Investoinnit suunnitellaan ja lasketaan hyvin, muttei niitä lyödä 

lukkoon, vaan niiden kokonaismäärä pyritään hahmottamaan ilmapallossa. Suurista in

vestointipäätöksistä keskustellaan toimitusjohtajan kanssa, mutta pienet investoinnit 

tehdään kysymättä johdon ”lupaa” tai määrärahoja.

Palkitseminen

Yrityksessä ei ole kannustepalkkiosysteemiä. Kallosen mukaan rahalla ei voi ostaa mo

tivaatiota, vaan työntekijöitä motivoidaan esimerkiksi mukavilla työoloilla. Yrityksessä 

harkittiin kuukauden työntekijän titteliä, mutta ideasta luovuttiin, sillä se olisi voinut ai

heuttaa turhaa kateutta ja eripuraa, mistä ei olisi hyötyä.

Vastuun ia toimivallan jakaminen

Yrityksessä on vastuu ja valta jaettu hyvin pitkälle alas organisaatiossa. Kullakin työn

tekijällä on yrityksessä tietyt vastuut, mutta myös valta tehdä itsenäisiä päätöksiä. Yri

tyksen ilmapallobudjetti toimiikin siten, että kun uusi ennuste on viestitetty työnteki

jöille, kukin heistä tietää mitä toimintoja se edellyttää. Kallosen mukaan kenenkään ei 

tarvitse tehdä siitä hänelle raportteja, vaan hän luottaa yksilöiden ratkaisuihin. Yrityksen 

pienestä koosta johtuen on luottamus syvempää ja seuranta helpompaa kuin isoissa yri

tyksissä.

Edut ja haitat

1. Yritys on hyötynyt siitä, että ei enää tee budjetteja, jotka ovat Kallosen mukaan 

työllistäviä, velvoittavia ja henkisesti ahdistavia. Budjetteihin liittyivät kiinteästi 

varjobudjetit, päivämäärät ja erilaisten kikkailutapojen keksiminen.

2. Raportointi ei ole vähentynyt muttei lisääntynytkään.



63

3. Työntekijät ovat tehokkaampia ja tekevät tuottavampaa työtä, sillä heidän ei tarvitse 

käyttää aikaa budjetteihin.

4. Byrokratia on selvästi pienentynyt.

5. Koska yrityksessä ei ole budjetointia, ei tarvitse osoittaa sormella kuka on epäon

nistunut.

Kallosen näkemyksen mukaan budjetoinnista luopuminen on yleistymässä Suomessa. 

Ennustaminen tulee vapaammaksi ja yrityksessä pyritään pois byrokraattisuudesta. Tie

tokoneet tuottavat dataa, joten ihmisten ei enää tarvitse istua budjettikokouksissa. Ilmiö 

on kuitenkin Kallosen mielestä toimialakohtaista. Yrityksessä tulee olla toiminnallinen 

selkeys. Jos yrityksen johto tai liiketoimintaprosessit muuttuvat nopeasti, vaaditaan en- 

nakkosuunnittelua, esimerkiksi budjetointia, mutta vähintäänkin kannattavuuslaskentaa 

ja investointilaskentaa.

Päätelmät
Yritys ei käytä perinteistä budjetointia talouden ohjauksessaan, vaan eräänlaista ilma- 

pallobudjettia. Työntekijöille on jaettu vastuuta ja valtaa, ja heiltä odotetaan itsenäisiä 

ratkaisuja ennusteiden muuttuessa. Järjestelmä on yksinkertainen ja joustava, ja se sallii 

ennusteiden muutokset lyhyelläkin aikavälillä. Järjestelmän toimivuuden edellytyksenä 

on yrityksen pieni koko; se ei toimisi suuressa konsernissa.

4.7 Radiolinja Oy

Radiolinja on GSM-operaattori, joka on keskittynyt digitaalisten matkaviestinpalvelujen 

tarjoamiseen yksityisille ja yrityksille. Vuonna 1998 Radiolinjan palveluksessa oli 682 

henkilöä ja sen liikevaihto oli 2147 mmk.

Tiukasta perinteisestä budjetoinnista on yrityksessä luovuttu, mutta tietyt piirteet ovat 

edelleen käytössä. Yrityksessä on kehitteillä erilainen järjestelmä budjetoinnin tilalle. 

Tasapainotetun mittariston runko alkaa olla valmis, mutta sitä kehitetään edelleen. Tar

koituksena on siirtyä perinteisestä talouden ohjauksesta selkeämmin toiminnan ohjauk

seen. Painopiste on tuolloin tulevaisuuden liiketoiminnassa.
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Uusilla järjestelmillä pyritään tasoittamaan volyymien muutosten, teknologian kehitty

misen, uusien teknologioiden tai liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset yrityk

sen suorituskykyyn ja kannattavuuteen. Perinteinen budjetointi ei talouspäällikkö Maa

rasen mukaan sovi ympäristöön, jossa muutokset ovat suuria ja ennen kaikkea nopeita ja 

vaikeasti ennustettavissa. Suunnittelun tarvetta on koko ajan. Yrityksellä on mittavat in

vestoinnit, joten tulevaisuus on osattava hahmottaa. Pelkän tuloslaskennan, taseen, 

myynnin jne. ennustaminen ei riitä.

Strategia

Ylinjohto luo strategian ja viestittää sen alaspäin organisaatiossa käyttäen tasapainotet

tua mittaristoa. Lyhyen tähtäyksen suunnitelmissa strategian viestittäminen on vuoropu

helua eri organisaatiotasojen välillä.

Tavoitteet

Perinteistä budjettia käytettäessä seuraava vuosi suunniteltiin syksyllä, ja kehitystä seu

rattiin kuukausittain budjettivuoden aikana. Nykyään tavoitteiden asettaminen on jaettu 

kahteen osaan: lyhyen tähtäimen (LTS) ja pitkän tähtäimen (PTS) suunnitteluun.

PTS-suunnittelu tapahtuu 4 + 3 vuoden jaksoissa. Ensimmäiset neljä vuotta suunnitel

laan vuositasolla ja viimeinen suunnitelma kattaa kolme vuotta. Viimeisen kolmen vuo

den ennustaminen olisi lähes mahdotonta vuositasolla, sillä suunnitteluja ennustaminen 

muuttuu muutaman vuoden jälkeen visioinniksi, jota ei ole järkevää tehdä kovin tarkalla 

tasolla. PTS-kierros pidetään yleensä keväällä, mutta tarpeen vaatiessa useamminkin.

Ennusteet

Viimeisin ennuste (LE) tehdään neljännesvuosittain LTS-kierroksen aikaan, mutta sitä 

voi myös päivittää useamminkin, jos on tarvetta. LE:n toteutumista (esimerkiksi vuoden 

1999 tuloksen viimeisintä ennustetta) ei erikseen seurata, koska LE päivittyy/päivitetään 

aina tarvittaessa.

LTS -perussuunnittelua tapahtuu rullaavasti neljännesvuosittain 12 + 3 + 3 kuukauden 

jaksoissa, joten käytettävissä on aina 15-18 kuukauden ennusteet. Ensimmäinen 12 kuu

kautta suunnitellaan kuukausikohtaisesti ja tarkasti. Kaksi seuraavaa vuosineljännestä
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suunnitellaan karkeammin. LTS:n pääkierros on kolmannella vuosineljänneksellä (syk

syllä), jolloin suunnitteluun tarvittavat taustatiedot selvitetään tarkimmin ja LTS tehdään 

jossain määrin alusta uusiksi. Muiden kierroksien aikana LTS:iä lähinnä päivite

tään/tarkistetaan.

Suoritusmittarit

Mittaaminen ei ole uudessa järjestelmässä vähentynyt, eikä se olekaan itsetarkoitus. 

Yrityksessä tehdään suoritusmittareista tiivis ”paketti”, joka on linkitetty strategiaan, ja 

joka kokoaa yhteen kaikkein olennaisimman tiedon. Perinteisten talousmittareiden (mm. 

tuloslaskelman katteet ja sijoitetun pääoman tuotto) lisäksi seurataan liiketoiminnan 

keskeisimpiä mittareita, jotka perustuvat tasapainotettuun mittaristoon. Yritys käyttää 

näistä mittareista nimeä menestystekijäohjain (MTO). Mittarit on johdettu strategiasta ja 

visiosta, ja niillä seurataan valitun strategian toteutumisen kannalta kriittisimpiä me

nestystekijöitä. Yrityksen käyttämässä tasapainotetussa mittaristossa on 5 näkökulmaa: 

taloudellinen, asiakas, sisäiset prosessit, henkilöstö ja innovatiivisuus. Kaksi viimeistä 

on jaettu erikseen, sillä yrityksessä on haluttu korostaa henkilöstöresurssien ja innovatii

visuuden merkitystä.

Seuranta

Aikaisemmin budjetin kehitystä seurattiin vuoden aikana kuukausittain. Lyhyen tähtäyk

sen suunnitelmia (”rullaavaa budjettia”) seurataan kuukausittain.

Raportointi

Kuukausittain laaditaan kuukausitilinpäätös ja seurataan LTS:n toteumaa. Neljännes

vuosittain edellisten lisäksi laaditaan osavuosikatsaukset. Vuosittain edellisten lisäksi 

tehdään vuositilinpäätös. Kuukausittain laaditaan myös kuluraportteja jne.

Resurssien johtaminen
Investoinnit ovat suuria ja pitkäaikaisia ja ne suunnitellaan hyödyntäen tasapainotetun 

mittariston prosessinäkökulmaa. Jotkut palvelut suunnitellaan läpi koko organisaation. 

LTS-ja PTS-suunnitelmat tehdään edellisten suunnitelmien (trendien) pohjalta. Kuiten

kin syksyisin ”pääkierroksella” tarkastellaan kulurakennetta (sekä myös tuottorakennet- 

ta) tarkemmin. Kuluja tarkastellaan lähinnä arvon lisäyksen pohjalta.
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Palkitseminen

Yrityksessä on käytössä tulospalkka]ärjestelmä, johon liittyvät tavoitteet pyritään aset

tamaan objektiivisesti.

Vastuun ia toimintavallan jakaminen

Vastuu ja valta on yrityksessä Maarasen mukaan selkeästi määrätty. Vastuuta ja toimi

valtaa pyritään jakamaan siten, että kukin vastuussa oleva suunnittelee itse omat rullaa- 

vat budjettinsa ja MTO:nsa. Tämän uskotaan motivoivan vastuussa olevia henkilöitä. 

Johto tarjoaa perusraamit liiketoiminnalle, mutta muuten päälliköt ovat itse vastuussa 

omista suunnitelmistaan. Lisäksi organisaatiotasojen välistä vuoropuhelua pyritään te

hostamaan tasapainotetulla mittaristolla.

Edut ia haitat

1. Reaktionopeus kasvaa.

2. Suunnittelua on helpompi tehdä koko ajan, kuin ”kertarysäyksellä” kerran vuodessa.

3. Vuoropuhelu organisaatiossa on kasvanut, kun suunnittelu tehdään yhdessä eri orga- 

nisaatioryhmien kesken.

4. Kannattavuustietoisuuden lisääntyminen: työntekijöiden näkökulmat ovat avartuneet 

ja he ovat tietoisempia miten tuloslaskelma hahmottuu ja miten kaikki toiminnot 

liittyvät kannattavuuteen.

5. Raportointi ei ole keventynyt, mutta on nyt ”kompaktimpi”: käytössä on vain yhdet 

luvut ja vastuualueet ovat kaikkien tiedossa. Kuitenkin raportointi voi keventyä kun 

projekti on valmis.

6. Uusi tapa on johtamisen työkalu johtajalle: johtajat voivat seurata työntekijöitä ja 

toimintoja, vertaamalla historiaan.

7. Yrityksessä uskotaan, että uusi malli johtaa viime kädessä taloudellisen tuloksen pa

rantumiseen, ainakin kannattavuus halutaan turvata.

Maarasen mukaan on vaikea sanoa, onko budjetoinnista luopuminen yleistymässä. Jos 

verrataan aikaan, jolloin budjetoinnista luopumisesta ei vielä puhuttu näin paljon, on se 

Maarasen mukaan yleistynyt. Hänen mukaansa kyseessä on kuitenkin jossain määrin 

”muoti-ilmiö”. Jokaisen yrityksen on itse löydettävä ja kehitettävä itselleen parhaiten 

soveltuva suunnittelu-ja seurantakäytäntö. Maarasen mukaan olennaista on kysyä, tuoko
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budjetoinnista luopuminen jotain lisäarvoa yrityksen toimintaan? Tai toisin päin, mitä 

lisäarvoa budjetointi tuo?

Päätelmät

Yritys on luopunut perinteisestä budjetoinnista, vaikkei itse mieliäkään luopuneensa 

siitä. Yrityksessä ei tehdä enää perinteistä määrärahasidonnaista budjettia, johon tulosta 

verrataan. Lyhyen tähtäyksen suunnitelmia verrataan toteutuneeseen kuukausittain, 

mutta ennusteisiin ei liity toteumavertailua. Tavoitteet on linkitetty strategiaan. Järjes

telmä on joustava, sillä se sallii ennusteiden muutokset lyhyelläkin aikavälillä.

4.8 Yhteenveto

Miksi eroon budjeteista

Tutkimuksessa haastatelluista kuudesta yrityksestä kolme ilmoitti luopuneensa budje

toinnista siksi, että markkinoiden hintavaihtelut ovat suuria ja yritys tarvitsee nopeam

paa reaktioaikaa talouden suunnittelussaan. Kahdessa yrityksessä oli luovuttu budjetoin

nista siksi, että ennusteet menevät yleensä pieleen. Yhdessä yrityksessä puolestaan oli 

budjettijärjestelmä koettu raskaaksi ja aikaa vieväksi suunnittelujärjestelmäksi ja siitä 

haluttiin siksi luopua. Edellisten lisäksi yrityksissä mainittiin budjetoinnista luopumisen 

syyksi muun muassa byrokratian pieneneminen, budjetointiin liittyvä aikaa vievä seu

ranta sekä se, ettei budjetti ollut objektiivinen ennuste ja henkilöstön motivaation. 

Haastatelluista yrityksistä kahdessa ei varsinaisesti oltu luovuttu perinteisestä budjetoin

nista, mutta ne ovat uudistamassa budjetointijärjestelmäänsä.

Mitä budjettien tilalla

Ylin johto luo strategisen suunnan, mutta neljässä yrityksessä yksiköt laativat itse omat 

strategiset suunnitelmansa. Näistä kahdessa yrityksessä strategia viestitetään organisaa

tiossa alaspäin tasapainotetun mittariston tai vastaavan järjestelmän avulla. Yhdessä 

yrityksessä korostettiin strategian sisältävän vain kvalitatiivista tietoa, ei lukuja.

Tavoitteiden asettaminen tapahtuu samoin kuin strategian luominen, eli johtotasolla. 

Kuitenkin kahdessa yrityksessä yksiköt asettavat itse omat tavoitteensa. Viidessä yrityk
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sessä tavoitteet asetetaan karkeasti, eikä lukuja käytetä, mutta yhdessä yrityksessä laa

ditaan tuloslaskelmamuotoinen ”budjetti”. Ennusteita laaditaan useammin kuin perintei

sessä budjetoinnissa. Neljässä yrityksessä laaditaan rullaavia ennusteita ja kahdessa yri

tyksessä ennustaminen on jatkuvaa. Kahdessa yrityksessä ei ennusteisiin liity tavoitteen 

asetantaa. Neljässä yrityksessä siis tavoitteet asetetaan uusien ennusteiden pohjalta, ja 

vanhat tavoitteet hylätään kun uusi ennuste on käytössä. Yrityksissä seurataan tavoittei

den toteutumista, ei ennusteiden toteutumista. Yhdessä yrityksessä seurataan tavoittei

den toteutumista benchmarkingin avulla.

Kolmessa tutkituista yrityksistä kullakin yksiköllä on käytössään omat itsenäiset suori- 

tusmittarinsa, eikä konsemimittareita. Viisi yrityksistä käyttää talouden suunnittelussaan 

tiettyjä avainmittareita, mutta kaikissa yrityksissä ennustamiseen liittyvät mittarit ovat 

suhteellisia mittareita. Raportointi on lisääntynyt yhdessä yrityksessä, vähentynyt yhdes

sä yrityksessä ja pysynyt ennallaan neljässä yrityksessä. Kahdessa yrityksessä, joiden ra- 

portointimäärä on pysynyt ennallaan, on huomattu raportoinnin fokusoituneen.

Neljässä tutkituista yrityksistä käytetään tulokseen liittyvää palkitsemisjärjestelmää ja 

kahdessa yrityksessä ei tulospalkkausta käytetä. Tulospalkkausta käyttävistä yrityksistä 

yhdessä palkkaan liittyvät vain vaikutettavissa olevat tuottotavoitteet, yhdessä yritykses

sä kaikille työntekijöille jaetaan voittoa tasapuolisesti ja yhdessä yrityksessä vain ylin 

johto nauttii tulospalkkauksesta. Yhdestä yrityksestä ei ole tarkempaa tietoa tulospalkan 

määräytymisperusteista. Kaikissa tutkituissa yrityksissä on vastuuta ja valtaa jaettu or

ganisaatiossa alaspäin. Lisäksi näissä budjetoinnista luopuneissa yrityksissä korostuu 

luottamus ja työntekijöiden kannustaminen ”ajatteluun”.

Mitä hyötyi ä/ongelmia

Kaikki tutkimukseen osallistuneista yrityksistä ilmoittivat hyötyneensä kevyemmästä 

budjetointiprosessista, sillä siinä säästyy aikaa. Lisäksi kolmella yrityksellä on reaktio- 

nopeus kasvanut, kahdessa yrityksessä on byrokratia pienentynyt ja budjetilla pelaami

nen on poistunut. Kolme yritystä ilmoitti raportoinnin vähentyneen tai fokusoituneen. 

Kahdessa yrityksessä koetaan ei-taloudelliset mittarit helpommiksi hyväksyä. Yhdessä 

yrityksessä koettiin hyödyksi myös se, ettei nykyisessä järjestelmässä ole budjetointiin 

liittyvää syyllistämistä, jos ennuste menee pieleen.
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Yksi yritys mainitsi, että budjetoinnista luopuminen on tuonut myös ongelmia, muttei 

tarkemmin määritellyt minkälaisia ongelmia. Haastatteluun osallistuvia yrityksiä etsies

sä kävi ilmi, että esimerkiksi Engel-yhtymässä oli koettu budjetoinnista luopuminen niin 

vaikeaksi, että yrityksessä päätettiin palata takaisin perinteiseen talouden suunnitteluun.

Kysyttäessä haastateltavien mielipiteitä siitä, onko budjetoinnista luopuminen yleisty

mässä, kolme arveli sen lisääntyvän ja yksi epäili sen olevan vain muoti-ilmiö. Budje

toinnista luopuneiden yritysten mielestä kunkin yrityksen tulee miettiä itse, millainen 

suunnittelujärjestelmä yritykselle sopii. Toiminnallinen selkeys on edellytys budjetitto- 

malle järjestelmälle. Haastateltavien mielestä perinteinen budjetointi sopii stabiilille 

toimialalle, kuten kaupan tai vähittäismyynnin alalle, mutta esimerkiksi paperiteollisuu

dessa, missä hintavaihtelut ovat suuret, voisi ottaa käyttöön budjetittoman ohjausjärjes

telmän.

5. Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen perusteella budjetoinnista luopuneiden yritysten talouden ohjaus

järjestelmät eroavat perinteisestä määrärahasidonnaisesta budjetointijärjestelmästä. 

Budjetittomassa järjestelmässä strategioita ja tavoitteita koskeva päätöksenteko on jaettu 

yrityksissä alaspäin, samoin kuin vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Tähän pyritään 

keskinäisen luottamuksen ja arvonannon välityksellä. Uudessa järjestelmässä strategian 

toteutumista ja tavoitteita seurataan usein päivitettävien ennusteiden avulla, missä pai

nopiste on pääosin tulevaisuudessa. Tarkoituksena on pystyä reagoimaan mahdollisim

man nopeasti markkinoiden muuttuessa tai teknologian kehittyessä. Perinteisillä budje

teilla sen sijaan pyrittiin seuraamaan ennalta määrätyllä kehitysuralla pysymistä, jolloin 

painopiste oli pääosin menneisyydessä. Budjetittoman ohjausjärjestelmän suoritusmitta- 

risto sisältää perinteistä budjetointia enemmän suhteellisia ja kvalitatiivisia avainmitta- 

reita, joilla toimintaa seurataan. Budjetoinnista luopuminen on tutkimuksen mukaan ke

ventänyt yritysten vuosittaista suunnitteluprosessia ja vähentänyt tai fokusoinut rapor

tointia.
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Budjetoinnista luopumisessa on kuitenkin havaittavissa sama ilmiö kuin esimerkiksi ta

sapainotetun mittariston käytössä: siitä puhutaan laajemmin kuin sitä sovelletaan. Yri

tykset lisäksi sanovat mielellään luopuneensa budjeteista, vaikka käyttäisivätkin niitä 

edelleen. Monissa yrityksissä on budjetointiprosessia uudelleenorganisoituja tehostettu, 

mutta niistä ei ole kokonaan luovuttu. Kuitenkin toisaalta joissakin haastatelluista yri

tyksistä edelleen puhuttiin budjeteista, vaikka ne eivät vastaakaan perinteistä budjetoin

tia. Yhteistä kaikille yrityksille on kuitenkin uudenlainen ajattelutapa, ei pelkästään en

nusteina käytettävien budjettien hylkääminen.

Tutkimuksen tulokset ovat siinä mielessä luotettavia, että tutkimuksessa haastateltiin 

kaikkia Suomessa sijaitsevia budjetoinnista luopuneita yrityksiä, jotka saatiin selvitettyä 

ja jotka halusivat osallistua tutkimukseen. Niitä oli yhteensä 6 kappaletta. Yrityksistä 

neljä kappaletta on suuria kansainvälisiä yrityksiä, joiden toimintaa sanelee ainakin 

osittain ulkomaiset emoyhtiöt. Kahdessa yrityksistä on suomalainen omistus. Toinen 

suomalaisyrityksistä on pienyritys ja sen toimintatavat ovat hyvin erilaiset verrattuna 

suurempiin yrityksiin. Toisaalta tutkimuksen tulokset eivät ole kovin luotettavia, sillä 

yrityksiltä ei esimerkiksi erikseen kysytty, mitä ongelmia tai heikkouksia uusi järjestel

mä on tuonut tullessaan. Yrityksiltä kysyttiin kysymyslistan kohdassa 15 vain mitä hyö

tyä budjetittomasta järjestelmästä on saatu. Lisäksi tulosten luotettavuuteen vaikuttaa 

myös se, että haastattelussa käytettävä kysymyslista ei ollut käytössä ensimmäisessä 

haastattelussa, Orthexilla, mutta vastaukset pyrittiin lajittelemaan jälkikäteen kysymys

listan mukaisesti. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin yleistettävissä, sillä ne noudatta

vat hyvin pitkälti muiden tutkimusten tuloksia, joita esiteltiin tämän tutkimuksen teo

riaosassa.

Vaikkakin budjetoinnista luopuminen olisi muoti-ilmiö, tehdään siitä jatkuvasti uusia 

tutkimuksia. Beyond Budgeting Round Table (BBRT) on Jeremy Hopen ja Robin Frase

rin johdolla CAM-Lssa3 vuonna 1998 aloitettu projekti, joka tutkii eurooppalaisten 

suuryritysten johtamista ilman perinteisiä budjetteja. BBRT tutkii ja kehittää uutta jär-

5 CAM-I eli Consortium for Advanced Manufacturing on kansainvälinen tutkimus-ja konsultointilaitos, 

joka on ollut kehittämässä mm. АВС-laskentaa (Bunce ym., 1997, 26)
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jestelmää, joka muuttaa perinteisen budjetoinnin enemmän lisäarvoa tuottavaksi lähes

tymistavaksi toteuttaa strategiaa, talouden suunnittelua, resurssien allokointia ja tu

losohjausta (Bunce ym, 1997, 26). BBRT-projekti on jatkoa CAM-I:ssa Robin Fraserin 

johdolla vuonna 1994 alkaneelle projektille Advanced Budgeting Study, jonka tärkeim

piä löydöksiä oli, että yritykset ovat korvaamassa perinteisen budjetoinnin uusilla ohja

usjärjestelmillä. Yritykset käyttivät toimintolaskentaa, benchmarkingia, tavoitekustan- 

nuksia, total qualitya, liiketoiminnan uudelleenorganisointia ja muita järjestelmiä toi

minnan ohjauksessaan. (Newing, 1994, 49)

BBRT:n tutkimuksien avulla pyritään saamaan selville ensinnäkin, mitä muut yritykset 

voisivat oppia budjetoinnista luopuneiden yritysten kokemuksista. Toiseksi, BBRT tut

kii vaihtoehtoisia järjestelmiä (muun muassa Balanced Scorecard). Kolmas tavoite on 

määritellä suuntaviivat uusien menetelmien esittelemiseksi. Tutkijat ovat kirjoittaneet 

artikkeleita projektin etenemisestä ja tähänastisista löydöksistä (kts. esim. Bunce ym, 

1997; Hope ym, 1999a; Hope 1997b), mutta tutkimus on vielä kesken.

Jatkossa voisi aihealuetta tutkia esimerkiksi siten, miksi jossakin yrityksessä, joka käyt

tää tasapainotettua mittaristoa talouden ohjauksessa, edelleen käytetään budjetointia. 

Toisaalta voisi myös tutkia, miksi jossakin hyvin menestyvässä yrityksessä edelleen 

käytetään budjetteja.
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LIITE: Haastattelukysymykset

1. Onko budjetoinnista luovuttu kokonaan/osittain?

2. Tehdäänkö jossain yksikössä/osastossa vielä ns. perinteinen budjetti?

3. Mikä on pääasiallinen syy budjetoinnista luopumiseen?

4. Mitä yritys tarkoittaa sillä, että se on luopunut budjetoinnista?

-tilanne ennen

-tilanne nyt

5. Asetetaanko tavoitteet pitkän aikavälin arvon maksimoimiseksi ja kilpailun lyömi

seksi vai budjetin lyömiseksi?

6. Siirretäänkö strategian laadinta etulinjaan ja tehdäänkö siitä tehdään jatkuva ja avoin 

prosessi?
7. Kannustetaanko ihmisiä radikaaliin ajatteluun vai ajatteluun, joka kannustaa pienin 

askelin tapahtuviin muutoksiin?

8. Johdetaanko resursseja siten, että ne luovat investoinnille arvoa koko sen elinkaaren 

ajan, vai lyhytaikaisen määrärahaperusteisen johtamismallin mukaan?

9. Saavutetaanko koordinoitu toimintatapa johtamalla syy- ja seuraussuhteita yli eri lii- 

ketoimintayksikkörajojen käyttämällä prosessijohtamista, vai käyttämällä osasto

kohtaisiin budjetteihin perustuvaa johtamista?

10. Tarkastellaanko kuluja sen perusteella, aiheuttavatko ne arvon lisäystä, vai sen pe

rusteella, pitäisikö niitä vähentää tai kasvattaa viime vuoteen verrattuna?

11. Käytetäänkö rullaavia ennusteita strategian ja päätöksenteon tueksi, vai vain oikeas

sa suunnassa pysymisen varmistamiseksi?

12. Käytetäänkö suoritusten mittaamisessa vain muutamia avainindikaattoreita, vai suu

ria määriä yksityiskohtaisia raportteja?

13. Palkitaanko työntekijöitä yritys- ja liiketoiminta- tai yksikkö tason suoritusten pe

rusteella, vai henkilökohtaisten taloudellisten tavoitteiden perusteella?

14. Annetaanko johtajille vastuuta ja toimintavapautta?

15. Mitä etuja uusi tapa on tuonut?

16. Onko budjetoinnista luopuminen yleistymässä Suomessa? (haastateltavan näkemys)


