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ESIMERKKIPUOLUEYHTEISÖN TOIMINNAN JA
TALOUDEN SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään esimerkkipuolueyh- 
teisön keskustason toiminnan ja talouden suunnittelun 
kehittämistä. Lisäksi tutkittiin puolueyhteisön eri osien 
välisten suunnitteluyhteyksien kehittämistä.

Lähdeaineisto
Lähdeaineistona olivat lähinnä nonprofit-organisaatioiden 
johdon laskentatoimen kirjallisuus ja artikkelit. Lisäksi 
aineistona käytettiin järjestöjen toiminnan ja talouden 
suunnittelua koskevaa kirjallisuutta. Empiirisen aineiston 
muodostivat esimerkkipuolueyhteisössä tehdyt haastattelut 
sekä sen toimintaa ja taloutta käsittelevä kirjallinen 
aineisto.

Tietojen käsittely
Teoriaosassa tarkasteltiin nonprofit-organisaatioiden toi
minnan ja talouden ominaispiirteitä. Lisäksi käsiteltiin 
suunnittelun merkitystä ja toteutusta järjestöorganisaa- 
tiossa.
Empiirisessä osassa analysoitiin ja kuvattiin esimerkki- 
puolueyhteisön toiminnan ja talouden suunnittelua teoria
osassa esitettyjen näkemyksien valossa. Tämän jälkeen 
esitettiin toimenpidesuosituksia toiminnan ja talouden 
suunnittelussa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi teo
riaosassa esitettyjen menetelmien pohjalta.

Tulokset
Puolueyhteisön toiminnan laajentuminen edellyttää toiminnan 
ja talouden suunnittelun kehittämistä aloittamalla yhteisö
tason pidemmän aikavälin suunnittelu, jota varten tulee 
luoda suunnitteluorganisaatio ja suunnitteluvälineet. Puo
lueen suunnittelun kehittämiseksi tulee luoda selkeä yhteys 
toiminnan ja talouden suunnittelun välille ulottamalla 
taloussuunnittelu osaksi varsinaisen toiminnan suunnittelua 
osasto- ja toimihenkilötasolla. Suunnittelun uudistamiseen 
tulee liittyä myös laskentajärjestelmän kehittäminen, jotta 
se kykenee tuottamaan tarvittavaa informaatiota toiminnan 
eri vaiheissa. Järjestelmän kehittämisessä voidaan hyödyn
tää tietotekniikkaan perustuvia laskentamenetelmiä.

Avainsanat
Kokoomus, laskentatoimi, puolueet, taloussuunnittelu 
non profit
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ESIMERKKIPUOLUEYHTEISON TOIMINNAN JA 
TALOUDEN SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään esimerkkipuolueyh- 
teisön keskustason toiminnan ja talouden suunnittelun 
kehittämistä. Lisäksi tutkittiin puolueyhteisön eri osien 
välisten suunnitteluyhteyksien kehittämistä.

Lähdeaineisto
Lähdeaineistona olivat lähinnä nonprofit-organisaatioiden 
johdon laskentatoimen kirjallisuus ja artikkelit. Lisäksi 
aineistona käytettiin järjestöjen toiminnan ja talouden 
suunnittelua koskevaa kirjallisuutta. Empiirisen aineiston 
muodostivat esimerkkipuolueyhteisössä tehdyt haastattelut 
sekä sen toimintaa ja taloutta käsittelevä kirjallinen aineisto.

Tietojen käsittely

Teoriaosassa tarkasteltiin taloudellista voittoa tavoit
telemattomien organisaatioiden toiminnan ja talouden omi
naispiirteitä. Lisäksi käsiteltiin suunnittelun merkitystä 
ja toteutusta järjestöorganisaatiossa.
Empiirisessä osassa analysoitiin ja kuvattiin esimerkki- 
puolueyhteisön toiminnan ja talouden suunnittelua teoria
osassa esitettyjen näkemyksien valossa. Tämän jälkeen 
esitettiin toimenpidesuosituksia toiminnan ja talouden 
suunnittelussa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi teo
riaosassa esitettyjen menetelmien pohjalta.

Tulokset

Puolueyhteisön toiminnan laajentuminen edellyttää toiminnan 
ja talouden suunnittelun kehittämistä aloittamalla yhteisö
tason pidemmän aikavälin suunnittelu, jota varten tulee 
luoda suunnitteluorganisaatio ja suunnitteluvälineet. Puo
lueen suunnittelun kehittämiseksi tulee luoda selkeä yhteys 
toiminnan ja talouden suunnittelun välille ulottamalla 
taloussuunnittelu osaksi varsinaisen toiminnan suunnittelua 
osasto- ja toimihenkilötasolla. Suunnittelun uudistamiseen 
tulee liittyä myös laskentajärjestelmän kehittäminen, jotta 
se kykenee tuottamaan tarvittavaa informaatiota toiminnan 

vaiheissa. Järjestelmän kehittämisessä voidaan hyödyn
tää tietotekniikkaan perustuvia laskentamenetelmiä.

Avainsanat

Kokoomus, laskentatoimi, puolueet, taloussuunnittelu
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1
JOHDANTO

Poliittisten puolueiden toiminnan luonne on viimeisten vuo
sikymmenien aikana muuttunut huomattavasti. Puolueorgani
saatiot ovat laajentuneet ja niiden tehtävät ovat lisäänty
neet. Puoluetoimintaa on alettu rahoittamaan julkisin va
roin (mm. puoluetukijärjestelmä).

Puoluetoiminnan muutokset ovat asettaneet uusia vaatimuksia 
niiden hallinto- ja ohjausjärjestelmille. Erilaisia yritys
toimintaan kehitettyjä johtamisteorioita ja -menetelmiä on 
alettu soveltaa myös puoluetoimintaan. Esimerkiksi vaali
kampanjoissa hyödynnetään runsaasti yritystoimintaan kehi
tettyjä markkinointiteorioita ja -menetelmiä.

1.1
Puolueiden organisaatioista ja rahoituksesta

Puolueet voidaan määritellä ensisijassa yhteiskunnan talou- 
lis-sosiaaliseen rakenteeseen kiinnittyviksi hyvin orga

nisoiduiksi joukkojärjestöiksi, jotka pyrkivät saamaan vaa
leihin osallistumalla hallitusvallan johtajilleen voidak
seen siten myöntää aineellisia etuja jäsenilleen ja kannat
tajilleen sekä edistää aatteellisia pyrkimyksiään yhteis
kunnassa .1

Nykyaikaiset puolueet ovat suuria vaalijärjestöjä, joiden 
keskeisenä tavoitteena on mahdollisimman suuren äänimäärän 
kerääminen vaaleissa omille ehdokkaille. Puolueen voimak
kuus ja vaikutusvalta riippuu olennaisesti vaaleissa saa
dun kannatuksen suuruudesta. Menestyminen vaaleissa edel
lyttää tehokasta järjestökoneistoa, pysyvää johtajistoa, 
riittävän suurta ja aktiivista kenttätyöntekijöiden joukkoa 
sekä melko suuria taloudellisia resursseja. Vaalitoiminnan 
ja poliittisen vaikutustoiminnan ohella puolueet harjoitta-

1 Nousiainen 1985, 30
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vat laajaa koulutus- ja kasvatustyötä, yhteiskunnallista 
opintotoimintaa sekä tiedotus- ja julkaisutoimintaa.1

Puolueiden järjestörakenne1 2 on pyramidimuotoinen, jossa 
alimpana portaana , ovat,henkilöjäsenten muodostamat perus
järjestöt eli paikallisyhdistykset (kuvio 1). Keskiportaan 
muodostavat valtiollisten vaalien vaalipiirijakoa noudatta
vat perusjärjestöjen muodostamat piirijärjestöt. Pyramidin 
huipulla on puoluekokous, toimeenpanevat laitokset sekä 
keskustoimisto. Varsinaisten puolueorganisaatioiden rinnal
la toimivat mm. nais- ja nuorisojärjestöt sekä erityisjär
jestöt .3

Kuvio 1
Puolueen organisaatio

PUOLUEKOKOUS 
(keskushallinto, 
keskustoimisto)

PIIRIJÄRJESTÖT 
(piirihallinto, 
piiritoimistot)

PAIKALLISYHDISTYKSET 
(paikallisyhdistyksen johto, aluetoimisto)

NAIS-, NUORISO-
-- JA ERITYISJÄR----JESTÖT

\

Puoluetoimintaa koskevat ..määräykset ovat puoluelaissa ja 
puoluetukilaissa sekä osin yhdistys-, kirjanpito- ja vero
lainsäädännössä. Puolueen jäsenyhdistykset, nais- ja nuori
sojärjestöt sekä erityisjärjestöt jäsenjärjestöineen ovat 
rekisteröityjä yhdistyksiä, joten niiden toimintaa säätelee 
puoluelakia lukuunottamatta sama lainsäädäntö.

1 Nousiainen 1985, 72
2 Katso liite 1
Nousiainen 1985, 623
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Toiminnan rahoituksen puolueet saavat neljästä päälähtees
tä: 1) jäsenmaksuista, 2) erimuotoisesta julkisesta tu
esta, 3) puolivakinaisista lähteistä (esimerkiksi läheiset 
järjestöt, laitokset, osuustoiminnalliset yritykset) ja 4) 
erilaisista keräyksistä.1 Puoluerahoituskomitean selvitys
ten mukaan muodostivat puolue- ja lehdistötuki v. 1978 
noin 78 % puolueiden keskushallinnon ilmoittamista tulois
ta.1 2 Oikeusministeriön tekemän selvityksen mukaan voitiin 
v. 1986 puoluetuella kattaa puolueiden tilinpäätöksissä 
esitetyistä kaikista kuluista puolueesta riippuen 
32,2-81,2%.3 Vuonna 1989 puoluetukea jaetaan 64 700 000 mk
eli 323 500 mk puoleen yhtä kansanedustajaa kohden.4 Kokoo
muksen osuus puoluetuesta on 17 145 500 mk.

2

TUTKIELMAN TAVOITTEET JA RAJAUKSET

Tutkielman tarkoitus on esimerkkipuolueyhteisön keskustason 
toiminnan ja talouden suunnittelun analysointi ja kehittä- 
täminen. Kehittämisessä pyritään esittämään toimenpidesuo
situksia, joilla suunnittelua voidaan parantaa analysoin
tivaiheessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Pääongelman keskeisiä alaongelmia ovat puolueen toiminnan 
ja talouden suunnittelun koordinointi sekä puolueyhteisön 
eri osien suunnitteluyhteyksien kehittäminen.

Tutkimuksen painopiste on puolueen toiminnan ja talouden 
suunnittelussa. Lisäksi tarkastellaan eräiden puolueen lä
hi järjestö jen toiminnan ja talouden suunnittelun yhteyksiä 
ja vaikutuksia puolueeseen.

Tutkimuksen näkökulma on yhteisön operatiivisen johdon, 
erityisesti taloushallinnon, näkökulma.

1 Nuosiainen 1985, 74
2 Komiteamietintö 1979, 93
3 Katso liite 2
4 Valtion tulo- ja menoarvioesitys 1988, 116
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2.1
Tutkimusmenetelmät ja tutkielman kulku

Tutkielma on case-tutkimus, jossa esimerkkipuolueyhteisönä 
on Kansallinen Kokoomus r.p:n ympärille muodostuva puolue- 
yhteisö. Tutkimuksen teoriaosa perustuu taloudellista voit
toa tavoittelemattomien organisaatioiden (engl. nonprofit 
organizations) eli aatteellisten yhteisöjen toiminnan ja 
talouden suunnittelua käsittelevään kirjallisuuteen.

Teoriaosassa kuvataan voittoa tavoittelemattomien organi
saatioiden toiminnan ja talouden erityispiirteitä sekä nii
den vaikutusta organisaation johtamiseen. Lisäksi käsitel
lään järjestöjen toiminnan ja talouden suunnittelua. Tut
kimusmenetelminä käytetään myös puolueyhteisön toimintaa ja 
taloutta kuvaavaa kirjallista aineistoa sekä taloudesta 
vastaavien henkilöiden haastatteluja.

3
AATTEELLISISTA YHTEISÖISTÄ
3.1
Määrittely ja yleiskuvaus

Voittoa tavoittelemattomalla organisaatiolla tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka päämäärä on jokin muu kuin taloudel
lisen voiton tuottaminen omistajilleen tai jäsenilleen.1 
Usein päämääränä on jonkin tai joidenkin aatteellisten ta
voitteiden edistäminen, minkä vuoksi tällaisia organisaa
tioita usein kutsutaan aatteellisiksi yhteisöiksi. Välil
lisesti ne voivat kuitenkin hankkia taloudellista ansiota 
jäsenilleen.1 2 Organisaatioiden moninaisuudesta johtuen ero 
voittoa tavoittelevien ja tavoittelemattomien organisaati
oiden välillä ei ole läheskään aina selkeä.3

1 Anthony & Herzlinger 1980, 31
2 Autio St Perälä 1982, 12
3 Antnony St Herzlinger 1980, 32
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Laajasti käsitettynä voittoa tavoittelemattomilla organi
saatioilla voidaan tarkoittaa mm. erilaisia järjestöjä, 
julkisia palvelulaitoksia, kouluja, puolueita ja säätiöitä. 
Nämä organisaatiot tuottavat erilaisia suoritteita joko 
määrätylle ryhmälle (esimerkiksi jäsenilleen) tai tarkemmin 
määrittelemättömälle ryhmälle (esimerkiksi kuntalaiset).

Suomessa aatteellista toimintaa harjoitetaan yleensä yhdis
tys- tai säätiömuotoisena, mutta sitä voivat harjoittaa 
myös osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Aatteellisia yhdistyksiä 
kutsutaan yleisesti järjestöiksi ja harjoitettavaa toimin
taa järjestötoiminnaksi.

Aatteellisilla yhteisöillä on runsaasti yhteiskunnallisia 
tehtäviä, jotka voidaan jakaa seuraavasti3- :

Vaikuttaminen yhteiskunnan poliittiseen ja hallin
nolliseen päätöksentekoon (puolueet, asiantunti
ja järjestöt yms.).
Vapaa-ajan käyttö yhdistystoiminnan puitteissa 
(esim. urheiluseurat).
Osallistuminen yksityisluonteisten palvelusten 
tuottamiseen (mm. hyväntekeväisyysjärjestöt). 
Ryhmäetujen ajaminen yksityisessä tuotannossa ja 
jakelussa (mm. työmarkkinajärjestöt).

Näiden tehtävien vuoksi aatteellisilla yhteisöillä on mm. 
erityinen vero-oikeudellinen asema. Niiden velvollisuus 
maksaa veroa tulon perusteella on huomattavasti rajoitetum
pi kuin muiden verovelvollisten ja ne ovat kokonaan vapaita 
varallisuusverosta.1 2

3.2
Toiminta- ja talousprosessi

Yhteisöllä on toiminta-ajatus, joka osoittaa mitä tarkoi
tusta varten se on olemassa. Toiminta-ajatusta voidaan pi

1 Saraviita ym. 1976, 5
2 Nurminen 1988, 267 !
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tää lähtökohtana yhteisön toiminnalle. Vertailemalla1 eri
laisten talousyksiköiden toiminta-ajatusta voidaan erottaa 
toisistaan yritykset ja toimintayksiköt s

Yritykset ovat liiketoimintaa harjoittavia talous
yksiköltä, joiden tavoitteena on taloudellisen 
ylijäämän eli voiton tuottaminen omistajilleen. 
Toimintayksiköt ovat organisaatioita, joiden ta
voitteena on tyydyttää niitä tarpeita ja toteut
taa niitä päämääriä, joita varten toimintayksiköt 
ovat perustettu.

Aatteellisten toimintayksiköiden tuottamien suoritteiden 
laatu riippuu kulloinkin kyseessä olevan yksikön toiminta- 
ajatuksesta ja päämääristä. Suoritteet voivat olla esimer
kiksi erilaisia palveluita, julkaisuja, aloitteita, tutki
muksia, valistustoimenpiteitä ja tiettyä asiaa edistäviä 
toimenpiteitä.

Saadakseen aikaan suoritteita talousyksiköt joutuvat uh
raamaan menoja, joista toisaalta yleensä saadaan tuloja. 
Toiminta-ajatuksien erilaisuuden vuoksi ovat suoritteiden 
tuottaminen, tulojen hankkiminen ja menojen uhraaminen yri
tyksien ja aatteellisten toimintayksiköiden toimintaproses
sissa toisiinsa nähden erilaisessa suhteessa. Yritysten ja 
toimintayksiköiden toimintaprosessin välisiä eroja voidaan 
havainnollistaa kuviolla 2.

3. Nurminen 1988, 16
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Kuvio 2
Yrityksen ja toimintayksikön 
toimintaprosessien erot

Yritys ï

MENO TULOSUORITE

Uhraa Tuottaa Saadakseen
menoja suoritteita tuloja

Toimintayksikkö:

TULO SUORITEMENO

Hankkii Uhraa Tuottaakseen
tuloja menoja suoritteita

Lähde : Autio & Perälä 1982, 17-18

Yrityksen toiminta-ajatukseen liittyy tavoite, että suorit
teista saatavat tulot ylittävät uhratut menot, jolloin toi
minnasta syntyy voittoa. Yritys uhraa menoja suoritteiden 
tuottamiseen saadakseen tuloja.1 Toimintayksikön toiminta- 
ajatus on hankkia tuloja voidakseen suorittaa menoja, joil
la se saa aikaan yksikön päämäärien edellyttämiä suorittei
ta.1 2 Verrattaessa toimintayksikköä yritykseen havaitaan, 
että aatteellisessa yhteisössä tulo edeltää menoa ja suori
tetta .

Aatteellisen toimintayksikön talousprosessi muodostuu eri 
perusteisistä maksutapahtumista, jotka aiheutuvat sen toi
mintaprosessista. Tätä voidaan kuvata kuviolla 3.

1 Autio & Perälä 1982, 17-18
2 Autio & Perälä 1982, 17
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Kuvio 3
Toimintayksikön talousprosessi

KASSA

Varsinainen
toiminta

Varsin.
toiminnan
tulot

Sijoitukset Sijoitusten
tulot

Varain
hankinta

Var. hank. 
tulot

Korot,
yleisavus
tukset

Yleisavus
tukset

Pääoma
Pääoman
sijoitukset

Omaisuus
Omaisuuden
myyntitulot

Varsin, loim. 
menot

Sijoitusten
menot

Varainhank.
menot

Korko
menot

Pääoman
palautukset

Omaisuuden
hankintamenot

> a$5ж a o >.3 :<0

3 3 •
'5 
EO.S. a a

a я
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Lähde : Autio & Perälä 1982, 19

Tarkoituksensa toteuttamiseksi toimintayksikkö tuottaa eri
laisia suoritteita, mistä sille aiheutuu menoja. Tuottamis
taan suoritteista se voi saada tuloja. Nämä varsinaisesta 
toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot muodostavat yhden 
ryhmän toimintayksiköiden maksutapahtumista. Aatteelliset 
toimintayksiköt voivat hankkia tuloja varainhankinnalla. 
Lisäksi useat järjestöt saavat toimintaansa avustuksia. Va
rainhankinnasta voi yksikölle myös aiheutua menoja. Aiheu
tuvat menot ja syntyvät tulot muodostavat varainhankinnan 
maksutapahtumat.

Toimintayksiköt voivat harjoittaa erilaista sijoitustoimin
taa saadakseen pääomatuloja. Toiminnasta voi niille aiheu
tua myös menoja. Sijoitustoiminnan tuloista ja menoista 
muodostuu kolmas ryhmä maksutapahtumia. Toimintayksiköt 
voivat käyttää toimintansa rahoittamisessa vierasta pääo
maa, mikä aiheuttaa maksutapahtumia. Joissakin tapauksissa 
maksutapahtumia voivat aiheuttaa oman pääoman vastaanot
taminen tai palauttaminen. Toimintayksiköt voivat myös har
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joittaa liiketoimintaa rahoittaakseen varsinaista toimin
taansa .

Aatteelliselle toimintayksikölle varsinaisesta aatteelli
sesta toiminnasta, sijoitustoiminnasta ja varainhankinnasta 
muodostuvaa talousprosessin osaa voidaan kutsua käyttöta
loudeksi. Pääoman sijoituksista ja palautuksista muodostu
vaa talousprosessin osaa voidaan kutsua pääomataloudeksi.1

Aatteellisen toimintayksikön ja yrityksen talousprosessien 
yhtymäkohdat ja erot vadaan jakaa seuraaviin ryhmiin1 2;

- toiminnan tavoitteiden erot,
- varsinaisen toiminnan erot sekä
- toimintaympäristön yhtymäkohdat ja erot.

Toiminnan tavoitteiden erot johtuvat varsinaista toiminnan 
(reaaliprosessin) ja sen rahamääräisen kuvauksen (rahapro
sessin) vastaavuudesta. Yrityksessä nämä kaksi prosessia 
vastaavat pitkälti toisiaan eli yritykselle on välttämätön
tä kattaa toiminnasta aiheutuneet menot pitkällä aikavä
lillä suoritteiden myyntituloilla.3 Toimintayksiköissä vas
taavuus pitkälti puuttuu, joten toiminta voidaan rahoittaa 
muilla kuin tuotettujen suoritteiden myynnistä saatavilla 
tuloilla. Tämä prosessien vastaavuuteen liittyvä ero vai
kuttaa sekä toiminnan tavoitteisiin että rahoitukseen.

Koska aatteellisen yhteisön toiminnan tuloksen arvioin
nissa ei voida käyttää suoritteiden markkinahintoja, on 
niiden sijasta pyrittävä selvittämään toiminnan hyötyvai- 
kutukset. Toiminnan kannattavuuden selvittämisessä on siten 
runsaasti ongelmia, koska on pyrittävä vertaamaan keskenään 
vaikeasti arvioitavia hyötyvaikutuksia niiden tuottamisesta 
aiheutuneisiin kustannuksiin.4

1 Autio & Perälä 1982, 18-19
2 Hallipelto & Kataja 1980, 29
3 Hallipelto & Kataja 1980, 30
Hallipelto & Kataja 1980, 304
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Toimintayksikön ja yrityksen yhteinen tavoite on järjestää 
tuotanto mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.1 
Siten tietty tuotos on saatava aikaan mahdollisimman vähin 
resurssein tai tietyillä resursseilla on saatava aikaan 
mahdollisimman suuri tuotos. Toiminnassa tarvittavien tuo
tannontekijöiden hankinta on samantyyppistä eikä tuotannon 
järjestämisessä ole suuria eroavuuksia.1 2 Rahoituksen riit
tävyyden turvaamista toiminnan järjestämiseksi voi myös 
pitää yhteisenä tavoitteena.

3.3.
Aatteellisen yhteisön erityispiirteistä
3.3.1
Voittotavoitteen puuttumisen merkitys

Tärkein3 kaikkien nonprofit-organisaatioiden johtamispro
sessiin vaikuttava tekijä on, että ne eivät tavoittele toi
minnallaan taloudellista voittoa. Muina ominaispiirteinä 
voidaan mainita mm. palveluorganisaatioluonne, taloudellis
ten resurssien vähäisempi sidonnaisuus asiakkaisiin, asian
tuntijoiden keskeinen asema organisaatiossa, hallinto sekä 
toimintaan liittyvät poliittiset tekijät, jotka vaikuttavat 
useiden mutta eivät kaikkien nonprofit-organisaatioiden 
johtamiseen. Poikkeuksellisesti ne voivat olla merkittäviä 
myös voittoa tavoittelevassa organisaatiossa.

Yrityksille taloudellinen voitto tarjoaa välineen arvioida 
toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Nonprofit-orga- 
nisaatioilla ei vastaavaa arviointivälinettä ole, mikä vai
keuttaa niiden liikkeenjohtoa yrityksiin verrattuna. Taulu
kossa 1 on vertailtu voittotavoitteen yrityksille tarjoamia 
etuja ja sen puuttumisen nonprofit-organisaatioilie aiheut
tamia vaikeuksia toiminnan johtamisessa.

1 Anthony & Herzlinger 1980, 31
2 Hallipelto & Kataja 1980, 30
Lukujen 3.3 ja 3.4 lähteenä pääasiassa Anthony & 
Herzlinger 1980, 31-56

3
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Taulukko 1
Voittotavoitteen tarjoamat edut ja 
puuttumisen aiheuttamat vaikeudet

Edut yrityksille Vaikeudet nonprofit- 
organisaatioille

Yksiselitteinen kriteeri 
eri toimintavaihtoehtojen 
arvioinnille.

Ei yksiselitteistä kriteeriä 
erilaisten tavoitteiden 
kvantifioimiseksi ja arvioi
miseksi.

Ehdotuksien, joiden hyötyjä 
voidaan suoraan verrata 
kustannuksiin, kvantitatii
vinen analysointi mahdollis
ta.

Ei selkeää tavoitefunktiota, 
joten eri toimintavaihtoeh
tojen vertailu vaikeaa.

Yksiselitteinen ja laaja 
mittari toiminnan arvioin
nille.

Tuotannontekijöiden käytön 
ja saavutettujen tuotosten 
välisen suhteen määrittely 
vaikeaa.

Toiminnan hajauttamisen 
mahdol1istaminen.

Toiminnan hajauttaminen 
vaikeaa, koska olemassa 
useita erilaisia tavoit
teita, joiden saavuttamisen 
arviointi hankalaa.

Toisistaan poikkeavien 
yrityksien/yksiköiden 
vertailun mahdollistaminen.

Erilaisista tavoitteista 
johtuen erilaisten organi
saatioiden/yksiköiden ver
tailu vaikeaa.

Lähde: Anthony & Herzlinger 1980, 36-41

Voitto muodostaa perustan toimintavaihtoehtojen arvioin
nille ja luo siten perustan päätöksenteolle. Päätöksen
tekijöiden mahdolliset erimielisyydet kuvaavat tällöin 
lähinnä arvioita esitettyjen toimintavaihtoehtojen kyvystä 
johtaa voittotavoitteen saavuttamiseen. Nonprofit-organi- 
saatiolla voi olla monia tavoitteita, joita ei voida kuvata 
kvantitatiivisin termein. Aatteellisella yhteisöllä ei 
usein ole selkeää tavoitefunktiota, jota voitaisiin käyttää 
arvioitaessa ehdotettuja toimintavaihtoehtoja. Tämä vai
keuttaa päätöksentekoprosessia. Yrityksissä kvantitatii
vinen analyysi on mahdollinen, kun tavoitteena on kannatta
vuus. Mikäli tavoitteena pidetään jotakin muuta kuin talou
dellista hyötyä, analyysi on subjektiivisempaa.
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Voiton mittaamisella voidaan ottaa huomioon toiminnan eri
laisia osa-alueita. Yrityksen toiminnan tuloksellisuus on 
sidoksissa johdon kykyyn yhdistää ja tasapainottaa useita 
tekijöitä (esimerkiksi raaka-aineiden ja työvoiman tehokas 
käyttö, pääomien hyödyntäminen, myyntivolyymi). Kannatta
vuuden mittaamisella nämä tekijät voidaan liittää toisiinsa 
ja siten arvioida toiminnan tuloksellisuutta kokonaisuutena 
sekä johdon että omistajien näkökulmasta. Nonprofit-organi- 
saatioissa ei yleensä pystytä riittävän hyvin määrittämään 
tuotannontekijöiden käytön ja saavutettujen tuotosten vä
listä suhdetta. Tällöin ei voida arvioida, mikä vaikutus 
organisaation tavoitteiden saavuttamiseen on sillä, että 
käytetään esimerkiksi tietty määrä rahaa joihinkin toimen- 
piteiseen.

Taloudellisen tuloksen mittaamista voidaan hyödyntää arvi
oitaessa yrityksen osien toimintaa. Yritys voi rakentaa or
ganisaationsa esimerkiksi tulosyksikköajattelulle, jolloin 
se delegoi valtaa ja vastuuta tulosyksiköille. Nonprofit- 
organisäätiöi11a voi olla useita erilaisia tavoitteita, 
joiden saavuttamiseksi järjestetyn toiminnan arviointi on 
usein vaikeaa. Tämä vaikeuttaa päätösvallan ja vastuun 
delegointia. Pidettäessä taloudellista voittoa yhteisenä 
päämääränä voidaan hyvin erilaisia toimintoja ja yrityksiä 
verrata keskenään. Nonprofit-organisaatioiden osalta vas
taavaa vertailua voidaan suorittaa vain, jos niiden toimin
not ovat samanlaisia.

3.3.2
Hallinnon ominaispiirteet

Nonprofit-organisaation johtohenkilöiden ja johtavan elimen 
(esimerkiksi johtokunnan) valinta riippuu organisaation 
luonteesta ja tehtävistä. Yleensä johto valitaan jäsenten 
kokouksessa säännöissä määrätyksi ajaksi. Useiden julkisyh
teisöjen johdon valinnassa poliittisella päätöksenteolla on 
keskeinen asema. Kun johto valitaan äänestämällä, muilla 
kuin johtamistaidollisilla kyvyillä ja ominaisuuksilla on 
yleensä keskeinen merkitys, mikä voi vaikuttaa johdon ky
kyyn ohjata organisaation toimintaa.
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Nonprofit-organisaation toimintaan ja johtoelimen valintaan 
voivat liittyä hyvin erilaiset tekijät (esimerkiksi julki
nen tiedonvälitys, politiikka, henkilökohtaiset suhteet), 
jotka vaikuttavat johdon kykyyn ohjata organisaation toi
mintaa ja valita parhaat toimintalinjat. Esimerkiksi tie
dotusvälineiden kiinnostus organisaation toimintaa kohtaan 
saattaa vaikuttaa sen sisäiseen tiedonvälitykseen, koska 
organisaatio voi pyrkiä esimerkiksi välttämään negatiivista 
julkisuutta.

Usein nonprofit-orgnisaatioiden johtoelimet eivät ole yhtä 
vaikutusvaltaisia kuin yrityksien vastaavat elimet. Toisin 
kuin yrityksessä nonprofit-organisaation johtajalla ei aina 
ole selkeää valtaa ja vastuuta toiminnasta, vaan ne on voi
tu jakaa usealle henkilölle tai niitä ei ole selkeästi 
osoitettu kenellekään.

Nonprofit-organisaatioiden korkeimman johdon asemaan ja 
toimintaan saattaa vaikuttaa tarve tulla uudelleen valituk
si. Pyrkiessään varmistamaan valintansa henkilö voi pyrkiä 
miellyttämään valitsijoita ratkaisuilla, jotka ovat risti
riidassa organisaation tavoitteiden kanssa. Uudelleenvalit- 
semistarve voi johtaa siihen, ettei pidemmän aikavälin 
suunnittelu saa riittävästi huomiota osakseen organisaation 
toiminnassa varsinkin, jos johdon toimikaudet ovat lyhyitä.

Useiden nonprofit-organisaatioiden toiminnassa erilaisilla 
ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla (esimerkiksi polii
tikoilla, insinööreillä, lääkäreillä) on keskeinen asema. 
Heidän onnistumista tehtävissään arvioidaan ammatillisten 
tavoitteiden perusteella, jotka voivat olla ristiriidassa 
resurssien järkevän hyödyntämisen kanssa.

Asiantuntijoiden henkilökohtaiset ja ammatilliset tehtävät 
sekä tavoitteet vaikuttavat heidän toimintaan organisaation 
johtotehtävissä. Lisäksi organisaatiossa, jossa asiantunti
joilla on keskeinen asema varsinaisen toiminnan onnistumi
sen kannalta, henkilövalintaa ohjaavana tekijänä on usein 
valittavan henkilön pätevyys tietyn alan asiantuntijana-



19

ei esimerkiksi johtamistaidot.1 Näin voi olla siinäkin 
tapauksessa, että tietyn yksikön tai toiminnon johtaminen 
edellyttäisi liikkeenjohdollisia valmiuksia. Omassa toimin
nassaan ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla saattaa olla 
taipumus antaa riittämätön merkitys toiminnan taloudelli- 
lisille vaikutuksille.

Toiminnan luonteen vuoksi nonprofit-organisaatioissa ei ole 
perinteisesti kiinnitetty huomioita mm.johtamisjärjestelmän 
ja sen mahdollisten apuvälineiden kehittämiseen (esimerkik
si johdon laskentatoimen kehittämiseen). Kuitenkin juuri 
toiminnan erityispiirteiden vuoksi tarve hyvän johdon val
vontajärjestelmän kehittämiseen nonprofit-organisaatioissa 
voi olla suurempikin kuin yrityksissä, koska organisaati
oista puuttuu toimintaa ohjaava voittomekanismi.

3.4
Toiminnan tuloksellisuuden arvioiminen

Nonprofit-organisäätiön tavoite ei ole taloudellisen voiton 
ansaitseminen. Siten vaikka toiminnan tuotot ja kulut pys
tyttäisiin mittaamaan, eivät ne vielä osoittaisi, kuinka 
hyvin organisaatio on saavuttanut varsinaiset tavoitteen
sa. Toiminnan taloudellisten seuraamuksien mittaaminen 
auttaa kuitenkin varmistamaan, että organisaation toiminta 
on ainakin pitkällä aikavälillä taloudellisesti tasapainos
sa .

Aatteellisen yhteisön taloudellisen toiminnan tavoite on 
yleisesti ja pitkällä aikavälillä tasapaino toiminnan tu
loksien ja panostusten välillä. Yrityksen ja aatteellisen 
yhteisön tuloslaskelmissa on havaittava keskeinen periaat
teellinen ero: mikäli aatteellinen yhteisö tuottaa voittoa, 
se on joko perinyt liian korkean hinnan tuottamistaan suo
ritteista tai se ei ole tuottanut veloituksiaan vastaavaa 
määrää suoritteita.2 Vastaavasti, jos kulut ylittävät tuo-

1 Anthony & Herzlinger 1980, 45-46 
Ryan 1980, 72
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tot (tappio), yhteisö on tuottanut suoritteita korkeammil
la kustannuksilla kuin mitä pidetään oikeina.

Nonprofit-organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuden ar
vioinnin erityinen ongelma on, etteivät ne yleensä kykene 
mittaamaan tuotantotoimintansa tuloksia rahamääräisenä. 
Tämä korostuu organisaatioissa, jotka eivät myy suorittei
taan; suoritteille ei siten muodostu tai lasketa hintaa 
suoritemarkkinoilla. Mittaamisongelma liittyykin keskeises
ti tuotantotoiminnan tuloksien mittaamiseen - ei tarvitta
vien tuotannontekijöiden mittaamiseen. Tuotannontekijöiden 
käyttö on mitattavissa sekä nonprofit-organisaatiossa että 
yrityksissä.

Nonprofit-organisaatiossa on kahdesta syystä tärkeää pystyä 
laskemaan tuotettujen hyödykkeiden aiheuttamat kustannuk
set: 1) tuotannon määrästä aiheutuvien hyötyjen ja haitto
jen selvittämiseksi (economies and diseconomies of scale) 
mm. kapasiteettia suunniteltaessa sekä 2) tuottojen riit
tävyyden varmistamiseksi kulujen kattamiseeen.x Toiminnan 
kulujen ja tuottojen selvittäminen muodostaa myös perustan 
organisaation budjetoinnille.

3.5
Yritysjohtamisen rajoitukset

Verrattaessa keskenään aatteellista yhteisöä ja voittoa ta- 
voittelevaa yritystä sökä niiden toimintoja voidaan löytää 
erilaisia yrityksen johtamisessa käytettäviä menetelmiä, 
joita voidaan hyödyntää aatteellisen yhteisön johtamises
sa.1 2 Tällöin on keskel&tä ^tiedostaa organisaatioiden väli
set erot, jotta vältytään turhilta epäonnistumisilta sovel
lettaessa yritystoimintaan kehitettyjä johtamismenetelmiä 
nonprofit-ympäristöön.3

1 de Oliveira 1980, 31
2 de Oliveira 1980, 30 ja
Selby 1978, 92

3 Selby 1978, 93
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de Oliveiran1 mukaan yrityksen ja nonprofit-organisaation 
väliset erot johtuvat

- organisaatioiden tavoitteista
- resurssien lähteistä
- toiminnan säätelystä ja valvonnasta.

Organisaatioiden tavoitteista johtuvat erot ovat selkeitä. 
Yrityksen keskeisimpänä tavoitteena on taloudellisen voiton 
tuottaminen omistajilleen sekä muille yritykseen sijoitta
neille. Nonprofit-organisaatioihin uhrataan taloudellisia 
resursseja, jotta ne pystyisivät tuottamaan suoritteita 
laajemmalle yhteisölle. Odotettava hyöty on pikemminkin 
yleinen ja sosiaalinen kuin taloudellinen ja yksilöllinen.1 2

Selbyn3 mukaan keskeisimmät johtamismenetelmien soveltami
seen vaikuttavat erot liittyvät toiminnan tarkoitukseen ja 
vastuun määrittämiseen organisaatiossa. Yrityksen johto on 
suoraan vastuussa toimintansa tuloksista omistajille. Li
säksi organisaatiossa on selkeä vastuunjako toiminnoista ja 
niiden tuloksista. Nonprofit-organisaatiossa selkeän vas
tuunjaon toteuttaminen voi olla vaikeaa, koska organisaa
tion toiminta saattaa perustua vapaaehtoiseen osallistumi
seen. Organisaation omistajien tunnistaminen voi myös olla 
hankalaa.

Sekä yrityksien että nonprofit-organisaatioiden toimintaa 
koskevat erilaiset yhteiskunnan asettamat säädökset, joiden 
noudattamista viranomaiset seuraavat. Usein yhteiskunnan 
myöntämän taloudellisen tuen vuoksi nonprofit-organisaati
oiden toimintaa ja-tuen .. käyttää saatetaan valvoa hyvinkin 
tarkasti.

Newmanin ja Wallenderin mukaan seuraavien erityispiirtei
den, jotka voivat^esiintyä erilaisina yhdistelminä, on to-

1 de Oliveira 1980, 30
2 de Oliveira 1980, 30-31
3 Selby 1978, 93
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dettu aiheuttavan organisaatiossa epätavallisia johtamis- 
ongelmia3- :

1 Tuotettava palvelu on vaikeasti määritettävissä ja 
mitattavissa, mihin usein liittyy moninaiset pal
velutavoitteet .

2 Asiakkaiden vaikutus toimintaan on vähäinen esi
merkiksi sen vuoksi, että palvelutuotanto rahoite
taan pääasiassa muuten kuin asiakkaiden suorit
tamilla maksuilla.

3 Organisaation henkilökunta koostuu pääasiassa 
asiantuntijoista, jotka ovat kiinnostuneita enem
män omasta erityisalastaan kuin organisaatiosta, 
jossa työskentelevät.

4 Toimintaresurssien luovuttajat, erityisesti ra
hoittajat, voivat pyrkiä vaikuttamaan ja ohjaile
maan organisaation toimintaa.

5 Palkitsemismenetelmien käyttö voi olla rajoitettua 
johtuen em. kohdista 1, 3 ja 4.

6 Voimakkaat ja karismaattiset johtajat voivat olla 
keskeinen keino ratkaista organisaation ongelmia.

Yhden tai useamman tällaisen erityispiirteen esiintyminen 
vaikeuttaa yleisesti yrityksen johtamismenetelmien hyväk
sikäyttöä nonprofit-organisaatiossa.1 2 Mainittuja erityis
piirteitä voidaan hyödyntää analysoitaessa ja kehitettäessä 
nonprofit-organisaatioiden johtamista.

4
JÄRJESTÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUSTA
4.1
Suunnittelun merkitys ja tehtävät

Yhteiskunnassa tapahtuneet laajat ja nopeat muutokset sekä 
teoreettisen tietämyksen lisääntyminen ovat lisänneet suun
nittelun merkitystä järjestöissä. Samalla on alettu kiin
nittää entistä enemmän huomiota toiminnan ja talouden suun

1 Newman & Wallender 1978, 26
2 Newman & Wallender 1978, 26
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nitteluun pidemmällä aikavälillä. Käsitykset johtamisesta 
ja päätöksenteosta järjestöissä ovat myös uudistuneet. Kun 
järjestöjen johtaminen aiemmin painottui lähinnä toiminnan 
ja talouden valvontaan, painottuu se nykyisin toiminnan ak
tiiviseen ohjaamiseen ja kehittämiseen päämäärien ja ta
voitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää, että järjestön joh
to on selkeästi tietoinen toiminnan päämääristä, kustannuk
sista, suoritteista ja toiminnan vaikutuksista. Lisäksi 
johdon tulee määritellä toiminnalle mahdollisimman selkeät 
tavoitteet ja valvoa niiden toteutumista.1

Suunnittelu ja siihen kuuluva suunnitelmien laatiminen ovat 
osa organisaation ohjaustoimintaa, erityisesti osa sen joh
tamista. Siihen voidaan katsoa kuuluvan jatkuvasti toisiaan 
seuraavina vaiheina 1) suunnittelun, 2) päätöksenteon,
3) toimeenpanon ja 4) seurannan. Tätä prosessia esittää ku
vio 4.

Kuvio 4
Suunnittelu organisaation ohjauksen osana

r \ Suunnit-
telu \-- : Päätöksen-

teko —}
Toimeen- Seuranta

/ f pano

¿ V

Lähde: Raha-automaattiyhdistys 1985, 59

Suunnittelu edeltää päätöksentekoa ja sen tarkoituksena on 
selvittää, mitä organisaatio aikoo tulevaisuudessa tehdä, 
mitkä ovat toiminnan resurssit ja rajoitukset sekä millä 
keinoin toiminta toteutetaan.1 2 Suunnittelu avustaa päätök
sentekoa selvittämällä yksittäisiä päätöksentekotilanteita 
ja lisäämällä tehtävien päätösten keskinäistä johdonmukai
suutta. Suunnittelulla pyritään myös vähentämään päätöksen
tekoon liittyvää epävarmuuttaa. Tällöin sen tehtävä on eri

1 Nurminen 1988, 194
2 Raha-automaattiyhdistys 1985, 59
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laisia tietoja keräämällä ja laskelmia suorittamalla sel
vittää itse päätöksentekotilannetta, vaihtoehtoja ja niiden 
edullisuutta sekä seurauksia siten, että tehtävä päätös on 
sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella 
edullisin.1

Suunnittelu on ennen kaikkea järjestön toiminnan johtamista 
ja kehittämistä palveleva apuväline. Harkittaessa suunnit
telun kehittämistä on kiinnitettävä huomiota siihen, miten 
suunnittelu palvelee järjestöä johtamisen ja päätöksenteon 
apuvälineenä. Suunnittelun hyödyllisyys riippuukin mm. sen 
järjestelmällisyydestä, jatkuvuudesta ja liittymisestä käy
tännön päätöksentekoon sekä suunnittelutaidoista ja koke
muksista .1 2

Toiminnan ohjaamispäätöksien laajuus ja tärkeys voivat 
vaihdella, joten suunnittelun tulee kohdistua eri aikavä
leille siten, että se kattaa kaikki oleelliset päätöksen
tekoa vaativat ongelmat. Suunnittelu voidaankin jakaa pit
kän, keskipitkän ja lyhyen aikavälin suunnitteluun, jolloin 
suunnittelutyön tuloksena syntyvien vastaavien suunnitel
mien tulee muodostaa toisiaan täydentävä kokonaisuus. Pit
kän aikavälin suunnitelmat määrittelevät toiminnan perus
teet ja yleiset suuntaviivat muodostaen perustan lyhyemmän 
aikavälin suunnittelulle. Tällöin pitkän aikavälin päämää
rien tarkentamiseksi voidaan laatia esimerkiksi keskipitkän 
aikavälin talous- ja toimintaohjelmat, joiden konkretisoi
miseksi laaditaan lyhyen aikavälin toteuttamissuunnitelmat 
(toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio).3 Eri 
aikavälien suunnitelmien keskinäisiä yhteyksiä voidaan ha
vainnollistaa kuviolla 5.

1 Kaukiainen 1978, 6
2 Kaukiainen 1978, 9
3 Kaukiainen 1978, 9-10
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Kuvio 5
Eri aikavälin suunnitelmien yhteydet

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU

PT-
suunnitelma

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU

Talous- ja 
toiminta- 
ohjelma _____

LYHYEN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU

Toiminta- 
suunnite] ma 
ja talous
arvio -----

_____ --—

Lähde : Kaukiainen 1978, 10

Määrämuotoista suunnittelua tarvitaan usein, kun järjestön 
toiminnassa tapahtuu muutoksia. Tällöin suunnitelmilla voi
daan informoida toiminnan kehittämistavoitteista sekä jär
jestön sisäisesti että ulkopuolisille tahoille. Pidemmän 
aikavälin suunnittelusta erityisesti keskipitkän aikavälin 
suunnittelu on nähty järjestöissä tarpeelliseksi toiminnan 
ohjaamiseksi asetettujen päämäärien ja tavoitteiden mukai
sesti .1

Järjestön suunnittelun tulee kohdistua samanaikaisesti eri 
toimintoihin siten, että niitä koskevat päätökset muodosta
vat keskenään tasapainoisen ja johdonmukaisen kokonaisuu
den. Tämä merkitsee järjestön toiminnan ja talouden suunni
telmallista tasapainoittamista, jotta varmistetaan, että 
toiminnan määrä ja laatu vastaavat käytettävissä olevien 
resurssien määrää ja laatua.

1 Nurminen 1988, 194
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Järjestön toiminnan suunnittelun tulisi keskittyä seuraa- 
viin kysymyksiin1:

Mikä on järjestön tarkoitus ja mitkä ovat siitä 
johdetut tehtävät?
Mitkä toimintamuodot toteuttavat parhaiten järjes
tön tarkoitusta ja tehtäviä?
Mikä on eri toimintamuotojen tärkeysjärjestys 
voimavaroja kohdennettaessa?
Minkälaisia suoritteita toimintamuodot tuottavat? 
Kuinka paljon toiminnanaloittaisia suoritteita 
tuotetaan suunnittelukautena?

Järjestön talouden suunnittelussa toiminnan suunnittelun 
rinnalla tulisi keskittyä seuraaviin kysymyksiin2;

Mitkä ovat järjestön voimavarat ja kuinka niitä on 
kehitettävä ja suunnattava toiminnan tarkoituksen 
toteuttamiseksi?
Mitkä ovat toiminnanaloittaisten suoritteiden tuo
tannosta aiheutuvat menot, kuinka ne jakautuvat 
toimintamuodoittain ja suoritelajeittain sekä min
kälaista kokonaiserää ne edustavat?
Mistä ja miten hankitaan toiminnasta aiheutuvien 
menojen kattamiseksi tarvittavat tulot?

Toiminnan ja talouden suunnittelun keskinäiseen tasapainot
tamiseen sekä johdonmukaisuuteen liittyvät tekijät on otet
tava huomioon järjestön suunnittelujärjestelmää kehitettä
essä.

Järjestön toiminnan ohjausprosessin viimeinen vaihe toimin
nan seuranta, jota ei tule erottaa muista ohjauksen tehtä
vistä vaan toiminnan valvonnan tulee olla oleellinen osa 
kokonaisuutta.

1 Kaukiainen 1978, 14
2 Kaukiainen 1978, 14
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Valvontaprosessin tehtävänä voidaan katsoa olevan nun. 
seuraavat1:

saada tietoja suunnitellun toiminnan tai tuloksen 
ja toteutuneen toiminnan tai tuloksen välisestä 
mahdollisesta erosta
olla korjaavien toimenpiteiden perustana, milloin 
toiminta ei erilaisten raporttien perusteella 
johda ilmeisesti suunniteltuihin tuloksiin 
antaa tietoja seuraavalle toiminnan suunnittelu- 
kierrokselle .

Toiminnan valvontaprosessin tulee sisältää erilaisia vai
heita, joita noudattaen voidaan saada riittävä tieto toi
minnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan. Nämä vaiheet 
ovat2:

tavoitteiden ja päämäärien asettaminen koko toi
minnalle ja toiminnan eri osille
mittausvälineiden kehittäminen erilaisille toimin
noille (myös kvalitatiivisille toiminnoille) 
toteutuneiden tulosten mittaaminen (myös kvalita
tiivisten)
tulosten vertaaminen tavoitteisiin
vertailutulosten analysointi ja mahdollisten 
poikkeamien syiden selvittäminen 
korjaavat toimenpiteet tarvittaessa 
valvontatietojen rekisteröinti seuraavaa ajanjak
soa ja toimintaa varten suunnittelun ja toiminnan 
pohjaksi
valvontatietojen perusteella annettava palaute 
organisaation eri osille näiden toiminnasta.

Valvontajärjestelmää suunniteltaessa ja kehitettäessä on 
keskeistä löytää organisaation tärkeimmät toiminnot ja 
alueet ja kohdistaa valvonta näihin. Koska sekä organisaa
tion toimintaympäristössä että toiminnassa voi tapahtua

1 Tikka 1985, 66
2 Ahlstedt & Jahnukainen 1974, 35
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muutoksia, on valvontajärjestelmää kehitettävä esimerkiksi 
toiminnan laajuudeen tai luonteen muuttuessa.1

4.2
Järjestön laskentajärjestelmä

Järjestön johtamisessa tarvitaan tietoa sen toiminnasta ja 
taloudesta. Tarvittavaa tietoa voidaan tuottaa laskentatoi
men avulla. Laskentatoimella tarkoitetaan kaikkea suunni
telmallista toimintaa, jonka tehtävä on kerätä ja rekiste
röidä yrityksen tai muun yksikön taloutta kuvastavia arvo
ja määrälukuja sekä tuottaa niihin perustuen informaatiota, 
jonka tarkoitus on mm. auttaa talousyksikön johtoa sen toi
mintaa koskevissa päätöksissä.1 2

Laskentatoimen toteuttamiseksi järjestöön luodaan lasken
tajärjestelmä, joka on väline tarvittavan informaation 
tuottamiseksi toiminnasta ja taloudesta numeraälisessa 
muodossa. Laskentajärjestelmän tehtävä on3:

kerätä ja rekisteröidä tietoa järjestön toimin
nasta ja taloudesta (kirjanpito)
tuottaa järjestön toiminnasta ja taloudesta eri
laisia suunnittelu-, tarkkailu- ja informaatio- 
laskelmia .

Järjestön toiminnan ja tapahtumien sekä niiden numeraalisen 
kuvauksen suhdetta toisiinsa voidaan esittää kuvion -6 avul
la .

1 Tikka 1985, 67
2 Kyläkoski 1981, 1
3 Nurminen 1988, 21
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Kuvio б
Toiminnan ja laskentajärjestelmän suhde

Järjestön
toiminta

Laskenta
järjestelmä

Tapahtumat Vastaavuus Kuvaus numeroin

Lähde : Nurminen 1988, 20

Laskentajärjestelmän tulee tuottaa informaatiota toiminnan 
ohjaamisen kaikissa vaiheissa eli suunnittelussa, päätök
senteossa, toimeenpanossa ja seurannassa. Siten järjestelmä 
tulee suunnitella sellaiseksi, että se selkeästi kuvaa toi
minnan laatua ja laajuutta.x Informaatiota tuotetaan mm. 
laatimalla erilaisia organisaation toimintaa kuvaavia las
kelmia .

Operatiivisen johdon näkökulmasta laskentatoimessa käytet
tävät laskelmat voidaan jakaa niiden käyttötarkoituksen 
mukaan 1) suunnittelu-, 2) tarkkailu- ja 3) informointilas
kelmiin .1 2 Suunnittelulaskelmiin kuuluvat erilaiset vaihto
ehto- ja tavoitelaskelmat (investointilaskelmat, talousar
vio), tarkkailulaskelmiin mm. määrärahojen käyttöraportit 
sekä informointilaskelmiin mm. tilinpäätös ja toimintaker
tomus .

Toiminnan vaiheiden mukaan järjestön laskentajärjestelmän 
voidaan nähdä muodostuvan suunnittelulaskelmista, kirjanpi
dosta (tapahtumien rekisteröinnistä toteutusvaiheessa) sekä 
toiminnan seurantavaiheessa laadittavista laskelmista.

1 Nurminen 1988, 147
Pitkänen 1979, 21-222
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Laskentajärjestelmä muodostaa siten kokonaisuuden, jonka 
osat voivat kronologisessa järjestyksessä olla1:

1 suunnittelulaskelmat (mm. keskipitkän aikavälin 
suunnitelma, talousarvio, muut suunnittelulaskel- 
mat )

2 toteutusvaiheen laskenta (kirjanpito)
3 seurantalaskelmat (tuloslaskelma, tase,rahoitus

laskelma ja muut seurantalaskelmat).

Laskentajärjestelmän teknistä toteuttamistapaa suunnitel
taessa ja kehitettäessä lähtökohdaksi tulee ottaa se, että 
suunnittelu- ja laskentajärjestelmä liittyvät toisiinsa. 
Laskentajärjestelmä on suunniteltava kokonaisuutena siten, 
että sen osat kytkeytyvät toisiinsa sekä rakenteensa, si
sältönsä että laadintatekniikkansa osalta, jotta osien si
sällöt ovat keskenään helposti vertailtavissa. Toiset jär
jestelmän osat voivat luonnollisesti olla yksityiskohtai
sempia kuin toiset, mutta niiden perusrakenteen tulee olla 
yhtenevä.1 2 Järjestelmän osien välistä suhdetta on havain
nollistettu kuviolla 7.

Kuvio 7
Laskentajärjestelmän osien väliset suhteet

Suunnittelu Toteutus Seuranta
КТ-suunnitelma Vuosisuunnitelma Kirjanpito Tilinpäätös

Teksti ------ > Toiminta
suunni
telma

---* Toiminta
kertomus

Tulo- ja
meno-
lo- ------ > Talousarvio

Tili-
luettelo

(Tili-
kartta)

Tulos
ia

mak-
keet

---^ rahoitus
laskelma

Lähde: Raha-automaattiyhdistys 1985, 58

1 Nurminen 1988, 21
2 Raha-automaattiyhdistys 1985, 58
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Kaaviossa on oletettu, että järjestö suunnittelee toimin
taansa ja taloutta pidemmällä aikavälillä laatimalla kes
kipitkän aikavälin suunnitelman eli КТ-suunnitelman, jon
ka aikajänne voi olla 3-5 vuotta. Tällöin KT-suunnitelman 
ensimmäinen suunnitelmavuosi on sama vuosi, jota toiminta
suunnitelma ja talousarvio koskevat. KT-suunnitelman teks
tiosa ja talousarvioon liittyvä toimintasuunnitelma vas
taavat ryhmittelyltään ja jäsentelyltään toisiaan. Tilin
päätökseen liittyvä toimintakertomus ryhmitellään toimin
tasuunnitelmaa vastaavasti, jotta toteutunutta toimintaa 
voidaan kohta kohdalta helposti verrata toimintasuunnitel
massa asetettuihin tavoitteisiin.

KT-suunnitelman taloussuunnitelma (tulo- ja menolomakkeet) 
ja talousarvio vastaavat ryhmittelyltään toisiaan. Myös 
tililuettelon perusrakenne vastaa КТ-suunnitelmaa ja ta
lousarviota. Tuloslaskelma on johdettavissa kirjanpidon 
tileistä vastaten rakenteeltaan talousarviota. Tilikauden 
päätyttyä laadittavan rahoituslaskelman tulisi vastata ta
lousarvioon liittyvää arviota järjestön pääomataloudesta.

Kirjanpidon, jonka tehtävä on rekisteröidä toteutusvaihees
sa talousprosessiin kuuluvat maksu- ja muut tilitapahtumat, 
tulee rakenteensa puolesta kytkeytyä laskentajärjestelmän 
muihin osiin. Siten kirjanpidon tilipuitteiden tulee ryh
mittelyn ja luokitusten osalta vastata suunnitteluvaiheessa 
laadittavia laskelmia ja myös tilinpäätöstä sekä muita toi
minnan seurantavaiheessa laadittavia laskelmia.1 Kirjanpi
don avulla voidaan tällöin seurata talousarvion toteutumis
ta .

Kirjanpidon tililuettelon jaottelun yksityiskohtaisuus 
riippuu toiminnan laadusta ja laajuudesta. Luetteloa laa
dittaessa tulee kiinnittää huomiota järjestön sisäiseen 
organisaatioon ja raportoinnin tarpeeseen. Tililuettelo 
tulee ryhmitellä ja eritellä siten, että toiminnan ja ta
louden eri osista vastaaville henkilöille saadaan tarvit
tavat raportit riittävällä tarkkuudella. Suurissa järjes-

1 Nurminen 1988, 146
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töissä toiminta voi jakautua moniin toiminnanaloihin ja 
vastuualueisiin. Tällöin kirjanpidosta tulee saada raport
teja useille henkilöille, jotka ovat vastuussa oman toimin- 
nanalansa tai vastuualueensa taloudesta.

Laskentajärjestelmän tehtävä on tuottaa informaatiota jär
jestön toiminnasta. Siten laskentajärjestelmää suunnitel
taessa ja kehitettäessä keskeisenä lähtökohtana tulee olla 
järjestön toiminnasta vastaavien elinten ja toimihenkilöi
den tiedon tarve.

Hyvälle informaatiolle voidaan asettaa mm. seuraavia vaati
muksia1 :

1 Tiedon tulee olla olennaista järjestön toiminnan 
johtamisen ja päätöksenteon kannalta. Olennaista 
on tieto, jonka avulla toiminnan kehityksen suun
taan voidaan vaikuttaa.

2 Tiedon tulee olla pelkistetyssä ja selkeässä muo
dossa, jotta henkilöt, joiden käyttöön se on tar
koitettu, voivat helposti saada esimerkiksi asia
kirjoista tarvitsemaansa tietoa ja tehdä niiden 
perusteella johtopäätökset ja ratkaisut.

3 Tiedon tulee olla käyttökelpoista eri tahojen 
tarpeisiin, jotta jokaista tietoa tarvitsevaa 
tahoa varten ei tarvitse laatia erilaisia las
kelmia .

4 Suunnittelussa käytettävien asiakirjojen -tulee 
vastata rakenteeltaan ja ryhmittelyltään mahdol
lisimman hyvin järjestön organisaatiota.

5 Suunnittelu- ja laskentajärjestelmään kuuluvat 
taulukot ja laskelmat on pyrittävä suunnittelemaan 
siten, että tietotekniikan hyväksikäyttö on mah
dollista .

Laskentajärjestelmän tuottamat raportit on laadittava hy
väksikäyttäjää varten, jolloin on otettava huomioon hänen

1 Raha-automaattiyhdistys 1985, 60
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tarpeensa ja vastaanottokykynsä. Raporttien on täytettävä 
seuraavat vaatimukset3- :

1 Raportin on vastattava lukija tarpeita : sisället
tävä vain merkityksellistä tietoa ja siinä annetun 
informaation on oltava riittävän perusteellista.

2 Lukijan tulee saada raportti tarkoituksemukaisin 
aikavälein ja riittävän nopeasti.

3 Raportin sisältämät asiat tulee esittää siten, 
että lukija ymmärtää raportin sanoman.

Laadittavien raporttien tulisi myös vastata rakenteeltaan 
laadittuja suunnitelmia, jotta vertailu suunnitellun ja 
toteutuneen toiminnan ja talouden välillä olisi helpompaa. 
Raportointijärjestelmän kehitettämisestä vastaavien henki
löiden tulee olla yhteistyössä organisaation muiden osien 
kanssa. Näin varmistetaan, että raporttien sisältö vastaa 
vastaanottajien tarpeita, jotka voivat vaihdella organisaa
tion eri osissa.

4.3
Järjestön lyhyen aikavälin suunnittelu

Järjestön lyhyen aikavälin suunnittelussa pyritään määrit
telemään yksityiskohtaisesti, mitä tulevana toimintavuonna 
tehdään järjestön toiminta-ajatuksen ja päämäärien toteut
tamiseksi. Suunnittelu keskittyy tällöin1 2

1 tavoitteiden asettamiseen (suoritteiden lukumäärä,
tapahtumien osanottajamäärä, jäsenmäärän kasvu)

2 tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten resurs
sien ja toimenpiteiden määrittelyyn (esimerkiksi 
mitä on tehtävä ja missä)

3 tavoitteiden ja toimenpiteiden ajoitukseen.

1 Riistämä & Jyrkkiö 1982, 378
Kaukiainen 1978, 672
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Lyhyen aikavälin suunnittelun asiakirjoja ja niiden välistä 
yhteyttä on kuvattu kuviossa 8.

Kuvio 8
Lyhyen aikavälin suunnittelun asiakirjat
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Lähde : Kaukiainen 1978, 67

Toimintasuunnitelmassa tulisi esittää yksityiskohtaisesti, 
mitä järjestö aikoo toimintavuonna tehdä pidemmän aikavä
lin päämäärien toteuttamiseksi. Suunnitelman tulisi myös 
sisältää ne toiminnalliset tavoitteet ja erityisesti suo
ritteita koskevat tavoitteet, joiden pohjalta toimintavuo
den talousarvio on rakennettu.1 Toimintasuunnitelmassa 
tulisikin esittää talousarviota koskevat tekstimuotoiset 
perustelut.

Järjestön talousarviota voi pitää tyypillisenä suunnittelua 
avustavana tavoitelaskelmana, jonka avulla asetetaan vali
tulle toimintavaihtoehdolle toimeenpanoa koskeva tavoite. 
Talousarvio on toiminnan johtamisen apuväline, jossa esite
tään rahassa ilmaistuna ne päämäärät ja tavoitteet, joihin 
järjestö toiminnassaan seuraavan tilikauden aikana pyrkii.1 2

1 Nurminen 1988, 192
2 Nurminen 1988, 176
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Talousarvio ilmaisee yksityiskohtaisena laskelmana, mistä 
ja miten suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat talousre- 
surssit aiotaan hankkia ja kuinka ne aiotaan käyttää. Siten 
talousarviolla voidaan vaikuttaa toiminnan kehittymiseen.

Talousarviota voidaan verrata yrityksen budjettiin, jonka 
tehtävä on avustaa organisaation johtoa toiminnan suunnit
telussa, tarkkailussa ja koordinoinnissa.1 Budjetin keskei
senä tehtävä on toiminnan ohjaaminen juoksevasti budjetti- 
kauden aikana; ohjaamista tapahtuu myös jo budjetin laati
misvaiheessa sekä valvontainformaatiota analysoitaessa.1 2 
Tätä voidaan havainnollistaa kuviolla 9.

Kuvio 9
Talousarvioprosessin osien ja talousarvion 
tehtävien väliset suhteet

VALVONTAOHJAUSSUUNNIT
TELU

TALOUS
ARVIO

Talousarvion
seuranta

Talousarvion
laadinta

Lähde ! Bergstrand & Olve 1982, 10 (mukaeltu)

Talousarvion laatiminen johtaa organisaation toiminnan sys
tematisointiin, ennusteiden laatimiseen, omien toimenpitei
den vaikutuksien arvioimiseen, selkeiden tavoitteiden aset-

1 Akkanen 1985
Bergstrand & Olve 1982, 9-102
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tamiseen sekä auttaa niiden realistisuuden arvioimisessa.1 
Talousarvio auttaa organisaation johtoa suunnitelmista 
tiedottamisessa niistä vastuussa oleville organisaation 
osille. Talousarvio vaikuttaa toiminnan koordinointiin sekä 
toiminnan suunnitteluvaiheessa (esimerkiksi vastuualueiden 
tavoitteiden koordinointi koko organisaation tavoitteiden 
kanssa) että tarkkailuvaiheessa (esimerkiksi suunnitte
lukauden aikana havaittavat poikkeamat ja niiden edellyt
tämät korjaustoimenpiteet).

Talousarvion laadintaperusteina voidaan käyttää toiminta
suunnitelmaa, pidemmän aikavälin suunnitelmia, edellisen 
tilikauden tilinpäätöstietoja, välitilinpäätöstietoja sekä 
muita laadintahetkellä käytettävissä olevia tietoja. Ta
lousarvion laatimisesta on viimekädessä vastuussa järjes
tön hallitus mutta käytännössä valmistelutyön tekevät toi
mihenkilöt. Suuremmissa järjestöissä vastuu talousarvion 
laadinnan koordinoinnista on yleensä taloudenhoidosta vas
taavalla yksiköllä, mutta myös muut yksiköt osallistuvat 
valmisteluun laatimalla toimialansa ehdotukset.1 2

Toimintasuunnitelman ja talousarvion seurannan tulee olla 
jatkuvaa niin, että suunnitellun ja toteutuneen toiminnan 
vertailulla voidaan havaita mahdolliset poikkeamat ajoissa 
sekä ryhtyä niiden vaatimiin toimenpiteisiin. Toimintasuun
nitelman ja talousarvion toteutumista voidaan seurata toi
mintakauden aikana laatimalla lyhytkautisia suunnitelmia ja 
vastaavan ajanjakson käsittäviä seurantaraportteja esimer
kiksi neljännesvuosittain tai kuukausittain.3 Lyhytkautis- 
ten suunnitelmien laatiminen voi olla erityisen tarpeellis
ta, jos tilikauden toiminta, kuten usein myös tulot ja me
not, ei jaksotu tasaisesti toimintakuukausille.

Järjestön toimintakertomus ja tilinpäätös ovat yhteenveto 
koko kuluneesta toimintavuodesta. Toimintakertomuksessa 
ilmaistaan, kuinka toimintasuunnitelmassa asetetut tavoit

1 Riistämä & Jyrkkiö 1982, 284

2 Nurminen 1988, 176-177
3 Nurminen 1988, 193
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teet ovat toteutuneet. Tilinpäätös kuvaa järjestön kuluneen 
tilikauden taloudellisen kehityksen ja tuloksen sekä tili- 
päätöshetken taloudellisen tilanteen.

4.4
Järjestön rahoitussuunnittelu

Järjestön suunnitteluun liittyy sekä niiden toimintojen 
hahmottaminen, jotka mahdollistavat organisaation tavoit
teiden toteuttamisen että tarvittavien taloudellisten re
surssien arvioiminen suunnitelmien toteuttamiseksi.1 Usein 
varsinainen toiminta, jolla on tarkoitus saavuttaa asetetut 
tavoitteet, kyetään suunnittelemaan hyvin. Sen sijaan toi
minnan toteuttamiseksi tarvittavien resurssien (mm. rahoi
tuksen) suunnittelua ei aina toteuteta riittävän hyvin.

Rahoitussuunnittelun keskeisimmät ongelmat voidaan jakaa 
rahoituksen riittävyysongelmaan ja rahoituksen kannatta
vuusongelmaan .1 2 Rahoituksen riittävyydestä huolehtiminen 
tarkoittaa sitä, että varmistetaan kullakin hetkellä kas- 
saanmaksujen riittävyys kullakin hetkellä tarpeellisten 
kassastamaksujen hoitamiseen. Rahoituksen kannattavuudesta 
huolehdittaessa varmistetaan, että rahojen käyttö eri koh
teisiin kerryttää takaisin rahaa käytetyn määrän ja vaadit
tavan voitonjaon verran. Järjestön tavoite ei ole tuottaa 
taloudellista voittoa, joten sen rahoituksen kannattavuus- 
vaade muodostuu lähinnä toiminnan järjestämiseen tarvitta
van vieraan pääoman kustannuksien eli korkokulujen minimoi- 
moisesta ja takaisinmaksun varmistamisesta.

Järjestön rahoitussuunnittelun keskeisenä tehtävänä voi pi
tää riittävyysongelman ratkaisemista eli organisaation ta
loudellisten resurssien riittävyyden varmistamista suun
niteltuun toimintaan.3 Riittävyysongelman ratkaisussa on 
paneuduttava sekä rahan lähteisiin että rahan käyttöön,

1 Herzlinger 1979, 62
2 Asp & Torkko 1977, 12
Herzlinger 1979, 613
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minkä vuoksi rahoitussuunnittelu tulee kytkeä osaksi or
ganisaation toimintojen suunnittelua.

Rahoitusongelmat tulee ratkaista tasapainoisesti sekä 
lyhellä että pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin rahoi
tussuunnittelussa eli rahoitusbudjetoinnissa keskeisellä 
sijalla ovat rahoituksen kannattavuusongelma ja rahan kus
tannukset, kun taas lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelussa 
eli maksuvalmiusbudjetoinnissa tavoite on rahoituksen riit
tävyyden turvaaminen.x

Rahoitussuunnittelu on osa organisaation kokonaissuunnitte
lua, joten sen suunnittelun tulee kytkeytyä toiminnan suun
nitteluun. Rahoitusbudjetoinnin aikajänne vastaa organisaa
tion pidemmän aikavälin suunnittelua. Maksuvalmiusbudje
toinnin aikaväli on tavallisesti yksi vuosi, joten se on 
osa lyhyen aikavälin suunnitteluun. Vuoden pituinen maksu
valmiusbud jetti voidaan edelleen tarkentaa esimerkiksi kuu
kausittaiseksi tai lähiviikot kattavaksi kassanhoitobudje
tiksi . Rahoitussuunnittelun aikaulottuvuuksia voidaan ha
vainnollistaa kuviolla 10.

Kuvio 10

Rahoitussuunnittelun aikaulottuvuudet

Rahoitussuunnitelma (5 vuotta)
Mittakaava

usstVIlsI 1 vuosi
t

Maksuvalmiusbudjetti (hahmotelma 12 kuukautta, 
tarkka 4 kuukautta)Щ1ШЩ

=:=уН,'!!Ь---Д . i'.L“v Ш1111ШШЖ
\

I \
I \
I Kassanhcitobudjetti (4 viikkoa)

ши.

1 kuukausi

1 viikko

Lähde: Asp & Torkko 1977, 14

3. Asp & Torkko 1977, 13
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Järjestön talousarvio on tilikauden varainkäyttöä koskeva 
kokonaissuunnitelma. Vastaavasti tuloslaskelman avulla sel
vitetään ne rahavarojen muutokset, jotka johtuvat tilikau
den kuluista ja tuotoista. Toiminnan rahoitukseen voivat 
vaikuttaa myös muut tekijät kuin kulut ja tuotot. Esimer
kiksi järjestön rahoitus- tai käyttöomaisuuden määrissä 
voi tapahtua muutoksia tilikauden aikana. Jotta järjestön 
talouden kehityksestä voidaan antaa selkeä ja täydellinen 
kuva, tulee talousarvioon liittää paitsi arvio käyttötalou
desta (tuotoista ja kuluista) myös arvio omaisuuden ja 
vieraan pääoman määrissä tapahtuvista muutoksista, mikäli 
nämä ovat olennaisia.1

Käyttötaloudesta laadittava arvio vastaa järjestön tulos
laskelman ryhmittelyä. Poistoja arvioon ei kuitenkaan si
sällytetä, koska ne eivät laskennallisena eränä vaikuta ra
han käyttöön. Pääomataloudesta laadittava arvio, joka kuvaa 
vieraan pääoman määrissä tapahtuvia muutoksia tulee raken
teeltaan laatia samaan muotoon kuin tilikauden päätyttyä 
laadittava rahoituslaskelma (selvitys pääomien määrissä ta
pahtuneista muutoksista).2 Tällöin rahoituslaskelma osoit
taa, kuinka rahoitusarvio on toteutunut.

Lähtökohtana rahoituslaskelmaa laadittaessa on tulorahoitus 
(rahoitustulos), jolla tarkoitetaan tulosta ennen poistoja 
ja varauksia. Muut erät rahoituslaskelmassa osoittavat nii
tä rahoitusomaisuuden muutoksia, jotka aiheutuvat taseen 
eri ryhmiin kuuluvan omaisuuden sekä vieraan pääoman li
säyksistä tai vähennyksistä. Rahoituslaskelma voidaan laa
tia siten, että se päätyy käyttöpääoman muutokseen, jolloin 
käyttöpääoman muutokseen sisältyvät rahoitusomaisuuden, 
vaihto-omaisuuden ja lyhyt aikaisen vieraan pääoman muutok
set. Laskelma voidaan laatia myös siten, että se päätyy ra
hoitusomaisuuden muutokseen. Tällöin vaihto—omaisuuden ja 
lyhytaikaisen vieraan pääoman muutokset tulee ottaa huomi

1 Nurminen 1988, 177
2 Nurminen 1988, 86 ja 178
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oon erikseen omina erinään laskelmassa.1 Seuraava rahoitus- 
laskelmaesimerkki on laadittu siten, että se päätyy rahoi
tusomaisuuden muutokseen (kuvio 11).

Kuvio 11
Esimerkki rahoituslaskelmasta

Tulorahoitus (rahoitustulos) +/- 000
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -/+ 000
Saldo +/- 000
Käyttöomaisuuden hankinnat 000
Käyttöomaisuuden myynnit
Saldo

+ 000 +/- 000
+/- 000

Lyhytaikaisen vieraan
pääoman lisäys/vähennys 
Pitkäaikaisen vieraan +/- 000
pääoman lisäys/vähennys
Rahoitusomaisuuden lisäys/vähennys

+/- 000 +/- 000
+/- 000

Lähde : Nurminen 1988, 88

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun eli maksuvalmiusbud- 
jetoinnin tavoite on varmistaa, että järjestön kullakin 
hetkellä saamat kassaanmaksut riittävät tarpeellisten kas
sas tamaksu jen hoitamiseen. Maksuvalmiusbudjetoinnin perus
tan muodostavat toimintasuunnitelma ja talousarvio, joiden 
pohjalta voidaan laatia arvio toiminnan aiheuttamista tuo
toista ja kuluista. Maksuvalmiutta suunniteltessa voidaan 
hyödyntää edellisten suunnittelukausien kokemuksia selvit
tämällä toteutuneet kassavirrat ja niiden ajoittuminen.

Maksuvalmiussuunnittelussa voidaan käyttää esimerkiksi 
kuukausittain ajoitettua talousarviotaulukkoa, jossa toi
mintakauden tuotot ja kulut jaksotetaan niiden arvioidun 
syntymisajankohdan mukaisesti.1 2 Taulukko laaditaan järjes
tön toiminnan laadun ja laadun edellyttämällä tavalla. Se

1 Nurminen 1988, 87
2 Katso liite 3
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voidaan esimerkiksi jaotella toiminnanaloittain omiin 
sarakkeisiin. Talousarviotaulukon avulla voidaan arvioida 
toimintakauden tulojen ja menojen jaksottuminen sekä niiden 
ajallinen yhteensopivuus. Tällöin toimintaa voidaan pyrkiä 
ajoittamaan siten, että vältetään jo ennakolta likviditeet- 
tivaikeuksien syntyminen. Taulukon avulla voidaan myös 
seurata järjestön taloudellista tilannetta ennakoiden kor
jaavien toimenpiteiden tarpeellisuus esimerkiksi silloin, 
kun jokin tulo- tai menoerä poikkeaa arvioidusta. Taulukon 
laadinnassa ja valvonnassa voidaan hyödyntää tietotekniik
ka, jolloin se yhdistetään osaksi taloussuunnittelun koko
naisjärjestelmää .

Laaditusta talousarviotaulukosta voidaan selvittää mahdol
lisen rahoitusalijäämän tai -ylijäämän suuruus, ajoittumi
nen ja kesto. Saatujen tietojen perusteella määritetään ra
hoituksen sopeuttamistarve. Mahdollisia sopeuttamiskeinoja 
voivat olla rahanlähteet, rahankäyttö ja kassan kulloinen
kin suuruus.1 Mikäli maksuvalmiusbudjetti osoittaa kassa- 
alijäämää, voidaan sitä tasapainottaa mm. tinkimällä halu
tusta ajanjakson lopun käteiskassasta, realisoimalla ulko
puolisia sijoituksia, muuttamalla alustavia kassavirtaen- 
nusteita, vaikuttamalla sellaisten kassaanmaksujen määrään, 
jotka eivät ole seuraavankaan kauden alustavassa maksuval
miusbud jetissä mukana sekä lisäämällä pääomarahoituksen 
määrää. Eri sopeuttamiskeinojen käyttöä arvioitaessa oleel
lista on niiden aiheuttamien kustannuksien vertailu.

4.5
Suunnittelun sisältö ja toteutus

Ryhdyttäessä toteuttamaan järjestössä toiminnan ja talou
den suunnittelua on erotettava toisistaan toisaalta suun
nittelun asiasisällön valmistelu ja toisaalta suunnittelun 
teknisen toteuttamisen valmistelu.1 2 Suunnittelun asiasisäl
löllä tarkoitetaan sitä kulloinkin kysymyksessä olevaa jär
jestön toimintaa, joka on suunnittelun kohteena. Asiasisäl-

1 Asp & Torkko 1977, 19
2 Raha-automaattiyhdistys 1985, 57
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lön määrää kulloinkin kyseessä olevan järjestön toimiala, 
toiminnan laajuus ja laatu. Sillä voidaan tarkoittaa mm. 
sitä, missä muodoissa toimintaa harjoitetaan, miten eri 
toimintamuotoja painotetaan ja mitä uusia toimintamuotoja 
tullaan aloittamaan.1 Asiasisältöön liittyvät kysymykset 
kuuluvat viimekädessä organisaation toiminnan johdosta vas
taavien henkilöiden hoidettavaksi.

Suunnittelun teknisellä toteutuksella tarkoitetaan sitä ta
paa, missä muodossa suunnittelu toteutetaan ja miten sen 
toteuttaminen teknisesti organisoidaan. Siihen kuuluvat mm. 
suunnittelussa käytettävien lomakkeiden ja tekstin muoto 
sekä tietojen luokittelu eri suunnitelmissa.1 2 Tekniseen to
teuttamiseen liittyvät kysymykset kuuluvat laskentatoimen 
alaan, joten vastuu niistä järjestöissä kuuluu taloushal
linnosta vastaavien henkilöiden toimialaan.3

Toiminnan asiasisällön suunnittelu ja suunnittelun tekninen 
toteuttaminen muodostavat kokonaisuuden. Niistä vastaavien 
henkilöiden tulee toimia kiinteässä yhteistyössä sekä suun
nittelujärjestelmää kehitettäessä että varsinaisessa suun
nittelussa .

4.5.1
Suoritteet ja niiden mittaaminen

Aatteellisen järjestön toiminnan tarkoitus perustuu toimin
ta-ajatukseen, joka on usein kirjattu järjestön sääntöihin. 
Järjestön tehokas toiminta tarkoitusperiensä toteuttamisek
si edellyttää pysyvien toimintapuitteiden luomista, joihin 
kuuluvat mm. järjestörakenne, toimivalta- ja vastuukysymyk
set, hallintoelinten tehtävät jne.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö tuottaa toiminnas
saan erilaisia suoritteita. Näiden suoritteiden määrittä
minen (varsinkin aineettomien) ja mittaaminen voi olla

1 Nurminen 1988, 196
2 Raha-automaattiyhdistys 1985, 57
3 Nurminen 1988, 197
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vaikeaa toiminnan luonteesta ja laadusta johtuen. Vaikeu
desta huolimatta tuotettavat suoritteet tulisi selvittää, 
sillä ne muodostavat suunnittelun keskeisen perustan. Toi
minnan suunnittelun perustaksi tulisi siten selvittää

mitä suoritteita tuotetaan 
tuotettavien suoritteiden laatutaso 
tuotettavien suoritteiden määrä.x

Suoritteilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä järjestö toi
minnallaan saa aikaan. Suoritteet voivat olla joko aineel
lisia (tuotteita) tai aineettomia (palveluksia tai toimen
piteitä). Suoritteet voivat olla joko loppusuoritteita tai 
sisäisiä suoritteita.1 2

Loppusuoritteita ovat hyödykkeet ja palvelut, joita järjes
tö toiminta-ajatuksensa pohjalta tuottaa joko ulkopuolisil
le tai järjestön jäsenille. Ne tyydyttävät sellaisenaan 
tarpeita, joita varten järjestö on perustettu.3 Välittömäs
ti järjestön tarkoituksen toteuttamista palvelevat loppu- 
suoritteet syntyvät järjestön varsinaisen toiminnan tulok
sena. Varsinaisen toiminnan eri aloina voidaan pitää esi
merkiksi koulutus-, tiedotus-, vaali-, tutkimus- ja jul
kaisutoimintaa, kansainvälistä toimintaa, tarvikevälitystä 
sekä kurssikeskuksen ylläpitoa ja käyttöä.4 Vastaavia lop
pusuoritteita ovat esimerkiksi koulutustilaisuudet, jäsen- 
lehdet, tutkimukset, kannatus vaaleissa, matkat ja julkai
sut .

Sisäiset suoritteet palvelevat järjestön sisäistä tarvetta 
ja edistävät välillisesti loppusuoritteiden aikaansaamista. 
Ne eivät vielä sellaisenaan tyydytä tarpeita, joita varten 
järjestö on olemassa.5 Sisäisiä suoritteita ovat esimerkik-

1 Nurminen 1988, 199
2 Nurminen 1988, 200
3 Nurminen 1988, 200
4 Kaukiainen 1978, 11-12
5 Nurminen 1988, 200
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si järjestön toiminta- ja taloussuunnitelma, sisäiset kou
lutustilaisuudet, sisäinen tiedotuslehti, laskelmat ja eri
laiset toimistorutiinit.

Järjestön toimintaa analysoitaessa ja suunniteltaessa tulee 
eritellä järjestön loppusuoritteet ja sisäiset suoritteet. 
Loppusuoritteiden määrän tulee olla riittävä, jotta järjes
tön toiminta-ajatuksen mukaisia tavoitteita edistetään eikä 
sisäisten suoritteiden tuottaminen vie liikaa voimavaroja.1

Eri asioiden kuvailu, arviointi ja vertailu edellyttää nii
den mitattavuutta. Toiminnan määrän, tehokkuuden, taloudel
lisuuden ja painopisteiden selvittäminen edellyttää sel
laisten mittayksikköjen kehittämistä, joilla suoritteiden 
määrää voidaan kuvata. Loppusuoritteiden mittayksikköinä 
voidaan käyttää mm. tapahtumakertoja (kurssien ja kokousten 
lukumäärä), osanottaja- ja käyttäjämääriä, yksikkö- ja kap
palemääriä (julkaisujen ja jäsentiedotteiden lukumäärä) 
sekä kustannuksia ja tuottoja (palkat, vuokrat, jäsenmak
sut). Jos suoritteiden määrää ei voida ilmaista mittayksi
kön avulla, voidaan toiminnan laajuutta pyrkiä kuvaamaan 
sijaismittojen avulla (esimerkiksi toimintaan käytetty työ- 
tai muu panos).2

Toiminnan arvioimisen tunnuslukuina voidaan käyttää keski
arvoja, jakaumia ja suhdelukuja. Keskiarvot voidaan laskea 
suoritekohtaisten tai toiminnanaloittaisten mittayksikkö- 
tietojen perusteella (esimerkiksi tilaisuuksien keskimää
räiset osanottajamäärät). Jakaumilla voidaan kuvata yksi
köiden jakautumista eri ryhmiin (koulutustilaisuuksien ja
kautuminen aihe- ja kohderyhmittäin). Suhdeluvut voivat 
liittyä esimerkiksi tietyn toiminnan tuottojen ja kustan
nusten väliseen suhteeseen.

Mittayksikköjen ja tunnuslukujen käyttö mahdollistaa eri 
toiminta- ja tavoitevaihtoehtojen selvittämisen, tavoit
teiden asettamisen ja niiden toteutumisen seuraamisen.

1 Nurminen 1988, 200-201
2 Nurminen 1988, 202
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Jotta asetettavat tavoitteet olisivat toimivia ja realis
tisia, tulisi ne määrittää useamman kuin yhden tekijän 
mukaan.1 Käyttämällä useita määritteitä varmistetaan ta
voitteiden saavutettavuus -sekä -ohjataan toimenpiteiden ja 
voimavarojen suunnittelua.

4.5.2.
Suunnittelun organisointi ja työvaiheet

Suunnittelun organisointiin vaikuttaa järjestön toiminnan 
laajuus, organisaatio ja toiminnanalojen lukumäärä. Lisäksi 
suunnittelutyön järjestämiseen ja menetelmiin vaikuttavat 
käytettävissä olevat tekniset apuvälineet (esimerkiksi tie
totekniikka ) .

Suunnittelu voidaan organisoida käyttäen kolmea eri tyyp
pistä suunnittelumenetelmää : 1) autoritaarista 2) demok
raattista ja 3) yhteistyömenetelmää. Autoritaarisessa mene
telmässä suunnittelun suorittaa johdon toimeksiannosta 
tietty henkilö tai yksikkö, joka hoitaa suunnittelun joko 
yksin tai antaa toiminnanaloille kiinteät, sitovat suunnit
teluohjeet sekä teknisestä toteuttamisesta että asiasisäl
löstä. Toiminnanaloista vastaavien henkilöiden harkintaval
ta suunnitelman sisältöön on vähäinen. Menetelmä saattaa 
olla käyttökelpoinen esimerkiksi budjettisuunnittelua aloi
tettaessa .1 2 Demokraattinen menetelmä on autoritaarisen me
netelmän vastakohta. Siinä ovat mukana kaikki suunnitelman 
toteuttamimisesta vastaavat henkilöt. Suunnitelmien asiasi
sältö laaditaan asianomaisilla vastuualueilla. Koordinoiva 
yksikkö vastaa asiasisältöjen koordinoinnista.3

Yhteistyömenetelmä, jota tavallisimmin käytetään, on auto
ritaarisen ja demokraattisen menetelmän yhdistelmä, jossa 
on pyritty yhdistämään menetelmien hyvät puolet. Suunnitel
mien asiasisältöehdotuksen laatiminen on toiminnanalojen

1 Kaukiainen 1978, 26
2 Riistämä & Jyrkkiö 1982, 292-293 ja 
Nurminen 1988, 202

3 Nurminen 1988, 202
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vastuulla. Koordinoiva henkilö tai yksikkö vastaa tällöin 
suunnittelun teknisestä toteuttamisesta ja laadinnan koor
dinoinnista sekä eri toiminnanaloja koskevien suunnitelmien 
yhteensovittamisesta. Yhteensovittamisen on tapahduttava 
yhteistyössä toiminnanaloista vastaavien henkilöiden kans
sa .1

Suunnittelua koordinoivan henkilön tai yksikön tehtävä on

huolehtia suunnittelun teknisestä toteuttamisesta 
eli käytettävien lomakkeiden luokitusten ym. suun
nittelusta, laadintaohjeiden ja aikataulujen laa
timisesta ja laadinnan koordinoinnista 
koota, yhteensovittaa ja esitellä suunnitelma jär
jestön johdolle
huolehtia mm. suunnitelman toimeenpanoon liitty
vistä ohjeista.1 2

Toiminnanalojen asiasisällöstä vastaavien henkilöiden teh
tävä on laatia ehdotus toimialan osalta suunnitelman asia
sisällöksi ja toteuttaa suunnitelmat.3

Suunnittelun toteuttaminen voidaan järjestää kuvion 12 
osoittamalla tavalla, joka perustuu edellä esitettyyn 
yhteistyömenettelyyn. Koordinoivana yksikkönä järjestössä 
voi toimia taloushallintoyksikkö.

1 Riistämä & Jyrkkiö 1982, 293 ja 
Nurminen 1988, 203

2 Nurminen 1988, 203
Nurminen 1988, 2033
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Kuvio 12
Järjestön suunnittelun organisointi

Määrittelee yleiset 
tavoitteet ja suunta
viivat

i
Antaa laadintaohjeet, 
-aikataulut, ohjaa 
laadintaa I
Laatii suunnitelman Toiminnan- Toiminnan- Toiminnan-

ala A ala В ala C

Hyväksyy suun
nitelman

t
Kokoaa 
suunnitelman, 
koordinoi eh
dotukset

t
Tekee ehdotuksen 
suunnitelman 
asiasisällös
tä

Lähde ; Raha-automaattiyhdistys 1985, 67

Suunnittelua ei tulisi ainakaan alkuvaiheessa ryhtyä to
teuttamaan liian yksityiskohtaisena ja hienojakoisena.1 
Suunnittelujärjestelmän kehittäminen ja suunnitelman laa
dinta tulisikin toteuttaa siten, että niihin käytetty työ
panos ei muodostuisi kohtuuttoman suureksi. Toisaalta on 
luonnollista, että suunnittelujärjestelmän luomis- ja käyn
nistämisvaiheessa tarvitaan suurempi työpanos kuin myöhem
min vuosittaisten suunnittelukierrosten hoitamiseen.1 2

Suunnittelun käynnistämisvaiheen järjestössä voivat liittyä 
esimerkiksi seuraavat vaiheet:

Järjestön toimintojen ja organisaation analysointi 
Keskustelu yleisistä tavoitteista 
Suunnittelun teknisen toteuttamisen selvittäminen 
Yksityiskohtaisen suunnittelun toteuttaminen.3

1
2

3
4

1 Nurminen 1988, 204
2 Nurminen 1988, 204
3 Raha-automaattiyhdistys 1985, 67-68
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Käynnistämisvaiheessa on analysoitava järjestön toimintaa, 
tavoitteita ja organisaatiota. Tällöin selvitetään järjes
tön nykyiset toimintamuodot ja niistä syntyvät suoritteet. 
Järjestön organisaatiota analysoitaessa tulee selvittää, 
noudattaako organisaatio toiminnanaloittaista jakoa ja 
ovatko eri toiminnoista vastaavien hekilöiden vastuualueet 
selkeät.1 Toiminnan nykytilaa analysoitaessa tavoitteena 
tulee olla toiminnan puutteiden ja epäkohtien selvittämi
nen, jotta ne voitaisiin tulevaisuudessa välttää ja siten 
tehostaa toimintaa. Suunnittelun pohjaksi on kartoitettava 
myös järjestön toimintaan ja talouteen vaikuttavat ulko
puoliset tekijät. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota 
niihin muutoksiin, jotka vaikuttavat toiminnan tarvetta 
lisäävästi, vähentävästi tai muuttavasti. 1 2

Toiminnan kehittämisen yleisten tavoitteiden määrittelemi
seksi ja selkiyttämiseksi on syytä, varsinkin suunnittelun 
alkuvaiheessa, käynnistää keskustelu yleisistä kehittämis
tavoitteista . Tässä yhteydessä tulee arvioida järjestön ny
kyisiä voimavaroja kuten esimerkiksi rahoitusta. Tavoit
teista tulee järjestössä käydä laaja keskustelu, vaikka 
niiden määrittäminen kuuluukin järjestön johdon tehtäviin. 
Laajapohjaisen keskustelun etuna on, että asetetut tavoit
teet tulevat paremmin hyväksytyiksi ja omaksutuiksi.

Suunnittelun tekniseen toteuttamiseen kuuluvat käytettävien 
suunnitteluasiakirjojen (lomakkeiden) ryhmitysten ja luo- 
kitteluiden suunnittelu. Tällöin on tärkeää, että mm. suun
nittelussa käytettävien lomakkeiden ryhmitykset ja luokit
telut ovat yhdenmukaisia järjestön toiminnan rakenteen 
(toiminnanalojen) ja organisaation (vastuualueiden) kanssa. 
Suunnittelun tekniseen toteuttamiseen kuuluu myös laadinta- 
työn organisointi ja suunnitteluaikataulun laatiminen.3

Kun toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet on määritetty 
ja tekniseen toteuttamiseen liittyvät kysymykset on rat

1 Raha-automaattiyhdistys 1985, 67
2 Nurminen 1988, 206
3 Nurminen 1988, 206
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kaistu, voidaan aloittaa yksityiskohtainen suunnittelu.1 
Tämä tapahtuu koordinoivan yksikön antamien ohjeiden ja 
aikataulun mukaisesti.

Asiasisältöä suunniteltaessa selvitetään kunkin toiminnan- 
alan yksityiskohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä suun
nitelmat näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Samassa yh
teydessä tulee myös analysoida toimintavaihtoehdot ja suo
rittaa niiden välinen edullisuusvertailu. Ehdotukset voivat 
käsittää lyhyen selostuksen toiminnanalakohtaisten tavoit
teiden toteuttamiseksi tarvittavista konkreettisista toi
menpiteistä, niiden ajoituksesta sekä tarvittavista voima
varoista. Erityisesti tulisi pyrkiä selostamaan toiminnan 
olennaiset muutokset ja uudet järjestelyt. Eri toiminnana- 
loja koskevat ehdotukset tulisi laatia valmiiksi siihen 
muotoon, johon suunnitelma kokonaisuudessaan myöhemmin 
kootaan.

Koordinointiyksikkö tai -henkilö kokoaa ja koordinoi suun
nitelmat tehtyjen ehdotuksien pohjalta. Usein koordinoiva 
yksikkö joutuu käymään ennen suunninitelman lopullista val
mistumista neuvotteluja toiminnanalojen kesken. Tässä vai
heessa on usein tarpeen käydä alustavia keskusteluja suun
nitelmista myös järjestön hallituksessa.

Lopullisessa muodossa oleva suunnitelma esitetään järjestön 
johdon hyväksyttäväksi. Suunnitelma voidaan esittää järjes
tön ylimmälle päättävälle elimelle (esimerkiksi yhdistyksen 
kokoukselle) hyväksyttäväksi mutta tämä ei välttämätöntä, 
sillä ylin päättävä elin voi ottaa kantaa toiminnan kehit
tämisen yleisiin suuntaviivoihin muutenkin kuin yksityis
kohtaisen suunnitelman pohjalta.1 2

Järjestön omat tarpeet (säännöt) sekä ulkopuolisten sidos
ryhmien vaatimukset (avustushakemuksien jättöäjät) määrää
vät käytännössä pitkälti suunnittelun työvaiheissa nouda
tettavan aikataulun. Kuviossa 13 on esitetty malli suuren

1 Nurminen 1988, 207
2 Nurminen 1988, 208
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järjestön suunnitelman laadintaa koskevasta aikataulusta 
joka vastaa Raha-automaattiyhdistykselle jätettävän avus 
tusanomuksen päivämääriä.

Kuvio 13

Suunnitelman laadinta-aikataulu 
suuressa järjestössä

Kuukausi Koordinoiva
yksikkö/ryhn
henkilö

Järjestön johto Toiminnanalat

TAMMI

HELMI
Käynnistys-
keskusteluMAALIS

HUHTI

Toiminnan-
alakohtainen
suunnitelmien
laadinta

TOUKO

KESÄ

HEINÄ

Suunnitelman
kokoaminen
yhteensovittam.SYYS

Suunnitelman
hyväksyminenLOKA Hakemusten täydennys Hakemukset/

Raha-automaat
tiyhdistysMARRAS

SVOLxi mukai
nen toteutta
missuunnitel
man alistus 
ao. valtion 
keskusviras
tolle

JOULU

Suunnitelman toimeenpanon 
valmistelua

TAMMI

Lähde: Raha-automaattiyhdistys 1985, 70

Myöhemmin suunnittelukierroksia toteutettaessa voidaan hyö
dyntää alkuvaiheessa tehtyä työtä. Esimerkiksi toimintojen 
ja organisaation analysointia sekä yleisten tavoitteiden 
selvittämistä, mikä liittyy suunnittelun käynnistämiseen, 
ei ole tarpeen suorittaa joka vuosi.
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5
KOKOOMUSYHTEISÖN ESITTELY
5.1
Kokoomusyhteisön organisaatio ja hallinto

Tutkielmassa esimerkkipuolueena käsitellään Kansallinen Ko
koomus r.p:ta ja sen ympärille rakentuvaa puolueyhteisöä, 
jota kutsutaan työssä kokoomusyhteisöksi tai puolueyhtei- 
söksi. Kokoomusyhteisö muodostuu itse puolueesta, jonka 
järjestöjäseniä ovat perus-, kunnallis-, alue- ja piirijär
jestöt sekä lähijärjestöistä, joista osa on puolueen jär
jestö jäseniä ja osa toimii muuten läheisessä yhteistyössä 
puolueen kanssa.

Kokoomusyhteisössä puolueen jäsenliittoja lähijärjestöistä 
ovat Kokoomuksen Naisten Liitto ry. (KNAL), Kokoomuksen 
Nuorten Liitto ry. (KNL) ja Kokoomuksen Opiskelijaliitto 
Tuhatkunta ry. (TK) alaorganisaatioineen. Muita lähijär
jestöjä ovat mm. Porvarillinen Varhaisnuorisoliitto ry.
(PVL), Kansallinen Eläkeläisliitto ry. (KEL) ja Kansalli
nen Sivistysliitto ry. ja sen opintokeskus (KANSIO). Li
säksi puolueyhteisöön kuuluu säätiöitä, sanomalehtiä, kan
sanopisto (Paasikivi-opisto), eduskuntaryhmä jne.1

Sisäisesti puolueyhteisön organisaatio voidaan jakaa kah
teen erilaiseen osaan yhteisössä toimivien henkilöiden ase
man perusteella: luottamus- ja toimihenkilöorganisaatioon. 
Toiminnan sisällöstä päättävät lopullisesti luottamushen
kilöt. Toimihenkilöiden tehtävä on asioiden valmistelu 
luottamushenkilökäsittelyä varten sekä päätöksien toimeen
pano. Toimihenkilöorganisaatio voidaan edelleen jakaa 
poliittiseen ja tekniseen henkilökuntaan.

Puolueyhteisön eri osien hallintoa koskevat määräykset ovat 
niiden säännöissä. Yhteisön keskustason organisaatiota voi
daan havainnollistaa kuviolla 14.

1 Katso liite 1
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Kuvio 14
Puolueyhteisön keskustason organisaatio

Työva1iokunta Toimikunnat

Keskustoimisto

PUOLUEHALLITUS 
(Liittohallitus)

PUOLUEVALTUUSTO

PUOLUEKOKOUS 
(Liittokokous)

Puolueen korkein päättävä elin on yleensä joka toinen vuosi 
kokoontuva puoluekokous, jossa edustusoikeus on kaikilla 
puolueen järjestöjäsenillä ja niillä läheisjärjestöillä 
alaorganisaatioineen, jotka ovat puolueen jäseniä (KNAL, 
KNL, TK). Puoluekokous valitsee puolueelle johtoelimet (pu
heenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluevaltuusto) puolueko
kousten väliseksi ajaksi. Lisäksi puoluekokous päättää kes
keisimmistä politiikan sisältökysymyksistä (mm. puolueen 
periaateohjelmasta) sekä puolueen järjestöllisen toiminnan 
kehittämisen suuntaviivoista.

Puoluekokousten välillä ylin päättävä elin on puoluekokouk
sen kaksivuotiskaudeksi valitsema puoluevaltuusto, johon 
kuuluu 61 jäsentä edustaen puolueen kaikkia piirijärjestö
jä. Valtuuston tehtävänä on päättää mm. puolueen keskipit
kän aikavälin politiikasta, toimintasuunnitelmasta ja ta
lousarvioista sekä tilinpäätöksestä. Puoluekokouksen ja 
puoluevaltuuston päätöksien toimeenpanosta vastaa kokoo
muksessa puoluevaltuuston yksivuotiskaudeksi valitsema puo-
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luehallitus. Hallituksen tehtävänä on lisäksi puolueen ly
hyen aikavälin politiikasta ja toiminnasta päättäminen. 
Puoluehallitukseen kuuluu 22 jäsentä mukaanlukien puolueen 
puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.

Puolueen hallinnosta vastaa puoluehallituksen työvaliokun
ta, johon kuuluu puolueen puheenjohtajan ja varapuheenjoh
tajien lisäksi puoluehallituksen valitsemat luottamushenki- 
lötaloudenhoitaja ja kaksi muuta jäsentä. Työvaliokunta kä
sittelee runsaasti mm. puolueen taloudenhoitoon liittyviä 
asioita. Lisäksi puoluehallituksen alaisuudessa työskente
lee useita työryhmiä ja toimikuntia, jotka toimivat asian
tuntija- ja valmistelueliminä erikoisalallaan. Puolueen 
keskustoimisto toimii luottamushenkilöorganisaation alai
suudessa puolueen sääntöjen, keskustoimiston johtosäännön 
ja työsuhdeohjesäännön mukaisesti.

Jäsen- ja erityisliittojen korkeimpana päättävänä elimenä 
toimii yleensä vuosittain kokoontuva liittokokous, jossa 
ovat edustettuina järjestön jäsenyhdistykset eli piiri- ja 
paikallisyhdistykset. Liittokokous valitsee liiton johto
elimet, päättää tärkeimmistä poliittisista kannanotoista 
sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Kokous kä
sittelee lisäksi mm. toimintakertomuksen ja taloudenhoi
toon liittyvät asiat (tilikertomus ja tilinpäätös).

Liittokokouksien välillä toimeenpanovaltaa käyttää liit
tohallitus. Liittohallitus valitsee käsittelyynsä tulevi
en asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitamista 
varten työvaliokunnan. Se voi asettaa myös erilaisia toimi
kuntia ja työryhmiä. Suurimmilla lähijärjestöillä on kes
kustoimisto puoluetoimiston yhteydessä. Toimiston esimie
henä toimii liiton pääsihteeri sekä hänen alaisenaan po
liittisia ja teknisiä sihteereitä. Lisäksi liitoilla voi 
olla piirisihteereitä, jotka vastaavat toimihenkilöinä 
kunkin piirijärjestön alueella tapahtuvasta toiminnasta. 
Lähijärjestöjen taloudenhoidosta vastaa joko talouspäällik
kö tai -sihteeri sekä luottamushenkilötaloudenhoitaja. 
Usein työvaliokunta käsittelee suurimman osan talouden
hoitoon liittyvistä asioista.
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Puolueyhteisön toimihenkilöiden keskeiset tehtävät on mää
ritelty puoluehallituksen hyväksymässä keskustoimiston 
johtosäännössä ja puoluehallituksen työvaliokunnan vahvis
tamassa työsuhdeohjesäännössä. Lisäksi lähijärjestöjen toi
mistoilla voi olla omat johtosäännöt. Johtosäännön mukaan 
puolue ylläpitää puolueen asioiden hoitamista varten kes
kustoimistoa, joka panee toimeen puoluekokouksen, puolue- 
valtuuston ja puoluehallituksen päätökset, avustaa ja ohjaa 
puolueyhteisön toimintaa puolueen ohjelmien ja sääntöjen 
mukaisesti sekä hoitaa muut johtosäännössä mainitut tehtä
vät.1 Keskustoimistoa johtaa puoluesihteeri, jonka asema ja 
tehtävät määritellään puolueen säännöissä. Puoluesihteeri 
toimii puolueen keskustoimiston henkilökunnan ja piirijär
jestöjen toiminnanjohtajien esimiehenä.

Puolueen siirryttyä hallitusvastuuseen keväällä 1987 osas
tojako uudistettiin vuoden 1988 alusta. Uudistettu osasto
jako on: järjestö-, suunnittelu- ja tiedotusosasto. Osas
toja johtavat osastopäälliköt. Uudistuksen tavoitteina on 
ollut vastata hallitusaseman asettamiin vaatimuksiin, te
hostaa poliittista toimintaa sekä suunnata toimintaa voi
makkaammin ulospäin. Tätä ennen keskustoimiston henkilöstö 
oli ryhmitelty järjestö-, poliittiseen ja hallinto-osas
toon. Puolueyhteisön keskustoimistojen organisaatiota on 
havainnollistettu kuviossa 15, jossa on mukana myös lähi— 
järjestöjen keskustoimistot.

1 Keskustoimisto 1988, 1
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Kuvio 15
Keskustoimistojen organisaatio

siht. siht.

toim. 
hkunt.

toim. 
hkunt.

toim.
kunta

toim.
hkunt.

siht.

KNAL
KNL
TK

NYKY
PÄIVÄ

KANSIO

Puolue
sihteeri

Tied.
osasto

Tied.

osasto
Järj.

Hall.
pääll.

Suunn.
osasto

poliittiset
sihteerit

toimisto-
henkilökunta

Järjestöosaston tehtävänä on mm. vastata puolueen talouden
hoidosta, henkilöstöhallinnosta, puolueyhteisön vaalival
misteluista, koulutustoiminnasta, konttoripalveluista, or
ganisaation kehittämisestä, tietojenkäsittelystä sekä puo
lueen ja sen läheisjärjestöjen toiminnan koordidinoinnista. 
Osaston päällikkönä toimii hallintopäällikkö. Suunnittelu
osaston keskeisimpiä tehtäviä ovat puolueen politiikan 
suunnittelu ja valmistelu (ohjelmatyö, kannanotot, puolue
johdon julkisten esiintymisten sisältö), kansainvälinen 
toiminta, kunnallispoliittinen toiminta ja tutkimustoimin
ta. Osaston päällikkönä toimii suunnittelupäällikkö. Tie
dotusosaston tehtäväalueisiin kuuluu puolueyhteisön sisäi
nen ja ulkoinen tiedotustoiminta, Nykypäivä-lehden toimit
taminen, julkaisutoiminta sekä puolueen kampanjointiin ja 
markkinointiin liittyvä tehtävät. Kaaviossa Nykypäivä-lehti 
on esitetty omana yksikkönään, koska se muodostaa melko it
senäisen toiminnallisen yksikön.

Puolueyhteisön hallintoon, järjestöön ja taloudenhoitoon 
liittyviä tehtäviä on keskitetty järjestöosastolle. Lisäk
si on pyritty täsmentämään ja selkiyttämään yhteisön eri
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osien välisiä suhteita sekä määrittämään niiden kehittämi
sestä vastaava henkilö (hallintopäällikkö).

Useimpien lähijärjestöjen keskustoimistot toimivat puolu
een keskustoimiston yhteydessä. Hallinnollisesti ne ovat 
kuitenkin itsenäisiä, eivätkä siten liity kiinteästi osaksi 
puolueen keskustoimistoa. Tavoitteena on pidetty keskustoi
mistojen yhteistyön parantamista koko puolueyhteisön ta
voitteita palvelevalla tavalla.

5.2
Kokoomusyhteisön taloudesta

Kokoomusyhteisön talouden tarkastelun kannalta keskeisim
piä yksikköjä ovat talouden volyymin perusteella puolue 
sekä läheisjärjestöistä KANSIO, KNAL, KNL ja KEL. Näiden 
organisaatioiden taloutta kuvaa taulukko 2, jossa on eri
telty niiden vuoden 1985 tuloslaskelman mukaiset tuotot ja 
kulut. Joiltakin osin luvut sisältävät ristikkäisiä mak
suvirtoja (esimerkiksi avustuksia), joita ei ole eliminoi
tu.

Taulukko 2
Eräiden puolueyhteisön organisaati- 
tioiden tuotot ja kulut v. 1985

Organisaatio Tuotot Kulut
Kansallinen Kokoomus*
KANSIO
KNAL
KNL
KEL

21 962 000
3 102 000
1 303 000
2 537 000 
2 210 000

22 075 000 
2 924 000
1 313 000
2 589 000 
2 224 000

(* luvut perustuvat v. 1984 tilinpäätökseen)
Lähde ; ko. yhteisöjen tilinpäätökset ja tuloslaskelmat 
vuosilta 1984 ja 1985

Kokonaistuotot ja -kulut sisältävät myös piirijärjestöjen 
tuotot ja kulut niiltä osin kuin ne esiintyvät tuloslaskel
missa. Pääasiassa nämä erät muodostuvat piirijärjestöille 
ohjattavista valtionavuista ja jäsenmaksuosuuksista.
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Tärkeimmät tulolähteet ovat: julkinen tuki (puoluetuki, 
valtionapu), jäsenmaksut, osanottomaksut, lehtien ilmoitus- 
tulot, materiaalin myyntitulot ja erilaiset keräystulot. 
Puolueen tärkeimpien tuottojen jakaantuminen v. 1984 on 
esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3
Puolueen tuotot v. 1984

H o o o i%1
1) Puoluetuki 11 154 52,5
2) Lehdistötuki (puolue) 4 289 20,2
3) Julkaisutoiminta 3 010 14,2
4) Tukimaksut 1 490 7,0
5) Jäsenmaksut 1 297 6,1

Lähde : Kokoomuksen tuloslaskelma v. 1984

Suurin osa menoista aiheutuu vakinaisen henkilökunnan pal
koista ja sosiaalikuluista. Esimerkiksi puolueen palkka- ja 
muut henkilökulut olivat v. 1984 noin 6,4 miljoonaa markkaa 
eli n. 29 % kokonaiskuluista. Vuosina 1987-1988 puolueen 
taloutta rasitti voimakkaasti osallistuminen kolmiin vaa
leihin, minkä vuoksi puolue velkaantui nopeasti. Tänä 
aikana puolueen vieraan pääoman määrä kasvoi noin 10,6 mil
joonaa markkaa, minkä vuoksi mm. puolueen korkokulut kas- 
voivat huomattavasti.1 V. 1988 puolueen korkokulut olivat 
noin 2,5 miljoonaa markkaa eli 11 % puolueen saamasta 
julkisesta tuesta.

Puolueen taloudenhoidosta vastaa hallintopäällikkö apunaan 
konttoripäällikkö. Lisäksi puolueella on taloussihteeri ja 
kassanhoitaja. Kaikilla lähijärjestöillä on oma talouspääl
likkö tai -sihteeri, joka vastaa järjestön taloudenhoidos
ta. Puolueen nuorisojärjestöjen taloudenhoitoa on rationa
lisoitu keskittämällä tehtävät yhteiselle talouspäälliköl
le. Kaikkiaan puolueyhteisön keskustasolla työskenteli v. 
1987 kymmenen henkilöä, joiden päätehtävänä oli osallistua 
joko puolueen taloudenhoitoon tai vastata oman järjestönsä

1 Kansallisen Kokoomuksen tilipäätökset 1986 ja 1988
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taloudenhoidosta. Kaikki puolueyhteisön osat hoitavat 
yleensä itsenäisesti myös varainhankinnan, valtionapuasiat 
sekä maksuliikenteen.

Tietotekniikan hyödyntäminen puolueyhteisön taloushallin
toon on kehitysvaiheessa. Puoluetoimistoon on hankittu 
keskustietokone ja v. 1988 aloitettiin koko yhteisön kat
tavan tietokonejärjestelmän luominen. Järjestelmään yhdis
tetään keskustoimisto, eduskuntaryhmän kanslia, piiri- 
ja lähijärjestöt.

5.3
Puolueen toiminnan ja talouden suunnittelu
5.3.1
Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Puolueen1 toiminnan suunnittelun lähtökohta on puolueen 
sääntöihin kirjattu toiminnan tarkoitus, jonka toteuttami
seksi puolue pyrkii toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnas
sa. Puolueen toimintaa suunnitellaan kalenterivuosittain 
laatimalla toimintasuunnitelma. Pidemmällä aikavälillä 
toimintaa ei suunnitella lukuunottamatta vaalien kampan- 
jasuunnitelmia.

Toimintasuunnitelma on jaettu sisällöllisesti toiminnalle 
olennaisiin toimintakohteisiin.P 2 Toimintasuunnitelmassa ku
vataan yleisiä periaatteita ja tavoitteita, joita kullakin 
toimintasektorilla pyritään toteuttamaan. Konkreettisia 
toimintoja tai mitattavia tavoitteita suunnitelmassa on 
vähän.

Puolueen sääntöjen mukaan syyskuussa pidettävä puolueval
tuuston kokous hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitel-

1 Puolueen toiminnan ja talouden suunnittelua 
käsittelevät kappaleet perustuvat Lepistön 
Pekkalan haastatteluihin ja

2 Toimintasuunnitelman sisältö: 1) Yleistä, 2) Järjestötoi
minta, 3) Vaalitoiminta, 4) Koulutustoiminta, 5) Kunnallis- 

"*"пеп toiminta, 6) Ay-toiminta, 7) Tiedotus, 8) Nyky
päivä -lehti, 9) Ohjelma-, tutkimus- ja suunnittelutoiminta, 
10) Kansainvälinen toiminta ja 11) Talous
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man. Tämän vuoksi toiminnan suunnittelu ajoittuu elo- ja 
syyskuuhun. Vastuu toimintasuunnitelman laatimisesta on 
keskustoimiston toimihenkilöillä. Laatiminen tapahtuu osas
toittain puoluesihteerin johdolla. Keskeisimmät toiminnan 
suunnitteluun vaikuttavat tekijät ovat vaalitoiminta ja 
käytettävissä olevat talousresurssit. Toimintasuunnitelman 
laatimisen vaiheet on esitetty kuviossa 16.

Kuvio 16
Puolueen toimintasuunnitelman laatiminen

TOIMINTASUUNNITELMA

Puoluevaltuusto-käsittely

Keskustoimiston
suunnittelukokous

Työvaliokunta- ja
puoluehallitus-
käsittelyt

Osastokohtaiset
toiminta-alueen
suunnitelmat

Toimintasuunnitelman laatimisen ensimmäisessä vaiheessa 
keskustoimiston osastot hahmottelevat luonnoksen toiminta- 
alueensa toimintasuunnitelmaksi. Suunnittelun lähtökohtina 
ovat edellisten vuosien toimintasuunnitelmat ja -kertomuk
set, kuluvan vuoden sekä oletettavat suunnittelukauden toi
minnot ja tapahtumat (esimerkiksi vaalit).

Toisessa vaiheessa osastojen suunnitelmaluonnokset käsitel
lään puolueen keskustoimiston suunnittelukokouksessa, jota 
johtaa puoluesihteeri. Tässä yhteydessä käsitellään mahdol
liset korjaus- ja muutosesitykset tehtyihin luonnoksiin. 
Sisäisen suunnittelukokouksen lisäksi tapahtuu osastojen 
välistä luonnoksien yhteensovittamista mm. taloussuunnit
telusta vastaavan järjestöosaston kanssa, jonka tehtävä on 
lähinnä pyrkiä selvittämään suunniteltujen toimintojen kus-
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tannusvaivaikutukset sekä määrittämään niiden toteutetta
vuuden realistisuus.

Kolmannessa vaiheessa toimintasuunnitelman laatiminen siir
tyy luottamushenkilöiden käsittelyyn: ensin puoluehalli
tuksen työvaliokunnalle ja sitten puoluehallitukselle. Nämä 
elimet tekevät suunnitelmaluonnokseen haluamiansa korjauk
sia. Neljännessä vaiheessa puoluehallituksen toimintasuun- 
nitelmaesitys tulee puoluevaltuuston käsittelyyn, joka teh
tyään haluamansa muutokset hyväksyy suunnitelman.

Puolueen lähijärjestöt eivät varsinaisesti osallistu toi
minnan suunnitteluun, vaan ne suunnittelevat toimintansa 
itsenäisesti. Niinpä niiden suunnitelmat ja toiminnan pai
notukset voivat poiketa huomattavasti puolueen toiminta
suunnitelmasta. Yksilöidympien toimintojen suunnittelussa 
(esimerkiksi vaalikampanjat) lähijärjestöillä on kiinteämpi 
yhteys puolueen suunnitteluun.

Puolueen jäsenliitot ovat edustettuina puoluehallituksessa 
ja -valtuustossa, mikä periaatteessa mahdollistaa yhdiste
tyn suunnitteluun. Lisäksi jäsenliittojen toimintasuunni
telmat hyväksytään puolueen suunnitelmia myöhemmin, mikä 
tarjoaa mahdollisuuden suunnitelmien koordinointiin.

Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskuksen (KANSIO) osuus 
puolueen toiminnan suunnittelussa korostuu muita lähijär
jestöjä enemmän, koska se vastaa pitkälti toimintasuunni
telmaan sisältyvien koulutustavoitteiden ja -sisältöjen 
toteuttamisesta puolueyhteisössä. Lisäksi Paasikivi-opis- 
ton kanssa suunnitellaan puolueen toimintasuunnitelmaan 
sisällytettyjen poliittisten ja koulutuksellisten asioiden 
käytännön toteutus (esimerkiksi Paasikivi-opistolla järjes
tettävät koulutustilaisuudet ja opiston tuottama koulutus
materiaali) .

Toimintasuunnitelman toteutumisen seurantaa ei ole järjes
tetty systemaattisesti. Vertailu suunnitellun ja toteutu
neen toiminnan välillä tapahtuu, kun laaditaan toimintaker
tomusta puoluevaltuuston kevätkokoukselle, joka pidetään



61

toukokuussa toimintavuoden jälkeisenä keväänä. Suunnitel
mien toteumisen valvonta on siten lähinnä toteavaa jäl- 
kikontrollia. Keskustoimistossa seurataan toimintasuun
nitelman toteutumista kahdesta kolmeen kertaan vuodessa 
järjestettävissä toimistokokouksissa, joita ei pidetä 
säännöllisesti. Raportointi kokouksissa tapahtuu suulli
sesti. Toimistokokouksien ohella puoluesihteeri, osastot 
ja toimikunnat seuraavat vaihtelevasti suunnitelmien toteu
tumista.

Laadittujen toimintasuunnitelmien toteutumisen puutteelli
sen valvonnan katsotaan johtuvan toiminnan luonteesta ja 
tuloksien vaikeasta mitattavuudesta. Suunnitelmat laaditaan 
hyvin yleisellä tasolla ja ne sisältävät vähän konkreetti
sia tavoitteita, joiden saavuttamista voitaisiin tai kan
nattaisi valvoa.

5.3.2
Talouden suunnittelu ja seuranta

Puolueen talouden suunnittelua varten laaditaan kalenteri
vuosittain talousarvio. Muodollisesti talouden suunnittelu 
tapahtuu samanaikaisesti toiminnan suunnittelun kanssa, 
koska talousarvio hyväksytään samassa puoluevaltuuston 
syyskokouksessa kuin toimintasuunnitelma. Periaatteessa ta
lousarvio on siten toimintasuunnitelma rahallisessa muodos
sa .

Talouden suunnittelujakson pituuden valintaan on vaikutta
nut puolueen sääntöjen lisäksi keskeisten tulolähteiden 
(puolue- ja lehdistötuen) suuruuden määräytyminen vuosit
tain valtion tulo- ja menoarvioissa. Pidemmän aikavälin 
taloussuunnitelmia ei ole laadittu, joskin vuoden 1987 
eduskuntavaalien jälkeen on harkittu vaalikauden kattavan 
(neljä vuotta) talouden runkosuunnittelun aloittamista.

Puolueen talouden suunnittelussa ja talousarvion laatimi
sessa keskeisin asema on järjestöosastolla, erityisesti 
hallinto- ja konttoripäälliköillä. Talouden suunnitteluun 
osallistuvat myös puoluehallituksen työvaliokunta, puolueen
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piirijärjestöt ja keskustoimiston muut osastot. Lisäksi lä
hi järjestöillä on vähäinen rooli, joka koskee lähinnä neu
votteluja niiden puolueelta saamista avustuksista ja käy
tettyjen keskustoimiston toimistoteknisten palvelujen ve
loituksesta .

Puolueen talouden suunnittelua ja valvontaa varten raken
nettuun laskentajärjestelmään kuuluu tietokonepohjainen 
kirjanpitojärjestelmä, jolla hoidetaan kirjanpitolainsää
dännön mukainen liikekirjanpito. Siten kirjanpidon tehtävä 
on puolueen toiminnan tuloksen laskeminen. Laskentajärjes
telmää ei ole suunniteltu tuottamaan toiminnasta ja talou
desta erilaisia suunnittelu-, tarkkailu- tai informointi- 
laskelmia, vaikka käytettävissä oleva kirjanpitosovellus 
mahdollistaisi esimerkiksi kustannuspaikkalaskennan. Kir
janpitojärjestelmän hyödyntämistä toiminnan ja talouden 
suunnittelussa on vaikeuttanut myös liiketapahtumien kir
jaamiseen liittyneet hankaluudet järjestelmän käyttöönot
tovaiheessa .

Puolueen talousarvio1 on rakenteeltaan jaoteltu aatteelli
sen yhteisön tuloslaskelmakaavan mukaisesti varsinaiseen 
toimintaan, sijoitustoimintaan, varainhankintaan ja pää
oman käyttöön. Varsinainen toiminta on edelleen jaettu 
alaryhmiin keskeisten toimintakohteiden mukaisesti.

Talousarvion laatimisen ensimmäisessä vaiheessa hallinto- 
osasto laatii edellisvuosien ja kuluvan vuoden toteutunee
seen talousarvioon pohjautuen yleiset periaatteet työvalio
kunnan käsittelyä varten. Työvaliokunta käy periaatteista 
keskustelun sekä päättää talousarvion laadinnassa noudetta
vista yleisiinjöista ja tavoitteista ( esimerkiksi paino
tettavat toimintakohteet, varainhankinnan tavoitteet).

Toisessa vaiheessa järjestöosasto arvioi edellisten vuo
sien ja kuluvan vuoden toteuman pohjalta toimintakohde- 
kohtaisen perustan talousarviolle. Tällöin arvioidaan toi
mintakohteiden kulut ja käytettävissä olevat resurssit.

1 Katso liite 4
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Kolmannessa vaiheessa osastot suunnittelevat annettujen 
periaatteiden ja edellisvuosien toteuman perusteella re
surssien käytön ja laativat esitykset osastojen budjeteik
si .

Suunniteltujen toimintojen kustannukset arvioidaan pääasi
assa ilman erityisiä laskelmia tai selvityksiä henkilökoh
taisen tuntuman ja mahdollisten edellisvuosien vastaavien 
toimintojen perusteella. Suurempia toimintoja ja tapahtumia 
varten osastoille varataan talousarviossa arviolta resurs
seja. Noudatettava menettely johtuu perinteestä. Lisäksi 
erilaisten poliittisten toimintojen kustannuksien arvioi
mista pidetään vaikeana, jollei mahdottamana, tehtävänä.

Neljännessä vaiheessa järjestöosasto tekee tarpeelliset 
korjaukset osastojen laatimiin budjettiesityksiin. Tähän 
vaiheeseen liittyvät järjestöosaston ja asianomaisten osas- 
topäällikköiden väliset neuvottelut budjettiluonnoksista. 
Lisäksi budjettia käsitellään keskustoimiston kokouksissa. 
Vaikka osastopäälliköt ovat mukana talousarvion laadinnas
sa, käytännössä heidän osuutensa ja merkityksensä talousar
vion laadintaan on suhteellisen pieni. Lähijärjestot neu- 
vottelevat järjestöosaston kanssa tässä vaiheessa lähinnä 
puolueelta saamiensa avustuksien suuruudesta, joista pääte
tään puolueen talousarvion osana (avustukset).

Viidennessä vaiheessa talousarvioluonnos tulee uudelleen 
luottamushenkilöelimien käsittelyyn. Ensin luonnoksen kä
sittelee työvaliokunta ja puoluehallitus, minkä jälkeen se 
käsitellään puolueen piirijärjestöjen ja toiminnanjohtajien 
kokouksessa, jotta sen hyväksyminen puoluevaltuuston ko
kouksessa varmistetaan. Piirijärjestöjen osallistuminen 
talousarvion käsittelyyn liittyy puoluetuen piireille koh
distettavan osuuden suuruudesta päättämiseen sekä sen jaka
miseen piirijärjestöjen kesken. Koska piirijärjestöt voivat 
käytännössä hyvin voimakkaasti vaikuttaa puoluevaltuuston 
päätöksentekoon, puolueen taloushallinto on sidottu neuvot
telujärjestelmään piirijärjestöjen kanssa.
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Piireille kohdistettavan puoluetuen jakoperusteena on ollut 
saavutetun edun periaate, josta ollaan vähitellen siirrytty 
kohti kokonaisuuden huomioon ottavaa menettelyä. Tähän ke
hitykseen on vaikuttanut taloussuunnittelun realistisuuden 
lisääntyminen puolueyhteisön eri osissa.

KANSIOn yhteys puolueen talouden suunnitteluun on muita 
lähijärjestöjä kiinteämpi, koska osa puolueen poliittiseen 
toimintaan liittytyvästä koulutustoiminnasta sekä toteute
taan että rahoitetaan KANSIOn opintotoimintaan saamalla 
valtionavulla. Käytännössä KANSIOn ja puolueen välinen yh
teistyö toteutuu talouden suunnittelussa kahdella tasolla : 
1) KANSIOn opintojohtaja osallistuu puolueen osastojen 
työskentelyyn mm. yhteisissä suunnittelukokouksissa ja 2) 
KANSIOn talouspäällikkö on säännöllisesti yhteydessä jär- 
jestöosastoon.

Paasikivi-opiston ja puolueen talouden suunnittelun yhteis
työ koskee lähinnä opiston pääomatalouden hoitoa, jota on 
rahoitettu puolueen talousarviossa päätetyin varoin. Jär- 
jestöosasto valvoo Paasikivi-opiston taloutta ja toimintaa 
mm. siten, että hallintopäällikkö on sekä opistoa ylläpitä
vän kannatusyhdistyksen sihteeri että osallistuu opiston 
toiminnasta vastaavan johtokunnan työskentelyyn.

Hyväksytyn talousarvion toteutumista seuraavat järjestö- 
osasto (hallinto- ja konttoripäälliköt), työvaliokunta, 
puoluehallitus, puoluevaltuusto ja tilintarkastajat. Ta
lousarvion toteutumisen seurantaa varten ei puolueessa ole 
kehitetty raportointijärjestelmää, joka tuottaisi sään
nöllisesti informaatiota taloushallinnosta ja muusta toi
minnasta vastaaville luottamuselimille ja toimihenkilöille.

Puoluehallituksen ja -valtuuston seuranta toteutuu jälkikä
teen lähinnä sääntömääräisen tilinpäätöksen käsittelyn sekä 
hyväksymisen muodossa. Työvaliokunta seuraa talousarvion 
toteutumista järjestöosaston antamien raporttien perusteel
la. Tämä seuranta ei ole jatkuvaa ja systemaattista vaan 
toteutuu lähinnä, kun työvaliokunta tai järjestöosasto ha
luaa asiaa käsiteltävän työvaliokunnassa.
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Eri osastot seuraavat oman talousarvioinsa toteutumista 
vaihtelevasti riippuen sekä osastopäällikön että osaston 
poliittisten sihteerien kiinnostuksesta. Systeemaattista 
osastojen omaa talousarvion toteutumisen valvontaa ei 
tapahdu, joten osastot ja niiden poliittiset sihteerit 
eivät saa palautetta resurssiensa käytöstä. Siten he eivät 
aina tiedä, kuinka paljon heillä on resursseja käytettävis
sä. Toisaalta osastopäälliköillä ja poliittisilla sihtee
reillä ei ole ollut selkeää budjettivastuuta, joten heidän 
ei ole tarvinnut olla kiinnostuneita toiminnan taloudesta.

Järjestöosasto, jonka vastuulla talouden suunnittelu on, 
pyrkii seuraamaan talousarvion toteutumista. Talousarvion 
toteutumisen seurantatiedot saadaan kirjanpidosta, jonka 
tietoja verrataan talousarvioon ja edellisien vuosien to
teutumaan. Talousarvion seurantaa ei kuitenkaan ole orga
nisoitu säännöllisesti tapahtuvaksi toiminnaksi. Projek
tiluonteisia toimintoja pyritään tarvittaessa seuraamaan 
erikseen yksityiskohtaisesti (esimerkiksi arpajaiset).

Puolueen talousarvio laaditaan puolesta puoleentoista 
vuotta ennen varsinaista toimintaa, joten toiminnan luon
teesta johtuen joudutaan usein toteuttamaan toimenpiteitä, 
joita ei ole tiedetty toimintasuunnitelmaa ja talousarviota 
laadittaessa (esimerkiksi vaalikampanjan sisältö ja muodot 
muuttuvat useasti kampanjan kuluessa). Tämä suunnittelu- 
ajankohdan ja toiminnan toteutuksen välinen aika vähentää 
osaltaan talousarvion hyödyllisyyttä talouden suunnittelus
sa .

Talouden suunnittelun osana puolueen ja sivujärjestöjen 
keskustoimistojen tarvitsemien toimistoteknisten palvelu
jen (mm. toimistotilat, painatukset, kopioinnit ja pos
titus) tuottamiseen on viimeisten kahden vuoden aikana 
kiinnitetty runsaasti huomiota. Tavoitteena on ollut mm. 
kustannussäästöjen aikaansaaminen ja toiminnan tehokkuu
den lisääminen. Konttoripalvelujen tuottamisessa ja tar
vikkeiden hankinnassa on karsittu alihankkijoiden määrää 
ja pyritty suurempiin toimitussopimuksiin yhdistämällä 
myös piirijärjestöjen hankinnat keskustoimiston yhtey-
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teen. Konttoripalvelujen tuottamisesta on pyritty kehit
tämään omakustannusperiaatteella toimiva palveluyksikkö, 
jonka palvelujen käyttö velotettaisiin puolueyhteisön 
osilta todellisen käytön mukaan.

5.4
Puolueen rahoitussuunnittelu

Puolueen rahoitussuunnittelun keskeinen tavoite on turvata 
varsinaisen toiminnan rahoituksen riittävyys. Keskeisiä 
tekijöitä suunnittelussa ovat varmat tulot eli puolue- ja 
lehdistötuki, jotka kyetään arvioimaan vaalituloksen perus
teella melko tarkasti koko vaalikaudelle. Lisäksi rahoitus
suunnitteluun vaikuttavat mm. jäsenmaksutuotot, muun va
rainhankinnan toteutuminen ja kiinteiden kulujen tarkasti 
arvioitavissa oleva osa (pääasiassa palkat).

Jäsenmaksutulot määräytyvät puolueen henkilöjäsenmäärän ja 
henkilöjäsenestä perittävän jäsenmaksun suuruuden perus
teella. Puoluevaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään 
jäsenmaksun suuruudesta, joka peritään paikallisyhdistyk
siltä puolueen jäsenrekisterissä kunkin kalenterivuoden 
alussa olevan henkilöjäsenten lukumäärän perusteella.
V. 1988 jäsenmaksun suuruus oli 55 markkaa henkilöjäsenel
tä; nuoriso- ja opiskelijajärjestön jäseneltä 30 markkaa.

Rahoitussuunnittelun lähtökohtana pidetään toimintavuoden 
aikana saatavaa puolue- ja lehdistötukea sekä jäsenmaksu- 
sutuottoja, joita verrataan talousarvion kuluihin. Mahdol
linen rahoituksellinen alijäämä tulee rahoittaa varainhan
kinnalla eli ;

+ jäsenmaksutuotot 
+ puoluetuki
+ puolueen osuus lehdistötuesta 
./. toiminnan kulut
varainhankinnan tavoite

Varainhankinnan tavoitetta asettaessaan työvaliokunnalla ei 
ole selkeää suunnitelmaa siitä, mistä tai miten varat aio
taan hankkia. Puolueen Nykypäivä-lehden ilmoimoitushankin- 
tatavoitteen asettaa työvaliokunta, joskin tavoitteen pe-
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rustana on ainakin jossain määrin edellisten vuosien toteu
tuneet ilmoitustuotot. Lehden ilmoitushankinnasta vastaa 
puolueen hankintapäällikkö. Puolueen piirijärjestöt hankki
vat lehteen myös ilmoituksia, joista niille maksetaan pro- 
visiopalkkio.

Omatoimiseen varainhankintaan kuuluu myös erilaisten kokoo
mus tuotteiden (tekstiilit, kynät, kirjat jne.) myyntituo
tot. Tämän toiminnan tuotto ei ole muodostunut merkittäväk
si. Myyntitoimintaa varten ei ole luotu erillistä organi
saatiota. Tuotteiden markkinointi on hoidettu erilaisten 
tapahtumien yhteydessä ja Nykypäivä-lehdessä olleilla mai
noksilla. Myyntitoiminnalle ei ole asetettu tulostavoitet
ta eikä sen tuloksellisuutta ole tehokkaasti seurattu. 
Tuotteiden myynti onkin liittynyt lähinnä puolueen PR-toi- 
mintaan ja tuotteiden ostaminen on ollut puolueen aatteel
lisen toiminnan tukemista.

Merkittävä omatoiminen varainhankintakeino on saatavat tu- 
kimaksut ja keräystuotot. Niiden suuruutta ei voida tark
kaan arvioida etukäteen; joinakin vuosina tukimaksuja saa
daan huomattava määrä - toisina ei lainkaan. Tukimaksujen 
ja keräystuottojen kertymiseen liittyvä epävarmuus on vai
keuttanut rahoitussuunnittelua ja aiheuttanut tappiollisia 
tilinpäätöksiä, kun varsinainen toiminta on toteutettu 
suunnitellussa laajuudessa rahoitusvajeesta huolimatta.

Puoluetuen määrä on sidoksissa puolueen vaalimenestykseen, 
mikä on otettava huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi 
v. 1983 eduskuntavaalit, joissa puolue menetti kolme kan
sanedustajaa, johtivat puolueen tietoiseen velkaantumiseen, 
koska v. 1987 oletettiin saavutettavan suurempi kansanedus
ta jamäärä ja siten huomattava puoluetuen kasvu. Rahoitus
suunnittelun näkökulmasta otettiin tietoinen riski, kun 
puolueen toimintaa ei supistettu kustannussäästöjen aikaan
saamiseksi, vaikka taloudelliset resurssit olivat supistu
neet .

Puolueen rahoitussuunnitteluun liittyen laadittiin vuoden 
1989 talousarvion osaksi ensimmäistä kertaa rahoitusarvio,
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jossa esitetään toimintavuoden käyttöomaisuusinvestoinnit 
ja vieraan pääoman muutokset.1 Rahoitusarvion avulla on ha
luttu suunnitella puolueen pääomarakenteen kehittämistä.

Puolueen maksuvalmiutta suunniteltaessa keskeisiä tekijöitä 
ovat kiinteiden ja suhteellisesti merkittävimpien tuottojen 
(puolue- ja lehdistötuki) ja kulujen (toimihenkilöiden pal
kat) ajoittuminen. Tuottojen kertymiseen vaikuttava jäsen
maksujen laskutus on ajoitettu niin, että ensimmäiset osa
suoritukset paikallisyhdistyksiltä saadaan kunkin vuoden 
toukokuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksujen perimistä on pyritty kehittämään luomalla 
jäsenmaksujen automaattinen suoraperintäjärjestelmä, jossa 
paikallisyhdistys valtuuttaa puolueen perimään yhdistyksen 
jäseniltä yhdistyksen määräämän henkilöjäsenmaksun. Vuonna 
1988 suoraperinnässä oli mukana 150 paikallisyhdistystä 
puolueen 1144 paikallisyhdistyksestä. Perintään kuuluu var
sinaisen laskutuksen lisäksi kaksi lisäperintää jäseniltä, 
jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan. Puolueen jäsen- 
rekisterin ylläpidon siirtämisen omalle tietokoneelle on 
katsottu mahdollistavan perintäjärjestelmän kehittämisen 
ja sen yhdistämisen osaksi puolueen laskentajärjestelmää.

Puolue- ja lehdistötukea voidaan maksaa puolueille vasta, 
kun valtion tulo- ja menoarvio on lopullisesti vahvistettu 
talousarviovuoden alussa. Tulo- ja menoarvion vahvistamisen 
viivästyminen voi viivästyttää myös puolue- ja lehdistötuen 
suoritusta puolueille. Tämä yhdessä jäsenmaksutulojen ker
tymisen kanssa on aiheuttanut puolueelle maksuvalmiusongel- 
mia kalenterivuoden alkukuukausina. Likviditeetin turvaami
seksi on tarvittaessa käytetty luotollista shekkitiliä, 
pankkilainoja ja laskujen maksamisen viivyttämistä.

Puolueessa on aiemmin pyritty toteuttamaan lyhyen aikavälin 
maksuvalmiussuunnittelua, mutta se on koettu työlääksi, 
koska käytettävissä ei ole ollut riittävän helppokäyttöisiä 
suunnitteluvälineitä. Oman tietokonejärjestelmän on nähty

1 Katso liite 4
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tarjoavan mahdollisuuksia kehittää muun taloussuunnittelun 
ohella myös rahoitussuunnittelua.

5.5
Suunnittelun ongelmat 
5.5.1
Toiminnan puutteellinen suunnittelu

Puolueyhteisössä on selkeästi havaittavissa nonprofit-orga- 
nisaation ominaispiirteet, jotka vaikuttavat organisaation 
toiminnan ja talouden suunnitteluun. Puoluetoiminnassa tuo
tetaan suoritteita, joiden määrällinen arviointi on vaike
aa. Lisäksi useiden toimintojen vaikutusta ja osuutta ase
tettujen tavoitteiden saavuttamissa on vaikea mitata, mikä 
hankaloittaa toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden ar
vioimista .

Toiminnan suunnittelussa on löydettävissä puutteita sekä 
suunnittelun teknisessä toteuttamisessa että asiasisällös
sä. Toiminnan suunnittelua ei ole organisoitu selkeästi 
eikä suunnittelun toteuttamista varten ole laadittu suun
nitteluohjeita. Asiasisällön suunnittelu on tapahtunut 
hyvin yleisellä tasolla ilman konkreettisten toimintata
voitteiden asettamista.

Suunnittelu on perustunut sääntöjen edellyttämän toiminta
suunnitelman ja talousarvion laatimiseen eli lyhyen aika
välin suunnitteluun. Pidemmän aikavälin suunnittelua ei ole 
toteutettu eikä toimintasuunnitelmaa ole jaettu lyhytkauti- 
siin suunnitelmiin erillisiä vaalisuunnitelmia lukuunotta
matta .

Pidemmän aikavälin suunnittelun puuttumisen vuoksi puolu
eessa ei ole arvioitu toimintaympäristön muuttumisen ai
heuttamia vaatimuksia toiminnan ja organisaation kehittä
miselle eikä asetettu pidemmän aikavälin kehittämistavoit
teita .

Laadittava toimintasuunnitelma ei sisällä konkreettisia 
tavoitteita toiminnalle eikä siitä laadita yksityiskoh-
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täistä toteuttamissuunnitelmaa, jossa määriteltäisiin toi
mintojen ajoittuminen ja erilaiset toimenpiteet asetettu
jen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämän vuoksi toiminta
suunnitelmaa ei voida käyttää toiminnan jatkuvan ohjaamisen 
ja valvonnan välineenä, kuten sitä ei juurikaan voida hyö
dyntää jälkikäteen tapahtuvassa toiminnan arvioinnissa.

Puolueen toimintasuunnitelma on jaoteltu niiden toiminnan- 
alojen mukaan, joiden on katsottu kuvaavan sen eri toimin
toja. Jaottelu ei kuitenkaan vastaa puolueen keskustason 
organisaatiota, joten se ei mahdollista selkeää vastuunja
koa toiminnasta keskustason toimihenkilöiden kesken, eikä 
ohjaa heidän työnsuunnittelua.

Puolueyhteisön eri organisaatiot suunnittelevat toimintaan
sa toisistaan erillään, minkä vuoksi toiminnalle ei aseteta 
yhteisiä kehittämis- ja toimintatavoitteita. Tämä vaikeut
taa sekä organisaatioiden toimintojen koordinoimista että 
yhteisön toimihenkilöiden yhteistoimintaa.

5.5.2
Talouden puutteellinen suunnittelu

Talouden suunnittelun ongelmat aiheutuvat sekä edellä käsi
tellyistä toiminnan suunnittelun heikkouksista että talou
den suunnittelun puutteista. Keskeisimpänä talouden suun
nittelun epäkohtana voi pitää varsinaisen toiminnan ja ta
louden suunnittelun puutteellista kytkentää toisiinsa, mikä 
aiheutuu sekä toiminnan luonteesta että käytetyistä suun
nittelumenetelmistä .

Talouden suunnittelua vaikeuttaa toiminnan suunnittelun 
konkreettisuuden puuttuminen. Suunnitelluista toiminnoista 
ei laadita selkeitä toteuttamissuunnitelmia, joihin sisäl
lytettäisiin toimintojen ajoittuminen toimintakaudelle ja 
toimintojen taloudelliset seuraamukset (tuotot ja kulut). 
Tämä vaikeuttaa sekä talousarvion laatimista että maksuval
miuden suunnittelua.
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Talouden suunnittelussa keskitytään sääntöjen mukaiseen yh
den toimintavuoden kattavaan taloussuunnitteluun laatimalla 
talousarvio. Pidemmän aikavälin talouden suunnittelua ei 
ole toteutettu vaikka toiminnan laajuus ja rahoituksen 
voimakas sidonnaisuus puoluetukeen sitä edellyttäisivät. 
Puolueen pääomarakenteen korjaaminen edellyttää myös talou
den suunnittelua pidemmällä aikavälillä.

Rahoituksen suunnittelu sisältää useita riskitekijöitä, 
jotka voivat aiheuttaa ongelmia rahoituksen riittävyyson- 
gelman ratkaisemiselle. Esimerkiksi toiminnan volyymin mi
toittaminen budjetoitujen tukimaksujen ja keräystuottojen 
mukaan voi aiheuttaa huomattavan alijäämän, jos tuottoja ei 
saada odotettua määrää. Tämän vuoksi rahoitussuunnittelu 
tulisi kytkeä läheisesti toiminnan ja talouden suunnitte
luun .

Talousarviokautta lyhyemmän aikavälin suunnittelussa on 
myös puutteita. Toiminnan suunnittelun heikkoudet sekä 
tärkeimpien tuottojen epävarma kertyminen aiheuttaa ongel
mia maksuvalmiussuunnittelulle. Maksuvalmiuden suunnittelua 
vaikeuttaa myös käytetyn laskentainformaation puutteelli
suus johtuen mm. laskentajärjestelmän heikkoudesta. Lisäksi 
tulo- ja menovirtojen ajoittumista ei ole riittävästi voitu 
analysoida, koska käytettävissä ei ole ollut tarvittavaa 
tietoa. Lisäksi eri toimintojen suunnittelua ja toteutusta 
ei ole selkeästi kytketty maksuvalmiuden suunnitteluun.

Talouden suunnittelua vaikeuttaa laadittujen suunnitelmien 
toteutumisen heikko ja lähinnä jälkikäteen tapahtuva seu
ranta, minkä vuoksi tarpeellisiin korjaavia toimenpiteitä 
ei voida toteuttaa suunnittelukauden kuluessa. Kun toimin
taa suunniteltaessa ei määritellä selkeitä tuotto- ja ku- 
lutavoitteita, ei toimintaa toteutettaessa eikä jälkikä
teen arvioitaessa voida seurata tavoitteiden saavuttamista. 
Tämä hankaloittaa myös budjettierojen syiden selvittämistä.

Puolueessa ei ole toteutettu osasto- ja sihteerikohtaista 
budjetointia, minkä vuoksi toimintakohteista vastaavilla 
toimihenkilöillä ei ole bud j ettivastuuta toiminnastaan.
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Tämä haittaa sekä toimihenkilöiden työn suunnittelua, koska 
he eivät tiedä käytettävissään olevia talousresursseja että 
laaditun talousarvion valvontaa, koska syntyneitä kustan
nuksia ei voida kohdistaa selkeästi niiden aiheuttajille.

Talouden suunnittelun puutteet vaikeuttavat talouden val
vonnan tehokasta toteuttamista. Tämän vuoksi puolueelle ei 
ole voitu kehittää tehokasta raportointijärjestelmää, joka 
tuottaisi informaatiota sekä luottamushenkilöjohdon että 
toimihenkilöiden suunnittelua ja päätöksentekoa varten.

5.5.3
Suunnittelun organisoinnin heikkoudet

Kokoomusyhteisössä ei ole toteutettu koko yhteisöä kattavaa 
toiminnan ja talouden suunnittelua, joten yhteisössä ei 
aseteta yhteisiä kehittämistavoitteita eikä vastaavasti 
toiminnan kehittymistä seurata yhteisötasolla. Yhteisötason 
suunnittelun puuttumisen vuoksi ei ole kehitetty yhteisön 
kattavaa suunnitteluorganisaatiota, määritelty suunnittelun 
asiasisältöä eikä luotu yhtenäisiä suunnittelumenetelmiä.

Puolueen ja lähijärjestöjen väliset suunnitteluyhteydet on 
järjestetty puutteellisesti ja sattumanvaraisesti. Lisäksi 
suunnittelun toteuttamista varten ei ole selkeästi määri
telty luottamus- ja toimihenkilöorganisaatioiden välistä 
työn- ja vastuunjakoa eri suunnitelmien laadinnasta. Esi
merkiksi puolueen toimintasuunnitelman laatiminen sitoo 
huomattavasti sekä toimi- että luottamushenkilöiden resurs
seja, vaikka suunnitelman hyöty toiminnan ohjaamisvälineenä 
on melko vähäinen.

Puolueyhteisön taloudenhoitoa ei ole organisoitu yhtenäi
seksi kokonaisuudeksi, minkä vuoksi yhteisön osien talou
denhoidolla on vähän yhteistyötä keskenään ja runsaasti 
päällekkäisiä toimintoja. Puolueen ja sivujärjestöjen ta
loudenhoito olisi toteutettavissa pienemmällä henkilömää
rällä keskittämällä rutiinitehtäviä yhteen. Taloushallinnon 
tietojärjestelmien kehittäminen osaltaan lisää taloudenhoi
don keskittämismahdollisuuksia.
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Suunnittelun organisoinnin heikkoutena voi pitää puolueyh- 
teisön keskustoimistojen toimintojen ja toimenkuvien mää
rittämistä toisistaan irrallisina. Siten toimihenkilöiden 
vastuualueita ja yhteistyötä ei ole suunniteltu ottaen 
huomioon koko yhteisön toiminnan kehittämistarpeet.

6
TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN
6.1
Suunnittelun lähtökohdat ja organisointi

Puolueyhteisön suunnittelun kehittämistavoitteena voidaan 
pitää koko yhteisön kattavan toiminnan ja talouden suunnit
telujärjestelmän luomista. Tämä edellyttää pidemmän aika
välin suunnittelun toteuttamista yhteisötasolla, joka si
sältää yhteisten toiminnan päämäärien, painopisteiden ja 
yhteisön eri osien vastuualueiden suunnittelun. Yhteiset 
päämäärät voisivat liittyä esimerkiksi puolueyhteisön yri
tyskuvan kehittämiseen tai organisaation uudistamiseen. 
Yhteisötason päämäärät loisivat perustan yhteisön osien 
toimintatavoitteiden asettamiselle. Esimerkiksi asetettaes
sa puolueyhteisön päämääräksi tiedotustoiminnan kehittämi
nen nuorisojärjestöt laatisivat toimintasuunnitelmansa 
painottaen tiedotuskoulutusta ja julkaisutoimintaa.

Yhteisötason suunnitteluun sisältyisi myös toimintaresurs
sien suunnittelu. Puolueyhteisön taloussuunnittelun tuli
sikin olla osa pidemmän aikavälin suunnittelua, jotta 
toiminnan suunnittelun kanssa samanaikaisesti arvioitai
siin talouden kehittyminen. Näin voitaisiin varmistaa 
rahoitusresurssien riittävyys asetettujen päämäärien ja 
painopisteiden saavuttamisen vaatimalle toiminnalle.

Pidemmän aikavälin suunnittelusta vastaisi puolueyhteisön 
luottamushenkilöjohto, jonka tehtäviin kuuluu toiminnan ja 
talouden strateginen suunnittelu. Lisäksi suunnitteluun 
tulisi osallistua toimihenkilöorganisaation johdon, jolla 
on keskeinen vastuu suunnitelmien toteuttamisesta.



74

Lyhyen aikavälin suunnittelun lähtökohdan muodostaisivat 
pidemmän aikavälin suunnittelussa asetetut päämäärät, pai
nopisteet ja vastuualueet. Suunnittelusta vastaisivat puo- 
lueyhteisön toimihenkilöt.. Lyhyen aikavälin suunnittelun 
perusajanjakso olisi toimintavuosi. Suunnittelussa määri
teltäisiin konkreettiset toimintatavoitteet ja suoritet
tavat toimenpiteet, joilla asetetut päämäärät aiottaisiin 
saavuttaa. Puolueyhteisön pidemmän ja lyhyen aikavälin 
suunnittelua voidaan havainnollistaa kuviolla 17.

Kuvio 17
Puolueyhteisön pidemmän ja lyhyen 
aikavälin suunnittelu

TASO AIKAJÄNNE SISÄLTÖ VASTUU

PIDEMMÄN
AIKAVÄLIN
SUUNNITTELU

Koko
puolue-
yhteisö

Vaalikausi 
(4 vuotta)

Päämäärät
Painopisteet
Vastuualueet

Luottamus
henkilöt

LYHYEN
AIKAVÄLIN
SUUNNITTELU

Yhteisön 
eri osat

Toiminta
vuosi

Toiminta
tavoitteet

Suoritettavat
toimepiteet

Toimi
henkilöt

Puolueyhteisön suunnittelun organisoinnissa voitaisiin hyö
dyntää luvussa 4.5.2. esitettyä järjestön suunnittelun or
ganisointimallia. Puolueyhteisöön sovellettua mallia voi
daan havainnollistaa kuviolla 18.
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Kuvio 18
Puolueyhteisön suunnittelun organisointi

Määrittelee ylei
set tavoitteet ja 
suuntaviivat

Antaa
jeet,
ohjaa

laadintaoh- 
-aikataulut, 
laadintaa

Laatii
man

V
suunnitel-

Puolueyhteisön 
eri osien johto

i
1 Taloushallinto- 

yksikkö, talous
päällikkö

1
Yhteisön eri osat/ 
toimintakohteet

Hyväksyy
suunnitelman

A

Kokoaa suun
nitelman, 
koordinoi eh
dotukset

Tekee ehdotuk
sen suunnitel
man asiasisäl
löstä

Mallia voitaisiin käyttää sekä pidemmän että lyhyen aikavä
lin suunnittelussa. Pidemmän aikavälin suunnittelussa puo
lueyhteisön osien johtohenkilöt määrittelisivät yhteisessä 
suunnittelukokouksessa toiminnan yleiset tavoitteet ja 
suuntaviivat, jotka muodostaisivat perustan eri osien pi
demmän aikavälin suunnittelulle. Suunnittelun koordinoin
nista vastaisi puolueen taloushallintoyksikkö yhdessä yh
teisön eri osien taloudesta vastaavien henkilöiden kanssa. 
Laaditut pidemmän aikavälin suunnitelmat hyväksyttäisiin 
johtohenkilöiden yhteiskokouksessa.

Lyhyen aikavälin suunnittelun perustan muodostaisi pidem
män aikavälin suunnitelmat ja organisaation johdon määrit
telemät tavoitteet ja suuntaviivat. Toimihenkilöiden vas
tuualueittain laatiman- suunnitelman hyväksyisi joko luot
tamushenkilöjohto (toimintasuunnitelma ja talousarvio) tai 
toimihenkilöjohto (konkreettinen toteuttamissuunnitelma).
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6.2
Pidemmän ja lyhyen aikavälin suunnittelu
6.2.1
Vaalikauden toiminta- ja taloussuunnittelu

Puolueyhteisön toiminnan ja talouden suunnittelun keskei
sinä puutteina voidaan pitää mm. yhteisötason suunnittelun 
puuttumista sekä pidemmällä että lyhyemmällä aikavälillä, 
toiminnan ja talouden suunnittelun välisen selkeän yhteyden 
puuttumista, suunnittelun epärealistisuutta sekä laadittu
jen toimintasuunnitelmien abstraktisuutta. Näiden puuttei
den korjaaminen edellyttää pidemmän aikavälin suunnittelun 
toteuttamista sekä yhteisötasolla että yhteisön eri osissa.

Pidemmän aikavälin suunnittelun aloittamista puoltaa myös 
puolueyhteisön toiminnan laajuus ja tehtävien muuttuminen 
mm. puolueen hallitusaseman vuoksi. Yhteisön jäsenorgani
saatioiden asema ja tehtävät tulisikin määritellä puolue- 
yhteisön uusia tarpeita vastaavasti. Pidemmän aikavälin 
suunnittelun aloittamista puoltaa puolueen talouden tila, 
joka edellyttää pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden 
suunnittelua, jotta toiminnan volyymi voidaan suunnitella 
siten, että vieraan pääoman määrää ja sen aiheuttamia 
pääomakustannuksia kyetään pienentämään. Koska puolueen 
talouden kehitys vaikuttaa lähijärjestöjen toimintaan ja 
talouteen, on suunnittelu ulotettava kattamaan myös ne.

Puolueyhteisön toimintaan ja talouteen vaikuttaa keskeises
ti vaalitoiminta, joka muodostaa eniten toimintaresursseja 
vaativan yksittäisen toimintakohteen. Puolueen päärahoitus- 
lähteen eli puoluetuen suuruus riippuu eduskuntavaalitulok- 
sesta, joten eduskuntavaalien vaalikautta voi pitää puolu
eelle luontevana pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden 
suunnittelun jaksona. Yhteisön muiden osien julkinen rahoi
tus on ainakin jossain määrin sidoksissa vaalitulokseen 
puolueen parlamentaarisen aseman kautta, joten vaalikausit- 
tainen pidemmän aikavälin suunnittelu soveltuisi myös yh
teisön muille osille.



77

Koska puolueyhteisö muodostuu erilaisista osista, joiden 
kunkin toiminta perustuu omaan toiminta-ajatukseen, tulisi 
yhteisötason suunnittelua kehitettäessä ottaa huomioon eri 
osien toiminta-ajatukset ja niiden mukaiset toimintakohteet 
ja -muodot. Suunnittelussa tulisikin erottaa toisistaan yh
teisön kaikille osille 1) yhteiset toimintakohteet sekä 
yhteisön eri osille tyypilliset 2) erityiset toimintakoh
teet. Yhteisiä toimintakohteita voisivat olla esimerkiksi 
järjestö-, tiedotus-, koulutus- ja vaalitoiminta sekä 
kansainvälinen toiminta. Erityisiä toimintakohteita olisi
vat esimerkiksi raittius- ja leiritoiminta.

Yhteisiä toimintakohteita tulisi hyödyntää yhteisötason 
suunnittelussa. Niitä koskeva suunnittelu toteutettaisiin 
samojen periaatteiden mukaisesti. Yhteisten toimintakoh
teiden osalta yhteisön eri osille voitaisiin määrittää 
vastuualueet ja toimintatavoitteet. Esimerkiksi vaalitoi- 
minnassa vastuualueet määriteltäisiin ikäluokittain, jol
loin nuorisojärjestöille ja eläkeläisjärjestölle osoitet
taisiin omat vastuualueet. Erityiset toimintakohteet mah
dollistaisivat yhteisön eri osien omien toimintakohteiden 
suunnittelun yhteisten toimintakohteiden rinnalla.

Suunniteltaessa puolueen toimintaa vaalikausittain suun
nittelua jan jakso on neljä vuotta. Tällöin vaalikausisuun- 
nitelma tulisi tarkistaa kokonaan aina uuden vaalikauden 
alkaessa. Pidemmän aikavälin suunnitelman tulisi käsittää 
varsinaista toimintaa kuvaava tavoite- ja toteuttamisosa, 
taloussuunnitelma (käyttö- ja pääomatalous), henkilöstö- 
suunnitelma, toiminnan laajuuden kuvaus sekä investointi
suunnitelma .

Suunnitelman tavoiteosassa esitettäisiin kehittämisen ylei
set tavoitteet, toiminnan painopistealueet sekä yleiset 
toimintalinjat. Koska toiminnan tavoitteet ulottuisivat 
yleensä pidemmälle aikavälille, ei tavoiteosaa välttämättä 
tarvitsisi tarkistaa vuosittain vaan riittäisi, että se 
tarkistettaisiin esimerkiksi aina vaalikauden puolivälissä 
eli kahden vuoden välein. Toteuttamisosassa selostettai
siin lyhyesti suunnittelukauden aikana toteutettavia uusia
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järjestelyjä ja toiminnan olennaisia muutoksia, niiden 
ajoittumista eri vuosille sekä niiden kustannus- ja henki
löstövaikutuksia. Vuosittain tarkistettava toteuttamisosa 
jäsennettäisiin toimintakohteittain ja kunkin toimintakoh
teen osalta voitaisiin esittää mm. seuraavia tietoja :

Suunnitellut toimenpiteet toiminnan muuttamiseksi 
tai tehostamiseksi.
Muutokset henkilöstön määrässä ja rakenteessa. 
Toteutettavat hankkeet tai hankinnat.
Muutosten taloudelliset ja toiminnalliset vaiku
tukset .

Vaalikausisuunnitelmaan sisältyvässä taloussuunnitelmassa 
esitettäisiin, mihin tarkoituksiin puolue tulisi varojaan 
käyttämään ja mistä lähteistä tarvittava rahoitus hankit
taisiin. Puolueen talouden suurimman yksittäisen kiinteän 
menoerän muodostavat henkilöstömenot, joten henkilöstösuun
nittelun tulisi olla keskeisessä asemassa puolueen pidemmän 
aikavälin taloussuunnittelussa. Investointilaskelmassa esi
tettäisiin tiedot suunnitelluista investointihankkeista se
kä niiden kustannusarvioista, rahoituksesta, sekä rahoituk
sen ajoittumisesta suunnitteluvuosille. Mikäli hankkeilla 
olisi vaikutusta käyttötalouteen tai henkilöstön määrään, 
tulisi nämä sisällyttää laskelmaan.

Taloussuunnitelma laadittaisiin samanaikaisesti vaalikau
si suunnitelman kanssa. Suunnitelmassa vaalikausi jaettai
siin neljään suunnitelmavuoteen. Suunnitelman rakenne vas
taisi puolueen talousarvion ja tuloslaskelman rakennetta, 
jotta niiden sisällöt olisivat keskenään vertailtavissa. 
Käyttötalouden osalta luvut esitettäisiin asianomaisen 
toiminnan katteina (tuottojen ja kulujen erotus). Käyttöta
louden luvut ryhmiteltäisiin tuloslaskelman rakenteen mu
kaisesti. Suunnitelmaan liitettäisiin rahoitusarvio eli 
arvio pääomataloudesta, jossa esitettäisiin tärkeimmät 
omaisuuden ja pääoman erien muutokset suunnitelmakaudella 
(kuvio 19).
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Kuvio 19
Puolueen taloussuunnitelma

KULUT JA TUOTOT Toteutunut Talousarvio Suunnitelmavuodet

TP 1990 TA 1991 1992 1993 1994 1995

Käyttötalous

Varsinainen toim. xx XX XX XX XX XX

Varsinaisen toi-
minnan kate XX XX XX XX XX XX

Sijoitukset XX XX XX XX XX XX
Varainhankinta XX XX XX XX XX XX
Korot XX XX XX XX XX xx
Yleisavustukset XX XX XX XX XX XX

Rahoitustulos

Rahoitusarvio

VAROJEN LÄHTEET

XX XX XX XX XX XX

Tulorahoitus
Pitkäaikaisen

XX XX XX XX XX XX

vpo:n lisäys

VAROJEN KÄYTTÖ 
Käyttöomaisuus

XX XX XX XX XX XX

investoinnit
Pitkäaikaisen

XX XX XX XX XX XX

vpo:n vähennys XX XX XX XX XX XX

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS XX XX XX XX XX XX

Puoluetukijärjestelmästä johtuen taloussuunnitelmaan sisäl
tyvän puoluetuen määräytymisperuste (kansanedustajamäärä) 
tiedetään vasta vaalituloksen selvittyä, joten suunnitelma 
tulisi laatia vaalien jälkeen. Tällöin voitaisiin tehdä 
myös vaalituloksen aiheuttamat tarvittavat korjaukset vaa
livuoden talousarvioon (kuviossa TA 1991). Vaalitulos voisi 
muuttaa myös viimeisen suunnitelmavuoden (kuviossa v. 1995) 
puoluetuen määräytymistä, joten taloussuunnitelma voitai- 

laatia puoluetuen osalta tarkasti kolmelle suunnitel
mavuodelle (kuviossa -vuodet 1992-1994. Esimerkissä v. 1995 
suunnittelussa voitaisiin vaalituloksen vaikutus rahoituk
seen ottaa huomioon laatimalla erilaisia vaalituloksia vas
taavat tulemat puoluen suuruudesta.
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Taloussuunnitelma voitaisiin jakaa yksityiskohtaisempiin 
osasuunnitelmiin. Tällöin tärkeimpiä toimintakohteita var
ten laadittaisiin erilliset pidemmän aikavälin osasuunni- 
telmat, jolloin taloussuunnitelma olisi osasuunnitelmien 
yhdistelmä. Tällaiset osasuunnitelmat tulisi laatia ainakin 
vaali-, tiedotus- -ja markkinointitoiminnasta (erityisesti 
Nykypäivä-lehti), hallinnosta, palkkauksista sekä varain
hankinnasta .

Pidemmän aikavälin taloussuunnittelulla puolue voisi varau
tua rahoituksellisesti toimintoihin, jotka sitovat runsaas
ti resursseja. Esimerkiksi vaalikampanjan vaatimaan rahoi
tukseen voitaisiin varautua suunnittelemalla joidenkin toi
mintavuosien tulot ylijäämäiseksi. Rahoitusarvio laatimalla 
voitaisiin puolueen rahoitusta suunnitella talousarviovuot
ta pidemmällä aikavälillä. Tällöin puolueen pääomarakennet- 
ta voitaisiin kehittää haluttuun suuntaan.

Laatimalla lähijärjestöissä vastaavat pidemmän aikavälin 
suunnitelmat yhteisten laadintaohjeiden pohjalta mahdollis
tettaisiin yhteisötason toiminnan ja talouden suunnittelu. 
Lähijärjestöjen suunnitelmat voisivat olla puolueen suun
nitelmaa suppeampia.

6.2.2
Lyhyen aikavälin suunnittelu

Puolueen toiminnan ja talouden lyhyen aikavälin suunnitte
lussa todettiin olevan puutteita sekä suunnittelun tekni
sessä toteuttamisessa että asiasisällössä. Toiminnalle on 
asetettu vähän konkreettisia tavoitteita, joiden avulla 
toimintaa olisi voi^tu t>hjata sekä arvioida toiminnan tulok- 
sellisuutta. Talouden suunnittelua on vaikeuttanut talouden 
ja toiminnan suunnittelun välisen yhteyden puuttuminen sekä 
toiminnan taloudellisten seuraamuksien puutteellinen ennak
koarviointi .

Toiminnan suunnittelun kehittämistavoite tulisi olla suun
nittelun konkreettisuuden lisääminen, jotta toiminnan oh- 
jaamis- ja arviointimahdollisuuksia voitaisiin parantaa.
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Talouden suunnittelua kehitettäessä tavoitteena tulisi 
olla toiminnan ja talouden suunnittelun yhdistäminen, jotta 
suunnittelun realistisuutta lisättäisiin. Toiminnalle aset
tavat tavoitteet ja talousresurssit pitäisi kyetä tasapai
nottamaan .

Lyhyen aikavälin suunnittelun kehittäminen edellyttää sekä 
suunnittelun teknisen toteuttamisen että asiasisällön uu
distamista. Lyhyen aikavälin suunnittelun perustaksi tulisi 
ottaa vaalikausisuunnittelussa asetetut yleiset tavoitteet, 
painopistealueet sekä yleiset toimintalinjat. Tällöin lyhy
en aikavälin suunnitelu tukisi pidemmän aikavälin suunni
telman toteuttamista.

Puolueen lyhyen aikavälin suunnittelussa tulisi erottaa 
toisistaan puoluevaltuuston hyväksyttäväksi laadittava toi
mintasuunnitelma ja toiminnan toteuttamisesta vastaavan 
toimihenkilöorganisaation sisäinen toimintasuunnitelman 
toteuttamissuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa tulisi esit
tää sellaiset seikat, joilla on olennaista merkitystä arvi
oitaessa toiminnan kehittymistä (esimerkiksi keskeiset toi
mintatavoitteet, uudet järjestelyt ja toiminnan olennaiset 
muutokset). Toteuttamissuunnitelman tulisi olla yksityis
kohtainen suunnitelma siitä, miten asetetut tavoitteet aio
taan saavuttaa.

Toteuttamiasuunnittelussa tulisi keskittyä:

Tavoitteiden asettamiseen: suoritteiden lukumäärä, 
kohderyhmät, osallistujat, tuotot ja kustannukset 
Tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisten voi
mavarojen ja toimenpiteiden määrittelyyn: mitä 
tehtävä, milloin, kenen tehtävä, missä tehtävä 
Eri tavoitteiden ja toimenpiteiden ajoitukseen.

Suunnitelmassa tulisi esittää kunkin toimintakohteen ta
voitteet, sisäiset suoritteet ja loppusuoritteet, niiden 
lukumäärä ja ajoitus sekä näiden saavuttamiseksi suunnitel
lut toimenpiteet. Toiminnan sisäisten ja loppusuoritteiden 
määrittämistä ja mittaamista käsiteltiin edellä luvussa
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4.5.1. Puolueen loppusuoritteita voisivat olla esimerkiksi 
järjestetyt koulutustilaisuudet, matkat, jäsenmäärä, suori
tetut tutkimukset, vaalitulos ja kontaktit äänestäjiin. Si
säisiä suoritteita olisivat esimerkiksi laadittavat suun
nitelmat, sisäiset koulutustilaisuudet, sisäinen tiedotus
lehti sekä sisäisten työryhmien toiminnan tulokset.

Puolueen käytännön toiminnasta keskeinen vastuu on keskus
toimiston henkilökunnalla, joten toteuttamissuunnitelman 
rakenteen tulisi vastata toimihenkilöorganisaation vastuu
alue jakoa eli osastojen tehtäväalueita ja toimihenkilöiden 
toimenkuvien mukaisia tehtäviä. Menettely tarkentaisi osas
tojen välistä vastuuta toiminnan suunnittelusta ja toteu
tuksesta, kehittäisi osastojen sisäistä suunnittelua sekä 
tehostaisi toimihenkilöiden omaa työnsuunnittelua.

Puolueen keskustoimiston johtosäännössä on määritelty 
osastojen ja niiden alaisten toimihenkilöiden tehtäväalu
eet. Toteuttamissuunnitelmassa tulisi osastoittain esittää, 
mitä tavoitteita toiminnalle tehtäväalueittain asetetaan ja 
mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi tullaan 
toteuttamaan (osastosuunnitelma). Kunkin osaston toimihen
kilöiden tulisi vastaavasti suunnitella toimenkuviensa mu
kaiset toiminnot eli laatia henkilökohtaiset työsuunnitel
mat .

Talouden suunnittelun tulisi rakentua toiminnan suunnit
telua vastaavasti, jotta toiminnan ja talouden suunnittelun 
yhdistäminen olisi mahdollista. Lyhyen aikavälin talouden 
suunnittelun perustuisi vaalikauden taloussuunnitelmaan. 
Puolueen talousarvio olisi toimintavuotta varten laadittu 
taloussuunnitelma eli toimintasuunnitelman rahallinen 
kuvaus. Talousarvion tulisi perustua yksityiskohtaisiin 
laskelmiin toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien toimintojen 
tuotoista ja kuluista.

Laatimalla osastosuunnitelmia vastaavat osastobudjetit ja 
työsuunnitelmia vastaavat työbudjetit, voitaisiin talousar
vio koota näiden yhdistelmänä. Lisäksi talousarvioon tulisi 
lisätä ne toiminnan yhteiset tuotot ja kulut, jotka eivät
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sisälly osasto- ja työbudjetteihin. Esitettyä lyhyen aika
välin suunnitelmarakennetta voidaan havainnollistaa kuviol
la 20.

Kuvio 20
Lyhyen aikavälin suunnitelmarakenne

( VAALIKAUSI- JA TALOUSSUUNNITELMA )

Luottamus
henkilöt

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Toimi
henkilöt

TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

OSASTOSUUNNITELMAT JA -BUDJETIT
ПТГ Í-----1 ~T-\~T
TYÖSUUNNITELMAT JA -BUDJETITI I

Suunnitelmarakennetta toteutettaessa tulisi täsmentää puo
lueen osastojen tehtäväalueita ,ja toimihenkilöiden .toimen
kuvia. Niiden tulisi mahdollistaa selkeä tehtävänjaon sekä 
suunnitelman laatimis- että toteuttamisvaiheessa. Tavoit
teena tulisi olla, että tehtäalueet ja toimenkuvat on laa
dittu siten, että kaikille toimintakohteille on osoitetta
vissa siitä vastaava osasto tai toimihenkilö.

Talousarvion laadinnan tulisi alkaa samanaikaisesti toi
minnan suunnittelun kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa talous- 
hallintoyksikkö a arvioisi odotettavissa olevat kokonaistulot 
sekä suorittaisi niiden jaon eri toimintakohteiden kesken. 
Jakoperusteena käytettäisiin vaalikauden taloussuunnitel
maa .
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Toimintavuoden kokonaistulot tulisi määrittää tulolähteit- 
täins

arvioimalla varsinaisen toiminnan toimintakoh
teiden odotettavissa oleva tuotot (osanottomaksut, 
tarvikevä1itystuotot, jäsenmaksut) 
arvioimalla suunnitellun varainhankinnan tuotot 
(puolue- ja lehdistötuki, ilmoitusmyynti, tukike- 
räykset, arpajaistuotot).

Tulojen määrän arvioimisessa ja kertymisen ajoittumisen 
ennakoinnissa tulisi hyödyntää aikaisempien vuosien tietoja 
ja kokemuksia sekä laadittavia osasto- ja työsuunnitelmia.

Kun toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa olisi arvioitu 
toiminnan tuotot ja kustannukset (työ- ja osastobudjetit), 
voitaisiin laatia luonnos talousarvioksi. Toteuttamissuun
nitelmaa ja talousarviota tulisi tarkastella siten, että 
kohta kohdalta vertailtaisiin missä määrin suunniteltu toi
minta poikkeaa aikaisemmasta toiminnasta ja kuinka suurta 
vastaavaa menojen ja tulojen lisäystä tai vähennystä tämä 
merkitsisi.

Toteuttamissuunnitelmasta ilmenevien tietojen lisäksi tuli
si arvioida toiminta-asteesta riippumattomien kiinteiden 
kustannuksien määrä ja kehitys. Tällaisia eriä ovat mm. 
vakinaisten työntekijöiden palkat sivukuluineen, huoneis- 
tokulut, yhteiset toimistokulut ja pääomakulut. Lisäksi 
tulisi ottaa huomioon pidemmän aikavälin taloussuunnitte
lussa asetettujen tavoitteiden vaikutus suunnitteluvuoden 
toiminnan rahoitukseen (esimerkiksi varautuminen tuleviin 
vaaleihin tai vieraan pääoman määrän pienentäminen).

6.2.3
Toiminnan valvonta

Puolueyhteisön toiminnan ja talouden suunnittelun tehosta- 
taminen edellyttää laadittujen suunnitelmien toteutumisen 
valvonnan kehittämistä. Sekä strategisesti suunnittelusta 
vastaavien luottamushenkilöiden että operatiivisesta toi
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minnasta vastaavien toimihenkilöhenkilöiden tulee saada 
säännöllisesti informaatiota toiminnan ja talouden kehit
tymisestä .

Asettamalla toiminnalle selkeitä päämääriä ja tavoitteita 
pidemmän ja lyhyen aikavälin suunnittelussa luodaan perusta 
toiminnan valvonnan toteuttamiselle. Puolueyhteisön johdon 
tulisi arvioida vaalikausisuunnitelman toteutumista kunkin 
suunnitteluvuoden päätyttyä. Lisäksi puolueyhteisön eri 
organisaatioiden johdon (puoluehallitus, liittohallitukset) 
tulisi arvioida pidemmän aikavälin tavoitteiden saavutta
mista esimerkiksi toimintakertomuksen käsittelyn yhteydes
sä. Tällöin pidemmän aikavälin suunnittelussa asettujen ta
voitteiden kehittymistä tulisi verrata toteutuneeseen toi
mintaan. Vaalikausisuunnitelman seurantaa voisi hyödyntää 
myös seuraavan toimintavuoden tavoite- ja painopistekeskus- 
telussa.

Puoluehallituksen tulisi seurata toimintasuunnitelman to
teutumista puolivuosittain, jolloin suunnitelman toteutu
mista arvioitaisiin erikseen toimintavuoden ensimmäisen ja 
toisen vuosipuoliskon osalta. Seurannan toteuttamiseksi 
toimintakohteista vastaavat toimihenkilöt raportoisivat 
puoluehallitukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisek
si suoritetuista toimenpiteistä ja niiden onnistumisesta. 
Vastaavasti toimintasuunnitelman toteutumista tulisi valvoa 
lähijärjestöissä.

Operatiivista toimintaa varten laaditun suunnitelman toteu
tumista tulisi seurata neljännesvuosittain toimihenkilöiden 
seurantakokouksissa, joissa suunnitelman toteutumista arvi
oitaisiin yksityiskohtaisesti. Puolueen osastojen tulisi 
seurata osasto- ja työsuunnitelmien toteutumista kuukausit
tain pidettävissä osastokokouksissa. Samassa yhteydessä 
tulisi käsitellä myös tulevan kuukauden toimintaa.

Toiminnan kehittymisen arviointia varten tulisi seurata 
erilaisten tuotettujen suoritteiden määriä, joiden perus
teella puolueen toimintakykyä ja tehokkuutta voisi seura
ta. Seurattavia asioita olisivat esimerkiksi tapahtumien
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osanottajamäärät, jäsenmäärän kehittyminen, järjestöorga- 
nisaation toimintaa kuvaavat toiminnot (yhdistyksien tapah
tumat ja toimittamat yhteystiedot), työryhmien tuottamat 
asiakirjat ja kannanotot.

Toiminnan seurantaan tulisi yhdistää talouden seuranta. 
Toiminnan toteuttamisesta vastaavilla toimihenkilöillä 
tulisi olla selkeä kuva sekä henkilökohtaisten työbudjet
tien toteutumisesta että puolueen taloudellisesta tilan
teesta. Laadittujen taloussuunnitelmien toteutumisen val
vonta edellyttää puolueen kirjanpitojärjestelmän kehittä
mistä ja raportointijärjestelmän luomista puolueeseen. 
Tätä käsitellään erikseen luvussa 6.6.

6.3
Rahoitussuunnittelu

Rahoitussuunnittelua käsitelleessä luvussa 4.4 todettiin, 
että järjestön rahoitussuunnittelun keskeisenä tehtävänä 
voi pitää rahoituksen riittävyysongelman ratkaisemista eli 
organisaation talousresurssien riittävyyden varmistamista 
suunniteltuun toimintaan. Toiminnan rahoitus on pyrittävä 
varmistamaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Jotta puolueen rahoitussuunnitteluun liittyvät ongelmat 
voitaisiin ratkaista, tulisi rahoitussuunnittelu kytkeä 
osaksi sekä pidemmän että lyhyemmän aikavälin suunnittelua. 
Puolueen rahoitussuunnittelun perustan muodostaisi pidemmän 
aikavälin'toiminnan" Ja talouden suunnittelu, jolloin rahoi
tussuunnittelun tehtävä olisi varmistaa, että varat riittä
vät suunniteltuun toimintaan. Puolueen velkaantumisen vuok
si rahoitussuunnittelulla ,tulisi pyrkiä myös pienentämään 
vieraan pääoman määrää, josta aiheutuvat lainanhoitokulut 
sitovat huomattavan määrän talousresursseja ja rajoittavat 
toiminnan kehittämistä.

Pidemmän aikavälin rahoitussuunnitteluun tulisi kuulua 
uusien varainhankintakeinojen ja -muotojen jatkuva kehittä
minen toiminnan rahoituslähteiden monipuolistamiseksi ja 
varmistamiseksi. Puolueen rahoituksen sidonnaisuus puolue-
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ja lehdistötukeen muodostaa melko suuren rahoitusriskin, 
koska toiminnan mitoittamisessa ei ole otettu huomioon 
mahdollista puoluen määrän pienenemistä. Rahoituslähteiden 
monipuolistamisen ohella tulisi kehittää puolueen kulura
kennetta, jotta toiminnan rahoitusriskiä voitaisiin pie
nentää .

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun eli maksuvalmiussuun
nittelun kehittämistavoitteena tulisi olla puolueen maksu- 
valmiusvaikeuksien ehkäiseminen. Tämä edellyttää toiminnan 
suunnittelun kehittämistä, jotta suunnitellun toiminnan 
talousvaikutukset ja niiden ajoittuminen voidaan arvioida.

Maksuvalmiussuunnittelun pohjaksi tulisi selvittää puolueen 
säännöllisten tulojen ja menojen suuruus sekä ajoittuminen 
suunnittelukaudelle. Edellisten vuosien perusteella voidaan 
selvittää mm. julkisen tuen, jäsenmaksutulojen ja ilmoi
tustulojen aiheuttamat kassaanmaksut. Vastaavasti voidaan 
selvittää palkkojen, sosiaalikulujen, vieraan pääoman hoi
tokulujen, toimistokulujen, kokouskulujen jne. aiheuttamat 
kassastamaksut. Kun toteuttamissuunnitelma sisältää laskel
mat toiminnan aiheuttamista tuotoista ja kuluista sekä tie
dot niiden jaksottumisesta suunnittelukaudelle, voidaan 
maksuvalmiuden suunnittelua varten laatia talousarviotau- 
lukko luvussa 4.4 esitetyllä tavalla. Ajoittamalla suun
nitellut toiminnot oikein vältetään jo ennakolta likvidi- 
teettivaikeuksien syntyminen.

Maksuvalmiussuunnittelun kehittäminen edellyttää puolueen 
kirjanpitojärjestelmän uudistamista niin, että se tuottaa 
ajantasalla olevaa informaatiota rahoitukseen vaikuttavista 
tekijöistä. Mm. ilmoitusmyynnin toteutumisesta ja jäsenmak- 
superinnän edistymisestä tulisi saada säännöllisesti seu
rantaraportteja, jotta varmistettaisiin, että toteutuva va
rainhankinta vastaa suunniteltua rahoitustarvetta.

Koko puolueyhteisön maksuvalmiussuunnittelua tulisi kehit
tää analysoimalla yhteisön osien kassavirrat. Tällöin 
yhteisön toisen osan kassaylijäämää voitaisiin hyödyntää 
toisen osan kassa-alijäämän kattamisessa. Järjestelmän
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toteuttamiseksi puolueyhteisölle tulisi olla keskuskassa, 
joka palvelisi yhteisön maksuliikennettä. Keskuskassa toi
misi taloushallintoyksikön yhteydessä.

6.4
Toiminnan ja talouden suunnittelun vaiheet

Puolueyhteisön suunnitelmarakenteen uudistaminen edellyt
tää suunnitelmien laadinnan kehittämistä. Muutoksia tulisi 
tehdä sekä luottamus- että toimihenkilöorganisaation suun
nittelun organisointiin sekä samalla täsmentää toimi- ja 
luottamushenkilöiden tehtäviä suunnittelussa. Luottamus
henkilöiden tulisi vastata pidemmän aikavälin suunnittelus
ta (vaalikausisuunnitelma, taloussuunnitelma) sekä toimin
tavuoden suunnittelusta toimintasuunnitelman ja talousar
vion hyväksymisen osalta. Luottamushenkilöiden vastuulla 
tulisi olla yleisten tavoitteiden ja painopisteiden aset
taminen sekä näiltä osin toimihenkilöiden laatimien suun
nitelmien arviointi ja hyväksyminen. Toimihenkilöiden tu
lisi toimenkuviensa mukaisesti vastata operatiivisesta 
suunnittelusta (toteuttamissuunnitelma, toimintabudjetti) 
ja suunnitelmien toteuttamisesta.

Suunnittelun eri työvaiheisiin liittyviä kysymyksiä on kä
sitelty edellä yksityiskohtaisesti luvussa 4.5.2 Suunnit
telun organisointi ja työvaiheet. Seuraavassa esitetään 
malli puolueen lyhyen aikavälin suunnittelun eri työvai
heiksi. Sitä voidaan soveltaa myös lähijärjestöjen suunnit
teluun, jolloin menettely voidaan toteuttaa yksinkertaisem
massa muodossa.

Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa puolueen johdon tulisi 
määrittää toiminnan ja talouden suunnittelun yleiset ta
voitteet ja suuntaviivat. Tähän tavoiteasetteluun tulisi 
osallistua myös lähijärjestöjen johdon (esimerkiksi pu
heenjohtajat ja pääsihteerit), jotta yhtenäinen tavoite
asettelu toteutettaisiin puolueyhteisössä.

Yleisten tavoitteiden määrittelyn tulisi käsittää mm. toi
minnan nykytilan analyysi, jotta toiminnan puutteet ja epä
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kohdat voitaisiin selvittää ja välttää tulevassa toiminnas
sa .

Toisessa vaiheessa ennen varsinaisen suunnitelman laatimi
sen aloittamista tulisi selvittää tekniseen toteuttamiseen 
liittyvät seikat ja tarpeelliset ohjeet (mm. laadintatyön 
organisointi ja aikataulu, käytettävät lomakkeet, ryhmit
telyt sekä luokitukset). Vastuu suunnittelun tekniseen to
teuttamiseen liittyvistä tehtävistä olisi suunnittelun 
koordinoinnista vastaavalla järjestöosastolla.

Kolmannessa vaiheessa toimihenkilöorganisaatio laatisi ase
tettuja tavoitteita ja painotuksia noudattaen toiminta- ja 
toteuttamissuunnitelman sekä talousarvion. Tällöin selvi
tettäisiin kunkin toiminnanalan osalta yksityiskohtaiset 
toiminnalliset tavoitteet sekä suunnitelmat näiden tavoit
teiden toteuttamiseksi. Suunnitelmien laatimisen tulisi 
sisältää toimintavaihtoehtojen analysoinnin sekä niiden 
välisen edullisuusvertailun. Järjestöosaston tehtävä olisi 
koordinoida toimintakohteiden suunnitelmaehdotukset ja 
koota niistä suunnitelma. Tämä voisi edellyttää neuvotte
luja toimintayksiköiden kanssa ennen suunnitelman lopul
lista valmistumista.

Neljännessä vaiheessa luottamushenkilöjohto (puoluehal
litus) käsittelisi toimintasuunnitelman ja talousarvion 
arvioiden osaltaan sen mahdollisuuksia toteuttaa asetetut 
tavoitteet ja painopisteet. Tämän jälkeen puoluehallitus 
esittäisi puoluevaltuuston käsiteltäväksi toimintasuunni
telman ja talousarvion, josta kävisi ilmi toiminnnan ta
voitteet ja poliittiset painopisteet.

Lähijärjestöjen noudattaessa vastaavia työvaiheita omassa 
suunnittelussaan voitaisiin niiden suunnittelu kytkeä lä
heisesti puolueen suunnittelun osaksi. Tällöin olisi kes
keistä turvata yhteisön•-sisäinen tiedonkulku, jotta yh
teisön suunnittelun perustana voitaisiin käyttää samaa 
informaatiota. Samoin suunnittelun eri vaiheissa tulisi 
varmistaa tarpeellisen suunnitteluinformaation kulku.
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Esitettyä suunnittelumallia voidaan havainnollistaa kuviol
la 21.

Kuvio 21
Puolueen toiminnan suunnittelumalli

Toimintaosastot/JärjestöYhteisön
johto

Kuu-
Läheisjärjestötkausi -osasto

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Suunnittelu
ohjeet

Kesä

Heinä

Osasto- ja
järjestö-
suunnittelu

Loka

Marras

Joulu Toimeenpanon
valmistelu

Tammi (Toteutus alkaa)

! Kokoaminen,
: koordinointi

Hyväksymä, s - 
ja päätös- 
käsittely

Tavoite- ja
painopiste
keskustelu

Esitetty toiminnan suunnittelun aikataulutus siirtäisi 
toimintasuunnitelman ja talousarvion päätöskäsittelyn ny
kyisestä syyskuusta marraskuuhun, mikä lyhentäisi suunnit
telu- ja toteuttamishetken välistä aikaa noin kahdella kuu
kaudella. Siten toiminnan ja talouden suunnittelun perus
tana olisi käytettävissä enemmän informaatiota sen vuoden 
toteutuneesta toiminnasta, jolloin suunnittelu tapahtuu. 
Puolueen osalta tämä edellyttäisi sääntöjen muuttamista: 
toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyvä puolueval
tuuston syyskokous tulisi voida pitää marraskuussa. Useim-
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mat lähijärjestöt pitävät liittokokouksensa marraskuussa, 
joten niiden osalta ei tarvittaisi sääntömuutoksia.

Toimihenkilöorganisaation osuus toiminnan suunnittelussa 
alkaisi keskustoimistojen suunnittelukokouksella, johon 
osallistuisi puolueen keskustoimiston lisäksi esimerkiksi 
läheisjärjestöjen pääsihteerit. Kokouksessa käsiteltäisiin 
luottamushenkilöiden asettamat yleiset tavoitteet ja paino
pisteet seuraavalle toimintakaudelle järjestöosaston laati
mien suunnitteluohjeiden pohjalta. Kokouksessa analysoi
taisiin myös edellisten kausien ja kuluvan kauden toimin
taa. Tässä yhteydessä järjestöosaston tulisi esittää ta
louden suunnitteluohjeet eli kullakin osastolla suunnit
telukaudella käytettävissä olevista talousresursseista ja 
suunnitelmien laadinnassa käytettävistä laskentaperusteista 
(esimerkiksi suunnittelussa käytettävistä standardikustan- 
nuksista).

Suunnittelukokouksen jälkeen osastojen ja lähijärjestöjen 
poliittiset sihteerit laatisivat toimenkuviensa mukaiset 
suunnitelmaehdotukset (osasto- ja työsuunnitelmat sekä 
osasto- ja työbudjetit) osasto- tai järjestökäsittelyä var
ten. Laadittaviin suunnitelmiin tulisi sisältyä mm. seuraa- 
vat asiat:

1 järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat (hallin
toelimien ja työryhmien kokoukset, seminaarit, 
yleisötilaisuudet, kampanjat jne.)

2 tuotettava materiaali * (koulutus-, "tiedotus-, 
kampanja-, tunnistemateriaali, asiakirjat)

3 suoritettavat tutkimukset ja selvitykset
4 vaalit ja niiden kampanjatarpeet
5 yhteydenpito sidosryhmiin (keskeiset tapahtumat, 

edustustilaisuudet)
6 matkustussuunnitelmat ja osallistuminen eri tapah

tumiin (kotimaa, ulkomaat) 
toimintojen ajoitus sekä 
toimintojen tuotot ja kustannukset.

7
8
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Osastokäsittelyn ja mahdollisten korjauksien jälkeen laa
ditut suunnitelmat koottaisiin yhdeksi toimintasuunnitel
maksi, joka käsiteltäisiin keskustoimiston suunnitteluko
kouksessa. Tässä vaiheessa korjattaisiin toimintasuunni
telman mahdolliset päällekkäisyydet ja koordinoitaisiin 
erilaiset toiminnot ja tapahtumat.

Poliittisten sihteerien työsuunnitelmista ja -budjeteista 
koottaisiin osastosuunnitelma ja -budjetti jaoteltuna sih
teerien toimenkuvien mukaisiin aloihin. Edelleen osasto- 
suunnitelmista ja -budjeteista koottaisiin puolueen toi
mintasuunnitelma, toteuttamissuunnitelma ja talousarvio 
Esitettyä suunnittelumallia voidaan havainnollistaa kuviol-

Kuvio 22
Suunnittelu osastoissa ja lähijärjestöissä

Järjestö- Osastot/ Sihteeritjärjestöt

Suunnitteluohjeet
Keskustoimiston
suunnittelukokous

Toiminta
kohteiden
suunnitelmat

Osaston/järjestön
koordinointikokous (Korjaukset)

Suunnitel
mien koonti ja koordinointi

Keskustoimiston (Korjaukset)päätöskokous

Hyväksymiskäsittelyt
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6.5
Yhteistoimintaorganisaation kehittäminen

Puolueyhteisön organisaation tulisi palvella mahdollisimman 
tehokkaasti asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavut
tamista. Yhteisön suunnittelun keskeiseksi kehittämista
voitteeksi asetettiin yhteisötason toiminnan ja talouden 
suunnittelun aloittaminen, mikä luo perustan organisaation 
kehittämiselle.

Puolueyhteisön toimihenkilöillä on keskeinen vastuu sekä 
toiminnan suunnittelusta että toteuttamisesta. Toimihenki- 
löorganisaatio sitoo huomattavan osan yhteisön resursseis
ta, joten sen maksimaalista hyödyntämistä tulisi pitää yh
tenä keskeisenä tavoitteena organisaatiota kehitettäessä. 
Tavoitteena pitäisi olla myös keskushallinnossa toimivien 
organisaatioiden toimintojen yhdistäminen niin toiminnan 
sisällöllisen valmistelun, toteutuksen kuin hallinnon 
osalta, jotta päällekkäisiä toimintoja voitaisiin vähentää. 
Edelleen lähijärjestöjen vastuualueet ja tehtävät puolueyh
teisön osana tulisi selkiyttää.

Mainittujen kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi puolue- 
yhteisössä on aloitettu keskustason toimihenkilöorganisaa- 
tion uudistaminen. Aiemmin toisistaan erillään työskennel- 
leistä keskustoimistoista ollaan muodostamassa puolueyhtei
sön keskustoimistoa. Lähtökohtana on lisätä keskustoimisto
jen yhteistoimintaa siten, että yhteisön osien itsenäinen 
päätösvalta kyetään säilyttämään. Nämä lähtökohdat täyttävä 
malli puolueyhteisön keskusorganisaatioiden yhteistoimin
takaavioksi on esitetty kuviossa 23.
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Kuvio 23
Puolueyhteisön yhteistoimintakaavio

toimistohenkilökunta

siht.siht.koulut
ta j at

Puolue
sihteeri

KEL
PVL
KTL
Pää-
siht.

KNAL
KNL
TK
Pää-
siht.

NYKY
PÄIVÄ

Pää-
toim.

KANSIO

Opin. 
joht.

osasto
Jär j .

Hall.
pääll.

Tied.
osasto

Tied.
pääll.

Suunn. 
osasto

Suunn.
pääll.

poliittiset
sihteerit

Mallissa on erotettu toisistaan suoraan puoluesihteerin 
käskyvaltaan kuuluva (yhtenäinen viiva) ja kuulumaton orga
nisaation osa (katkoviiva), jonka osalta yhteistoiminnasta 
sovitaan toimintakohteittain erikseen. Tällöin puolueen lä
hi jär jestö jen muodollinen asema, hallinto-, talous- ja joh
tamisjärjestelmät säilyvät ennallaan.

Organisaatio on jaettu seitsemään ryhmään, jotka ovat puo
lueen järjestö-, suunnittelu- ja tiedotusosasto, Nykypäivä- 
lehden toimitus, koulutusosasto (KANSIO) sekä puolueen lä
hi järjestöt (jäsen- ja erillisliitot). Organisatorisesti 
puolueen osastojen osastopäälliköt, Nykypäivän päätoimit
taja, koulutusosaston opintojohtaja sekä jäsen- ja erillis- 
liittojen pääsihteerit ovat samalla tasolla. Vastaavasti 
eri ryhmien poliittiset sihteerit, toimittajat ja koulut
tajat muodostaisivat oman tason. Yhteisön toimistohenkilö
kunnan asemaa muutetaan siten, että se palvelee tarpeen 
mukaan yhteisön kaikkia osia, jolloin mm. lähijärjestöjen
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toimistoteknistä henkilökuntaa voidaan siirtää varsinaista 
toimintaa palveleviin poliittisiin tehtäviin.

Kaaviossa .. esitetyt tasot kuvaavat nimenomaan henkilöiden 
osallistumista eri tehtävien hoitoon. Puolueen ja lähijär
jestöjen kesken sovitaan erikseen niistä toiminnallisista 
ja poliittisista vastuualueista, jotka kuuluvat kunkin toi- 
toimihenkilön toimenkuvaan. Esimerkiksi KNL:n järjestösih
teeri osallistuu puolueen järjestöosaston työskentelyyn 
vastaten nuorisojärjestön toiminnan kehittämisestä.

Kansallinen Sivistysliiton Opintokeskuksesta (KANSIO) ke
hitetään puolueyhteisön koulutusosasto, jolle siirretään 
vastuu yhteisön koulutuksen suunnittelusta sekä sen paino
pisteiden ja kokonaistarpeen arvioinnista. Tällöin KANSIO 
osallistuu myös puolueyhteisön pidemmän aikavälin suunnit
teluun, jotta toiminnan kehittämisen vaatima koulutustoi
minta voidaan suunnitella samanaikaisesti. Yksittäisten 
koulutustapahtumien-suunnittelu ja toteutus tapahtuu koulu
tusosaston ja kyseisestä toimintakohteesta vastaavan po
liittisen sihteerin kesken.

Yhteistoimintaorganisaation luomisen osana on myös eri toi
mintojen yhdistäminen. Puolueyhteisön julkaisutoiminnan ra
tionalisointi aloitettiin huhtikuussa 1989, kun puolueyh
teisön eri organisaatioiden julkaisemia lehtiä päätettiin 
kehittää puolueen Nykypäivä-lehden yhteydessä julkaistavik
si liitelehdiksi. Opiskelijaliiton julkaisema aatepoliit
tinen Luotain-lehti ja Porvarillisen Kulttuuriliiton-kult
tuuripoliittinen Majakka-lehti, jotka aiemmin ilmestyivät 
neljä kertaa vuodessa erillisinä julkaisuna, on yhdistetty 
yhdeksi Nykypäivän neljännesvuosiliitteenä ilmestyväksi 
kulttuurijulkaisuksi. Vastaavasti KNL:n kahdeksan kertaa 
vuodessa ilmestynyt Tasavalta-lehti muutetaan Nykypäivän 
liitteenä ilmestyväksi nuorisolehdeksi toukokuussa 1989. 
KNAL:n julkaiseman Suomen Nainen- lehden osalta on aloitet
tu vastaava yhdistämissuunnittelu.

Puolueyhteisön julkaisutoiminnan rationalisointi hyödyttää 
yhteisön eri organisaatioita. Uudistuksilla vahvistetaan
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puolueyhteisön julkaisutoimintaa, karsitaan päällekkäisiä 
toimitusteknisiä töitä, kasvatetaan pienten lehtien levik
kiä (esimerkiksi Ta s ava1ta-lehden levikki kasvaa 20 OOOssta 
70 000:een), kehitetään lehtien ulkoasua sekä säästetään
toimitus- ja jakelukuluissa. Lehtien yhdistäminen mahdol
listanee myös puolueyhteisön ilmoitushankinnan kehittämi
sen.

Julkaisutoiminta muodostaa puolueyhteisössä selkeän toimin- 
tokokonaisuuden, jota voisi kehittää eriyttämällä sen itse
näiseksi toiminnoksi. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi pe
rustamalla julkaisutoimintaa varten oman kustannusyhtiön, 
joka toimisi itsenäisenä tulosyksikkönä. Yhtiön toimialaan 
voisi kuulua lehtien kustantamisen lisäksi puolueyhteisön 
materiaalituotanto (koulutusmateriaali, kirjat, esitteet) 
sekä kokoomustuotteiden myynti ja markkinointi. Kustan
nusyhtiö toimisi itsenäisenä tulosyksikkönä. Yhtiön perus
taminen edellyttäisi verotuskohteluun (mm. liikevaihtove
rotus) ja julkiseen rahoitukseen liittyvien juridisten ky
symyksien selvittämistä ennen perustamispäätöstä.

Yhteistoimintaorganisaation periaatteita noudatetaan mm. 
puolueyhteisön aloittaessa vuoden 1991 eduskuntavaalien 
kampanjavalmistelut toukokuussa 1989. Tällöin yhteisöön 
muodostetaan vaalityöryhmä, johon kuuluvat puolueen osas
topäälliköt, opintokeskuksen opintojohtaja, lähijärjestöjen 
pääsihteerit (KNAL, KNL, TK, KEL) ja vaalitoiminnasta 
vastaava järjestösihteeri. Vaalityöryhmän muodostamisella 
varmistetaan, että yhteisön vaalikampanjointi voidaan suun
nitella ja toteuttaa integroituna kokonaisuutena.

6.5.1
Taloushallintoyksikkö

Puolueen organisaatiossa järjestöosaston tehtävä on vas
tata puolueorganisaation sisäisestä toiminnasta. Osastolle 
on keskitetty puolueen talouden suunnitteluun liittyviä 
toimintoja. Lisäksi osastolle kuuluu poliittisina tehtä
vinä vaalivalmistelut ja järjestötoiminta. Puolueyhteisön 
talouden suunnittelun kannalta keskeisimpiä järjestöosas-
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ton tehtäviä ovat: 1) taloussuunnittelu ja taloudenhoito,
2) puolueyhteisön henkilöstöhallinto ja työsuhdeasiat,
3) puolueyhteisön vaalivalmistelut, 4) toimistopalvelut ja 
julkaisutoiminnan tekniikka, 5) tietojenkäsittely ja jär- 
jestörekisterit, 6) puolueyhteisön organisaation kehittä
minen sekä 7) puolueen ja läheisjärjestöjen toiminnan 
koordinointi. Osaston henkilökuntaan kuuluu hallintopääl
likkö (osaston päällikkö), konttoripäällikkö (1.5.1989 
alkaen toimistopäällikkö), järjestösihteeri, hankintapääl
likkö, taloussihteeri, kassanhoitaja sekä tekninen henki
lökunta .

Puolueen ja lähijärjestöjen toiminnan ja talouden suunnit
telun koordinoimiseksi keskustoimiston organisaatiota on 
päätetty kehittää siten, että puolueen järjestöosastosta 
kehitetään puolueyhteisön taloushallinnosta vastaava yksik
kö, jonka tehtävä on vastata toiminnan ja talouden koko
naissuunnittelusta. Yksikkö toimii yhteisön osien suunnit
telua koordinoivana elimenä, jotta käytettävissä olevat 
resurssit hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Taloushallintoyksikölle keskitetään asteittain yhteisön ta
louden hoitoon (kirjanpito, maksuliikenne, palkkalaskenta, 
tarvike- j.a .materiaa.! ihapk tntntb i n ( toimistotarvikkeet 
myyntiartikkelit, kokouspalvelut), varainhankintaan ja val- 
tionapuasioihin liittyvät toiminnot. Yksikön tehtäviin tu
lee kuulumaan myös laadittujen suunnnitelmien seurannassa 
tarvittavien raporttien tuottaminen ja talouden suunnitte
lun neuvonta.

Puolueyhteisön taloudenhoidon keskittämisellä yhteiselle 
taloushallintoyksikölle karsitaan päällekkäisiä toimintoja. 
Tällöin taloushallinnosta vapautuvia henkilöresursseja 
voidaan kohdentaa varsinaiseen toimintaan. Taloudenhoidon 
keskittämisessä hyödynnetään puolueen käytössä olevia tie
totekniikkaan perustuvia kirjanpito-, palkanlaskenta- ja 
maksuliikennesovelluksia. Taloushallintoyksikön muodostami
nen aloitetaan 1.5.1989 siirtämällä järjestöosastolle 
nuorisojärjestöjen taloudenhoito, kun nuorisojärjestöjen
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yhteinen talouspäällikkö siirtyy puolueen toimistopäälli
köksi .

Puolueyhteisön taloushallinnon kehittämiseksi tulisi sel
vittää myös mahdollisuudet yhdistää yhteisön eri osien 
kassavirrat muodostamalla maksuliikenteen hoitamista var
ten yhteisön keskuskassa. Järjestelyllä voitaisiin kehittää 
yhteisön maksuvalmiutta sekä minimoida vieraan pääoman 
hoitokuluja (yliaikakorkoja).

6.6
Laskentajärjestelmän kehittäminen

Käsiteltäessä luvussa 4.2 järjestön laskentatoimea todet
tiin, että laskentajärjestelmän tehtävä on sekä kerätä ja 
rekisteröidä tietoa järjestön toiminnasta ja taloudesta 
(kirjanpito) että tuottaa toiminnasta ja taloudesta eri
laisia suunnittelu-, tarkkailu- ja informaatiolaskelmia. 
Puolueen laskentajärjestelmä on suunniteltu palvelemaan 
lähinnä lakisääteistä kirjanpitoa sekä sääntöjen edellyt
tämän talousarvioin ja tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja 
tase) laatimista, joten se on käsittänyt vain laskentajär
jestelmän rekisteröintitehtävän. Sen sijaan sitä ei ole 
suunniteltu tuottamaan puolueen toiminnasta ja taloudesta 
erilaisia suunnittelu-, tarkkailu-, ja informaatiolaskelmia 
toiminnasta ja taloudesta.

Puolueen toiminnan ja talouden ohjaamisen kehittäminen 
edellyttää puolueen laskentajärjestelmän uudistamista si
ten, että se kykenee tuottamaan informaatiota toiminnan 
suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheessa.

Puolueen toiminnan ja talouden suunnittelun kehittäminen 
edellisissä luvuissa esitetyllä tavalla edellyttää puolueen 
kirjanpitojärjestelmän uudistamista. Koska kirjanpito on 
osa puolueen koko laskentajärjestelmää, tulisi sen raken
teensa puolesta kytkeytyä järjestelmän muihin osiin. Kir
janpidon tilijärjestelmän (tilipuitteiden ja kirjaussuun- 
nitelman) tulisi vastata ryhmittelyltään ja luokittelultaan 
sekä suunnittelu- että seurantavaiheessa laadittavia las-



99

kelmiä. Tällöin kirjanpidon avulla voitaisiin seurata laa
dittujen suunnitelmien toteutumista. Kun puolueen talouden 
suunnittelu ulotetaan koskemaan osastoja ja toimihenkilöi
tä, on puolueen kirjanpitojärjestelmää uudistettava vas
taavasti. Sen tulee kyetä rekisteröimään toiminnan tuotot 
ja kulut osasto- ja toimihenkilökohtaisesti sekä tuottamaan 
toiminnasta ja taloudesta vastaaville henkilöille tarvit
tavat seurantaraportit.

Puolueen tilijärjestelmässä tulisi ryhmitellä erikseen 
kulujen ja tuottojen laadun mukaan sekä erikseen kustan
nuspaikoittain. Tällöin tuotto- ja kululajiluetteloa voi
taisiin hyödyntää mm. osasto- ja työbudjettien laadinnassa. 
Kustannuspaikkajaon perusteella tuotot ja kulut voitaisiin 
kohdistaa osastoittain ja toimihenkilöittäin, mikä mahdol
listaisi laadittujen budjettien toteutumisen seurannan.

Suurempien tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa ja 
valvonnassa tulisi lisäksi käyttää apuna pro jektilaskerrtaa, 
koska niiden talouteen vaikuttavat useat osatekijät, joita 
tulisi valvoa sekä erikseen että kokonaisuutena. Esimerkik
si vaalikampanja koostuu useista osista, jotka kuuluvat 
eri osastojen ja toimihenkilöiden vastuualueisiin, joten 
kokonaiskuvan saamiseksi kampanjan taloudesta pitäisi 
tietoja pystyä yhdistelemään.

Laskentajärjestelmän kehittämiseen tulisi liittää rapor
tointijärjestelmän luominen toiminnan ja talouden valvontaa 
varten. Laskentajärjestelmän tulisi tuottaa puolueen luot
tamushenkilöjohdolle säännöllisesti raportteja talousarvion 
toteutumisesta. Toimihenkilöorganisaation tulisi saada 
säännölliset seurantaraportit talousarvion sekä osasto- ja 
työbudjettien toteutumisesta. Suunnittelujärjestelmän uu
distamisen alkuvaiheessa raportit voisi laatia neljännes
vuosittain, jottei järjestelmästä muodostuisi liian raskas
ta. Myöhemmin raportointijärjestelmää tulisi tarkentaa 
saatujen kokemuksien perusteella. Raporttien tuottamisessa 
tulisi hyödyntää käytössä olevaa kirjapitosovellusta, jolla 
voidaan toteuttaa mm. kustannuspaikkalaskenta.
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Kirjanpitojärjestelmään tulisi liittää varastokirjanpito, 
jolla seurattaisiin puolueen varastossa olevien myyntituot- 
teiden ja tarvikkeiden käyttöä. Nykyisin varastonvaIvonta 
on vähäistä, minkä vuoksi ei aina tiedetä mitä varastossa 
on tai mistä on mahdollisesti puutetta. Varastonvalvonta 
mahdollistaisi varastoon sitoutuneen pääoman pienentämisen. 
Lisäksi varastokirjanpidon avulla voitaisiin tuote- ja 
tarvikekäyttö kohdistaa eri kustannuspaikoille.

Puolueen jäsenrekisteri siirrettiin vuoden 1989 alussa 
puolueen omalle keskustietokoneelle, mikä mahdollisti jä- 
senmaksureskontran yhdistämisen kirjanpitoon. Parhaillaan 
jäsenmaksujen suoraperintäjärjestelmää ollaan yhdistämässä 
jäsenmaksureskontraan, minkä toteuttamisen jälkeen esimer
kiksi pankeilta konekielisenä saatavat tiedot jäsenmaksujen 
suorittamisesta voidaan liittää jäsenmaksureskontraan. Ke
hitettävällä järjestelmällä voidaan parantaa sekä jäsenmak- 
superinnän seurantaa että palvella paremmin keskitetyssä 
perinnässä mukana olevia-yhdistyksiä.

Puolueyhteisön toiminnan ja talouden kehitystä tulisi 
valvoa yhteisön konsernitilinpäätöksellä, jonka laatimi
seksi tulisi yhteisöön laatia yhteinen tililuettelo sekä 
yhtenäinen tilinpäätöskäytäntö. Tällöin yhteisön eri osien 
tilinpäätöksistä voitaisiin laskea konsernitilinpäätökseen 
tarvittavat summat. Tällöin puolueyhteisössä voitaisiin 
laatia konsernitilinpäätös, joka antaisi informaatiota 
yhteisön toiminnasta ja taloudesta kokonaisuutena. Siihen 
voitaisiin yhdistää myös piiritaso, joka muodostaa merkit
tävän osan yhteisön kokonaistaloudessa. Konsernitilinpää
töksen laatimista helpottaa puolueyhteisön osien liittä
minen samaan tietokonejärjestelmään.

7
LOPPUPÄÄTELMÄT

Kokoomusyhteisön toiminnan laajentuminen ja monipuolistu
minen on lisännyt suunnittelun tarvetta toiminnan ohjaami
sessa. Tämä edellyttää pidemmän ja lyhyen aikavälin suun
nittelun kehittämistä sekä yhteisötasolla että sen osissa.
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Suunnittelun teknisessä toteuttamisessa ja asiasisällön 
määrittelyssä voidaan hyödyntää yrityksien ja aattellisten 
yhteisöjen suunnitteluun kehitettyjä teorioita ja menetel
miä. Sovellettaessa yritys- ja järjestöjohtamisen menetel
miä puolueympäristöön tulee ottaa huomioon toiminnan eri
tyispiirteet, jotka ovat hyvin pitkälle yhteneviä aatteel
lisen yhteisön ominaispiirteiden kanssa.

Kehitettäessä puolueyhteisön ja sen osien suunnittelua on 
tärkeää luoda kiinteä yhteys toiminnan ja talouden suunnit
telun välille. Tämä edellyttää sekä yhtenäisen suunnitte- 
luorganisäätiön luomista että yhtenäistä suunnittelun tek
nistä ja sisällöllistä toteuttamista.

Pidemmän aikavälin suunnittelun (vaalikausisuunnittelu) on
nistuminen edellyttää, että laadittavat lyhyen aikavälin 
suunnitelmat perustavat pidemmän aikavälin päämääriin ja 
painopisteasetteluun. Tämän varmistamiseksi on suunnit
telujärjestelmää kehitettäessä sekä selkiytettävä ~ luot
tamus- ja toimihenkilöorganisäätiöiden tehtävät suunnit
telussa että määritettävä eri aikavälin suunnitelmien 
keskinäiset yhteydet.

Toiminnan ja talouden suunnittelussa voidaan - hyödyntää 
tietotekniikkaan perustuvia suunnitteluvälineitä. Tietotek
niikka helpottaa suunnittelun ja päätöksenteon tukena tar
vittavan informaation tuottamista sekä tehostaa toteutu
neen toiminnan valvontainformaation keräämistä ja käsitte
lyä. Tietotekniikkaan perustuvaan laskentajärjestelmään 
voidaan yhdistää erilaisia toimintoja, joten toimintaa 
kuvaavan informaation tuottaminen on vaivattomampaa kuin 
ennen.

Puolueyhteisön suunnittelun kehittämisen onnistuminen edel
lyttää yhteisön suunnitteluasenteiden, -tietojen ja -taito
jen uudistamista. Kehitystyötä aloitettaessa tuleekin eri
tyistä huomiota kiinnittää vallitsevan suunnittelukult- 
tuurin muuttamiseen suunnitteluvalmiuksia antavan koulutuk
sen avulla. Uudistetun suunnittelun tarjoamat edut tulee 
osoittaa sekä koko puolueyhteisölle että jokaiselle siihen
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osallistuvalle toimihenkilölle. Tällöin tulee selvittää 
yhteistoimintaorganisaation kehittämisen tarjoamat hyödyt 
yhteisön eri osille, jotta organisaatiokohtaiset intressit 
eivät muodostu esteeksi kokonaisuuden kannalta tärkeälle 
kehitystoiminnalle.

Puolueyhteisön organisaation kehittämisen tulee olla jat
kuvaa toimintaa, jotta varmistetaan, että se kykenee vas
taamaan toimintaympäristön kehittymiseen. Tällöin tulee 
paneutua myös puolueyhteisön toimihenkilöiden toimenkuvien 
kehittämiseen. Organisaation vastuualueiden määrittelyssä 
tulee arvioida strategisesta suunnittelusta vastaavan luot
tamushenkilöorganisaation ja operatiivisesta suunnittelusta 
vastaavan toimihenkilöorganisaation välistä tehtävänjakoa.

Kokoomusyhteisön keskustason toiminnan ja talouden suunnit
telun kehittämisestä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää 
sekä piiri- ja keskustason välisessä suunnittelussa että 
piiritason suunnittelussa.
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Kansallinen Kokoomus r.p:n organisaatiokaavio

Puoluekokous

Piirijärjestöt

Pilrikokous I I Piirijärjestöt

Piirikö kout

Aluejir, estot Aluejärjestöt •

Eduskuntaryhmä

Liittokokous

Piirikokous

Keskustoimisto

Kokoomuslehdet

Snellman-Säätiö

Piirihallitus
Piiritoimisto

Porvarillinen 
Raittiusliitto r.y. '

Liittovaltuusto-
ryhmät

Kunnanvaltuusto-
ryhmät

Kokoomuksen 
Nuorten 
Liitto r.y.

Kokoomuksen 
Naisten 
Liitto r.y.

Porvarillisen 
Kulttuurityön 
Liitto r.y.

Liittohallitus
Työvaliokunta
Keskustoimisto

Porvarillinen 
Varhaisnuoriso- 
liitto r.y.

Liittohallitus
Työvaliokunta
Keskustoimisto

Kokoomuksen 
Opiskelijaliitto 
Tuhatkunta r.y.

Puoluehallitus
Työvaliokunta
Toimikunnat

Lehdistön
Sanomapalvelu

Kansallinen .. .

Kansallisen
Kokoomuspuolueen
Säätiö

Tuhatkunnan
paikallis
yhdistykset



LIITE 2Puoluetuen käyttö v. 1986

SDP Kok. Kesk.
ihenkilökulut 
iikat sekä niistä 
IMttömästi johtu-
‘ menot 6
:kakustannukset

OxrCO 666 5 315 856 2 619 673

päivärahat 499 079 444 906 220 834

iistokulut
ikrat 247 095 270 804
it huoneistokulut 188 437 65 684 3 924

ntoelinten 
iskulut 333 961 504 881 625 278

1- ja valistus- 
nta 1 287 589 751 938 238 603

nnus- ja julkalsu- 
nta 947 772 24 156

Henot on eritelty 
täyteen markkaan.

SKL POP

1 937 811 1 005 617 3 024 807 322 974 -

105 394 608 702 87 893 27 581 2 914

76 420 101 500 405 690 32 250 2 880
67 356 - 138 268 - -

141 427 169 242 148 093 72 892 949

80 532 387 015 7 877 - -

196 082 11 371 11 281

USHINISTERIÖ
toimisto
z‘1988 PUOLUETUEN KÄYTTÖ VUONNA 1986

ukossa esitetyt tiedot perustuvat puolueiden antamiin tilityksiin puoluetuen käytöstä 
ioneuvoston antamien määräysten mukaisesti. Summat on pyöristetty lähimpään

SKOL SHP RKP

istöjen ja lehtien 
aminen

is järjestöt, 
ia puoluetuesta

toiminta 

menot 

: yhteensä 

letuki

-puoluetuki

etuki, k:ia kai- 
tuloslaskelmaan 

tyistä menoista

1 314 337 1 023 671 931 260 794 300 376 762 223 600 70 000 22 300

6,,3 8,,4 8,,9 11.0 8,,0 8,,1 8.4 8,,16 551 076 2 456 854 3 186 636 4 079 999 963 098 - 213 000

351 050 616 020 312 024 253 847 814 471 104 557 13 603 140 000

2 106 890 3 189 837 2 195 032 2 541. 312 279 533 - 66 879 116 899

20 420 857 14 616 742 10 628 224 10 274 480 4 705 940 4 152 156 830 460 285 942

15 778 740 12 180 080 10 519 160 7 197 320 4 705 940 2 768 200 830 460 276 820

4 642 117 -2 436 662 - 109 064 -3 077 160 0 -1 383 956 0 - 9 122

39. 4 50. 1 47. 6 43,6 50, 6 32. 2 81,2 53.,1

ietoja:
etukea ei ole käytetty lehtien avustamiseen. Muut avustetut järjestöt ovat puolueiden alajärjestöjä, 
sojärjestöjä, yhteistoimintajärjestöjä sekä muita puolueiden toimintaan läheisesti liittyviä Järjestöjä.
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Talousarviotaulukko (Lähde: Kaukiainen 1978, 83
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Kokoomuksen talousarvio vuodelle 1989
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