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Vanhan suomalaisen sananlaskun mukaan hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Se kuvastaa hy-
vin taloudellisen suunnittelun merkitystä organisaation tulevaisuuden menestyksen varmista-
misessa. Tutkielman tarkoituksena oli luoda isännöinnin ja taloushallinnon asiantuntijapalve-
luja tarjoavalle yritykselle budjetointijärjestelmä. Lisäksi haluttiin analysoida yrityksen re-
sursseja ja tulevaisuuden odotuksia strategisen ja taktisen tavoitteen asettamisen tukemisek-
si. 
 
Yrityksessä ei ole aiemmin tehty konkreettisia tulevaisuudensuunnitelmia eikä asetettu toi-
minnallisia tai taloudellisia tavoitteita. Toimialalla paikallisesti tapahtuneista muutoksista 
johtuen case-yrityksen liiketoiminnan kasvu on viime aikoina ollut nopeaa ja mahdollisuudet 
kehityksen jatkumiseen ovat olemassa. Tästä johtuen koettiin ajankohtaiseksi aloittaa budje-
tointi menojen ja tulojen sekä kannattavuuden parempaa ennakointia ja seurantaa varten. 
Tavoitteena oli suunnitella kevyt budjetointijärjestelmä, joka sisältäisi yrityksen kannalta 
vain olennaisimmat budjetit sekä olisi resurssit huomioon ottaen helposti toteutettavissa. Li-
säksi haluttiin analysoida yrityksen nykyisiä resursseja sekä sen tulevaisuudessa mahdollisesti 
kohtaamia uhkia ja mahdollisuuksia. Taloudellisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa py-
rittiin helpottamaan tarjoamalla sopivia kannattavuuden tunnuslukuja. 
 
Kyseessä on laadullinen tutkielma, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta. 
Aineistoa työn case-osuutta varten kerättiin luonteeltaan avoimissa teemahaastatteluissa yri-
tyksen omistajan ja tutkimuksen tekijän välillä.  
 
Työn empiirisen osuuden vertailu teoriasta muodostettuun viitekehykseen osoittaa, että bud-
jetoinnin hyödyt kohdeyritykselle eivät juurikaan poikkea edellisten tutkimusten tuloksista. 
Vastaavasti budjetoinnin tehtävissä ja tarvittavien budjettien määrässä muodostui eroja. 
Kohdeyrityksessä budjetointia tullaan käyttämään pääosin vain talouden ennustamisessa, 
suunnittelussa ja seurannassa. Yrityksen matalasta organisaatiohierarkiasta ja pienuudesta 
johtuen sitä ei tulla, ainakaan toistaiseksi, käyttämään auktorisointi-, kontrollointi- tai vies-
tintävälineenä. Vastaavasti budjetoinnin toiminnallisen puolen implementoinnin vähyydestä, 
budjettivastuun keskittymisestä sekä yrityksen koosta johtuen aiempien tutkimuksien budje-
tointia kohtaan esitettyjä kritiikin aiheita ei yrityksessä pidetty ongelmana. 
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According to an old Finnish saying well planned is half done. It reflects the importance of fi-
nancial planning in securing success in the future. Purpose of the thesis was to create a budg-
eting system for a company that provides condominium- and financial administration. In addi-
tion a need to analyze company’s resources and future expectations to support strategic and 
tactical goals. 
 
So far the company has neither made concrete future planning nor set any operational or fi-
nancial goals. Because of the changes happening in the local line of business, the company 
has recently experienced rapid growth that is expected to continue. Hence the need to start 
budgeting expenses and incomes, as well as predicting and tracking profitability. The goal 
was to draft a light budgeting system that includes relevant budgets and would be easy to 
implement also taking into account the company’s resources. Moreover the purpose was to 
analyze the company’s current resources as well as possible future threats and possibilities. 
One goal was to make setting and tracking the financial goals easier by offering appropriate 
key figures of profitability. 
 
The research method used in this qualitative thesis was case-study. Research material for the 
thesis was collected from open theme interviews that were conducted between the owner of 
the company and the researcher. 
 
The empirical part was compared to the theory based frame of reference and showed that 
the advantage of the budgeting to the company don’t really stray away from the results of 
earlier researches. Differences was shown in the budgeting tasks and in the number of neces-
sary budgets. Budgeting will mainly be used to predict, plan and follow-up the company’s fi-
nances. For now budgeting will not be used as tool of authorization, control- or communica-
tion due to the company’s small size and low organizational hierarchy. Comparably the lack 
of operational implementation of budgeting, centralization of budgeting responsibility and 
the size of the company, the topics of critique in previous researches was not seen as a prob-
lem in this thesis. 
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Johdanto

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkielman päätavoitteena oli luoda toimeksiantajayritykselle budjetointijärjestelmä. Resurs-

seista ja tulevaisuudennäkymistä haluttiin myös saada parempi käsitys strategisen suunnitte-

lun, tavoitteiden asettamisen ja kannattavuuden kehittämisen tueksi. 

 

Tutkimuksessa käsitellään toimeksiantajayrityksen budjetointijärjestelmän suunnittelua. Tar-

kennettuna voidaan sanoa, että keskitytään erityisesti budjetoinnin numeraaliseen puoleen. 

Toiminnallinen osuus on pääosin budjettivastuullisen omistajan toteutettavissa. Budjettijär-

jestelmän osalta tutkielma on ajallisesti rajattu käsittämään vain sen suunnittelun, joten itse 

järjestelmän käyttöönottoa ei tässä tutkielmassa käsitellä. 

 

1.2 Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät 

 

Työ on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on luonteeltaan koko-

naisvaltaista tiedonhankintaa ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Siinä 

suositaan ihmistä tiedonkeruun instrumenttina, minkä lisäksi tutkija luottaa omiin havain-

toihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa. Lähtökohtana on aineiston yksityiskohtainen 

tarkastelu. Aineiston hankinnassa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat pääse-

vät esille. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160.) Luonteeltaan tutkimusta voidaan pitää 

konstruktiivisena. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tutkittavan kohteen edustajien kanssa py-

ritään löytämään ratkaisu reaalimaailman ongelmaan. (Lukka 1999, 129–150.) Määritelmät 

kuvaavat hyvin tutkimuksen kannalta olennaista vuorovaikutussuhdettani toimeksiantajayri-

tyksen omistajaan, hänen esittämiin mielipiteisiinsä ja näkemyksiinsä. Tutkimusmenetelmän 

valintaan vaikuttivat tutkimuksen luonne sekä asemani tutkittavassa toimeksiantajayritykses-

sä. 

 

Tutkimusstrategia on niin kutsuttu case-study eli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa vali-

taan yksittäinen tapaus tai tilanne, jonka kohteena on yksilö tai ryhmä. Yksittäistapauksia 

tutkitaan osana ympäristöään. Aineiston keruussa käytetään useita metodeja. (Hirsjärvi ym. 

2007, 130–131.) Työssä perehdyn syvällisesti yrityksen toimintoihin ja järjestelmiin, jotta voin 

luoda tarvittavat työkalut budjettijärjestelmän toteuttamiseksi. 

 

Tutkimusaineiston keruu koostui haastatteluista, omasta havainnoinnista ja budjetoinnin teo-

riaan liittyvästä kirjallisuudesta. Haastattelut toteutettiin yrityksen omistajan kanssa yksilö-

haastatteluina. Haastattelutyyppiä voidaan kutsua teemahaastattelun ja avoimen haastatte-

lun välimuodoksi. Haastateltavan mielipiteitä ja ajatuksia selvitetään avoimessa haastattelus-
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sa niiden tullessa esille. Teemahaastattelussa kysymykset eivät ole aina samassa järjestykses-

sä tai muodossa, mutta haastattelun aihe on tiedossa. (Hirsjärvi ym. 2007, 203–204.) Omista-

jan kanssa käytyjä teemahaastatteluja (Liite 1) täydennettiin apukysymyksillä. 

 

Lisäksi keräsin aineistoa kirjallisuudesta, joka käsittelee budjetoinnin perusteoriaa, nykytilaa, 

siihen kohdistunutta kritiikkiä sekä budjetoinnin laskentateknistä toteuttamista. Teoriakirjal-

lisuuteen perustuvan aineiston kerääminen kesti noin kuukauden ja ajoittui vuoden 2012 alku-

kesään. Aineistomateriaaliin olen tehnyt lisäyksiä ajoittain läpi tutkimusprosessin. Havain-

nointi perustui jokapäiväiseen työskentelyyni yrityksessä, sen toimintatapojen omaksumiseen 

sekä sisäisten prosessien tuntemiseen. 

 

Aineiston analysointia tein läpi koko tutkimusprosessin, mikä on tavanomaista laadullisessa 

tutkimuksessa. Pyrin tulkitsemaan analyysin pohjalta saamani tulokset selkeästi tulkinta-

erimielisyyksien välttämiseksi ja tutkimuksen validiteetin vahvistamiseksi. Hirsjärven ym. 

(2007, 226) mukaan validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimusmenetelmän mukaan on mitattu 

juuri sitä, mitä on alun perin pitänytkin mitata. 

 

Tutkimusvirheen välttäminen on normaalia haastavampaa, koska työskentelin itse toimeksian-

tajan palveluksessa. Tutkimuksen reliaabelius kärsii, jos riittävää objektiivisuutta ei pystytä 

säilyttämään tutkimusprosessin aikana. Reliaabelius on tutkimuksen kykyä tuottaa tuloksia, 

jotka ovat helposti toistettavissa toisen tutkijan toimesta, eli eivät ole sattumanvaraisia 

(Hirsjärvi ym. 2007, 226). Lopuksi esitän tutkimukseni johtopäätökset, joita peilaan asetet-

tuihin tutkimusongelmiin ja tehtäviin.  

 

1.3 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys 

 

Tutkimusraportti alkaa johdannosta, jossa kerrotaan tutkimukselle asetetut tavoitteet ja käy-

tetyt tutkimusmenetelmät. Lisäksi rajataan tutkimusaihe, eritellään lukijalle tutkimuksen 

rakenne ja esitetään graafisesti teoreettinen viitekehys. Toisessa luvussa käsitellään strategi-

sen suunnittelun etenemistä vuosisuunnitteluun sekä budjetoinnin roolia tässä prosessissa. 

Kolmas luku koostuu budjetoinnin tehtävistä ja budjetointijärjestelmän toteuttamisesta eri 

budjetointimenetelmin ja tekniikoin. Lisäksi eritellään käytettävät budjetit ja kuvataan bud-

jetointiprosessin eteneminen sekä tuodaan esille perinteiseen budjetointiin kohdistunutta 

kritiikkiä. Neljännessä luvussa esitellään toimeksiantajayritys sekä käsitellään tutkimuksen 

empiirinen osuus. Lopuksi esittelen tutkimuksessani tehdyt havainnot sekä johtopäätökset ja 

tarjoan kehitysehdotuksia toiminnan kehittämistä tulevaisuutta silmällä pitäen. 
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Kuva 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Yllä olevassa kuvassa on graafisesti ilmaistuna tutkielman teoreettinen viitekehys. Budjetoin-

tijärjestelmä kostuu toiminnallisesta osasta sekä taloudellisesta tulos-osasta. Toiminnallisessa 

osassa tehdään ympäristö- ja nykytila-analyyseja, joiden pohjalta asetetaan tavoitteita. Ta-

voitteet viedään käytäntöön toimintasuunnitelmien avulla. Pienissä yrityksissä vuosisuunnitte-

lun toiminnallinen osa linkittyy usein strategiasuunnitteluun niin vahvasti, että ne käsitellään 

yhdessä. Taloudellinen osa koostuu valituin budjetointimenetelmin ja -tekniikoin tehtävistä 

osa- ja pääbudjeteista, joiden toteutumista seurataan budjettivertailun avulla. Koko proses-

sille luo haasteensa jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. 

 

2 Strategiasta vuosisuunnitteluun 

 

Sidosryhmät kohdistavat organisaatioon monenlaisia odotuksia. Odotusten täyttämiseksi orga-

nisaatio asettaa tavoitteita, joiden toteutumiseen johtamisella tähdätään. Vastuu organisaa-

tion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuuluu talousjohtamisen tärkeimpiin tehtäviin. 

Talousjohtamisprosessi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: suunnitteluun, toteutukseen ja 

valvontaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 10–11.) 

 

Talouden suunnittelussa laaditaan tulevaisuuden toimenpidesuunnitelma, jonka avulla määri-

tetään toimenpiteet asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyrkimyksenä on 

kokonaisvaltainen suunnitelma muutosten ja organisaation liiketoiminnan kasvun ohjaamista 

varten. Talousjohtamisessa suunnitteluvälin pituudesta ja ajankohdasta riippuen erotetaan 

strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu. Strategisen suunnittelun suunnitteluhori-
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sontti on noin kahdesta viiteen vuotta. Operatiiviset eli lyhyen tähtäimen suunnitelmat teh-

dään seuraavaksi 12 kuukaudeksi eteenpäin. (Ross, Westerfield & Jordan 2008, 89–91.) 

 

Pitkän tähtäimen tavoitteiden asettaminen on monitasoinen ja -vaikutteinen prosessi, johon 

vaikuttavat organisaation arvot ja missio sekä visio eli toiminnan päämäärä. Strategia on näi-

den tavoitteiden toteuttamista. (Pellinen 2005, 79–81.) Järvenpää ym. (2010, 14–16) korosta-

vat strategian olevan tulevaisuutta varten tehtävää tarkoituksellista ja johdonmukaista suun-

nittelua ja toimintaa. Se voidaan ymmärtää liiketoiminnan punaisena lankana. Strategisen 

johtamisen tehtävänä on helpottaa strategista päätöksentekoa tekemällä analyysejä ja suun-

nitelmia sekä toteuttaa valittua strategiaa niiden pohjalta. 

 

 

Puolamäki (2007, 25) toteaa strategian olevan kokonaisvaltainen, mutta samalla yksilöllinen 

liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli pohjautuu organisaation oman toiminnan hallintaan se-

kä vallitsevan kilpailuympäristön muutosten ennakointiin. Tavoitteena on halutun kilpailu-

aseman saavuttaminen markkinoilla, jotka on itse valittu.  

 

Puolamäki (2007, 25–26) jakaa strategiavaihtoehdot kolmeen luokkaan. Ensimmäinen on erit-

täin tarkasti tavoitteiltaan ennalta määritelty, kirjallisessa muodossa ilmaistu strategia, jossa 

johdolla on erityisen vahva rooli. Sen heikkoutena on jokapäiväisen toiminnan ja strategian 

löyhä yhteys toisiinsa. Toinen luokka on vastaavasti epämuodollisempi strategia, joka muo-

dostuu jokapäiväisten päätösten seurauksena. Strategian tunnusmerkkeinä ovat jatkuva oppi-

minen, hiljaisen tiedon hyödyntäminen sekä epäjohdonmukaiselta vaikuttava toiminnan oh-

jaus. Luonnollisesti toteutunut, organisaation todellisen kilpailuaseman määrittelevä strategia 

muodostaa kolmannen luokan. 

 

Itse strategiasuunnittelun Puolamäki (2007, 31–32) jakaa neljään osaan: 

 

1. Liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön analysointi 

Kuva 2: Suunnitteluketjun eteneminen (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 151) 
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2. Strategian määrittely 

3. Vuositavoitteiden asettaminen 

4. Suunnitelmien toteutus ja seuranta 

 

Sykliseksi kutsutussa mallissa yllä luetellut toiminnot suoritetaan vuosittain samassa järjestyk-

sessä. Sisäisen toiminnan ja liiketoimintaympäristön analysointiin sopii käytettäväksi SWOT-

analyysi. Strategian määrittelyssä sovitaan kirjallisesti tulevista investoinneista ja muista pit-

källä tähtäimellä tehtävistä toimenpiteistä. (Puolamäki 2007, 31–32.) Vuositavoitteiden aset-

taminen on osa vuosisuunnittelua, jota kutsutaan myös taktiseksi johtamiseksi. Järvenpään 

mukaan se luo pohjan vuosibudjetoinnille. Taktisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 

organisaation jokapäiväistä eli operatiivista johtamista ja ohjausta seuranta-aikavälin pituu-

den ollessa pisimmillään yksi kuukausi. (Järvenpää ym. 2010, 79–81.) 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen organisaation tavoitteet on asetettu, valittu tavoitteisiin johtavat 

toimenpiteet sekä arvioitu toimenpiteisiin tarvittavat resurssit. Nämä suunnitelmat konkreti-

soidaan toteuttamisvaiheessa, jossa toimintaa johdetaan tavoitteita kohti. (Järvenpää ym. 

2010, 13–14.) 

 

Tarkkailuvaiheessa analysoidaan toteutuneita toimia ja verrataan asetettuihin tavoitteisiin. 

Olennaista on mahdollisten poikkeamien analysointi sekä niihin johtaneiden syiden selvittämi-

nen. Poikkeamiin tulee mahdollisuuksien mukaan reagoida nopeasti korjaavilla toimenpiteillä. 

(Järvenpää ym. 2010, 13–14.) Viimeinen vaihe luo puitteet seuraavan vuoden suunnittelukier-

rokselle (Puolamäki 2007, 31–32). 

 

2.1 Liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön analysointi 

 

Strategiasuunnittelu aloitetaan oman toiminnan ja sitä ympäröivien asioiden analysoinnilla. 

Globaali ja dynaaminen toimintaympäristö asettavat organisaatioille uudenlaisia haasteita. 

Muutoksia pitää pystyä ennakoimaan ja reagoimaan niihin uudistamalla liiketoimintaa tulevai-

suuden vaatimuksia silmällä pitäen. Organisaation tilaa suhteessa kilpailijoihin ja asiakkaisiin 

on analysoitava heikkouksien ja vahvuuksien löytämiseksi. (Meristö ym. 2007, 8.) 

 

Viitala ja Jylhä (2007, 54) erittelevät toimintaympäristön analysoinnin kahteen eri osaan: 

makroympäristöön ja lähiympäristöön. Makroympäristö koostuu organisaation ulkoisista teki-

jöistä, kuten demografisista, taloudellisista, teknisistä, poliittisista ja lainsäädännöllisistä te-

kijöistä. Lähiympäristöön kuuluvat tekijät, jotka liittyvät organisaation sidosryhmiin ja kilpai-

lijoihin. 
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Lähiympäristön ja oman toiminnan analysointiin voidaan käyttää työkalua nimeltä SWOT-

analyysi. SWOT on synteesianalyysi, joka koostuu organisaation sisäisten ominaisuuksien ja 

ulkoisten tekijöiden analysoinnista. Kuten kokoaville analyysitekniikoille on yleistä, myös 

SWOT-analyysi ottaa huomioon aikaulottuvuuden eli se sopeutuu nykypäivän ja tulevaisuuden 

analysointiin. SWOT tulee englanninkielen sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heik-

koudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threaths (uhat). (Koskinen 2006, 35–36.) 

 

Vahvuudet ja heikkoudet koostuvat sisäisistä ja mahdollisuudet ja uhat organisaation ulkoisis-

ta tekijöistä. Vahvuuksilla tarkoitetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi auttavia 

myönteisiä tekijöitä, joita tulee pyrkiä vahvistamaan sekä hyödyntämään. Heikkoudet hait-

taavat tavoitteiden saavuttamista, minkä takia ne on poistettava tai yritettävä lieventää. 

Mahdollisuudet luovat uusia toimintaedellytyksiä toimintaympäristön muuttuessa, kun taas 

uhat estävät tai hidastavat organisaation kykyä toteuttaa visiotaan. (Meristö ym. 2007, 13.) 

 

 

Kuva 3: SWOT-nelikenttä (Meristö ym. 2007, 13) 

 

Lindroosin ja Lohiveden (2006, 217) mukaan SWOT-analyysiä voidaan käyttää kokonaisvaltai-

sesti organisaation toiminnan analysointiin, tai vastaavasti kyse voi olla vain tietynlaisesta 

tuotteesta. Heidän mukaansa monipuolisen ja kattavan SWOT-taulukon aikaansaamiseksi kan-

nattaa tekeminen aloittaa pienryhmissä ja lopulta yhdistää yhdeksi yhteiseksi taulukoksi. Se-

kavuuden välttämiseksi tulee nykyhetki ja tulevaisuuden ennusteet taulukossa eritellä. Tulok-

sien pohjalta on tarkoitus miettiä, miten vahvuuksia voidaan parhaiten organisaatiossa hyö-

dyntää sekä heikkoudet muuttaa vahvuuksiksi. Lisäksi tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin 

tulisi pystyä reagoimaan nopeasti parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Koskisen (2006, 36–37) mukaan olennaisinta on, että organisaation sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä 

analysoidaan aidosti erillään toisistaan. Tehdyistä havainnoista tehdään yhteenveto ja konk-

reettinen toimenpidelista, jonka avulla pystytään toimintaa johtamaan oikeaan suuntaan. 

Lisäksi hän painottaa, että analyysien ja arvioiden on perustuttava luotettaviin faktoihin ja 

taloudellisiin ennusteisiin. 

 

2.2 Strategian määrittely 

 

Toimintaympäristön ja nykytilan analysoinnin tarkoituksena on luoda luotettavat edellytykset 

strategian määritystä varten (Lindroos & Lohivesi 2006, 42–43). Järvenpään, Partasen ja Tuo-

melan (2001, 15) mukaan haastavinta strategisessa johtamisessa on löytää parhaimmin sen 

toteuttamiseen tarvittavat työvälineet sekä toimintaympäristön muutokseen ja organisaation 

tilanteeseen sopivat toimintatavat. Visiolla tarkoitetaan organisaation tavoitetilaa, johon se 

strategiaa toteuttamalla pyrkii. Jokapäiväisen toiminnan kehittäminen sekä strategialinjaus-

ten valinta perustuu organisaation strategisiin menestystekijöihin. Näitä menestystekijöitä 

voivat olla esimerkiksi asiakaspalveluhenkisyys tai henkilöstön pätevyys. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, 337.) 

 

Jokaisella organisaatiolla on strategia. Suurilla organisaatioilla se on usein kirjallinen sekä 

perusteellisesti analysoitu ja suunniteltu. Pienissä organisaatioissa strategia saattaa olla vain 

tapa toimia tietynlaisella tavalla. Strategiat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 

 

1 Yritysstrategia 

2 Liiketoimintastrategia 

3 Operatiivinen strategia 

 

Yritysstrategia määrittelee toimialan, jolla organisaatio harjoittaa liiketoimintaansa. Päätök-

siä tehdään uusille toimialoille ja liiketoiminta-aluille siirtymisestä sekä niiltä lähtemisestä 

tai luopumisesta. Liiketoimintastrategian tarkoitus on mahdollistaa organisaatiolle hyvät kil-

pailuedellytykset muihin toimijoihin nähden valituilla markkinoilla. Jotta kilpailuetua pysty-

tään luomaan valitulla liiketoimintastrategialle, toteutetaan organisaation sisäisiä operatiivi-

sia strategioita. Näitä toiminnallisia strategioita ovat muun muassa asiakaspalvelu- ja markki-

nointistrategia. (Viitala & Jylhä 2007, 71.) Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 336) vastaavasti ni-

mittävät operatiivista strategiaa organisaatiostrategiaksi ja korostavat sen muihin strategioi-

hin sopeutuvaa luonnetta. 

 

Viitala ja Jylhä (2007, 75) painottavat strategisen kilpailukyvyn ymmärtämisen merkitystä. 

Heidän mukaansa organisaatioiden pitää pystyä sekä tarjoamaan asiakkailleen kilpailijoitaan 
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enemmän lisäarvoa että ymmärtämään, miten omaa toimintaa kehitetään. Kilpailustrategiat 

jaetaan Porterin mukaan kolmeen perusstrategiaan: 

 

1. Kustannustehokkuus 

2. Differointi 

3. Fokusointi 

 

Kustannustehokkuusstrategian tavoitteena on tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluita muita 

halvemmalla. Strategian onnistuminen vaati isoa asiakaskuntaa ja hyviä jakelukanavia skaala-

etujen saavuttamiseksi. Varjopuolena strategiassa ovat tarjottavien hyödykkeiden yksipuoli-

suus sekä heikompi laatu. Differointistrategiassa keskitytään korkean laadun tuottamiseen 

sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen. Strategian onnistumisen kan-

nalta on erityisen tärkeää tarjota asiakkaille jotain toimialakohtaisesti ainutlaatuista, jota 

kilpailijat eivät tarjoa. Asiakkaan kokemasta hyödystä ja tarjottavan hyödykkeen laadusta 

onkin tavalla tai toisella saatava selvyys. Fokusointistrategia perustuu pienen markkinan hal-

lintaan, jossa tarjotaan erityislaatuisia hyödykkeitä, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan 

kalliinkin hinnan. (Viitala & Jylhä 2007, 74–77.) 

 

2.3 Budjetointijärjestelmä vuosisuunnittelun perustana 

 

Lyhyellä aikajänteellä budjetti on tärkein talousjohtamisen työkalu, jolla viedään toteutuk-

seen organisaation strategiaa (Alhola & Lauslahti 2005, 95–96). Vuositason ohjauksen merkitys 

korostuu erityisesti pienissä organisaatioissa, joissa strategisia suunnitelmia ei ole tarkasti 

määritelty. Näin ollen päätökset tehdään pääosin taktisten suunnitelmien pohjalta, joissa 

budjetointijärjestelmällä on keskeisin rooli. (Neilimo ja Uusi-Rauva 2005, 233.) 

 

Organisaation budjetointijärjestelmä koostuu toimintaosasta ja taloudellisesta osasta. Näiden 

pääosa-alueiden sisällä ovat omat osa-alueensa, jotka ovat erilaisia niin organisaatioiden kes-

ken kuin niiden sisällä. Numeraalinen osuus muodostuu sanallisessa osuudessa tehtävistä toi-

mintasuunnitelmista ja näin ollen ne ovat tiukassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa. (Alhola & 

Lauslahti 2005, 101.) 
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Kuva 4: Budjetointijärjestelmän osat (Alhola & Lauslahti 2005, 101) 

 

Toimintaosa on tehty sanalliseen muotoon ja se koostuu neljästä eri osa-alueesta: 

 

1. toimintaympäristö- ja nykytila-analyysi 

2. liiketoiminnan perusoletukset 

3. toiminnan tavoitteet 

4. suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi 

 

Ympäristö- ja nykytilaosuudessa tehdään seuraavan vuoden budjettiin tarvittaessa vain tar-

kennuksia strategiasuunnittelussa tehtyihin arvioihin. Tämän jälkeen analysoidaan muutokset 

ja pohditaan, kuinka ne vaikuttavat omaan liiketoimintaan. Hyvä apuväline on SWOT-analyysi, 

jolla arvioidaan ulkoisen toimintaympäristön tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä sisäisen 

toimintaympäristön heikkouksia ja vahvuuksia omaan liiketoimintaan. Ennen tavoiteosioita 

tehdään oletukset muun muassa makrotalouden muutoksista ja markkinakehityksestä. 

 

Tavoiteosassa asetetaan tavoitteet. Seuraavan vuoden ajalle asetettavissa tavoitteissa tulee 

ottaa huomioon mahdollisesti strategiassa määritellyt tavoitteet sekä edellisissä vaiheissa 

tehdyt muutokset. Asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä varten tehdään toimintasuunnitelma. 

(Alhola & Lauslahti 2005, 100–105.) Toiminnalliset tavoitteet voivat olla myyntimääriin, sidos-

ryhmäpoliittisiin muutoksiin tai markkinaosuuteen liittyviä tavoitteita. Taloudelliset tavoit-

teet liittyvät usein organisaation toiminnan kannattavuuteen eli voiton tavoitteluun. (Jyrkkiö 

& Riistama 2004, 232.) 

 

Taloudelliset tavoitteet voivat olla tilinpäätöksestä laskettavia tunnuslukutavoitteita. Tunnus-

lukujen avulla pystytään luotettavammin vertailemaan toiminnan kehittymistä edellisvuosiin 

sekä kilpailijoihin nähden. Tunnusluvut jaetaan kolmeen pääryhmään: kannattavuutta, mak-

suvalmiutta ja vakavaraisuutta koskeviin lukuihin. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Nis-

kanen 2009, 127.) 
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Kannattavuuden laskennassa yleisimmin käytetyt tunnusluvut ovat oman-, koko- ja sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti sekä liikevoittoprosentti. Liikevoittoprosentti saadaan jakamalla 

tilikauden aikana kertynyt liikevoitto samana aikana kertyneellä liikevaihdolla. Se kertoo suh-

teellisen osuuden, joka myynnistä jää jäljelle itse liiketoimintaan menevien kulujen jälkeen. 

Hyvänä pidetyt rajat vaihtelevat paljon toimialakohtaisesti. (Jormakka ym.2009, 128.) 

 

Oman pääoman tuottoprosentti saadaan tilikauden aikana tehdyn voiton ja keskimääräisen 

oman pääoman suhdelukuna. Tunnusluku on erityisen tärkeä omistajien näkökulmasta, sillä se 

kertoo saadun voiton suhteutettuna heidän sijoittamaansa pääomaan. Koko pääoman tuoton 

laskeminen on olennainen koko organisaation kannattavuutta ajatellen ja sijoitetun pääoman 

tuotto tärkeä tunnusluku sijoittajien näkökulmasta. (Jormakka ym.2009, 128.) 

 

Vakavaraisuuden mittaamisessa yleisin käytetty tunnusluku on omavaraisuusaste ja maksu-

valmiuden mittaamisessa quick ratio. Hyvä omavaraisuusaste kertoo terveestä rahoitusraken-

teesta, jolloin oma pääoma on yli 40-prosenttia koko pääomasta. Quick ratiolla tarkkaillaan 

organisaation lyhyen aikavälin rahojen riittävyyttä jakamalla lyhytaikaiset saamiset lyhytai-

kaiselle vieraalla pääomalla. (Jormakka ym.2009, 128–129) 

 

Taloudellisessa osassa muutetaan toiminnallisen osan tavoitteet ja suunnitelmat numeroiksi. 

Tähän budjettilukuosuuteen vaikuttavat organisaation budjetointijärjestelmän syvyys ja eri 

osioiden lukumäärä. Näistä osioista on erotettavissa pääosioina osabudjetit sekä pää- eli ko-

koomabudjetit. Kokoomabudjetit ovat kaikissa organisaatioissa samat, mutta osabudjetit 

vaihtelevat organisaation koon, elinkaaren, ympäristön, toimialan ja organisaatiokulttuurin 

mukaan. (Alhola & Lauslahti 2005, 100–106.) 

 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen käytetään budjettiohjausta. 

Näiden tavoitteiden toteutumisella pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä taloudellinen 

tulos. (Järvenpää ym. 2010, 207.) Alhola ja Lauslahti (2000, 273) toteavat, että budjetointi-

järjestelmässä määritellään myös käytettävät budjetointitavat sekä menetelmät budjetointi-

seurannan toimeenpanoa varten. Se käsittää seuraavat neljä asiaa: 

 

 1. Budjetointitavan valinnan 

 2. Tiedonkeräys- ja tallennusohjeet 

 3. Tiedot budjetoinnin käytännön toteutuksesta 

 4. Tiedot käytetyistä osa- ja pääbudjeteista 

 

Näitä budjetointijärjestelmän eri osia käsitellään tarkemmin tutkielman kolmannessa luvussa. 
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3 Budjetoinnin toteuttaminen ja siihen kohdistunut kritiikki 

 

Budjetointia on alkujaan pidetty pelkästään kustannusten kontrollointivälineenä. Sen käyttö 

aloitettiin Englannin valtiontaloudessa, josta se levisi ensin Ranskaan 1820-luvulla ja sittem-

min muualle Eurooppaan. Yksityisellä sektorilla budjetointi otettiin ensimmäisenä käyttöön 

Yhdysvalloissa. Paremman kannattavuuden tavoittelu toi liikebudjetoinnin myös Eurooppaan 

1930–1940-luvuilla. Suomessa taloussuunnitelmasta kirjoitettiin ensimmäistä kertaa 1928, 

jonka jälkeen budjetoinnin rooli onkin pysynyt kustannusten kontrolloinnissa aina 1950-luvulle 

asti. 1960-luvulla budjetoinnin teorian kehittyessä keskityttiin ammattilehtikirjoittelussa bud-

jetoinnin kokonaisvaltaiseen käyttöön yrityksen suunnittelu- ja seurantajärjestelmänä. 1970-

luvulla se linkitettiin yhä vahvemmin yrityksen strategiaan ja vuosituhannen lopulla budje-

tointi ymmärrettiin pääosin sellaisena kuin se ymmärretään vielä tänäkin päivänä: yrityksen 

toimintojen, työntekijöiden ja talouden kokonaisvaltaisena johtamisvälineenä. (Ihantola & 

Merikanto 2005.) 

 

Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen (2010, 207) toteavat budjetoinnin olevan nyky-

päivänä kokonaisvaltainen prosessi yrityksen strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutta-

miseksi ja samalla korostavat sen merkitystä lyhyen tähtäimen suunnitelmien konkretisoijana. 

Pellisen (2005, 110) mukaan budjetointi koordinoi organisaation taloudellista toimintaa ja 

edesauttaa eri tehtävissä toimivien työntekijöiden tiedonkulkua ja –vaihtoa. Myös Alhola ja 

Lauslahti (2005) korostavat viestinnän merkitystä ja painottavat samalla budjetoinnin moti-

voivaa ja sitouttavaa vaikutusta työntekijöihin. Erityisesti silloin, kun työntekijät itse ovat 

osallisena suunnittelussa, tavoitteet näkyvät kehityskeskusteluissa, sekä niitä käytetään tu-

lospalkkauksen pohjana. 

 

Teknisesti budjetoinnin voidaan sanoa olevan organisaation omiin tarpeisiin räätälöityjen eri-

laisten budjettien suunnittelua, laatimista ja toteutumisen seurantaa. Suunnitelmissa asetet-

tujen tavoitteiden toteutumiseksi tulee operatiivisella tasolla olla riittävän tarkat toimenpi-

desuunnitelmat. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 163.) 

 

Yhteistä edellä mainituille määritelmille on, että budjetointia pidetään keskeisimpänä mene-

telmänä organisaatioiden toiminnan ohjauksen näkökulmasta. Lisäksi sen tulisi kuvata tarkasti 

käytettävissä olevat resurssit ja asetetut tavoitteet valitulle ajanjaksolle sekä olla muodol-

taan rahamääräinen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 230.) 

 

Budjetti on suunnitelma, joka syntyy budjetoinnin tuloksena (Pellinen 2005, 104). Ikäheimo 

ym. (2009, 163–164) kirjoittavat budjetin olevan toimintasuunnitelma, joka on yleensä laadit-

tu vuoden ajaksi kerrallaan ja se esitetään joko sanallisesti tai määrällisesti. Budjetti voidaan 

tehdä koskemaan koko organisaatiota tai sen osia. 
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3.1 Budjetoinnin tehtävät 

 

Budjetoinnin tärkein tehtävä on varmistaa organisaation menestys tulevaisuudessa tunnista-

malla operatiiviset keinot strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Alhola & Lauslahti 2005, 

95). Alhola ja Lauslahti (2000, 95) korostavatkin budjetoinnin merkitystä organisaation koko-

naisvaltaisena suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmänä. 

 

Osana suunnitteluprosessia on ennusteiden laatiminen, joka kuuluu myös budjetoinnin tehtä-

viin. Analysoimalla makrotalouden muutoksia kuten työmarkkinoiden, inflaation, korkotason 

ja valuuttakurssien kehitystä, voidaan tehdä ennusteita niiden vaikutuksista oman yrityksen 

myyntiin ja muihin toimintaedellytyksiin. Historiallisen pohjatiedon puuttuessa ammattilaiset 

joutuvat laatimaan ennusteita, jotka perustuvat heidän subjektiiviseen tietoonsa, markki-

nanäkemykseen sekä niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Tätä menetelmää kutsutaan yleisesti 

kvalitatiiviseksi ennustusmenetelmäksi. Vastaavasti eksaktiin ja relevanttiin, edellisten kau-

sien pohjatietoihin perustuvaa tulevaisuuden ennustamista kutsutaan kvantitatiiviseksi mene-

telmäksi. Vaihtoehdoista ensin mainittu menetelmä sopeutuu paremmin dynaamisimmille 

toimialoille, joita hallitsevat nopeat markkinaheilahtelut sekä epävarmuus tulevaisuudesta. 

(Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 167–168.) 

 

Budjetoinnilla on olennainen merkitys ennusteiden konkretisoinnissa halutuksi toiminnaksi. 

Ennusteiden pohjalta tehdään organisaation strategiaan nojautuva ja tavoitteet huomioon 

ottava lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelma. Tämän ennusteisiin pohjautuvan toimintasuun-

nitelman rahamääräistä ilmentymää, budjettia, noudattamalla organisaation tulisi saavuttaa 

asettamansa tavoitteet. Jos kyseessä on valmistusyritys, keskeistä on suunnitteluvaiheessa 

tehdä vaihtoehtolaskelmia, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi komponenttien itse 

valmistuksen edullisuus suhteessa alihankintaan. Lisäksi henkilöstöpolitiikka on sopeutettava 

toiminta-asteen muutoksiin. (Alhola & Lauslahti 2000, 274 ja Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 

2009, 167–168.) 

 

Ennusteiden analysoinnin ja tarkan suunnittelun tuloksena saatu budjetti nivoo organisaation 

eri toiminnot yhteen. Budjetoinnin tehtävänä onkin koordinoida organisaation sisäistä toimin-

taa. Myyntimäärien budjetoidut muutokset antavat signaalin valmistusosastolle muuttuneesta 

kysynnästä, jonka seurauksena tulee tuotantoa sopeuttaa kysyntää vastaavaksi. Keskeistä on, 

että tunnetaan organisaation resurssitarpeet ja vastuuhenkilöt tietävät, että kuka tekee, mil-

loin ja mitä. (Alhola & Lauslahti 2005, 96–97.) 

 

Koordinoinnin lisäksi budjetoinnin tehtävänä on informaation kulun parantaminen. Tiedon 

kulku yksiköiden ja osastojen sisällä on olennaisen tärkeää, jotta tunnetaan vastuualueet ja 
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tiedetään oman yksikön tavoitteet ja suunnitelmat niiden toteuttamista varten. Vähintäänkin 

yhtä tärkeää on tiedon ja suunnitelmien välittäminen eri yksiköiden välillä, jotta pystytään 

hahmottamaan koko organisaation tavoitteet ja suunnitelmat. Tämän tiedon välittämisessä on 

yksiköiden johtajilla tärkeä rooli. Organisaation tulee pystyä ajallisesti koordinoimaan saman-

aikaisesti suoritettavia, horisontaalisia toimintoja sekä toisiaan ajallisesti suoraan tai välilli-

sesti seuraavia vertikaalisia toimintoja. Näiden eri- ja samanaikaisten toimintojen koordinoin-

ti onnistuu tiedottamalla ennalta mitä organisaation sisällä tapahtuu, milloin tapahtuu sekä 

tiedottamalla mahdollisista muutoksista olemassa oleviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin. Se, 

miten kaikki tämä erisuuntainen ja eritasoinen informaatio virtaa organisaation sisällä, riip-

puu pitkälti sen valitsemasta budjetointimenetelmästä. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 

2009, 169–170.) 

 

Henkilöstöjohtamisen kannalta budjetoinnin tehtävänä on työntekijöiden motivointi, ja näin 

ollen se onkin hyvä työkalu esimiehille. Työntekijöiden ollessa itse mukana suunnittelu- ja 

tavoitteenasetusprosessissa kokevat he asetetut tavoitteet mielekkääksi ja sitoutuvat näin 

ollen myös yhteisiin organisaation tavoitteisiin. (Alhola & Lauslahti 2005, 95–96.) Tavoitteen 

asettamisessa on tärkeintä, että tavoitteet on selvästi määritelty, ja että ne ovat tarpeeksi 

haasteellisia, mutta samalla realistisesti saavutettavissa. Tavoitteiden toteutumisen seuranta 

ja siitä tiedottaminen lisäävät tavoitteisiin sitoutumista. Suoritusten arvioinnissa ja palkitse-

misen pohjana käytettynä budjetointi tarjoaa erinomaisen työkalun henkilöstön motivointiin. 

Budjetin motivoivaa vaikutusta tukee rahallisen kompensaation lisäksi organisaatiokulttuuri 

eli henkilöstön yleinen suhtautuminen budjetointiin, suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Ympäris-

tössä tapahtuvista muutoksista johtuen taloudelliset tavoitteet voivat mahdollisuuksien mu-

kaan olla kiinteiden sijaan joustavia. Näin menettelemällä suhteellisten tavoitteiden avulla 

suoritusten arviointi koetaan mielekkäämmäksi, kun eliminoidaan asiat, joihin ei voida vaikut-

taa. Vakaalla toimialalla käytetään enimmäkseen historialliseen tietoon perustuvaa tavoitteen 

asettamista. Tavoitteet voivat perustua myös erilaisiin malleihin edellisten kausien tiedon 

puuttuessa tai ne voivat syntyä esimerkiksi kehityskeskustelun tuloksena. Näiden tavoit-

teenasettamismenetelmien hyödyntäminen vaihtelee eri organisaatioiden kesken niiden sovel-

tuvuuden sekä niihin vaikuttavien ympäristötekijöiden mukaan. (Ikäheimo, Lounasmeri & 

Walden 2009, 170–171.) 

 

Viimeinen tehtävä onkin toteutumien tarkkailu. Aluksi tehdään ennusteita, jotka jalostetaan 

suunnitelmiksi. Sitten jalkautetaan suunnitelmat budjetin avulla organisaation konkreettiseksi 

jokapäiväiseksi toiminnaksi. Tätä toimintaa on tarkkailtava ja pystyttävä tarkasti analysoi-

maan budjettipoikkeamien havaitsemiseksi. Jotta pystytään selvittämään poikkeamiin johta-

neet syyt, tulee selvittää, missä ja milloin poikkeamat ovat syntyneet sekä kuinka suuria ne 

ovat. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 228–229.) Tunnettaessa poikkeamiin johtaneet syyt voidaan 

palata budjetin suunnitteluvaiheessa jaettuihin vastuualueisiin ja selvittää vastuulliset havait-
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tuihin poikkeamiin. Poikkeamiin reagointi joko korjaamalla alkuperäistä budjettia tai teke-

mällä muita korjaavia toimenpiteitä on ensiarvoisen tärkeää. Budjetti on hyvä johdon kontrol-

lointityökalu. Asettamalla rahamääräisiä tulostavoitteita tai kustannuskattoja osastoille, joh-

to antaa signaalin hyväksyttävistä kustannuksista tai tuloksesta. Osastojen toimintaan ei tar-

vitse puuttua, jos asetetut kustannusrajat eivät ylity tai tuottorajat alitu. Kattava kontrol-

lointijärjestelmä sisältää rahamääräisiä, ei-rahamääräisiä ja henkilökohtaisia seurantaele-

menttejä toimiakseen. Organisaation, yksiköiden ja osastojen sekä yksittäisten työntekijöiden 

suoritusten arviointi on osa budjetointiprosessia. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 172–

173.) 

 

3.2 Budjetointimenetelmät ja -tyylit 

 

Budjetointimenetelmän valinta kuvaa organisaation tapaa organisoida budjetointisuunnittelu 

sekä itse budjetointiprosessi. Näitä menetelmiä on yhteensä kolme, ja valinta niiden välillä 

riippuu muun muassa organisaation iästä, sisäisistä ominaisuuksista ja resursseista sekä suun-

nitelmien toteuttamiseen käytettävissä olevasta ajasta. 

Eri budjetointimenetelmiä ovat: 

 

• alhaalta ylös menetelmä 

• ylhäältä alas menetelmä 

• yhteistyömenetelmä. (Alhola & Lauslahti 2005, 97.) 

 

Alhaalta ylös -menetelmässä johto asettaa organisaatiokohtaiset budjettikehykset ja tavoit-

teet. Johdon asettamien suuntaviivojen pohjalta rakennetaan budjetit toiminto- ja tulosyk-

sikkökohtaisesti. Tämän jälkeen jää johdon tehtäväksi kerätä saadut yksikkökohtaiset budjetit 

yhteen ja tehdä niihin sopeutuksia tarpeen mukaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 239.) Tämän 

niin kutsutun demokraattisen menetelmän vahvuutena on mahdollisuus hyväksikäyttää koko 

organisaation omaamaa tietotaitoa budjetointiprosessissa. Toisaalta se saattaa johtaa osaop-

timointiin ja laajemman kokonaisnäkemyksen puuttumiseen. (Alhola & Lauslahti 2000, 280.) 

 

Ylhäältä alas -menetelmä on vastaavasti johdon asettamiin lukuihin nojaava budjetointimene-

telmä. Tässä autoritäärisessä menetelmässä organisaation alemmilla tasoilla olevien rooli on 

pääosin vain kerätä tietoa johdon ohjeistuksen mukaisesti. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 239.) 

Menetelmää käytetään lähinnä elinkaarensa alussa sekä taloudellisissa ongelmissa olevien or-

ganisaatioiden budjetointimenetelmänä. Johtokeskeisyyden etuna on hyvä kokonaiskuvan 

hahmotus sekä budjetointiprosessin nopeus. Ongelmana on henkilöstön sitouttaminen organi-

saation tavoitteisiin, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. (Alhola & Lauslahti 2000, 280.) 
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Yhteistyömenetelmässä budjetointi hoidetaan toiminto- ja tulosyksikkötasolla. Näiden tasojen 

johto sopii ylimmän johdon kanssa tavoitteista ja resurssirajoista. Yhteistyömenetelmää pide-

tään hallinnollisesti raskaana, kypsien ja taloudellisesti vakaiden keskisuurten ja suurten yri-

tysten budjetointimenetelmänä. Menetelmän heikkoutena on sen hitaus, mutta se sisältää 

vastaavasti sekä autoritäärisen että demokraattisen menetelmän hyödyt. Hitaus ilmenee eri-

tyisesti silloin, kun alabudjetteja joudutaan sopeuttamaan ylemmän johdon asettamiin kehyk-

siin. Tällöin puhutaan kertaavasta budjetoinnista eli iteroinnista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

239–243.) 

 

Kiinteään budjettiin ei budjettikauden aikana tehdä merkittäviä muutoksia, vaan korkeintaan 

pieniä lisäyksiä tai täydennyksiä. Tällöin budjetti laaditaan vuodeksi kerrallaan. Kiinteän bud-

jetin heikkoutena on jäykkyys reagoida riittävän nopeasti toimintaympäristön muutoksiin, 

mutta vastaavasti se mahdollistaa tehokkaan toiminnanohjauksen. Budjettikauden aikana 

budjettiin tehtyjen muutoksien suuruus ja tarkistusaikavälin pituus määrittelevät käytetyn 

budjetointityypin. Edellä mainitun kiinteän budjetin lisäksi käytetään perinteisesti alla olevia 

budjetointityyppejä. (Bergstrand 1995, 97–99.) 

 

 

Kuva 5: Budjetointityypit (Bergstrand 1995, 98) 

 

Tarkistettu budjetti mahdollistaa sovittujen budjettilukujen korjaamisen ennalta määritellyin 

aikavälein budjettikauden aikana. Näin budjettikauden aikana tapahtuvat muutokset voidaan 

ottaa budjetissa huomioon. Budjetointityypin heikkoutena on sitoutumisen puute lukuihin, 

joita tullaan joka tapauksessa muuttamaan sekä budjettiseurannan monimutkaistuminen. 

(Bergstrand 1995, 97–99.) 

 

Tarkistetusta budjetista poiketen rullaavassa budjetoinnissa budjetti on voimassa jokaisen 

tarkistusjakson kohdalla 12 kuukaudeksi eteenpäin. Usein organisaatioissa puhutaan tällöin 

rullaavasta ennustamisesta. Ennustuksen mahdollisimman nopean toteutuksen vuoksi lukujen 

pohjana käytetään vuosibudjetin lukuja. Valmistusyrityksissä voidaan käyttää liukuvaa budjet-
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tia. Liukuvassa budjetissa toteutunut toimintasuhde määrittää tavoiteluvut. Näin kausittaiset 

vaihtelut toimintasuhteessa pystytään ottamaan paremmin huomioon. (Alhola & Lauslahti 

2005, 98.) 

 

3.3 Pää- ja osabudjetit 

 

Pää- eli kokoomabudjetteja ovat tulosbudjetti, budjetoitu tase ja rahoitusbudjetti. Osabud-

jetteja ovat muun muassa myynti-, valmistus-, osto-, varasto-, henkilöstö-, markkinointi-, 

hallinto- ja investointibudjetti. Käytettävistä budjeteista koostuu organisaation budjettijär-

jestelmä. (Järvenpää ym. 2010, 211.) 

 

Liiketoiminnan kannalta suurin vaikutus organisaation menestykseen on usein sen myymien 

tuotteiden tai palvelujen määrällä. Tästä syystä budjetointi aloitetaankin usein juuri myynti-

budjetin laatimisesta. Myynti on suorassa vuorovaikutuksessa muihin organisaation toimintoi-

hin ja luo pohjan niin toimintaan tarvittaville resursseille kuin markkinointiponnisteluillekin. 

Muut tarvittavat tiedot myyntiin vaikuttavista tekijöistä liittyvät markkinoiden suuruuteen, 

sillä toimiviin kilpailijoihin ja palveltaviin asiakkaisiin sekä omaan tuotevalikoimaan ja hin-

noitteluun. (Lindfors & Syvänperä 2008, 27–28.) 

 

Jyrkkiön ja Riistaman (2004, 232) mukaan myyntimäärien budjetoimiseen on käytettävissä 

kaksi tapaa ja hintojen budjetoiminen koostuu neljästä eri vaiheesta. 

 

Myyntimäärien budjetointi: 

 

1. Nykyisten asiakkaiden ostot + uusien asiakkaiden ostot – pois jäävien asiak-

kaiden ostot = kokonaismyynti 

2. Ensin arvioidaan toimialan kokonaiskysyntä. Sitten lasketaan oma markki-

naosuus ja budjetoidaan myyntimäärät sen mukaan. 

 

Myyntihintojen määrittämisen vaiheet: 

 

1. Myyntihinnoille määritellään ylä- ja alarajat markkina- ja kilpailutilanteen 

mukaan. 

2. Suunnitelmien pohjalta ennakoidaan sitoutuva pääoma varastoon ja myyn-

tisaamisiin sekä toimialasta riippuen toiminnan kannalta olennaiset kiinteät 

kustannukset. 

3. Pääoman tuottoasteen ja myyntikatteen laskeminen ennakoitujen myynti-

määrien mukaan usealle eri hinnalle ylä- ja alarajojen puitteissa. 

4. Valitaan tuottoisin vaihtoehto. 
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Pellinen (2005, 105–107) lähestyy myyntibudjetin tekemistä katetuottolaskennan kautta. Joh-

don pitkän tai lyhyen tähtäimen suunnitelmissa asettamat tuotto- ja kannattavuustavoitteet 

määrittelevät tarvittavan voiton määrän. Tämän jälkeen on iteroitava myynti, kulut huomioon 

ottaen, sellaiseksi että tulostavoitteisiin päästään. 

 

Nettohinnoin budjetoituna pitää muistaa huomioida tuotteista tai palveluista annetut alen-

nukset. Kokonaismyyntibudjetin lisäksi Lindfors ja Syvänperä (2004, 28) toteavat myyntiä bud-

jetoitavan myös yksiköittäin sekä asiakasryhmä- että asiakaskohtaisesti. Budjettirungosta 

riippuen myyntibudjetteja tehdään myös tuote-, palvelu- tai henkilötasolla. 

 

Ostobudjetti tehdään valmistuksen budjettilukujen pohjalta. Ostobudjetissa tavoitteena on 

hyvä ostojen ajoitus, mahdollisten kausi- tai paljousalennusten hyödyntämiseksi. (Jyrkkiö & 

Riistama 2004, 235.) 

 

Varastobudjetissa yhdistyy organisaation osto-, valmistus- ja myyntitoiminta. Se on erityisen 

tärkeä etenkin suurissa organisaatioissa siihen sitoutuvien suurien pääomien takia. Nopea va-

rastonkierto ehkäisee tuotteiden ennenaikaisen vanhentumisen sekä rahoituksellisesti liialli-

sen pääoman sitoutumisen. Tästä johtuen varastobudjetin teko aloitetaankin määrittämällä 

tavoite varaston kiertonopeudelle. (Alhola & Lauslahti 2000, 290.) 

 

Henkilöstökulubudjetin merkitys korostuu erityisesti asiantuntijapalveluita tarjoavassa organi-

saatiossa, koska palkkakustannukset ja niistä aiheutuvat sivukulut ovat myyntiin nähden huo-

mattavan korkeat (Lindfors & Syvänperä 2008, 32). Isoissa organisaatioissa voidaan käyttää 

vieläkin kattavampaa henkilöstöbudjettia, jossa budjetoidaan ja seurataan muun muassa hen-

kilöstön vaihtuvuuteen, motivaatioon ja koulutukseen liittyviä tunnuslukuja (Alhola & Laus-

lahti 2000, 300). 

 

Yllä lueteltujen alabudjettien lisäksi organisaatioissa käytetään muun muassa markkinointi-, 

hallinto-, tutkimus- ja tuotekehitys- ja investointibudjetteja (Alhola & Lauslahti 2005, 112–

116). Näistä organisaatiokohtaisesti vaihtelevista osabudjeteista kootaan tiedot koko organi-

saation kattaviin kokoomabudjetteihin. Kokooma eli pääbudjetteihin kuuluu yleensä suorite-

perusteisesti laadittu tulosbudjetti sekä maksuperusteisesti laadittu rahoitusbudjetti. Edellä 

mainittujen pääbudjettien avulla voidaan haluttaessa laatia myös ennakoitu rahoitustase. 

(Jyrkkiö & Riistama 2004, 232–238.) 

 

Tulosbudjetti tehdään tuloslaskelman muotoon. Se ilmaisee organisaation itselleen määritte-

lemän tavoitetuloksen. Osabudjettien luvut linkittyvät suoraan tulosbudjetin riveille ja tulos-

budjetin luvut vastaavasti suoraan rahoitusbudjettiin. 
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Rahoitusbudjetin tavoitteena on varmistaa rahojen riittävyys organisaation jokapäiväistä toi-

mintaa sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista varten. Samanaikaisesti budjetti-

kaudesta tulisi selvitä mahdollisimman pienin rahoituskustannuksin. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 236–237.) Käytännössä se tarkoittaa tuottojen maksimointia tai vieraasta pääomasta 

maksettavien kustannusten minimointia. Rahoitusbudjetti voidaan jakaa kuuteen osaan: 

myyntituottoihin, ostoihin, investointeihin, palkkoihin, veroihin ja muihin eriin. Rahoitusbud-

jetissa huomioidaan halutulla aikavälillä kertyneet osabudjettien kassaan ja kassasta maksut. 

(Alhola & Lauslahti 2000, 295.) 

 

Budjettikauden lopun rahoitustilanteen selvittämiseksi laaditaan ennakoitu tase. Ennakoitu 

tase kertoo budjettikauden aikana tehtyjen toimien vaikutuksen organisaation vakavaraisuu-

teen sekä muihin omaisuuseriin. (Riistama & Jyrkkiö 1991, 360.) Budjettiluvut saadaan tulos-, 

rahoitus-, investointi- ja valmistusbudjetista (Alhola & Lauslahti 2000, 298). 

 

 

Kuva 6: Budjettijärjestelmä ja -yhteys (Alhola & Lauslahti 2005, 106) 

 

Kun osabudjettien luvut kytkeytyvät pääbudjetteihin, syntyy budjettiyhteys. Tulosbudjetissa 

myynnit tulevat tuloriville ja hallintokustannukset menoriville. Rahoitusbudjettia varten nämä 

suoriteperusteiset luvut muutetaan maksuperusteisiksi kassaan maksuiksi sekä kassasta mak-

suiksi. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 165.) 

 

3.4 Budjetointiprosessi 

 

Budjetointi on vuotuinen prosessi, jossa suunnitellaan organisaation vastuualueille konkreetti-

set toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkoituksena on luoda riittävän tarkat ohjeet 

jokapäiväisen toiminnan onnistumiseksi. On hyödyllistä asettaa yhteiset taloudelliset ja toi-

minnalliset päätavoitteet, jotta eri organisaatiotasoilla tiedetään omistajien odotuksista sekä 
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tuetaan budjettivastuullisten välistä informaatiokulkua. Uudet organisaatiot saattavat käyttää 

budjetoinnissa apuna ulkoisia konsultteja. Ajan ja kokemuksen myötä budjetointijärjestelmä 

monipuolistuu ja opitaan laatimaan budjetteja vuorovaikutuksessa ylemmän johdon ja keski-

johdon kesken. Tämän yhteistyön pohjalta syntyvien ennusteiden ja suunnitelmien jalkautta-

minen organisaation toimintaan antaa suunnitteluprosessille niin numeerisen kuin toiminnalli-

sen näkökulman. Budjetointiprosessin eteneminen jaetaan kolmeen osaan: suunnittelu-, to-

teutus- ja seurantavaiheeseen. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 162–165.) 

 

Prosessin eteneminen, vaiheet ja budjetin rakentamisen tavat sekä menetelmät vaihtelevat 

organisaatioiden välillä ympäristötekijöistä ja niiden sisäisistä ominaisuuksista riippuen. Pro-

sessi aloitetaan ympäristöanalyyseillä sekä uudelleen arvioimalla mahdolliset muutokset edel-

lisiin strategiasuunnitelmiin nähden. Muutosten vaikutus pitää huomioida tavoitteissa. Uudet 

tavoitteet asettavat paineita resursseille, joiden riittävyys on tarkistettava. Talousjohdon pi-

tää esittää keräämänsä tiedot sekä hyväksyttää uudet tavoitteet ylimmällä johdolla organi-

saation strategiakokouksessa. (Alhola & Lauslahti 2000, 275–279.) 

 

Toteutusvaiheessa jaetaan budjettiohjeet, joiden mukaan budjettivastuullisten tulee toimia. 

Ohjeet koostuvat aikatauluista, budjettikäsittelyn etenemisjärjestyksestä, teknisen toteutuk-

sen ohjeista, jaksotusohjeista, vallitsevan toimintaympäristön selvityksestä, organisaatiopoli-

tiikasta ja tavoitteista. Pienissä organisaatioissa käsittely siirtyy johdon hyväksynnän jälkeen 

vaihtoehtoisesti joko osastoihin tai tiimeihin. Käsittelyn jälkeen aineistot kootaan yhteen ja 

samalla tarkastetaan, että eri osastojen suunnitelmat ovat yhtenäiset. Ylin johto arvioi suun-

nitteluosaston sille toimittamat budjettianalyysit ja tekee päätöksen budjetin lopullisesta 

hyväksymisestä. Kun johto on hyväksynyt budjetin, siirretään saadut luvut seurantajärjestel-

miin ja jaetaan budjetti tulosvastuullisille. (Alhola & Lauslahti 2000, 275–279.) 

 

Viimeisessä vaiheessa verrataan toteutuneita lukuja tavoitteisiin ja ennusteisiin. Toimenpi-

teet aloitetaan merkittävien poikkeamien ilmetessä (Alhola & Lauslahti 2000, 275–279). Vuo-

sittaisen budjettitarkkailun eroanalyysit tekee yritysjohto analysoimalla pääosin tunnuslu-

kueroja pää- ja myyntibudjettien osalta (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 246). 

 

3.5 Perinteisen vuosibudjetoinnin kritiikkiä 

 

Vuosiperusteisen budjetoinnin löyhä yhteys strategiaan ja sitä kautta koko organisaation visi-

oon on yksi merkittävä syy siihen kohdistuneesta kritiikistä. Suunnitteluprosessiin käytetään 

liikaa aikaa ja voimavaroja, eikä se kykene tuottamaan riittävän tarkkoja ennusteita tulevas-

ta. Alla lueteltuna seitsemän perinteisen budjetoinnin ongelmaa. 

 

1. Budjettihierarkia ja prosessin vaatimat resurssit. 
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2. Pohjautuu vanhentuneeseen tietoon. 

3. Kustannusten leikkaus kohdistuu kaikkialle. 

4. Oman vastuualueen edun tavoittelu kokonaisuuden kustannuksella. 

5. Vuosisuunnittelun joustamattomuus. 

6. Lyhyen aikavälin toiminnallisten tavoitteiden puute. 

7. Reaaliaikaisen ja yksityiskohtaisen budjettiseurannan puute. (Järvenpää 

ym. 2010, 237.) 

 

Perinteinen budjetointiprosessi vie paljon aikaa ja kuluttaa resursseja. Budjetti vaatii lähes 

poikkeuksetta useita budjetointikierroksia sekä suuren määrän organisaation henkilöstöä val-

mistuakseen. Autoritäärinen budjetointitapa on kevyin yleisesti käytettävistä menetelmistä. 

(Eklund & Kekkonen 2011, 177.) 

 

Tiedonsyöttöön kuluva aika ja integroitujen tiedonhallintajärjestelmien puute hidastavat 

myös prosessin läpiviemistä. Selkeät linjaukset tuotto- ja kustannuserien käsittelyn laajuudes-

ta ja vastuualueista mahdollistavat prosessin keventämisen. (Järvenpää ym. 2010, 237.) 

 

Organisaation liiketoiminnan kehityksen ennustaminen on haastavaa tehdä syksyllä, kun tieto 

tulevaisuudesta on vielä hämärän peitossa. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi johtaa budje-

toitujen lukujen korjaamiseen jo budjettikauden ensimmäisenä kuukautena. Ennusteita teh-

täessä tuotetaan paljon epäolennaista informaatiota ja unohdetaan keskittyä olennaisiin asi-

oihin, kuten organisaation kassavirran ja liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tarkkailuun. 

Epäluotettavien ennusteiden takia lyhyellä aikavälillä liiketoiminnassa tai liiketoimintaympä-

ristössä ilmeneviä ongelmia ei joko nähdä lainkaan, tai niihin ei kyetä riittävän nopeasti rea-

goimaan. (Åkerberg 2006, 40–49.) 

 

Kun lukuiset budjetointikierrokset eivät tuota tulosta, päädytään perinteisessä vuosibudje-

toinnissa kustannuksia karsimaan suhteellisesti saman verran kaikista kohteista. Menettelyta-

van haittana on aiemmin tehtyjen kustannusanalyysien ja laskelmien laiminlyöminen ja huo-

miotta jättäminen. Seurauksena luottamus koko budjetointiprosessiin kärsii. Tämän niin kut-

sutun juustohöylämenetelmän käytön ehkäisemiseksi voidaan mallien tueksi ottaa mukaan 

toimintolaskennan elementtejä. (Järvenpää ym. 2010, 238.) 

 

Kritiikin mukaan vuosibudjetointi johtaa osastojen budjettivastuullisten oman edun tavoitte-

luun muiden osastojen ja organisaation yhteisten tavoitteiden kustannuksella. Osastojen väli-

sen yhteistyön ja koordinoinnin edesauttamiseksi tulisi lisätä prosessiajattelua. (Järvenpää 

ym. 2010, 238–239.) 
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Vuosibudjetoinnin heikkoutena on myös sen kaavamaisuus, joka ilmenee kyvyttömyytenä ot-

taa huomioon kustannusten muutokset ja arvostukset budjettikauden aikana. Osittain juuri 

tästä syystä ovat monet organisaatiot siirtyneet niin kutsuttuun rullaavaan ennustamiseen. 

Reaaliaikaisen seurannan merkitys korostuu erityisesti dynaamisessa toimintaympäristössä 

toimivilla valmistusyrityksillä. (Järvenpää ym. 2010, 239.) 

 

Syy huonoon liiketoiminnan kehityksen ennustamiseen on budjetoinnin seurauksena yleistynyt 

numerojohtaminen. Reaktiivisia mittareita käytettäessä ei keskitytä toiminnan johtamiseen, 

vaan numeroiden viilaamiseen halutunlaisiksi. On tärkeää, että tavoitteet asetetaan riittävän 

haastaviksi, mutta kuitenkin realistisesti saavutettavissa oleviksi. Lisäksi niiden tulee olla lin-

jassa organisaation strategian kanssa. Usein näin ei kuitenkaan ole ja tavoitteiden asettami-

nen voi osoittautua haasteelliseksi organisaatiotasojen intressien erotessa toisistaan. Johto 

saattaa asettaa tavoitteet epärealistisen korkeiksi, kun taas alemmat tasot liiankin matalalle. 

Erityisen heikkoa tavoitteenasettamisprosessia kuvaa yleisestikin käytetty tapa, jossa edelli-

sen vuoden lukuihin tehdään vain niin kutsutut indeksi-korotukset. Pahimmassa tapauksessa 

itse budjetointiprosessista muodostuu organisaation suurin haaste ja keskittymisen kohde. 

Toiminta hidastuu ja markkinoilla tapahtuvat muutokset ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 

jäävät huomaamatta. Organisaatioiden tulee tähdätä eettisen ja tasapuolisen palkitsemisjär-

jestelmän luomiseen, jossa oikeita asioita tekemällä oikeat ihmiset palkitaan. Huolimatta sii-

tä, että perinteiseen budjetointiin perustuva palkitsemisjärjestelmä saisikin kannatusta orga-

nisaation sisällä, ei Åkerbergin (2006, 40–49) mielestä sen käyttäminen ole perusteltua tai 

järkevää. 

 

Järvenpää ym.(2010, 240) kokevat, ettei budjettiseurantaa toteuteta tarpeeksi järjestelmälli-

sesti ja yksityiskohtaisesti. Heidän mukaansa tarkoitus on aktiivisella budjettitarkkailulla edis-

tää organisaatiossa toivottua toimintaa. Tueksi he suosittelevat tasapainotetun mittariston 

esittämien kriittisten menestystekijöiden, kuten asiakastyytyväisyyden, mittaamista. 

 

Yhteenvetona voitaneen todeta, että budjetoinnin luopumisen puolesta puhuttaessa kyse 

näyttää olevan kapeasta budjetointikäsityksestä. Budjetointi ei ole pelkästään mekaaninen ja 

rahamääräinen johtamistyökalu. Budjetointi on organisaation kokonaisvaltainen johtamisjär-

jestelmä, joka sisältää taloudellisen näkökulman lisäksi myös toiminnallisen puolen. (Neilimo 

& Uusi-Rauva 2005, 233.) 

 

4 Case isännöintitoimisto 

 

4.1 Case-yrityksen kuvaus 
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Toimeksiantajayritys tarjoaa tilitoimisto- ja isännöintipalveluja. Se on perustettu vuonna 

1984, mutta nykyisellä toimialallaan se on toiminut vasta vuodesta 2006 lähtien. Kirjanpi-

toasiakkaat ovat paikallisia, pieniä yrityksiä eri toimialoilta. Isännöintipalvelujen tuottamises-

sa keskityttiin erityisesti toiminnan alkuvaiheessa pieniin taloyhtiöihin, mutta liiketoiminnan 

kasvaessa vuosina 2011 ja 2012 on painopiste siirtynyt yhä isompien yhtiöiden hoitoon. Siirty-

minen on vaikuttanut yrityksen kilpailustrategiaan. Pienet taloyhtiöt eivät välttämättä mie-

lestään tarvitse ammatti-isännöitsijää, joten ne valitsevat joukostaan asukasisännöitsijän tai 

ovat kokonaan ilman. Isompien yhtiöiden markkinat ovat huomattavasti kilpaillummat ja toi-

mijoita on paljon niin kuin tilitoimistopalvelujen tarjoajiakin. 

 

Case-yritys luokitellaan henkilöstön ja liikevaihdon mukaan mikroyritykseksi. Mikroyritykseksi 

määritellään yritykset, joiden liikevaihto tai taseen loppusumma on korkeintaan kaksi miljoo-

naa euroa ja joilla on palveluksessaan alle kymmenen työntekijää (Komission suositus 

2003/361/EY). Vaikkakin liikevaihto on viime vuosina kasvanut nopeasti, se on edelleen alle 

1 000 000 euroa. Noin 85–90 prosenttia liikevaihdosta muodostuu isännöinnistä ja loput kir-

janpito- ja taloushallintopalveluista. Viime vuosien nopean kasvun johdosta henkilöstöä on 

palkattu lisää. Tutkielman alkuvaiheessa yhtiössä oli töissä neljä henkilöä, joista kaksi omista-

jaa. Huhtikuuhun 2013 mennessä henkilöstön kokonaismäärä on noussut kuuteen. 

 

4.2 Toiminnan ja ympäristön analysointi 

 

Viime aikoina toimialalla tapahtuneiden muutosten ansioista kohdeyrityksen liiketoimintaa on 

voitu laajentaa ennakkoon asetettuja suunnitelmia nopeammin. Erityisesti kilpailuympäristös-

sä on tapahtunut lyhyen ajan kuluessa merkittäviä muutoksia. Lisäksi lainsäädännölliset muu-

tokset ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan alan toimijoihin. Edellä mainituista syistä 

johtuen koettiin mielekkääksi tehdä liiketoimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden analy-

sointia, josta saatu informaatio toimisi pitkän ja lyhyen tähtäimen suunnittelun pohjana. 

 

Toimeksiantajayrityksen vahvuutena voidaan pitää luotua konseptia, jonka tarkoituksena on 

vastata erityisesti pienten taloyhtiöiden isännöintitarpeisiin. Vastaavaa erikoistumista eivät 

ainakaan lähialueiden muut isännöintitoimistot tarjoa. Pienille taloyhtiöille räätälöidyt palve-

lut tuovat tehokkuutta toimintaan ja skaalattaessa kustannussäästöjä niin asiakkaille kuin itse 

yrityksellekin. Etuna voidaan pitää myös paikallisuutta. Alueellinen keskittyminen luo parem-

mat edellytykset luoda pysyviä suhteita paikallisiin sidosryhmiin. Lisäksi asiakkaiden on hel-

pompi asioida toimistossa, kun isännöinnin hallinnollisiin ja teknisiin sekä taloushallinnollisiin 

kysymyksiin voidaan vastata samalla kertaa samassa paikassa. Kun asiakasta pystytään palve-

lemaan kerralla kokonaisvaltaisesti, asiakastyytyväisyys kohenee. Yrityksen tapa toimia on 

asiakaslähtöinen ja pyrkimyksenä on luoda molemminpuolinen luottamussuhde. Luottamus 

isännöintitoimiston, taloyhtiön hallituksen ja osakkaiden välillä onkin erityisen tärkeää. Isän-
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nöintiliiton tekemän tutkimuksen (2012, 15) mukaan se on neljänneksi kriittisin asiakassuh-

teen menestystekijä. Heikkouksia ovat yrityksen käytössä olevat vanhat tietojärjestelmät ja 

ohjelmistot, jotka eivät kommunikoi keskenään modernien vaatimuksien mukaisesti. Tämän 

seurauksena joudutaan tekemään kohtuuttoman paljon manuaalista työtä tietojen syöttämi-

sessä, rekisteröimisessä ja laskutuksessa. Työmäärän lisäksi tietojen jatkuva manuaalinen 

syöttäminen altistaa virheille, mikä vastaavasti näkyy asiakkaille huolimattomuutena. Halli-

tuksen jäsenet pitävätkin huolellisuutta isännöitsijän kolmanneksi tärkeimpänä edellytyksenä 

(Isännöintiliiton tutkimus 2012, 15). Tällä hetkellä yritys ei järjestä koulutusta henkilöstöl-

leen. Koulutus on sijoitus henkiseen pääomaan, joka on asiantuntijapalveluita tarjoavassa 

yrityksessä erityisen tärkeää. Koulutuksen puute voi tulevaisuudessa näkyä palvelun laadun 

heikkenemisenä. 

 

Ulkoisia mahdollisuuksia luovat paikallisesti tapahtuvat muutokset kilpailuympäristössä. Lähi-

menneisyydessä tapahtuneet yritysjärjestelyt sekä kilpailijoiden sisäiset muutokset ovat luo-

neet toimialalle harvinaisen, paikallisen markkinatilanteen, jossa kysyntä ylittää merkittäväs-

ti tarjonnan. Asiakkaita olisi tarjolla enemmän kuin pystytään ottamaan vastaan. Suurimpana 

uhkana voidaan pitää sitä, että yrityksen toiminta on liikaa omistajaisännöitsijän työpanoksen 

ja ammattitaidon varassa. Omistajan sairastumisella tai muulla vastaavalla tapahtumalla olisi 

erittäin suuri vaikutus yrityksen toimintaan ja kykyyn palvella asiakkaitaan. Tässä onkin sa-

malla huomioitava ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus toimialalla. 

 

 

Taulukko 1: Case-yrityksen SWOT-taulukko 

 

Tehdyn SWOT-taulukon pohjalta tehdään toimenpide-ehdotuksia toiminnan ohjaamiseksi vi-

siota kohti hyödyntämällä vahvuuksia ja pyrkimällä eroon heikkouksista tai minimoimaan nii-

tä. 
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Vahvuuksia tulee jatkuvasti yrittää kehittää. Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja seuran-

taan kannattaisi panostaa tekemällä vuosittaisia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Ottamalla 

palaute ja kehitysehdotukset huomioon ja aidosti tekemällä asioille jotain pystytään ylläpi-

tämään asiakasuskollisuutta. Heikkouksia pyritään minimoimaan tai jopa muuttamaan vah-

vuuksiksi ottamalla käyttöön sähköinen laskutus, joka integroituu kirjanpito-ohjelmistoon. 

Lisäksi modernisoidaan yrityksen kotisivut, jossa taloyhtiökohtaisten ilmoitusten tekeminen 

onnistuu suoraan sivujen kautta. Tämä aktivoi hallituksen jäseniä ja osakkaita ja vähentää 

yrityksen työkuormaa. 

 

Kilpailuympäristön muutokset ovat mahdollistaneet liikevaihdon nopean kasvun viimeisen 

vuoden aikana. Markkinajohtajan tekemien yritysostojen sekä sisäisten yritysjärjestelyiden 

seurauksena asiakastarjonta on ollut toimeksiantajayritykselle suurempaa kuin resurssit ovat 

mahdollistaneet vastaanotettavaksi. Tulevaisuuden näkymät ovat samansuuntaiset, joten ky-

syntään tulisi vastata palkkaamalla lisää henkilöstöä ja vuokraamalla lisää toimistotilaa. 

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta löytävät ennemmin tai myöhemmin tasapainon, joten nyt olisi 

hyvä aika hankkia lisäresursseja ja laajentaa asiakaskuntaa. Taloyhtiöt vaihtavat isännöitsijää 

keskimäärin kerran kahdeksassa vuodessa (Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012, 5). 

Jos yhtiöt siirtyvät nyt muille isännöintitoimistoille, voi myöhemmin olla toimintaa huomatta-

vasti haastavampaa laajentaa. Toimeksiantajayrityksen liiketoiminta on tällä hetkellä omista-

jayrittäjän työpanoksen ja ammattitaidon varassa. Tulevaisuudessa riippuvuutta tulee vähen-

tää laajentamalla työntekijöiden vastuualueita henkilötasolla, kierrättämällä osaa työtehtä-

vistä tai rekrytoimalla erityisosaamista työntekijämarkkinoilta. 

 

4.3 Strategia ja tavoitteet 

 

Liiketoimintaympäristön ja yrityksen ominaisuuksien analysoinnilla tavoitellaan parempaa 

ymmärrystä omasta toiminnasta, sen suhteesta ympäristöön ja sen tulevaisuudesta. Analyysi 

antaa hyvät lähtökohdat strategian määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen. Yritykselle ei 

ole määritelty kirjallisesti selkeää visiota, mutta strategiaan liittyviä suunnitelmia on tehty. 

Konkreettisen vision ja osittain strategiankin puute on yleinen pienien yritysten keskuudessa. 

Yrityksen tulevaisuuden tahtotila sekä toimintatavat siihen pääsemiseksi ovat omistajan pääs-

sä ajatuksina ja suunnitelmina. 

 

Kohdeyritys on aloittanut liiketoiminnan kirjanpitopalveluita tarjoamalla ja sittemmin keskit-

tynyt yhä enemmän isännöintitoimintaan. Kirjanpitoala on alueellisesti todella kilpailtu mark-

kina ja kasvua pystytään hakemaan isännöinnistä, joten toiminnan keskittäminen siihen olisi 

perusteltua. Paikallisesti kasvua on vielä hyvin saatavilla lähialueilta, joten tarvetta alueelli-

seen laajentumiseen ei ole. Vastaavasti muutamalla paikkakunnalla on yksittäisiä kohteita, 

joiden kannattavuutta tulisi kriittisesti tarkastella logistisista sekä kustannussyistä. 



 30 

 

Liiketoimintastrategian osalta on keskitytty tarjoamaan pienille taloyhtiöille laadukkaita isän-

nöintipalveluja. Kilpailevat yritykset ovat vieroksuneet näitä yhtiöitä pienempien palkkioiden 

ja haastavan hallinnoitavuuden takia. Kun palvelukonsepti räätälöitiin pienien yhtiöiden tar-

peita ajatellen, pystyttiin tarjoamaan laadukasta palvelua kohtuullisin kustannuksin taloyhti-

öiden näkökulmasta. Tämä differointi- ja fokusointistrategian välimuoto on ollut toistaiseksi 

onnistunut ja on mahdollistanut liiketoiminnan nopean kasvattamisen. Lisäksi se on ammatti-

taidon ja tunnettuuden kasvettua mahdollistanut isompienkin taloyhtiöiden isännöintiin siir-

tymisen. Jos liiketoiminta kehittyy jatkossa yhä enemmän isompienkin yhtiöiden hoitoon, tu-

lee kilpailustrategiaa analysoida uudelleen vähintään näiden yhtiöiden osalta ja luoda uuden-

laisia kilpailuetuja muihin markkinoilla toimiviin nähden. Markkinoiden ja toimeksiantajayri-

tyksen koosta johtuen kustannustehokkuusstrategia ei sovi kilpailuedun luomiseksi. 

 

Tavoitteissa on otettava huomioon ympäristössä ja strategioissa tapahtuneet muutokset. 

Konkreettiset tavoitteet ja niiden pohjalta tehtävät toimintasuunnitelmat ovat johdon itse 

mietittävissä ja päätettävissä. Budjetoinnin tavoitteena on tulojen ja menojen parempi en-

nustaminen sekä kannattavuuden seuranta ja kehittäminen. Edellytyksenä budjetointijärjes-

telmän luomiselle oli, että se voitaisiin toteuttaa nykyisillä ohjelmistoilla ilman lisäinvestoin-

teja. Lisäksi sen piti olla kevyt ja joustava rakenteeltaan sekä helposti integroitavissa yrityk-

sen johtamisjärjestelmään. Tulevaisuudessa tavoitteena on laajentaa budjetointijärjestelmää 

tukemaan case-yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta varten. Myynti on osittain toimia-

lasta ja toisaalta yhtiön käyttämästä veloitusperusteesta johtuen tasaista ja näin ollen hel-

posti ennakoitavissa. Vaikkakin liiketoiminnan nopeasta kasvusta johtuen yrityksen johtaja 

koki tarpeelliseksi myös henkilöstökustannusten budjetoinnin ja niiden muutosten vaikutuksen 

kannattavuuteen. Alkuun tavoitteet ovat siis talouden ohjauksessa ja näin ollen rahamääräi-

sissä mittareissa. Rahamääräisten tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa auttaa tilinpää-

töksestä laskettavat tunnusluvut. Kannattavuuden laskentaan kohdeyritykselle sopivat mitta-

rit ovat liikevoittoprosentti (liikevoittoprosentti = liikevoitto * 100 / liikevaihto) sekä oman 

pääoman tuottoaste (tilikauden tulos * 100 / oma pääoma). 

 

Strategia ja tavoitteet olisi johdon hyvä määrittää ja tehdä kirjallisesti. Mahdollisten muutos-

ten vaikutus yrityksen omassa toiminnassa ja toimintaympäristössä tulisi vuosittain budjetoin-

nin yhteydessä tarkistaa ja tehdä tarvittavat päivitykset tai korjaukset. 

 

4.4 Budjetointijärjestelmän määritys 

 

Talouden ennustaminen ja seuranta on tähän mennessä perustunut tilinpäätösten tarkkailuun 

ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin ja päätelmiin. Ennuste- tai tavoitelaskelmia ei ole tois-

taiseksi tehty lainkaan. Opinnäytetyön tehtävänä olikin suunnitella kevyt budjetointijärjes-
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telmä, joka ottaa yrityksen erityispiirteet huomioon ja on helposti toteutettavissa. Pienissä 

yrityksissä budjetointijärjestelmän rooli ei ole yhtä kokonaisvaltainen kuin suuryrityksissä. 

Toimeksiantajayrityksessä budjetointijärjestelmään kuuluu yrityksen kannalta olennaiset osa- 

ja pääbudjetit. Lisäksi osana yhteistä strategiasuunnittelu- ja budjetointiprosessia on aiem-

min käsitellyt nykytila- ja ympäristöanalyysit sekä tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden 

pohjalta tehtävät toimenpidesuunnitelmat ovat kokonaan budjettivastuun kantavan omistajan 

määritettävissä. Vastaavasti budjetoinnin tehtäviin ei toimeksiantajayrityksessä kuulu eri 

osastojen koordinoinnin tai tiedonkulun parantaminen, eikä sitä tulla käyttämään henkilöstö-

johtamisen työkaluna. Tämä johtuu organisaatiorakenteesta, budjettivastuunjaosta, yrityksen 

koosta ja toiminnan luonteesta. Voidaankin todeta, että budjetointijärjestelmän päätehtävä 

oli toiminnallisen ohjauksen sijasta keskittyä enemmän taloudelliseen ennustamiseen ja seu-

rantaan. 

 

Budjetointimenetelmäksi valittiin autoritäärinen eli ylhäältä alas menetelmä, koska yrityksen 

organisaatiohierarkia on niin matala ja se on menetelmistä huomattavasti kevyin. Menetelmä 

sopii nimenomaan toimeksiantajayrityksen kaltaiselle, elinkaarensa alussa olevalle yritykselle 

johtokeskeisen luonteensa vuoksi. Yrityksen omistaja onkin käytännönläheisesti mukana yri-

tyksen päivittäisissä toiminnoissa ja tekee päätökset liiketoiminnan suunnasta. Demokraatti-

nen budjetointimenetelmä ja yhteistyömenetelmä sopivat isompiin organisaatioihin, joissa 

budjetteja laaditaan usealla tulosyksikkötasolla. Pienelle yritykselle menetelmät ovat liian 

raskaita. Suuri osa kirjallisuudessa esitetystä kritiikistä budjetointia kohtaan on kohdistunut 

nimenomaan suurissa yrityksissä käytössä olevia raskaita budjetointijärjestelmiä kohtaan, 

joissa budjetointivastuullisten omat intressit ajavat ajoittain yrityksen edun tavoittelun edel-

le. 

 

Budjetointitekniikaksi valittiin kiinteä budjetti ja budjettiperiodiksi yrityksen tilikausi, joka 

on kalenterivuosi. Syksyllä laaditaan vuodeksi kerrallaan budjetti, johon budjettikauden aika-

na voidaan vielä tehdä pieniä lisäyksiä tai korjauksia. Budjettityyppi sopii yritykselle, joka 

toimii vakaalla toimialalla ja tulonmuodostus on tasaista läpi vuoden.  Lisäksi se on helppo ja 

selkeä toteuttaa. Toimeksiantajayrityksen kirjanpidossa tehdään myynnit suorite- ja ostot 

maksuperusteella, jolloin olennaiset jaksotukset puuttuvat lyhyiden budjettiperiodien mukai-

sen budjetoinnin toteuttamiseen. Tarkistettavan budjetin aiheuttama sitouttamattomuus lu-

kuihin koettiin tekniikan heikkoudeksi ja rullaavan budjetin käyttöönottoon ei nähty perustei-

ta sen vaativan työmäärän ja ympäristötekijöiden luonteen vuoksi. 

 

4.5 Pää- ja alabudjetit 

 



 32 

Toimeksiantajayrityksen elinkaaren, henkilöstön määrän, organisaatiorakenteen ja toiminnan 

laajuuden huomioon ottaen päädyttiin tekemään pääbudjeteista tulos- ja rahoitusbudjetti 

sekä alabudjeteista myynti- ja henkilöstökulubudjetti. 

 

Liikevaihdon ollessa yleisesti yritysten toimintaa eniten rajoittava tekijä, päätettiin budjetin 

tekeminen aloittaa myyntibudjetista (Liite 2). Myyntibudjetti jaettiin kahteen asiakasryh-

mään, kirjanpitoasiakkaiden myyntiin ja isännöintiasiakkaiden myyntiin. Yrityksen toiminta on 

viime vuosina kasvanut erityisesti isännöintipalvelujen osalta. Isännöintipalvelut veloitetaan 

kiinteänä kuukausiveloituksena sopimus- ja tehtäväluettelon mukaan. Talo- ja kiinteistöyhtiö-

kohtainen perustuu porrastettuun hinnoitteluun huoneistojen lukumäärän mukaan. Kuukau-

siveloituksen etuna on tasainen ja hyvin ennustettavissa oleva myynti. Sopimus- ja tehtävä-

luetteloon kuulumattomat työt veloitetaan erillisveloituksena kaksi kertaa vuodessa. Kirjanpi-

toasiakkaiden veloitus perustuu kirjanpitovientien sekä atk-työtuntien määrään. Kirjanpito-

palveluiden tuotot eivät ole aivan yhtä helposti arvioitavissa kuin isännöintipalvelujen tuotot, 

mutta niiden volyymin ollessa pienempi eivät heilahtelut vaikuta tulokseen niin merkittävästi. 

 

Isännöintiasiakkaiden kuukausiperusteinen kokonaismyynti voidaan laskea kahdella tavalla. 

Ensimmäisessä aloitetaan laskemalla nykyisten asiakkaiden ostot lisättynä uusien asiakkaiden 

ostoilla, joista vähennetään poisjäävien asiakkaiden ostot. Toisessa vaihtoehdossa määritel-

lään kaikkien taloyhtiöasiakkaiden myynnin keskiarvo ja ennakoidaan tulevan budjetointikau-

den isännöintiasiakkaiden määrä keskiarvona. Kun siihen lisätään isännöinnin erillisveloituk-

set, saadaan isännöinnin kokonaismyynti. Omistaja päättää kumpaa tapaa myynnin budjetoi-

miseen sovelletaan ottaen huomioon hänen tietonsa ja odotuksensa periodin tulevasta kehi-

tyksestä. Kirjanpidon myynti budjetoidaan omistajan arvioon perustuvasta vientien ja siihen 

käytettävien työtuntien lukumääräästä. Tuntimäärät ja vientirivimäärät kerrotaan kulloinkin 

voimassa olevan yksikköhinnan mukaan. Omistaja määrittelee myyntihinnan ottamalla huomi-

oon oman yrityksen kustannusrakenteen sekä kilpailijoiden hinnat. Tulevaisuudessa kannattaa 

harkita myynnin budjetoimista katetuottoajattelun näkökulmasta. Tällöin lähdetään johdon 

asettamista voittotavoitteista. Kun otetaan kulut huomioon, lasketaan, kuinka paljon tulisi 

myynnin olla, jotta tavoitteisiin päästään. Isännöinnin ja kirjanpidon myyntiin lisätään vielä 

muut liiketoiminnan tuotot, kuten saadut vuokrat, jolloin saadaan kohdeyrityksen kokonais-

myynti. Myynnit budjetoidaan nettomääräisenä eli ilman arvonlisäveroa. Myyntibudjetista lu-

vut siirtyvät kaavojen avulla suoraan tulosbudjetti- ja budjettivertailulomakkeeseen. 

 

Toinen tärkeä osabudjetti on henkilöstöbudjetti (Liite 3). Asiantuntijapalveluja tarjoavan yri-

tyksen suurin menoerä on henkilöstökustannukset. Case-yrityksen henkilöstömäärä on kasva-

nut viime aikoina niin kuin yritysesittelyssä kerrottiin. Henkilöstöbudjetti on tärkeä, koska 

ylivoimaisesti suurin osa kustannuksista muodostuu toimeksiantajan maksamista palkoista ja 

palkkojen sivukuluista. Työntekijöiden palkkaperusteena on tuntipalkka, johon sisältyy loma-
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korvaus. Tästä johtuen ei lomapalkkajaksotuksia tarvitse tehdä ja palkat budjetoidaan kuu-

kausitasolla. Vuoden alusta loppukevääseen kestävästä tilinpäätösvaiheesta johtuen työtunte-

ja kertyy tuolloin huomattavasti enemmän. Vastaavasti kesällä pidetään lomat, jolloin palkko-

ja ei makseta. Palkoista maksettavien sivukulujen vuotuiset prosentit syötetään ylimpänä ole-

vaan taulukkoon, josta kaavojen avulla euromääräiset lukemat päivittyvät budjettiin. 

 

Tulosbudjetti (Liite 4) laaditaan tuloslaskelman muotoon. Siinä arvioidaan tulevan budjetti-

kauden kulut ja tuotot, joista saadaan ennakoitu tulos. Tuotot tulevat suoraan myyntibudjet-

tien myyntiriveiltä ja henkilöstökulut suoraan henkilöstökulubudjetista. Muut kulut budjetoi-

daan suoraan tulosbudjettiin, koska niille ei nähty tarvetta luoda erillistä budjettia kustan-

nusten pienuudesta johtuen. Tulosbudjettia tehtäessä otetaan huomioon edellisen vuoden 

tilinpäätöstiedot, jolle onkin oma sarakkeensa. Seuraavan budjettikauden luvuille on oma sa-

rakkeessa ja molemmille myös sarakkeet, joissa lukujen osuutta verrataan liikevaihtoon suh-

teellisen muutoksen havainnoimiseksi. 

 

Rahoitusbudjetin (Liite 5) avulla seurataan yrityksen kassaan ja kassasta maksuja, jotta yri-

tyksen maksuvalmiudesta olisi ajantasaista tietoa. Sen avulla vältytään tarpeettomilta lainan 

nostoilta ja rahoituskustannukset pienenevät. Rahoitusbudjetti laaditaan maksuperusteisesti 

ja se on suorassa yhteydessä tulosbudjettiin. 

 

Vaikka käytetäänkin kiinteää vuosibudjetointia, voidaan budjetteihin tehdä tarkistuksia, jos 

budjettikauden aikana ilmenee liiketoiminnan kannalta merkittäviä muutoksia. Budjetoitujen 

ja toteutuneiden lukujen erojen seuraamiseksi ja selvittämiseksi päätettiin luoda Excel-

taulukko myös budjettivertailua varten (Liite 6). Budjettierot kohdistuvat oletettavasti mää-

räeroihin johtuen siitä, että vaihtelu keskittyy kuukausiveloitettavan asiakaskunnan muutok-

siin. Budjettiseurantataulukossa on omat sarakkeensa budjetoiduille luvuille ja toteutuneille 

luvuille, lisäksi sarakkeita on euromääräisten ja prosentuaalisten erojen selvittämiseen. Bud-

jetoidut luvut saadaan suoraan tulosbudjetista ja toteutuneet luvut omistaja syöttää itse bud-

jettikauden päätyttyä. Jos asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, selvitetään siihen johtaneet 

syyt ja tehdään korjaavia toimenpiteitä halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Rahoitusbudjet-

tia tarkkaillaan kuukausitasolla ja muita budjetteja ainoastaan vuositasolla. Ennakoidun ta-

seen laatimiseen ei nähty tarvetta. 

 

4.6 Budjetoinnin tekninen toteutus 

 

Suurissa yrityksissä budjetointi toteutetaan usein käyttäen kalliita ja raskaita yrityksen muihin 

järjestelmiin integroituja ohjelmistoja. Budjetoinnin luonne eroaa merkittävästi pienten yri-

tysten tavasta käyttää budjetointia talouden suunnittelussa, ohjaamisessa ja seurannassa. 

Toimeksiantajayrityksessä koettiin, että budjetointi aloitetaan mahdollisimman yksinkertai-
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sesti ja pienin investoinnein. Näin ollen olikin luontevaa, että budjetit tehtäisiin Excel-

taulukkolaskentaohjelmistolla. Nykyisten ohjelmistojen hyödyntäminen ei ollut mahdollista, 

eikä lisäinvestointeja haluttu tehdä. Excelin käytön etuna on järjestelmän kevyt rakenne ja 

hyvä muokattavuus yhtiökohtaisia tarpeita varten. Toisaalta taulukkolaskentaohjelmistojen 

käytössä on myös omat ongelmansa, joista täytyy olla tietoinen ja jotka täytyy osata ottaa 

huomioon budjetoitaessa. Taulukkolaskelmaohjelmistolla budjetoitaessa syötetään tietoa kä-

sin, mikä lisää virheiden mahdollisuutta merkittävästi. Prosessista tehdään puoliautomaatti-

nen tekemällä tarvittavat kaavat ja linkitykset osa- ja kokoomabudjettien välillä. Lisäksi tar-

vittavat solut ja kaavat suojataan, jottei niitä muokata vahingossa. Suojaus tehdään poista-

malla lukitus suojattavista soluista, jonka jälkeen suojataan koko taulukko (Vaihekoski 2004, 

32–33). Budjetti tehdään yhdelle taulukkolaskentataulukolle, jossa on välilehdet pää- ja ala-

budjeteille sekä budjettitarkkailulle. Loppujen lopuksi päätös budjetoinnin toteuttamisesta 

taulukkolaskentaohjelmistoa hyväksi käyttäen oli helppo ja luonteva. Yrityksessä on käytössä 

kirjanpito-ohjelmistona Suomen Tilastotutkimus Oy:n lanseeraama Tiltu MMII ja taulukkolas-

kentaohjelmistona Microsoft Excel 1997. Budjettitarkkailun toteutus on puoliautomaattinen. 

Toisin sanoen vertailua varten luotu taulukko hakee itse linkitysten avulla tulosbudjetista 

budjetoidut luvut, ja johdon vastuulle jää itse syöttää kenttiin toteutuneet luvut. Budjetti-

vertailulomake sisällytetään omalle välilehdelleen samaan taulukkolaskentataulukkoon kuin 

muutkin budjetit. 

 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Toimeksiantajayrityksessä ei aiemmin ole tehty strategista tai taktista suunnittelua. Yritys-

toiminnan laajentuminen, pääosin liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen, loi tarpeen 

erityisesti taloudellisen suunnittelun aloittamiselle. Aluksi tavoitteena oli suunnitella yrityk-

selle myynti-, henkilöstö- ja tulosbudjetit Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla käytettäväksi 

tulojen ja menojen ennustamisessa. Tutkimusprosessin edetessä lisättiin kuitenkin budjettien 

määrää ja otettiin mukaan strategisen- ja taktisen suunnittelun elementtejä. Lisäksi haluttiin 

luoda sopivia mittareita kannattavuuden ennustamiseen ja seurantaan. 

 

Tutkimuksen tuloksena on budjetointijärjestelmä, joka koostuu kohdeyritykselle olennaisista 

budjeteista. SWOT- ja strategia-analyysien avulla saatiin kartoitettua yrityksen nykyisiä toi-

mintaedellytyksiä suhteessa kilpailijoihin ja tulevaisuuden suunnan hahmottamiseksi. Seu-

rauksena oli konkreettisia toimintaohjeita liiketoiminnan kehittämiseksi ja kilpailukyvyn yllä-

pitämiseksi. Lisäksi määriteltiin rahamääräisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa varten 

kannattavuuden tunnuslukumittareita. 

 

Budjetoinnin tehtävät erosivat osittain aiemmissa tutkimuksissa määritellyistä tehtävistä. 

Budjetointia ei tulla pitämään yrityksessä auktorisointi-, koordinointi- tai viestintävälineenä 
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erityisesti yrityksen koosta johtuen. Toiminta- ja tulosyksikköjen puuttuessa ja budjettivas-

tuun kohdistuessa täysin omistajalle niiden toteuttaminen nähtiin tarpeettomana. Perinteinen 

vuosibudjetointi on viime aikoina saanut paljon kritiikkiä osakseen. Case-yrityksessä kritiikin 

aiheita ei koettu ongelmiksi, pääosin jo aiemmin luetelluista budjetoinnin tehtävien eroavai-

suuksiin johtaneista syistä johtuen. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä vastaavan ko-

koisiin asiantuntijaorganisaatioihin sillä varauksella, että tutkimuksen objektiivisuuteen vai-

kutti läheinen suhteeni case-yritykseen. 

 

Tutkimuksessa haluttiin suunnitella budjetointijärjestelmä, joka ottaisi hyvin kohdeyrityksen 

erityistarpeet huomioon ja olisi helppo viedä käytäntöön. Itse järjestelmän käyttöönottoa ei 

tässä tutkimuksessa kuitenkaan käsitellä, joten sen jalkauttamisen mahdollisesti tuomat on-

gelmat eivät vielä ole tulleet esille. Seuraava vaihe yrityksessä onkin tutkimuksen avulla bud-

jetoinnin aloittaminen. Tässä prosessissa tulen itse olemaan mukana, mikä auttaa prosessin 

läpiviemistä ja onnistumista. Käyttöönoton jälkeen tasapainotetun mittariston elementtien 

lisäämistä talouden ohjaus- ja suunnittelujärjestelmään tulisi harkita. Lisäksi tietojärjestel-

mien modernisoinnilla pystyttäisiin kohentamaan asiakastyytyväisyyttä. Asiakaskeskeisyys on 

asiantuntijapalveluita tarjoavalla yrityksellä kriittinen menestystekijä ja erityisesti pienellä 

toimijalla konkreettinen mahdollisuus erottautua isommista kilpailijoista. Yritykselle on muu-

tama vuosi sitten tehty asiakastyytyväisyystutkimus, jota voidaan hyödyntää. 
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