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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyö tehtiin Destia Oy:n toimeksiannosta. Vuoden 2008 alussa 
Tieliikelaitoksesta osakeyhtiöksi muutetussa Destiassa haluttiin siirtyä perinteisestä 
vuosibudjetoinnista rullaavaan ennustamiseen. Syitä muutokseen olivat halu 
nopeuttaa ja yksinkertaistaa budjetointi- ja ennustamisprosessia sekä korostaa 
toiminnan jatkuvuutta yli tilikauden vaihteen. 
 
Työtä varten perehdyttiin talousohjausta ja -suunnittelua yleisellä tasolla käsittelevään 
kirjallisuuteen sekä budjetoinnille vaihtoehtoisia menetelmiä kuvaavaan erikoiskirjal-
lisuuteen. Lisäksi jo karttunut kokemus taloussuunnittelijan työstä auttoi työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Kyseessä on kehittämistyö, joka toteutettiin työsuhteessa toimeksiantajaan osana nor-
maaleja työtehtäviä. Varsinainen työ koostuikin suuresta määrästä käytännön työtä, 
jonka vaiheiden kuvaamisen lisäksi tähän raporttiin on liitetty teoriaosuus. 
 
Koska rullaavaan ennustamiseen siirtymisessä oli kyseessä varsin merkittävä muutos, 
jonka vaikutukset näkyvät vasta pidemmän ajan käytön jälkeen, ei lopullista tuomiota 
työn onnistumisesta ole mahdollista vielä antaa. Alustavasti vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että valittu suunta ja toimintavat ovat oikeita, mutta kehittämistarpeitakin jäi. 
 
Tehokkaamman ennustamisen edellytyksenä on, että menossa olevan järjestelmäuu-
distuksen seurauksena tietojärjestelmät palvelevat talouden suunnittelua ja ohjausta 
entistä paremmin. Lisäksi uuden käytännön omaksuminen edellyttää useista vanhoista 
perinteistä luopumista, mitä ei vielä alkuvaiheessa ole tapahtunut. 
 
 
   
   
Avainsanat: Taloussuunnittelu         Budjetointi         Taloushallinto        

Rullaava ennustaminen 
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ABSTRACT 
 
This thesis was commissioned by Destia Oy. Destia, changed from a public utility to 
a Limited Company at the beginning of 2008, wanted to replace the traditional yearly 
budgeting process with rolling forecasting. The reasons for this change were a wish 
to simplify and speed up the budgeting and forecasting processes as well as to focus 
on the continuity in action planning. 
 
The theoretical background for the thesis was gathered from general literature about 
financial planning and control. Some more specific material about the alternatives to 
traditional budgeting was used in the planning of the new budgeting/forecasting 
model. My experience as a financial planner was also useful in the process. 
 
This thesis was a practical development project completed as part of my day-to-day 
job working for the commissioning company. Thus most of the actual work 
comprised hours of planning, sketching and testing. Included in this report is also the 
theoretical part. 
 
Replacing the traditional budgeting with rolling forecasting is not only about 
changing the method of financial planning; it requires a change in the way people 
think about planning as well. Such a change doesn’t happen overnight and the final 
results of the project can’t be assessed until more time has passed. Some indication of 
what went right and what didn’t can be seen, though. It seems that the direction was 
right and the way to proceed was well chosen. 
 
To further improve the new forecasting method, extensive modifications to the 
information systems are needed. This will hopefully be achieved by the on-going 
ERP project. The courage to let old habits and ways of thinking go will have to be 
found as well.  
 
   
   
Avainsanat: Financial Planning         Budgeting         Financial 

Administration         Rolling Forecasting 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on rullaavan ennustamisen suunnittelu ja käyttöönotto 

Destia konsernissa. Varsinaisen työn suunnittelun ja vaiheittaisen etenemisen kuvauk-

sen lisäksi tämä raportti sisältää teoriaosuuden, jossa käsitellään budjettia ja budjetointia 

taloussuunnittelun ja -ohjauksen välineenä, esitellään erilaisia budjettityyppejä ja budje-

tointimenetelmiä sekä nostetaan esiin alan kirjallisuudessa lueteltuja perinteisen budje-

toinnin ongelmia. Lisäksi käydään läpi vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla pyritään joko 

kehittämään perinteistä budjetointia paremmin nykyajan haasteita vastaavaksi tai kor-

vaamaan perinteinen budjetointi kokonaan. 

 

Työn tavoitteena on suunnitella ja ottaa käyttöön rullaava budjetointijärjestelmä Destia 

konsernissa käytössä olevan perinteisen vuosibudjetoinnin tilalle. Toteutuksessa huo-

mioitavia tekijöitä ovat mm. samoihin aikoihin käynnistyvä toiminnanohjausjärjestel-

män käyttöönottoprojekti sekä juuri tilikauden vaihteeseen ajoittuva organisaatiomuu-

tos. Muutos ei tule olemaan pelkästään tekninen, sillä rullaavan budjetoinnin käyttöön-

otto edellyttää muutoksia myös talousvastaavien ajattelussa. 

 

Varsinainen työ tapahtuu osana taloussuunnittelijan työtehtäviä Destia konsernin talous-

yksikön sisäisen laskennan tiimissä. Kuten tämän suuruusluokan kehitysprojekteissa 

yleensä, tässäkin tapauksessa projektin kestoa on vaikea ennalta määrittää, sillä työ ei 

lopu uuden järjestelmän käyttöönottoon, vaan seuranta- ja jatkokehitystyö tulee jatku-

maan vielä pitkään tämän raportin laatimisen jälkeenkin. Suunnittelu- ja käyttöönotto-

vaihe raportoidaan kuitenkin kattavasti ja alustavia kokemuksia projektin onnistumises-

ta käydään myös läpi. 

 

Työn näkyvin tulos tulee olemaan Destian talousohjausjärjestelmään rakennettava bud-

jetoinnin käytännön toteutusalusta, joka sisältää budjetointi- ja ennustepohjat sekä uutta 

näkökulmaa tukevan raportointijärjestelmän. Tämä osa työstä vaatii runsaasti aikaa ja 

jonkin verran teknistä osaamista sekä jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä myös myöhemmin. 

Työn toinen puoli on lähinnä suunnitteluvaiheeseen ajoittuva erilaisten budjetointitark-

kuutta, -ulottuvuuksia ja aikatauluja koskevien linjausten tekeminen, sillä rullaavaa en-

nustamista ei voida toteuttaa suoraan vanhan vuosibudjetoinnin periaatteilla ja raken-

teilla.
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2 Budjetti ja sen tehtävät 

Budjetti on yleisimmin käytettyjä talousohjauksen ja -suunnittelun välineitä ja tutkimus-

ten mukaan suuret ja keskikokoiset yritykset kautta maailman harjoittavat budjetointia 

lähes poikkeuksetta. (Bhimani, Horngren, Datar & Foster 2008, 466.) 

 

Nykyään budjetin kautta tapahtuvaa talousohjausta koskevassa keskustelussa on vastak-

kain kaksi linjausta, joista toinen painottaa budjetointiprosessien kehittämistä ja yhä pa-

rempaa integroimista muihin toiminnansuunnittelu ja -ohjausprosesseihin sekä jousta-

vien ja rullaavien budjetointimenetelmien käytön lisäämistä. Toinen suuntaus puoles-

taan suosittaa perinteisen budjetointiprosessin hylkäämistä kokonaan ja vaihtoehtoisten 

suunnittelu- ja ohjaustekniikoiden käyttöönottoa, jotta toiminta saataisiin joustavam-

maksi ja nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön paremmin sopeutuvaksi. (Bhimani 

et al 2008, 467-468.) 

 

Yksityisellä sektorilla budjetin käyttötarkoitukset ovat pääasiassa tulevan toiminnan 

suunnittelu ja edelleen ohjaus budjettikauden aikana sekä joskus myös tavoitteiden aset-

taminen. Julkisella sektorilla budjettia käytetään lähinnä rajallisten resurssien eli määrä-

rahojen jakamiseen, kun tulot ovat varsin usein rajoittava tekijä eikä niihin voida juuri-

kaan vaikuttaa. 

 

Budjetin eri tehtävät asettavat osittain ristiriitaisia vaatimuksia ja määritelmiä sille, min-

kälainen on hyvin laadittu budjetti. Tavoitteenasetannan kannalta budjetin tulisi olla 

haastava, mutta mahdollisimman luotettavan ennusteen saamiseksi budjetti olisi syytä 

laatia mieluummin varovaisuutta noudattaen. (Pellinen 2005, 109.) 

 

2.1 Toiminnan suunnittelu 

Budjetin ensisijainen käyttötarkoitus on toiminnan taloudellinen sekä joskus myös ei-

taloudellinen suunnittelu ja suunnitelmien dokumentointi sekä viestiminen. Budjetointi-

prosessi ja muodollisen suunnitelman laatiminen itsessään pakottavat budjettivastaavan 

miettimään tulevia tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi (Jiambalvo 2004, 340). 
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Jotta budjetointi on mahdollista toteuttaa systemaattisesti ja toimintaa palvelevalla ta-

valla, on organisaatiossa oltava vastuut selkeästi määritelty (Jyrkkiö & Riistama 2004, 

228). Parhaan hyödyn saavuttamiseksi budjetin laatijan on syytä olla sellaisessa asemas-

sa, että hänellä on myös mahdollisuus vaikuttaa budjetoidun tuloksen saavuttamiseen. 

Muuten uhkana on heikko sitoutuminen budjetoituihin tavoitteisiin. 

 

2.2 Toiminnanohjaus 

Budjetin avulla tapahtuva toiminnanohjaus voidaan jakaa vielä kahteen hyvin lähellä 

toisiaan olevaan osaan eli tarkkailuun ja koordinointiin (Jyrkkiö & Riistama 2004, 228). 

Nämä tehtävät kytkeytyvät kuitenkin niin läheisesti toisiinsa, että erottelu on varsin 

keinotekoista. 

 

Perinteisesti budjettia on käytetty vertailuaineistona toteutuneen tuloksen arvioinnissa. 

Vaihtoehtona budjetille kirjallisuudessa esitetään yleensä aiempien kausien toteutuneita 

lukuja, mutta huolellisesti laadittu budjetti on yleensä luotettavampi vertailukohta, sillä 

menneisyys ei koskaan ole tae tulevasta ja toiminnassa on voinut tapahtua suuriakin 

muutoksia kausien välillä (Bhimani et al 2008, 469). Huomionarvoista on kuitenkin, 

että budjetit laaditaan usein juuri edellisen vuoden toteumien päälle rakentaen, jolloin 

edellä mainittu etu voidaan helposti menettää, mikäli budjetointiprosessissa mennään yli 

siitä, missä aita on matalin. 

 

Jotta budjetista saataisiin irti kaikki mahdollinen hyöty, on ensiarvoisen tärkeää, että 

budjetti ei laatimisen jälkeen jää kansioihin pölyttymään, vaan sitä käytetään aktiivisesti 

koko budjettikauden ajan – ei vain vertailukohtana toteutuneille tuloksille vaan myös 

antamaan signaaleja tarvittaville muutoksille toiminnassa. Esimerkiksi budjetoidun 

myynnin alittaminen teollisessa valmistusyrityksessä vaikuttaa lukuisiin toimintoihin, 

kuten ostoihin, valmistukseen ja jopa rahoituksen suunnitteluun (Jyrkkiö & Riistama 

2004, 228). 

 

Syitä budjetoidun ja toteutuneen tuloksen eroihin voivat olla muun muassa seuraavat: 

− budjetti on huolimattomasti laadittu. 
− toimintaympäristössä on tapahtunut odottamattomia muutoksia. 
− varsinainen toiminta on sujunut poikkeuksellisen hyvin tai huonosti. 

(Jiambalvo 2004, 340). 
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2.3 Määräraha 

Etenkin julkishallinnossa budjetit ovat lähinnä kontrollin välineitä, kun tavoitteet mää-

ritellään pikemminkin käytettävissä olevien varojen kuin liikevaihdon perusteella 

(Åkerberg 2006, 33). Tästä johtuen budjetointi tapahtuu pääpiirteissään ylhäältä alas-

päin saneluna. Lisäksi budjettien laatiminen aloitetaan lähes poikkeuksetta edellisen 

vuoden toteutuneen tuloksen vertaamisella budjettiin, minkä perusteella tehdään pää-

telmiä mahdollisten lisämäärärahojen tarpeesta tai supistamismahdollisuuksista. 

 

Tämä mekanismi johtaa usein siihen valitettavaan ilmiöön, että jos loppuvuodesta näyt-

tää siltä, että kaikki budjetoidut kulut eivät toteudu, ne laitetaan toteutumaan, koska 

”käyttämätön raha” ei siirry seuraavalle vuodelle, vaan johtaisi mahdollisesti jopa bud-

jetin leikkaamiseen. Budjetin ylittäminen puolestaan ei sinänsä ole ongelma, koska lisä-

budjetteja laaditaan yleensä pitkin vuotta ja rahaa kyllä saa, jos vaihtoehtona on toimin-

takyvyn heikentyminen. (Åkerberg 2006, 33.) 

 

2.4 Tavoitteenasetanta ja palkitseminen 

Budjettia on käytetty ja käytetään vieläkin useissa liikeyrityksissä hieman samaan ta-

paan kuin edellä on kerrottu julkisista organisaatioista. Kun budjettia käytetään tavoit-

teenasetannan välineenä, joudutaan ainakin jossain määrin tekemään valinta haasteelli-

suuden ja realistisuuden välillä (Åkerberg 2006, 43). 

 

Yleensä budjettiin kytketyt tavoitteet liittyvät myös henkilöstön palkitsemiseen. Tietty-

jen budjetissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen johtaa palkkion laukeamiseen ja 

tasoja on saatettu määritellä useita esimerkiksi niin, että minimipalkkio saavutetaan, kun 

tavoitet toteutuu 80-prosenttisesti ja maksimipalkkio kertyy 120 % suorituksesta. Tä-

mänkaltainen palkitseminen voi johtaa ilmeisiin ongelmiin, joita käsitellään tarkemmin 

jäljempänä. 
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3 Budjetointi 

3.1 Pää- ja osabudjetit 

Yrityksen budjettijärjestelmä koostuu yleensä useammasta budjetista. Pääbudjetteina 

pidetään tulos- ja rahoitusbudjetteja sekä joskus myös ennakoitua tasetta. Osabudjetteja 

voi olla lukuisia ja ne kytkeytyvät yleensä tulosbudjettiin. 

 

3.1.1 Tulosbudjetti ja sen osabudjetit 

Tulosbudjetti on se budjetin osa, johon yleensä viitataan, kun puhutaan budjetista. Tu-

losbudjetti laaditaan nimensä mukaisesti tuloslaskelman muotoon ja se kertoo budjet-

tikauden suunnitellun tai tavoitellun taloudellisen tuloksen. 

 

Tiedot tulosbudjettiin kerätään yleensä osabudjeteista, joiden määrä ja rakenne riippuvat 

yrityksen toimialasta. Yleisimmin käytetyt osabudjetit ovat myynti-, osto- ja varasto-

budjetit sekä teollisuusyrityksillä valmistusmäärä- ja -kustannusbudjetit. Suuremmilla 

yrityksillä mm. markkinointi- sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan budjeteilla voi myös 

olla merkittävä rooli. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 234-235.) 

 

3.1.2 Rahoitusbudjetti 

Rahoitusbudjetti kertoo budjettikauden suunnitellun kassavirran. Tulos- ja investointi-

budjetit tuottavat suurimman osan rahoitusbudjettiin tarvittavasta tiedosta, mutta koska 

tulosbudjetista ei aina löydy kaikkia rahoitustapahtumia, kuten voitonjako (verot, osin-

got ja korot), pääoman muutokset (lainojen nostot ja maksut) ja sijoitukset, on nämä 

huomioitava erikseen rahoitusbudjettia laadittaessa. 

 

Mikäli budjettikauden aikana ei tehdä merkittäviä investointeja olisi liiketoiminnan kas-

savirran normaalitilanteessa riitettävä kaikkien velvoitteiden hoitamiseen. Suurten in-

vestointien tai epätavallisten olosuhteiden johdosta tulorahoitus ei kuitenkaan välttämät-

tä aina riitä, joten rahoitusbudjetissa voidaan suunnitella tarvittavat lainojen nostot ja 

takaisinmaksut mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
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3.1.3 Ennakoitu tase 

Ennakoitu tase lasketaan budjettikauden avaavan taseen ja tulos- sekä investointibud-

jettien perusteella. Ennakoidun taseen suurin merkitys on mahdollistaa sellaisten tun-

nuslukujen, kuten pääoman tuotto, käyttöpääoman sitoutuminen sekä myyntisaamisten 

ja ostovelkojen kiertoajat, laskeminen. 

 

3.2 Budjettikausi 

Budjettikausi on se ajanjakso, jolle budjetti laaditaan. Budjettikauden pituus riippuu 

budjetin käyttötarkoituksesta, mutta yleisimmin puhutaan vuosibudjetista. Pidemmän 

aikavälin budjetointia kutsutaan esimerkiksi strategiseksi suunnitteluksi tai yrityssuun-

nitteluksi (Jyrkkiö & Riistama 2004, 228). Myös (liike)toimintasuunnitelmasta tai ke-

hysbudjetista voidaan puhua pitkän tähtäimen suunnittelun yhteydessä. 

 

3.2.1 Vuosibudjetti 

Vuosibudjetointi on saanut alkunsa julkisen hallinnon rahoituksen suunnittelusta (Jyrk-

kiö & Riistama 2004, 228). Tällöin suunnittelun lähtökohtana on yleensä arvioidut käy-

tettävissä olevat varat, joiden mukaan menot budjetoidaan eikä voittotavoitetta ole. 

Yksityisellä sektorilla tilanne on luonnollisesti toinen, joten samaan perinteeseen no-

jaava vuosibudjetointikin on kehittynyt yrityksestä ja toimialasta riippuen hyvin eri ta-

voilla. 

 

Useimmat osabudjetit liittyvät nimenomaan vuosibudjettiin tai sitä lyhyemmän ajan-

jakson suunnitelmiin tai ennusteisiin, sillä mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan 

sitä epävarmempaa käytettävissä oleva tieto on eikä yksityiskohtainen suunnittelu enää 

ole mielekästä. 

 

Vuosibudjetoinnissa toistuvat tyypillisesti vuodesta toiseen samat vaiheet suurinpiirtein 

samoihin aikoihin: keväällä ja kesällä johto määrittelee strategisia linjauksia ja seuraa-

van vuoden tavoiteaihioita, syksyllä laaditaan budjetit yhden tai useamman kierroksen 

aikana ja talvella tilinpäätöksen yhteydessä verrataan toteutumia budjettiin ja haetaan 

selityksiä eroille. Tästä kellon lailla kehää kiertävästä luonteesta juontuu myös usein 

kuultu nimitys vuosikellobudjetointi. 
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3.2.2 Pidemmän aikajakson suunnitelmat 

Vuotta pidemmälle ajanjaksolle laadittuille strategisille suunnitelmille on tyypillistä 

budjettiin verrattuna karkeampi tarkkuus. Nämä pitkän tähtäimen suunnitelmat laaditaan 

strategiassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti ja otetaan huomioon tarkempia lyhy-

emmän aikavälin budjetteja laadittaessa (Pellinen 2005, 81). 

3.3 Budjetointimenetelmät 

Budjetointi voidaan organisoida monella tavalla, mutta yleisimmin menetelmät jaetaan 

kolmeen: 

− demokraattinen menetelmä (build up, bottom up) 
− autoritaarinen menetelmä (break down, top down) 
− yhteistyömenetelmä (co-operation, iteration). (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

239.) 
 

Demokraattinen menetelmä tarkoittaa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa budjetointia, jossa 

toiminto- tai tulosyksikkökohtaisesti laaditut budjetit yhdistetään koko yrityksen bud-

jetiksi. Autoritaarisessa menetelmässä puolestaan johto määrittelee hyvin pitkälle alem-

pien tasojen budjetit. Ensin mainitun tavan etuja ovat operatiivisen tason budjetoijien 

parempi tuntuma käytännön liiketoimintaan budjettia laadittaessa ja vahvempi sitoutu-

minen budjetoituihin tavoitteisiin. Haittapuolena voi esiintyä osaoptimointia eli tavoit-

teenasetannan ja mittauksen kohteena olevan osa-alueen korostamista muun toiminnan  

kustannuksella. Tämä voi olla joko tarkoitushakuista tai kokonaiskuvan puutteesta joh-

tuvaa ymmärtämättömyyttä. 

 

Ylhäältä saneltu eli autoritaarinen budjetointi voi toimia pienissä yrityksissä tai kriisi-

tilanteissa, mutta koska operatiivisen tason asiantuntemus jää hyödyntämättä, ei se 

yleensä sovi suuremman yrityksen budjetointimenetelmäksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 239.) 

 

Käytännössä budjetointi tapahtuu kuitenkin useimmiten enemmän tai vähemmän yhteis-

työssä ylimmän johdon ja alemman tason budjettivastaavien kesken siten, että yritys-

johto määrittelee yleiset raamit ja tavoitteet ja tulosyksiköissä laaditaan budjetit, jotka 

sitten kootaan yhteen ja hyväksytään vielä johdon toimesta. Mikäli budjetteihin vaadi-

taan johdon toimesta muutoksia, kutsutaan menetelmää iteratiiviseksi eli kertaavaksi 

budjetoinniksi. Tämä menetelmä voi kuitenkin johtaa useisiin budjetointikierroksiin, 
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jotka vievät pahimmassa tapauksessa kuukausia aikaa ja lopputulos voi olla sama kuin 

mihin ylhäältä alas -menetelmää käyttämällä olisi päädytty. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 239-241.) 

 

3.4 Kiinteä ja joustava budjetti 

Kiinteä budjetti on perinteisin budjettityyppi ja sillä tarkoitetaan budjettia, jossa kaikki 

luvut perustuvat etukäteen suunniteltuun tai arvioituun tulokseen. Näin ollen kiinteä 

budjetti ei yksin kerro mistä mahdolliset erot toteuman ja budjetin välillä johtuvat 

(Bhimani et al. 2008, 509). Kiinteä budjetti on vieläkin yleisesti käytössä, mutta ny-

kyään sen rinnalle laaditaan usein päivitettyjä ennusteita esimerkiksi kvartaaleittain.  

 

Joustavassa budjetissa käytetään hyväksi kustannuslaskennan keinoin määriteltyjä hin-

toja esim. valmistetuille ja myydyille kappalemäärille. Jos tarkastelujakson toteutuneet 

määrät poikkevat budjetoiduista, voidaan muuttuville kuluille ja tuotoille laskea todel-

lista suoritemäärää vastaavat tavoiteluvut, jolloin nähdään johtuuko ero budjettiin te-

hokkuudesta vai suoritteesta maksetusta/saadusta hinnasta. (Bhimani et al. 2008, 509.) 

Tämänkaltainen joustava budjetointi edellyttää toimivan kustannuslaskentajärjestelmän 

käyttöä. 

 

Joustavalla budjetilla voidaan tarkoittaa myös menettelyä, jossa laaditaan useampi vaih-

toehtoinen budjetti jonkun vaikeasti ennustettavan mutta merkittävän tekijän muutosten 

mukaan. (Pellinen 2005, 111). 

 

Joustavilla budjeteilla pyritään paikkaamaan jotain kiinteän budjetin ongelmia, mutta 

yleensä niitäkin käytettäessä horisontti ulottuu vain kuluvaan tilikauden loppuun. 
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4 Perinteisen budjetoinnin ongelmat 

Perinteinen vuosikellobudjetointi koetaan nykyään prosessina usein kömpelöksi, aikaa 

vieväksi, kalliiksi ja lisäksi jo valmiiksi vanhentunutta tietoa tarjoavaksi. Vuosia tai 

vuosikymmeniä saman mallin mukaan suoritettu jokasyksyinen numerojumppa on alka-

nut joissain tapauksissa muistuttaa jo enemmän rituaalia kuin oikeasti tavoitteellista toi-

mintaa. Kun tähän lisätään se valitettava tosiasia, että useissa tapauksissa budjetoitujen 

lukujen takana ei ole aitoja mietittyjä toimenpidesuunnitelmia, kääntyy koko prosessi 

itseään vastaan. (Åkerberg 2006, 29-32.) 

 

Keskimääräinen budjetointiin käytetty aika kaikkine uusintakierroksineen ja neuvotte-

luineen kohoaa tutkimusten mukaan jopa neljään-viiteen kuukauteen, mutta käytetyn 

ajan tuomasta hyödystä ei olla lainkaan yksimielisiä (Hope 2003, 6). 

 

4.1 Käytetyt resurssit 

Perinteisen budjetointiprosessin kustannusten laskeminen sinänsä on vaikeaa ellei jopa 

mahdotonta, mutta jonkinlaisen kuvan saa arvioimalla budjetointiin kuluneen työajan 

määrää. Näin laskettuna hinta nousee lähes poikkeuksetta varsin korkeaksi, mutta oleel-

linen kysymys on tietenkin, saadaanko tälle rahalle vastinetta. Mikäli vastaus on ei, olisi 

syytä miettiä voisiko budjetointiin käytetyn ajan käyttää yritykselle oikeasti arvoa tuot-

tavaan toimintaan. Lisäksi täytyy muistaa, että esimerkiksi ylimmän johdon aikaa ei 

aina edes voi mitata rahassa, jolloin budjetointiin voi kulua vielä arvokkaampia resurs-

seja. (Åkerberg 2006, 36-37.) 

 

Toinen aikaan liittyvä näkökohta on budjetin ajankohtaisuus. Kuukausien työn tulok-

sena vuodeksi eteenpäin laadittu kiinteä budjetti voi nopeasti muuttuvassa toimintaym-

päristössä olla vanhentunut jo ennen kuin budjettikausi on edes alkanut. 

 

4.2 Katto kasvulle, lattia kustannuksille 

Kun vuodeksi eteenpäin laadittua budjettia käytetään tulospalkkauksen pohjana tavoit-

teenasetannan välineenä, voivat budjettikauden aikana toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset johtaa siihen, että asetetut tavoitteet muuttuvat joko mahdottomiksi (esim. 
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raaka-aineen äkillisesti noussut hinta) tai liian helpoiksi saavuttaa (esim. koko toimialaa 

koskeva lainsäädännöllinen muutos). Edellisessä tapauksessa budjetin ohjausvaikutus ei 

toimi, koska tavoitteisiin pääsy ja sitä kautta tulospalkkion saaminen ei ole mahdollista. 

Jälkimmäisessä tapauksessa puolestaan tavoitteen saavuttaminen voi olla selviö, mutta 

sitä ei haluta ylittää liian reilusti, jotta seuraavan vuoden tavoite ei nousisi liian 

korkealle. Näin budjetti muodostuu jopa katoksi kasvulle. (Åkerberg 2006, 43-44.) 

 

Kun budjettia käytetään lähinnä resurssien allokoimiseen – kuten esimerkiksi julkishal-

linnossa – voi budjetti muodostua helposti myös lattiaksi kustannuksille. Kun edellisen 

vuoden toteutuneet kustannukset toimivat pohjana seuraavan vuoden budjetille, voi ti-

lanne kärjistyä niin, ettei budjettivastaava halua tieten tahtoen kiristää omaa tulevaa 

budjettiaan säästämällä kustannuksissa. Tämä johtaa monista kunnallishallinnon organi-

saatioista tuttuun joulukuun ostosbuumiin. 

 

4.3 Tavoitteenasetannan ongelmat 

Jos taloudelliseta tulosta arvioidaan vain budjetoituja lukuja vasten ottamatta huomioon 

muita tekijöitä, kuten kilpailijoita, voidaan helposti saada vääristynyt kuva toiminnan 

laadusta. Kuvitellaan tilanne, jossa budjetoitu liikevaihtokasvutavoite on 3 % ja toteu-

tunut liikevaihto 5 % edellisvuotta suurempi. Pelkästään budjettiin vertaamalla suoritus 

vaikuttaa erinomaiselta. Jos samalla toimialalla toimivien kilpailijoiden liikevaihto on 

kuitenkin saman vuoden aikana kasvanut keskimäärin 8 %, tarkoittaa pelkkää omaa tu-

loslaskelmaa tuijottamalla havaittu näennäinen kasvu itse asiassa markkinaosuuden me-

nettämistä. 

 

Taloudellisten tavoitteiden sitominen budjetteihin voi helposti johtaa optimointiin jo 

budjetin laadintavaiheessa, mikä osaltaan tekee budjetista vielä epäluotettavamman ja 

voi lisäksi vaikuttaa koko yritykseen toimintaan heikentävästi. Ainakaan motivaatiota ja 

sitoutumista se ei yleensä edistä. Jotkin tällaiset väärinkäytökset voivat olla luonteeltaan 

jopa laittomia, jolloin seuraukset ovat tietenkin vielä vakavampia. 
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Erilaisia tapoja, joilla kokeneet budjettipelurit hakevat taloudellista hyötyä itselleen 

yrityksen edun kustannuksella on monia, mutta yleisimpiä ovat mm.  

− mahdollisimman helposti saavutettavien tulostavoitteiden neuvotteleminen 
− kustannusten budjetointi niin korkeiksi kuin mahdollista, koska säästöjä 

vaaditaan aina – näin voidaan päästä siihen mitä alun perin tavoiteltiin 
− budjetoitujen kustannusten toteuttamien, vaikkei siihen olisi tarvetta - jottei 

seuraavan vuoden budjettia leikata  
− maksimipalkkion tuottavaa tulosta ei mielellään ylitetä ainakaan reilusti, 

mikäli tuloja voidaan siirtää seuraavalle vuodelle 
− jos tulospalkkion alarajaa ei saavuteta, pyritään niinikään siirtämään tuotttoja 

seuraavalle vuodelle. (Hope 2003, 13-14.) 
 

Yhtenä ratkaisuna tavoitteenasetannan ongelmiin on esitetty erillisten budjettien 

laatimista tavoitteenasetantaa ja taloussuunnittelua varten (Bhimani et al 2008, 471-

472). 

  

4.4 Yhteenveto perinteisen budjetoinnin ongelmista 

Åkerberg (2006, 54-55) kiteyttää perinteisen budjetoinnin merkittävimmät ongelma-

kohdat seuraavasti: 

− syy–seuraus-suhteita ei osata käsitellä 
− varianssianalyysiohjaus ei toimi, koska budjetoidun luvun taustalla ei 

välttämättä ole toimintaa 
− ei varoita tulevista ongelmista 
− ei tue oikean ilmapiirin luomista, vaan on enemmän näytelmä 
− ei luo arvoa omistajille, asiakkaalle eikä organisaatiolle 
− hierarkkinen prosessi, jossa koordinaatio on vähäistä 
− katto kasvulle ja lattia kustannuksille 
− ei-taloudelliset arvoa tuottavat tekijät eivät ilmene budjetista 
− tavoitteet hyviä, mutta ei pysty vastaamaan muuttuvat maailman haasteisiin 
− on luotu ympäristöön, jossa tarjonta on ollut rajoittava tekijä. 
 

Hope ja Fraser (2003, 16-17) puolestaan toteavat budjetoinnin olevan liian hidas, liian 

kallis ja liian vähän lisäarvoa tuottava. Lisäksi perinteinen budjetointiprosessi, joka si-

sältää kiinteät tavoitteet ja niihin perustuvan tulospalkkauksen, johtaa helposti numero-

johtamiseen, joka ei edistä varsinaista liiketoimintaa. Liiketoimintaympäristö on myös 

muuttunut huomattavasti arvaamattomammaksi ja yhä enemmän tärkeitä asiakassuhtei-

siin vaikuttavia päätöksiä tulisi pystyä tekemään lähes spontaanisti kentällä sen sijaan, 

että etukäteen laaditut budjetit määrittäisivät toimintaa. 
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5 Vaihtoehtoiset ennustamis- ja tavoitteenasetanta-

menetelmät 

5.1 Rullaava budjetointi 

Rullaavalla budjetoinnilla haetaan mm. parempaa ennakointia, nopeampaa reagointia, 

ohjauksen terävöittämistä ja suunnittelun jatkuvuutta sekä kassavirran parempaa hallin-

taa. Luonnollisesti jatkuvalla prosessilla voidaan vähentää myös työmäärää budjetoinnin 

muodostuessa osaksi normaalia operatiivista toimintaa eikä valtavaksi haasteeksi kerran 

vuodessa. (Åkerberg 2006, 59.) 

 

Vaikka rullaava budjetointi oikein toteutettuna mahdollistaa toiminnan jatkuvan enna-

koimisen paremmin kuin perinteinen vuosibudjetointi, voi se käytännössä muodostua 

hyvin työlääksi. Budjetointiprosessi voi olla koko ajan käynnissä ja siitä saatu hyöty 

suhteessa käytettyihin resursseihin jää hyvin vähäiseksi. Näin käy esimerkiksi jos lisät-

tyjen kausien lukujen takana ei ole minkäänlaista toiminnallista suunnitelmaa, vaan nu-

merot ovat vain numeroita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 243.) 

 

5.2 Rullaava ennustaminen 

Taloudellisen ennustamisen tärkein tehtävä on tuottaa ylemmälle johdolle tietoa pää-

tösten tueksi – ei ennustaa tulevaisuutta. Mikään organisaatio ei pysty reagoimaan toi-

mintaympäristön muutoksiin välittömästi, joten ennustaminen on tarpeellista, jotta tu-

levista muutoksista saataisiin signaaleja riittävän ajoissa tarvittavia päätöksiä varten. On 

kuitenkin muistettava, että ennuste ei koskaan toteudu sellaisenaan – luonnollisesti kos-

ka tulevia tapahtumia ei voi tietää – mutta myös siksi, että ennusteen pohjalta tehtävät 

päätökset todennäköisesti muokkaavat tulevaisuutta. (Hope 2006, 90-91.) 

 

Hyvin suunniteltu rullaava ennustaminen voi parhaimmillaan toimia vuosibudjetteja tai 

pidemmän aikavälin suunnitelmia paremmin mukautumiskykyisessä organisaatiossa an-

taen johdolle jatkuvan kuvan senhetkisestä tilanteesta sekä odotettavissa olevasta tule-

vasta kehityksestä. Ennusteen tulisi huomioida sekä tunnetut ja odotetut ulkoiset tekijät 

että suunniteltujen ja meneillään olevien omien toimenpiteiden vaikutukset tulevaan ke-

hitykseen. Samalla pitäisi kuitenkin säilyttää puolueeton näkökulma ja olla sitoutumatta 
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ennustetun kehityksen toteutumiseen, jottei näkökulma vääristyisi. Myös johdon tulee 

käsitellä ennusteita työkaluina, joiden avulla suunnitella toimintaa eikä tavoitteenase-

tannan välineinä, jottei ennusteiden käyttökelpoisuus vaarantuisi. (Hope 2006, 91.) 

 

Tyypillinen rullaava ennuste laaditaan tuleville neljälle-kuudelle kvartaalille joko kvar-

taaleittain tai kuukausittain. Ennusteen tarkistusväliin ja ennustejakson pituuteen vaikut-

taa oleellisesti toimialan luonne sekä ennusteen perusteella tehtävien päätösten koko-

luokka ja niiden toimeenpanoon kuluva aika. Mikäli toimintaympäristö muuttuu jatku-

vasti ja muutokset vaikuttavat olennaisesti toimintaan, on ennustetta syytä päivittää kuu-

kausittain tai jopa viikoittain eikä sen välttämättä tarvitse ulottua kovin pitkälle tulevai-

suuteen. (Hope 2006, 93.) 

 

Vakaammilla aloilla tai liiketoiminnassa, jossa tehdään massiivisia investointipäätöksiä, 

joiden toteuttaminen kestää useita kvartaaleja, kvartaaleittain tai vieläkin harvemmin ta-

pahtuva päivittäminen voi olla riittävää, mutta ennusteen tulee vastaavasti ulottua kau-

emmas tulevaisuuteen. Riippumatta ennusteen päivitystaajuudesta tai ennustettavan 

ajanjakson pituudesta, mukautumiskykyisissä organisaatioissa hyväksi havaittu käytäntö 

on kohdistaa enemmän resursseja lähempänä olevien kausien pohtimiseen. (Hope 2006, 

93-94.) 

 

Ennuste ei saa olla liian syvällinen, sillä sen laadinnasta on yleensä selvittävä muuta-

massa päivässä tinkimättä kuitenkaan käytetyn tiedon laadusta ja luotettavuudesta. On 

epätodennäköistä, että rullaavaa ennustamista voitaisiin menestyksellisesti harjoittaa 

kuukausitasolla esimerkiksi täyden tuloslaskelman kaavalla. Lisäksi on tärkeää, että en-

nusteen laativat varsinaisen liiketoiminnan tuntijat eikä yrityksen talousyksikkö (Hope 

2006, 92). 

 

Vaikka ennusteen ei koskaan voidakaan olettaa osuvan sataprosenttisesti oikeaan, on 

ennusteiden osumatarkkuuden selvittäminen jälkikäteen kuitenkin hyödyllistä, jotta syyt 

epätarkkuuksiin kyettäisiin tunnistamaan ja ennustamisprosessia olisi mahdollista kehit-

tää edelleen (Hope 2006, 94). 

 

Klassinen ja todennäköisin syy rullaavan ennustamisen käyttöönoton epäonnistumiseen 

on ennustamisen ja perinteisen budjetoinnin sekoittaminen. Tämä voi tapahtua esimer-
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kiksi sisällyttämällä tavoitteenasetanta ennustamisprosessiin, jolloin ”budjettipelin” to-

dennäköisyys kasvaa ennusteiden rehellisyyden ja luotettavuuden kustannuksella, tai 

säilyttämällä muut entisen budjetointiprosessin käytännöt, jolloin prosessi on vaarassa 

muuttua kohtuuttoman raskaaksi. 

 

5.3 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) eli ns. tasapainotettu mittaristo tai tuloskortti perustuu pää-

piirteissään 1900-luvun alussa DuPontin veljesten yrityksensä tarpeisiin laatimaan ra-

portointijärjestelmään, jota lainaten ja muokaten Kaplan ja Norton loivat nykyisin tun-

netun BSC:n. (Åkerberg, 64-65). 

 

Kuten edellä on todettu, budjetointi taloudenohjausmenetelmänä tarkoittaa yleensä lä-

hinnä kiinteiden tavoitteiden asettamista ja toteutuneiden lukujen vertailua budjetoitui-

hin sekä mahdollisten erojen selittämistä. BSC:n lähtökohtana on, että valitut mittarit 

heijastavat yrityksen keskipitkän aikavälin strategisia tavoitteita ja suunnittelussa keski-

tytään varsinaiseen toimintaan eikä numeroihin (Hope & Fraser 2003, 184). Tavoitteita 

ei tällöin ole syytä asettaa kiinteiksi vaan ne voivat olla suhteellisia tai vaikka sallittuja 

arvovälejä. 

 

Kuten kuviosta 1. näkyy, BSC:ssa toiminnan suunnittelu, mittaus ja ohjaus eivät perustu 

pelkästään numeeriseen rahamääräiseen informaatioon, vaan talous on vain yksi näkö-

kulma muiden joukossa ja samalla viivalla muiden kanssa. Muut näkökulmat ovat 

yleensä asiakkaat, sisäiset prosessit sekä osaaminen ja oppiminen. Lisäksi tärkeää on 

ajallinen näkökulma eli taaksepäin katsomisen lisäksi tulevaisuuden suunnitelmien on 

oltava mittaristossa vahvasti läsnä. (Pellinen, 180-182). 

 

Oleellista BSC:ssa on kaikkien neljän näkökulman huomioiminen, vaikka todellista 

tasapainoa tuskin onkaan mahdollista saavauttaa. Mallia mittaristoon on otettu lento-

koneen ohjamosta, mutta tuloskortissa mittareiden määrää tärkeämpää on niiden olen-

naisuus. Liian laaja mittaristo voi jopa johtaa ongelmiin ja tuhota mittariston alkuperäi-

sen idean. (Lehtonen 2007, 271.) 
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Kuvio 1. Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu mittaristo (Pohjonen). 

 

Kuten minkä tahansa työkalun ollessa kyseessä, myös BSC on juuri niin tehokas kuin 

miksi se laaditaan. Liian laaja tai suppea mittariston valinta johtaa helposti siihen, että 

tulokset eivät todennäköisesti vastaa odotuksia ja koko mittariston käyttö saattaa jäädä. 

Valittujen mittareiden tulee kuvastaa yrityksen kriittisiä menestystekijöitä (Key Perfor-

mance Indicator, KPI). Toisin kuin perinteisessä budjetoinnissa, jossa suunnitelmat laa-

ditaan vuodeksi eteenpäin, BSC:n käytössä tärkeää on jatkuva mittareiden seuraaminen 

ja reagointi tarvittaessa. 

 

On myös muistettava, että BSC ei ole valmis sapluuna, jonka voi ottaa samantien käyt-

töön yritykseen kuin yritykseen, vaan se edellyttää perusteellista strategian ja tavoittei-

den määrittelyä sekä etenkin johdon sitoutumista kehitysprojektiin, jotta oikeita hyötyjä 

voitaisiin saavuttaa. (Åkerberg, 65-67). 

 

5.4 Beyond Budgeting 

Yksi korvaavista menetelmistä, joita on ehdotettu perinteisen budjetoinnin tilalle on 

Hopen ja Fraserin kirjassaan Beyond Budgeting (2003) esittelemä menetelmä, johon 

viitataan yleisesti samalla termillä. Budjetoinnilla he viittaavat koko prosessiin, joka 

koostuu tavoitteiden asettamisesta, palkitsemistesta, suunnittelusta, seurannasta ja oh-
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jauksesta. Hopen ja Fraserin esittämää kritiikkiä perinteistä budjetointia kohtaan on jo 

kommentoitu luvussa 4, joten alla on lyhyt kuvaus heidän esittämästään vaihtoehdosta. 

 

Hope ja Fraser tutkivat useita perinteisen budjetoinnin hylänneitä menestyviä yhtiöitä ja 

löysivät täysin yksilöllisten ja ainutlaatuisten ratkaisujen ja toimintatapojen lisäksi usei-

ta yhdistäviä tekijöitä. Nämä  tekijät he keräsivät kahden kohdan alle: 

− mukautuvat prosessit (Adaptive Process Opportunity) 
− päätöksenteon hajauttaminen (Radical Decentralization Opportunity). 

 

5.4.1 Mukautuvat prosessit 

Kiinteisiin budjetteihin perustuvan johtamistavan vaihtaminen mukautuviin käytäntöi-

hin edellyttää johtajilta ja organisaatiolta täysin uudenlaista lähestymistapaa ennustami-

seen, tavoitteenasetantaan ja toiminnansuunnitteluun. Hope ja Fraser esittelevät kuusi 

periaatetta, jotka muutokseen vaaditaan: 

− suhteelliseen parantamiseen tähtäävien venymistä vaativien tavoitteiden 
asettaminen 

− jälkikäteen tapahtuvaan arviointiin perustuva palkitseminen 
− toimintojen suunnittelun tulee olla jatkuva prosessi 
− resurssien täytyy olla tarvittaessa saatavilla 
− yrityksen sisäisten toimintojen koordinointi markkinatilanteen mukaan 
− kontrolli perustuu tehokkaaseen hallinnointiin ja suhteellisen suorituksen 

mittaukseen. (Hope & Fraser 2003, 70.) 
 

Vaativien tavoitteiden asettamisen ajatuksena on se, että operatiiviset yksiköt asettavat 

itse omat tavoitteensa perustuen siihen, mihin ne uskovat parhaimmillaan pystyvänsä. 

Tässä tapauksessa on tärkeää, että näin asetettua tavoitetta ei nähdä kiinteänä tavoittee-

na, johon palkitseminen perustuu, vaan toteutunut suoritus arvioidaan jälkikäteen esi-

merkiksi aiempiin vuosiin tai kilpailijoihin vertaamalla ja palkitaan tämän mukaisesti. 

(Hope 2003, 71.) 

 

Toinen vaihtoehto on, että tavoitteet asetetaan suhteellisiksi, kuten olla toimialan viiden 

suurimman tai kannattavimman joukossa. Näin asetettu tavoite on täysin yksiselitteinen, 

mutta ei anna organisaatiolle mahdollisuutta pelaamiseen, sillä tulos saadaan selville 

vasta jälkikäteen. Tavoitteet eivät välttämättä liity suoraan liikevaihtoon tai tulokseen, 

vaan suhteellisiin tunnuslukuihin kuten kannattavuuteen tai tehokkuuteen. Tavoitteiden 
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ei myöskään tarvitse olla vuosittaisia, vaan ne voivat hyvin koskea pidempää aikaväliä, 

jolloin ne kannustavat pitkäjänteiseen toimintaan. (Hope & Fraser 2003, 72.) 

 

Kuten edellä todettiin, palkitsemisen tulisi perustua jälkikäteen tapahtuvaan suhteellis-

ten tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Lisäksi henkilökohtaisen suorituksen sijaan 

tulisi tarkastella kokonaisten tiimien suoritusta. Myös koko yrityksen tulokseen perus-

tuva palkitseminen voi olla perusteltua, jos eri yksiköt kilpailevat keskenään samoilla 

markkinoilla ja liian verinen kilpailu voisi kääntyä yritystä vastaan. (Hope & Fraser 

2003, 73-74.) 

 

Tilikausi on sopiva ajanjakso sijoittajille raportoitaessa, mutta yrityksen menestyksel-

listä johtamista tällainen ei palvele. Koska toiminta harvoin kulkee tilivuoden mittaisis-

sa jaksoissa, ei suunnittelujaksoakaan voi rajata keinotekoisesti. Kun kiinteää vuodeksi 

kerrallaan määriteltyä budjettia ei ole, on liiketoimintajohtajilla enemmän vastuuta, 

mutta toisaalta myös mahdollisuuksia tehdä työtään eli luoda lisäarvoa omistajille ja 

asiakkaille. Lisäksi mahdollisuuksiin ja uhkiin on helpompi vastata, kun ennalta mää-

rätyt kuukausittaiset suunnitelmat eivät sido käsiä. (Hope & Fraser 2003, 77-78.) 

 

Luonnolliseti budjetin hylkääminen ei tarkoita ilman suunnitelmaa toimimista, mutta 

suunnitelmat ovat tällöin erilaisia. Strategia täytyy olla, mutta sitä on voitava tarkistaa 

olosuhteiden muuttuessa, mikäli näyttää siltä, että asetettuihin tavoitteisiin ei nykyisellä 

strategialla enää voida päästä. 

 

Kun liiketoiminnoista vastaaville johtajille annetaan strategista vastuuta ja valta tehdä 

päätöksiä laajemmin kuin ennen, on heille taattava myös tarvittavat resurssit. Perintei-

sessä budjetoinnissa asetetaan rahamääräiset rajat, joiden sisällä kulujen tulisi pysyä. 

Samoin investoinneille on laadittu vuosisuunnitelma, jota pitää noudattaa ja muutokset 

on hyväksytettävä aina ylimmällä johdolla. Joustavampi tapa olisi määritellä esimerkik-

si  investointisuuruusluokat, joiden sisällä eritasoiset johtajat voivat toimia oman har-

kintansa mukaan. (Hope & Fraser 2003, 82-83.) 

 

Kun vuosibudjetissa on määritelty kuinka paljon missäkin kuussa ostetaan tarvikkeita, 

valmistetaan ja lopulta myydään tuotteita, ei ilman budjettia operoitaessa tällaista etu-

käteen määrättyä suunnitelmaa ole. Näin ollen päätökset hankinnoista ja valmistuksesta 
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voidaan tehdä tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa yksilöllisten ratkaisujen tarjoamisen 

asiakkaille, tuotannon nopean sopeuttamisen todellista kysyntää vastaavaksi sekä pa-

remman asiakaskohtaisen kannattavuuden seuraamisen. Toisaalta se vaatii myös organi-

saatiolta enemmän, sillä sisäisen tiedonkulun täytyy olla nopeaa ja luotettavaa ja han-

kinnan, valmistuksen, myynnin ja muiden toimintojen täytyy pystyä saumattomaan yh-

teistyöhön. (Hope & Fraser 2003, 83-84.) 

 

Tehokas hallinto edellyttää todenmukaisen ja reaaliaikaisen tiedonsaannin mahdolli-

suutta vastuuhenkilöille kaikilla organisaatiotasoilla ilman, että väliportaat pääsevät 

suodattamaan ja muokkaamaan raportteja. Yleisiä tapoja esittää tietoa ovat rullaavat 

ennusteet, trendiraportit ja kriittisten menestystekijöiden (Key Performance Indicator, 

KPI) seuraaminen ja raportointi. (Hope & Fraser 2003, 85-89.) 

 

5.4.2 Päätöksenteon hajauttaminen 

Tehokas päätösvallan jakaminen alemmille tasoille vaatii sekä päätöksentekovapauden 

jakamista ylemmältä johdolta että kykyä tehdä päätöksiä alemman tason johtajilta. 

Hopen ja Fraserin mukaan on kuusi periaatetta, joita hajautettu päätöksentekomalli 

edellyttää: 

− selkeille periaatteille ja rajoille pohjautuva hallintotapa 
− korkean suorituskyvyn ilmapiiri, joka perustuu suhteelliseen parantamiseen 
− vapaus tehdä paikallisia päätöksiä, jotka mukailevat organisaation periaatteita 

ja tavoitteita 
− lisäarvoa tuottavien päätösten delegointi asiakasrajapintaan 
− vastuu asiakassuhteista 
− avoin ja eettinen tietojärjestelmä, joka tuottaa saman tiedon kaikille. (Hope & 

Fraser 2003, 143-144.) 
 

Perinteinen budjetointi ei tue vallan jakamiseen vaan kontrolliin perustuvaa ajatteluta-

paa. Luomalla selkeät periaatteet ja rajat sekä määrittelemällä arvot päätöksenteon tuek-

si, päätöksentekovaltaa voidaan jakaa lähemmäs varsinaista suorittavaa porrasta ja luot-

taa siihen, että ihmiset kykenevät järkeviin päätöksiin ja haluavat olla hyviä työssään. 

Lisäksi tämä sitouttaa henkilöstöä aivan eri tavalla kuin käskyttämiseen perustuva kult-

tuuri. (Hope & Fraser 2003, 145-146.) 
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Usein johtajat aiheuttavat monet perinteisen budjetoinnin kohtaamista ongelmista vaa-

timalla ensin ”oikeanlaisia” kvartaali- ja vuosibudjetteja ja edellyttämällä sen jälkeen 

näiden tavoitteiden toteutumista. Tämä ei jätä operatiivisen tason esimiehille juuri mah-

dollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja alemmilla tasoilla vielä vähemmän. Kiinteiden ennal-

ta määrättyjen tavoitteiden tavoittelun sijaan tulisikin keskittyä olemaan kilpailijoita pa-

rempi, haastamaan totutut ajatusmallit omassa toiminnassa sekä huolehtimaan organi-

saation sisäisen kilpailun ja yhteistyön tasapainosta. (Hope & Fraser 2003, 147-148.) 

 

Kun perinteinen budjetointi on hylätty, ylimmän johdon rooli on määrittää yrityksen 

strategiset tavoitteet ja antaa sen jälkeen valta ja vastuu tavoitteiden saavuttamisesta lii-

ketoimintajohtajille. Tämänkin jälkeen johdon tulee tietysti seurata organisaationsa ke-

hitystä ja pitää huolta, että tehdyt päätökset ovat oikeita. Suoraa puuttumista tehok-

kaammin tämän voi hoitaa sitouttamalla ja haastamalla henkilöstöä jatkuvasti parempiin 

suorituksiin. Keskijohtokin joutuu ottamaan vastuuta, kun ylhäältä annettujen budjettien 

taakse ei enää voi piiloutua, jos jokin menee pieleen. (Hope & Fraser 2003,149.) 

Nykyhetkelle tyypillinen keskusjohtoinen suuriin tulosyksiköihin jakautunut organisaa-

tio ei voi vastata muutoksiin tärkeimmässä paikassa eli asiakasrajapinnassa tarpeeksi ly-

hyellä viiveellä. Yksikkökokoa pienentämällä ja siirtämällä painopistettä vahvemmin 

asiakaskontaktin suuntaan voidaankin saavuttaa huomattavia parannuksia. Lisäksi rek-

rytoinnissa tulisi huomioida entistä enemmän muodollisen pätevyyden lisäksi myös tii-

mien sisäinen yhteistyökyky. (Hope & Fraser 2003, 150-153.) 

 

Jotta tällaisiin pienten, varsin itsenäisten yksiköiden muodostamaan organisaatioon 

voidaan päästä, tulee tiimeillä olla mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon asiak-

kaiden tarpeiden niin vaatiessa sekä halu ja kyky jakaa ja hankkia tietoa halki organi-

saation. (Hope & Fraser 2003, 154-155.) 

 

Totuttua avoimemman tiedonkulun salliminen vaatii johdolta suunnattomasti luottamus-

ta, mutta mahdollistaa organisaation tehokkaamman toiminnan kaikilla tasoilla, kun 

kaikki merkittävä tieto on myös niiden käytettävissä, joilla on paras tuntuma operatiivi-

seen toimintaan. Lisäksi tämä auttaa luomaan rehellisyyteen ja luottamukseen perustu-

vaa organisaatiokulttuuria. (Hope & Fraser 2003, 155-156.) 
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5.4.3 Beyond Budgeting –menetelmän toteuttaminen käytännössä 

Budjetoinnin hylkääminen on todennäköisesti vielä liian radikaali ratkaisu useimmille 

suomalaisille yrityksille, jotka ovat perinteisesti luottaneet vahvoihin johtajiin. Lisäksi 

samanlainen johtamistyyli ei välttämättä sovellu kaikille toimialoille, mutta menetelmän 

suosittelemista toimintatavoista voidaan silti hyödyntää sopivia osia. Muutoksen ei 

myöskään tarvitse – eikä se yleensä voikaan – olla yhtäkkinen, vaan  kehitystä voi ta-

pahtua vähitellen, jolloin uusien toimintapojen hyöty paljastuu yksitellen ja rohkaisee 

kokeilemaan muitakin, rohkeampia muutoksia. 

 

5.5 Åkerbergin uusi suunnittelumalli 

Åkerberg esittää budjetoinnin kritiikkinsä tueksi oman näkemyksensä uudesta suunnit-

telumallista, joka pohjautuu vahvasti Hopen ja Fraserin Beyond Budgeting –menetel-

mään. Åkerberg nostaa uuden suunnittelumallin perustaksi kolme tekijää: 

− kyky johtaa ihmistä 
− kyky olla joustava 
− kyky reagoida nopeasti. 

 

Kyvyllä johtaa ihmistä tarkoitetaan sekä muiden että itsensä johtamista. Tämä on haas-

teellisin kolmesta tekijästä, sillä se vaatii eniten harjoittelua ja keskittymistä. Se ei ole 

riippuvainen pelkästään johdon toimenpiteistä, vaan vaatii myös henkilöstöltä vahvaa 

elämänhallintaa. Toisaalta se on myös tärkein tekijä, sillä riippumatta organisaation 

muista ominaisuuksista ja kyvyistä, huonosti motivoitunut ja sitoutumaton johto ja 

henkilöstö ei muodosta menestyvää organisaatiota. (Åkerberg 2006, 164-166, 176.) 

 

Joustavuus on Åkerbergin mukaan seurausta omien prosessien tuntemisesta sekä hidas-

tavien toimintojen eliminoimisesta. Organisaatiorakenteella ei ole sinänsä merkitystä, 

vaan keskiössä on vastuiden selkeä määrittely ja prosessien koordinointi. Useimmat yri-

tykset on kuitenkin organisoitu toiminnoittain, mikä saattaa osaltaan vaikeuttaa proses-

sinäkökulman huomioimista. IT-ratkaisut ovat myös keskeinen osa joustavuutta ja nii-

den sekä muiden prosessien täytyy mahdollistaa saumaton yhteistyö asiakkaiden ja toi-

mittajien kanssa. (Åkerberg 2006, 177-178.) 
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Nopea reagointi syntyy pääasiassa kyvystä tulkita asiakas- ja kilpailijakentässä sekä 

yleisesti markkinoilla ilmeneviä heikkoja signaaleja eli uusia ja pieniä sinänsä merki-

tyksettömiä tapahtumia tai ilmiöitiä, jotka kuitenkin voivat ajan myötä ja muiden ilmiöi-

den kanssa yhdistyessään kasvaa merkittäviksi. Myös tuote-, asiakas- ja markkina-alue-

kohtaisen kannattavuuden tunteminen auttaa reagoimaan muutoksiin. Näiden tietojen 

perusteella organisaation tulisi tietää milloin ja miksi reagointi on tarpeen ja mitä pitäisi 

tehdä. Myös tässä asiassa asianmukaiset IT-järjestelmät ovat suureksi hyödyksi tuotta-

malla tehokkaasti luotettavaa ja ajantasaista tietoa. (Åkerberg 2006, 184-185.) 

 

Edellä mainitun kolmen perustekijän lisäksi Åkerberg korostaa Hopen ja Fraserin lailla 

tavoitteenasetannan ja palkitsemisjärjestelmän tärkeyttä yrityksen tehokkaassa johtami-

sessa. Tavoitteenasetannan ei pitäisi olla pelkästään numeronpyörittelyä, vaan konkreet-

tisten toimintojen suunnittelua. Taloudelliset tulokset ovat kuitenkin seurausta varsinai-

sen liiketoiminnan onnistumisesta (tai epäonnistumisesta). Samoin  Åkerberg nostaa 

esiin suhteellisten tavoitteiden ja niihin perustuvan palkkiojärjestelmän edut kiinteisiin 

sopimuksiin verrattuna hyvin pitkälle Hopen ja Fraserin sanoja mukaillen (Taulukko 

1.). (Åkerberg 2006, 201-204.) 

 

Åkerberg esittelee uuden suunnittelumallin vastaukset aiemmin mainittuihin perinteisen 

budjetoinnin heikkouksiin aika-, laatu- ja kustannusnäkökulmista. Suuri osa parannuk-

sista on seurausta arvoa tuottavien ja arvoa tuhoavien toimintojen tunnistamisesta ja 

edellisiin keskittymisestä kaikessa toiminnassa. Myös joustavuus ja kyky nopeaan rea-

gointiin sekä asiakaslähtöisyys nousevat esille. (Åkerberg 2006, 262-269.) 

 

Uusi suunnittelumalli ei kaikesta huolimatta tarkoita kaiken vanhan hylkäämistä, vaan 

esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma ja sen säännöllinen päivittäminen, strategian 

konkreettiseksi tekeminen, tavoitteiden asettaminen konkreettisten toimenpidesuunni-

telmien avulla sekä benchmarkingiin perustuva palkkiojärjestelmä muistuttavat perin-

teisestä menetelmästä, vaikka painopisteitä muutetaankin. (Åkerberg 2006, 288.) 

 

Mikäli muutoshankkeella on organisaation sekä etenkin johdon tuki ja suunnittelumalli 

on rakennettu organisaatiolle sopivaksi, voi uuden suunnittelumallin mekanismien 

omaksuminen tapahtua Åkerbergin mukaan 1-3 vuodessa. Sen sijaan edellä mainittujen 

kolmen peruskyvyn omaksuminen vaatii jo organisaatiokulttuurin muutosta ja voi viedä
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1 Corporate Governance eli hyvä hallintotapa sisältää kaikki ne menettelytavat, arvot, 
velvollisuudet ja säännöt, jotka määrittelevät yrityksen toimintaa sekä ylimmmän 
johdon ja hallituksen että työntekijöiden osalta. 

3-7 vuotta. Tässä työssä ylin johto on ensisijaisen tärkeässä asemassa varmistamassa,  

että muutokseen sitoudutaan eikä sovituista tavoitteista lipsuta. (Åkerberg 2006, 274-

276, 289.) 

 

 

Taulukko 1. Kiinteän ja suhteellisen suoritussopimuksen erot (Åkerberg 2006, 203). 

 Kiinteä suoritussopimus Suhteellinen suoritussopimus 

Tavoitteet Myynti, tulos, tms. on kiinteä xx 

milj. €. 

Ennalta sovittu avainmittari (Key Perfor-

mance Indicator), jota vertaillaan 

vertailuryhmän suoritukseen. Tavoitteena 

on pysyä vertailuryhmän yläkvartiilissa. 

Palkkiot Palkkio on x % tavoitteen (myynti, 

tulos, tms.) saavuttamisesta, 

minimi 80 % ja maksimi 120 %. 

Vertailuryhmäseurannasta vastaava 

paneeli ilmoittaa jälkikäteen vuoden 

vaihteessa, millainen suoritus on ollut. 

Suunni-
telmat 

Sovitut toimenpidesuunnitelmat 

ovat liitteenä asianomaisen 

henkilön sopimuksessa. 

Luottamus siihen, että asianomainen 

henkilö tekee kaikki tarvittavat toimenpiteet 

keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavut-

tamiseksi Corporate Governance1 -käytän-

töjen ja strategisten linjausten rajoissa. 

Resurssit Sovitut resurssit niin operatiivisten 

kuin investointibudjettien 

saavuttamiseksi on liitetty 

budjetteihin. 

Asianomainen henkilö luottaa siihen, että 

johto myöntää tarvittavat resurssit. Johto 

luottaa, että pysytään sovittujen KPI-

rajojen sisällä. 

Koordi-
naatio 

Asianomaisen toiminnot koor-

dinoidaan muiden budjettivas-

tuullisten kanssa sovitulla tavalla 

tai erikseen esimiehen toimesta. 

Johto luottaa asianomaisen koordinoivan 

toimintonsa muiden tiimien kanssa 

määräaikaisten sopimusten ja 

asiakastarpeiden mukaisesti. 

Kontrollit Asianomaisen suoritus 

monitoroidaan kuukausittain. 

Poikkeamiin puututaan ja johdolla 

on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin. 

Ennusteita uusien estimaattien 

muodossa vaaditaan märääajoin. 

Johto luottaa asianomaisen laativan 

ennusteet todennäköisen lopputuleman 

pohjalta. Asianomainen odottaa johdon 

monitoroivan kehitystä ja puuttuvan 

kehitykseen vain, jos trendi osoittaa 

kehityksen menevän sovittujen määrien 

ulkopuolelle. 
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6 Case Rullaavan ennustamisen käyttöönotto 

Destiassa 

6.1 Yrityksen esittely 

Destia-konserniin kuuluu emoyhtiö Destia Oy:n lisäksi noin kymmenen tytäryhtiötä 

Suomessa, Virossa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Suomen valtion kokonaan omis-

tama Destia Oy syntyi, kun Tieliikelaitos yhtiöitettiin valtioneuvoston päätöksestä vuo-

den 2008 alusta lähtien. Tieliikelaitos ehti toimia liikelaitoksena vuoden 2001 alusta, 

jolloin Tielaitos jaettiin Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. 

 

Destian toimialana on rakennusalan palvelutoiminta, teollisuus- ja ympäristöpalvelut 

sekä liikenteen palvelut ja näihin liittyvät tuotteet. Henkilöstöä on noin 2 800. 

(www.destia.fi.) 

 

6.1.1 Organisaatiorakenne 

Vuoden 2009 alusta voimaan tulevan uuden organisaatiorakenteen (Kuvio 2.) mukaises-

ti Destia-konserni jakautuu viiteen liiketoimintaryhmään, jotka ovat: 

− Solutions 
− Infrarakentaminen 
− Infrahoito 
− Rocks 
− International 

 

Varsinaisten liiketoimintaryhmien lisäksi konserniin kuuluu ns. konserniyksiköitä eli 

talouden ja hallinnon, lakiasioiden sekä viestinnän yksiköt. 

  

Liiketoimintaryhmien sisällä organisaatio jakaantuu Destia Oy:ön kuuluviin palveluyk-

siköihin sekä tytäryhtiöihin, jotka sijoittuvat liiketoimintaryhmiin. Palveluyksiköt koos-

tuvat useammista kustannuspaikoista. Operatiivisen laskennan budjetointi- ja raportoin-

tiyksiköt ovat pääasiassa palveluyksiköt sekä tytäryhtiöt kokonaisuuksina. Poikkeuksen 

tekevät  Solutions-liiketoimintaryhmän alaisuuteen kuuluvat konsultointipalvelut, jotka 

budjetoidaan ja raportoidaan kustannuspaikkatasolla. Destian budjettiorganisaatio on 

kuvattu liitteessä 1. 
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Destia konserni

Viestintä

Lakipalvelut

Talous ja hallinto
Infra-

rakentaminen

Rakentaminen

ST-projektit

Energiainfra

Tuotannon ohjaus

Päällystepalvelut

Mannerkaivuu Oy

Destia Norge AS

Destia Sverige Ab

Infrahoito

Hoitopalvelut

Pienrakentaminen

Lauttapalvelut

Kelikeskustoiminta

Destia Kalusto Oy

Rocks

Kiviainespalvelut

Kalliorakentaminen

Maansiirto Veli 
Hyyryläinen Oy

Solutions

Infrasuunnittelu

Infratieto

Ventures

International

Rakentaminen ja 
hoito Itämeren 

alueella

Destia Eesti AS

Finnroad Oy

Destia International 
Oy

Toimitusjohtaja

Sisäinen tarkastus

Hallitus

 
Kuvio 2. Destia-konsernin organisaatiorakenne. 

 

6.1.2 Liikelaitoksesta osakeyhtiöksi 

Vuosien 2007 ja 2008 aikana (Tieliikelaitos) Destian ylin johto on vaihtunut lähes ko-

konaan toimitus- sekä talous- ja rahoitusjohtajaa myöten, kun toimintaa on pyritty kehit-

tämään vanhasta virastomaisesta mallista enemmän vapaan kilpailun edellyttämään 

liiketoiminnalliseen suuntaan. 

 

Uuden johdon myötä myös talouden suunnittelu-, seuranta- ja ohjausjärjestelmiin on 

tehty ja tullaan tekemään muutoksia, joista yksi näkyvimmistä on rullaavan budjetoin-

nin/ennustamisen käyttöönotto. Lisäksi organisaatiorakennetta on korjattu sekä vuoden 

2008 että 2009 alussa, jotta se tukisi paremmin strategian mukaisia kasvun, kannatta-

vuuden ja kansainvälistymisen tavoitteita. 

 

6.2 Budjetoinnin nykytila ja tulevaisuus 

Destian budjettijärjestelmä koostuu kuukausille jaetusta tulos- ja tasebudjetista sekä nii-

den pohjalta muodostuvasta rahoitus-/kassavirtalaskelmasta. Tulosbudjetin alabudjetteja 

on aiempina vuosina ollut lukuisia, mm. projekti-, jalostus-, konetyö-, kehittämis-, yh-

teis- ja kiinteille kuluille omansa. Lisäksi konsernin sisäiselle myynnille on ollut oma 

budjettinsa. Budjetti on laadittu tuoteryhmittäin, joita on yli kymmenen. Näin jokaisella 
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budjetointiyksikölla on ollut täytettävänään lukuisia budjettipohjia, joilla budjetti on 

laadittu paljon yksityiskohtaisemmaksi kuin käytännössä olisi tarve. 

 

Täysin kiinteällä vuosibudjetilla ei tähänkään asti ole operoitu, vaan kuukausittaisen ra-

portoinnin yhteydessä on laadittu tilikauden loppuun ulottuva päivitetty ennuste budje-

tin rinnalle. Lähtökohtana Destian vuoden 2009 budjetin suunnittelulle oli kuitenkin 

konsernijohdon toivomus siirtymisestä aitoon kuukausittaiseen rullaavaan ennustami-

seen. Samaa on yritetty aiemminkin, mutta lopullista siirtymistä uuteen käytäntöön ei 

kuitenkaan tapahtunut. 

 

Kuten monissa muissakin perinteistä budjetointia harjoittavissa yrityksissä, on prosessi 

myös Destiassa muodostunut vuosien saatossa varsin raskaaksi ja aikaa vieväksi. Yksi 

oleellisista kysymyksistä rullaavaan ennustamiseen siirryttäessä onkin prosessin keven-

täminen, sillä nykyisen kaltaista budjetointikierrosta ei ole mahdollista toistaa kuukau-

sittain, mikäli aiotaan ehtiä harjoittamaan myös varsinaista liiketoimintaa. 

 

Vaikka kunnianhimoisena tavoitteena onkin muuttaa budjetointi- ja ennustamismeka-

nismin lisäksi koko tapaa ajatella taloudellista raportointia ja ennustamista, on muutok-

sen laajuus ja luonne huomioiden kohtuullista olettaa, että vuosi 2009 tulee olemaan täl-

tä osin hyvin pitkälle siirtymävuosi, kun vanhoista rutiineista pyritään osittain eroon ja 

toisaalta uusia käytäntöjä yritetään juurruttaa jokapäiväiseen toimintaan. Näin ollen pro-

sessissa joudutaan tekemään joitain kompromisseja vuosibudjetoinnin ja rullaavan en-

nustamisen välillä. 

 

6.3 Järjestelmäympäristö 

Nykyaikaisessa taloushallinnossa merkittävää roolia näyttelee aina taloudenohjausjär-

jestelmä. Trendiksi ovat muodostunut varsinkin suuremmissa organisaatioissa kokonais-

valtaiset toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP:it (Enterprise Resource Planning), joissa 

samaan järjestelmään on integroitu talous-, henkilöstö-, hankinta-, asiakkuudenhallinta-, 

hankinta- jne. järjestelmät. Destiassa on parhaillaan käynnissä järjestelmäprojekti, joka 

tähtää jonkin ERPin vähittäisen käyttöönoton aloittamiseen vuoden 2009 aikana, mutta 

toistaiseksi tätä ei voida huomioida talousohjauksen teknistä toteutusta suunniteltaessa. 
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Tällä hetkellä Destiassa on käytössä taloushallinnon perusjärjestelmänä RainDance-ni-

minen ohjelmisto ja sisäisen laskennan budjetointi- ja raportointijärjestelmänä BasWa-

ren Business Planning. Lisäksi järjestelmäympäristöön kuuluu lukuisia muita talousoh-

jauksessa tarpeellista tietoa käsittelevää ja tuottavaa järjestelmää, kuten palkanlasken-

nan, projektijohtamisen, työajanseurannan, matkalaskujen ja päivärahojen sekä myynti- 

ja ostoreskontrien järjestelmät. 

 

Ihannetilanteessa kaikki talousjärjestelmät olisivat reaaliaikaisessa yhteydessä (tästä 

ERP:eissä pohjimmiltaan onkin kyse), mutta Destian vuosien kehityksen tuloksena 

muodostuneessa hajanaisessa ympäristössä, jossa jokaisella järjestelmällä on omat 

tuntijansa ja käyttäjänsä, ei ole mielekästä eikä välttämättä edes mahdollista yrittää 

integroida muiden järjestelmien tuottamaa tietoa budjetoinnissa käytettävään Business 

Planningiin. 

 

Budjetoinnin tueksi voidaan toki ajaa vertailutietoa raporteilla eri järjestelmistä, mutta 

suoraan budjetointipohjalle tietoja ei kyetä nostamaan. Näin ollen suunnittelun tukena 

käytettävä tieto riippuu hyvin paljon budjetointiyksikön vastuuhenkilön aktiivisuudesta, 

osaamisesta ja henkilökohtaisista preferensseistä. 

 

Lisäksi Destia konsernissa käydään varsin paljon sisäistä kauppaa. Mm. kiviainespalve-

lut, erillinen kalustoyhtiö sekä suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen erikoistunut konsul-

tointipalveluyksikkö laskuttavat sekä Destia Oy:n sisäisiä asiakkaita että tytäryhtiöitä. 

Usean järjestelmän käyttö ja tiedonsiirto järjestelmästä toiseen sekä vuosien mittaan va-

kiintuneet käytännöt asettavat myös sisäisen kaupan käsittelylle ja eliminoinnille omat 

rajoituksensa. 

 

Joka tapauksessa järjestelmäympäristön monimuotoisuus ja joiltain osin myös vanhan-

aikaisuus tuo joitain haasteita koko sisäiseen laskentaan ja sitä kautta myös budjetointi- 

ja ennustamisprosessiin sekä seurantaan.  

 

6.4 Budjetointiprosessin uudistamisen tavoitteet 

Ensisijaiset syyt rullaavaan ennustamiseen siirtymiselle ovat perinteisen budjetointipro-

sessin raskaus ja irrallisuus jatkuvasta operatiivisesta toiminnasta. Kerran vuodessa ta-
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pahtuva parin kuukauden mittainen ponnistus on vienyt suhteettoman paljon resursseja 

muulta toiminnalta tarjoamaansa hyötyyn nähden. Lisäksi tilikauden lopun tilanteen 

painottaminen saa vuodenvaihteen näyttämään luonnolliselta katkospisteeltä toiminnas-

sa, mitä se ei tietenkään käytännössä ole. 

 

Tavoitteeksi uudelle budjetointi-/ennustamisprosessille asetettiin siis toisaalta vanhan 

mallin keventäminen sekä tuotetun materiaalin että käytetyn ajan määrällä mitattuna ja 

toisaalta toiminnan jatkuvuuden korostaminen myös tilikauden vaihteen yli. Myös en-

nustustarkkuuden oletetaan parantuvan, kunhan uusi systeemi omaksutaan ja siihen opi-

taan suhtautumaan työkaluna eikä vain pakollisena ylhäältä vaadittuna rutiinina. 

 

6.5 Budjetin ja rullaavan ennusteen tehtävien määrittely 

Konsernijohdon linjauksen mukaisesti kuukausittain tarkistettavan rullaavan ennusteen 

rinnalla on säilytettävä ainakin toistaiseksi myös vanhanmallinen vuosibudjetti tavoit-

teenasetannan ja palkitsemisen välineenä. Tavoitteet asetetaan vuodeksi kerrallaan ja 

budjetit laaditaan tämän mukaisesti.  

 

Ensimmäinen budjettiversio, joka laaditaan vuoden 2009 tammi-joulukuun väliseksi 

ajaksi, ajaakin saman asian kuin aiempi kiinteä budjetti ja säilyy muuttumattona vuoden 

loppuun asti, jolloin sitä verrataan toteutuneeseen tulokseen onnistumista mitattaessa. 

Toimintaympäristössä vuoden aikana tapahtuvat merkittävät muutokset sekä muut odot-

tamattomat tulokseen vaikuttavat tekijät huomioidaan kuitenkin lopullista suoritusta ar-

vioitaessa. 

 

Toinen syy, jonka vuoksi vuosibudjetista ei vielä täysin luovuta, on tietenkin jatkuvuus 

ja muutoksen hallittu läpivienti. Yhtäkkinen harppaus uuteen käytäntöön olisi omiaan 

enemmän sekoittamaan kuin selventämään asioita. 

 

6.6 Suunnitelma 

Ensimmäinen budjettiversio laaditaan lähtökohtaisesti alhaalta ylöspäin kuitenkin niin, 

että hallituksen määrittelemät liiketoimintaryhmäkohtaiset liikevaihto ja -voittotavoit-

teet saavutettaisiin. Mikäli hallitus ei ole tyytyväinen esitettyyn budjettiin tarkennetaan 
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sitä vielä ennen lopullista lukkoon lyömistä. Ensimmäinen budjetointikierros toteutetaan 

siis vielä vanhan vuosibudjetoinnin hengessä, mutta uuden ennustamismallin tekniikal-

la. Budjettiorganisaatio säilytetään periaatteessa ennallaan, mutta organisaatiomuutok-

sesta johtuen joitain yksiköitä poistuu ja toisia yhdistetään tai jaetaan. 

 

Koska prosessin yksinkertaistaminen oli yksi johtoajatuksista koko uudistuksessa, lähtö-

kohtana budjetointi-/ennustamispohjia suunniteltaessa oli se, että talousohjausjärjestel-

mään laadittaisiin vain yksi tuloslaskelman ja yksi taseen muotoinen suunnittelupohja, 

jota kaikki yksiköt käyttävät. Näiden budjettien pohjalta lasketaan vielä kassavirtaen-

nuste sekä tärkeimmät toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Luonnollisesti yksiköillä olisi 

mahdollisuus käyttää omia apuvälineitään suunnittelun tukena, mutta johdon toimesta ei 

enää edellytettäisi yhtä yksityiskohtaisia suunnitelmia kuin aiempina vuosina. 

 

Varsinainen rullaava ennustaminen alkaisi siirryttäessä vuoteen 2009 niin, että ennustet-

ta päivitetään ja laajennetaan jokaisen kuukausiraportoinnin yhteydessä kattamaan seu-

raavat 12 kuukautta. 

 

Projektista ei laadittu virallista suunnitelmaa tai aikataulua, mutta erinäiset tarkastelu-

pisteet ja myöhemmin budjetointiaikataulu rytmittivät projektin kulkua ja asettivat luon-

nollisia takarajoja eri vaiheille. Kuviossa 3. on kuvattu projektin kehitys ja vastuut pää-

piirteissään. 

Touko Kesä Heinä-syys Loka Marras Joulu HelmiTammi Maalis
Liiketoimintaryhmät
- Tukiyksiköt 
- Palveluyksiköt
- Tytäryhtiöt
- Controllerit

Konsernihallinto
- Talous- ja rahoitus-

johtaja
- Group controller
- Taloussuunnittelijat

Johtoryhmä
- Konsernijohto
- Liiketoimintaryhmien

johtajat

Hallitus

Määrittely:
Tavoitteet,
vastuut,
toiminta-
tavat, aika-
taulut

Suunnittelu

1. budjetointi-
kierros:
Hyväksyminen /
muutos-
vaatimukset

Ohjeiden
laatiminen

20092008

1. budjetointi-
kierros:
Budjettien
laatiminen

2. budjetointi-
kierros:
Budjettien
korjaaminen

1. budjetointi-
kierros: Tekninen
ja muu tuki;
konsolidointi

2. budjetointi-
kierros:
Organisaatio-
muutoksen
edellyttämät
toimenpiteet;
tekninen ja muu
tuki; konsolidointi

Tekninen toteutus: Budjettipohjien ja raporttien laatiminen; järjestelmäsiirtojen toteutus
sekä muut järjestelmien vaatimat ylläpitotoimenpiteet

2. budjetointi-
kierros:
Hyväksyminen /
muutos-
vaatimukset Budjettien

lopullinen
hyväksyminen

Vuoden 2009
taloudellisten
tavoitteiden
asettaminen

Välitarkastukset:
kommentit ja kehitysideat

Helmikuun
raportointi:
Jaksotukset
yms.; rullaa-
van ennus-
teen päivitys

Helmikuun
raportointi:
Tekninen
ja muu tuki;
konsolidointi

Budjettien
viimeistely

Budjettien
viimeistely:
Tekninen ja
muu tuki;
konsolidointi

 
Kuvio 3. Rullaavan budjetoinnin suunnitelun ja käyttöönoton projektikaavio 
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6.6.1 Tulosbudjetti/-ennuste 

Tuloslaskelmamuotoinen budjetti on selvästi käytetyin ja seuratuin budjettimuoto, min-

kä vuoksi tässäkin tapauksessa suurin osa huomiosta kohdistuu juuri tulosbudjettiin ja 

sen toteuttamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Merkittävin muutos tulosbudjetin laadinnassa entiseen verrattuna lienee suunnittelupoh-

jien määrän karsiminen rajulla kädellä niin, että siirrytään käyttämään vain yhtä pohjaa. 

Tämän lisäksi myös suunnittelun tarkkuutta karsitaan vähentämällä käytettävien tilien 

määrää. Mm.liikevaihdon, joka on aiemmin budjetoitu asiakasryhmittäin kuudelle tilil-

le, ja liiketoiminnan muiden kulujen, jotka on jaettu kokonaisuuden kannalta liian pie-

niin eriin, osalta tarkkuutta voidaan vähentää ohjauksen kärsimättä. 

 

Kehittämistoiminnan kustannuksia on vuonna 2008 budjetoitu ja seurattu muista kiin-

teistä kuluista erillään, mutta koska ko. kuluja on käytännössä vain muutamilla yksi-

köillä ja niiden osuus on häviävän pieni, päätettiin niiden erillisestä budjetoinnista luo-

pua. 

 

Liikevoiton jälkeen tuloslaskelmassa tulevat erät ovat pääasiassa kokonaisia yrityksiä 

sekä joissain tapauksissa liiketoimintaryhmiä koskevia, joten niitä ei budjetoida 

yksiköittäin vaan liiketoimintaryhmittäin sekä yrityksittäin. 

 

6.6.2 Ennakoitu tase / sidottu pääoma 

Tulosbudjetin/-ennusteen lisäksi laaditaan tytäryhtiöille omansa sekä emoyhtiölle yksi 

tasebudjetti. Emoyhtiön palveluyksiköille laaditun sidotun pääoman budjetit. Sidottu 

pääoma (tai sitoutunut pääoma) tarkoittaa tasetta, josta on poistettu rahavarat ja korol-

liset saamiset sekä oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman erät. Tämä menettely 

johtuu siitä, että näitä eriä ei ole emoyhtiön kirjanpidossa jaettu yksiköille vaan niitä 

hallinnoidaan ja seurataan keskitetysti. 

 

Aiempina vuosina sidotun pääoman budjetoinnissa kaikki vaihtuvat vastaavat on budje-

toitu kolmella rivillä investointeina, myynteinä ja poistoina. Tästä menettelystä aiotaan 

luopua ja siirtyä vain yhden rivin käyttöön, sillä erittelyn ei ole havaittu tuovan min-

käänlaista lisäarvoa, vaan eriä on joka tapauksessa tarkasteltu kokonaisuuksina. 
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Myös osatuloutukseen liittyvien saamisten ja ennakoiden sekä ainesvarastojen erittely 

lisäyksiin ja vähennyksiin jätetään pois samasta syystä. Budjettivastaavat voivat luon-

nollisesti edelleen suunnitella budjettejaan ja ennusteitaan tarkemmalla tasolla, jos ko-

kevat sen hyödylliseksi, mutta saadun palautteen perusteella kellään ei ole mitään bud-

jettipohjien yksinkertaistamista vastaan. 

 

Tase budjetoidaan nyt kokonaisille yrityksille ensimmäistä kertaa täydellisenä. Tämä 

tuo mukanaan mahdollisuuden laskea budjettiarvoilla kattavammin tunnuslukuja sekä 

arvioida tulevia kassavirtoja siten, että kaikki suunnitellut tapahtumat veroineen ja 

investointeineen voidaan huomioida. 

 

Viimeinen merkittävä muutos on siirtyminen kuukausittaisesta taseen ennustamisesta 

kvartaalittaiseen ennustamiseen. Tällä halutaan jälleen kerran keventää ennustamispro-

sessia, mutta lisäksi ennakoidun taseen seuranta on huomattavasti pienemmässä roolissa 

johdon ohjauskeinona, joten siihen ei myöskään nähdä tarpeelliseksi käyttää liikaa re-

sursseja saatuun hyötyyn nähden. 

 

6.6.3 Tunnusluvut ja kassavirta 

Konsernijohdon ja hallituksen määrittelemät keskeisimmät liiketoimintaa kuvaavat 

tunnusluvut lasketaan kvartaaleittain budjetoidun tuloslaskelman ja taseen/sidotun 

pääoman avulla niin, että kokonaisille yrityksille ja konsernille esitetään täydellisen 

tuloslaskelman ja taseen mukaiset tunnusluvut (esim. sijoitetun pääoman tuotto, 

omavaraisuusaste) ja palveluyksiköille sekä liiketoimintaryhmille vain sidotun pääoman 

ja liikevoittoon päättyvän tuloslaskelman mukaan lasketut tunnusluvut (esim. sidotun 

pääoman tuotto). 

 

Kassavirtaennuste lasketaan palveluyksiköille ja liiketoimintaryhmille sekä yrityksille ja 

koko konsernille samalla periaatteella kuin tunnusluvut. Huomattavaa näin lasketussa 

kassavirrassa on, että se voidaan laskea vain kvartaaleittain taseen budjetoinnista joh-

tuen eikä se näin ollen sellaisenaan riitä rahoitussuunnitelman pohjaksi, mutta toimii 

kyllä hyödyllisenä apuvälineenä. Merkittävämpi käyttötarkoitus lieneekin liiketoiminta-

ryhmien ja edelleen palveluyksiköiden tulevien operatiivisten kassavirtojen arviointi, 

joka saattaa paljastaa kehittämistarpeita operatiivisessa toiminnassa. 
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6.7 Toteutus 

Rullaavaan ennustamiseen siirtymisen käytännön toteutus alkoi oikestaan samaan ai-

kaan suunnittelun kanssa keväällä 2008, kun talous- ja rahoitusjohtajalta saatiin signaali 

muutoksen tarpeesta ja halutusta suunnasta. Työjärjestys oli alusta alkaen se, että yhty-

mäcontrollerin toimeksiannosta laadin kysymyksiä ja ehdotuksia, joita sitten käytiin läpi 

palavereissa sisäisen laskennan tiimin sekä talous- ja rahoitusjohtajan kanssa. Sitä mu-

kaa, kun halutut kehitystarpeet ja –kohteet tarkentuivat, alkoi myös käytännön toteutus-

tapa hahmottua selvemmin. 

 

6.7.1 Ensimmäiset suunnitelmat uudeksi ennustemalliksi 

Kesäkuun alussa oli ensimmäinen versio suunnittelupohjasta valmiina (Liite 2.) ja tässä 

vaiheessa suunnitelmassa oli mukana vielä useita elementtejä, jotka lopullisesta versios-

ta karsiutuisivat pois. Lisäksi tässä ensimmäisessä luonnoksessa ei vielä huomioitu 

kaikkea mukaan tulevaa, kuten taseen syöttöpohjaa 

 

Tässä vaiheessa ulkoinen liikevaihto ajateltiin budjetoitavaksi hieman suppeammalla 

asiakasryhmäerittelyllä kuin aiemmin. Kulupuolelta oli myös karsittu huomattavasti ri-

vejä lähinnä muista kuluista, joissa oli eritelty joitain kokonaisuuden kannalta hyvin 

vähäpätöisiä eriä. 

 

Myöhemmin murheenkryyniksi muodostuvalle sisäisen kaupan käsittelylle ei ollut vielä 

uhrattu montakaan ajatusta ja kaikki tuotot oli vielä niputettu yhdeksi summatasoksi. Li-

säksi eläteltiin vielä toiveita siitä, että projektinhallintajärjestelmästä saataisiin tunnetun 

työkannan ennustettuja tuottoja pohjaksi liikevaihdon ennustamiselle, mutta tästä jou-

duttiin myöhemmin luopumaan. 

 

Alusta asti oli selvää, että ennusteen ajallinen ulottuvuus olisi rullaava 12 kuukautta 

eteenpäin, mutta ensimmäisessä versiossa ehdotin ennustetarkkuuden muuttumista sen 

mukaan kuinka kaukana tulevaisuudessa ennustettava jakso on. Ajatukseni mukaan 3-6 

lähimmän kuukauden ennuste tehtäisiin täydellä tarkkuudella ja kauimpana olevat kuu-

kaudet karkeammin, sillä yli puolen vuoden päähän tulevaisuuteen on vaikea nähdä ko-

vin tarkasti ja luvut tulevat varmasti tarkentumaan paljonkin ajan myötä. 
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6.7.2 Lähes lopullinen versio 

Ennen kuin projekti lähes seisahtui pariksi kuukaudeksi kesälomien takia, ehdittiin en-

simmäiseen versioon vielä saada kommentit talous- ja rahoitusjohtajalta ja niiden sekä 

sisäisen laskennan palaverien perusteella hahmottelin vielä muutaman version ennen 

elokuun lopussa controllereille ja muille keskeisille henkilöille kommentoitavaksi lähe-

tettyä ehdotusta uudeksi budjetointipohjaksi (Liite 3.). 

 

Talous- ja rahoitusjohtajalta saadun palautteen perusteella ennustetarkkuus päätettiin pi-

tää samana koko 12 kuukauden ennustejaksolle. Aluksi tämä aiheuttaa tietenkin enem-

män työtä, mutta jatkossa saattaa säästää aikaa ja energiaa, kun lähemmksi nykyhetkeä 

siirtyvien kuukausien ennsutetarkkuus pysyy samana ja muutoksia on näin ehkä hel-

pompi hahmottaa. 

 

Liikevaihto erotettiin tilinpäätöskäytännön mukaisesti muista tuotoista ja aineet, tarvik-

keet ja tavarat –riville päätettiin sisällyttää ostojen lisäksi taseeseen aktivoinnit ja varas-

tosta otot, koska näiden erien erottelu budjetissa ei ole tarpeellista. 

 

Sisäisen laskennan järjestelmänä toimivan Business Planningin  rajoitteiden (tai ominai-

suuksien) sekä kirjanpitojärjestelmän rakenteen vuoksi sisäisen kaupan käsittely alkoi 

tässä vaiheessa nousta kohtuuttoman suureen rooliin. Sisäinen kauppa on joillekin yksi-

köille merkittävä tulonlähde ja koska se lasketaan mukaan yksiköiden liikevoittotavoi-

tteisiin, täytyy se käsitellä samalla tavalla kuin ulkoinenkin liikevaihto. 

 

Destia-konsernissa sisäistä kauppaa voidaan käydä liiketoimintaryhmän sisällä, liiketoi-

mintaryhmien välillä sekä yritysten välillä, joten mahdollisia eliminointitasojakin on 

useita. Sisäisen kaupan budjetointi ja ennustaminen tulee kuitenkin pystyä koordinoi-

maan niin, että tuotot ja kulut ovat yhtä suuret. Tämä ei todennäköisesti tule toteutu-

maan, jos tehtävä jätetään yksiköiden vastuulle. Näin ollen sisäisen kaupan elimointi 

joudutaan rakentamaan bujdetointijärjestelmään, minkä vuoksi sisäisen kaupan budje-

tointiin jouduttiin käyttämään paljon enemmän rivejä kuin olisi haluttu. 

 

Alkuperäiseen suunnitelmaan aiheutti lievän muutoksen myös raportointikäytäntöön 

suunniteltu muutos, jonka mukaan konserniyksiköiden (negatiivinen) liiketulos esi-

tettäisiin jatkossa liiketoimintaryhmien liikevoittoihin vaikuttavana konsernipalvelut-
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eränä, jotta konsernin kaikki kulut saadaan kohdistettua liiketoimintaryhmille. Tämä 

liittyy ajatukseen muuttaa yhä enemmän konsernihallinnon toimintoja palvelukeskus-

mallin mukaan toimiviksi. 

 

6.7.3 Lopulliset budjetointipohjat 

Controllereilta saadut kommentit sekä muulla tavoin kerätty tieto aiemmista kokemuk-

sista johti vielä muutamiin viilauksiin ennen kuin lopullinen pohja tulosbudjetille/-en-

nusteelle (Liite 4.) oli valmis. Loppujen lopuksi ulkoinen liikevaihto päätettiin budjetoi-

da vain yhdellä rivillä, sillä – lukuunottamatta Tiehallinnon osuutta, joka on suhteelli-

sesti suurin – ei asiakasryhmäkohtaista liikevaihtoa osata kovinkaan tarkasti ennustaa, 

minkä vuoksi tästä käytännöstä luopumalla säästetään työaikaa menettämättä juuri lain-

kaan ennustamisesta saatavaa hyötyä. 

Muut muutokset olivat pitkälti teknisiä järjestelmäympäristöstä johtuvia ratkaisuja, jot-

ka liittyivät pääasiassa konsernin sisäisten erien käsittelyyn. Lisäksi konsernipalvelujen 

veloitus siirrettiin toimintakatteen alapuolelle niin, että liikevoitto voidaan tarvittaessa 

esittää myös ilman konsernipalveluja. 

 

Taseen / sidotun pääoman budjetointipohja (Liitteet 5. ja 6.) sekä budjetin tunnusluku- 

ja kassavirtalaskelmat laadittiin tässä vaiheessa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja 

odotetusti niiden suhteen ei ollut periaatteellisia ongelmia. 

 

6.7.4 Rullaavan ennustamisen periaatteiden ja uuden 

budjetointimekanismin jalkauttaminen 

Lokakuun alussa rullaavan budjetoinnin periaatteet sekä suunnitellut käytännön toteu-

tustavat budjetointipohjineen esiteltiin controllereille, joiden vastuulla tiedon jakaminen 

eteenpäin budjettivastuullisille pääasiassa olisi. Toki sisäisen laskennan tiimin tehtävänä 

olisi tukea ja vastata kysymyksiin sekä laatia budjetointiohjeet. 

 

Koska controllerit olivat jo tutustuneet projektiin eri suunnitteluvaiheissa, ei varsinaisen 

työn tuloksen esittely enää tuonut juurikaan yllätyksiä, mutta vilkasta keskustelua kyllä-

kin. Rullaavan ennustamisen mukanaan tuoma hyöty verrattuna siitä aiheutuvaan työ-

hön epäilytti joidenkin liiketoimintaryhmien controllereita. Koska projektinhallintajär-
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jestelmästä ei saada tällä hetkellä projektibudjettien kuukausittaisia arvioita kuin kulu-

valle vuodelle, olisi seuraavalle tilikaudelle sijoittuvien kuukausien ennustaminen haas-

tavaa. 

 

Ennen varsinaisen budjetoinnin aloittamista oli controllereilla tai heidän valtuuttamil-

laan talous- ja toiminnansuunnittelijoilla pari viikkoa aikaa testata järjestelmää mahdol-

listen virheiden varalta ja antaa vinkkejä budjetointiohjeen laatimiseen. Varsinaisia on-

gelmia tekniikassa ei vielä tässä vaiheessa tullut vastaan, mutta muuten näkemyksemme 

siitä, mitkä asiat tuottaisivat budjetoijille mahdollisesti vaikeuksia ja mitkä olisivat var-

sin itsestäänselviä, kirkastui. 

 

Budjetointiohjeet laadittiin edellisten vuosien ohjeiden pohjalta, mutta johtoajatuksena 

oli mahdollisimman selkeä ja havainnollinen esitystapa, josta jätettäisiin pois kaikki yli-

määräinen tieto, jota käytännön budjetoinnissa ei tarvita. Myös esimerkkien runsaan 

käytön uskottiin vähentävän lisäohjeistuspyyntöjä myöhemmin. 

 

6.7.5 Ensimmäinen budjetointikierros 

Kun lokakuun lopulla budjetointiohje jaettiin kaikille budjetoinnissa mukana oleville ja 

ensimmäinen budjetointikierros käynnistyi, ei vuoden 2009 alussa voimaan astuva uusi 

organisaatiorakenne ollut vielä kaikilta osin selvillä, mikä toi hieman lisähaastetta bud-

jetoinnin käytännön toteutukseen. Tilanne päätettiin ratkaista niin, että ensimmäinen 

kierros vietiin läpi vanhan organisaatiorakenteen mukaisesti ja tarvittavat muutokset 

tehtäisiin Business Planning -järjestelmään sisäisen laskennan toimesta, kun uusi orga-

nisaatiorakenne vahvistetaan, kuitenkin ennen toisen budjetointikierroksen alkua. 

 

Suurimmat keskustelunaiheet ensimmäisellä kierroksella liittyivät ICT-kulujen uuteen 

budjetointitapaan, joka oli kuitenkin täysin ICT-yksikön vastuulla eikä näin ollen ai-

heuttanut meille lisätöitä. Muilta osin tuleva organisaatiomuutos sekä pienet tekniset yk-

sityiskohdat, kuten tulostusmääritykset ja – yllätys, yllätys – konsernin sisäinen kauppa 

herättivät kysymyksiä ja joitain korjaustarpeitakin ilmeni, mutta pääosin tekninen puoli 

oli kunnossa. 
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6.7.6 Toinen budjetointikierros 

Kun ensimmäiset budjetit oli laadittu ja uusi organisaatiorakenne vihdoin lyöty lukkoon, 

tehtiin järjestelmään tarvittavat muutokset ja käynnistettiin toinen kierros, jonka tarkoi-

tuksena oli korjata budjetteja hallituksen ensimmäisen kierroksen jälkeen esittämien toi-

veiden mukaisesti ja tehdä uuden organisaatiorakenteen vaatimat korjaukset. 

 

Toisella kierroksella eniten päänvaivaa aiheuttivat organisaatiomuutoksesta johtuvat te-

kijät, kuten joidenkin poistuvien yksikköjen budjettien jako useammalle yksikölle sekä 

vastuuhenkilöiden muutokset. Lisäksi sisäisen kaupan eliminoinnin vaatimat tekniset 

ratkaisut lisäsivät haastetta myös tietoteknisellä puolella. 

 

Kehittämistoiminnan kustannukset otettiin controllereiden toivomuksesta takaisin syöt-

töpohjalle omana kohtanaan, mutta aiempaa suppeammalla rivivalikoimalla. Muulta 

osin suunniteltuja budjetoinnin periaatteita ei tarvinnut varsinaisen budjetointiprosessin 

aikana muuttaa. 

 

Joululomille lähdettäessä budjetit olivat pääpiirteissään valmiit, mutta hallitus ei ollut 

täysin tyytyväinen mm. kiinteiden kulujen suureen määrään ja tarkistuksia tehtiin vielä 

helmikuussakin lähinnä konserniyksiköiden budjetteihin. Varsinaisen operatiivisen toi-

minnan budjetoinnin osalta aikataulut pitivät kuitenkin varsin hyvin. 

 

6.8 Mitä budjetin jälkeen? 

Työ ei tietenkään ole lopussa siinä vaiheessa, kun budjetit ovat valmiina. Tästä eteen-

päin budjetin käyttökelpoisuus varsinaisesti vasta mitataan, sillä varsinkin nyt kun Des-

tiassa on siirrytty rullaavaan budjetointiin, budjetti tai siitä muokattava ennuste muodos-

tuu työkaluksi, jota tulee käyttää jatkuvasti toiminnan seurannassa ja ohjauksessa. Kiin-

teä vuosibudjetti menetti luonnollisesti merkitystään tilikauden lähestyessä loppua ja 

budjettikuukausien käydessä vähiin, mutta kuukausittain päivitettävässä 12 kuukauden 

rullaavaavassa ennusteessa ei tätä ongelmaa ole. Tietenkin rullaava ennuste toimii vain, 

jos sen tekemiseen sitoudutaan oikeasti ja tämän varmistaminen tulee jatkossa olemaan 

tärkeä tehtävä. 
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6.8.1 Raportointi ja rullaava ennustaminen 

Tätä raporttia kirjoitettaessa vuoden 2009 ensimmäinen kuukausiraportointi on takana. 

Poikkeuksellisesti kyseessä on helmikuun raportointi, sillä organisaatiomuutoksen ja 

budjetoinnin uudistamisprojektin seurauksena budjetointiprosessi venyi pitkälle vuoden 

2009 puolelle. Lisäksi ensimmäisen osakeyhtiövuoden tilinpäätös aiheutti paljon töitä, 

joten tammikuun raportointi päätettiin jättää väliin, jotta kaikki saataisiin ajallaan hoi-

dettua. 

 

Raportoinnin yhteydessä päivitettiin ensimmäisen kerran budjettia sekä lisättiin vuoden 

2010 ensimmäiset kaksi kuukautta ennusteeseen. Teknisesti ensimmäinen ennustekier-

ros ei ollut jättimenestys, sillä hieman erilaiseen käyttöön tarkoitettu Business Planning 

alkoi vaikuttaa hieman riittämättömältä monimutkaistuneen prosessin edessä. Lisäksi 

edellisen vuoden kirjanpidon valmistumisen odottelu aiheutti ongelmia mm. taseen 

alkusaldojen puuttuessa. Suurimmalta osin vaikeuksista kuitenkin selvittiin ja sekä ra-

portointi että ennusteiden päivitys saatiin kunnialla hoidettua. Jonkin verran työtä kui-

tenkin jäi tehtäväksi, jotta ensimmäisen kvartaalin raportointikierros sujuisi jouhevam-

min. 

 

Tekniset ongelmat olivat odotettavissa ja joiltain osin jo etukäteen tiedossa, mutta orga-

nisaation suhtautuminen ja sopeutuminen uudistuneeseen ajattelutapaan oli täysi arvoi-

tus. Yhteydenottoja ja kyselyjä kentältä tulikin parin viikon aikana runsaasti ja useista 

kommenteista paistoi läpi, että rullaavaan ennusteeseen ei vielä osata oikein suhtautua 

työkaluna, mikä on tietenkin täysin luonnollista näin pian käyttöönoton jälkeen. Rullaa-

van ennusteen sijaan huomion keskipisteessä oli monilla kuluvan tilikauden ennuste, 

joka kertoo kuinka hyvin asetettujen tavoitteiden uskotaan toteutuvan ja on toki sinänsä 

merkittävä tieto. 

 

Rullaavan budjetoinnin tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin erittäin tärkeää, että siihen 

aletaan suhtautua vakavasti ja aloitteen on tultava nimenomaan ylimmältä tasolta. Se, 

että tavoitteet ja tulospalkkiot sidotaan kiinteään vuosibujdettiin, ei anna kovin vahvaa 

signaalia rullaavan ennusteen tärkeydestä. Mikäli käytäntöä aiotaan jatkaa ja kehittää, 

tulee miettiä tapoja, joilla organisaatio sitoutetaan uuteen malliin, jotta siitä saataisiin 

kaikki mahdollinen hyöty ja samalla vanhoista osittain päällekkäisistä käytännöistä 

päästään eroon. 
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6.8.2 Suunnittelussa ja toteutuksessa ilmenneitä ongelmia ja 

kehittämiskohteita 

Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista arvioida rullaavaan ennustamiseen siirtymisen 

lopullista onnistumista, mutta merkittävimpiä huomioita suunnittelun ja käyttöönoton 

tiimoilta, on syytä tuoda esiin. 

− organisaatiomuutoksen aiheuttamat haasteet 
− erillisten tietojärjestelmien runsaudesta ja osittaisesta 

yhteensopimattomuudesta johtuneet ongelmat  
− vanhasta ajattelutavasta luopumisen vaikeus, joka ilmenee mm. 

tavoitteenasetannassa ja johdon raportoinnissa. 
 

Tällä hetkellä käytössä olevien tietojärjestelmien runsaslukuisuus ja monimuotoisuus 

aiheuttavat haasteita kaikelle kehitystyölle, mutta lisäksi kaikki järjestelmät vaativat 

erillisen päivityksen, joten esim. kustannuspaikkojen tai muiden laskentakohteiden 

muutokset johtavat päivitystarpeeseen useammassa paikassa. Jos edes keskeisimmät 

toiminnot saataisiin integoroitua jonkun kokonaisvaltaisen toiminnaohjausjärjestelmän 

alle, helpottuisi ylläpito huomattavasti eivätkä kehitysideat kaatuisi siihen, etteivät re-

surssit riitä toteuttamaan järjestelmien vaatimia muutoksia. 

 

Sekä budjetoinnin että raportoinnin kannalta olisi tärkeää, että tietoja saadaan yhdis-

tettyä kaikista järjestelmistä mahdollisimmat joustavasti ja ilman erillisiä siirtoajoja. 

Operatiivisen toiminnan kannalta suurin tarve lienee ydintoiminnan eli rakentamis- ja 

hoitoprojektien suunnittelun, ohjauksen ja seurannan keskittäminen yhteen järjestel-

mään ja tämän tiedon saaminen kokonaisuudessaan myös talousohjauksen järjestelmien 

käyttöön. 

 

Organisaatiot muuttuvat ja muutoksia toki tarvitaankin, mutta kahtena peräkkäisenä 

vuotena tapahtuneet organisaatiomuutokset ovat vaikeuttaneet sekä talouden suunnit-

telu- että raportointitehtäviä. Historiatiedon kerääminen on haasteellista, kun kaikilta 

osin ei ole selvää minkä uuden organisaatioyksikön alle edellisten vuosien yksiköt 

kuuluvat. Myös budjettia on hankala laatia tilanteessa, jossa ensimmäisen version tie-

detään olevan vanhentunut jo ennen työn aloittamista. Kun tähän lisätään vielä joiden-

kin avainhenkilöiden eli tässä tapauksessa mm. controllereiden vaihtuminen lähes kai-

kissa liiketoimintaryhmissä, alkaa tuuletus olla jo melkein liiankin perusteellinen. 
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Siirtyminen perinteisestä budjetista rullaavaan ennustamiseen on suuuri muutos ja suu-

rimmat haasteet ovat ehkä henkisellä puolella. Uuden budjetointisysteemin suunnittelu 

ja tekninen toteutus olivat tietenkin tärkeitä ja välttämättömiä vaiheita, mutta ne eivät 

yksin riitä muutoksen aikaansaamiseen, jos eroa vanhaan käytäntöön ei tehdä tarpeeksi 

selväksi.  

 

Jos tavoitteet sidotaan kiinteään vuosibudjettiin ja johtajat haluavat ensisijaisesti nähdä 

ennusteita tilikauden tuloksesta, on olemassa vaara, että kiinteä vuosibudjetti ja tilikau-

siajattelu säilyvät talousohjauksen keskipisteessä ja rullaava ennustaminen hiipuu hiljal-

leen, kun kentällä huomataan, että siihen ei juurikaan kiinnitetä esimiesten taholta huo-

miota. Sanonnan mukaisesti sitä saa, mitä mittaa. Tavoitteiden tulisikin olla sellaisia, 

että ne kannustavat jatkuvaan hyvään suoritukseen ja parantamiseen sen sijaan, että ti-

lanne nollattaisiin aina joulu- ja tammikuun vaihteessa. 

 

Jatkossa voisikin olla hyödyksi pohtia esimerkiksi Hopen ja Fraserin sekä Åkerbergin 

esittämiä vaihtoehtoisia tapoja sitoa tavoitteet johonkin ulkoiseen vertailukohteeseen, 

kuten liikevaihdon kasvun osalta toimialan keskiarvoon, tai verrata samankaltaisten 

yksiköiden toteutuneita lukuja toisiinsa liiketoimintaryhmien sisällä. 

 

Tärkeää on myös, että tavoitteeksi asetetaan oikeita asioita. Tämä näkökulma on jo huo-

mioitu Destian palkitsemisjärjestelmässä varsin hyvin ottamalla mm. strategiassa määri-

tellyt tavoitteet huomioon palkitsemisperusteita määriteltäessä. 

 

Harkinnan arvoista voisi olla myös suhteellisten suoritussopimusten käyttö, jolloin palk-

kioon oikeuttava suoritustaso ei olisi etukäteen tiedossa vaan palkkiot määräytyisivät 

jälkeenpäin tehdyn tarkastelun perusteella perustuen kuitenkin yksiselitteisesti määri-

teltyihin mittareihin. Näin kannustettaisiin varsinaisen toiminnan eikä numeroiden joh-

tamiseen sekä jatkuvaan suorituskyvyn ylläpitämiseen, koska löysäilyn varaa ei loppu-

vuodesta olisi. 

 

Luonnollisesti suhteellisten suoritussopimusten käyttö vaatii palkitsemisvaliokunnalta 

tai muulta vastaavalta elimeltä hieman enemmän vaivannäköä, mutta kehittyäkseen or-

ganisaation tulee vaatia parannusta kaikilta osiltaan – ei vain suorittavalta portaalta. 
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7 Yhteenveto 

Kuten ennakkoon arveltiin, rullaavaan ennustamiseen siirtyminen osoittautui vaativaksi 

ja aikaa vieväksi projektiksi, jota ei pystytä viemään kokonaisuudessaan läpi muutamas-

sa kuukaudessa, vaan uusien toimintatapojen juurtuminen organisaatioon tulee viemään 

oman aikansa. Alku vaikuttaa kuitenkin varsin lupaavalta. 

 

Projektin alussa tehdyt suunnitelmat muuttuivat ensimmäisten kuukausien aikana jonkin 

verran, mutta suunnittelu- ja valmistelutöiden jälkeen järjestelmän käyttöönoton aikana 

ei suuria suunnanmuutoksia enää onneksi tullut, joten siltä osin valmisteluja voidaan pi-

tää onnistuneina. 

 

Vaikka varsinaista projektiaikataulua ei laadittu, asettivat budjetointiaikataulu sekä tie-

tyt kokoukset luonnollisia aikarajoituksia, joissa pysyttiin poikkeuksetta hyvin. Muutok-

sen tekniset haasteet sen sijaan osoittautuivat paikoitellen odotettua suuremmiksi. Syitä 

tähän olivat pääasiassa käytössä olevan talousohjausjärjestelmän rajoitukset. Myös sa-

maan aikaan valmisteltu organisaatiomuutos aiheutti lieviä muutoksia suunnitelmiin, 

kun ensimmäinen budjetointikierrros jouduttiin viemään läpi vanhan organisaatioraken-

teen mukaisesti. 

 

Kiinteän vuosibudjetin ja siihen sidottujen tavoitteiden säilyttäminen rullaavan ennus-

teen rinnalla sekä tilikauden ennusteen suuri painoarvo johdon raportoinnissa eivät var-

sinaisesti tue rullaavaa ennustamista ja jatkossa onkin syytä miettiä keinoja kehittää 

uutta menetelmää edelleen, jotta vanhoista käytännöistä voitaisiin luopua. 

 

Ensimmäisten käyttökokemusten perusteella on kuitenkin syytä uskoa, että toteutettu 

muutos on oikeansuuntainen, mutta edellä mainittuihin kehitystarpeisiin on syytä 

paneutua. 
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Liitteet 

Liite 1. Destia konsernin budjettiorganisaatio 

 

Solutions

Infrarakentaminen

Rocks

Infrahoito

International

Konserniyksiköt

Infratieto *Infrasuunnittelu *

SO tuki

Etelä-Suomen
palveluyksikkö

Länsi-Suomen
palveluyksikkö

Itä-Suomen
palveluyksikkö

Pohjois-Suomen
palveluyksikkö

Päällysteyksikkö

Energiainfra-
palveluyksikkö

Kaivos- ja kansain-
välinen toiminta

Maarakennus
Jaara Oy

Destia Sverige Ab

Destia Norge AS

Kiviainesyksikkö

Kalliorakentamisen
palveluyksikkö

Maansiirto Veli
Hyyryläinen Oy

Kaivujyrä Oy

Etelä-Suomen
palveluyksikkö

Itä-Suomen
palveluyksikkö Kelikeskus

Lauttavarustamo

Destia Kalusto Oy

IN tuki

IR tuki

RO tuki

Pohjois-Suomen
palveluyksikkö

IH tuki

Destia Finnroad

Finnroad Oy

Destia Eesti AS

Destia
International Oy

Konsernijohto

Sisäinen tarkastus Talous ja rahoitus Osaamisen
kehittäminen

ViestintäLakipalvelut

PalvelupisteHenkilöstö

ICT-palvelu-
yksikkö

Strateginen
suunnittelu

De-Icing

WindLiiketilaratkaisutDestia Traffic

Destia konserni

*Infrasuunnittelu ja –tieto palveluyksiköt budjetoidaan kustannuspaikoittain, jotka on jätetty
selkeyden vuoksi pois kuviosta.

Konserni Liiketoimintaryhmä Destia Oy:n palveluyksikkö             Tytäryhtiö
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Liite 2. Ensimmäinen hahmotelma rullaavan budjetoinnin/ennustamisen syöttöpohjan 

rakenteesta
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Liite 3. Lähes valmis budjetointipohjan rakenne 
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Liite 4. Tulosbudjetin/-ennusteen syöttöpohja 
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Liite 5. Sidotun pääoman budjetin/ennusteen syöttöpohja 
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Liite 6.  Tasebudjetin/-ennusteen syöttöpohja 
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