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1. Johdanto 

 

1.1  Tutkimuksen taustaa 

Budjetointia pidetään eri organisaatioiden taloushallinnon yhtenä tärkeimmistä tehtä-

vistä ja työkaluista. Tästä näkökulmasta katsottuna on ymmärrettävää, että budjetoin-

tia on arvosteltu monin eri kannoin. Esimerkiksi  Åkerberg (2006, 15) kirjoittaa kirjas-

saan: “Varovasti arvioiden 100 000 ihmistä käyttää Suomessa vuosittain yhden kuu-

kauden työpanoksen budjetointiin. Näiden ihmisten keskimääräinen palkkakustannus 

yrityksille tai julkishallinnolle on vähintään 2500 euroa kuukaudessa. Näin laskettuna 

Suomessa käytetään budjetointiin 250 miljoonaa euroa joka vuosi.“ Samansuuntai-

siin tuloksiin tuli myös Schmidt (1992, 103); hänen mielestään vastaavansuuruisilla 

summilla täytyy saada erittäin tarkkoja ennusteita tulevaisuudesta, tietoa organisaati-

oiden tehokkuudesta ja tarpeeksi tehokas tuki- ja raportointijärjestelmä päätöksente-

on ja liiketoiminnan johtamisen perusteeksi. Tähän lopputulokseen budjetoinnilla ei 

kuitenkaan päästä useissakaan organisaatioissa. Tämä puute ja monet muut budje-

toinnin heikkoudet ovat keränneet paljon kritiikkiä osakseen, ja aiheesta on tehty lu-

kuisia erilaisia tutkimuksia. Organisaatioiden johtajat ovat usein kokeneet budjetointi-

prosessin turhaksi ja aikaa vieväksi toiminnoksi, jolla ei ole yhteyttä organisaation 

strategiaan tai jokapäiväiseen liiketoimintaan. 

Viime vuosikymmenten aikana organisaatioiden liiketoimintaympäristöissä on tapah-

tunut radikaaleja muutoksia teknologian kehittymisessä, globalisoitumisessa ja liike-

toimintamallien muutoksessa tuotantolähtöisestä ajattelusta asiakaslähtöiseen ajatte-

luun. Perinteinen budjetointijärjestelmä onkin luotu alkujaan liiketoimintaoloissa, jois-

sa tavarantoimittaja oli tärkeämpi yhteistyökumppani verrattuna asiakkaiden vaati-

muksiin. Nykypäivänä toimimme erittäin kilpailluilla ja nopeasti muuttuvilla toimialoilla 

ja organisaatioiden avainresurssit eivät ole enää rahassa mitattavia vaan ne ovat 

älyllistä pääomaa (Hope & Fraser, 1997, 20). Johtamisjärjestelmät ovat kehittyneet 

samaan aikaan, mikä on heijastunut myös taloushallinnon vaatimuksiin ja budjetoin-

tiin. Budjetointi onkin kehittynyt perinteisestä budjetoinnista moniin erilaisiin suuntiin, 

joiden yhteisenä tavoitteena on luoda lisäarvoa organisaatioille.  (Bunce, Fraser & 

Woodcock, 1995, 254)  Juuri lisäarvon luomisessa perinteinen budjetointi on usein 
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epäonnistunut, ja siksi budjetointia ei aina osata arvostaa hyvänä johtamistyökaluna. 

Lisäarvon luomisen sijasta budjetointi on luonnut useissa eri organisaatioissa tilantei-

ta, joissa niin kutsutulla budjettipelaamisella organisaatioiden työtekijät voivat oman 

edun ajamisella heikentää koko organisaation tehokkuutta. Budjettipelaamisella tar-

koitetaankin tilanteita, joissa työtekijöiden ja organisaatioiden väliset edut eroavat 

toisistaan erittäin paljon ja työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa budjetissa 

olevien tavoitteiden kautta omaan palkkaukseensa tai asemaansa organisaatiossa 

erilaisilla tavoilla, jotka ovat epäsuotuisia koko organisaation tavoitteille. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Työn tavoitteena on muodostaa käsitys budjetoinnin merkityksestä yritysjohdolle. 

Budjetoinnin merkitystä lähdetään tutkimaan perinteisen eli niin kutsutun vuosibudje-

toinnin ja budjetoinnin ja strategian välisen yhteyden näkökulman kautta. Budjetoin-

nin merkitystä yritysjohdolle strategisena työvälineenä lähdetään avaamaan budje-

tointiprosessien kuvaamisen ja prosessien kautta syntyvien hyötyjen kuvaamisen 

kautta. 

Työn päätutkimuskysymys on: 

- Mikä on budjetoinnin merkitys strategisena työkaluna organisaati-

on johdolle? 

Työn alatutkimuskysymykset ovat: 

- Miksi perinteistä budjetointia kritisoidaan? 

- Miten budjetointi- ja strategiaprosessi liittyvät yhteen? 

Työn päätutkimuskysymyksen tueksi tutkimuksessa vastataan myös kahteen alatut-

kimuskysymykseen. Perinteisen budjetoinnin kritisoimisen syiden selvittämisellä valo-

tetaan budjetointiprosessin tilaa nykypäivän organisaatioissa ja selitetään osaltaan 

perusteita lähteä kehittämään budjetointiprosessia vastaamaan paremmin organisaa-

tioiden tarpeita. Budjetointi- ja strategiaprosessien yhteenliittymisellä on suora vaiku-

tus budjetoinnista koituvaan hyötyyn yritysjohdolle. Vastaamalla jälkimmäiseen sivu-
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tutkimuskysymykseen työssä voidaan vastata paremmin työn päätutkimuskysymyk-

seen kuvaamalla organisaation ideaalista tilannetta prosessien yhtyeenliittämisen 

kautta. 

 

1.3 Rajaukset ja viitekehys 

Käytetty kirjallisuus on rajattu koskettamaan ainoastaan yksityisen sektorin yrityksiä 

ja työn ulkopuolelle on rajattu julkishallintoa ja terveydenhuoltoa käsittelevä budje-

tointitutkimus. Keskityn enemmän julkisuutta saaneisiin budjetointimenetelmiin ja 

otan tarkempaan tarkasteluun seuraavat menetelmät: nollapohjaisen budjetoinnin, 

rullaavan budjetoinnin ja budjetoimattomuuden. Menetelmät kuvaavat kolmea erilais-

ta budjetointi suuntausta: perinteisen budjetoinnin kehittäminen, edistynyt budjetointi 

ja budjetoimattomuus. Nämä kolme budjetointi suuntausta keskittyvät kehittämään 

budjetointia erilaisista lähtökohdista katsottuna. 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

Tässä kandidaatintyössä esiintyvä teoreettinen viitekehys koskee organisaation si-

säisen laskentatoimen käsittelemää budjetointia ja myös organisaatioiden johtamista 

strategianäkökulman osalta kuvion 1 mukaisesti. Termillä strateginen budjetointi tar-

koitetaan budjetoinnin suoraa yhteyttä organisaatioiden strategiaprosessiin ja budje-

toinnin strategisen merkityksen korostumista organisaation operatiivisen johtamisen 

alueella. 

Strateginen 
johtaminen 

Sisäinen 
laskentatoimi 

Strateginen 
budjetointi 
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1.4 Tutkimusmetodologia 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on kuvata strategisen budjetoinnin merkitystä 

yritysjohdolle strategisena työkaluna. Työ on tehty kirjallisuuskatsauksena, eli tutki-

musaineisto koostuu työn kannalta merkittävistä artikkeleista, tutkimusselosteista ja 

muista keskeisistä julkaisuista. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on näyttää, mi-

ten ja mistä näkökulmista aihetta on jo aiemmin tutkittu ja miten nämä tutkimukset 

liittyvät toisiinsa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 121)  

Tutkimuksen lähteenä on käytetty julkaistuja johdon laskentatoimea ja strategista 

johtamista käsitteleviä kirjoja ja useita aiheesta tehtyjä artikkeleita. Nämä tutkimukset 

on tehty osin määrällisin ja osin laadullisin perustein eri lähtökohdista. Osa käytetyis-

tä artikkeleista on kirjoitettu tieteellisistä lähtökohdista ja osa puolestaan enemmän 

yritysjohdon tarpeita ajatellen. Tutkimuksessa empiria tulee esille välillisesti aikai-

semman tutkimuksen kautta. 

Osa artikkeleista käsittelee tämän kandidaatintyön eri osa-alueita yritysjohtajien tai 

konsulttien näkökulmista. Osa näistä artikkeleista on tehty haastatteluiden pohjalta ja 

osa artikkeleista puolestaan perustuu laajempien kyselytutkimuksien pohjalta tehtyi-

hin tutkimuksiin ja keskittyvät yleisesti ottaen enemmän kuvaamaan budjetoinnin 

merkitystä yritysjohdolle ja tutkimaan organisaatioiden mielipiteitä budjetointi- tai stra-

tegiaprosessista. 

Tutkimuksessa käytetyt lähteet on valittu niiden sisältämän tiedon ja tämän tutkimuk-

sen tavoitteen kannalta. Käytetyt kirjalähteet luovat rungon tutkielmalle ja sitä on läh-

detty täydentämään tutkimuskysymyksiin vastauksen antavilla artikkeleilla. Erityisesti 

artikkeleiden osalta on tehty karsintaa niiden sisältämän tiedon oleellisuuden ja tä-

män kandidaatintyön tavoitteiden kannalta. 

 

1.5 Työn rakenne 

Tämä kandidaatintyö voidaan jakaa kahteen eri ulottuvuuteen: taloushallinnon poh-

dintaan ja yrityksen ylimmän johdon strategisen työvälineen esittelyyn. Toinen ja 

kolmas luku käsittelevät budjetointia enemmän taloushallinnon työvälineenä, ja neljäs 
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luku puolestaan ottaa strategisen johdon näkökulman asiaan. Tietyin osin molemmat 

perspektiivit sekoittuvat budjetoinnin kehityksen ja kirjallisuuden näkökulmien vuoksi. 

Johdantokappale esittelee tämän kandidaatintyön taustan, tutkimuksen aiheen ja 

tavoitteet, tutkimuskysymykset, tutkimusaineiston, tutkimuksen toteuttamiseksi tehdyt 

rajaukset, teoreettisen viitekehyksen ja lopuksi käytetyn tutkimusmetodologian. 

Toisessa kappaleessa paneudutaan budjetoinnin määritelmään ja  käyttötarkoituk-

seen ja esitellään tarkemmin perinteinen budjetointi ja sen saamaa kritiikkiä. Kappa-

leessa esitetty kritiikki perinteistä budjetointia kohtaan on lähtöisin kirjallisuudessa 

esitetyistä tutkimuksista budjetoinnista. Kappaleessa esiteltävät budjetoinnin määri-

telmä ja perinteisen budjetoinnin ajatus ovat ideaaleja tapauksia, eikä näissä alakap-

paleissa olevia esimerkkejä tulisi sekoittaa perinteisen budjetoinnin kritiikkiä käsitte-

levään kappaleeseen. 

Työn kolmannessa kappaleessa esitellään budjetoinnin kehittymistä budjetointia koh-

taan esitetyn kritiikin pohjalta. Kappaleessa käsitellään perinteisen budjetoinnin vaih-

toehtoja ja näiden vaihtoehtojen sovellettavuutta erilaisissa yrityksissä. Kappaleessa 

nostetaan esimerkeiksi vaihtoehtoisista budjetointimenetelmistä kolme erilaista mal-

lia: nollapohjainen budjetointi, rullaava budjetointi ja budjetoimattomuus. 

Työn neljännessä kappaleessa paneudutaan tarkemmin tämän kandidaatintyön toi-

seen ulottuvuuteen eli strategialähtöisyyteen. Kappaleessa käsitellään budjetointi-

prosessin ja strategiaprosessin välistä yhteyttä ja sen luomia etuja organisaatiolle ja 

esitellään budjetointi- ja strategiaprosessin yhtyeenliittämisen perusperiaate ja sen 

tuomat hyödyt organisaatiolle. Yhteenvetokappaleessa tiivistetään tämän kandidaa-

tintyön tärkeimmät kohdat ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen tarpeita. 
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2. Perinteinen budjetointi 

 

2.1 Budjetoinnin määritelmä 

Perinteisesti budjetointi nähdään organisaatioiden taloushallintojen kulmakivenä eli 

sen tärkeimpänä tehtävänä, vaikkakin useimmissa organisaatioissa budjetointikäy-

tänteet ovat kaukana täydellisyydestä (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003, 95). 

Yleensä budjetti tehdään yhdeksi tilikaudeksi kerrallaan ja siinä pyritään mahdolli-

simman hyvään rahamääräiseen tulokseen. Näin ollen budjettia voidaan pitää myös 

vuodeksi kerrallaan suunniteltuna rahamääräisenä toimintasuunnitelmana. Tällaisen 

toimintasuunnitelman tarkoituksena on jakaa organisaation käytössä olevat resurssit 

mahdollisimman tehokkaasti organisaation eri osien välillä ja välittää informaatiota ja 

tietoa budjetin kautta organisaation strategiasta ja toimintasuunnitelmista. (Järvenpää 

et al., 2010, 207;  Reed, 1985, 83) 

Siinä missä budjetilla tarkoitetaan numeraalista suunnitelmaa yrityksen tulevaisuu-

desta, budjetoinnilla on laajempi merkitys. Budjetoinnin tarkoitus on asettaa keskipit-

kän aikavälin tavoitteet ja toteuttaa yrityksen strategiaa konkreettisella tasolla eli 

mahdollistaa yrityksen tavoitteiden ja päämäärien saavuttaminen. (Järvenpää et al. 

2010, 207) Budjetti ja budjetointi sekoitetaan keskenään termeinä varsin helposti. 

Budjetilla tarkoitetaankin numeraalista toimintasuunnitelmaa, kun taas budjetoinnilla 

tarkoitetaan prosessia, jonka tuloksena syntyy budjetti. 

Budjettiohjauksella puolestaan tarkoitetaan yrityksessä toteutettavaa taloushallinnol-

lista tarkkailua eli toteutuneen tuloksen ja budjettierojen analysointia ja eroavaisuuk-

sien korjaamiseen suunniteltujen ja toteutettujen toimintojen kokonaisuutta. (Järven-

pää et al. 2010, 207) Organisaatioissa harvemmin käytetään termiä budjettiohjaus, 

vaan samaa prosessia kuvattaessa puhutaan yleisemmin taloushallinnosta tai talous-

johtamisesta. 

Budjetoinnista puhuttaessa on tärkeää selvittää, miksi organisaatiot harjoittavat bud-

jetointia. Budjetointia käytetään muun muassa tulevaisuuden suunnittelun ja yrityk-

sen organisoinnin työvälineenä. Sivabalan & Brown (2008, 65) selvittivät kuusi 

yleisintä syytä budjetoinnin harjoittamiseen. Nämä kuusi syytä ovat edelleen jaotelta-
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vissa arviointiin, kontrollointiin ja suunnitteluun eli budjetointiprosessin eri toimenpi-

teisiin. Hansen  & Van der Stede (2004, 418) määrittelevät osaltaan neljä tärkeintä 

syytä budjetoimiseen ja päätyivät lähes samoihin tehtäviin. He ovat nostaneet tär-

keimpien tehtävien joukkoon myös tavoitteiden tiedottamisen organisaatiolle ja stra-

tegian luomisen. Alle on koottu kahden aikaisemmin mainitun tutkimuksen mukaiset 

budjetointiprosessin tärkeimmät tehtävät jaoteltuina erikseen arviointi, kontrollointi ja 

suunnittelu toimenpiteiksi. 

 Kustannusten johtaminen - kontrollointi 

 Organisaation hallituksen kontrolli - kontrollointi 

 Organisoinnin suunnittelu - suunnittelu 

 Resurssien jakaminen - suunnittelu 

 Liiketoimintayksiköiden arvonmääritys ja henkilöstön arviointi - arviointi 

 Tavoitteiden tiedottaminen organisaatiolle - kontrollointi 

 Strategian muodostaminen - suunnittelu 

Budjetista puhuttaessa usein ajatellaan sen olevan vuosittain tehtävä ”pakollinen pa-

ha”. Hyvin johdetussa ja organisoidussa yrityksessä näin ei kuitenkaan ole. Budjetin 

tekeminen mahdollistaa yritykselle hetkellisen tauon, jonka aikana voidaan analysoi-

da mennyttä toimintaa ja suunnitella tulevaisuutta. Henkilöstöjohdolle puolestaan hy-

vin toteutettu budjetointi antaa mahdollisuuden sitouttaa henkilöstöä yrityksen tulos-

tavoitteisiin ja strategiaan ottamalla heidät mukaan budjetointiprosessiin tai asetta-

malla yhdessä erilaisia bonusjärjestelmiä. Budjetointi onkin parhaimmillaan vastuuta 

antava ja delegoiva työväline. (Alhola & Lauslahti, 2005, 95–96) Yleisesti ottaen bud-

jetointiprosessin jalkauttamisella henkilöstön keskuuteen voidaan saavuttaa uuden-

laista strategialähtöisyyttä. Ongelmaksi tuolloin tulee oikeanlaisen organisaatiokult-

tuurin luominen tukemaan henkilöstön ja johtoportaan välistä keskustelua budjetoin-

tiprosessiin liittyvien asioiden osalta. 

Budjetti mahdollistaa myös yrityksen eri toimintojen yhteen liittämisen ja yhteisten 

toimintojen suunnittelemisen. Hyvä esimerkki tästä on markkinointi- ja suunnittelu-

osaston ja valmistusosaston vuorovaikutuksen lisääminen. Markkinointiosastolta tu-

leva viesti hinnan laskemisen paineista tai kysynnän lisääntymisestä aiheuttaa erilai-
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sia toimia valmistusosastolla. Negatiivinen viesti pakottaa leikkaamaan kustannuksia, 

ja positiivinen viesti taas kehottaa lisäämään tuotantoa eli käytännössä lisäämään 

tuotannon kustannuksia budjettiin verrattuna. (Alhola & Lauslahti. 2005, 96) Tästä 

näkökulmasta tarkasteltuna budjetoinnin pitäisikin lisätä organisaatioiden eri osastoi-

den välistä informaation vaihtoa ja vuorovaikutusta. Budjetti itsessään ei sovellu or-

ganisaatioiden eri osastoiden välisen informaation vaihtamisen välineeksi kovinkaan 

hyvin sen määrällisen muotonsa vuoksi. Käytänteet informaation leviämiseen organi-

saatioissa usein syntyvät budjetointi- ja strategiaprosessien aikana ja jokapäiväisten 

tapaamisten yhteydessä. (Hall, 2010, 301–305) 

Vuosittain tehtävä budjetti auttaa yrityksen strategian jalkauttamisessa yrityksen hen-

kilöstölle, sillä useat budjetissa olevat asiat tulevat konkreettisella tasolla henkilöstön 

toteutettavaksi. Budjetti onkin parhaimmillaan tehokas yrityksen sisäisen ja ulkoisen 

viestinnän apukeino, koska siitä heijastuu yritysjohdon strateginen ja taloudellinen 

näkemys yrityksen tilanteesta. (Alhola & Lauslahti. 2005, 96) Esimerkiksi organisaa-

tion sisäisessä viestinnässä budjetin avulla voidaan kuvata organisaation lyhyen ai-

kavälin tavoitteita tuloksen tai tarvittavia säästötoimenpiteitä numeraalisessa muo-

dossa. Organisaation ulkoisessa viestinnässä budjetilla voidaan viestittää organisaa-

tion ylimmän johdon näkemys  liiketoiminnan kehittymisestä numeraalisessa muo-

dossa tai organisaation sisällä tehtävistä säästötoimenpiteistä. 

 

2.2 Perinteinen budjetointimenetelmä 

Suomalaisessa budjetointikirjallisuudessa käytetään useita termejä nimittämään “pe-

rinteistä budjetointia“. Tässä kandidaatintyössä käytetään Åkerbergin (2006, 19) mu-

kaista perinteinen budjetointi -termiä. Muita kirjallisuudessa löytyviä termejä ovat 

esimerkiksi vuosibudjetti tai kiinteä budjetti.  Perinteisellä budjetoinnilla tarkoitetaan-

kin menettelytapaa, jossa tavallisesti loppukesästä tai alkusyksystä talousosasto 

aloittaa seuraavan budjettikauden suunnittelun lähettämällä osastoille budjetointilo-

makkeet ja -ohjeet. Näiden lomakkeiden pohjalta talousosasto koostaa lopullisen 

budjetin hallituksen hyväksyttäväksi. (Åkerberg, 2006, 29) Tässä työssä termillä pe-

rinteinen budjetointi halutaan luoda eroa tutkielmassa muihin esitettäviin budjetointi-

menetelmiin. 
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Perinteinen budjetti voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: kirjalliseen ja numeraali-

seen. Kirjallisen osan tarkoituksena on sanallisesti kuvata yrityksen tulevan budjetti-

kauden toimintaa, tavoitteita ja oletuksia tulevien toimien pohjaksi. Kirjallista osaa 

kutsutaankin toiminnalliseksi osaksi. Numeraalinen osa puolestaan muuntaa toimin-

nallisen osan numeroiksi eli taloudelliseksi osaksi Budjetin osiot –kuvion (kuvio 2) 

mukaisesti. Budjetin lähtökohtana on tulevalle kaudelle tehty toimintasuunnitelma, 

joka puolestaan perustuu yritysten ylimmän johdon laatimaan strategiaan ja senhet-

kiseen tilanteeseen ja oletuksiin tulevaisuuden mahdollisuuksista ja taloudellisista 

muutoksista. Näin ollen budjetin numeraalinen ja sanallinen osa ovat tiukasti sidok-

sissa toisiinsa ja tukevat toinen toisiansa. (Alhola & Lauslahti, 2005, 100–101)

 

Kuvio 2.  Budjetin osiot (Alhola & Lauslahti. 2005, 101) 

Budjetin numeraalinen osio voidaan jakaa edelleen osabudjetteihin ja kokoomabud-

jetteihin. Osabudjettien määrä, yksityiskohtaisuus ja syvyys riippuvat organisaatioi-

den tarpeista ja rakenteellisista asioista. Osabudjetteja ovat esimerkiksi organisaati-

oiden myynti-, valmistus- ja investointibudjetit. Kokoomabudjetilla puolestaan tarkoi-

tetaan organisaation kaikista osabudjeteista koottua kokonaisuutta eli pääbudjettia. 

Pääbudjetti jaotellaan erikseen tulosbudjettiin, tase-ennusteeseen ja rahoitusbudjet-

tiin. Pääbudjetti noudattaa käytännössä organisaation valitsemaa tilinpäätöksen muo-

toa. (Alhola & Lauslahti, 2005, 106) 

Budjettisuunnitelma ja budjetinosiot –kuviossa (kuvio 3) havainnollistetaan visuaali-

sesti budjetin kirjallisen ja numeraalisen osan ja ala- ja kokoomabudjetin välistä vuo-

rovaikutusta. Kuvan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään budjettiprosessissa käy-

tettävän kirjallisen eli toimintasuunnitelman ja numeraalisen eli budjettiosan liitosta. 

Kuviossa esitetään esimerkkiorganisaation budjetin eri osiot jaoteltuina mahdollisiin 
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alaosioihin. ”Markkinat” kuvaavat organisaation ulkopuolisia voimia, joista on tehty 

oletuksia organisaation budjettiin, sekä taloudellisen että toiminnallisen osion puolel-

la. Esimerkiksi jos markkinat haluaisivat uudenlaisen tuotteen ja kyseinen organisaa-

tio lupaisi toimittaa sen vuoden loppuun mennessä markkinoille, näkyisi tämä lupaus 

organisaation eri osabudjeteissa ja toimintasuunnitelmassa. Osabudjeteista kootut 

tulos-, rahoitus- ja tasebudjetit taas puolestaan sisältäisivät osabudjettien oletukset.  

 

Kuvio 3.  Budjettisuunnitelma ja budjetinosiot (Alhola & Lauslahti, 2005, 101; Ikähei-

mo, Lounasmeri & Walden, 2005, 167) 

Valitussa esimerkissä budjetointi aloitetaan myyntibudjetin laatimisella eli tulevan 

vuoden myynnin määrällisen ja rahallisen tuloksen arvioimisella. Myynnin arvioinnin 

tulokseen vaikuttavat organisaation strategia sekä markkinaoletukset, kuten hintake-

hitys ja esimerkiksi myynnin aikaisempi kehitys. Nämä myynnin arvioimiseen käytet-
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tävät keinot kuvaavat organisaation budjetin kirjallista osaa. (Alhola & Lauslahti, 

2005, 107) 

Valitussa esimerkissä myyntibudjetin vaikutus muihin alabudjetteihin on merkittävä. 

Suunnitellun myynnin määrä vaikuttaa valmistusbudjettiin ja sitä kautta suoraan osto- 

ja varastobudjettiin ja kustannusbudjettiin. Markkinoiden kehitys, esimerkiksi raaka-

aineiden hintakehitys, vaikuttaa myös eri osabudjetteihin laskevasti tai nostavasti 

markkinatilanteen mukaan. Osabudjeteilla pyritään purkamaan koko organisaation 

tavoitteet operatiiviselle tasolle ja osoittamaan keinot ja resurssit tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Tässä prosessissa budjetin kirjallisen osan sisältämä analyysi markkinois-

ta ja toimintasuunnitelma ovat merkittävässä roolissa. (Ikäheimo et al. 2005, 167) 

2.3 Perinteisen budjetointimenetelmän kritiikkiä 

Perinteistä budjetointia on kritisoitu paljon ja monesta eri näkökulmasta. Pohjimmil-

taan ongelmana on perinteisen budjetoinnin tuoma liian vähäinen lisäarvo organisaa-

tioon suhteutettuna sen vaatimaan aikaan ja resursseihin. Perinteistä budjetointia 

pidetään usein liikaa aikaa vievänä ja liian kalliina prosessina, mikä lisäksi aiheuttaa 

organisaatioiden sisäistä politikointia ja budjettipelaamista eikä suinkaan paranna 

organisaation suorituskykyä. Perinteisen budjetoinnin ongelmana on sen sisäänpäin 

kääntyneisyys ja vain lyhyen ajanjakson perspektiivi. Se ei onnistu yleisesti tuomaan 

organisaation strategiaa käytännön tasolle eikä se myöskään onnistu omistaja-arvon 

luomisessa keskipitkällä tai pitkällä ajanjaksolla. (Neely, Bourne & Adams, 2003, 23) 

Åkerberg (2006, 15) kritisoikin budjetointia liikaa aikaa ja resursseja vievänä, liian 

vähän arvoa luovana ja aitoa tavoitteen asetantaa heikentävänä prosessina. Hän ei 

kuitenkaan pidä perinteistä budjetointia lähtökohtaisesti huonona prosessina vaan 

sanoo, että väärin käytetty ja vuosia väärään suuntaan kehitetty budjetointitapa olisi 

parempi lopettaa ja rakentaa puhtaalta pöydältä uusi suunnittelujärjestelmä. 

Neely et al. (2003, 23), Horngren, Foster & Datar (2012) & Banham (2012, 43) ovat 

tahoillaan keränneet budjetoinnin eniten kritiikkiä saaneet ominaisuudet kokoon kuvi-

on 4 osoittamalla tavalla. Tutkimustuloksien perusteella voidaan hyvin todeta, että 

perinteinen budjetointi ei suinkaan aina ole eri organisaatioiden tavoitteiden kannalta 

paras mahdollinen johdon työväline. 
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Neely et al. (2003, 23) jakavat budjetoinnista saadun kritiikin koskemaan organisaati-

oiden kolmea erilaista kyvykkyyttä kuvion 4 osoittamalla tavalla: kilpailukykyinen stra-

tegia, liiketoimintaprosessit ja organisaationalinen kyvykkyys. Tässä kandidaatintyös-

sä noudatetaan samaa jakoperustetta myös muista lähteistä poimittujen kritiikin koh-

teiden osalta. 

 

Kuvio 4.  Budjetoinnin kritiikkiä (Neely et al. 2003, 23; Horngren et al. 2004 & Ban-
ham,  2012, 43) 

 

Kuviossa 4 esiintyvä kilpailukykyinen strategia -osio koskee pitkälti organisaation 

budjetin ja strategian näkökulmien ristiriitaisuuksia. Siinä missä esimerkiksi strategia 

tähtää kasvuun ja markkinoiden luomiseen, budjetointi vähentää luovaa ajattelua by-

rokraattisen luonteensa vuoksi ja perustuu yleensä menneeseen tietoon vähentäen 

näin samalla budjetoinnin hyötyjä liiketoimintaprosessien kannalta. Liiketoimintapro-

sessien osion alla esitetty kritiikki liittyy budjetointiprosessiin ja budjetin huonoon käy-

tettävyyteen operatiivisen johtamisen kannalta. Kolmantena oleva organisaationali-

nen kyvykkyys -osio käsittelee budjetoinnin aiheuttamia ongelmia organisaatioiden 

sisäisen viestinnän ja johtamiskulttuurin kannalta. 
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Kirjallisuudessa budjetointiprosessin raskaus, suuri työmäärä ja usein rutiininomai-

suus nousevat esille jokaisessa budjetoinnista tehdyssä tutkimuksessa. Kritiikki nä-

kyy organisaatiossa usein turhautuneisuutena budjetointiprosessia kohtaan. Coveney 

(1998, 19) kuvaa budjetointia hajanaiseksi tehtävien ja toimintojen sarjaksi eikä suin-

kaan yhtenäiseksi prosessiksi. Hänen mukaansa budjetointiprosessi rakentuu usei-

den eri työkalujen, kuten erilaisten ohjelmistojen ja strategiapapereiden, organisaati-

on eri osien analyysien, eri vaiheessa olevien budjettiversioiden ja erilaisista lähtö-

kohdista tehtyjen tulevaisuuden ennusteiden, pohjalta. Budjetointiprosessin demo-

kraattisen luonteen vuoksi useiden budjetointikierroksien jälkeen valmiiksi saatu bud-

jetti onkin luonteeltaan hajanainen ja sen tekemisessä on mennyt paljon työaikaa ja 

panoksia. Lopputuloksena on usein paljon virheitä sisältävä budjetti, josta ei ole hyö-

tyä tehokkaassa päätöksenteossa. (Järvenpää et al. 2010, 239) 

Tulevaisuuteen sijoittuvan budjetin tekeminen liian vähäisillä tiedoilla ja peilaamalla 

tulevan budjettikauden budjettia ainoastaan aikaisempiin budjetteihin ilman sen suu-

rempaa menneisyyden ja tulevaisuuden tarkastelua on saanut osansa budjetointiin 

kohdistuvasta kritiikistä. Pahimmillaan budjetointiprosessi alkaa siten, että ylin johto 

asettaa seuraavalle budjettikaudelle tuotto-odotukset ja tavoitteet. Usein tällaisissa 

tapauksissa organisaation eri osastot suunnittelevat budjettinsa aikaisempien budjet-

tikausien pohjalta pienentämällä tai suurentamalla lukuja sopivin paikoin, minkä jäl-

keen alabudjetit käyvät aikaa vievän ja tehottoman käsittelyn, jotta ne saadaan sovi-

tettua yhteen. Useiden peräkkäisten leikkausten ja tavoitteiden uusimisien jälkeen 

organisaation ylin johto toteaa budjetin tehdyksi. (Bunce, 1995, 255) 

Kuvatunlaisella prosessilla aikaansaatu budjetti onkin varsin heikko kuvaamaan yri-

tyksen tulevaisuuden tavoitteita ja se perustuu enemmän organisaation sisäiseen 

valtapeliin kuin strategiaan. Useasti koko organisaatiota koskevat leikkaukset toteute-

taankin niin sanotulla juustohöylämenetelmällä eli kaikilla organisaation tasoilla leika-

taan kaikista kustannuseristä tietty prosentuaalinen osa pois. Budjetoinnista koituvia 

hyötyjä vähentää myös prosessiin käytettävä ajanjakson pituus. Usein budjetin val-

mistuessa siinä käytetyt oletukset ja markkinatilanteet ovat jo muuttuneet radikaalisti, 

minkä seurauksena budjetti on jo valmistuessaan vanhentunut eikä ole sellaisenaan 

hyödyllinen. (Järvenpää et al. 2010, 239; Nik & Norhayat, 2003, 273) 
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Budjetin jäykkyys ja kaavamaisuus tulevat erityisesti esille, mikäli budjetti rakentuu 

suurien ennalta määrättyjen kustannuksen tai prosessien ympärille, kuten raaka-

aineiden. Mikäli näiden suurten erien kustannukset kasvaisivat esimerkiksi hinnan-

muutoksien vuoksi eikä budjettia voida korjata kesken budjettikautta, vääristyy toteu-

tunut budjetti väistämättä tai tuotannosta joudutaan karsimaan. (Järvenpää et al. 

2010, 239) Perinteinen budjetointi onkin suunniteltu ja saanut muotonsa nykypäivää 

paljon vakaampien markkinaolosuhteiden vallitessa, jolloin kilpailijoiden toimet oli 

helposti ennalta arvattavissa ja uusien alalle tulijoiden uhka oli vähäinen. Näin ollen 

perinteinen budjetointi ei vastaa nykypäivän tarpeita nopeasti muuttuvilla markkinoilla 

tilanteissa, joissa operatiivisen tason johtajien täytyisi reagoida asioihin mieluummin 

heti eikä vasta ylimmän johdon kanssa käytyjen keskusteluiden jälkeen. Jopa 78 % 

organisaatioista ei tee muutoksia budjettiin markkinatilanteen muuttuessa kuluvan 

budjettikauden aikana. (Fraser, 2001, 23)  

On myös kritisoitu aikaisemmin mainitun organisaatioiden sisäisen valtapelin osuutta 

budjetointiprosessissa. Kuvatun kaltaisella budjettipelillä voidaan vaikuttaa lopullisen 

budjetin lukuihin vahvistamalla oman osaston tulevaisuudennäkymiä, mutta samalla 

heikentyy koko organisaation arvonluomiskyky. (Järvenpää et al. 2010, 239) Budjet-

tipeliä voidaan harjoittaa organisaatioiden sisällä pahimmillaan esimerkiksi esittämäl-

lä budjetointiprosessin aikana vääristeltyjä tulevaisuudensuunnitelmia tai esittämällä 

negatiiviset asiat mahdollisimman hyvässä valossa, tai osa-tavoitteet neuvotellaan 

mahdollisimman alhaisiksi, jotta niiden saavuttaminen olisi helppoa. (Huang & Chen, 

2010, 947) 

Budjettiin sidottujen bonus- tai palkkiojärjestelmien kritisoiminen liittyy osin aikai-

semmin mainittuun budjettipelaamiseen. Toteutuneen budjetin käyttöä organisaatioi-

den henkilöstön palkitsemisessa on kritisoitu, sillä käytänne muodostaa ristiriidan 

henkilöstön ja organisaation edun välillä. Tällainen ristiriita syntyy helposti esimerkik-

si myyntiorganisaation sisällä, jos osa palkkiosta tai merkittävä bonus lasketaan yh-

den budjettikauden aikana syntyneiden kauppojen perusteella. (Waal, Hermkens-

Janssen & van de Ven, 2011, 318) Voidaan vaikkapa olettaa, ettei myynnin tulos tule 

riittämään bonuksien saantiin, minkä seurauksena osa kaupoista voidaan jättää te-

kemättä tai siirtää niiden teko seuraavalle bonusperiodille ja varmistaa tulevaisuu-

dessa saatavat bonukset. Tilanne voi olla myös päinvastainen, jolloin myyntiorgani-
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saatio yrittää vivuta pian saatavien bonuksien summaa mahdollisimman isoksi keinol-

la millä hyvänsä, esimerkiksi liian aggressiivisella myynnillä tai organisaation etujen 

kannalta liian suurilla alennuksilla tai epäedullisilla myyntiehdoilla. (Hope & Fraser, 

2003, 108) 

Jensen (2003, 380) kuvaa vastaavanlaista budjettipeliä vuosittain toistuvana kaikkien 

tiedossa olevana ”vitsinä”. Hänen mukaansa budjetteihin perustuvat palkkiojärjestel-

mät pakottavat organisaatioiden työntekijöitä valehtelemaan tuloksistaan ja organi-

saatioiden sisäisistä tarpeista samalla, kun systeemi rankaisee organisaatioiden etu-

ja ajavia työntekijöitä. Budjetteihin perustuvasta palkkiojärjestelmästä muodostuu 

helposti organisaatiossa ylhäältä alaspäin etenevä ketju, jossa jokaiselle ketjun jäse-

nelle tulee ylempää tavoitteet ja tavoitteena  olevat tulokset. Systeemistä tekee erit-

täin vaarallisen tilanteet, joissa organisaation ylimmällä johdolla ei ole tarvittavaa tie-

toa organisaation liiketoiminnallisista prosesseista ja tulontuottamiskyvyistä eikä 

alemmilla johtoportailla ole vaikutusvaltaa asetettuihin tavoitteisiin.  

Edellä kuvattu bonuksien sitominen budjetin  toteutumaan liittyy budjettipelaamisen 

lisäksi toiseen paljon kritisoituun asiaan: vain lyhyen aikavälin rahamääräisten tavoit-

teiden huomioon ottamiseen budjetoinnissa. Toinen mahdollinen ääripää käytettäes-

sä vain lyhyen aikavälin rahamääräisiä mittareita liittyy yrityksen ostotoimintaan. 

Mahdollinen skenaario on turhien hankintojen tekeminen, jotta päästään budjetin 

osoittamaan rahamääräiseen summaan ainoastaan tulevaisuudessa mahdollisen 

budjettileikkauksien vuoksi olettaen, että leikkaukset tehdään sieltä, missä budjetti on 

alitettu. (Waal et al. 2011, 318) 

Kirjallisuudessa esitetyn budjetoinnin kritiikin kohteena on varsin usein myös organi-

saatioiden sisäinen budjettiohjaus tai –valvonta. Budjetointiprosessin yhteydessä 

budjettiohjaus on yleensä satunnaista ja yleispiirteistä eikä se noudata mitään suun-

nitelmaa. Tämä johtaa usein siihen, että henkilöstö kyseenalaistaa koko budjetoinnin 

ja budjetointi aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia. Budjettiohjauksen heikkouden lisäksi 

myös budjetin yhteys organisaation strategiaan on saanut paljon kritiikkiä osakseen. 

Usein strategia ja budjetti ovatkin täysin erillään toisistaan ja niiden välillä ei ole tar-

vittavaa vuorovaikutusta, minkä seurauksena organisaation taloushallinnolla ei vält-

tämättä ole tarpeeksi kattavaa kuvaa organisaation toiminnasta. (Blumentritt. 2006, 

75; Järvenpää et al. 2010, 239) 
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3. Vaihtoehtoisia budjetointimenetelmiä 

 

3.1 Budjetoinnin muutoksia 

Kuten aiemmassa kappaleessa esitettiin, on budjetointi kerännyt paljon kritiikkiä 

osakseen muun muassa raskaana ja osin turhana prosessina. Kritiikin seurauksena 

budjetoinnin kehittämiselle annetaan yleensä kaksi toisistaan eroavaa vaihtoehtoa: 

perinteisen budjetoinnin kehittäminen ja budjetoimattomuus. Ensiksi mainittu painot-

taa perinteiseen budjetointiin tehtäviä radikaaleja muutoksia koko prosessin paran-

tamiseksi (better budgeting) ja jälkimmäisen mielipiteen mukaisesti budjetointi pitäisi 

hylätä kokonaan (beyond budgeting). Näiden vaihtoehtojen välissä on luonnollisesti 

kolmaskin vaihtoehto, jossa sovelletaan kahden aiemmin mainitun suuntauksen omi-

naisuuksia organisaatioiden tarpeista riippuen, eli niin kutsuttu edistynyt budjetointi 

(advanced budgeting). (Rickards, 2008, 571) Tässä tutkielmassa käytetään Rickard-

sin esittelemää jakoa erilaisista budjetointimenetelmistä, koska esitellyn jaon kautta 

voidaan jakaa paremmin erilaiset budjetointimenetelmät suhteessa perinteiseen bud-

jetointiin. 

Esitettyjen budjetointityylejä kuvaavien termien suomennokset vaihtelevat suomalai-

sessa kirjallisuudessa paljon eri tutkijoiden välillä. Tässä kandidaatintyössä käytetään 

suomennoksia ”perinteisen budjetoinnin kehittäminen” (better budgeting), ”edistynyt 

budjetointi” (advanced budgeting) ja ”budjetoimattomuus” (beyond budgeting). Näillä 

termeillä kuvataan budjetoinnin ongelmien erilaisten ratkaisutapoja eikä suinkaan 

konkreettisia keinoja suorittaa organisaatioiden budjetointiprosessi. 

Luontevana kehityssuuntana on ollut budjetointiprosessin keventäminen. Keventää 

voidaan useilla eri tavoilla organisaatioiden muodon ja budjetointiprosessin luonteen 

mukaan. Yksinkertaisimpia tapoja toteuttaa prosessin keventäminen on esimerkiksi 

budjetointikierroksien vähentäminen, tiedonhallinnan tehostaminen ja eri organisaa-

tiotasojen tehtävien uudelleensuunnittelu. Organisaatioiden eri tehtävien uudelleen-

organisointi voidaan toteuttaa esimerkiksi automatisoimalla syöttötietoja tai järjestä-

mällä ylimmän taloushallinnon ja eri tulosyksikkötasojen vastuunjako uudestaan niin, 
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että ylemmälle taholle annetusta tiedosta suodatetaan tulosyksiköiden vähempiarvoi-

nen informaatio. (Järvenpää et al. 2010, 237) 

Budjetoinnin ja strategian vähäinen yhteys voidaan ratkaista esimerkiksi muuttamalla 

budjetointiprosessia tai ottamalla käyttöön strategian toteutumista kuvaavia mittareita 

koko organisaation tasolla. Ongelma voidaan myös ratkaista esimerkiksi pilkkomalla 

strategian pitkän aikavälin tavoitteet helpommin saavutettaviksi osatavoitteiksi eri 

prosessien alle. Yksi yksinkertainen tapa korjata ongelma on käyttää tehokkaammin 

hyväksi budjetoinnin yhteydessä tulevaisuudesta tehtyä markkinatutkimusta. (Jär-

venpää et al. 2010, 237) 

Budjetointiprosessin yhteydessä harjoitettua budjettiohjausta ja sisäisen analyysin 

tuloksia on mahdollista korjata esimerkiksi lisäämällä viestintää taloushallinnon ja eri 

yksiköiden välillä tai parantamalla eri prosessien kustannusten allokointia ja rapor-

tointia.  Tilannetta voidaan korjata myös esimerkiksi budjetointiprosessin avaamisella 

ja prosessiajattelun lisäämisellä organisaatiossa. Parhaimmillaan ”siiloajattelun” pois 

kitkemisellä voidaan löytää organisaation sisältä uusia liiketoimintamalleja ja kilpai-

luetua suhteessa muihin markkinoilla toimijoihin. (Järvenpää et al. 2010, 237) 

Osa organisaatioista on muuttanut koko budjetointiprosessiaan vastaamaan parem-

min tarpeitaan vastaaviksi tai osa on jopa kokonaan luopunut budjetoinnista ja kor-

vannut sen muunlaisilla toiminnanohjausjärjestelmillä. Tässä kandidaatintyössä läh-

detään tarkastelemaan perinteisen budjetointia korvaavia menetelmiä Rickardsin 

esittämien kolmen erilaisen budjetointityylien kautta. On hyvä huomata, että erilaiset 

budjetointimenetelmät on kehitetty erilaisten organisaatioiden tarpeita ajatellen. Esi-

merkiksi myyntitoimintaan keskittyvän organisaation tarpeet eroavat hyvin paljon ver-

rattuna selvästi projektimuotoisesti toimivaan organisaatioon. Vaikkakin erilaisten 

budjetointimenetelmien taustat ovat erilaisia, ne on kaikki suunniteltu samaa tavoitet-

ta silmällä pitäen eli vastaamaan paremmin organisaatioiden tarpeita ja olemaan en-

tistä kustannustehokkaampia. 

 



 18 

3.2 Perinteisen budjetoinnin kehittäminen 

Perinteisen budjetoinnin kehittämisellä tarkoitetaan suuntausta, jossa perinteistä bud-

jetointia pyritään kehittämään ja tukemaan paremmin organisaatioiden tarpeita nou-

dattaen kuitenkin perinteisen budjetoinnin muotoa ja prosessia (Rickards, 2008, 571). 

Sitä voidaankin pitää esimerkiksi taloushallinnon pyrkimyksenä tehostaa budjetointi-

prosessiaan parantamalla vuosibudjetin rakennetta ja toteutustapaa vastaamaan pa-

remmin markkinoiden muutoksia vuositasolla. Esimerkiksi perinteisen budjetoinnin 

kehittämiseen tähtääviä budjetointimenetelmiä ovat nollapohjainen ja toimintaperus-

teinen budjetointi. Tässä kandidaatintyössä otetaan tarkempaan käsittelyyn nolla-

pohjainen budjetointi, koska sen avulla voidaan vastata tiettyihin perinteistä budje-

tointia vastaan esitettyihin kritiikin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi kritiikkiin budje-

toinnin jäykkyyttä ja kaavamaisuutta vastaan.  

Nollapohjainen budjetointi vaatii toimiakseen jokavuotisen budjetointiprosessin, jonka 

aikana jokainen meno arvioidaan erikseen sen tulontuottamismahdollisuuksien mu-

kaan. Budjetointimenetelmä tunnetaan myös nimellä tarveperusteinen budjetointi. 

Kyseinen menetelmä pakottaa organisaation johdon ajattelemaan vuosittain uudel-

leen organisaation koko liiketoiminnan ja rakentamaan sen uudelleen. Prosessin 

myötä organisaation eri toimintoja ja kuluja tarkastellaan ja verrataan olemassa ole-

viin vaihtoehtoihin. (Maturi, 2009, 70) 

Nollapohjaisen budjetoinnin eri vaiheet voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: toi-

mintojen erotteleminen omiksi kokonaisuuksikseen, eroteltujen kokonaisuuksien ana-

lysointi ja listaaminen organisaation niistä saamien hyötyjen perusteella ja lopuksi 

käytettävissä olevien resurssien jakaminen koordinoidusti (Suver & Brown, 1977, 77). 

Näiden kolmen vaiheen aikana organisaation johto joutuu käsittelemään kunkin bud-

jettikohdan erikseen ja vertailemaan toteutettavissa olevia vaihtoehtoja keskenään, 

minkä perusteella budjetti käytännössä laaditaan alusta alkaen vuosittain. Käytän-

nössä prosessin aikana erotellut budjettikokonaisuudet voivat sisältää hyvinkin yksi-

tyiskohtaista tietoa eri kokonaisuuksien kustannuksista ja tuotto-odotuksista tai vain 

pelkistetyn kuvan suuremmasta kokonaisuudesta. Informaation määrä riippuukin 

usein organisaatioiden sisäisistä rakenteista ja vastuunjaosta eri organisaatiotasojen 

välillä. 
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Toimiakseen nollapohjainen budjetointi vaatii tarkempaa ja ajantasaisempaa infor-

maatiota organisaation liiketoiminnasta ja toimivan tiedonjakojärjestelmän organisaa-

tion sisälle. Organisaation tulisikin olla orientoitunut yhteisen päämärän saavuttami-

seen ja tarvittaessa sopeutua erilaisiin tilanteisiin, jotta nollapohjainen budjetointi 

mahdollistaisi halutunlaisen lopputuloksen. Käytännössä nollapohjainen budjetointi 

vaatii toimiakseen organisaation ylimmän ja operatiivisen johdon tuen taakseen. 

(Reed, 1985, 84) 

Budjetointimenetelmän heikkoutena on sen vaatima työmäärä suhteessa perintei-

seen budjetointiin, ja vaarana on myös, että johtajat käyttävät vuodesta toiseen sa-

moja argumentteja hyväksyessään kuluja. Todennäköisesti suurin mahdollinen hyöty 

tästä budjetointimenetelmästä on nopeasti muuttuvilla ja selvästi projektimuotoisilla 

liiketoiminnan alueilla, kuten esimerkiksi markkinointi-, koulutus-, rakennus- ja tutki-

musaloilla. (Atrill & McLaney. 2009,193) Esimerkiksi rakennusalalla budjetti perustuu 

organisaation saamiin toimeksiantoihin ja on tämän seurauksena hyvinkin kontrolloi-

tavissa vuosittaisella tasolla. Vakiintuneilla ja suuren pääoman vaativilla toimialoilla 

esitelty menetelmä ei sovellu käytettäväksi. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi 

pankki- ja vähittäistavarakaupan alat. Esimerkiksi pankkialalla budjetit perustuvat 

suuriin tase-eriin, joiden vaihtuvuus vuosittain on vähäistä, minkä seurauksena nolla-

pohjainen budjetoinnin vaatimat laskutoimitukset olisivat erittäin työläitä eivätkä toisi 

juurikaan lisähyötyä organisaatiolle. 

 

3.3 Edistynyt budjetointi 

Edistynyt budjetointi -käsite tarkoittaa perinteisen budjetoinnin kehittämistä radikaa-

listi ja jopa vuosibudjetoinnin hylkäämistä ja uudenlaisen budjetointijärjestelmän käyt-

töönottamista (Rickards, 2008, 571). Sillä pyritään tehostamaan organisaation sisäis-

tä taloushallintoa ja organisointia. Tavoitteena on kehittää organisaation tarpeita pa-

remmin tukeva järjestelmä ja vähentää budjetoinnista syntyviä kuluja verrattuna pe-

rinteiseen budjetointiin. Esimerkkejä edistyneestä budjetoinnista ovat rullaava budje-

tointi tai Balanced Scorecardiin perustuvat budjetointimenetelmät. Tässä kandidaatin-

työssä otetaan tarkempaan tarkasteluun rullaava budjetointi edistyneen budjetoin-

nin menetelmänä, koska sen avulla voidaan vastata tiettyihin perinteistä budjetointia 
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vastaan esitettyihin kritiikin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi budjetoinnissa käytettä-

vän informaation luotettavuuden ja epäolennaisuuden kritiikkiin. 

 Rullaavan budjetoinnin avulla voidaan tuoda organisaation budjetointiprosessi vas-

taamaan paremmin nopeasti muuttuvia markkinoita ja paremmin osaksi koko organi-

saation strategiaa. Rullaavan budjetoinnin ideana on toteuttaa budjetointiprosessi 

säännöllisenä toimintana osana organisaation taloushallintoa useammin kuin kerran 

vuodessa. Budjetointityylissä budjetti voidaan laatia esimerkiksi kuuden kuukauden 

tai jopa 18 kuukauden aikajaksolle, riippuen organisaation tarpeista. Kun budjetointi-

prosessi tehdään useammin kuin kerran vuodessa, on sen yhteys kulloiseenkin 

markkinatilanteeseen paljon suurempi kuin vuotuisen budjetin. Vuotuisessa budje-

toinnissa budjetin aikaperiodi on vain yksi vuosi, kun taas rullaavassa budjetoinnissa 

aikajaksotus voi olla paljon pidempi tai lyhyempikin. Tästä johtuen rullaava budjetointi 

vastaakin paremmin senhetkistä markkinatilannetta ja sitä voidaan käyttää paremmin 

hyödyksi liiketoiminta- ja strategiaprosesseissa. (Lynn & Madison, 2004, 60; Mont-

gomery, 2002, 42) 

Rullaavan budjetoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa on käytettävä koko organi-

saation keräämää informaatiota tehokkaasti hyödyksi ja organisaatioiden eri osien 

välisen viestinnän tulisi olla tehokasta ja ajantasaista. Esimerkiksi organisaation  

markkinointi-, tuotanto- ja taloushallinto-osastoiden välisen kommunikaation tulisi 

toimia vuoropohjaisesti. Markkinaosastolta tulevan hyvän tai huonon uutisen tulevai-

suuden markkinatilanteesta pitäisi heijastua tuotanto-osastolla tehtäviin suunnitelmiin 

seuraaville periodeille, mikä puolestaan heijastuisi taloushallinto-osaston puolella 

tehtäviin laskelmiin rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. (Clarke & West, 2007, 

38) 

Budjetointityylin etuna on lisäksi sen suora yhteys sekä strategiaan ja toiminnassa 

olevan liiketoiminnan ennusteisiin. Siinä missä vuotuinen budjetointi tarkastelee stra-

tegian ja liiketoiminnan välistä yhteyttä kerran vuodessa, rullaavassa budjetoinnissa 

tuo sama tarkastelu tehdään paljon useammin. Tämän seurauksena strategisen 

suunnittelun ja budjetointiprosessin välinen eroavaisuus vähenee. Ideaalitilanteessa 

rullaavassa budjetoinnissa käytetään tehokkaasti hyödyksi organisaation sisäistä ja 

ulkoista informaatiota markkinoiden muutoksista ja tätä tietoa hyödynnettäisiin orga-

nisaation strategian ja liiketoiminnan suunnittelussa, minkä seurauksena voitaisiin 



 21 

muodostaa yksityiskohtainen budjetti valitulle ajanjaksolle kuvion 5 mukaisesti. Ky-

seisessä menetelmässä budjetointi nähdään jatkuvana toimintona, joka täydentää 

organisaation strategiaa ja liiketoiminnan suunnittelua. (Montgomery, 2002, 41; Lynn 

et al. 2004, 60) 

 

Kuvio 5.  Budjetoinnin, strategian ja liiketoiminta ennusteiden välinen yhteys (Mont-
gomery, 2002, 42)  

 

Käytännössä rullaava budjetointi vaatii toimiakseen organisaatiolta tehokkaan ja en-

nen kaikkea toimivan tietojärjestelmän. Järjestelmän tehtävä on toimia koko organi-

saation tasolla tietoa luovana ja keräävänä systeeminä, jonka perusteella voidaan 

tehdä tarpeeksi tarkkoja ennusteita toimialan tulevaisuudesta. Järjestelmän tulisi kye-

tä käyttämään tehokkaasti organisaation sisäistä ja ulkoista tietoa ja soveltaa niitä 

tukemaan organisaation omia tavoitteita. Käytännössä tämä toteutetaan usein erilai-

sella tietoteknisellä ohjelmistolla, vaikka perinteinen Excel-taulukkokin voisi ajaa sa-

maa asiaa. Rullaavassa budjetoinnissa on tärkeää huolehtia siitä, että budjetointipro-

sessi on strateginen ja siinä hyödynnetään tehokkaasti organisaation keräämää tie-

toa, muutoin on vaarana, että menetelmä on ainoastaan vuotuisen budjetoinnin kor-

vike. Mikäli rullaava budjetointi toteutetaan toimivasti,  sitä voidaan hyödyntää niin 
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lyhyen kuin pitkän aikavälin liiketoiminnallisessa suunnittelussa. (Lynn et al. 2004, 

63; Montgomery, 2002, 44) 

Yleisesti ottaen rullaavaa budjetointia voidaan pitää hieman työläämpänä menetel-

mänä verrattuna perinteiseen budjetointiin. Näin ollen rullaavaa budjetointia ei ole 

kannattavaa käyttää toimialoilla tai organisaatioissa, joissa perinteistä budjetointia 

parantamalla voidaan saavuttaa tarvittavat lisähyödyt. Parhaimmillaan rullaava bud-

jetointi soveltuukin tuotanto- tai myyntipainotteisilla toimialoilla tai organisaatioissa. 

Esimerkiksi telemarkkinoilla toimiva organisaatio voi hyötyä rullaavasta budjetoinnis-

ta, sillä menetelmän kautta organisaatio saa ajantasaista informaatiota markkina-

muutoksista ja voi tarvittaessa muuttaa hinnoittelustrategiaansa muutaman kuukau-

den varoituksella. Toinen hyvä esimerkki rullaavan budjetoinnin mahdollisuuksista 

löytyy myyntiorganisaatioista, joissa myynti on sesonkiluotoista. Rullaavaa budjetoin-

tia hyödyntämällä voidaan tällöin tarkemmin suunnitella organisaation lyhyen aikavä-

lin kulu- ja tuottorakennetta ja toisaalta rullaavan budjetoinnin hyödyt heijastuvat 

osaltaan myös varastonhallintaan. 

3.4 Budjetoimattomuus 

Budjetoimattomuus ei sinällään ole mikään yksittäinen budjetointimenetelmä, vaan 

oikeastaan johtamissuuntaus, jossa hylätään perinteinen budjetointi kokonaan ja kor-

vataan se muunlaisilla johtamisen työkaluilla. Sitä voidaankin kuvata johtamisfiloso-

fiana, jossa  alaisten motivoiminen ja strategialähtöisyys ovat saaneet tavallista suu-

remman merkityksen. (Rickards, 2008, 587) Itse terminä budjetoimattomuus on vielä 

varsin vakiintumaton käsite suomalaisessa kirjallisuudessa ja usein siitä käytetään 

sen englanninkielistä nimitystä beyond budgeting. Tässä kandidaatintyössä budje-

toimattomuus otetaan lähempään tarkasteluun, koska se on saanut erittäin paljon 

huomiota uudemmissa budjetointia käsittelevissä tutkimuksissa ja sen avulla voidaan 

vastata perinteistä budjetointia vastaan esitettyihin kritiikin osa-alueisiin, kuten esi-

merkiksi budjettipelaamista koskevaan kritiikkiin. 

Budjetoimattomuus ei siis ole minkään yksittäisen johtamisjärjestelmän synnyttämä 

lopputulos, vaan siinä hyväksikäytetään useita erilaisia johtamisjärjestelmiä aina ky-

seessä olevan organisaation tarpeista riippuen. Vaikkakin termi budjetoimattomuus 

viittaa siihen, ettei menetelmässä laadita lainkaan budjetteja, voidaan budjetointia silti 
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käyttää osana menetelmää. Erona vuotuiseen tai rullaavaan budjetointiin on, että 

menetelmän sisältämä budjetointi ei ole suuressa roolissa vaan vain pieni osa suu-

rempaa kokonaisuutta. (Rickards, 2008, 587; Fraser, 2001, 22) 

Budjetoimattomuus perustuu kahdentoista perusperiaatteen varaan kuvion 6 mukai-

sesti. Nämä periaatteet ovat jaettavissa kahteen eri ryhmään: joustavan organisaati-

on luomiseen ja mukautuvan johtamisprosessin suunnittelemiseen. Budjetoimatto-

muus vaatii toimiakseen organisaatiolta näiden kahdentoista perusperiaatteen sisäis-

tämisen, jotta organisaatio saisi mahdollisimman paljon hyötyä menetelmästä. (Fra-

ser, 2001, 22; Waal. 2005, 56) 

 

Kuvio 6. Budjetoimattomuuden perusperiaatteet  
(Waal, 2005, 56; Fraser, 2001, 22) 

 

Näiden kahdentoista perusperiaatteen varaan rakentuva johtamisjärjestelmä edellyt-

tää koko organisaation työntekijöiden sitoutumista tavoitteiden saavuttamiseen. 
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Työntekijöiden sitouttaminen organisaation tavoitteisiin tapahtuu esimerkiksi bonus-

järjestelmien kautta, jotka perustuvat organisaation menestymiseen suhteessa kilpai-

lijoihin eikä suinkaan budjettiin asetettuihin lukuihin. Budjetoimattomuus tavoitteleekin 

aina parasta mahdollista tulosta eikä suinkaan budjetoinnin yhteydessä päätettyjä 

tavoitteita. Yhdessä tämä ideologia ja perusperiaatteet edesauttavat organisaatiota 

muodostamaan johtamisprosessin, jossa liiketoimintaprosessien ja strategian johta-

misesta muodostuu toisiaan täydentävä prosessi kuvion 7 mukaisesti. Samalla orga-

nisaation painopiste muuttuu budjettiperusteisesta johtamisjärjestelmästä strate-

giaperusteisempaan suuntaan ja teoriassa organisaatio omaksuu itse itseään kehit-

tävän prosessimallin.  (Player, 2003, 3; Fraser, 2001, 22; Hope & Fraser, 1999, 18) 

 

Kuvio 7. Budjetoimattomuus jatkuvana prosessina (Hope & Fraser, 1999, 18) 
 

Tärkein yksittäinen tekijä budjetoimattomuuden toimimisen kannalta on organisaation 

johtamiskäytännöiden muuttuminen ylhäältä alas etenevästä prosessista alhaalta 

ylöspäin eteneväksi prosessiksi. Tällä tavoin voidaan reagoida nopeammin markki-

noilla tapahtuviin muutoksiin. Budjetoimattomuuden perustana on vahva asiakasläh-

töinen ajattelutapa. Toimiakseen organisaation tulee toimia yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi ja organisaation sisäisen kulttuurin täytyy tukea nopeata informaation 

leviämistä. Tällä tavoin voidaan muodostaa johtamisprosessi, joka auttaa tuottamaan 

lisäarvoa entiseen verrattuna ja vähentää osaltaan organisaation sisäistä byrokratiaa. 

(Player, 2003, 3, 8; Waal, 2005, 58) 

Budjetoimattomuus on huomattavasti työläämpi ja haastavampi johtamissuuntaus tai 

–työkalu verrattuna perinteiseen budjetointiin. Toisaalta menetelmää hyödyntämällä 

organisaatio voi parhaimmillaan saavuttaa täysin uusia strategisia kilpailuedun lähtei-

tä ja saada huomattavaa sisäistä tehokkuutta verrattuna kilpailijoihinsa. 

Strategia 

Tavoitteet 

Suunnitel-
mat 

Ennusteet 

Raportit 
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4. Budjetoinnin yhteys strategiaan 

 

4.1 Strategian muodostuminen 

Strategisen budjetoinnin pitäisi perustua johtamistyyliin, jossa huomioidaan erityisesti 

organisaation pidemmän aikavälin tulon tuottamiskyky ja yhteys organisaation strate-

giassa määriteltyihin tavoitteisiin. Usein valitettavasti myös organisaatioiden strategi-

at ovat jo lähtökohtaisesti tehty epäjohdonmukaisesti ja organisaatioiden tavoitteita 

huonosti palveleviksi. (Hastings, 1996, 25) Tästä johtuen budjetin epäonnistuminen 

voi johtua myös organisaation strategisten valmiuksien puutteista eikä ainoastaan 

heikosta taloushallinnallisesta osaamisesta. 

Organisaatioilla voi myös olla useita erilaisia strategioita riippuen organisaatioiden 

rakenteista. Tämä voi johtua esimerkiksi eri tuoteryhmien tai markkina-alueiden 

eroavaisuuksista. Vaihtoehtoisille strategioille pitäisi kullekin muodostaa omat budjet-

tinsa näiden rahoituksellisten ja liiketoiminnallisten eroavaisuuksien perusteella. Te-

hokkaassa organisaatiossa on luonnollista, että eri liiketoiminta-alueiden strategioita 

vertaillaan keskenään ja organisaatiot valitsevat näistä toteutettaviksi parhaimmat 

mahdollisimman hyvän liiketoiminnallisen tuloksen saavuttamiseksi. (Vaznoniene, 

2012, 160) Hyvä esimerkki tästä on VR:n matkustaja- ja tavaraliikenteen eroavaisuu-

det. Molemmilla liiketoiminta-alueilla tarvitaan samat perusedellytykset eli toimiva 

rataverkko ja kalusto. Eroavaisuudet tulevat esille tarkasteltaessa eri liiketoiminta-

alueiden asiakkaita, joiden tarpeet eroavat suurestikin toisistaan. Tämän seuraukse-

na näille kahdelle eri liiketoiminta-alueelle tulisikin olla toisistaan erillään olevat bud-

jetit. 

 

4.2 Budjetoinnin merkitys 

Organisaation liiketaloudellinen kyvykkyys voidaan jakaa karkeasti taloudelliseen ja 

strategiseen osaan. Strateginen osa kuvaa yrityksen tavoitteita ja keinoja näiden ta-

voitteiden saavuttamiseksi, ja taloudellinen puoli pitää sisällään rahamääräiset tulok-

set ja työvälineet niiden arvioimiseen. (Blumentritt, 2006, 73) Voidaan pitää selvänä 
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asiana, että hyvin johdetussa yrityksessä yrityksen strategialla ja budjetoinnilla on 

selvä yhteys toisiinsa. Tällöin voidaankin puhua niin sanotusta strategisesta budje-

toinnista. Tällä termillä tarkoitetaan strategian ja budjetointiprosessien nivoutumista 

yhteen ja kokonaan uusien toimintojen ja uudenlaisen osaamistarpeen tunnistamista. 

Strategista budjetointia tarvitaan, kun yrityksen tavoitteena on laajentua kokonaan 

uusille markkinoille tai toimialoille. Tällaisiin operaatioihin tarvitaan yrityksen johtota-

son tukijoita, omia projektiryhmiä ja oma budjetti. (Järvenpää, Partanen & Tuomela, 

2005, 166)  

Siinä missä budjetoinnissa asetetaan organisaatioille tai organisaatioiden yksittäisille 

henkilöille tulostavoitteita, tulisi budjetista selvitä riittävän tarkka ennuste yrityksen 

rahavirroista. Näistä kahdesta tehtävästä johtuen budjetit ovat aina kompromisseja ja 

usein puutteellisia budjetissa esiintyvien yksittäisten tehtävien kannalta. (Pellinen, 

2005, 109) Siksi on tärkeää kyetä sitouttamaan budjetointiprosessin kannalta merkit-

tävät organisaation vastuuhenkilöt toimimaan organisaation edun kannalta parhaim-

malla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi rullaavan budjetoinnin avulla voidaan luoda 

organisaatioiden merkittäville vastuuhenkilöille pitkäjänteisiä ja kannustavia bonus-

järjestelmiä. Rullaavalla budjetoinnilla voidaan myöskin asettaa järkeviä tavoitteita 

koko organisaation toiminnalle. Tällaisissa tapauksissa budjetista tulevien tavoittei-

den tulisi olla linjassa organisaation koko strategian kanssa. 

Käytännössä budjetointiprosessissa muutetaan yrityksen strategia konkreettiseksi 

toimintasuunnitelmaksi ja arvioidaan strategian toteuttamiseksi tarvittavien resurssien 

riittävyyttä. Budjetoinnin yksi tehtävä onkin ennustaa yrityksen kykyä tuottaa kassa-

virtoja yritykselle kulloinkin olemassa olevien strategioiden pohjalta ja näin arvioida 

strategioiden toimivuutta. Strategioiden tulisikin olla aina ajan hermoilla ja tähdätä 

tulevaisuudessa tulevien kassavirtojen kasvattamiseen eikä lyhyen tähtäyksen liike-

toiminnalliseen suunnitteluun. Tässä kohdassa tulee esille budjetointiprosessin tär-

keys, sillä budjetoinnin yksi tehtävä on mitoittaa kulloinkin käytössä olevat resurssit 

strategian tavoitteiden kannalta olennaisiin prosesseihin ja toimia varoittavana järjes-

telmänä. Vaikka liiketoiminta pohjautuisikin kuinka hyvään strategiaan tahansa, bud-

jetoinnilla voidaan varmistaa yrityksen maksukykyisyyden ja toiminnan jatkuvuuden 

edellytykset. (Pellinen, 2005, 110) Erityisesti rullaava budjetointi on suunniteltu orga-

nisaation maksukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden näkökulmien kannalta. Toisaalta 
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budjetoimattomuudellakin voidaan saavuttaa haluttu toiminnan valvonnan taso. Ero 

rullaavan budjetoinnin ja budjetoimattomuuden välillä tämän kaltaisissa tilanteissa ei 

ole kovinkaan suuri. Mahdollinen ero perustuu enemmän organisaatiossa omaksut-

tuihin käytänteisiin kuin eroavaisuuksiin budjetointi menetelmien välillä. 

Yrityksen ylimmän johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on yrityksen strategian määrit-

teleminen. Ylin johto tekee pitkän aikavälin suunnitelmia, esimerkiksi suunnitelmia 

uusien markkinoiden valtaamiseksi, yrityskauppojen tekemiseksi, markkinaosuuden 

kasvattamiseksi ja uusien tuotealueiden ottamiseksi osaksi yritystoimintaa. Yritysjoh-

don tekemät strategisen tason suunnitelmat antavat pohjan budjetoinnille ja vuosit-

taisten tavoitteiden asettamiselle. (Eklund & Kekkonen, 2011, 147) Toimivaa budjet-

tia ei voida suunnitella ilman ylimmän johdon asettamaa strategiaa; toisaalta organi-

saation strategia ei todennäköisesti ole toimiva ilman pohjana ollutta taloudellista ar-

viota yrityksen tilanteesta. (Blumentritt, 2006, 74) Tämänkaltaisissa tilanteissa budje-

toimattomuus voi tuoda organisaation ylimmälle johdolle merkittävää lisä-arvoa. Bud-

jetoimattomuudessa käytetäänkin hyväksi lukuisia erilaisia johtamisjärjestelmiä ja 

perinteinen numero pohjoinen budjetointi on vain yksi sen osa-alueista. Esitetyssä 

budjetointimenetelmässä hyväksikäytetäänkin johdon kannalta merkittäviä johtamis-

järjestelmiä, joista osa voi perustua organisaation tulevaisuuden arviointiin, mahdol-

listen yrityskauppojen vaikutuksien arvioimiseen erilaisissa taloudellisissa tilanteissa  

ja osa esimerkiksi organisaation tehokkuuden historialliseen tarkasteluun. 

Yrityksen taktinen taso edustaa yhden vuoden tai budjettiajanjakson tason ohjausta. 

Taktisella tasolla budjetista ja budjetoinnista vastaavat tulosyksikkötason johtajat, ja 

budjetti onkin heidän toimintaansa ohjaava työkalu. Vuosibudjetti sisältää tarkat tu-

losyksikkökohtaiset tulostavoitteet, resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja 

käytettävissä olevat toiminnot. Hyvä esimerkki taktisen tason päätöksistä on vuosi-

kohtaisen myynnin tavoitteiden asettaminen. Operatiivinen taso puolestaan käsittelee 

taktisella tasolla asetettujen tavoitteiden saavuttamista jokapäiväisellä tasolla. (Ek-

lund & Kekkonen, 2011, 148) Nollapohjainen budjetointi sopii hyvin vastaavanlaiseen 

tarpeeseen budjetointi menetelmän määräaikaisuuden vuoksi. Menetelmän perusta-

na on vuosittainen budjetointiprosessi, jonka aikana organisaation tai sen osan koko 

budjetti käydään tarkasti lävitse.  
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4.3 Budjetointi- ja strategiaprosessin yhteenliittyminen 

Yhdistämällä strategisen suunnittelun ja budjetointiprosessin organisaatioiden johta-

jilla on paljon paremmat edellytykset analysoida yrityksen strategista ja taloudellista 

tilannetta, minkä ansiosta heillä on mahdollista vastata entistä paremmin kysymyk-

siin, mitä yrityksen pitää tehdä ja kuinka suunnitelmat kustannetaan. Yhdistämisen 

ansiosta organisaation johtajilla on mahdollista vastata molempiin kysymyksiin yhtä 

aikaa ja saada aikaiseksi strategian ja budjetoinnin liittäminen yhteen. (Blumentritt, 

2006, 75) 

Organisaation strategian suunnittelussa ensimmäinen vaihe on selvittää yrityksen 

nykyinen tilanne ja ymmärtää organisaation tavoitteet. Tähän voidaan käyttää esi-

merkiksi PEST- tai SWOT-analyysejä. (Dace, 2004, 44) PEST- analyysin lyhenne 

tulee englannin kielen sanoista poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja teknologinen 

analyysi. Kyseisellä analyysillä voidaan kartoittaa esimerkiksi eri organisaatioiden 

ulkopuolisten voimien vaikutuksia organisaation liiketoimintaan. Vastakohtaisesti 

SWOT-analyysillä voidaan kartoittaa organisaation sisäisiä vahvuuksia, heikkouksia, 

mahdollisuuksia ja uhkia. Muun muassa näitä kahta analyysikeinoa hyödyntämällä 

voidaan kerätä helposti informaatiota organisaation sisäisestä ja ulkoisesta tilantees-

ta. Tiedon hyödyntäminen ja sen valitseminen on kuitenkin tärkeä ja kriittisesti tehtä-

vä päätös, sillä valitun tiedon täytyy täyttää kyseessä olevan organisaation keskeiset 

tarpeet eikä suinkaan sen kannalta epärelevantteja tarpeita (Frezatti et al. 2011, 

243).  

Budjetointi- ja strategiaprosessin yhtyeenliittämistä erillisinä prosesseina kuvataan 

kuviossa 8. Kuvion mukaisesti molemmat prosessit voidaan kuvata erillisinä toimina, 

jotka tukevat ja täydentävät toinen toisiaan. Strategisen näkökulman voidaan sanoa 

kuvaavan organisaation pidemmän aikavälin tavoitteita ja budjetin puolestaan orga-

nisaation lyhyemmän aikavälin tavoitteita ja suunnitelmia. Liittämällä nämä kaksi eril-

listä prosessia yhteen voidaan kehittää organisaation strategisia ja taktisia suunni-

telmia ja tavoitteita yhtenäisenä kokonaisuutena. Näin voidaan välttää, ettei organi-

saation strategiassa esiinny taloudellisti mahdottomia tavoitteita, ja taata, että opera-

tiivinen suunnittelu tähtää strategian mukaisiin tavoitteisiin. (Frezatti et al. 2011, 243) 
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Yrityksen strategiaprosessi ja budjetointi parhaimmillaan nivoutuvatkin yhteen toisi-

aan tukevaksi prosessiksi kuvion 8 mukaisesti. Kuviossa hahmotellaan strategisen 

suunnittelun ja budjetoinnin väliset vaiheet peräkkäisiksi toimenpiteiksi, minkä seura-

uksena näiden yhteys kasvaa. Ideana on liittää strategia ja budjetointi toisiinsa joh-

tamisen keskeisten osa-alueiden eli suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan kautta. 

Prosessien sisältämä valvonta voi olla esimerkiksi budjettiohjausta, markkina-

analyysin tekemistä tai tehokkuusmittareiden tuloksien hyödyntämistä. Budjetointi-

prosessin yhteys strategiaan syvenee, mikäli prosessin aikana kyetään tuottamaan 

korjaavia toimenpiteitä strategian täsmentämiseksi ja kehittämiseksi. (Järvenpää et 

al. 2010, 208)  

Prosessien yhtyeenliittämisen kannalta on tärkeää taata organisaatioiden eri tasojen 

mahdollisimman tehokas viestintä ja estää mahdollisten viestinnän pullonkaulojen 

syntyminen. Toisaalta mikään yksittäinen mittari ei pysty onnistuneesti mittaamaan 

sekä organisaation toimintaa että sen johdon tekemisiä. Tämän lisäksi kyseisillä mit-

tareilla on vaikeuksia mitata strategista suoriutumiskykyä. Ongelma johtuu pitkälti 

strategian pidemmästä perspektiivistä verrattuna operatiiviseen toimintaan. Ongelma 

voidaan ratkaista liittämällä mittaristoon pidemmän aikavälin strategisia mittareita ja 

säätämällä koko mittaristo kuvaamaan paremmin organisaation tarpeita. (Suutari, 

2001, 10) Noudattaen kuvion 8 mukaista prosessien yhdistämistä organisaation bud-

jetointiprosessi saa huomattavaa lisä-arvoa suhteutettuna tilanteeseen, jossa pro-

sessit eivät ole toisiaan tukevia. Erilaisten mittareiden hyödyntäminen prosessissa 

edesauttaa organisaation budjetointiprosessin kehittymistä strategisempaan suun-

taan. Tämänkaltaisissa tilanteissa organisaatio on jo todennäköisesti siirtynyt perin-

teisestä budjetoinnista enemmän rullaavan budjetoinnin tai budjetoimattomuuden 

suuntaan organisaation tarpeista ja omaksutuista käytänteistä riippuen.  
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Kuvio 8.  Budjetointi- ja strategiaprosessin yhtyeenliittäminen (Järvenpää et al. 2010, 
209; Frezatti et al. 2011, 243). 

 

Tämän kehittämisen seurauksena strategian pohjalta asetettujen tavoitteiden ja näi-

den tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttaminen saa uutta 

sisältöä. (Järvenpää et al. 2010, 208)  Budjetoinnin ja strategiaprosessin välinen vuo-

rovaikutus tulisikin nähdä jatkuvana toimenpiteenä eikä ainoastaan syys-

marraskuussa tehtävän tulevan tilikauden budjetin yhteydessä olevana prosessina. 
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4.4 Budjetointityylin valinta 

Budjetointiprosessin hallinnan lisäksi myös budjetointimenetelmällä ja –tyylillä on 

merkitystä budjetointiprosessin johtamisessa. Budjetointimenetelmällä tarkoitetaan 

tässä tapauksessa yrityksen johdon valitsemaa järjestelmää toteuttaa budjetointi. 

Budjetointityylillä puolestaan tarkoitetaan budjetoinnin roolia yrityksessä ja ylimmän 

johdon ja työntekijöiden suhdetta budjetointiprosessissa. (Järvenpää et al. 2010, 214) 

Budjetointityylistä riippuen organisaatioiden strategisten tavoitteiden ja oletuksien 

eroavaisuudet voivat vaihdella paljonkin. Eroavaisuudet johtuvat johtajien ja työnteki-

jöiden roolien muutoksista budjetoinnin laadinnassa. Yleisesti ottaen budjetointime-

netelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: ylhäältä alaspäin eteneviksi, alhaalta 

ylöspäin eteneväksi tai näiden kahden menetelmän sekoitukseksi. (Rickards, 2008, 

574) 

Ylhäältä alaspäin etenevässä eli autoritäärisessä menetelmässä ylin johto aloittaa 

budjetointiprosessin määrittelemällä organisaatioin tavoitteet ja strategiat niiden saa-

vuttamiseksi. Menetelmä perustuu lähtökohtaisesti organisaation lähtötilanteeseen, 

josta lähdetään suunnittelemaan organisaation tavoitteet ja strategia. Ylin johto antaa 

alemmille organisaation tasoille resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Rickards. 2008, 574) Organisaation alemman johdon päätettäväksi jäävät keinot 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta keskeisiin tavoitteisiin tai budjetin osiin 

heillä ei ole valtaa vaikuttaa. Tässä menetelmässä organisaation eri vastuuhenkilöi-

den tehtävä jää pienimmillään vain budjetin vaatiman tietomäärän kokoamiseksi. Se 

vaatii toimiakseen ylimmän johdon tarkan näkemyksen yrityksen taloudellisesta ja 

liiketoiminnallisesta tilanteesta.  Parhaimmillaan tyyli sopii pieniin tai vastaperustet-

tuihin yrityksiin tai muihinkin, mikäli taloudellinen tilanne tai osaaminen vaatii sitä. 

(Järvenpää et al. 2010, 215, 217) 

Alhaalta ylöspäin etenevässä eli demokraattisessa menetelmässä ylimmän johdon ja 

alempien vastuuhenkilöiden asemat ovat päinvastoin. Budjetti kootaan organisaati-

ossa alhaalta ylöspäin etenevänä prosessina, jossa ylimmän johdon tehtäväksi jää 

koota budjetti kokonaiseksi ja optimoida budjettia aina tarvittaessa. Tällaisessa bud-

jetointityylissä budjetin tehtävä on erityisesti delegoida ja selventää vastuuta eri tu-

losyksiköiden välille. Yleisesti tämä tyyli sopii keskisuurille ja hyvin itsenäisistä tu-

losyksiköistä kootuille organisaatiolle. (Järvenpää et al. 2010, 215, 217) 
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Näiden kahden budjetointityylin väliin sijoittautuu yhteistyömenetelmä eli sekoitus 

kahdesta aiemmin kuvatusta menetelmästä. Siinä otetaan käyttöön parhaimmat kul-

loinkin olemassa olevaan tilanteeseen sopivat menetelmät edellä mainituista budje-

tointityyleistä. Siinä missä autoritäärinen menetelmä saattaa aiheuttaa työntekijöissä 

tyytymättömyyttä ja sitoutumattomuutta ja heikentää eri tasojen kommunikaatiota, 

demokraattinen menetelmä voi pahimmillaan johtaa organisaation tavoitteiden vaati-

mattomuuteen ja eri yksiköiden valta-asemien vääristymiseen. Yleisesti ottaen yh-

teistyömenetelmä ottaa eri yksiköiden eroavaisuudet hyvin huomioon ja mahdollistaa 

realististen tavoitteiden asettamisen. Tämän menetelmän huonona puolena on bud-

jettiharhan ja –pelaamisen mahdollisuus ja menetelmän käyttämisen vaatima aika. 

Menetelmä vaatii usein monia budjetointikierroksia, jotta päästään kaikkia osapuolia 

tyydyttävään ratkaisuun. (Järvenpää et al. 2010, 215, 217) 

Kuviossa 9 esitetään näiden kolmen erilaisen budjetointityylin edut ja haitat. Etuja ja 

haittoja arvioitaessa on kuitenkin hyvä muistaa, ettei organisaatioissa yleensä ottaen 

noudateta yhtä ainoata budjetointityyliä vaan että budjetointityyli voi vaihdella organi-

saation sisällä esimerkiksi eri osastoiden välillä. Lisäksi taulukossa olevat esimerkit 

eduista ja haitoista ovat pikemminkin teoreettisia mahdollisuuksia kuin täysin varmas-

ti tapahtuvia asioita. Luonnollisesti budjetointityylien synnyttämien etujen ja haittojen 

taustalta löytyy myös organisaatioiden johtajien henkilökohtaiset ominaisuudet. Näin 

ollen ei voida esimerkiksi olettaa, että organisaation työntekijöiden motivaatio lisään-

tyisi budjetointityylin vaihtamisella ylhäältä alaspäin etenevästä alhaalta ylöspäin ete-

neväksi. 
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Kuvio 9. Budjetointityylien edut ja haitat (Järvenpää et al. 2010, 215; Rickards, 2008, 
574). 

  

Viime vuosikymmeninä organisaatioiden riippuvuus omista työntekijöistään on lisään-

tynyt budjetoinnissa ja toimintojen arviointiprosesseissa. Organisaation eri tasoilla 

toimivien johtajien odotetaan ohjaavan ja seuraavan suurempaa osaa organisaation 

toiminnasta. Toisin sanoen johtajien odotetaan olevan orientoituneempia ottamaan 

toiminnassaan taloudelliset ja strategiset asiat huomioon. Muutoksen seurauksena 

organisaatioiden liiketoiminnan arviointi, suunnittelu ja strategian toteutus ovat yhdis-

tettävissä jokapäiväiseen toimintaan. (Barsky & Bremser. 1999, 14) 

 

Ylhäältä alaspäin 
etenevä: 

Edut: 

- Tavoitteet ja 
strategia voidaan 

ottaa hyvin 
huomioon 

- Johdon tarkka 
näkemys 

taloudellisesta ja 
liiketoiminnallisesta 

tilanteesta 

Haitat: 

- Voi aiheuttaa 
työntekijöissä 

tyytymättömyyttä ja 
sitoutumattomuutta 

- Vähentää 
organisaation sisäistä 

kommunikointia 

 

Alhaalta ylöspäin 
etenevä: 

Edut: 

- Työntekijät ovat 
sitoutuneita budjetin 

tavoitteiden 
saavuttamiseen 

- Auttaa 
selventämään 

vastuualueita eri 
tulosyksiköiden 

välillä 

Haitat: 

- Budjetti ei 
välttämättä noudata 

organisaation 
strategisia tavoitteita 

- Budjetin 
tavoitteiden taustalla 

voi olla 
budjettipelaamista 

 

 

Demokraattinen 
menetelmä: 

Edut: 

- Soveltaa kahden 
muun menetelmän 

parhaita puolia 

- Lisää organisaation 
sisäistä 

kommunikointia 

Haitat: 

- Voi johtaa 
budjettipelaamiseen 

- Yleensä edellyttää 
useita 

budjetointikierroksia 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

5.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

Tämän kandidaatintyön päätutkimuskysymyksenä on:  Mikä on budjetoinnin merkitys 

strategisena työkaluna organisaation johdolle? Kysymykseen on lähdetty vastaa-

maan kahden alatutkimuskysymyksen avulla: Miksi perinteistä budjetointia kritisoi-

daan? Miten budjetointi- ja strategiaprosessi liittyvät yhteen? Vastaamalla ensimmäi-

seen alatutkimuskysymykseen voidaan osaltaan perustella budjetoinnin merkitystä 

organisaatioiden johdolle. Samalla on kuitenkin huomattava, että vaikkakin budjetoin-

ti ei sovellu kaikille organisaatioille, on edelleen olemassa sellaisia organisaatioita, 

joissa budjetointi on tärkein ja paras mahdollinen johdon työväline. 

Perinteinen budjetointi on luotu maailmansotien jälkeisessä markkinatilanteessa, jos-

sa tavarantoimittajan koettiin olleen merkittävämpi yhteistyökumppani kuin asiakkai-

den. Hope & Frazer (1997) toteavatkin perinteisen budjetoinnin palvelleen hyvin teol-

lisuuden tarpeita muttei enää informaatioaikakauden organisaatioiden tarpeita nope-

asti muuttuvilla markkinoilla. Ongelmana on pikemminkin organisaatioiden kyky ja 

halu oppia hyödyntämään ja käyttämään budjetointia tukemaan organisaation tarpei-

ta, kuin että budjetointi olisi hylättävä kokonaan (Nik et al. 2003, 273) Perinteisen 

budjetoinnin on koettu olevan liian raskasta ja aikaa vievää suhteutettuna siitä saa-

tuihin hyötyihin. Tämän lisäksi perinteisen budjetoinnin on koettu vahvistavan organi-

saatioiden eri osastoiden välisiä raja-aitoja ja vähentävän strategialähteistä ajattelua 

organisaation eri tasoilla.   

Perinteistä budjetointia on kehitetty vastaamaan paremmin nykyajan organisaatioi-

den tarpeita. Osa organisaatioista on ottanut käyttöönsä uudenlaisia budjetointime-

netelmiä tai jopa luopunut budjetoinnista kokonaan ja korvannut budjetoinnin muun-

laisilla toiminnan ohjausvälineillä. Vaikkakin osa organisaatioista on luopunut budje-

toinnista kokonaan, on budjetoinnin merkitys monille organisaatioille vielä erittäin 

merkittävä. Budjetoinnista tehdyissä tutkimuksista tuodaan esille organisaatioiden 

ylimmän johdon halu kehittää budjetointia sopimaan paremmin kunkin organisaation 
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tarpeisiin. Vaikkakin budjettia ei useinkaan nähdä strategisena työkaluna, ei siitä ha-

luta luopua. 

Strategisena välineenä budjetoinnin koetaan tukevan merkittävästi ylimmän johdon 

tavoitteita. Kirjallisuudessa budjetti esitetäänkin usein strategisena työvälineenä ja 

osana yrityksen strategiaprosessia. Vaikka tutkijat ovat lähes yksimielisiä budjetoin-

nin hyödystä osana strategiaa, yritysmaailman organisaatioissa budjetointi nähdään 

usein pakollisena pahana ja erillään strategiasta. 

Budjetointi pitäisikin nähdä mahdollisuutena ulottaa strategia osaksi operatiivista toi-

mintaa. Tähän voidaan päästä kehittämällä organisaatioiden sisäistä viestintää ja 

hallinnointityökaluja tukemaan strategia- ja budjetointiprosessin keskinäistä vuorovai-

kutusta. Parhaimmillaan organisaatioiden strategia- ja budjetointiprosessit nivoutuvat 

yhteen tukemaan toinen toisiaan. Siinä missä organisaatioiden strategia sisältää pit-

kän aikavälin tavoitteita, on nämä tavoitteet pilkottu lyhyen aikavälin tavoitteiksi osak-

si budjettia ja lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmaa. Budjetoinnin kehittäminen pi-

täisikin nähdä jatkuvana toimintona mieluummin kuin että sitä lähdettäisiin kehittä-

mään eteenpäin aina tietyin väliajoin (Banham, 2012, 46). Rullaavassa budjetoinnis-

sa ja budjetoimattomuudessa pyritään juuri tähän tavoitteeseen erilaisia lähestymis-

tapoja noudattaen. Vaikkakin perinteisessä budjetoinnissa tai esimerkiksi nollapoh-

jaisessa budjetoinnissa sinällään ole samankaltaisia mahdollisuuksia integroida bud-

jetointi- ja strategiaprosessia keskenään, voidaan niiden tueksi ottaa uusia työkaluja, 

joiden tavoitteena on eri prosessien integroiminen yhdeksi suuremmaksi kokonai-

suudeksi. 

Kaiken kaikkiaan perinteisellä budjetoinnilla on varsin merkittävä rooli erilaisten orga-

nisaatioiden toiminnassa toimialasta riippumatta. Osa organisaatioista on jo korvan-

nut perinteisen budjetoinnin itselleen sopivammilla työkaluilla. Vaikka perinteistä bud-

jetointia on kritisoitu erittäin paljon, se voi olla edelleen osalle organisaatioista juuri 

oikea ja merkittävä osa johtamisjärjestelmää. Budjetointi- ja strategiaprosessien suu-

remmalla integroinnilla organisaatiot voivat saavuttaa nyt ja tulevaisuudessa merkit-

tävää kilpailuetua suhteessa muihin toimialojensa kilpailijoihin, mikäli organisaatiot 

onnistuvat toteuttamaan integraation onnistuneesti. Yhtenä mahdollisuutena tehostaa 

budjetointi- ja strategiaprosessien vuorovaikutusta on ottaa käyttöön näihin molem-

piin prosesseihin liittyviä työkaluja tukemaan prosessien keskinäistä vuorovaikutusta. 



 36 

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tämän kandidaatintyön lähteiksi on pyritty etsimään mahdollisimman paljon aihetta 

käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, jotta aihetta voidaan kuvata mahdollisimman hyvin 

monesta eri näkökulmasta.  Tieteelliset artikkelit on valittu sen mukaan, sisältävätkö 

ne aiheen kannalta relevanttia tietoa. Osa mahdollisista artikkeleista on jouduttu hyl-

käämään kandidaatintyössä tehdyn rajauksen perusteella, eli käytettyjen artikkelei-

den ulkopuolelle on jätetty julkishallintoa ja terveydenhuoltoa koskevat tutkimukset. 

Tämä kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena, ja siksi työssä esitellään usei-

den eri tutkijoiden tuloksia ja mielipiteitä valitusta aiheesta. Tutkijoiden tulokset tämän 

kandidaatintyön käsittelemistä aiheista ovat olleet osittain toisistaan poikkeavia, mikä 

on johtunut oletettavasti pitkälti tutkijoiden tekemien kyselyiden ominaisuuksien ja eri 

ajankohtien yleisten mielipiteiden ja markkinatilanteiden eroavaisuuksista. Havaittu-

jen eroavaisuuksien kohdalla olen pyrkinyt nostamaan ajallisesti tuoreemman tai 

enemmän kannatusta saaneen mielipiteen esille. Eroavaisuudet eivät ole kuitenkaan 

olleet merkittäviä tämän kandidaatintyön luotettavuuden kannalta. 

Tämän kandidaatintyön luotettavuutta lisää osaltaan lähteenä käytetyt tieteelliset ar-

tikkelit. Käytetyt artikkelit ovat peräisin LUT:n ja Internetin vapaasti käytettävistä tie-

tokannoista. Artikkelit on julkaistu pääosin johtamista ja laskentatoimea käsittelevissä 

tieteellisissä julkaisuissa eikä esimerkiksi päivittäin ilmestyvien sanomalehtien sivuil-

la. Osa artikkeleista on kirjoitettu enemmän organisaatioiden johtajia kuin tieteellistä 

näkökulmaa huomioiden. Tällaisia artikkeleita olen tarkastellut kriittisemmin ja pyrki-

nyt valitsemaan ainoastaan asiaa laajemmin ja työssä käytettyjä tieteellisiä artikkelei-

ta tukevia näkökulmia. Mielestäni näiden artikkeleiden käyttäminen ei vähennä tämän 

kandidaatintyön luotettavuutta, vaan tuo uudenlaista sisältöä tukemaan organisaation 

johdon näkökulmaa tähän työhön. 

 

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta mahdollisuuden jatkotutkimukseen näen seuraa-

vien kysymyksien kautta:  Missä tilanteessa organisaation on kannattavampaa luo-

pua budjetoinnista kuin lähteä kehittämään budjetointiaan? Kuinka budjetointia on 
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kannattavaa lähteä kehittämään tukemaan organisaation strategisia tarpeita? Minkä-

laiset työkalut vahvistavat budjetointi- ja strategiaprosessien keskinäistä vuorovaiku-

tusta? Vastaamalla esitettyihin jatkotutkimuskysymyksiin voidaan pyrkiä kuvaamaan 

paremmin erilaisten organisaatioiden kehitystarvetta budjetointi- ja strategiaprosessi-

en yhteydessä. Esitetyt jatkotutkimuskysymykset on aseteltu erityisesti liikkeenjoh-

dollisesta näkökulmasta eivätkä sellaisinaan suoraan sovellu käytettäviksi. 

Tässä kandidaatintyössä esitetyn perinteisen budjetoinnin kritiikin perusteella voi-

daan todeta, että perinteinen budjetointi ei palvele kovinkaan monessa organisaati-

ossa sellaisenaan johdon tarpeita. Esitettyjen jatkotutkimuskysymyksien kautta voi-

daan lähteä tutkimaan budjetoinnin kehittämistä erilaisissa organisaatioissa erityisesti 

johdon tarpeita ajatellen. 
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