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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 

 

Budjetointi on yksi tärkeimmistä organisaation ohjauksen keskiössä vaikuttavis-

ta työkaluista (Malmi et al., 2001). Tästä syystä budjetointi on aina aiheuttanut 

paljon aktiivista keskustelua asiantuntijoiden sekä akateemisten tutkijoiden kes-

kuudessa tehden budjetoinnista yhden laajimmin tutkitun aiheen johdon lasken-

tatoimen piirissä (Luft & Shields, 2003). Muuttuneet budjetointitarpeet ovat joh-

taneet siihen, että perinteinen vuosibudjetti on haastettu sen kykenemättömyy-

destä toimia joustavasti epävarmoissa tilanteissa (Ekholm & Wallin 2000). Nä-

mä usein johtuvat muutoksista teknologiassa, maailman markkinoissa, valtion 

sääntelyssä, kilpailussa ja uutta tietoa saataessa (Hope & Hope, 1997; Hope & 

Fraser 2003). Perinteinen budjetointikirjallisuus korostaa budjetoinnin roolia 

enemmän operatiivisena johdon ohjausvälineenä ja erottaa sen strategisesta 

suunnittelusta sekä ennustamisesta. Budjetointikirjallisuuden (Anthony & Go-

vindarjan, 1995, p. 370) mukaan perinteinen operatiivinen budjetti kattaa usein 

vain yhden vuoden suunnitellut tuotot ja kustannukset. Sen tunnusomaisia piir-

teitä ovat muun muassa johdon sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin, suunnitel-

man hyväksyttäminen hallituksella, sitovat ja rajoittavat tekijät sekä jaksottainen 

analyysi toteutumista suhteessa suunnitelmaan. Budjetoinnin kohtaamaa kritiik-

kiä voi löytää useista akateemisista lähteistä sekä kirjallisuudesta (esim. Cova-

leski et al., 2003; Lynn & Madison 2004; Rickards & Ritsert 2012; Haka & 

Krishnan 2005; Neely et al. 2003; Becker 2014) 

 

Uudet kehitykset ohjausjärjestelmissä, ovat kuitenkin laajentaneet perinteisen 

budjetoinnin käsitettä (Herath 2007). Esimerkiksi jo useiden organisaatioiden 

kuukausittain tai kvartaaleittain tuottamat rullaavat ennusteet ja rullaavat budje-

tit edustavat dynaamisempaa ja joustavampaa prosessia suhteessa perintei-

seen budjetointitapaan (Ekholm & Wallin 2000; Henttu-Aho & Järvinen 2013; 
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Sandalgaard 2012). Monet tutkijat korostavat, että perinteiset budjetit tulisi kor-

vata tai täydentää rullaavilla ennusteilla tai rullaavilla budjeteilla (Sivabalan et 

al., 2009; Libby & Lindsay, 2010; Østergren & Stensaker, 2011). Useat tutki-

mukset tukevat tätä väitettä sillä, jo yhä useammassa organisaatiossa on otettu 

rullaavan ennustamisen malli mukaan organisaation ohjausvälineisiin tukemaan 

tai korvaamaan perinteistä budjetointia (esimerkiksi: Simons 1991; Marginson & 

Ogden 2005; Libby & Lindsay 2007, 2010; Dugdale & Lyne 2008).  

 

 

1.2. Tutkimuskohde 

 

Paulig konsernin kahvidivisioonassa oli jo pidempään pohdittu rullaavan ennus-

tamisen mallin kehittämistä. Vuoden 2016 lopulla rullaavan ennustamisen malli 

oli kahvidivisioonassa jo osittain jalkautettu ja useat eri henkilöt osallistuivat yh-

teisen ohjelman kautta prosessiin. Itse rullaavan ennustamisen mallia ei kuiten-

kaan ole todellisuudessa otettu vahvasti käyttöön vieläkään, vaan organisaa-

tiossa valmistetaan 12 kuukauden mittaisia rullaavia ennusteita, joiden todelli-

nen arvo ja käyttötarkoitus ovat vielä määrittelemättä. Yhtiön ylin johto ei ole 

viestinyt, miten rullaavan ennustamisen tuottamaan informaatiota käytetään tai 

tullaan käyttämään nyt ja tulevaisuudessa hyödyksi. Toisin sanoen rullaava en-

nustaminen on jäänyt vaillinaiseksi. Tästä syystä organisaatiossa on syntynyt 

tarve tutkia rullaavan ennustamisen mallia tarkemmin.  

 

 

1.3. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Empiirisen tutkimuksen tavoite on tunnistaa tapausyrityksen rullaavan ennus-

tamisen tila ja toteutus sekä peilata sitä teoriasta nostettuihin esimerkkeihin. 

Tämän lisäksi tutkimuksen avulla pyritään yhdistämää tutkimuskohteesta ja rul-

laavan ennustamisen tieteellisistä keskusteluista esiin nousseita mallin mahdol-

listamia hyötyjä sekä haasteita. Näiden tuloksien pohjalta pyritään yleisesti an-

tamaan mahdollisia kehityssuuntia tapausyrityksen rullaavan ennustamisen ke-
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hittämiseksi. Tutkimusongelmaan etsitään vastausta seuraavan päätutkimusky-

symyksen muodossa: 

 

1. Miten rullaavan ennustamisen käytöllä voidaan kehittää organisaation ta-

louden ohjausta? 

 

Päätutkimuskysymyksen tueksi on laadittu kaksi alatutkimuskysymystä, joiden 

avulla on tarkoitus saada tarkempia vastauksia päätutkimuskysymykseen. En-

simmäinen alatutkimuskysymys on: 

 

a. Mitä rullaavan ennustamisen käyttötasoja tai -tapoja voidaan tunnistaa?   

 

Kysymyksellä pyritään ensiksi tunnistamaan, että mitä eri tapoja ja keinoja rul-

laavalle ennustamiselle on olemassa. Tarkoitus on ymmärtää, onko niissä mer-

kittäviä eroja ja mitä elementtejä niihin sisältyy. Tavoite on saada selvä kuva 

tarjolla olevista eri ratkaisuista. Eri rullaavan ennustamisen toteutusmuotojen 

ymmärtämisen jälkeen, tarkastellaan toisen alatutkimuskysymyksen kautta mal-

lin toimivuutta sekä siihen sisältyviä haasteita. 

 

b. Mitä hyötyjä ja haasteita rullaavan ennustamisen käytöstä voidaan tun-

nistaa?  

 

Toisen alatutkimuskysymyksen avulla pyritään hahmottamaan minkälaista kes-

kustelua rullaavan ennustamisen hyödyistä ja haasteista on syntynyt. Alatutki-

muskysymyksiin saatujen tulosten pohjalta pyritään vastaamaan päätutkimus-

ongelmaan, miten rullaava ennustaminen tosiasiallisesti kehittää organisaation 

talouden ohjausta. Vastauksessa myös sivutaan mahdollisia ongelmia, joita 

mallissa tulee ottaa huomioon. Viimeisenä tutkimuksessa pyritään saatujen tu-

losten pohjalta antamaan tapausorganisaatiolle hyödyllisiä kehityssuuntia rul-

laavan ennustamisen mallin edelleen kehittämiselle. 
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1.4. Tutkimuksen rajaukset ja viitekehys 

 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat esitelleet useita uusia nimityksiä budjetoinnin 

kohtaamille muutoksille kuten: kehittynyt budjetointi, parempi budjetointi ja bud-

jetoimattomuus (Bunce et al. 1995, Hope & Fraser 2003, Neely et al. 2003, 

Becker 2014). Useat eri termit viittaavat siihen, ettei budjetoinnin kehityksistä 

ole yksikäsitteisiä raameja olemassa vaan on varsin tulkinnallista mitkä uudet 

muutokset budjetointitavoissa kuuluvat mihinkin edellä mainituista kategorioista. 

Voidaan kuitenkin karkeasti yleistää, että kahdessa ensimmäisessä nimitykses-

sä perinteisestä budjetista ei ole luovuttu kokonaan, vaan sen tueksi on tuotu 

uusia kehittyneimpiä ohjausvälineitä kuten esimerkiksi rullaavat ennusteet (Nee-

ly et al. 2003). 

 

Parempaa budjetointia edustavassa rullaavassa ennustamisessa ennustehori-

sontti (eli budjettihorisontti) säilytetään vakiomittaisena, usein 12-18 kuukauden 

pituisena, johon lisätään uusi kuukausi tai kvartaali sitä mukaan, kun vanha 

kuukausi tai kvartaali päättyy (Hansen et al., 2003). Myös uusien periodien en-

nustamisen lisäksi jo aiemmin syötettyjen periodien ennusteet päivitetään (Clar-

ke 2007). Rullaavan ennustamisen ennustehorisontti voidaan jakaa kahteen 

osaan. Ensimmäinen horisontti sisältää kuluvan vuoden loppuun ennustamisen 

ja ennusteiden jatkuvan päivittämisen, niin kutsutun ”seinään ennustamisen” 

(Player 2009). Toinen ennustehorisontti kattaa yli budjetoidun vuoden yltävät 

ennusteet. Termi rullaava ennustaminen syntyy siitä, että samalla kun ensim-

mäinen ennustehorisontti pienenee, jälkimmäinen kasvaa saman verran, en-

nuste niin sanotusti rullaa eteenpäin. Rullaavuuden seurauksena koko ennus-

tehorisontti säilyy aina saman pituisena. Rullaavan ennustamisen tuomia tun-

nusomaisia piirteitä ovat jatkuva suunnittelu läpi vuoden, tulevaisuuspainottei-

suus, karkeampi tarkkuuden taso sekä täsmällisempi reagointi muutoksiin 

(Hansen, 2010).  

 

Tutkimus keskittyy tarkastelemaan rullaavaa ennustamista ylimmän johdon se-

kä heidän päätöksiinsä vahvasti vaikuttavien controllereiden näkökulmasta. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään eri organisaatiotasojen henkilöiden näke-
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mykset rullaavan ennustamisen hyödystä ja käyttökelpoisuudesta. Tämä rajaus 

perustellaan sillä, että näin tutkimus keskittyy vain rullaavan ennustamisen tuot-

taman taloudellisen informaation käyttöön ylimmän johdon ohjausvälineenä. 

Controllereiden näkökulma otetaan tutkimukseen mukaan siitä syystä, että cont-

rollereilta voidaan yleisesti pitää rullaavan ennustamisen mallin tuottaman in-

formaation mahdollistajina sekä tiedon siirtäjinä ylimmälle johdolle. Controllerei-

den kasvanut rooli ylimmän johdon konsultteina sekä heidän merkittävä roolinsa 

mallin jalkauttajina sekä toteuttajina tulee ottaa huomioon tutkimuksessa. 

 

Tutkimuksen viitekehys rakentuu rullaavan ennustamisen ympärille ja sen kehit-

tymiseen vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelemiseen. Tutkimuksen kirjallisuus-

katsauksesta jätetään tästä syystä tarkastelun ulkopuolelle johdon ohjausjärjes-

telmien yksityiskohtaisempi tarkastelu ja niiden taustalla vaikuttavat teoriat. 

Johdon ohjausvälineistä ainoastaan perinteiseen budjetointiin liittyvää keskuste-

lua avataan hieman, johtuen rullaavan ennustamisen ja budjetoinnin läheisestä 

merkityksestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että perinteisen budjetoinnin epäonnistu-

minen vastaamaan kasvaneisiin ohjaustarpeisiin, on usein syynä rullaavan en-

nustamisen käyttöönottoon (esimerkiksi: Neely et al. 2003; Libby & Lindsay 

2007, 2010). Tästä syystä budjetoinnin kohtaamaa kritiikkiä on syytä esittää so-

pivasti, mutta säilyttäen kuitenkin näkökulma rullaavan ennustamisen parissa. 

 

Budjetointikirjallisuutta sekä –tutkimuksia löytyy jo paljon, joten tämän tutkimuk-

sen todellinen hyöty tieteelliselle tutkimukselle on keskittyä vain rullaavan en-

nustamisen ilmiön tutkimiseen uudessa kontekstissa, pyrkien yleistämään saa-

tuja tuloksia myös aiempiin tutkimustuloksiin. Rullaavan ennustamisen teoriasta 

nostetaan esiin yleisimmät tieteellisten tutkimusten tunnistamat toteutustavat ja 

-tasot, joiden hyötyjä ja haasteita pyritään tarkastelemaan mahdollisimman laa-

jasti. Rullaavan ennustamisen mahdollistamasta äärimmäisestä toteutusmuo-

dosta niin kutsuttua ”budjetoimattomuutta” (beyond budgeting) ei kuitenkaan 

tarkastella syvällisemmin johtuen siitä, että tapausyrityksessä rullaava ennus-

taminen on vasta uusi ohjausväline. Budjetoimattomuuteen siirtyminen on haas-

tava prosessi, jota tutkimusten mukaan hyvin harva yritys on ryhtynyt todelli-
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suudessa täysin toteuttamaan. Kuvio 1. hahmoitta tutkimuksen viitekehyksen 

muodostumista rullaavan ennustamisen teorian ympärille. 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys. 

 

 

1.5. Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisin tutkimusmenetelmin. Teoriaosuudessa 

perehdytään rullaavasta ennustamisesta syntyneeseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Työn empiirinen osuus on toteutettu tapaustutkimuksena (ns. case study). Ta-

paustutkimus sopii tutkimusmenetelmäksi erityisen hyvin, kun tutkitaan uusia 
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nousevia ilmiöitä (esimerkiksi: Malmi & Ikäheimo, 2003; Lillis & Mundy, 2005). 

Rullaavan ennustamisen tutkiminen tapaustutkimuksena on erityisen sopiva ta-

pa, koska tutkimusmenetelmä jättää tilaa ilmiön monimuotoisuudelle sekä mo-

nimutkaisuudelle kasvattaen ymmärrystä tutkimusongelmasta (Eriksson & Ko-

valainen, 2008). 

 

Tapaustutkimuksen kohteena on tunnettu suuri suomalainen kahvitalo Paulig -

konserni. Tutkimus keskittyy Paulig konsernin kahviliiketoimintaan keskittyneen 

divisioonan rullaavan ennustamisen tutkimiseen. Aineisto on kerätty kahdeksan 

teemahaastattelun avulla, jotka hyödyntävät puolistrukturoitua haastattelumene-

telmää. Haastattelut on kerätty tapausyrityksen ylimmältä johdolta ja heidän työ-

tään tukevilta controllereilta. Kerättyä aineistoa pyritään peilaamaan teoriaan 

sekä tämän vertailun pohjalta pyritään antamaan tosiasiallisia kehitys- ja paran-

nustoimia tutkittavan yrityksen rullaavan ennustamisen toteuttamiseen. 

 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus alkaa johdantokappaleella, jossa käydään läpi tutkimuksen taustaa ja 

esitellään tutkimusaukko. Johdantokappaleessa tuodaan esiin myös tutkimus-

kysymykset, tehtävät rajaukset sekä tutkimusmetodologia, jolla tutkimuksen ai-

neisto kerätään.  Tutkimuksen toinen kappale esittelee olennaiset tieteelliset 

keskustelut, joihin tutkittava ilmiö liittyy. Teoriaosuuden jälkeen kappaleessa 

kolme tuodaan esiin tarkemmin tutkimuskohde sekä aineiston keräämistapa. 

Samassa kappaleessa esitetään myös tutkimuksen tulokset teemoittain. Viimei-

sessä kappaleessa kerrataan, mitä tutkimuksessa on tehty ja peilataan saatuja 

tuloksia teoriaosuuteen. Lisäksi hahmotellaan tapausorganisaation rullaavan 

ennustamisen mallin kehittämisen suuntaviivoja. Viimeiseksi arvioidaan tutki-

muksen luotettavuutta, mahdollisia puutteita sekä esitetään mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe. 
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2. RULLAAVA ENNUSTAMINEN  

 

 

2.1. Rullaavan ennustamisen käsite 

 

Viime vuosina, monet organisaatiot ovat kokeneet useita muutoksia organisaa-

tiorakenteissaan sekä liiketoimintaprosesseissaan, johtuen alati muuttuvasta lii-

ketoimintaympäristöstä (Järvenpää et al. 2001). Muutoksien seurauksena myös 

organisaatioiden ohjausjärjestelmät ovat olleet jatkuvan muokkauksen ja kehi-

tyksen alaisina (Herath 2007). Johtamisen tutkijat ovat kasvavissa määrin ryh-

tyneet kiinnittämään huomiotaan johdon ohjausjärjestelmissä tapahtuviin muu-

toksiin ja niistä kumpuaviin uusii ohjausvälineisiin. Erityisesti perinteinen budje-

tointi on kohdannut merkittäviä muutoksia sen vähittäisen sirpaloitumisen seu-

rauksena (Østergren & Stensaker 2011). Budjetoinnin vähittäisellä sirpaloitumi-

sella viitataan prosessiin, jossa monet yritykset ovat korvanneet perinteisen 

budjetoinnin useammalla uudella budjetointiin liittyvällä työkaluilla kuten: kiinteil-

lä kustannusbudjeteilla, toimintobudjeteilla, rullaavilla budjeteilla, rullaavilla en-

nusteilla yms. (Ekholm & Wallin 2000; Henttu-Aho & Järvinen 2013; Sandal-

gaard, 2012; Østergren & Stensaker 2011).  

 

Kasvanut kiinnostus ohjausvälineiden kehitystä kohtaan voidaan selittää viime 

vuosina käydystä keskustelusta organisaatioiden ohjausvälineiden kyvystä vai-

kuttaa toiminnan tuloksellisuuteen (Herath 2007). Ohjausvälineet ovat esimer-

kiksi mahdollistaneet eri innovaatioiden (Davila et al., 2009) ja strategisten muu-

toksien tehokkaamman läpiviemisen (Chenhall, Kallunki & Silvola 2011). Kes-

kusteluissa on tuotu esiin erityisesti siirtymää tulevaisuuspainotteisempaan bud-

jetointitapaan rullaavan ennustamisen kautta (Sivabalan et al., 2009; Libby and 

Lindsay, 2010; Østergren and Stensaker, 2011). 

 

Rullaavan ennustamisen malli on ollut käytössä organisaatioissa jo verrattain 

pitkään, mutta sitä ei ole aina tunnettu nykyisellä nimellään. Jo yli 50 vuoden 

ajan eri organisaatioissa on katsottu säännöllisesti vakiintuneen ajan jakson 
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verran eteenpäin tulevaisuuteen, esimerkiksi yritysstrategian osalta. Vaikka rul-

laavalla ennustamisella on jo pitkä historia, kiinnostus sen käyttöön lyhyemmän 

aikavälin ohjausvälineenä on kasvanut voimakkaasti vasta viime vuosina. (Clar-

ke 2007) 

 

Rullaava ennustaminen käytännössä tarkoittaa myyntien ja kustannuksien en-

nustamista ajan jaksolta, joka ulottuu kiinteän määrän periodeja tulevaisuuteen 

(Hansen et al., 2003). Termi ”rullaava” viittaa ennusteen säännölliseen päivittä-

miseen – tyypillisesti kuukausittain tai kvartaaleittain. Jokaisen päivityksen yh-

teydessä ennustushorisonttia laajennetaan niin, että ennustusperiodien määrää 

pysyy vakiona. Horisontin uusien periodien ennusteet syötetään, sekä jo aiem-

min syötettyjen periodien ennusteen päivitetään. (Clarke 2007) Kuvio 2. ha-

vainnollistaa rullaavan ennustamisen toimintaperiaatetta. 

 

 

 

Kuvio 2. Rullaavan ennustamisen malli (mukaillen Player 2009) 

 

 

Kuten on jo aiemmin tuotu esiin, rullaava ennustaminen on kehittynyt perintei-

sen budjetoinnin eri heikkouksien seurauksena, mikä on synnyttänyt tarpeen 

paremmille talouden ohjausvälineille. Vaikka perinteinen budjetointi oli todennä-

köisimmin yksi menestyksekkäimmistä johtamismuodoista jo 1900 – luvun alku-
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puolella, se on viime aikoina kohdannut merkittävää kritiikkiä sen puutteellisuu-

desta vastata nykypäivän kasvaneisiin liiketoimintaohjauksen tarpeisiin (Cova-

leski et al., 2003; Lynn & Madison 2004; Rickards & Ritsert 2012; Haka & 

Krishnan 2005). Esimerkiksi Ihantolan ja Merikannon (2005) mukaan jo 1950 – 

luvulla budjetointi nähtiin perinteisissä suomalaisissa raskaan teollisuuden yri-

tyksissä kriittisessä valossa. Nykyhetkeen tultaessa kritiikkiä on esitetty esimer-

kiksi siitä, että budjetti on aikaa vievää (Neely et al. 2003; Hope & Fraser 2003; 

Clarke 2007), jäykkä ja rajoittava (Libby & Lindsay 2003), ei linkity strategiaan 

kunnolla (Libbyn & Lindsay 2003, 2007), ei ota markkinoiden kehitystä huomi-

oon ja ”katsoo taaksepäin” (Clarke 2007; Myersin 2001) sekä aiheuttaa ky-

seenalaista toimintaa, kuten budjettimanipulointia (Hope & Fraser 2000, 2003; 

Leahy 2002; Neely et al. 2003; Myers 2001). Perinteinen Budjetointi on siirtynyt 

erittäin lyhyessä ajassa yhdestä tärkeimmästä organisaation ohjausvälineestä 

verrattain merkittävän kritiikin kohteeksi – niin merkittäväksi, että budjetointia on 

kutsuttu eri yhteyksissä ”rikkinäiseksi” tai ” tarpeettomaksi paholaiseksi” (Libby 

& Lindsay 2003). 

 

Rullaavan ennustamisen on koettu vastaavan huomattavasti paremmin organi-

saatioiden kasvaneisiin ohjaustarpeisiin. Rullaavan ennustamisen kirjallisuu-

dessa yleisesti esitetään, että rullaavalta ennustamiselta odotetaan tuloksen pa-

rempaa ennakointia, aikaisempaa reagointia liiketoimintaympäristön muutoksiin, 

operatiivisen ohjauksen terävöittämistä, kassavirran entistä parempaa hallintaa, 

siirtymistä perinteisestä vuosisuunnittelusta jatkuvaan suunnitteluun sekä tur-

han työn vähenemistä (Neilimo ja Uusi-Rauva 2001, 217; Åkerberg 2006, 59). 

Rullaavan ennustamisen hyötyjä esitetään myöhemmin luvussa 2.3. 

 

Rullaavalle ennustamiselle käsitteenä ei ole olemassa tarkkoja raameja vaan se 

tunnetaan myös muilla nimillä kuten rullaava budjetointi tai jossain tapauksissa 

”jatkuva” budjetointi (Hansen & Van der Stede, 2004; Libby & Lindsay, 2010).  

Rullaavaa ennustamista voidaan tehdä perinteisen budjetoinnin tukena tai se 

voi korvata perinteisen budjetin kokonaan. Tieteellisissä keskusteluissa ja kirjal-

lisuudessa rullaava ennustaminen, rullaava budjetointi ja jatkuva budjetointi yh-

distetään usein saman käsitteen alle. Kaikkia yhdistää ennustaminen, jota teh-
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dään rullaavasti, joten perusperiaatteet ovat molemmissa täysin samat. Voidaan 

kuitenkin tutkimuksen kannalta yleistää, että rullaava budjetti – nimitystä käyte-

tään yleisesti silloin, kun rullaava ennustaminen ei enää ole pelkkä perinteisen 

budjetin päivittämistä varten oleva tukiväline, vaan perinteinen staattinen bud-

jetti on korvattu osittain tai jopa kokonaan rullaavalla ennustamisella.  

 

 

2.2. Rullaavan ennustamisen eri muodot ja käyttötasot 

 

 

2.2.1. Rullaava ennustaminen perinteisen budjetoinnin tukena 

 

Rullaavan ennustamisen käyttäminen organisaation ohjauksessa ei tarkoita si-

tä, että perinteinen budjetointi tuli korvata täysin. Rullaavaa ennustamista voi-

daan käyttää esimerkiksi perinteisen budjetoinnin rinnalla ja näin vahvistaa or-

ganisaation talouden ohjausta (Zellerin & Metzgerin 2013, 299). Clarke (2007) 

nostaa esiin, että koska pelkkä budjetti ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi hyvä 

ennustusväline sellaisenaan edellä mainituista syistä, tehdään monissa organi-

saatioissa budjetin lisäksi erillisiä tarkempia ennusteita. Monien organisaatioi-

den halu edelleen käyttää perinteistä budjetointia voidaankin selittää sillä, että 

tieteellisistä keskusteluista löytyy myös merkittävää empiiristä todistusaineistoa, 

joissa korostetaan budjetoinnin tarpeellisuutta (Ezzamel, 1990; Otley, 1990; 

Libby & Lindsay, 2007; Dugdale & Lyne, 2008). Budjetoinnin tarpeellisuuden li-

säksi tutkimukset ovat osoittaneet myös, että perinteiset budjetit ja rullaavat en-

nusteet koetaan ennen kaikkea toisiaan täydentävin järjestelminä, ei poissulke-

vina (Ekholm and Wallin, 2000; Clarke 2007; Montgomery 2002). 

 

Ekholmin ja Wallinin (2011) suurien tuotantoyhtiöiden johtajille teettämän kyse-

lytutkimuksen mukaan kiinteät budjetit koettiin edelleen tärkeiksi ohjausvälineik-

si. Niiden kuitenkin koettiin olevan erityisen huonoja silloin, kun liiketoimintaym-

päristön epävarmuus kasvoi. Toisin sanoen liiketoiminnan epävarmuudesta joh-

tuen, kiinteän budjetin luvut eivät välttämättä olleet kovin luotettavia enää, kos-
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ka ne saattoivat vanhentua jo ensimmäisen budjettiperiodin päätyttyä. Tällöin 

rinnalle tarvittiin usein toinen päivitetympi ohjausväline. Myös Rickardsin (2008) 

teettämän tutkimuksen mukaan Saksan autoteollisuuden toimittajista lähes 

kaikki (93%) käyttivät perinteisen budjetoinnin lisäksi myös muita ennustamis-

työkaluja tukemaan yrityksen talouden ohjausta. Edellä mainittuja vastaavia tu-

loksia ovat saaneet tutkimuksissaan esimerkiksi myös Simons (1991), Margin-

son & Ogden (2005), Libby & Lindsay (2007, 2010) sekä Dugdale & Lyne 

(2008).  

 

Montgomery (2002) havainnollistaa hyvin, että rullaava ennustaminen on osa 

strategiaprosessia, jonka tehtävänä on toimia perinteisen budjetoinnin tukena 

integroidussa suunnittelusyklissä. Tätä sykliä havainnollistaa kuvio 3. Rullaava 

ennustaminen on strategisen suunnittelun apuväline, joka voi pienentää strate-

gisen suunnitelman ja yksityiskohtaisen operatiivisen budjetin välistä kuilua. 

Rullaava ennustus sovittaa laajemmat tärkeät operatiiviset tekijät yhteen, kun 

taas budjetti puolestaan tarjoaa suunnitelman sekä kontrollin kustannuksista 

toimintojen alemmilla tasoilla kuten kustannuspaikkatasolla. Malli toimiakseen 

tietysti edellyttää, että rullaavan ennustuksen tuottamat vaikutukset johdetaan 

operatiiviseen budjettiin. Clarke (2007) on samaa mieltä Montgomeryn kanssa 

ja täydentää, että rullaavan ennustamisen tulisi olla budjetoinnin ja pitkän täh-

täimen suunnitelmien kulmakivi.  

 

 

 

Kuvio 3. Integroitu suunnittelusykli (Montgomery 2002) 
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Hyvänä esimerkkinä rullaavan ennustamisen ja budjetoinnin samanaikaisesta 

toteuttamisesta toimii Henttu-Ahon (2016) viimeaikainen tutkimus suomalaisen 

Finnpaper -yrityksen kehitysaskelista kohti rullaavan ennustamisen mallia. 

Finnpaper -yrityksessä oli pitkät perinteet vuosibudjetoinnin parissa ja tuotan-

non controllereilla oli pää vastuu sen koordinoinnissa. Jo aiemmin esiin tuodus-

sa Ekholmin ja Wallini (2000) tutkimuksessa osoitettiin, että yrityksessä tehtiin 

alun perin perinteistä staattista budjetointia. Yritys kuitenkin tunsi, ettei perintei-

nen budjetointi enää riittänyt organisaation ohjaustarpeisiin ja ryhtyi tekemään 

muutoksia. Ensimmäinen muutos perinteiseen budjetointiin tapahtui jo 1990 – 

luvulla, kun Finnpaper ryhtyi päivittämään budjettilukuja kesken budjettiperiodin. 

Nämä tulevaisuuteen suuntautuneet elementit, joita kutsuttiin nimellä ”estimaa-

tit” valmisteltiin budjetin tueksi. Kuvio 4. havainnollistaa Finnpaper -yhtiön en-

simmäistä kehitysaskelta kohti rullaavaa ennustamisen mallia. 

 

 

 

Kuvio 4. Finnpaper yrityksen ensimmäinen kehitysaskel kohti rullaavaa ennus-

tamista (mukaillen Henttu-aho 2016). 

 



 

 

21 

Rullaava ennustaminen budjetoinnin tukena voi usein toimia kuitenkin vain bud-

jettivuotta koskevien suunnitelmien päivityksenä (Clarke 2007). Tällöin rullaavan 

ennustamisen mallista jää kokonaan pois yli budjettivuoden yltivät ennustuspe-

riodit. Esimerkiksi Finnpaper -yhtiön ensimmäisten haastatteluiden (2007) aika-

na ilmeni, että budjetin tueksi laaditut estimaatit eivät koskaan rullanneet yli ku-

luvan vuoden vaan yltivät yhtä pitkälle kuin vuosibudjetti (Henttu-Aho 2016).  

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että budjettia päivitettiin vuoden aikana useaan 

kertaan niin, että estimaattien aikahorisontti lyheni sitä mukaan, kun vuosi lähe-

ni loppuaan. Perinteisen budjetoinnin yhä merkittävän roolin sekä edellä mainit-

tujen useiden empiiristen tutkimuksien valossa onkin mahdollista, että rullaavan 

ennustamisen paras hyöty voidaankin saavuttaa nimenomaan perinteistä bud-

jettia täydentävänä ominaisuutena. Tulee kuitenkin ymmärtää, että rullaavaa 

ennustamista voidaan käyttää perinteisen budjetoinnin tukena myös niin, että 

se aidosti korvaa osan budjetoinnin tehtävistä. 

 

 

2.2.2. Perinteisen budjetoinnin sirpaloituminen 

 

Yrityksissä käytetään kasvavissa määrin rullaavan ennustamisen yhtä käyttö-

muotoa niin sanottuja rullaavia budjetteja, joita voidaan myös kutsua vapaasti 

“jatkuviksi budjeteiksi”. Rullaavien budjettien perimmäinen idea on säilyttää jat-

kuvasti suunnitelma ennalta määrätyn aikajakson verran tulevaisuuteen. Tämä 

käytännössä onnistuu budjetoimalla aina yhden uuden periodin aikajakson pe-

rään sitä mukaan, kun päättynyt periodi tippuu budjetista pois ja samalla jo syö-

tetyt ennusteet päivitetään (Lynn & Madison 2004). Toimintaperiaate on siis 

täysin sama kuin rullaavassa ennustamisessa, mutta rullaavan budjetoinnin 

käyttöönotto usein tarkoittaa kuitenkin sitä, että yrityksessä on hylätty perintei-

nen staattinen vuosibudjetti osittain tai kokonaan eikä rullaavaa budjettia tehdä 

vain sen rinnalla. Rullaava budjetti käytännössä siis mahdollistaa joka hetki ajan 

tasalla olevan taloudellisen suunnitelman, joka kuvastaa yrityksen viimeisimpien 

toteutuneiden kuukausien lisäksi tulevaisuudessa tulevia muutoksia. Tämä 

kannustaa johtajia reagoimaan entistä nopeammin talouden ja liiketoimintaym-
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päristön muutoksiin (Myers 2001). Lynn & Madison (2004) väittävätkin, että rul-

laava budjetti voi olla talousjohtajien parhaita työkaluja toiminnan budjetoinnissa 

ja kontrolloimisessa.  

 

Henttu-Ahon & Järvisen (2013) ensimmäinen tutkimus kuvaa sitä, miten perin-

teisen budjetoinnin kohtaama kritiikki ja uudet budjetointikäytännöt ovat muo-

vanneet suomalaisten teollisuusyhtiöiden ohjausjärjestelmiä merkittävästi. Kaik-

ki viisi paperi- ja teräs teollisuuden yhtiötä olivat hylänneet perinteisen budje-

toinnin yksittäisenä johdon ohjausvälineenä. Perinteinen budjetti oli sirpaloitunut 

kokoelmaksi eri työkaluja, kuitenkin säilyttäen osittain perinteisen budjetoinnin 

osana ohjausjärjestelmää. Tutkimuksen päälöydökset osoittivat, että perintei-

nen vuosibudjetointiprosessi liittyy eri toimintoihin kuten suunnittelu-, ohjaus- ja 

arviointitoimintoihin (Sivabalan et al. 2009), jolloin vuosibudjetista luovuttaessa, 

eri johdon laskentavälineet voivat lopulta korvata ne toiminnot, joita budjetointi 

palvelee, muttei budjetointia kokonaan (Østergren & Stensaker 2011). Tätä löy-

döstä kutsutaan budjetoinnin sirpaloitumiseksi. Malmin & Brownin (2008) tutki-

mustulokset tukevat tätä väitettä tuomalla esiin sen, miten johdon laskentaväli-

neet voivat korvata ja täydentää toisiaan osana organisaation ohjausjärjestel-

mää. Heidän mukaansa monet laskentatyökalut voivat korvat eri budjetointiin 

liittyvät toiminnot, mutta hekin korostavat, etteivät työkalut voi korvat budjettia 

kokonaisuudessaan.  

 

Henttu-Ahon (2016) jo aiemmin esitellyn tutkimuskohteen, Finnpaper yhtiön toi-

nen kehitysaskel budjetointiprosessissa tapahtui vuonna 2009, kun vuosibudjet-

ti jaettiin seuraaviin järjestelmiin: rullaava ennuste (rullaava budjetti), tavoitejär-

jestelmä, toimintosuunnitelma sekä kiinteiden kustannusten budjetti. Tämä sir-

paloituminen tarkoitti perinteisen budjetointiprosessin hylkäämistä niin, että ai-

noastaan kiinteiden kustannusten budjetti jäi tärkeäksi osaksi kustannusten hal-

litsemista tuotannossa ja eri tukifunktioissa. Sen lisäksi toimintosuunnittelu ja 

tavoitteiden asettaminen irrotettiin toisistaan ja toteutettiin eri välineillä, toisiin 

kuin perinteisessä budjetoinnissa, jossa usein budjetti toimii sekä suunnitelma-

na, että tavoitteena. Uuden rullaavan ennustamisen mallin jalkauttaminen oli 

käytännössä jatkumo edellisistä budjettiestimaateista, joita nyt suoritettiin paljon 
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organisoidummalla ja ennakoivammalla prosessilla pyrkimyksenä saavuttaa en-

tistä realistisemmat ennusteet. Tätä Finnpaper -yhtiön budjetointiprosessin sir-

paloitumista ja kehitysaskelta havainnollistaa kuvio 5. 

 

 

 

Kuvio 5. Finnpaper -yrityksen kehitysaskeleet kohti rullaavaa ennustamista 

(mukaillen Henttu-Aho 2016). 

 

 

Vastaavanlaista budjetoinnin sirpaloitumista edustaa myös muovituotteisiin eri-

koistuneen tanskalaisen Borealis A/S -yhtiön luopuminen perinteisestä budje-

toinnista. Borealis A/S yhtiötä voidaan pitää yhtenä edelläkävijänä budjetoinnis-

ta luopumisessa, koska yhtiön viimeinen budjetti tehtiin jo vuonna 1995. Nyky-

ään yhtiössä suunnittelu- ja ohjaustarpeet täytetään täysin rullaavien ennustei-

den avulla ja työntekijöiden motivointi toteutetaan tasapainotetun tuloskortin 

avulla. (Neely et. al, 2003) Yhtiössä ei käytännössä enää toteuteta mitään pe-

rinteisen budjetoinnin muotoja. Tieteellinen keskustelu viittaa näin äärimmäisis-

sä muutoksissa vapaasti käännettyyn termiin ”budjetoimattomuus” (beyond 
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budgeting), joka siis tarkoittaa täydellistä luopumista perinteisestä budjetista ja 

sen muodoista (Weber & Linder 2005). 

 

Aiemmin esitetyn integroidun suunnittelusyklin periaate on vahvasti myös budje-

toinnin sirpaloitumisessa läsnä. Edelleen rullaavan budjetin muutokset tulee 

johtaa toiminnan suunnitteluun, jotta kuilu näiden välillä kapenee. Todellinen 

hyöty rullaavasta ennustamisesta saadaan, kun rullaava ennustaminen suorite-

taan epätarkemmalla tasolla kuin toimintosuunnitelma (operatiivinen budjetti) ja 

erillään siitä mutta kuitenkin vahvasti integroituna siihen (Montgomery 2002). 

Vaikka budjetointi sirpaloituisikin eri laskentavälineille, tutkimukset edelleen 

osoittavat, että perinteistä budjettia ei kuitenkaan kovin helposti voida korvata 

kokonaan. 

 

 

2.3. Rullaavan ennustamisen hyödyt 

 

Rullaavan ennustamisen käyttöönottoon ei tutkimusten mukaa ole vaikuttanut 

vain pyrkimys pysyä kehityksen aallon harjalla, vaan sillä on tosiasiallisesti pyrit-

ty parantamaan organisaation ohjausta. Toisin sanoen organisaatioissa on ollut 

aito tarve rullaavalle ennustamiselle. Henttu-Ahon (2016) tutkimustuloksien mu-

kaan rullaavien ennusteiden käyttöönotto ja perinteisen budjetoinnin hylkäämi-

nen on ollut ennen kaikkea merkittävä yritys korjata organisaatioissa vallitsevaa 

laskentainformaation epätäydellisyyttä. Rullaavan ennustamisen on todettu pa-

rantavan organisaation ohjausta monella eri tapaa, kuten mahdollistamalla jat-

kuvan suunnittelun läpi vuoden, vähemmän yksityiskohtaisen sisällön, jota on 

helpompi ja nopeampi päivittää, keskittymisen tulevaisuuteen sekä nopeamman 

reagoinnin muutoksiin (Hansen, 2010). Esimerkiksi Ekholm & Wallin (2011) tut-

kimuksen mukaan perinteinen kiinteä budjetti nähtiin vastaajien keskuudessa 

heikoksi ohjausvälineeksi, kun liiketoimintaympäristön epävarmuus kasvoi. Rul-

laavan ennustamisen sen sijaan todettiin vastaavan paremmin muuttuvan liike-

toimintaympäristön muutoksista kumpuaviin ohjaustarpeisiin. Vastaavia tuloksia 
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ovat saaneet tutkimuksissaan myös esimerkiksi Hope & Hope (1997) ja Hope & 

Fraser (2003).  

 

Monien tutkimusten mukaan rullaavan ennustamisen nähtiin mahdollistavan en-

tistä parempien ennusteiden saatavuus (esim. Østergren & Stensaker, 2011 ja 

Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Budjetoinnin sirpaloituminen osiin esimerkiksi 

parantaa budjetointijärjestelmän sisäistä läpinäkyvyyttä ja lisää budjetoinnin 

avainkomponenttien parempaa ymmärrystä prosessissa tapahtuvan keskuste-

lun kautta (Adler & Borys, 1996). Esimerkiksi suunnittelun, ohjauksen ja arvioin-

nin osalta (Sivabalan et al. 2009). Tiedon läpinäkyvyys mahdollistaa muun mu-

assa laskentajärjestelmien tuottaman tiedon oikeellisuuden haastamisen, joka 

puolestaan tuottaa pätevämpiä ja realistisempia ennusteita sekä lisää johdon 

ohjauksen tehokkuutta merkittävästi (Byrne & Pierce, 2007). Hansen & Van der 

Stede (2004) nostavatkin esiin, että tarkemmat ennusteet parantavat operatii-

vista suunnittelua ja sen tehokkuutta. Kun ennusteita päivitetään toistuvasti, on 

organisaatiolla jatkuvasti päivitetyin versio ennusteista olemassa. 

 

Rullaavaa ennustamista perinteisen budjetoinnin tukena tai itsenäisenä ohjaus-

välineenä mahdollistaa nopeamman reagoinnin eri ympäristöissä tapahtuviin 

muutoksiin (Hansen, 2010). Esimerkiksi jatkuva taloudellisten ja ei –

taloudellisten indikaattoreiden tarkkailu rullaavien ennusteiden kautta osoittaa 

ajoissa, onko yhtiö oikeilla raiteilla vai ei. Jos yhtiö on menossa päivitettyjen en-

nusteiden perusteella väärän suuntaan, voidaan tehdä heti muutoksia huolimat-

ta vuosibudjetissa olevista luvuista. Vaikka ennusteiden vertailua tehtäisiinkin 

suhteessa kiinteään budjettiin, niin muutettavissa olevat suunnitelmat, joita päi-

vitetään jatkuvasti ovat lopulta kuitenkin paljon tärkeimpiä ohjausvälineitä kuin 

vertailun kohteena oleva perinteinen budjetti. (Ekholm & Wallin 2000)  

 

Rullaavan ennustamisen on myös todettu lyhentävän reagointiaikaa. Myersin 

(2001) mukaan rullaavan ennustamisen mahdollistama nopeampi reagointi 

kannustaa johtajia käsittelemään tietoa nopeammin kuin perinteisessä proses-

sissa. Johtajien tulee olla entistä enemmän ajan tasalla ja mukana eri proses-

seissa, jotta tietoa saadaan nopeasti päätöksiin ja ennusteisiin. Esimerkiksi Ho-
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pen & Fraserin (2003) mukaan yhtiöissä, joissa perinteisestä budjetoinnista luo-

vutaan, voidaan vapauttaa modernien tietojärjestelmien todellinen voima. Orga-

nisaation ohjaus ja suunnittelu ei ole enää vain joukko lyhyitä suorituksia vaan 

siitä tulee loputon keskustelu. Tieto kulkee etulinjan työntekijöiltä aina ylimmälle 

johdolle ja takaisin, luoden hajautetun organisaation, jossa tieto liikkuu tehok-

kaasti.  

 

Rullaavan ennustamisen käyttöönotto mahdollistaa resurssien kohdentamisen 

useammin kuin vain kerran vuodessa. Resursseja voidaan kohdentaa dynaami-

semmin. Esimerkiksi organisaatiossa voidaan allokoida taloudellisia resursseja 

jatkuvasti, kunhan allokoitavat resurssit menevät tarkoituksen mukaiseen toi-

mintaan (Østergren & Stensaker 2011). Perinteiset budjetit myös sitovat resurs-

sit ainoastaan kuluvalle budjettiperiodille, joten rullaava ennustaminen vapaut-

taa resurssit yli perinteisen vuosibudjetin (Hansen et al., 2003). Clarke (2007) 

vetää yhteen hyvin, että rullaava ennustaminen budjetoinnin tukena, auttaa 

nostamaan perinteisen budjetin asettamat ”silmälaput” ja ohjaa johtajien huomi-

on yli kuluvan vuoden, vapauttaen johtajat tarkastelemaan riskejä sekä mahdol-

lisuuksia pidemmälle tulevaisuuteen.  

 

Rullaavan ennustamisen mallin käyttöönoton on todettu myös pienentävän bud-

jetointiprosessin viemään aikaa. Hopen & Fraserin (2003) tekemän tutkimuksen 

mukaan monen projektipäällikön mielestä noin 95 % ajasta säästyy mikä nor-

maalisti kuluisi budjetoinnin ja ennustamisen parissa. Toisaalta kyseinen tutki-

mus haastaa myös rullaavan ennustamisen erityisen aikaa vievänä prosessina. 

Rullaavaa ennustamista tuleekin suorittaa operatiivista budjettia karkeammalla 

tasolla, muuten rullaavasta ennusteesta saatava hyöty katoaa, kun perinteinen 

budjetointi suoritetaan vain monta kertaa vuodessa. (Montgomery 2002; Player 

2009; Hope & Fraser 2003)  

 

Rullaava ennustaminen myös mahdollistaa paremman tavoitteiden asettamisen. 

Østergren & Stensaker (2011) tutkimus kuvaa ison monikansallisen ja monidivi-

sioonallisen yhtiön yritystä siirtyä pois budjetoinnista. Aiemmassa ohjausjärjes-

telmässä tavoitteet olivat ”rajoitettu” kiinteän budjetoinnin takia. Tavoitteiden 
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erottaminen suunnittelusta ja resurssien kohdentamisesta mahdollisti tavoittei-

den asettamisen riippumatta käytettävissä olevista resursseista. Tästä syystä 

yhtiössä asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita ja kiinnitettiin huomiota arvon 

luomiseen sekä strategisiin tekoihin eikä tarkasteltu enää kustannustavoitteita. 

Rullaavan ennustamisen on todettu myös parantavan asiakastyytyväisyyttä. Pe-

rinteistä budjettia on kritisoitu siitä, ettei se tuota tyytyväisiä asiakkaita, koska 

”asiakas ensin” näkökulma puutuu kokonaan, johtuen kiinteän budjetin domi-

noivista taloudellisista mittareista (Hansen et al., 2003). 

 

Østergrenen & Stensakerin (2011) tutkimuksen tulokset osoittavat myös, että 

johtajilla on enemmän aikaa ongelmien ratkaisemiseksi ilman perinteisen budje-

tin asettamia rajoitteita. Rullaavassa ennustamisessa heidän huomionsa on-

gelman ratkaisussa ei keskity vain siihen, että ollaanko budjetin sallimien rajo-

jen sisällä, vaan ratkaisua voidaan etsiä laajemmin. Tämän lisäksi yhtiöissä voi-

daan päästä eroon “kuluta se tai menetä se” filosofiasta, joita perinteisen budje-

toinnin yhtiöissä jatkuvasti koetaan (Hope & Fraser 2003). Toisin sanoen perin-

teisestä budjettimallista seurannutta ”budjettipeliä”, ei enää ilmaannu (Øster-

gren & Stensaker 2011). 

 

Carken (2007) Avon Automotivelle tehdyssä tutkimuksessa tiivistyivät hyvin 

aiemmin mainitut rullaavan ennustamisen hyödyt. Tutkimuksessa todettiin rul-

laavan ennustamisen mahdollistavan seuraavia hyötyjä: 

 

1. Kannustaa etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

2. Muodostaa perustan tuotantosuunnittelulle ja välillisille kustannuksille 

(kiinteät kustannukset) 

3. Toimii johtajien tukena asiakkaiden kanssa käydyissä neuvotteluissa 

4. Kehottaa tulevaisuudessa tarvittavien kiinteiden kustannusten kriittiseen 

tarkasteluun. 

 

Budjetoinnin kehittymisestä ja sen siirtymisestä kohti rullaavampaa ennustamis-

ta on yleisesti sanottu luovan tulevaispainotteisuutta, paikallisen tiedon hyödyt-

tämistä, liiketoiminnan ja johdon läheistä linkittymistä, organisaation oppimista, 
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myynti- ja markkinaorientoitumista ja tehokkaampaa kontrolloimista (Byrne & 

Pierce, 2007; Goretzki et al., 2013; Granlund & Lukka, 1998; Järvenpää, 2007). 

Kuviossa 6. esitetään tiivistetysti teoriasta nousseita rullaavan ennustamisen 

hyötyjä. 

 

 

 

Kuvio 6. Yhteenveto rullaavan ennustamisen hyödyistä 

 

 

2.4. Rullaavan ennustamisen haasteet ja kritiikki 

 

Rullaavan ennustamisen monista hyödyistä huolimatta uuden mallin jalkautta-

minen voi tuottaa monia haasteita ja eikä kaikkia ongelmia välttämättä aina tun-

nisteta. Tässä luvussa käydään läpi rullaavan ennustamiseen liittyvien tieteellis-

ten keskusteluiden tunnistamia mahdollisia haasteita ja mallin kohtamaa kritiik-

kiä. Lynn & Madison (2004) mukaan rullaava budjetti ei missään nimessä ole 

sama kuin perinteisen budjetin valmistaminen vain useamman kerran vuodes-
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sa. Rullaava budjetti on paljon enemmän ja voi myös osoittautua merkittäväksi 

haasteeksi. Heidän mukaan useimmiten rullaavan budjetoinnin käyttöönotto 

vaatii aikaa, teknologisia ratkaisuja, rahaa ja koulutuksia, eikä kaikki välttämättä 

mene kerralla oikein. Rullaavan budjetoinnin käyttöönottoa tulee siis osata har-

kita huolella. Neilimo & Uusi-Rauva (2004, 217) mukaan rullaava ennustaminen 

ja budjetointi vaativat organisaatiolta paljon ja loppujen lopuksi ja menetelmän 

todelliset hyödyt voivat olla pienet verrattuna siihen, miten paljon kustannuksia 

ja uhrauksia järjestelmä on voinut prosessin aikana vaatia. 

 

Perinteistä budjetointia ei nähdä täysin korvattavissa olevana ohjausvälineenä, 

vaan monet tieteelliset tutkimukset painottavat ainakin sen osittaista tarpeelli-

suutta organisaation ohjauksessa. Esimerkiksi budjetoinnin sirpaloitumista kä-

sittelevässä kappaleessa osoitettiin, että budjetointia pidettiin edelleen merki-

tyksellisenä välineenä kiinteiden kustannusten kontrolloimisessa. Ekholmin & 

Wallinin (2000) mukaan kiinteää vuosibudjettia tarvitaan ennen kaikkea sisäisen 

tehokkuuden säilyttämiseksi siinä missä rullaavaa ennustamista tarvitaan ulkoi-

sen tehokkuuden savuttamiseksi. Heidän mukaansa rullaavalla ennustamisella 

ei voida täysin korvata budjetin mahdollistamaan sisäistä tehokkuutta ja eikä ul-

koisella tehokkuudellakaan voida menestyä, jos sisäinen tehokkuus ei ole hy-

vällä tasolla. Pelkän rullaavan ennustamisen tai rullaavan budjetoinnin käyttä-

minen ilman perinteisen budjetoinnin tukea voidaan siis tulkita jossain määrin 

jopa tehokkuutta heikentävänä askeleena.   

 

Edellistä väitettä tukevat myös useat tutkimukset siitä, että strategian toteutta-

misessa edelleen tarvitaan kiinteitä tavoitteita. Tutkimusten mukaan strategian 

toteuttamisessa tarvitaan sekä sitoutumista budjetin tavoitteisiin, että jousta-

vuutta, minkä takia sekä kiinteillä budjeteilla, että rullaavilla ennusteilla on paik-

kansa strategian toteuttamisessa (Simons 1987, 1991; Marginson & Ogden 

2005; Libby & Lindsay 2007; Dugdale & Lyne 2008).  

 

Liian joustavat ja alati muuttuvat tavoitteet voidaan myös nähdä motivaatiota 

alentavina tekijöinä (Gurton, 1999: 60). Esimerkiksi rullaavan ennustamisen 

käyttö tuloksen mittarina ei paranna lähtökohtia suhteessa perinteiseen budje-
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tointiin vaan esimerkiksi heikentää tavoitteiden viestimistä ja näin strategian jal-

kauttamista (Hansen & Van der Stede, 2004).  Clarken (2007) mukaan monissa 

organisaatioissa perinteinen budjetti voi olla vain ohje, mutta useammissa se 

toimii myös henkilökohtaisena sopimuksena esimiehen ja työntekijän välillä, 

esimerkiksi tavoitteet ja bonukset on usein sidottu budjettiin. Rullaavaan ennus-

tamiseen siirtyessä kannustimia ei tulisikaan sitoa rullaaviin ennusteisiin, vaan 

ne tulisi eriyttää siitä. Esimerkiksi ottamalla käyttöön eri laskentavälineet suori-

tuksen arviointia varten ja ohjausta varten (Henttu-Aho 2016). Borealis A/S yhti-

össä arviointi- ja motivointivälineenä rullaavien ennusteiden sijasta toimi tasa-

painotettu tuloskortti (Neely et. al, 2003) 

 

Østergren & Stensakerin (2011) tutkimuksessa sen sijaan tutkimuskohteen ta-

voitteiden asettaminen oli ratkaistu muodostamalla kilpailua yrityksen divisioo-

nan sisällä luomalla listan suorituksien paremmuusjärjestyksestä. Mallin piti lisä-

tä läpinäkyvyyttä ja kilpailua, mutta ongelmaksi muodostui se, etteivät kilpailevat 

johtajat, enää halunneet jakaa tietoa samalla tavalla kuin aiemmin. Muodostu-

nutta ongelmaa ryhdyttiin korjaamaan esittelemällä myös ulkoisia suoritusmitta-

reita, jotka perustuivat muiden yhtiöiden vertailuun. Tavoiteasetanta voi myös 

muodostua haastavaksi, jos perinteisestä bottom-up tavoiteasetannasta luovu-

taan kokonaan. Ilman budjetin rajoittavaa tekijää johtajat saattavat asettaa epä-

realistisia tavoitteita alemmille tasoille. 

 

Montgomery (2002) varoittaa, että kun yrityksessä siirrytään rullaavaan ennus-

tamisen malliin, on vaarana, että mallista tulee pelkkä budjetin päivitetty versio. 

Rullaavan ennustamisen käyttöönottamisen motiivina tuleekin olla aito pyrkimys 

päästä eroon perinteisen budjetointiprosessin huonoista käytännöistä. Esimer-

kiksi vaarana on, että rullaavaa ennustamista tehdään tarpeettoman tarkalla ta-

solla, minkä seurauksena työmäärä voi kasvaa merkittävästi suhteessa perin-

teiseen budjetointiin. Toisin sanoen liian tarkalla tasolla tehty rullaavan ennus-

tamisen malli, voi johtaa siihen, että organisaatiossa suoritetaan edelleen bud-

jetointia mutta nyt vain useamman kerran vuodessa (Montgomery 2002; Player 

2009; Hope & Fraser 2003). Tästä syystä ennustamista tulisikin tehdä korke-

ammalla tasolla. Esimerkiksi summatasolla, jolloin työmäärä ja työaika väheni-
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sivät merkittävästi. Montgomeryn (2002) mukaan esimerkiksi kustannuspaikkoja 

kannattaa ennustaa vain summatasolla ryhmittelemällä ne, vaikka alueittain. 

Ennustetarkkuuteen liittyy myös vahvasti keskustelu siitä, että kuinka pitkälle 

organisaatiossa tosiasiallisesti osataan ennustaa. Jos ennustehorisontti on liian 

pitkä, on mahdollista, että loppupään ennusteet ovat huonoja arvioita eivätkä 

kuvasta todellisia ennusteita tulevaisuudesta (Player, 2009). 

 

Ennustetarkkuuden määrittäminen on kuitenkin vahvasti sidoksissa yrityksen 

toimialaan ja ennustetarpeisiin, joten Montgomeryn väitettä ei voida yleistää.  

Myersin (2001) artikkelissa, jossa esimerkkiyrityksenä on konsultointitoimisto, 

painotetaan enemmän tietojärjestelmien tärkeyttä̈ rullaavassa budjetoinnissa, 

jolloin voidaan säilyttää tarkempi tiedon taso. Esimerkiksi Player (2009) pitää 

tietojärjestelmiä merkittävänä rullaavan ennustamisen onnistuneen jalkauttami-

sen avaintekijänä. Hänen mukaan raskaista Excel-malleista tulisi päästää irti ja 

siirtyä integroituihin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien avulla voidaan estää̈ 

edellä mainitut ongelmat, jotka voivat syntyä tiedonkeruun haasteellisuudesta. 

Tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen voidaan kerätä tarkempaa tietoa ja tarkastella 

sitä vaivatta summa tasolla. Tietojärjestelmien onnistunut toteutus myös vähen-

tää ennusteiden päivittämiseen uppoavaa aikaa merkittävästi. Vaikka onnistu-

nut tietojärjestelmä helpottaa rullaavan ennustamisen toteuttamista, ei tule kui-

tenkaan olettaa teknisten ratkaisujen johtavan automaattisesti mallin onnistumi-

seen. Rullaavan ennustamisen onnistunut jalkauttaminen vaatii toimivan järjes-

telmän rinnalle myös hyvää muutoksen johtamista (Lynn 2004). 

 

Toimivan järjestelmän ja hyvän johtamisen lisäksi rullaavan ennustamisen jal-

kauttaminen vaatii osaavaa suunnittelua. Jos organisaatiossa ei ymmärretä mi-

tä ylin johto ja organisaatio odottavat rullaavalta ennustamiselta, voi ennustami-

nen jäädä merkittävästi puutteelliseksi (Åkerberg 2006, 75-76). Tulee siis tehdä 

selväksi mitä rullaavalta ennustamiselta todellisuudessa odotetaan. Muuten or-

ganisaatiossa päädytään vain päivittämään lukuja ilman niiden todellista käyttö-

tarkoitusta. Neilimo & Uusi-Rauva (2001, 217) mukaan ennusteet tuleekin olla 

aitoja tavoitteita, jotta menetelmään pystytään myös aidosti sitoutumaan. Ilman 

sitoutumista rullaavan ennustamisen ohjausvaikutus jää olemattomaksi. Henttu-
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Aho & Järvinen, (2013) nostavat todellisen ohjausvaikutuksen myös yhdeksi 

ongelmaksi budjetoinnin sirpaloitumisessa. Heidän mukaansa budjetoinnin kor-

vaaminen eri ohjausvälineillä kuten rullaavalla ennustamisella voi aiheuttaa, sen 

että eri työkalujen väliset rajat voivat hämärtyä. Tällöin voi olla epäselvää mikä 

väline ohjaa mitäkin toimintoa organisaatiossa.  

 

Rullaavan ennustamisen koettiin poistavan esimerkiksi perinteisen budjetoinnin 

mahdollistaman, niin kutsutun ”budjettipelin”. Libby & Lindsay (2010) kuitenkin 

väittävät, että rullaava ennustaminen mahdollistaa uudenlasia ”budjettimanipu-

lointia”. Uusia ”budjettipelejä” voi syntyä organisaation uudesta dynaamisem-

masta tavasta allokoida resursseja. Esimerkiksi projektien kannattavuusarvioin-

nit voivat olla hyvin alttiita subjektiivisille näkökulmille (Østergren & Stensaker 

2011).  

 

Rullaavan ennustamisen jalkauttaminen ei välttämättä saa aina lämmintä ja 

avointa vastaanottoa. Esimerkiksi uuden järjestelmän vastaanotto voi riippua 

vahvasti järjestelmää hyväksikäyttävien työntekijöiden ammatillisesta osaami-

sesta ja asenteesta. Moralesin & Lambertin (2013) tutkimuksen mukaan tule-

vaisuuteen suuntautuvien budjetointikäytäntöjen jalkauttaminen loi jännitteitä 

controllereiden työssä. Finnpaper yhtiössä rullaavaan ennustamiseen liittyvät 

ennakko-odotukset nähtiin epämiellyttävinä joidenkin controllereiden toimesta 

(Henttu-Aho 2016). Ennakko-odotusten negatiivisuuteen vaikutti controllereiden 

näkemys oman roolin muuttumisesta. Adler & Borys, (1996) sanovatkin, että 

roolin muuttumiseen suhtautuminen määrittyy pitkälti sen perusteella, miten 

työntekijät näkivät muutoksen suhteessa omaan osaamiseensa. Esimerkiksi 

osalle controllereista muutos vaati venymistä, jonka seurauksena heidän tuli 

muuttaa omaa ajattelutapaansa sekä kehittää uusia taitoja, jotta he kykenivät 

suoriutuman uudistuneesta roolistaan (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013).  

 

Monet edellä esitetyt seikat korostavat budjetoinnin tärkeyttä rullaavan ennus-

tamisen rinnalla. Esimerkiksi riippuu paljolti organisaatiosta, minkälainen rullaa-

va ennustaminen toimii missäkin yhteydessä. Rullaavan ennustamiseen voi vai-

kutta toimia-ala ja toimintaympäristö, ihmiset, tekniset ratkaisut ja tavoiteltavat 
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strategiset hyödyt.  Ei voida siis ainakaan yleistää, että rullaava ennustaminen 

missä muodossa tahansa kehittäisi yksiselitteisesti organisaation ohjausta pa-

rempaan päin. Tätä väitettä tukee Ekholmin & Wallinin (2011) tutkimus, jonka 

mukaan kiinteät vuosibudjetit ovat erityisen hyödyllisiä edelleen, organisaatiois-

sa, joilla on erityisen tarkka strategia kilpailuedun saavuttamiseksi. Heidän mu-

kaan kyseiset organisaatiot toteuttavat projekteja vaiheittain, mikä edellyttää or-

ganisaatiolta vahvaa sitoutumista. Toisaalta myös sopeutuminen on Ekholmin & 

Wallinin mukaan hyvin olennaista, joten joustavuuttakin tarvitaan, mikä tukee 

rullaavan ennustamisen hyödyntämistä kiinteän budjetin rinnalla. Rullaavan en-

nustamisen koottuja haasteita havainnoidaan kuviossa 7. 

 

 

 

Kuvio 7. Rullaavan ennustamisen luomat haasteet. 
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3. RULLAAVA ENNUSTAMINEN PAULIGISSA 

 

 

3.1. Tapausorganisaatio 

 

Paulig konserni on kansainvälinen elintarviketeollisuuteen keskittyvä perheyri-

tys, joka on perustettu vuonna 1876. Yritys toimii yhteensä 13 eri maassa. Kon-

sernin liikevaihto oli vuonna 2016 917 miljoonaa euroa. Konsernin palvelukses-

sa työskentelee yhteensä 1 903 henkilöä.  Konserni muodostuu neljästä eri di-

visioonasta: Kahvi, Maailman Ruoka & Mausteet, Snack Food sekä Naturally 

Healthy Food. Kaikki divisioonat ovat raportointivelvollisia konsernin johdolle. 

Tässä tutkimuksessa kuitenkin keskitytään pääsääntöisesti kahvidivisioonaan ja 

sen rullavan ennustamisen tutkimiseen. (Paulig 2017) 

 

Kahvidivisioona on konsernin divisioonista kaikista suurin liikevaihdossa mitat-

tuna. Kahvidivisioonan liikevaihto oli vuonna 2016 343,8 miljoonaa euroa, noin 

38 % koko konsernin liikevaihdosta. Suomessa ja Baltian maissa Paulig on 

kahvitoiminnassaan markkinajohtaja. Venäjällä taas Paulig on toiseksi isoin 

paahdettua kahvia toimittava yritys. Kahvidivisioonan liiketoiminta perustuu 

paahdetun kahvin, valmiiden kahvijuomien, suklaajuomien, suodatinpaperien 

sekä palveluiden myyntiin ja markkinointiin. Pauligin kahvidivisioonalle on tun-

nusomaista jatkuva tuotekehitys, saumaton laadunvalvonta, laaja tuotevalikoi-

ma, koko tuotantoketjun kattava vastuullisuus sekä uusien kahvitrendien luomi-

nen. (Paulig 2017) 

 

Raakakahvin hankita on yksi divisioonan tärkeimmistä prosesseista. Hankinta-

prosessi taas on riippuvainen myynninennusteista. Myyntien mukaisesti organi-

saatiossa lisäksi suunnitellaan muun operatiivinen toiminta kuten tuotantopro-

sessit sekä operatiiviset investoinnit. Näiden toimintojen suunnittelemiseen ja 

ennustamiseen panostetaan organisaatiossa erityisen paljon. Organisaation oh-

jaus on hyvin riippuvainen näiden toimintojen onnistuneesta ennustamisesta. 

Esimerkiksi suurimmat toteutuneet erot suhteessa budjettiin ja kuluvan vuoden 
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ennusteisiin voidaan yleisesti sanoa johtuvan muutoksista näissä toiminnoissa. 

(Johtaja C ja johtaja D)  

 

 

3.2. Tutkimusmenetelmä ja aineiston keruu 

 

Rullaavaa ennustamista voidaan pitää verrattain tuoreena organisaation oh-

jausmenetelmänä, jonka takia tapaustutkimus on sopiva tutkimusmenetelmä. 

Tapaustutkimus sopii erityisen hyvin nimenomaan kasvavan ja kehittyvän ilmiön 

tutkimiseen (Malmi & Ikäheimo, 2003; Lillis & Mundy, 2005). Tapaustutkimus 

antaa tilaa ilmiön monimuotoisuudelle ja monimutkaisuudelle, jolloin tutkimus-

ongelmasta voidaan saada huomattavasti laajempi ymmärrys (Eriksson & Kova-

lainen, 2008). 

 

Tapaustutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui haastattelu, johtuen sen 

joustavuudesta tutkimusmenetelmänä. Haastattelumenetelmässä voidaan saa-

da selvennettyjä vastauksia ja syvempää tietoa ilmiöstä, esimerkiksi esittämällä 

lisäkysymyksiä, pyytämällä selvennyksiä sekä perusteluita vastauksille (Hirsjär-

vi, 2009, 204–205; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 192). Haastattelu on 

menetelmänä erityisen tehokas, kun halutaan tutkia, mitä haastateltavat tunte-

vat, ajattelevat, kokevat sekä uskovat tarkasteltavasta ilmiöstä (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2001,172). Tätä kautta haastateltavat kykenevät vapaamuo-

toisemmin esittämään asian, toisinkuin esimerkiksi tarkoin rajatussa kyselytut-

kimuksessa. Rajatussa kyselytutkimuksessa on mahdollista, että jotain olen-

naista jää myös kysymättä. Haastattelussa haastateltava sen sijaan saattaa 

kertoa asioita, joita haastattelija ei ole alun perin suunnitellut tai osannut edes 

kysyä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001,192). 

 

Haastattelumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haastattelua. Puolistruk-

turoidulle haastattelulle on ominaista määritellä ennalta haastattelun raamit, jot-

ka kuitenkin tarvittaessa joustavat sekä antavat tilaa poikkeamille (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 47). Teemahaastattelu on yleisin menetelmä puolistrukturoiduissa 
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haastattelumuodoissa (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11), jota myös tässä tutki-

muksessa hyödynnetään aineistonkeruumenetelmänä. Teemahaastattelulle on 

ominaista määrätä ennalta sen teemat, josta voidaan kuitenkin poiketa tarvitta-

essa. Rullaava ennustaminen verrattain tuoreena ilmiönä, josta on monia eri 

määritelmien, tarvitsee mahdollisimman joustavan aineistonkeruumenetelmän, 

jotta kaikki olennainen voidaan saada selville ilmiötä tutkittaessa. Rullaavaa en-

nustamista voidaan toteuttaa monella eri tapaa ja sen hyödyistä sekä haasteis-

ta voi olla useita eri käsityksiä. Sitomalla haastattelut teemoihin pystytään ke-

räämään tietoa teorian muodostamalla alueella, jättäen kuitenkin reilusti tilaa 

haastateltavien omille ajatuksille ja tulkinoilla teeman käsittävistä asioista. Jo-

kainen haastattelu toteutetaan yksilöhaastatteluna, jotta jokaisen haastateltavan 

oma ääni kuuluu ilman, että muiden mielipiteet tai ajatuksen pääsevät vaikutta-

maan vastauksiin. 

 

Haastattelut on teemoitettu neljään osaan. Teemat perustuvat tutkimuskirjalli-

suudesta nousseisiin keskeisiin kohtiin ja haastatteluissa käytetty haastattelu-

runko (liite 1) rakennettiin kyseisten teemojen mukaiseksi. Ensimmäinen teema 

kattaa rullaavan ennustamisen toteutuksen tilan tapausyrityksessä sekä sen yh-

teyden olemassa olevaan budjetointimenetelmään. Ensimmäisellä teemalla py-

ritään ymmärtämään, miten organisaatiota tällä hetkellä ohjataan, mikä on bud-

jetoinnin rooli ja miten rullaavaa ennustamista on toteutettu suhteessa vallitse-

vaan budjetointimenetelmään. Myös pyritään selvittämään mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet rullaavan ennustamisen käyttöönottoon organisaatiossa. Toinen 

teema kartoittaa rullaavan ennustamisen hyötyjä joita organisaatiossa on koh-

dattu tai uskotaan kohtaavan. Kolmas teema sen sijaan pyrkii hahmottamaan 

mitkä ovat rullaavan ennustamisen haasteet, joita mallilta odotetaan. Neljäs ja 

viimeinen teema on vapaamuotoista kehitysideoiden ja –ajatusten kartoitusta. 

Teemalla pyritään aidosti herättämään keskustelua siitä, että mitä toimenpiteitä 

on vielä suorittamatta rullaavan ennustamisen todellisen käytön saavuttamiseen 

organisaation ohjauksen välineenä. 

 

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä kahdeksasta haastattelusta Paulig konser-

nissa. Haastattelut tehtiin keväällä 2017. Neljä haastateltavaa ovat (tai ovat ol-
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leet) konsernin kahvidivisioonan controllereita, jotka ovat olleet rullaavan ennus-

tamisen kehittämisessä vahvasti mukana. Controllereiden näkemys on erityisen 

tärkeä, koska heillä on organisaatiossa paras tieto ja ymmärrys tämänhetkises-

tä rullaavan ennustamisen toteutuksen tilasta ja mahdollisista puutteista. Ylim-

mästä johdosta haastatteluita tehtiin yhteensä 4 kappaletta myös. Kahvidivisi-

oonan toimitusjohtajalta ja talousjohtajalta sekä konsernin toimitus- ja talousjoh-

tajalta. Ylimmän johdon näkökulma on tärkeä, jotta voidaan ymmärtää miten rul-

laavan ennustamisen tuottama informaatio vaikutta ja auttaa organisaation oh-

jauksessa. Vaikka tutkimus keskittyy lähinnä vain kahvidivisioonan rullaavan 

ennustamisen ymmärtämiseen, on tarpeellista myös kerätä konsernin johtajien 

näkökulmaa jo pelkästään sen takia, että aineistoon saadaan lisää ylimmän 

johdon näkemyksiä rullaavasta ennustamisesta. Haastateltavien taustatiedot on 

esitelty taulukossa 1.  

 

 

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot. 

 

 

 

Haastattelut kerättiin yksilöhaastatteluin maaliskuun 2017 aikana noin kahden 

viikon aikajaksolla. Kaikki haastattelut suoritettiin yrityksen pääkonttorin toimiti-

loissa. Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä ohjasi keskusteluita ja haastatte-

lun teemat pohjautuivat teoriasta nousseisiin keskeisiin kohtiin. Haastateltavilla 

Tunniste Työnimike Koulutus Rooli	rullaavassa	ennustamisessa Haastattelun	kokonaiskesto

8 Johtaja A Konsernin toimitusjohtaja DI	 Päätöksenteko 35min

5 Johtaja B Konsernin talousjohtaja KTM Päätöksenteko 40min

6 Johtaja C Toimitusjohtaja (Kahvidivisioona) KTM Päätöksenteko 37min

4 Johtaja D Talousjohtaja (Kahvidivisioona) DI	 Päätöksenteko 42min

1 Controlleri E Group Sourcing Controller DI	

Ennusteiden	tuottaminen/prosessin	

kehittäminen 30min

2 Controlleri F Group Business Controller KTM

Ennusteiden	tuottaminen/prosessin	

kehittäminen 53min

3 Controlleri G Business Controller KTM

Ennusteiden	tuottaminen/prosessin	

kehittäminen 35min

7 Controlleri H Business Controller MBA

Ennusteiden	tuottaminen/prosessin	

kehittäminen 30min
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oli vapaus nostaa tärkeitä asioita esiin keskustelun aikana ja poiketa kysymyk-

sistä tarvittaessa. Osan haastateltavien kanssa pitäydyttiin tiukasti haastattelijan 

esittämien kysymysten parissa, kun taas muutaman haastateltavan kanssa ei 

haastattelurunkoa juurikaan tarvinnut, vaan keskustelu eteni teemojen ympärillä 

itsestään. Haastateltavilta kysyttiin myös tarkentavia lisäkysymyksiä. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastattelut kestivät puolesta tunnista 

tuntiin. Kaikilta haastateltavilta saatiin lupa haastatteluiden äänittämiselle. Koko 

aineiston kesto on noin 300 minuuttia ja litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 25 si-

vua. 

 

Kerättyä aineistoa ryhdyttiin ensiksi jäsentelemään vastausten mukaan. Kaik-

kien haastateltavien vastauksia ja ajatuksia eri kysymyksistä tuotiin yhteen eri 

otsikoiden alle. Tämän jälkeen usein toistuvia asioita poistettiin ja olennaiset 

asiat tiivistettiin. Kun aineisto oli jäsennelty aihepiirien mukaisesti, se jaettiin vie-

lä teemoittain seuraavien otsikoiden alle: rullaavan ennustamisen käyttö ta-

pausyrityksessä, rullaavan ennustaminen organisaation ohjauksen kehittäjänä, 

rullaavan ennustamisen haasteet ja rullaavan ennustamisen kehityskohdat ta-

pausyrityksessä. Tämän jälkeen tuloksia peilattiin teoriaan yhteenveto ja johto-

päätökset -kappaleessa. Analyysin perusteella toivottiin löytyvät mielenkiintoisia 

yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia, joiden pohjalta voidaan esittää tapausorga-

nisaatiolle tosiasiallisia parannuksia rullaavan ennustamisen mallin kehittä-

mäiseksi.  
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3.3. Rullaavan ennustamisen käyttö tapausorganisaa-

tiossa. 

 

 

3.3.1. Budjetointiprosessi 

 

Tällä hetkellä tapausyrityksessä valmistetaan hyvin perinteinen vuosibudjetti, 

joka menee kalenterivuoden mukaisesti. Budjetointiprosessi alkaa alkusyksystä 

ja siihen osallistuu vuosittain iso osa organisaation työntekijöistä. Vuosibudjetti 

pohjaa osittain lukunsa keväisin tehdyistä strategialuvuista, mutta on kuitenkin 

huomattavasti yksityiskohtaisemmalla tasolla. Budjetoinnissa sidotaan myös 

henkilöstön vuosittaiset tavoitteet. 

 

”Meillä on aika tällainen perinteinen vuosibudjetointi, eli kalenterivuosi 

hyvin pitkälti ohjaa suunnittelua. Vuosibudjetti on oikeastaan tarkennusta 

tähän keväällä tehtävään strategiatyöhön, missä katotaan 3 vuotta 

eteenpäin ja oikeastaan nää vähän niinku isommat strategiset painopis-

tealueet. Syksyllä kun tehdään vuosibudjetti, niin siinä sitten enemmän 

muutetaan nää yksityiskohtaisemmiksi toimenpiteiksi mitä strategiassa 

on suunniteltu ja sovittu. Melko perinteinen budjetointiprosessi, jota ohjaa 

hyvin pitkälle vielä kalenterivuosi ja jossa sidotaan henkilöille myös ta-

voitteet.” (Controlleri G) 

 

Vuosibudjetointiin osallistuu useita henkilöitä erityisesti siitä syystä, että se laa-

ditaan hyvin yksityiskohtaiselle tasolle. Budjettiluvut laaditaan jopa kustannus-

paikka- ja tilitasolle asti. Tästä syystä yrityksen budjetointiprosessin on hyvin 

pitkälti ”bottom-up” tyylinen. 

 

”Vuosibudjetti tehdään suhteellisen tarkkaan. Riippuen yksiköistä, niin 

kustannuspaikkavastaavat jopa itse budjetoivat kustannuspaikkansa.” 

(Controlleri E) 
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”Vuosibudjetti on ihan tileittäin ja kustannuspaikoittain kustannukset ja 

sitten myynti jopa tuotteittain ja asiakasryhmittäin. Aika tarkalla tasolla 

suunnitellaan ihan tekemisiä. Esimerkiksi markkinoinnissa mietitään, että 

tehdään tällainen mainoskampanja ja siihen liittyvä TV aika ja tuotanto-

polut budjetoidaan. Se on sellainen Bottom-up tyylinen”. (Controlleri F) 

 

Erittäin tarkan tason budjetista ja useiden henkilöiden osallistamisesta proses-

siin koetaan kuitenkin olevan hyötyä. Sen koetaan edesauttavaan sitoutumista 

lukuihin muun muassa luomalla omistajuuden tunnetta budjettilukuihin.  

 

”Me tehdään budjetti tosiaan aika ”detsku” tasolla ja tietyllä tavalla se on 

tosi hyvä, että me ollaan tarkkoja, koska jos siellä alkaa kauheasti löy-

säillä niin myös koko organisaatio oppii siihen. Siinä tulee se omistajuus 

myös niihin lukuihin.” (Johtaja C) 

 

Organisaation budjettiprosessiin kuluu paljon aikaa ja se on verrattain raskas 

prosessi suhteessa sen tuottamaan hyötyyn. Budjetointiprosessissa menee 

melkein koko syksy ja osa henkilöstöstä työskentelee sen parissa lähes viikoit-

tain. 

 

”Budjetointiprosessi on suunnilleen aloitettu elokuun alussa, jolloin cont-

rollerit aloittaa valmistelemisen ja sen lisäksi johtoryhmäkeskustelut 

käynnistyy budjetointiin liittyen”. (Controlleri E) 

 

”Välillä budjetoinnissa menee tosi pitkään. Esimerkiksi viime vuonna oli 

vielä joulukuussa kesken. 4 kuukautta on pitkä aika, kun tekee jotain joka 

viikko”. (Controlleri F) 

 

”Haittapuoli tietysti on, että siitä tulee helposti sellainen tosi kankea pro-

sessi ja sitä työstetään tosi pitkään ja siihen panostetaan tosi paljon. Se 

työmäärä mitä siihen laitetaan ei ole suhteessa siihen hyötyyn. Ihan sel-

vä merkki meilläkin. Se menee helposti siihen, että teet budjetointia ja 
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teet strategiaa joka on rullaavaa ennustamista ja sitten niitä linkitetään 

toisiinsa.” (Johtaja B) 

 

Budjetointiprosessissa koetaan olevan vielä paljon parannettavaa, esimerkiksi 

prosessi voisi olla nykyistä kevyempi ja enemmän orientoitunut isoihin tavoittei-

siin. Kehityskohdista riippumatta perinteisen vuosibudjetin rooli koetaan kuiten-

kin edelleen olennaiseksi ja merkittäväksi työkaluksi organisaation ohjauksen 

kannalta.  

 

”Se pitäisi ehkä olla vähän kevyemmin hoidettu kuin nyt. Me tehdään se 

aika raskaalla kaavalla. Ja enemmänkin pitäisi miettiä sitä tavoitteiden 

kautta, että mitä me halutaan saavuttaa ja sitten vasta lähteä numero-

prosessiin. Siinä on meillä vielä parannettavaa. Mitä me halutaan saada 

aikaan ja mitä on ne isot asiat, joita halutaan tehdä ja mitä ne ovat sitten 

alatavoitteina maille ja funktioille.” (Johtaja C) 

 

”Budjetilla on meille kuitenkin todella olennainen rooli, kun se kuitenkin 

luo sen tavoitteen. Jos tulee poikkeuksia, niin jatkuvasti kuitenkin peila-

taan siihen.” (Controlleri G) 

 

Budjetoinnin monista ongelmista huolimatta se on edelleen organisaation yksi 

tärkeimmistä ohjausvälineistä. Vaikka budjetoinnin koetaan vievän aikaa ja ole-

van hyvin raskas prosessi, on sillä edelleen merkittävä organisaation henkilös-

töä sitouttava vaikutus ja prosessin tuottamiin lukuihin peilataan vuoden to-

teumia aktiivisesti. 

 

 

3.3.2. Rullaavan ennustamisen malli 

 

Koko organisaation tuloksen ennustamista on kahvidivisioonassa tehty jo vuo-

sia, mutta käytännössä vain kuluvan vuoden ja pitkän tähtäimen strategian 

osalta. Kuluvan vuoden ennustamisprosessia kutsutaan yhtiössä tarkemmin 
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nimellä ”viimeisin estimaatti” (Latest Estimate, LE). Tässä prosessissa päivite-

tään kuluvan vuoden myynti- ja kustannusennusteet kuukausittain. Estimointi ei 

kuitenkaan yllä yli budjetoidun tilikauden, mikä tarkoittaa sitä, että ennustehori-

sontin muodostavien ennusteperiodien määrä pienenee sitä mukaan, kun toteu-

tuneita kuukausia tippuu pois. Toisin sanoen prosessissa vain päivitetään bud-

jettilukuja useamman kerran budjettivuoden aikana.  

 

”Latest estimatessa me ennustetaan vain kuluvaa vuotta. Siihen osallis-

tuu koko organisaatio. Se on vähän niin kuin ”planning every month” eli 

”check your numbers” ja päivitä mihin uskot pääseväsi.” (Johtaja C) 

 

Kuluvan vuoden estimaatteja käytetään organisaatiossa ikään kuin budjettiluku-

jen päivitystä varten. Niillä on olennainen rooli organisaation ohjauksessa. Nii-

den perusteella tehdään päätöksiä esimerkiksi tilikaudelle kohdistuvista kustan-

nuksista. 

 

”Budjettiahan päivitetään LE:llä koko ajan eli sitä kuluvan vuoden ennus-

tetta tarkennetaan. Siihen on ihan OK prosessi. Jos ollaan alle budjetin 

niin se johtaa jonkinlaisiin toimenpiteisiin riippuen vähän divisioonasta. 

Esimerkiksi. ”Cost freezejä” ja ehkä tämmöistä, että matkustetaan vaan 

pakolliseen ja siirretään joitain projekteja seuraavalle vuodelle. Se jos ei 

pysytä budjetissa johtaa toimenpiteisiin.” (Controlleri F) 

 

Kuluvan vuoden ennusteet laaditaan myös hyvin tarkalla tasolla kuten budjetti-

kin. Organisaatiossa tällä haetaan sitä samaa sitoutumista lukuihin kuin mitä 

budjetoinnissakin sekä koetaan, että tarkkuus on avainasemassa, jos ennustei-

den perusteella pitää miettiä korjaavia toimenpideitä, joilla organisaatio saa-

daan takaisin raiteilleen.  

 

”Kuluvan vuoden ennustaminen mun mielestä tehdään aika tarkalla ta-

solla, joka on varsinkin haastavissa tilanteissa hyödyllinen. Pystytään 

miettimään korjaavia toimenpiteitä paremmin. Ja myös sitten kun koko 

organisaatio on sinä mukana, niin se sitoutuminen on myös parempaa 
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sitten. Eli tällä hetkellä tehään ihan kustannuspaikkatasolla ja riippuen 

vähän henkilöstä niin on annettu mahdollisuuksia siihen, että tekeekö 

henkilöt tilitasolla vai tiliryhmä tasolla. Eli siten myös, että on annettu 

mahdollisuuksia siihen, että pystyy tekemään omalla tavallaan, että se 

on jokaiselle itselleen sopiva.” (Controlleri E) 

 

Kuluvan vuoden ennustetta organisaatiossa päivitetään jopa kuukausittain ja se 

koetaan olevan liiketoiminnan ohjaukselle olennainen asia, johtuen jatkuvista 

muutoksista. Koska ennusteita laaditaan hyvin tarkasti ja usein, niin organisaa-

tiossa on tätä prosessia tukemassa tekninen ratkaisu, joka helpottaa muun mu-

assa ennustelukujen kokoamista yhteen sekä niiden raportoimista eteenpäin. 

 

”Mallihan on mennyt siihen, että nyt tavallaan ennustusta päivitetään 

kuukausittain. Aikaisemmin malli oli sellainen, että päivitettiin vain 3 tai 4 

kertaa vuodessa. Sykli on nopeutunut. Mikä on ollut ihan positiivinen ke-

hitys, kun niin paljoni tapahtuu muutoksia, niin on hyvä, että kerran kuu-

kaudessa päivitetään ennustetta ja näkemystä. Se on myös hyvä, että 

työkalut on tullut myös tukemaan prosessia, että mitä useammin päivite-

tään niin sitä enemmän se työllistää ihmisiä. Ehdottomasti työkalut pitää 

olla tukemassa päivitystyötä, että se vie mahdollisimman vähän aikaa ja 

saadaan nopeasti konsolidoitua luvut eteenpäin”. (Controlleri G) 

 

Vuonna 2016 organisaatiossa otettiin pilottikäyttöön rullaava ennustaminen, 

jossa kuukausittain päivitetään 12 kuukauden mittainen ennusteperiodi. Yli 

vuoden yltäviä ennusteita ei kuitenkaan organisaatiossa ole tosiasiallisesti vielä 

hyödynnetty mitenkään, vaan rullaavasta ennusteesta ajatellaan, että se on 

enemmänkin testausvaiheessa vielä. 

 

”Rullaava ennustaminen otettiin pilottikäyttöön syksyllä 2016. Ja sitä en-

nen oikeastaan on aina keskitetty vain vuosiennustamiseen”. (Controlleri 

E) 
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”Se fokus on edelleen kalenterivuodessa, oikeastaan se kalenterivuoden 

yli menevä ennuste on ehkä vielä vähän opetteluvaiheessa. Eli testataan 

sitä työvälinettä ja toisaalta, että miten ihmiset siihen suhtautuvat. Että si-

tä rullaavaa pidemmän aikavälin ennustetta ei tosiasiallisesti hyödynne-

tä.” (Controlleri G) 

 

Rullaavaa ennustetta laaditaan vasta konsernin kahvidivisioonassa, eikä sen 

tuottamia lukua raportoida konsernille vielä millään tavalla. Tällä hetkellä rullaa-

van ennustamisen tarkkuustaso on sama kuin budjetoinnissa sekä kuluvan 

vuoden ennusteiden laatimisessa käytetty. Vaikka rullaavaa ennustetta pide-

tään tällä hetkellä vaillinaisena, niin siltä kuitenkin odotetaan tulevaisuudessa 

paljon enemmän.  

 

”Rullaavaa ennustamista toteutetaan kahvidivisioonassa ja se on samalla 

tasolla kuin kuluvan vuoden ennusteet. Jopa tilitasolla tehdään ja sen ta-

kia, kun se on tehty samalla prosessilla niin sinne tulee lukuja jotka ei ole 

välttämättä kovin mielekkäitä. Sitä ennustetta tehdään kyllä, mutta se ei 

tällä hetkellä palvele itse tarkoitusta juurikaan. Sitä ei käytetä mihinkään, 

sitä ei konsolidoida eikä ilmoiteta konsernille. Sen perusteella ei tehdä 

mitään päätöksiä tällä hetkellä, eli tavallaan sen hyöty on aika minimaali-

nen tällä hetkellä. Toki siinä on paljon potentiaalia, että mä kyllä uskon, 

että prosessia kehittämällä päästään siinä rullaavassakin ennustamises-

sa eteenpäin. Nykyinen tilanne on kuitenkin se, ettei se ole kovin käyttö-

kelpoinen.” (Controlleri F) 

 

Organisaation rullaavan ennustamisen mallin voidaan siis todeta olevan vielä 

keskeneräinen. Organisaatiossa tuotetaan kuluvan vuoden ennusteita onnistu-

neesti ja niiden tuottamia lukuja hyödynnetään organisaation ohjauksessa aktii-

visesti. Rullaavan ennustamisen yli kuluvan vuoden yltäviltä ennusteilta ei kui-

tenkaan ole vielä kyetty saamaan samaa ohjausvaikutusta aikaiseksi. 
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3.3.3. Rullaavan ennustamisen tarve organisaatiossa 

 

Tarve rullaavalle ennustamiselle on syntynyt, koska yrityksen liiketoiminta on 

osittain riippuvaista siitä, että pystytään katsomaan pidemmälle kuin vain kulu-

van vuoden loppuun. Ennen rullaavan ennustamisen mallin tuomista koko or-

ganisaation ohjaukseen, yrityksen monissa toiminnoissa on tehty omia erillisiä 

rullaavia suunnitelmia ja ennusteita jo pitkään. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi 

myynti, operaatiot sekä tuotanto. Ennusteita kuitenkin on laadittu huomattavasti 

karkeammalla tasolla kuin nykyistä koko organisaation kattavaa rullaavaa en-

nustetta. 

 

”Mä luulen, että se on yksi syy siihen, että miksi tehdään rullaavaa en-

nustetta, on se, että jos bisnes vaatii. Sehän ei tarkoita, että koko tulos-

laskelmaa pitäisi ennustaa mutta esim. Myynnissä ja tuotannossa on 

pakko ennustaa pidemmälle. Se on niin kuin mahdotonta, että mietittäi-

siin syksyllä, että mitä tapahtuu vain jouluun asti. Se johtuu ostoproses-

sista, että tiettyjä komponentteja on myynnissä vain kerran vuodessa. Jo-

ten meidän on pakko miettiä ainakin vuosi etukäteen. Ja sitten tuotan-

nossa tietysti nää investoinnit, nehän on todella pitkiä. Tuotannossa 

yleensä on meneillään 10 vuoden investointisuunnitelma. Tarvitaan siis 

raha- ja resurssimielessä pitempiä suunnitelmia. Se on mun mielestä yk-

si selkeä bisnesriippuvainen syy, että miksi meidän pitää ennustaa yli ka-

lenterivuoden. Ennusteethan on aika ylätasolla tietysti ja niin sen pitääkin 

olla.” (Johtaja D) 

 

Organisaatiossa tuntuu olevan käsitys, ettei rullaavan ennustamisen prosessia 

ole otettu kunnolla käyttöön, koska sitä ei ole varsinaisesti kunnolla koskaan 

vaadittu. Monet asiat koetaan saatavan tosiasiallisesti jalkautettua vasta kun 

ylin johto vaatii sitä koko organisaatiolta. 

 

”Rullaavaa ennustetta ei ole niinku integroitu esimerkiksi meidän kuu-

kausiraporttiin tai sitä ei niin kuin seurata aktiivisesti, vaikka sitä tehdään. 

Ja mä luulen, että suurin syyn on se, että sitä ei vaadita konsernilta. 
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Yleensä jos pyydetään ylhäältä, niin sitten se tulee koko organisaatioon.” 

(Johtaja D) 

 

Rullaavan ennusteen todellinen käyttötarkoitus tuntuu kuitenkin olevan vielä ai-

nakin osittain määrittelemättä. Organisaatiossa ymmärretään rullaavan ennus-

tamisen mahdollinen potentiaali mutta ennusteiden käyttöönottamisen syitä tuli-

si viestiä organisaatiossa tehokkaammin. Myös itse prosessi tuntuu olevan vielä 

puutteellinen eikä organisaatiossa tunnu olevan tarpeeksi osaamista sen kehit-

tämiselle. 

 

”Mun käsitys on se, ettei meillä ole siihen prosessia eikä tarpeeksi koke-

musta, että miten pitäisi rullaavaa ennustetta tehdä, joten ollaan vain 

keskitytty kuluvaan vuoteen ja sen ennustaminen toimii ihan OK. Muutkin 

firmat tekevät sitä, että se on niin monessa muussa paikassa käytössä, 

että on nähty, että se voisi olla hyödyllinen meille, mutta ei oo sen enem-

pää niinku vielä määritelty niitä syitä, että miksi se on haluttu meille. Se 

on vielä vähän epäselvää.” (Controlleri F) 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että perinteinen vuosibudjetointi hallitsee tapaus-

yrityksen talouden ohjausta. Budjetti määrittelee henkilöstön tavoitteita pitkälti 

sekä suoritusta peilataan budjettilukuihin toistuvasti. Organisaatiossa päivite-

tään kuukausittain budjettilukuja niin kutsutun ”Latest Estimate” prosessin kaut-

ta, jossa pyritään ennustamaan loppuvuoden tulosta. Ennusteet laaditaan yhtä 

tarkalla tasolla kuin budjettikin ja siihen osallistuu merkittävä määrä henkilöstöä. 

Prosessista yleisesti ajatellaan hyvin positiivisesti ja sen on todettu toimivan eri-

tyisen hyvin. Se on myös merkittävässä roolissa, kun tehdään esimerkiksi kus-

tannus- tai projektipäätöksiä pitkin vuotta.  Tätä prosessia havainnollistaa kuvio 

8. 
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Kuvio 8. Tapausorganisaation budjettivuoden ennusteprosessi. 

 

 

Rullaava ennustaminen sen sijaan on ollut organisaatiossa käytössä jo vuodes-

ta 2016 alkaen, mutta sen toteuttaminen ja lukujen hyödyntäminen on jäänyt 

vaillinaiseksi. Osa organisaation eri toiminnoista on jo pitkään ennustanut kar-

keammalla tasolla rullaavasti, joten mahdollisuuksia koko organisaation tulos-

laskelman rullaavalle ennustamiselle löytyy. Organisaation eri liiketoiminnot ku-

ten ostoprosessi on muu muassa hyvin paljon riippuvainen rullaavista ennus-

teista. Tästä syystä organisaatiossa on aito tarve pyrkiä ennustamaan lukuja 

rullaavasti yli budjetoidun vuoden. Haasteeksi on muodostunut se, että miten 

koko organisaatio saadaan suunnittelemaan tekemistä rullaavasti ja onko se 

ylipäätään kannattavaa. Seuraavassa kappaleessa käydään läpi rullaavan en-

nustamisen hyötyjä sekä haasteita. 

 

 

3.4. Rullaava ennustaminen organisaation ohjauksen 

kehittäjänä 

 

Rullaavasta ennustamisesta koetaan olevan monia erilaisia hyötyjä. Haastatel-

tavien keskuudessa toistui eniten se, että rullaava ennuste auttaa näkemään lii-
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ketoimintaa pidemmälle kuin mitä perinteinen kalenterivuoden ennustaminen 

mahdollistaa. 

 

”Kun vuosi vaihtuu, niin eihän se maailma siihen muutu ja kaikki aloita 

nollasta. Esimerkiksi meillä on taipumus ajatella, että jos tänä vuonna 

menee hyvin, mutta ensi vuonna on paljon ongelmia, niin se heti vaikut-

taa vuoden vaihteesta alkaen, heti kun kalenterivuosi vaihtuu. Eli taval-

laan se, että pystyy katsomaan aina sen vuoden yli koska sellaista yhtä 

seinää ei koskaan tule, että kaikki muuttuu ja nyt alkaa uudestaan”. (Joh-

taja A) 

 

”Hyöty on, että meillä on pidemmän päälle horisontti tiedossa ja, että 

nähdään vähän pidemmälle… että päästään pois siitä tietystä kvartaali 

taikka vuosiajattelusta”. (Controlleri E) 

 

Haastateltavien keskuudessa rullaavan ennustamisen mahdollistama pidempi 

näkyvyys koettiin ennen kaikkea mahdollistavan nopeamman reagointikyvyn lii-

ketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Nopeampi reagointikyky nostet-

tiinkin erityisesti esille, kun liiketoimintaympäristö koettiin dynaamiseksi. 

 

”Mä luulen, varmaan toi yksi asia ton niinku tavallaan muutosten nopeu-

tuminen, eli jatkuvasti tapahtuu muutoksia joihin pitää pystyä reagoimaan 

nopeasti. Esimerkiksi isoimpiin liiketoiminnallisiin muutoksiin pystyttäisiin 

reagoimaan, kun ne nähtäisiin jo aiemmin. Se on tärkeää, jos on hyvin 

dynaaminen toimiala, jossa tapahtuu paljon muutoksia ja siellä on var-

masti vielä enemmän etuja rullaavasta ennustamisesta. Tämmöiset hyvin 

kassavirtakriittiset yritykset toimialat varsinkin kohtaavat enemmän pai-

netta jatkuvasti päivittää sitä pidemmän aikavälin ennustetta. Pitää kui-

tenkin osata aidosti kattoa sitä bisnestä vähän pidemmälle ja jos me sii-

hen osataan rakentaa se meidän ennuste niin se reagointinopeus kas-

vaa ja sitä kautta voi tulla liiketoiminnallisia hyötyjä, kun ollaan valmiina 

jatkuvasti reagoimaan muutoksiin”. (Controlleri G) 
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Yksi haastateltavista nosti esiin, että reagointikyky syntyy siitä, että liiketoiminta 

pystytään tuomaan niin sanotusti lähemmäksi ”oikeaa elämää”. Esimerkiksi on 

asioita joita ei voida ottaa huomioon seuraavan vuoden budjetoinnissa, jolloin 

pitää olla kykyä muuttaa suunnitelmia lennosta ennusteiden mukaan. 

 

”Tavalla että sä teet niinku vuodeksi suunnitelman jonka pitäisi pitää 

paikkansa, niin siinä on hyvät ja huonot puolensa. Esimerkiksi on asioita 

joita ei vaan voi budjetoida. Silloin pitää olla joustavuutta tavallaan muut-

taa suunnitelmia faktan mukaan ja sellaisissa tilanteissa tavallaan muu-

tokset ympäristössä saattaa olla tosi nopeita. Meidän liiketoiminnassa-

han raaka-aineiden hinta saattaa mennä ihan eri kuin mitä on suunnitel-

tu. Se jatkuva ennustaminen toisi sen lähemmäksi sitä niin kuin oikeeta 

elämää talon ulkopuolella. Sen seurauksena me ollaan paremmin hereil-

lä koko ajan, että mitä tapahtuu. Pysyy niinku lähempänsä toi tatsi”. (Joh-

taja A) 

 

Vuosiajattelusta pääseminen ja pidemmälle tulevaisuuteen katsominen koettiin 

myös lisäävän tulevaisuusorientoitunutta asennetta organisaatiossa. Rullaava 

ennustamisen siis koettiin ohjaavan katsetta aktiivisesti tulevaisuuteen, jolloin 

liika keskittyminen menneisyyteen vähenee. Tällöin voidaan vielä tehdä korjaus-

liikkeitä, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. 

 

”Kyllä se vaikutta siihen, ensinnäkin siihen tietoisuuteen ja siihen, ettei 

katsota vaan taaksepäin vaan myös eteenpäin. Silloin pystyy vielä teke-

mään jotain. Jos katsoo vain taaksepäin, niin oho tuli joulukuu, eikä 

päästykään tavoitteisiin. Kyllä sillä on siis iso merkitys itseasiassa. Se 

ohjaa toimintaa, niin että voidaan tehdä toimenpiteitä, jotta päästään ta-

kaisin oikealle polulle”. (Johtaja A) 

 

Haastateltavat kokivat, että perinteisen kalenterivuoden raameista pääseminen 

ja tulevaisuusorientoituneisuus mahdollistaa useita eri hyötyjä organisaation oh-

jaukselle. Näitä hyötyjä ovat esimerkiksi liiketoiminnan optimointi ja ohjauksen 

tehostuminen. 
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”Me pystytään siten optimoimaan tätä vuotta ja silloin on bisnestä tar-

kempi ohjata ja pystytään tekee konkreettisempia toimenpidesuosituksia 

ja muuta. Esimerkiksi jos katotaan vaikka elintarvikkeiden markkinahinto-

ja ja kuinka paljon ne vaikuttaa, niin me nähään paljon tarkemmin, että 

mikä on niinku lähitulevaisuus…Eli silloin varmasti se ohjattavuus on pal-

jon parempi”. (Controlleri E) 

 

Edellä mainittua liiketoiminnan optimointia tarkennettiin nostamalla esiin, että 

rullaava ennustaminen mahdollistaa paremman resurssien kohdentamisen or-

ganisaatiossa. Esimerkiksi projekteja voitaisiin suunnitella ilman, että ne olisi ai-

na sidottu vain kalenterivuoteen. Resurssien kohdentamisesta esimerkiksi kas-

savirran parempi suunnittelu koettiin yhdeksi rullaavan ennustamisen mahdollis-

tamaksi hyödyksi.  

 

”Ihannetilanne vois olla se, että meillä vois enemmän pystyä miettimään 

toimintaa projekteina tai muuta, koska silloin me ei oltaisi sidottu siihen 

vuoteen meijän resursseja…ettei tapahtuisikaan niin, että meillä onkin 

loppuvuonna tosi paljon rahaa ja seuraavana vuonna onkin vähemmän, 

vaan pystyttäis kattoo, että tää on meille tärkeä projekti ja tää kannattaa 

tehä tällöin. Esimerkiksi aloittaa jouluna ja olla huhtikuussa valmis ja sit-

ten se rahavirta menee sen mukaa. Pystyttäis niinku vähän pidemmälle 

suunnittelemaan. Rullaava ennustaminen mahdollistaa sen, että me pys-

tyttäis sopimaan markkinointikampanjoita pitemmälle aikavälille ja aika-

horisontti on aina niinku vaikka se vuosi eteenpäin. Silloin se olisi hel-

pompi esimerkiksi markkinointitoimistojen kanssa sopia, että tästä 

eteenpäin me tiedetään, että minkälaisia lanseerauksia tulee”. (Controlle-

ri E) 

 

”Lukuja voidaan hyödyntää myös meidän kassavirtasuunnittelussa. Esi-

merkiksi nähdään, että jos jostain syystä mennään olennaisesti yli tai alle 

tavoitteiden niin miten se vaikuttaa meidän kassavirtaan ja sitä kautta va-

luuttavirtojen suunnitteluun”. (Controlleri G) 
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Rullaavan ennusteen jatkuva päivitys koettiin myös mahdollistavan keveämmän 

budjetointiprosessin syksyisin ja näin säästävän aikaa ja vaivaa koko organi-

saatiolta. Kun ennusteita valmistetaan kuluvan vuoden aikana rullaavasti seu-

raavan vuoden puolelle, niin kuluvan vuoden lopussa ensivuoden budjetti on 

käytännössä jo valmis. 

 

”koska rullaavaa ennustetta tehtäisiin jatkuvasti, niin se ei olisi niin pitkä 

erillinen projekti se budjetointi vaan enemmän vaan lisätään kuukausia ja 

budjetti olisi jo kasassa”. (Johtaja D) 

 

Päästäisiin siitä syksyn rumbasta ja se olisi huomattavasti kevyempää, 

kun olisi ”mind setti” että teet sen koko ajan. Esimerkiksi jos yhtiö ei tee 

välitilinpäätöstä niin se on hirveän iso työ kerran vuodessa. Jos tehdään 

useammin niin ei tule isoja yllätyksiä vuoden lopussa. Tässä on sama 

asia, että jos tekisi vähän kevyemmän prosessin niin syksyn työ olisi aika 

helppoo, kun aloittaessa olisi jo ennuste sinne vuodelle”. (Johtaja B) 

 

Rullaavan ennustamisen mahdollistaman jatkuvan suunnittelun koettiin myös 

sulavoittavan liiketoimintaa siten, että se poistaa tarpeettomat pysähdykset, joi-

ta perinteinen vuosibudjetti sekä seinään ennustaminen muun muassa aiheut-

taa. 

 

”Toinen hyöty on se, että kun seuraavan vuoden budjettia ei ole hyväk-

sytty vielä varsinaisesti ja ennusteita on vain muutamaksi kuukaudeksi ja 

yhtäkkiä laitetaan sellainen matto, että nytten sitten meillä on taas ennus-

te. Se poistaa sellaisen nykimisen. On tärkeää, että koko ajan tiedetään 

vähän pidemmälle.  Ilman rullaavaa ennustamista ei näe enää pidemmäl-

le, että katsoo vain joulukuuta ja yhtäkkiä tulee uusi ennusten vuodeksi 

eteenpäin” (Johtaja B) 

 

Rullaavien ennusteiden valmistaminen koettiin myös sitouttavan henkilöstö pi-

demmän aikavälin myynteihin ja kustannuksiin. Sitouttaminen koettiin syntyvän, 
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valmistamalla rullaavaa ennustetta samalla tili- ja kustannuspaikkatason tark-

kuudella kuin edellä mainittua kuluvan vuodenkin ennustetta.  

 

”Se nykyinen LE prosessi sitouttaa hyvin omistajat eli vaikka kustannus-

paikkavastaavat, kun saavat itse päivittää lukuja, niin ne tietävät paljon 

käyttävät rahaa. Mun mielestä kahvidivisioonassa on onnistuttu hyvin sii-

nä sitouttamisessa. Myös myynnistä vastaavat henkilöt itse antavat en-

nusteet paljon myydään, joten se on myös niillä tavoitteena. Sitouttami-

nen on ehdoton hyöty nykyisessä prosessissa. LE prosessin toimivuuden 

takia tätä yritettiin laajentaa samaan tapaa rullaavaksi estimaatiksi tarkoi-

tuksena, että olisi pysynyt se sama hyöty, että olis sitouduttu niihin lukui-

hin ja samalla nähtäisiin kuluvaa vuotta pidemmälle”. (Controlleri F) 

 

Rullaavan ennustamisen koettiin myös mahdollisesti tulevaisuudessa ratkaise-

van perinteisen vuosibudjetoinnin motivaatio-ongelman. Perinteisessä mallissa 

vuositavoitteet laaditaan usein budjettiluvuista. Tällöin on riski, että jos alkuvuo-

si menee merkittävästi huonommin kuin suunniteltu, niin tavoitteita voi olla 

mahdotonta enää saavuttaa, jolloin se laskee henkilökunnan työmotivaatioita. 

Myös jos alkuvuosi on mennyt suunniteltua paremmin tai tavoitteet on täytetty jo 

ennen vuoden loppua, voi syntyä houkutus olla tekemättä enää mitään. 

 

”Yksi hyöty on se, että jos saadaan enemmän irti organisaatiosta, jos on 

mennyt nyt hyvin niin ei tarvitse tehdä niin paljon loppu vuonna ja jos on 

mennyt huonosti niin ei kannata tehdään yhtään mitään, kun on mahdo-

ton saavuttaa tavoitteita”. (Johtaja D) 

 

Rullaavista ennusteista tuotiin esiin yleisemmin, että ne ovat hyvin olennaisia 

ohjausvälineitä, johtuen budjettilukujen vanhenemisesta. Haastateltavat korosti-

vat kuitenkin sitä, että tähän tarpeeseen vastaa jo nykyinenkin kuluvan vuoden 

ennustaminen. Kuluvan vuoden ennustaminen kuluu kuitenkin olennaisesti rul-

laavan ennustamisen malliin, joten sen voidaan katsoa olevan myös haastatel-

tavien mielestä yksi mallin mahdollistamista hyödyistä. 
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”Periaatteessa kun budjetti on valmis, se on jo vanha ja sen jälkeen seura-

taan vain ennustetta… se on se tärkein mittari vuoden aikana. Se mahdollis-

taa, että jos menee hyvin, niin voidaan miettiä, että lisätään jotain tai teh-

dään jotain lisää ja jos se taas osoittaa, että menee huonosti, niin mietitään, 

että mistä pitää karsia pois…niin kyllä se ohjaa tosi paljon”. (Johtaja D) 

 

 

3.5. Rullaavan ennustamisen aiheuttamat ongelmat 

 

Yhdeksi rullaavan ennustamisen haasteeksi koettiin huono jalkauttaminen or-

ganisaation puutteellisen viestinnän takia. Organisaatiossa tulee kyetä määritte-

lemään ennusteiden käyttötarkoitus sekä jokaisen ennusteprosessiin osallistu-

van henkilön rooli ja vaikutus prosessin onnistumiseen. Esimerkiksi ennuste-

prosessin vaikutus seuraavan vuoden budjettilukuihin tulee kyetä kommunikoi-

maan kustannuspaikkavastaaville, jotta he uskaltavat antaa mahdollisimman 

realistista kuvaa kustannusten kehittymisestä. 

 

”Eli haasteena on se, että jos ei ole tarkkaa johdon näkemystä ennusta-

misesta niin sit on vaikea ohjata sitä ennustamista oikeeseen suuntaan 

ylipäätään. Ja koska rullaavaa ennustamista ei ole vielä tehty niin paljon 

meillä, niin ne haitat on, että yksittäisten henkilöiden on tosi vaikea näh-

dä, että mihin sitä rullaavaa ennustetta oikeasti käytetään. Sen lisäksi 

myös voi olla vaikeaa ennustaa kustannuksia niin pitkälle, kun ei ole bud-

jettia olemassa ja kustannuspaikkavastaavia voi mietityttää, että jos en-

nustaakin kustannukset alhaiseksi nii sitten saakin vähemmän rahaa 

seuraavaan budjettiin”. (Controlleri E) 

 

Merkittäväksi haasteeksi rullaavassa ennustamisessa koettiin jatkuva suunnitte-

lu, jonka seurauksena on mahdollista, ettei organisaatio pysähdy missään vai-

heessa aidosti miettimään tulevaisuutta tarkemmin, vaan jatkuvan suunnittelun 

tuottama paine sokaisee. Yksi haastateltava nostaakin esiin budjetoinnin edel-

leen olennaisen roolin tässä tarkemman tason suunnittelussa, jossa koko orga-
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nisaatio vuosittain pysähtyy miettimään, että mitä seuraavana vuonna halutaan 

saavuttaa ja minkälaisin toimenpitein tavoitteisiin päästään. 

 

”Haasteena on se, että nykyiseen vuosisuunniteluun liittyy aikapaljon sitä 

muuta suunnittelua, eli yhdessä tietyissä foorumeissa käydään läpi ihan 

niitä konkreettisia bisnestoimenpiteitä, että se budjetointi ei ole vain luku-

jen tekemistä. Siinä käydään liikkeenjohdon kanssa ihan niitä toimenpi-

teitä mitä kalenterivuoden aika tullaan tekemään ja oikeastaan ne budjet-

tiluvut tulee vasta niiden toimenpiteiden kautta.  Budjetointiin liittyy hyvin 

paljon siis sitä bisneksen suunnittelua ja aidosti pysähdytään miettimään 

mitä se strategia tarkoittaa meille seuraavana vuonna…se on hyvin pal-

jon sellaista keskustelua ja toimenpiteiden suunnittelua. Rullaavassa en-

nustamisessa voidaan sitä pitää ehkä haasteena. Että miten organisaatio 

sitten tavallaan kommunikoi ja saadaan ikään kuin pysähtymään ja miet-

timään siinä jatkuvassa ennusteprosessissa, se on ehdottomasti haaste, 

että miten se toimii jatkuvassa ennusteprosessissa”. (Controlleri G) 

 

Toinen haastateltava nostaakin esiin, että siirtyminen täysin rullaavaan ennus-

tamiseen voisi ajaa liian ”ad hoc” tyyliseen suunnitteluun. Se on yksi merkittävä 

riski, jonka seurauksena yrityksen tuloksentekokyky saattaisi heikentyä, jos or-

ganisaatiossa tuijotetaan vaan liikaa eteenpäin. 

 

”Jos me siirryttäisi pelkästään rullaavaan ennustamiseen, niin kyllähän 

se ensinnäkin on suuri riski, että tuloksentekokyky saattaa heikentyä, kun 

sä aina vaan katsot eteenpäin sen 12 kuukautta tai 13 tai 15 kuukautta, 

tavallaan ei pysähdytä ajattelemaan, että onko tämä tarpeeksi ja mitä tää 

kaikki tarkoittaa. Siinä on ehdottomasti se riski, että mennään liian ”ad 

hoc” tyylisesti. Budjetoinnissa mietitään sitä kokonaiskuvaa ja niinku, että 

mitä me haluamme saavuttaa. Jos on vain rullaava ennuste tai rullaava 

budjetti käytössä, niin siinä helposti häipyy se kokonaiskuva ja se on se 

huono puoli. Jos on vain rullaava ennusta käytössä niin sitten pitää olla 

joku kompensaatio tälle kokonaiskuvalle ja sen tavoitteisiin liittyen”. (Joh-

taja A) 
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Henkilöstön motivointi koettiin myös yhdeksi merkittäväksi haasteeksi rullaavan 

ennustamisen hyödyntämisessä. Etenkin yli kalenterivuoden yltävien ennuste-

lukujen tuottaminen saatettiin kokea haasteellisesti, kun organisaation tavoitteet 

ovat kuitenkin vielä vahvasti sidoksissa perinteisessä kalenterivuosiajattelussa. 

 

”Haasteena on se, että se vaatii paljon organisaatiolta, vaikka systeemit-

kin olisi kunnossa, että saa bisneksen vastuuhenkilöt miettimään sitä 

toimintaa niin pitkälle, jos tavoitteet on edelleen kuitenkin sidottu kalente-

rivuoteen. Mikä on henkilön motivaatio silloin suunnitella asioita pidem-

mälle aikavälille”. (Controlleri G)  

 

”Pitäisi olla joku porkkana, että ihmiset käyvät päivittämässä säännölli-

sesti ennusteita yli budjetoidun vuoden”. (Johtaja D) 

 

Vaikka vuosibudjetin tavoitteista luovuttaisiin, niin rullaavaan ennusteeseen on 

niitä melko haastava sitoa. Tässä tapauksessa organisaatiossa tulisi ottaa käyt-

töön jokin muu tapa asettaa tavoitteet. Sellainen tapa, jolla tavoitteita ei tarvitsisi 

asettaa useaa kertaa vuodessa. 

 

”Rullaava ennuste tai budjetti on tietenkin myös mittarina melkein mah-

doton. Kaikki vuositavoitteet ja siihen liittyvät bonukset pitää tehdä jollain 

muulla tavalla. On Ihan hyvä, että on se säännöllisin väliajoin, vaikka se 

kerran vuodessa sitten tapahtuva prosessi, jossa katsotaan, että tiede-

tään mitä me tehdään ja, että se on edelleen loogista myös tavoitteiden 

osalta”. (Johtaja A) 

 

Ennusteiden tarkkuus ja oikeellisuus ovat myös yksi haaste. Koska ennustepro-

sessiin osallistuvien henkilöiden palkitseminen ei ole riippuvaista ennustetark-

kuudesta, niin tulee kysyä, että mikä kannustaa heitä tekemään hyviä ennustei-

ta kuukausittain. 

 

”On tärkeää ottaa henkilöt mukaan prosessiin ja selittää heille, että mitä 

tehdään sekä miksi tehdään. Ihmiset pitää saada joka kuukausi päivittä-
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mään ennusteita ja se on se haaste, koska heidän tavoitteita ei ole sidot-

tu ennusteisiin, joten heillä ei ole intressiä ennustaa”. (Controlleri H) 

 

Ennusteiden luotettavuus ja niiden laatu koettiin myös olevan kysymysmerkki 

johtuen yli kalenterivuoden yltävien ennusteiden laatimisesta. Niiden koettiin 

olevan riskialttiita kuluvan vuoden lukujen kopioinnille sekä huonoille arvioille. 

Luotettavuuskysymykset nousevat esiin etenkin tilanteissa, joissa organisaa-

tiossa on eri ihmisillä ei käsitys ennusteluvuista. Esimerkiksi osa ennustepro-

sessiin osallistuvista henkilöistä voi ennustaa lukunsa eri oletuksien pohjalta ja 

se tuottaa eri näkemyksiä. Eri näkemykset voivat synnyttää merkittävääkin vaih-

telua ennustelukuihin. 

 

”Esimerkiksi jos kustannuksia ajatellaan, niin miten ennustan, kun tam-

mikuu ja helmikuu on toteutunut, ja luvut tulisi ennustaa seuraavan vuo-

den tammikuulle ja helmikuulle. Kyllä mä varmaan käyttäisin jossain 

markkinoinnissa niitä samoja lukuja kuin mitä mulla oli tänäkin vuonna, 

että kuinka paljon paukkuja siihen sitten kannattaa panna ja milläkin ta-

solla…se on ehkä se haaste. Välillä myös kuuluu, että onko meillä yhdet 

numerot vai kahdet numerot. Esimerkiksi jos sä yrität osua tolppaan, niin 

se on paljon vaikeampaan kuin osua maaliin. Tulee siis miettiä, että mi-

ten tällainen ”haitarointi” otetaan huomioon tässä suunnittelussa, koska 

tolppaan osuminen on todella vaikeeta. Myös tulee ymmärtää, että miten 

se ”haitari” rakennetaan ja miten sitä seurataan, kun se sisältää niitä hy-

viä ja huonoja tilanteita. Ja sen takia se ajaa siihen, että kuulee huhua 

siitä, että on kahdet numerot…se vaihteluväli on se haaste”. (Johtaja C) 

 

Lukujen luotettavuuteen koettiin myös vaikuttavan eri käsityksien lisäksi ennus-

teprosessin laajuuden taso. Luvuista voi helposti tulla epäluotettavia, jos liian 

moni pääsee vaikuttamaan ennustelukuihin. Pienet ongelmat voivat ikään kuin 

kumuloitua isoksi virheeksi. Pidemmän aikavälin ennusteissa voisi olla kannat-

tavampaa laatia ennusteet enemmän ”top-down” menetelmällä. Ennusteen rooli 

talouden ohjauksessa pitää myös pystyä ymmärtämään koko organisaation läpi. 
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Jos rullaava ennuste nähdään vain teknisenä ”Excel harjoituksena” niin siitä ei 

ole varsinaista hyötyä talouden ohjauksessa.  

 

”On riskinä se, että sitä kokonaistulosta ei voi edes käyttää. Ja näinhän 

siinä voi käydä, että esimerkiksi kustannuspaikkatasolla kaikki laittaa vä-

hän pientä lisää niin kokonaisuus muuttuu täysin eikä lukuja voi enää 

käyttää. Se pitää olla vähän niin kuin sellainen top-down tyylinen ja Jos 

tehdään liian tarkalla tasolla ennusteita, niin joudutaan kuitenkin usein 

tekemään iso korjaus ennusteeseen, esimerkiksi jos alkuvuosi on huo-

nompi niin ei se tarkoita, että ennuste putoaa vaan silloin pitää tehdä tar-

vittavia korjausliikkeitä. Ennusteen tekoa ei pidä nähdä vain teknisenä 

Excel harjoituksena”. (Johtaja B) 

 

Rullaava ennuste saattaa myös kannustaa lukujen manipulointiin, mikäli ennus-

teen perusteella tehdään esimerkiksi investointipäätöksiä tai päätetään lakkaut-

taa kannattamattomia liiketoimia. Ennusteiden laatijalle voi syntyä houkutus 

vääristää lukuja tulevaisuuteen ja näin antaa ennustehetkellä liian positiivinen 

kuva toiminnan kannattavuudesta. 

 

”Aina on pientä peliä käynnissä. Olen nähnyt useita tapauksia, joissa lu-

kuja on muutettu tai ei ole esitetty oikein. Otetaan esimerkiksi, jos on 

kaksi liiketoimintayksikköä, jotka kilpailevat samankaltaisista resursseista 

eri maissa ja ne tietävät, että johto päättää tulevaisuudessa kumpi pide-

tään hengissä. Molemmat yksiköt kilpailevat siitä, ettei heidän resursseja 

vietäisi pois, joka saattaa altistaa lukujen vääristämiselle” (Controlleri H) 

 

Itse ennustusprosessissa koettiin olevan myös haasteita, jos tekniset ratkaisut 

eivät tue prosessia. Ennustetyökaluissa tulisi olla mahdollisuus ”simuloida” 

enemmän kuin esimerkiksi mitä nyt on mahdollista. 

 

”On paljon epävarmuustekijöitä ja se ennustehan on tietysti linkitetty sii-

hen, että mihin sitä ennustetta käytetään…Siinä tulisi pieni kriisi, kun pi-

täisi katsoa 12 kuukautta koko ajan eteenpäin. Silloin pitää olla työkalut-
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kin kyllä kunnossa, että se ei ole vain Exceliä ja arvailua. Pitäisi myös 

päästä simuloimaan enemmän, että ennusteet olis luotettavia. Mä luulen, 

että kyllä se sitten, jos siihen keksis jotain hyviä työkaluja myös tueksi. 

Eihän ne sitä ennustamista ratkaise mutta kyllä se on tärkeää olla hyviä 

teknisiä ratkaisuja”. (Johtaja B) 

 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös pystyä antamaan tosiasiallisia kehi-

tysehdotuksia rullaavan ennustamisen kehittämiseksi tapausyrityksessä. Tästä 

syystä teemahaastatteluissa kartoitettiin myös tätä osa-aluetta. Seuraavassa 

kappaleessa tuodaan esiin haastateltavien ajatuksia siitä, että mitä konkreetti-

sia esteitä organisaatiossa on, jotka tuottavat haasteita rullaavan ennustamisen 

jalkauttamiselle organisaation ohjausvälineisiin. Taulukossa 2. on kuitenkin vie-

lä koottu yhteen haastatteluiden pohjalta nousseita tuloksia rullaavan ennusta-

misen hyödyistä ja haasteista. 
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Taulukko 2. Yhteenveto rullaavan ennustamisen hyödyistä ja haasteista 

 

 

3.6. Rullaavan ennustamisen kehityskohdat tapausorga-

nisaatiossa 

 

Rullaavan ennustamisen tosiasiallinen hyödyntäminen talouden ohjaamisessa 

ja suunnittelemisessa vaatii organisaatiolta paljon. Edellisissä kappaleissa to-

dettiin, että useiden hyötyjen lisäksi rullaava ennustaminen tuottaa myös haas-

teita. Rullaavan ennustamisen haasteet ovat omalta osaltaan hidastaneet mallin 

tosiasiallista käyttöönottoa tapausyrityksessä. Haasteiden selvittämisen lisäksi 

haastateltavilta kysyttiin myös, että minkälaisia kehitysideoita tulee mieleen ja 

 

Rullaavan ennustamisen  

hyödyt 

 

Rullaavan ennustamisen 

haasteet 

Mahdollistaa pidemmän näkökentän tu-
levaisuuteen 

Ennustelukujen käyttötarkoituksen 
epäselvyydestä johtuvat ongelmat 
ennustelukujen valmistelemisessa. 

 

Mahdollistaa jatkuvan suunnittelun ja 
poistaa vuosiajattelun aiheuttamat py-

sähdykset suunnitteluprosessissa. 

Jatkuvan suunnittelun aiheuttama 
sekavuus ja tuloksentekokyvyn hei-

kentyminen. 
 

Mahdollistaa nopeamman reagoinnin 
muutoksiin 

Motivoinnin haasteellisuus, jos tavoit-
teet edelleen vuosiajattelussa kiinni. 

 

Lisää tulevaisuusorientoituneisuutta or-
ganisaatiossa 

Aiheuttaa riskin, että organisaatiota 
ohjataan pieleen väärien ennustelu-

kujen seurauksena. 
 

Lisää toiminnan optimointia ja organi-
saation tehokkaampaa ohjausta 

Voi kannustaa lukujen manipulointiin. 
 

Mahdollistaa paremman resurssien 
kohdentamisen esimerkiksi kustannus-

ten ja kassavirran osalta 

Lisää teknisiä haasteita koska ennus-
teprosessi vaatii hyvä ratkaisuita tu-

ekseen 

Säästää aikaa ja vaivaa  

Sitouttaa henkilöstöä pidemmän aikavä-
lin myynteihin ja kustannuksiin ja paran-

taa henkilöstön motivaatiota 

 



 

 

60 

mitä tapausorganisaatiokohtaisia asioita tulisi parantaa, jotta rullaavan ennus-

tamisen jalkauttamista voitaisiin viedä eteenpäin. Seuraavissa kohdissa on tuo-

tu esiin niitä ongelmakohtia, jotka vaativat selvittämistä ja kehittämistä rullaavan 

ennustamisen tosiasiallisen hyödyttämisen mahdollistamiseksi. 

 

 

3.6.1. Viestinnän kehittäminen 

 

Haastateltavat tuntuivat olevan yhtä mieltä, että yksi merkittävimmistä ongelmis-

ta on puutteellinen viestintä. Organisaatiossa tulisi vallita yhteinen ymmärrys 

ennusteiden laatimisprosessista sekä käyttötarkoituksesta. Erityisesti johdon ja 

controllereiden aktiivista otetta tarvitaan prosessin onnistuneen läpiviennin var-

mistamiseksi. 

 

”Se että organisaatiolla on selkeä ymmärrys siitä, että mihin sitä Rullaa-

vaa ennustamista käytetään ja on selkeästi määritelty, että miten tarkalla 

tasolla sitä tehdään. Esimerkiksi, että tarviiko ennustamisen olla ihan 

markkinointikampanjatasolla tehty suunnitelmat vai vain bränditasolla. 

Johdolta pitäisi tulla hirveen selkeästi, että mihin halutaan tehdä. Ja just 

että ”Business Controllereiden” pitäisi pystyä olemaan ”business partne-

reita” sen ohjaamisessa ja siinä, että asiat tuodaan perille” (Controlleri E) 

 

Yksi haastateltavista kommentoi, että ennusteet lähtökohtaisesti palvelevat ylin-

tä johtoa ja heidän päätöksentekoprosessiaan. Tästä syytä rullaavalta ennus-

teelta ei pidä odottaa täydellistä ennustustarkkuutta vaan enemmänkin lisän-

formaatiota päätöksenteon tueksi. Ennusteiden käyttötarkoitus tuleekin olla 

määritelty mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta rullaavassa ennustami-

sessa tehdään oikeita asioita alusta alkaen. 

 

”Pitää kuvata ne tavoitteet mitä halutaan saavuttaa ja ylimmän johdon 

kanssa pitää pohtia sitä prosessia, että mitä sillä haetaan. Rullaavaan 

ennustamiseen siirtyminen ei tarkoita parempaa ennustamista vaan 
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saamista enemmän informaatiota sinne päätöksentekoon ja se pitäisi olla 

se lähtökohta. Ei edes lähdetä hakemaan ennustetarkkuutta”.  (Controlle-

ri F) 

 

Haastateltavat toivat myös esiin, että rullaavan ennustamisen tukemiseksi tulisi 

muuttaa myös kokouskäytäntöjä, jotta ennusteita pystyttäisiin käydä yksityis-

kohtaisemmin läpi. Esimerkiksi jos rullaavalla ennustamisella pyritään budjetoin-

tiprosessin keventämiseen tai korvaamiseen, niin ennustelukujen taakse tulee 

kyetä näkemään, jotta voidaan ymmärtää, mistä luvut muodostuvat. Muuten 

syntyy riski, ettei tulevissa suunnitelmissa toimita yhteen, kun jokainen vain en-

nustaa ja suunnittelee omaa aluettaan irrallaan muista toiminnoista. 

 

”Kommunikaation lisääminen varmaan jollain tavalla, että olisiko siinä 

mahdollisesti sitten niinku kerran kvartaalissa sen päivityksen yhteydes-

sä joku tämmöinen suunnittelufoorumi missä käytäisiin yksityiskohtai-

semmin tätä LE:tä tai rullaavaa ennustamista läpi. Se ehkä vaatisi jon-

kinasteista kokouskäytäntöjen muutosta, että se tukisi tätä jatkuvaa en-

nustamista vähän syvemmin. Esimerkiksi jotta se tukisi mahdollisesti sitä 

syksyn budjetoinnin korvaamista. Ainakin se, muutenhan se saattaa jää-

dä aika irralliseksi, kun jokainen ennustaa vain omaa aluettaan”. (Cont-

rolleri G) 

 

 

3.6.2. Ennusteiden laatimistarkkuuden taso 

 

Ennusteiden käyttötarkoituksen ymmärtämisen lisäksi tulisi määritellä sopiva 

tarkkuuden taso. Tarkkuuden tasolla tarkoitetaan tässä merkityksessä sitä, että 

kuinka alatasoilta asti ennusteet on kerätty. Esimerkiksi tuleeko ennusteiden ol-

la yhtä tarkalla tasolla kuin vuosibudjetti vai riittääkö myös karkeampi taso. 

Useimpien mielestä karkeampi ennustelukujen taso on riittävä, kun kyseessä on 

rullaava ennustaminen. 
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”Ei varmaan tarvii olla samalla tarkkuustasolla kuin budjetti. Kyllä sitä 

budjettiprosessia tarvitaan ja se voi periaatteessa olla vaikka helmikuus-

sa tai kesällä tai syksyllä.  Esimerkiksi istutaan alas ja käydään läpi ja sit-

ten saadaan hyväksyntä. Se voi olla, että se on kaks kertaa vuodessa 

vaan. Se voisi olla helppo ratkaisu, että se tavanomainen vuosisuunnitte-

lu jatkuisi vähän saman tyyppisenä kuin nytkin mutta sitten Istutaan välil-

lä alas ja keskustellaan, että mitä ollaan tekemässä ja mitkä ovat uusia 

asioita ja mitä on tullut tehtyä. Mutta ne numerot ovat jo vähä niinku tie-

dossa jo. Se että katsotaan liian paljon yksityiskohtia niin sitten se ko-

koanisuus voi kokonaan menettää merkityksensä”.  (Johtaja B) 

 

Ei tarvitse olla ihan samalla tarkkuudella kuin budjetoinnissa. Tulee ha-

kea optimi siitä väliltä, ei liian laaja eikä liian detaili. (Controlleri G) 

 

Yksi haastateltavista toi esiin myös vaihtoehtoisen ratkaisun ennusteiden tark-

kuus kysymykseen. Ennusteissa voisi esimerkiksi määritellä ne kriittiset pisteet 

liiketoiminnan kannalta, jotka tulisi ennustaa tarkemmin ja muut osa-alueet voisi 

sitten olla mahdollisesti karkeammalla tasolla.  

 

”Että pitäisi niinku miettiä ne kriittiset pisteet, että missä se pitää suorittaa 

paremmin. Kuin mennä vanhalla pohjalla tai jotain Että tietenkin volyymi, 

hinnoittelu, raaka-aineostot, myynninsuunnittelu ja sitten uutuudet ja nii-

den tuominen. Ehkä semmoisissa pitäisi olla tarkempi ja mitä lähemmäs 

sitä ajankohtaa tavallaan se tarkkuus paranee. Ehkä sillä tasolla.” (Johta-

ja C) 

 

 

3.6.3. Tekniset ratkaisut 

 

Rullaavan ennustamisen jalkauttaminen tarvitsee tuekseen myös toimivan tek-

nisen ratkaisun. Ilman helppokäyttöistä ja ennustetyötä tukevaa työkalua, en-

nustusprosessista voi muodostua haastava sekä pakollinen paha. Työkalulle on 
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erityisen tärkeää säästää aikaa prosessiin osallistuvalta henkilöstöltä, joiden 

ensisijainen toimenkuva ei ole ennusteiden laatiminen. 

 

”Tänä päivänä suunnittelutyökalujen rooli on tosi iso. Työkalujen tulee ol-

la sellaisia, että ne tukee loppukäyttäjien työtä. Mahdollisimman nopeaa, 

se on oikeastaan ihan edellytys jatkuvalle ennustamiselle ja rullaavalle 

ennustamisella. Tavallaan ihmisten ajankäyttö on todella tiukkaa ja se 

vapaa-aika mitä henkilöt pystyvät irrottamaan ennustamiseen niin se on 

tosi pieni.” (Johtaja B) 

 

 

3.6.4. Tavoitteet ja motivaatio 

 

Kuten jo tuotu esiin, rullaavan ennustamisen ohjausvaikutus voi jäädä hyvin al-

haiseksi johtuen siitä, että organisaatiossa vallitsevat vuositavoitteet. Tavoittei-

den laatimista tulisi kyetä muokkaamaan, jotta myös henkilöstön motivaatio niin 

sanotusti rullaisi eteenpäin eikä tähtäisi vain vuoden loppuun. Mahdollisia rat-

kaisuja voisi olla lyhyemmät tavoitejaksot, jotka myös rullaisivat eteenpäin. 

  

”Se on ehkä se haitta, että kyllähän se ohjaa ihmisiä mutta se on enem-

män kiinni tavoitteista, että jos meillä olisi, vaikka kvartaalitavoitteet niin 

silloin tämä voisi toimia jopa paremmin, että tiedettäisiin yleisesti, ettei se 

ole niin että vuosi on sama kuin tavoite”. (Johtaja D) 

 

Tapausorganisaatiossa tulee siis miettiä rullaavaan ennustamiseen liittyvän 

viestinnän parantamista, jotta ennusteiden käyttötarkoitus ymmärretään läpi or-

ganisaation huomattavasti nykyistä paremmin. Myös laadittavien ennusteiden 

tarkkuustaso tulee selvittää, jottei prosessista tule liian raskas prosessi. Näiden 

asioiden lisäksi teknisten ratkaisuiden tulee olla huippuluokkaa, jotta mallin 

käyttäminen helpottuu riippumatta ennustetarkkuuden tasosta. Viimeiseksi mo-

tivaatiotekijöihin tulee hakea ratkaisua, jotta tavoitteet olisivat linjassa ennustei-

den kanssa. 
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4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia rullaavan ennustamisen verrattain tuoretta 

ilmiötä tapausorganisaatiossa. Tapaustutkimuksen kohteena toimi Paulig kon-

sernin kahvidivisioona. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää, että miten rullaa-

valla ennustamisella voidaan kehittää organisaation ohjausta. Tähän tutkimus-

ongelmaan lähdettiin hakemaan vastausta kahden alatutkimuskysymyksen 

muodossa. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli tutkia, että 

mitä eri rullaavan ennustamisen muotoja voidaan tunnistaa. Toisen alatutki-

muskysymys tarkoituksena oli tutkia mitä hyötyjä sekä haasteita rullaavan en-

nustamisen malliin sisältyy. Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta sekä aiem-

masta tutkimuskirjallisuudesta, että tapausorganisaatiosta kerättyjen haastatte-

luiden kautta. Aineistoa kerättiin tapausorganisaation ylimmältä johdolta sekä 

heidän työtään tukevilta controllereilta. 

 

Tutkimuskirjallisuus sivusi perinteisen budjetoinnin epäonnistumista vastaa-

maan nykypäivän taloudenohjauksen haasteisiin ja toi näin esiin syntyneen tar-

peen rullaavan ennustamisen taustalla. Rullaavan ennustamisen käsitteen 

määrittelemisen jälkeen keskityttiin eri rullaavan ennustamisen toteutusmuotoi-

hin. Toteutusmuotojen esittelemisen jälkeen tutkimuskirjallisuudesta tuotiin esiin 

keskustelua rullaavan ennustamisen tuottamista hyödyistä. Viimeisenä käsitel-

tiin rullaavan ennustamisen kohtaamaa kritiikkiä ja mahdollisia ongelmatilantei-

ta. Tarkoituksena oli esitellä olennaiset tutkimuskirjallisuudesta esiin nousseet 

rullaavan ennustamisen seikat, jotta empiirisessä vaiheessa saatuja tuloksia 

pystyttäisiin mahdollisimman kattavasti peilaamaan tutkimuskirjallisuuteen. 

 

Tutkimuksen empiirisessä osiossa käytiin aluksi läpi käytettävä tutkimusmene-

telmä sekä -aineisto. Tutkimusaineisto kerättiin tapausorganisaatiossa tehdyin 

kahdeksan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Pyrkimyksenä oli mah-

dollistaa mahdollisimman laaja kuvaus ilmiöstä välttämällä liian strukturoitua 

haastattelurunkoa. Haastattelurungon teemat muodostuivat teoriaosuudessa 

käsiteltyjen teemojen mukaisesti. Tällä pyrittiin mahdollistamaan vuoropuhelu 
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tutkimuskirjallisuuden ja tapausorganisaatiosta kerättyjen tutkimustulosten välil-

le. Tulosten teemakohtaisen esittelemisen jälkeen tuloksia peilattiin johtopää-

tökset kappaleessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, pyrkimyksenä löytää yhtä-

läisyyksiä sekä mielenkiintoisia eroavaisuuksia. Tutkimuskysymyksiin saatujen 

vastausten jälkeen muodostettiin tapausorganisaation rullaavan ennustamisen 

kehitykselle mahdollisia suuntaviivoja mallin kehittämiseksi. Ehdotukset perus-

teltiin tutkimuskirjallisuudesta ja haastatteluista nousseilla seikoilla. Viimeisenä 

arvioitiin tutkimuksen luotettavuutta, yleistettävyyttä sekä hahmoteltiin mielen-

kiintoisia jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 

4.1. Keskustelua tuloksista 

 

 

4.1.1. Rullaavan ennustamisen käyttö organisaation ohjauk-

sessa 

 

Clarke (2007) toi esiin, että yksi rullaavan ennustamisen yleisin käyttömuoto on, 

että ennusteita laaditaan vain budjettivuotta koskevien suunnitelmien päivityk-

senä. Tällöin organisaatiossa ennustetaan vain kuluvan vuoden loppuun. Ta-

pausorganisaatiossa sen sijaan valmistetaan yli budjettivuoden yltävää rullaa-

vaa ennustetta, mutta sitä ei vielä tosiasiallisesti hyödynnetä organisaation oh-

jauksessa. Organisaatiossa on siis edelleen vahvasti käytössä perinteinen bud-

jetti ja sen rinnalle on tuotu prosessi, jossa budjettilukuja päivitetään kuukausit-

tain. Prosessin tarkoituksena on ennustaa kuluvan vuoden lopputulos ja osoit-

taa, mihin suuntaan organisaatio on menossa. Organisaatiossa toivotaan, että 

tulevaisuudessa rullaavan ennustamisen prosessia ja mallia voitaisiin kehittää 

sekä sen tuottamia lukuja ryhtyä hyödyntämään organisaation ohjaustarkoituk-

sessa. Tapausorganisaation nykyinen käytössä oleva malli on hyvin samanlai-

nen kuin Henttu-Ahon (2016) tutkimuksessa kuvattu Finnpaper yhtiön malli 

vuonna 1990. 
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Tapausorganisaatiosta pystyttiin selvästi tunnistamaan liiketoimintariippuvaisia 

syitä rullaavan ennustamisen käyttöönottamiselle. Näitä syitä olivat esimerkiksi 

vuosiajattelun jäykkyys, joka ei sovi esimerkiksi organisaation osto-, tuotanto-  

tai myyntitoimintoihin. Myös budjettilukujen vanheneminen jo aikaisessa vai-

heessa koettiin merkittäväksi syyksi mallin hyödyntämiselle. Löydökset viittaa-

vat hyvin paljon edellä mainitun Henttu-Ahon (2016) tutkimustuloksiin, jossa to-

dettiin rullaavien ennusteiden käyttöönoton ja perinteisen budjetoinnin hylkää-

misen johtuneen ennen kaikkea yrityksestä korjata organisaatioissa vallitsevaa 

laskentainformaation epätäydellisyyttä. 

 

Aiemmista tutkimuksista pystyttiin tunnistamaan myös muita rullaavan ennus-

tamisen käyttötapoja, joissa perinteinen budjetointi oli esimerkiksi hylätty koko-

naan. Tästä esimerkkinä Neely et. al (2003) tutkimuksessa esitelty Borealis A/S 

yritys, jossa suunnittelu- ja ohjaustarpeet täytettiin täysin rullaavien ennusteiden 

avulla ja työntekijöiden motivointi toteutettiin tasapainotetun tuloskortin avulla. 

Yleisin rullaavan ennustamisen käyttömuoto kuitenkin aiempien tutkimusten va-

lossa näyttää olevan budjettia tukeva tai sen tueksi muodostettu malli. Tästä 

taas hyvänä esimerkkinä Finnpaper yhtiön vuonna 2009 muodostama malli, 

jossa perinteinen budjetointi hajautettiin neljäksi ohjausvälineeksi. Organisaati-

on ohjauksesta vastasi tämän jälkeen rullaava ennustaminen, kiinteiden kus-

tannusten budjetti, operatiivinen suunnitelma sekä tavoitteiden asettamiseen 

tarkoitettu laskentamalli. Aiemmat tutkimukset sekä tapausorganisaatiosta saa-

dut tulokset tukevat sitä väitettä, että perinteisen budjetin rooli organisaation oh-

jauksessa on edelleen huomattava eikä sitä välttämättä pelkkä rullaava ennuste 

voi kokonaan korvata. 
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4.1.2. Rullaavan ennustamisen hyödyt ja haasteet 

 

 

Tulevaisuusorientoituneisuus 

 

Tapausorganisaatiosta saaduista tuloksista eniten korostui rullaavan ennusta-

misen mallin perusidea, eli kyky nähdä perinteistä vuosiajattelua pidemmälle. 

Tapausorganisaatiossa tuotiin esiin, että rullaava ennustaminen poistaa sen 

näkymättömän seinän, johon perinteinen vuosiajattelu pysähtyy. Clarke (2007) 

vetää yhteen, että rullaava ennustaminen budjetoinnin tukena, auttaa nosta-

maan perinteisen budjetin asettamat ”silmälaput” ja ohjaa johtajien huomion yli 

kuluvan vuoden, vapauttaen johtajat tarkastelemaan riskejä sekä mahdollisuuk-

sia pidemmälle tulevaisuuteen. Tapausorganisaatiossa koettiin, että vuosiajatte-

lusta pääseminen ja pidemmälle tulevaisuuteen katsominen lisää myös yleistä 

tulevaisuusorientoitunutta asennetta organisaatiossa. Rullaava ennustamisen 

siis koettiin ohjaavan katsetta aktiivisesti tulevaisuuteen, jolloin liika keskittymi-

nen menneisyyteen vähenee. Østergrenen & Stensakerin (2011) tutkimuksen 

tulokset osoittavat myös, että johtajilla on enemmän aikaa ongelmien ratkaise-

miseksi ilman perinteisen budjetin asettamia rajoitteita. Rullaavassa ennustami-

sessa heidän huomionsa ongelman ratkaisussa ei keskity vain siihen, että ol-

laanko budjetin sallimien rajojen sisällä, vaan ratkaisua voidaan etsiä laajem-

min. Esimerkiksi katsomalla yli budjettivuoden. 

 

 

Jatkuvan suunnittelun mahdollistama nopeampi reagointikyky 

 

Mallin mahdollistamasta paremmasta näkyvyydestä nostettiin esiin kyky reagoi-

da nopeammin liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi 

Hansenin (2010) mukaan rullaava ennustaminen ohjausvälineenä mahdollisti 

nopeamman reagoinnin eri ympäristöissä tapahtuviin muutoksiin, koska jatkuva 

taloudellisten indikaattoreiden tarkkailu rullaavien ennusteiden kautta osoittaa 

ajoissa, onko yhtiö oikeilla raiteilla vai ei. Jos yhtiö on esimerkiksi menossa päi-

vitettyjen ennusteiden perusteella väärän suuntaan, voidaan tehdä heti muutok-
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sia huolimatta vuosibudjetissa olevista luvuista. Tapausorganisaatiosta saaduis-

ta samasta tuloksesta todettiin, että reagointikyky korostuu vielä enemmän, kun 

liiketoimintaympäristö on erityisen ”dynaaminen”. Myös Ekholmin ja Wallinin 

(2011) suurien tuotantoyhtiöiden johtajille teettämän kyselytutkimuksen mukaan 

liiketoimintaympäristön epävarmuuden kasvaessa perinteiset budjetointivälineet 

koettiin entistä huonommiksi. Tätä väitettä voi vapaasti tulkita siten, että ympä-

ristön epävarmuuden kasvaessa rullaavaa ennustamista tarvitaan siis yhä 

enemmän.  

 

Myers (2001) osoitti myös, että rullaavan ennustamisen mahdollistama nope-

ampi reagointikyky kannustaa johtajia käsittelemään tietoa nopeammin kuin pe-

rinteisessä prosessissa. Johtajien tulee olla entistä enemmän ajan tasalla ja 

mukana eri prosesseissa, jotta tietoa saadaan nopeasti päätöksiin ja ennustei-

siin. Myersin kuvaama johtajien tarve pysyä jatkuvasti ajan tasalla, on hyvä 

esimerkki siitä, miten malli kannustaa organisaatiota tulevaisuuspainotteisem-

paan ajatteluun. 

 

Hansen (2010) nostaa esiin jatkuvan suunnittelun yhtenä rullaavan mallin mer-

kittävänä hyötynä. Tapausorganisaatiossa tätä samaa ajatusta lähestyttiin 

osoittamalla, että rullaava ennustaminen mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvan 

suunnittelemisen, jonka seurauksena perinteisen vuosiajattelun aiheuttama 

toiminnan ”pysähtyminen” poistuu. Tällöin liiketoimintaa koettiin olevan helpom-

pi myös ohjata. Esimerkiksi perinteissä vuosiajattelussa loppuvuonna voi olla 

vielä osittain epäselvää, mitä vuoden vaihteen jälkeen tapahtuu, mutta rullaa-

vassa mallissa tiedetään jo verrattain hyvissä ajoin, että mitä ensi vuonna mah-

dollisesti tapahtuu. Jatkuva suunnittelu koettiin kuitenkin myös merkittäväksi 

haasteeksi, jonka seurauksena on mahdollista, ettei organisaatio pysähdy mis-

sään vaiheessa aidosti miettimään tulevaisuutta tarkemmin, vaan jatkuvan 

suunnittelun tuottama paine ”sokaisee”. Tapausorganisaatiossa nostettiin esiin 

budjetoinnin edelleen olennainen rooli tarkemman tason suunnittelussa, jossa 

koko organisaatio vuosittain pysähtyy miettimään, mitä seuraavana vuonna ha-

lutaan saavuttaa ja minkälaisin toimenpitein tavoitteisiin päästään. Myersin 

(2001) kuvaama tilanne, jossa johtajia kannustetaan käsittelemään tietoa perin-
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teistä prosessia nopeammin, voidaan siis tapausorganisaatiosta saatujen tulos-

ten valossa nähdä myös aiheuttavan merkittävän riskin liiketoiminnalle. 

 

 

Resurssien kohdentaminen ja toiminnanohjaus 

 

Hansen & Van der Stede (2004) nostivat esiin, että ennusteet parantavat opera-

tiivista suunnittelua ja operatiivista tehokkuutta. Tapausorganisaatiossa myös 

todettiin rullaavan ennustamisen mahdollistavan tehokkaamman operatiivisen 

ohjauksen, erityisesti paremman resurssien kohdentamisen kautta. Østergren & 

Stensaker (2011) toteavat, että rullaavan ennustamisen käyttöönotto mahdollis-

taa resurssien kohdentamisen useammin kuin vain kerran vuodessa. Resursse-

ja voidaan kohdentaa heidän mukaansa paljon dynaamisemmin. Esimerkiksi 

organisaatiossa voidaan allokoida taloudellisia resursseja jatkuvasti, kunhan al-

lokoitavat resurssit menevät tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tapausorgani-

saatiossa taas resurssien paremmasta kohdentamisesta esimerkiksi nostettiin 

mahdollisuus suunnitella projekteja ilman, että ne on sidottu vain kalenterivuo-

teen. Myös resurssien kohdentamisesta esimerkiksi kassavirran parempi suun-

nittelu koettiin yhdeksi rullaavan ennustamisen mahdollistamaksi hyödyksi. Kir-

jallisuudessa rullaavan ennustamisen mahdollistamasta kassavirran paremmas-

ta hallitsemisesta mainitsevat myös Neilimo & Uusi-Rauva (2001, 217) sekä 

Åkerberg (2006, 59).  

 

Wallinin (2000) mukaan kiinteää vuosibudjettia kuitenkin tarvitaan ennen kaik-

kea sisäisen tehokkuuden säilyttämiseksi siinä missä rullaavaa ennustamista 

tarvitaan ulkoisen tehokkuuden savuttamiseksi. Heidän mukaansa rullaavalla 

ennustamisella ei voida täysin korvata budjetin mahdollistamaa sisäistä tehok-

kuutta ja eikä ulkoisella tehokkuudellakaan voida menestyä, jos sisäinen tehok-

kuus ei ole hyvällä tasolla. Tapausorganisaatiossa todettiin hyvin samanlaisen 

ongelma läsnäolo. Täydellinen siirtyminen rullaavaan ennustamiseen voisi ajaa 

liian ”ad hoc” tyyliseen suunnitteluun, joka pahimmassa tapauksessa heikentää 

koko organisaation tuloksentekokyvyn. Tästä näkökulmasta katsottuna ei siis 

ole itsestään selvää, että rullaava ennustaminen mahdollistaisi tehokkaamman 
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operatiivisen ohjauksen tai edes paremman resurssien kohdentamisen. Vaara-

na on se, että liian dynaaminen resurssien kohdentaminen voi heikentää sisäis-

tä suunnittelua ja näin huonontaa operatiivista tehokkuutta.  

 

 

Ajankäyttö 

 

Rullaavan ennustamisen mallin todettiin pienentävän budjetointiprosessin vie-

mään aikaa. Hopen & Fraserin (2003) tekemän tutkimuksen mukaan monen 

projektipäällikön mielestä noin 95 % ajasta säästyy mikä normaalisti kuluisi bud-

jetoinnin. Tutkimus toisaalta toi myös esiin rullaavan ennustamisen erityisen ai-

kaa vievänä prosessina jossain tapauksissa. Tapausorganisaatiossa rullaavan 

ennusteen jatkuva päivitys koettiin mahdollistavan keveämmän budjetointipro-

sessin vuosittain ja näin säästävän aikaa ja vaivaa koko organisaatiolta. Kun 

ennusteita valmistetaan kuluvan vuoden aikana rullaavasti seuraavan vuoden 

puolelle, niin kuluvan vuoden lopussa seuraavan vuoden budjetti on käytännös-

sä jo valmis.  

 

Montgomery (2002) kuitenkin varoittaa, että kun yrityksessä siirrytään rullaa-

vaan ennustamisen malliin, on vaarana, että mallista tulee pelkkä budjetin päivi-

tetty versio. Rullaavan ennustamisen käyttöönottamisen motiivina tuleekin olla 

aito pyrkimys päästä eroon perinteisen budjetointiprosessin huonoista käytän-

nöistä. Esimerkiksi vaarana on, että rullaavaa ennustamista tehdään tarpeetto-

man tarkalla tasolla, minkä seurauksena työmäärä voi kasvaa merkittävästi suh-

teessa perinteiseen budjetointiin. Ennustamista tulisi Montgomeryn mukaan 

tehdä esimerkiksi summatasolla, jolloin työmäärä ja työaika vähenisivät merkit-

tävästi. Montgomeryn (2002) mukaan muun muassa kustannuspaikkoja kannat-

taa ennustaa vain summatasolla ryhmittelemällä ne, vaikka alueittain. Rullaavan 

ennustamisen mahdollistama ajankäytön väheneminen on siis hyvin tapauskoh-

taista ja vahvasti riippuvainen organisaation olemassa olevasta budjetointipro-

sessista sekä ennusteiden laadintatarkkuuden tasosta. 
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Sitoutuminen ja ennustetarkkuus 

 

Ennusteiden laadintatason tarkkuus ja siihen liittyvä sitoutuminen on tuottanut 

erilaisia tuloksia. Mikäli ennusteita laaditaan erityisen tarkkasti, on Hopen & 

Fraserin (2003) sekä Montgomeryn (2002) tutkimuksien mukaan vaarana liialli-

nen ajan käyttö. Hansen (2010) taas korostaa, että rullaava ennustaminen pa-

rantaa organisaation ohjausta nimenomaan tuottamalla vähemmän yksityiskoh-

taisen sisällön, jota on helpompi ja nopeampi päivittää. Tapausorganisaatiosta 

saatujen tulosten valossa taas voidaan sanoa, että juuri yksityiskohtaisemman 

ennustamisen koettiin sitouttavan henkilöstöä myynteihin ja kustannuksiin. Nei-

limo & Uusi-Rauva (2001, 217) tukevat tätä osittain todeten, että ennusteiden 

tuleekin olla aitoja tavoitteita, jotta menetelmään pystytään myös aidosti sitou-

tumaan. Ilman sitoutumista rullaavan ennustamisen ohjausvaikutus jää olemat-

tomaksi. Tapausorganisaatiossa todettiin, että mitä tarkempia tavoitteet ovat si-

tä paremmin lukuihin syntyy ”omistajuuden tunne”. Toisin sanoen sitä aidompia 

ne ovat, varsinkin silloin kun henkilöt itse pääsevät vaikuttamaan lukujen tark-

kuuteen.  

 

Huomioitavaa on myös se, että mikäli ennustelukuja halutaan käyttää budjetti-

lukujen pohjana ja näin säästää vaivaa ja aikaa, tulee ennustelukujen olla sa-

malla tarkkuustasolla kuin budjettikin. Myersin (2001) artikkelissa, jossa esi-

merkkiyrityksenä toimi konsultointitoimisto, painotettiin tietojärjestelmien tärkeyt-

tä rullaavassa ennustamisessa, jolloin voidaan säilyttää tarkempi tiedon taso. 

Voidaan siis tulkita, että ennustetarkkuuden määrittäminen on kuitenkin vahvas-

ti sidoksissa yrityksen toimialaan, ennustetarpeisiin ja teknisiin ratkaisuihin. Ta-

pausorganisaatiosta saaduissa tuloksissa tuettiin tätä toteamalla, että ennus-

teissa liiketoimintakriittiset pisteet tulisi ennustaa tarkemmalla tasolla mutta 

muut osa-alueet voivat olla karkeammalla tasolla. Myös teknisten ratkaisujen 

roolia ennustusprosessissa korostettiin. 
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Motivaatio 

 

Rullaavan ennustamisen koettiin tapausyrityksessä myös mahdollisesti ratkai-

sevan perinteisen vuosibudjetoinnin tuottaman motivaatio-ongelman. Perintei-

sessä mallissa vuositavoitteet on usein laadittu budjettiluvuista. Tällöin voi syn-

tyä riski, että jos alkuvuosi menee merkittävästi huonommin kuin on suunniteltu, 

voi tavoitteita olla mahdotonta enää saavuttaa, jolloin se voi johtaa henkilöstön 

työmotivaation heikentymiseen. Toisaalta jos alkuvuosi on mennyt suunniteltua 

paremmin tai tavoitteet on täytetty jo ennen vuoden loppua, voi syntyä myös 

houkutus olla tekemättä enää mitään. Østergren & Stensaker (2011) tutkimus 

osoitti vastaavanlaisia tuloksia. Isossa monikansallisessa ja monidivisioonalli-

sessa yhtiössä tavoitteet olivat ikään kuin ”rajoitettu” kiinteän budjetoinnin takia. 

Tavoitteiden erottaminen vuosisuunnittelusta ja resurssien kohdentamisesta 

mahdollisti tavoitteiden asettamisen riippumatta käytettävissä olevista resurs-

seista. Tästä syystä yhtiössä pystyttiin asettamaan merkittävästi parempia ja 

motivoivimpia tavoitteita.  

 

Tulee kuitenkin huomioida, että jos rullaavan ennustamisen annetaan liikaa vai-

kuttaa tavoitteisiin, niin Gurtonin (1999,60) mukaan liian joustavat ja alati muut-

tuvat tavoitteet voidaan myös nähdä motivaatiota alentavina tekijöinä.  Hanse-

nin & Van der Steden (2004) mukaan esimerkiksi rullaavan ennustamisen käyt-

tö tuloksen mittarina ei paranna lähtökohtia suhteessa perinteiseen budjetointiin 

vaan esimerkiksi heikentää tavoitteiden viestimistä ja näin strategian jalkautta-

mista. Tapausorganisaatiossa todettiin samaa, että vaikka vuosibudjetin tavoit-

teista luovuttaisiin, niin rullaavaan ennusteeseen on niitä melko haastava sitoa. 

Tässä tapauksessa organisaatiossa tulisi ottaa käyttöön jokin muu tapa asettaa 

tavoitteet. Sellainen tapa, jossa tavoitteet eivät muuttuisi useaan kertaa. Clarke 

(2007) lisää, että monissa organisaatioissa perinteinen budjetti voi olla vain oh-

je, mutta useammissa se toimii myös henkilökohtaisena sopimuksena esimie-

hen ja työntekijän välillä. Tavoitteet ja bonukset on usein sidottu budjettiin. Ta-

pausorganisaatiossa on käytössä hyvin samanlainen järjestely, jonka seurauk-

sena henkilöstön motivointi koettiin yhdeksi merkittäväksi haasteeksi rullaavan 

ennustamisen hyödyntämisessä. Etenkin yli kalenterivuoden yltävien ennuste-
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lukujen tuottaminen saatettiin kokea haasteellisesti, kun organisaation tavoitteet 

ovat vielä vahvasti sidoksissa perinteisessä kalenterivuosiajattelussa. Vaikka 

tavoitteet toimisivat vuosiajattelussa, niin henkilöstöä voi olla haastavaa moti-

voida ennustamaan yli perinteisen vuosiajattelun. Tulee myös muistaa, että rul-

laavan ennustamisen jalkauttaminen uutena mallina ei välttämättä saa aina 

lämmintä ja avointa vastaanottoa. Esimerkiksi uuden järjestelmän vastaanotto 

voi riippua vahvasti järjestelmää hyväksikäyttävien työntekijöiden ammatillisesta 

osaamisesta ja asenteesta. (Henttu-Aho 2016). Esimerkiksi Moralesin ja Lam-

bertin (2013) tutkimuksessa tulevaisuuteen suuntautuvien budjetointikäytäntö-

jen jalkauttaminen loi jännitteitä controllereiden työssä. Myös Henttu-Aho (2016) 

tutkimuksessa Finnpaper yhtiössä rullaavaan ennustamiseen liittyvät ennakko-

odotukset nähtiin epämiellyttävinä joidenkin controllereiden toimesta. Vastaavia 

tuloksia ei kuitenkaan tapausorganisaation controllereiden keskuudessa todet-

tu. 

 

 

Lukujen luotettavuus 

 

Libby & Lindsay (2010) väittävät, että rullaava ennustaminen mahdollistaa uu-

denlasia ”budjettimanipulointia”. Jos rullaavalla ennusteella on merkittävä rooli 

organisaation resurssien ohjaamisessa, niin uusia ”budjettipelejä” voi syntyä or-

ganisaation uudesta dynaamisemmasta tavasta allokoida näitä resursseja. 

Esimerkiksi projektien kannattavuusarvioinnit voivat olla Østergren & Stensaker 

in (2011) mukaan hyvin alttiita subjektiivisille näkökulmille. Tapausorganisaation 

tulokset tukevat tätä väitettä täsmentämällä, että mikäli ennusteen perusteella 

tehdään esimerkiksi investointipäätöksiä tai päätetään lakkauttaa kannattamat-

tomia liiketoimia, ennusteiden laatijalle voi syntyä houkutus vääristää lukuja tu-

levaisuuteen ja näin antaa ennustehetkellä liian positiivinen kuva toiminnan 

kannattavuudesta.  

 

Tapausorganisaatiossa kyseenalaistettiin myös ennusteiden luotettavuus ja nii-

den laatu, johtuen yli kalenterivuoden yltävien ennusteiden laatimisprosessista. 

Niiden koettiin olevan erittäin riskialttiita kuluvan vuoden lukujen kopioinnille se-
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kä huonoille arvioille. Luotettavuuskysymykset nousevat esiin etenkin tilanteis-

sa, joissa organisaatiossa on eri ihmisillä ei käsitys ennusteluvuista. Esimerkiksi 

osa ennusteprosessiin osallistuvista henkilöistä voi ennustaa lukunsa eri ole-

tuksien pohjalta ja se tuottaa eri näkemyksiä. Eri näkemykset voivat synnyttää 

merkittävääkin vaihtelua ennustelukuihin. Tällöin organisaatiossa voi syntyä ti-

lanne, että on kahdet eri luvut joiden pohjalta pitäisi pystyä organisaatiota oh-

jaamaan. Playerin (2009) mukaan ennustetarkkuuteen liittyy myös vahvasti 

keskustelu siitä, että kuinka pitkälle organisaatiossa aidosti osataan ennustaa. 

Jos ennustehorisontti on liian pitkä, on mahdollista, että loppupään ennusteet 

ovat huonoja arvioita eivätkä kuvasta todellisia ennusteita tulevaisuudesta. Tätä 

ongelmaa lähestyttiin tapausorganisaatiossa myös toteamalla, että lukujen luo-

tettavuuteen vaikuttaa lisäksi ennusteprosessin laajuuden taso. Luvuista voi 

helposti tulla epäluotettavia, jos liian moni pääsee vaikuttamaan ennustelukui-

hin. Pienet ongelmat voivat ikään kuin kumuloitua isoksi virheeksi. Tähän kes-

kusteluun liittyy vahvasti kysymys ennustetason tarkkuudesta. Tulosten valossa 

voidaan olettaa, että mitä tarkemmalle tasolle mennään, sitä suurempi riski on, 

että ennusteet ovat ylätasolla epäluotettavia. Tapausorganisaatiossa pidemmän 

aikavälin ennusteissa ehdotettiinkin, että voisi olla kannattavampaa laatia en-

nusteet enemmän ”top-down” menetelmällä. Byrne & Pierce (2007) mainitsevat 

vielä, että jatkuva ennusteiden päivittäminen lisää tiedon läpinäkyvyyttä ja näin 

mahdollistaa muun muassa laskentajärjestelmien tuottaman tiedon oikeellisuu-

den haastamisen, jonka seurauksena pystytään tuottamaan pätevämpiä ja rea-

listisempia ennusteita. Ennusteiden luotettavuuteen liittyy siis monia eri käsityk-

siä. Tuloksien valossa ei ole itsestään selvää, että jokin tietty tapa ennustaa 

tuottaisi parempia ja luotettavampia lukuja kuin toinen. Esimerkiksi tarkkuusta-

sosta karsittaessa lukujen läpinäkyvyys saattaa heikentyä ja eikä ennusteet 

välttämättä ole aina realistisia.  Erittäin tarkkojen ennusteiden tapauksessa taas 

saatetaan altistaa ennusteet kumuloituville virheille. 
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Viestintä 

 

Tapausorganisaatiossa korostettiin useaan otteeseen, että yhdeksi rullaavan 

ennustamisen haasteeksi todettiin organisaation puutteellinen viestintä liittyen 

uuden mallin käyttöönottoon. Tätä ongelmaa voidaan pitää yleistettävänä kaik-

kiin organisaation kokemiin muutosprosesseihin. Organisaatiossa tulee tulosten 

mukaan kyetä määrittelemään ennusteiden käyttötarkoitus sekä jokaisen en-

nusteprosessiin osallistuvan henkilön rooli ja vaikutus prosessin onnistumiseen. 

Åkerbergin (2006, 75-76) mukaan, jos organisaatiossa ei ymmärretä mitä ylin 

johto ja organisaatio odottavat rullaavalta ennustamiselta, voi ennustaminen 

jäädä merkittävästi puutteelliseksi. Tulee siis tehdä selväksi mitä rullaavalta en-

nustamiselta todellisuudessa odotetaan, muuten organisaatiossa päädytään 

vain päivittämään lukuja ilman niiden todellista käyttötarkoitusta. Tapausorgani-

saation rullaavan ennustamisen tila on tällä hetkellä hyvin pitkälti samanlainen 

kuin Åkerbergin kuvaama.  

 

Ennusteprosessin vaikutus seuraavan vuoden budjettilukuihin tulee myös kyetä 

kommunikoimaan henkilöstölle, jotta he uskaltavat antaa mahdollisimman rea-

listista kuvaa esimerkiksi kustannusten kehittymisestä. Muutoin voi syntyä pelko 

oman budjetin menettämisestä. Tätä ongelmaa kuvaa Hopen & Fraserin (2003) 

tutkimus, jossa todettiin, että rullaava ennustamisen kautta voidaan päästä 

eroon “kuluta se tai menetä se” filosofiasta, joita perinteisen budjetoinnin yhti-

öissä jatkuvasti koetaan.  Tähän keskusteluun voidaan taas liittää motivointiky-

symys. Jos ennusteisiin laitettavat luvut eivät suoranaisesti vaikuta henkilön 

budjettiin, niin mikä kannustaa henkilöä antamaan aitoja tarkkaan mietittyjä en-

nusteita. Viestinnälliset seikat voidaan katsoa vaikuttavan hyvin olennaisesti rul-

laavan mallin onnistumiseen. Vaikka mallin hyödyt olisivat teoriassa merkittävän 

hyvät, niin ilman onnistunutta jalkauttamista ei hyötyjä päästä tosiasiallisesti 

koskaan kokemaan. Tapausorganisaatiossa vallitsee hyvin pitkälti tällainen ti-

lanne.  
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Malli 

 

Lynn & Madison (2004) totesivat, että useimmiten rullaavan ennustamisen käyt-

töönotto vaatii aikaa, teknologisia ratkaisuja, rahaa ja koulutuksia, eikä kaikki 

välttämättä mene kerralla oikein. Neilimo & Uusi-Rauva (2004, 217) tukevat tätä 

väitettä toteamalla, että rullaava ennustaminen ja budjetointi vaativat organisaa-

tiolta paljon ja loppujen lopuksi ja menetelmän todelliset hyödyt voivat olla pie-

net verrattuna siihen, miten paljon kustannuksia ja uhrauksia järjestelmä on 

voinut prosessin aikana vaatia. Tapausorganisaatiossa ei täysin samoja ongel-

mia nostettu esille, johtuen ehkä siitä, että malliin on jo uponnut kustannuksia ja 

sen toivotaan toimivan tulevaisuudessa. Prosessimielessä kuitenkin todettiin, 

että jos tekniset ratkaisut eivät tue prosessia, voi syntyä tilanteita, joissa malli 

on yksinkertaisesti huono eikä toimi toivotulla tavalla.  

 

Hope & Fraser (2003) lisäävät vielä, että yhtiöissä, joissa perinteisestä budje-

toinnista luovutaan, voidaan vapauttaa modernien tietojärjestelmien todellinen 

voima. Organisaation ohjaus ja suunnittelu ei heidän mukaansa ole enää vain 

joukko lyhyitä suorituksia vaan siitä tulee loputon keskustelu. Tieto kulkee etu-

linjan työntekijöiltä aina ylimmälle johdolle ja takaisin, luoden hajautetun organi-

saation. Tapausorganisaatiossa vastaavaa lähestyttiin toteamalla, että proses-

sin tukemiseksi tulisi muuttaa myös kokouskäytäntöjä, jotta ennusteita pystyttäi-

siin käydä yksityiskohtaisemmin läpi. Esimerkiksi jos rullaavalla ennustamisella 

pyritään budjetointiprosessin keventämiseen tai korvaamiseen, niin ennustelu-

kujen taakse tulee kyetä näkemään, jotta voidaan ymmärtää, että mistä luvut 

muodostuvat. Muuten syntyy riski, ettei tulevissa suunnitelmissa toimita yhteen, 

kun jokainen vain ennustaa ja suunnittelee omaa aluettaan irrallaan muista toi-

minnoista. Tulosten valossa voidaan vetää yhteen, että organisaatiossa pitää 

mahdollistaa tiedon liikkuminen ja sen läpinäkyvyys, jotta ei synny ongelmaa, 

jossa ennusteita tehdään vain itsenäisesti ja erillään toisista. Tämä on selvästi 

yksi mallin onnistumisen taustaoletuksista, tapahtuuhan tätä keskustelua vuosi-

budjetoinnissakin. 
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4.1.3. Kehitysehdotukset tapausorganisaatiossa 

 

Tutkimustuloksista voidaan ensimmäiseksi nostaa esiin, että tapausorganisaati-

on viestintä ei ole sillä tasolla mitä malli onnistuakseen vaatii.  Organisaatiossa 

tulee ensiksi määritellä ennusteen käyttötarkoitus ja tarve sen taustalla. Ennus-

teita voidaan laatia esimerkiksi merkittävien strategisten päätösten tueksi tai re-

surssien paremman kohdentamisen vuoksi tai monen muun asian takia. Määrit-

teleminen on kuitenkin olennaista, jotta rullaavassa ennustamisessa tehdään 

oikeita asioita heti alusta alkaen. Ennustetarpeen määrittäminen ja siitä viesti-

minen tulee saada suoraan ylimmältä johdolta. Controllereiden rooli taas on 

mahdollistaa onnistunut prosessi. Mallin kehittämisvaiheessa vaaditaan selvää 

viestintää controllereiden sekä ylimmän johdon välillä. 

 

Tutkimuksen edetessä on ymmärretty, että perinteinen vuosibudjetointiprosessi 

liittyy eri toimintoihin kuten suunnittelu-, ohjaus- ja arviointitoimintoihin jolloin 

vuosibudjetista luovuttaessa rullaavan ennustamisen tulisi korvata kaikki nämä 

toiminnot. Tutkimus on kuitenkin antanut ymmärtää vahvasti, ettei rullaava en-

nustaminen kykene sellaisenaan korvaamaan kaikkia perinteisen budjetoinnin 

tuottamia hyötyjä, esimerkiksi sisäistä tehokkuutta tai motivaatiotekijöitä. Tästä 

syystä rullaava ennustaminen tulisi nähdä ennen kaikkea organisaation ohjaus-

ta ja suunnittelua tukevana prosessina ei niinkään korvaavana.  

 

Tutkimustulosten valossa voidaan ehdottaa, että tapausorganisaatiossa tulisi 

rullaava ennustaminen pystyä näkemään osana strategiaprosessia, jonka teh-

tävänä on tukea perinteistä budjetointia tässä integroidussa suunnittelusyklissä. 

Rullaava ennustaminen tulisi siis nähdä strategisen suunnittelun apuvälineenä, 

jolla voidaan aidosti pienentää kuilua, joka strategisen suunnitelman ja yksityis-

kohtaisen operatiivisen budjetin välille syntyy. Rullaava ennustaminen sovittaa 

tässä laajemmat tärkeät operatiiviset tekijät yhteen, kun taas taustalla oleva 

budjetti puolestaan tarjoaa yksityiskohtaisemman suunnitelman ja kontrollin 

kustannuksista toimintojen alemmilla tasoilla, kuten esimerkiksi kustannuspaik-

katasoilla.  
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Organisaatiossa voidaan esimerkiksi ennustaa rullaavasti niitä merkittäviä toi-

mintoja kuten osto-, myynti-, ja tuotantotoiminnot, joissa pidempiä ennusteita 

tarvitaan. Yli budjettivuoden yltäviä ennusteita näille toiminnoille voidaan laatia 

huomattavasti karkeammalla tasolla kuin esimerkiksi kiinteiden kustannusten 

ennusteille. Tällöin ratkaistaan yli kuluvan vuoden yltävien ennusteiden luotet-

tavuuskysymys. Pienet ennustevirheet eivät pääse tällöin kumuloitumaan mer-

kittäviksi. Näissä toiminnoissa voidaan hyödyntää rullavan ennustamisen mah-

dollistamaa resurssien parempaa kohdentamista sekä operatiivisen ohjauksen 

tehostamista jatkuvan suunnittelemisen kautta. Näihin toimintoihin myös vaikut-

tavat eniten liiketoimintaympäristön muutokset kuten esimerkiksi raaka-aineiden 

hintojen heilahtelut. Näissä toiminnoissa rullaavan ennustamisen mahdollistama 

pidempi ennustushorisontti ja tätä kautta syntynyt parempi reagointikyky voi-

daan tosiasiallisesti valjastaa organisaation ohjauksen tueksi. 

 

Kiinteiden kustannusten ennusteet voidaan sen sijaan laatia, vaikka kustannus-

paikka- ja tilitasolle asti, jotta saadaan ennustelukuihin sitoutuminen mahdollis-

tettua esimerkiksi kustannuspaikkavastaavien keskuudessa. Tässä prosessissa 

voidaan edelleen hyödyntää perinteistä vuosibudjetointia sekä kuluvan vuoden 

ennusteiden päivittämistä. Organisaatiossa tulisi tutkia, miten suurta variaatiota 

kiinteiden kustannusten budjeteissa yleensä syntyy ja näin arvioida millä tasolla 

kiinteitä kustannuksia tulisi ennustaa yli kuluvan vuoden. Esimerkiksi yli kuluvan 

vuoden rullaavat ennusteluvut voitaisiin toteuttaa controllereiden toimesta kar-

keammalla tasolla kuten tuloslaskelmarivitarkkuudella. Kuluvan vuoden ennus-

teet voitaisiin taas jättää kustannuspaikkavastaaville. Tällä prosessilla mahdol-

listetaan se, että kustannuspaikkavastaavat voivat ennustaa niitä lukuja, jotka 

ovat heidän hyväksytyn budjetin piirissä. Tällöin ei synny sitä ongelmaa, että yli 

kuluvan vuoden yltävät ennusteet ovat täysin käyttökelvottomia kiinteiden kus-

tannusten osalta (esimerkiksi kopiointi). Tällöin myöskään rullaavaan ennustee-

seen liittyvää vuositavoitteiden aiheuttamaan motivaatio-ongelmaa ei pitäisi 

syntyä. Yli kuluvan vuoden yltävät ennusteet taas tulisi ainakin osittain motivaa-

tiokysymysten ulkopuolella olevilta controllereilta, jotka osaavat johtaa rullaa-

vasti ennustetuista toiminnoista välittyvän toiminnan tason myös kiinteiden kus-

tannusten ennusteisiin. Kiinteät kustannukset ovat kuitenkin nimensä mukaises-
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ti lyhyellä aikavälillä kiinteitä, joten ennusteiden laatimisen voidaan olettaa ole-

van mahdollista.  

 

Edellä mainitulla prosessilla koko organisaation tuloslaskelma voi rullata ilman, 

että ennusteiden luotettavuus olisi riski tai ilman, että liian moni vaikuttaa en-

nusteiden muodostumiseen. Myöskään vuosiajatteluun sidottuja tavoitteita ei 

tarvitsisi ryhtyä muuttamaan eikä mitään uutta työkalua tähän ympärille tarvitsisi 

muodostaa. Ainoastaan organisaatiossa tarvitsisi yhdistää muuttuvien toiminto-

jen ennusteet kiinteiden kustannusten ennusteisiin, johon tietysti tarvitaan sopi-

va tekninen ratkaisu. Aikaa ja vaivaa pitäisi myös säästyä, koska kuluvan vuo-

den lopussa ennusteet ovat jo pitkällä seuraavan vuoden puolella. Tällöin orga-

nisaatiolla on jo hyvä pohja, josta johtaa seuraavan vuoden budjetti. Tällä integ-

roidulla suunnittelusyklillä organisaatio varmistaa pitkän näkökyvyn, nopeam-

man reagoinnin liiketoimintaympäristön muutoksiin, sisäisen tehokkuuden säi-

lymisen sekä loppujen lopuksi organisaation paremman ohjauksen. 

 

 

4.2. Tutkimuksen luotettavuus, yleistettävyys ja jatkotut-

kimusehdotukset 

 

Vaikka tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena, niin tutkimustuloksia voidaan 

hyvin yleistää koskemaan vastaavanlaista organisaatiota kuin missä rullaavaa 

ennustamista nyt tutkittiin. Varsinkin jos vertailtava organisaatio toimii esimer-

kiksi samalla toimialalla, voi tulokset olla huomattavankin yleistettävissä. Tulok-

set kuitenkin osoittivat, etteivät esimerkiksi kaikki rullaavan ennustamisen mah-

dollistamat hyödyt tai haasteet koske välttämättä kaikkia mallin ratkaisuja. Esi-

merkiksi ennusteiden tarkkuustasosta syntynyt keskustelu mallin toimivuudesta 

riippuu hyvin paljon ennustavan organisaation tarpeista ja liiketoimintamallista. 

Tutkittavan organisaation muut ohjausvälineet vaikuttavat myös rullaavaan en-

nustamiseen, kuten esimerkiksi vallitseva budjettimalli. Yleistettävyyttä olisi voi-

nut siis lisätä tutkimalla rullaavaa ennustamista eri ohjausjärjestelmäkokonai-

suuksien kautta, jolloin olisi voinut enemmän yleistää, että esimerkiksi tietyt rul-
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laavan ennustamisen hyödyt ja haasteet koskevat ennen kaikkea tiettyjä oh-

jausjärjestelmäkokonaisuuksia. Se, että tutkimuskirjallisuudesta löydettiin paljon 

samoja tuloksia, kun tapausorganisaatiossa, viestii kuitenkin siitä, että saatuja 

tuloksia voidaan pitää verrattain hyvinkin yleistettävinä. 

 

Tutkimuksen luotettavuuskysymykseen vaikuttaa vahvasti tapausorganisaatios-

sa suoritettujen haastatteluiden määrä. Ylimmältä johdolta saatiin yhteensä nel-

jältä eri henkilöltä vastauksia ja eri haastateltavien välillä vastaukset olivat mo-

nesti hyvin samanlaisia. Myös controllereilta kerättiin yhteensä neljä eri haastat-

telua. Myös controllereiden kanssa keskuudessa tuli ilmi paljon yhteneväisiä 

vastauksia. Vastauksia toistui myös ylimmän johdon ja controllereiden välillä, 

vaikka molempien ryhmien lähestymistapa teemaan saattoi olla välillä hieman 

erilainen. Se, että tutkimuksesta voidaan selvästi erottaa kaksi ryhmää alentaa 

tutkimuksen subjektiivisuutta ja parantaa tulosten luotettavuutta. Toisistaan 

eroavia mielipiteitä ja vastauksia tuli myös merkittävästi, mikä osoittaa, että 

haastateltavien määrä ei ollut myöskään liian suuri. Luotettavuuden lisäämisek-

si olisi voinut rullaavan ennustamisen motivaatio- ja sitoutumiskeskusteluun 

tuoda myös eri näkökulmia organisaation muiltakin tasoilta ja toiminnoilta. On 

kuitenkin pidettävä mielessä, ettei esimerkiksi kustannuspaikkavastaavalta olisi 

välttämättä saanut täysin rehellistä vastausta suoriin motivaatiokysymyksiin.  

Voidaan siis yleisesti todeta, että tutkimustulokset ovat luotettavia. 

 

Jatkotutkimuksena voisi suorittaa muutaman vuoden jälkeen vastaavanlaisen 

tutkimuksen siitä, että miten malli on kehittynyt ja mitä hyötyjä ja haasteita siitä 

pystytään mahdollisesti nyt tunnistamaan. Olisi mielenkiintoista nähdä mihin 

suuntaan rullaavan ennustamisen malli on kehittynyt ja onko suunta ollut hyvä 

vai huono. Sen hetken vallitsevia tuloksia voisi taas peilata uusiin tieteellisiin 

julkaisuihin aiheesta ja katsoa, että mitä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia tutki-

muksesta voidaan tunnistaa. Mielenkiintoista olisi nähdä onko rullaavaa ennus-

tamista viety kehitysehdotuksien mukaiseen suuntaan ja ovatko ne parantaneet 

organisaation ohjausta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko  

 

Haastateltavan nimi, työtehtävä, koulutus sekä rooli rullaavassa ennus-

tamisessa. 

 

1. Rullaavan ennustamisen käyttö organisaation ohjauksessa: 

 Minkälainen budjettimalli organisaatiossa on käytössä? 

a) Kuinka pitkä budjetoitava ajanjakso on?  

b) Miten kauan budjetointiprosessissa menee keskimäärin 

aikaa? 

c) Kuinka tarkalle tasolle budjetti suunnitellaan? 

d) Mihin kaikkeen budjetti vaikuttaa ja miten poikkeamiin 

budjetista reagoidaan? (kuka poikkeamiin reagoi?) 

 

 Minkälainen rullaavan ennustamisen malli organisaatiossa on käy-

tössä?  

a) Hyödynnetäänkö ennustelukuja suhteessa budjettilukui-

hin – miten?  

b) Toteutetaanko rullaavaa ennustamista yli kuluvan vuoden 

- miten? 

c) Miten tarkalla tasolla ennustamista tehdään? (esim. Kus-

tannuspaikkataso tai funktiotaso?) 

 

 Miksi rullaavaa ennustamista on alun perin ryhdytty toteuttamaan 

organisaatiossa? 

 

 

2. Rullaavan ennustamisen hyötyjen ja haasteiden tunnistaminen: 
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 Kuinka organisaatiossa yleisesti suhtaudutaan rullaavaan ennus-

tamiseen?  

a) Minkälaisia hyötyjä rullaava ennustaminen on mahdollis-

tanut? (miksi näitä hyötyjä on tullut?) 

b) Minkälaisia haasteita rullaava ennustamien on aiheutta-

nut? (miksi näitä haasteita on tullut?) 

 

 

 

3. Rullaavan ennustamisen kehitystarpeen tunnistaminen: 

 Tulisiko nykyistä rullaavan ennustamisen mallia kehittää organi-

saatiossa - miten?  

 Onko vielä jotain muuta mitä haluaisit sanoa aiheeseen liittyen? 

 

 


