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Perinteistä budjetointia on kritisoitu sen kyvyttömyydestä vastata kilpailuympäristön 

vaatimuksiin muuttuvassa tietoyhteiskunnassa. Myös ympäristöepävarmuudella on todettu 

olevan merkittävä kielteinen vaikutus perinteisen budjetin hyödyllisyyteen. Tämä on 

johtanut joustavampien ja innovatiivisempien ohjausmekanismien tarpeeseen, jotka 

vastaavat markkinaolosuhteiden lisääntyneeseen volatiliteettiin ja nopeaan teknologiseen 

muutokseen. Vaihtoehtoisia ja täydentäviä ohjausjärjestelmiä, kuten jatkuvia ennusteita, on 

ehdotettu täydentämään perinteisen budjetoinnin jättämää vajetta operatiivisen suunnittelun 

ja suorituskyvyn parantamiseksi. Nopeasti muuttuvilla aloilla, joissa ympäristöllä on suuri 

vaikutus liiketoimintaan, yrityksen sisäisten prosessien on pystyttävä vastaamaan 

toimintaympäristön muutoksiin nopeasti, jotta yritys ehtii reagoida näihin muutoksiin 

kilpailua nopeammin. Erityisesti tietotekniikan kehityksen nopeus ja kova kilpailu ovat 

pakottaneet yritykset jatkuvasti keksimään itsensä uudelleen yrittäessään varmistaa, että sen 

sisäiset liiketoimintaprosessit kattavat joustavuuden ja sopeutumiskyvyn. Tässä 

tutkimuksessa selvitetään, miten budjetointia voidaan kehittää epävakaalla toimialalla 

toimivassa tapausorganisaatiossa ja olisivatko jatkuvat ennusteet yksi keino vastata 

lisääntyvään joustavuuden tarpeeseen. Tutkimus toteutetaan laadullisena 

tapaustutkimuksena haastattelemalla tapausorganisaation budjetointiin osallistuvia ja siitä 

vastuussa olevia henkilöitä. Teemahaastattelujen pohjalta tehdyt havainnot osoittavat, että 

perinteisellä budjetilla on edelleen vahva rooli kohdeyrityksessä pitkän aikavälin päämäärän 

asettamisessa ja sisäisen tehokkuuden ylläpitämisessä, eikä kohdeyrityksessä olla valmiita 

luopumaan siitä. Tutkimuksessa havaitaan kuitenkin tarve kehittää budjetointiprosessia 

vuorovaikutteisempaan ja suoraviivaisempaan suuntaan sekä lisätä yhteistyötä 

budjetointiprosessissa ja budjettien seurannassa. Lisäksi perinteisen budjetoinnin ja 

jatkuvien ennusteiden käyttö rinnakkain toisiaan täydentävinä ohjausjärjestelminä on 

aiheellista kohdeorganisaatiossa.  Budjetin asettaman päämäärän rinnalla ennusteita voidaan 

käyttää ennakoimaan vuoden lopun taloudellisia tuloksia, tekemään operatiivisia päätöksiä 

ja kehittämään toimintasuunnitelmia reaaliajassa budjettitavoitteen saavuttamiseksi. 

Tutkimus tuo mielenkiintoista lisätietoa niistä motiiveista, jotka voivat ajaa yrityksen 

käyttämään budjetin rinnalla jatkuvia ennusteita ja selittää, miksi perinteinen budjetti ei aina 

riitä tuomaan kilpailuetua, vaan myös jatkuvien ennusteiden käyttöönotto on perusteltua. 
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The traditional budgeting has been criticized for its inability to meet the demands of a 

competitive environment in a changing information society. Environmental uncertainty has 

also been found to have a significant negative impact on the utility of the traditional budget. 

This has led to the need for more flexible and innovative control systems that respond to 

increased volatility in market conditions and rapid technological change. Alternative and 

complementary control systems, such as continuous forecasting, have been proposed to fill 

the gap left by traditional budgeting to improve operational planning and performance. In 

rapidly changing industries where the environment has a major impact on business, a 

company’s internal processes must be able to respond quickly to changes in the operating 

environment so that the company has time to respond to these changes faster than 

competition. In particular, the speed of technological development and fierce competition 

have forced companies to constantly reinvent themselves to ensure that its internal business 

processes capture flexibility and adaptability. This study examines how budgeting can be 

developed in a case organization operating in a volatile industry and whether continuous 

forecasting would be one way to respond to the growing need for flexibility. The study is 

carried out as a qualitative case study by interviewing the persons involved in and 

responsible for the budgeting in the case organization. The findings from the thematic 

interviews show that the traditional budget continues to play a strong role in the target 

company in setting long-term goals and maintaining internal efficiency, and the target 

company is not willing to give it up. However, the study identifies need to develop the 

budgeting process in a more interactive and straightforward direction, as well as to increase 

cooperation in the budgeting process and budget monitoring. In addition, the use of 

traditional budgeting and continuous forecasting in parallel as complementary control 

systems is appropriate in the target organization. Alongside the target set by the budget, 

forecasts can be used to anticipate year-end financial results, make operational decisions and 

develop action plans in real time to reach the budgetary target. The study provides interesting 

additional information on the motives that can drive a firm to use continuous forecasts 

alongside budget and explain why a traditional budget is not always enough to bring 

competitive advantage, but the introduction of continuous forecasts is also justified.
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1 JOHDANTO 
 

Nykypäivän liiketoimintaympäristö ei ole vakaa. Muutokset liiketoimintaympäristössä ja 

olosuhteissa ovat jatkuvia sekä pienille, että suurille yrityksille ja talousennusteet ovat tulleet 

yhtä arvaamattomiksi kuin sää (Chang 2002, 16; Zeller & Metzger 2013, 299). Globalisaatio 

on johtanut taloudelliseen kehitykseen ja yritysten väliseen kilpailuun sekä kansallisella että 

kansainvälisellä tasolla. Kilpailupaine pakottaa yritykset kehittämään uusia strategioita 

selvitäkseen markkinoilla ja parantaakseen suorituskykyään tuottaakseen arvoa 

osakkeenomistajille (King & Irayanti 2019, 43.) Jo pitkään perinteistä vuotuista budjettia on 

syytetty kyvyttömyydestä vastata kilpailuympäristön vaatimuksiin alati uudistuvassa 

tietoyhteiskunnassa (Ekholm & Wallin 2000, 519; Hope & Fraser 2003). Muun muassa 

taloudellisen epävakauden erilaisten muotojen (kysyntä, liiketoiminnan yleiset olosuhteet, 

raaka-aine- ja tuotantohinnat, valuuttakurssien volatiliteetti ja työvoiman kustannukset) 

huomattava kasvu ajaa yrityksiä muuttamaan lähestymistapojaan liiketoiminnan 

suunnitteluun. Ainakin joidenkin yritysten kohdalla maailma näyttää liikkuvan liian nopeasti 

suunnitellakseen edes yhtä vuotta eteenpäin. Lisäksi keskittymällä yksinomaan vuotuisiin 

tavoitteisiin johto voi johtaa yrityksen väärään suuntaan johtuen siitä, että se ei ota 

asianmukaisesti huomioon tilikauden päättymisen jälkeistä tärkeää tietoa (Rickards & 

Ritsert 2012, 136; Banham 2011, 47.) Perinteinen vuotuinen budjetointi, yrityksen 

johtaminen mennyttä analysoimalla ja päätösten tekeminen vuotuisen budjetin perusteella ja 

siihen asetettuihin lukuihin tähtääminen johtaa usein vain heikentyneeseen suorituskykyyn 

eikä palvele johtoa omistaja-arvon tuottamisessa (Zeller & Metzger 2013, 299). Yritykset 

eivät saavuta täyttä potentiaaliaan käyttäessään ainoastaan perinteistä vuosibudjettia 

liiketoimintaa ohjaavana, hallitsevana tai tavoitteita valvovana työkaluna ja useissa 

tutkimuksissa (esim. Clark & McCracken 2009, 379; Ekholm & Wallin 2000, 536; Zeller & 

Metzger 2013, 299) ehdotetaankin, että yritysten kannattaisi käyttää jatkuvia ennusteita 

selviytyäkseen perinteisen budjetoinnin heikkouksista liiketoiminnan paremman hallinnan 

saavuttamiseksi, sillä jatkuvien ennusteiden sanotaan vastaavan paremmin epävakaassa 

toimintaympäristössä toimivien yritysten tarpeisiin. 

 

Lamoreaux (2011, 34) artikkelissaan tiivistää jatkuvan ennustamisen idean seuraavasti: 

Yrityksellä on usein lyhytaikainen toimintasuunnitelma ja pitkän aikavälin strateginen 

suunnitelma siitä, miksi yritys haluaa tulla. Jatkuvat ennusteet keskittyvät näiden väliosaan, 
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eli siihen, miten siirtyä tästä hetkestä missä yritys on, sinne, missä yritys haluaa olla. 

Hansenin (2011, 301) mukaan jatkuvalla ennusteella tarkoitetaan siis jatkuvaa 

tulevaisuuteen suuntautuvaa, 12-18 kuukauden aikahorisontilla tehtävää ennustetta. Jatkuvia 

ennusteita päivitetään säännöllisesti vakaan, tulevaisuuteen suuntautuvan suunnitelman 

ylläpitämiseksi, kun taas perinteinen vuotuinen budjetointi perustuu joukkoihin oletuksia, 

jotka voivat muuttua odottamatta ja rajusti vuoden aikana, mikä saattaa johtaa suuriin 

muutoksiin yrityksen toimintakyvyssä. Odottamattomat riskit estävät usein organisaatiota 

saavuttamasta asetettuja tavoitteitaan, kun taas ennakoimattomat mahdollisuudet voivat 

antaa organisaation ylittää tavoitteensa niin kauan kuin on aikaa hyödyntää näitä näkymiä ja 

ne tiedostetaan (De Leon et al. 2012, 6.) Jatkuva ennuste voi antaa yrityksille 

mahdollisuuden olla ketterämpiä ja reagoivampia muuttuvissa olosuhteissa mukauttamalla 

suunnitelmia ja resursseja tarpeen mukaan halutun lopputuloksen säilyttämiseksi ja 

suojelemiseksi (Trusky et al. 2014, 2). Menestyvät yritykset käyttävät jatkuvaa ennustetta 

perinteisen budjetin sijaan tai sen kanssa navigoidakseen liiketoiminnan muutoksia 

olosuhteiden muuttuessa, koska se tarjoaa useammin päivitettävän ja tarkemman 

taloudellisen seurannan, joka sopii yhä dynaamisempaan ja kilpailukykyisempään 

liiketoimintaympäristöön (Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Lamoreaux 2011; Meyers 

2002; Ekholm & Wallin 2000; Zeller & Metzger 2013, 299.) Ekholm ja Wallin (2011) 

osoittavat lisäksi, että vuosibudjetin ja jatkuvien ennusteiden koettu hyödyllisyys lisääntyy 

voimakkaasti molempia käyttävissä organisaatioissa. 

 

Budjetointiaiheiset tutkimukset kritisoivat perinteistä vuotuista budjetointia jo pelkillä 

huomiota herättävillä otsikoilla, kuten ”Bye bye budget… the annual budget is dead” 

(Gurton, 1999), “Paying People to Lie: the Truth about the Budgeting Process” (Jensen 

2003), “Good Bye Traditional Budgeting, Hello Rolling Forecast: Has The Time Come?” 

(Zeller & Metzger 2013) ja “Budgeting -an unnecessary evil” (Theresa & Murray, 2003). 

Budjetointi on valvonnan ja talousohjauksen kulmakivi lähes kaikissa organisaatioissa, 

mutta laajasta käytöstä huolimatta se ei ole läheskään täydellinen. Harva tutkimus alleviivaa 

pelkän perinteisen vuotuisen budjetin käytön etuja tai hyötyjä. Jatkuvia kuukausittaisia tai 

neljännesvuosittaisia ennusteita ehdotetaan tärkeimmäksi vaihtoehdoksi vuosibudjetille 

(Ekholm & Wallin 2000; Hope & Fraser 2003; Meyers 2001). Keskittymisen tärkeimpiin 

liiketoimintatekijöihin yhdistettynä poikkeuksien havaitsemiseen perustuvaan seuranta- ja 

vertailujärjestelmään, kuten jatkuviin ennusteisiin, joilla on kyky vastata miksi-
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kysymyksiin, odotetaan täyttävän lupauksen lisätä osakkeenomistajien arvoa 

tietoyhteiskunnassa (Ekholm & Wallin 2000, 521; Libby & Lindsay 2010, 60; Rickards 

2006, 66,68.) Lisäksi organisaatiot, jotka haluavat vähentää ympäristöön liittyvää 

epävarmuutta, pyrkivät toteuttamaan tarkempia ja realistisempia suunnitelmia jatkuvasti, 

joissa suorituskyvyn painopiste siirtyy asetetun budjettiluvun saavuttamisesta työn ja 

tuottavuuden tehokkuuden saavuttamiseen jatkuvasti (Hill 2016; Becker et al. 2016). 

1.1 Tutkimuksen viitekehys ja rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan perinteistä budjetointia ja jatkuvien ennusteiden 

käyttöönoton mahdollisuuksia rakennusalan yrityksen näkökulmasta. Tutkimus ei ota kantaa 

budjetoinnissa käytettyihin järjestelmiin eikä esittele yleisesti olemassa olevia muita 

budjetointitapoja. Tässä tutkimuksessa keskitytään siis tapausorganisaation nykyiseen 

perinteiseen budjetointimalliin ja jatkuviin ennusteisiin.  

 

Tutkimuksen kohteena on pitkän aikavälin budjetin ja lyhyen aikavälin ennusteiden 

laatiminen rakennusalan yrityksessä. Rakennusala on jatkuvassa murroksessa 

toimintaympäristön muutosten vuoksi ja nopea kaupungistuminen ja globalisaatio ovat 

johtaneet rakentamisen nopeaan kehitykseen, mikä tekee rakennusalasta yhden nopeimmin 

kehittyvistä aloista koko maailmassa (Govindan et al. 2016, 1274). Matwiejczukin & 

Gorustowiczin (2017, 470) mukaan luotettavan tiedon etsiminen, joka on välttämätöntä 

muutoksiin reagoimiseksi ja yritysten valmistelemiseksi mahdollisen taantuman 

vaikutuksille oikealla tavalla, on nykyään yksi organisaation tärkeimmistä tehtävistä. 

Rakennusteollisuuden yritysten ominaispiirteet ja toimintaedellytykset herkistävät alan 

merkittäville suhdannevaihteluille ja rakennusteollisuuden yritysten on aina pitänyt 

selviytyä suhdannevaihteluiden haasteista ja kehittää strategioita liiketoimintaympäristönsä 

aiheuttamien muutosten käsittelemiseksi (Ruddock et al. 2014, 225). Toimialalla on 

kuitenkin edelleen nähtävissä reaktiivinen lähestymistapa liiketoimintaympäristön 

muutoksiin proaktiivisuuden sijaan (Ruddock et al. 2014, 236).  

 

Edellä mainitut tekijät rajaavat tämän tutkimuksen näkökulman perinteisen budjetin ja 

jatkuvien ennusteiden tutkimiseen rakennusalan organisaatiossa. Tutkimuksessa selvitetään 

budjetoinnin nykytilaa, budjetoinnin tarpeita ja jatkuvien ennusteiden käyttöönottoa 

erinäisten osatekijöiden avulla, jotka muodostavat tämän tutkimuksen viitekehyksen. Näiden 
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eri osatekijöiden perusteella selvitetään, kehitetäänkö organisaatiossa olevamassa olevaa 

budjetointimallia, otetaanko käyttöön jatkuvat ennusteet olemassa olevan budjetointimallin 

rinnalle, vai korvataanko olemassa oleva budjetointimalli kokonaan jatkuvilla ennusteilla. 

Tämä tutkimus edustaa tutkimuksen tapausorganisaation tavoitteita, tarpeita ja toiveita 

kehittää tapausorganisaation liiketoiminnan ohjausta proaktiivisempaan suuntaan. Lisäksi 

organisaatioiden motivaatioita siirtyä jatkuvaan ennustamiseen ja sen käytön tarpeita 

tutkitaan edelleen erityisen harvoin (Bhimani et al. 2018, 306). Alla olevassa kuvassa 1 on 

esitetty tämän tutkimuksen näkökulmaa havainnollistava viitekehys. 

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys  

 

Sen lisäksi, että tämä tutkielma luo uutta tietoa perinteisen budjetoinnin ja jatkuvien 

ennusteiden soveltuvuudesta rakennusalan organisaatioihin, tämä tutkielma tukee ja 

täydentää aiempaa tutkimusta budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden 

tarkoituksenmukaisuudesta turbulentissa ympäristössä. Tutkimalla budjetoinnin 

tarkoituksenmukaisuutta rakennusalan organisaatioissa vastataan myös yleiseen 

kehotukseen tehdä lisätutkimuksia budjetoinnin suunnitelluista ja myönteisistä vaikutuksista 

ilman ennakko-odotuksia sen sijaan, että keskitytään vain budjetoinnin toimintahäiriöihin 

(Hartmann 2000; Marginson & Ogden 2005).  

 

Alatutkimuskysymykset Vaihtoehdot

Osatekijät

Tutkimuksen päätutkimuskysymys

Miten

tapausorganisaation

budjetointia 

voidaan kehittää?

Budjetoinnin nykytila

Tarpeet 

budjetoinnille

Ehdotukset jatkuvaan 

ennustamiseen

Hyvät ja huonot 

puolet

Prosessi ja yhteys 

strategiaan

Tarpeisiin

vastaaminen

Toiveiden

kartoitus

Budjetoinnin

lisäarvo

Kehitys-

ehdotukset

Käyttöönotto

Ennusteiden

mittarit

Aikajänne

Korvataan budjetointi 

jatkuvilla ennusteilla

Kehitetään olemassa

olevaa  budjetointia

Otetaan jatkuvat ennusteet 

käyttöön olemassa olevan 

budjetoinnin rinnalle
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelman asettelu 
 

On väitetty, että perinteinen vuotuinen budjetti on toimimaton ohjausjärjestelmä ja että sen 

sijaan tulisi käyttää joustavia talousarvioita, kuten jatkuvia ennusteita. Empiirinen tutkimus 

on kuitenkin tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Ekholmin & Wallinin (2011, 146) tutkimuksen 

tulokset osoittavat, että muun muassa ympäristön epävarmuudella on merkittävä kielteinen 

yhteys perinteisten vuosibudjettien koettuun hyödyllisyyteen. Kritiikillä on kuitenkin myös 

huomionarvoisia vastalauseita: perinteinen vuosibudjetti voi toimia puskurina 

ympäristöepävarmuutta vastaan ja antaa systemaattisten eikä kaoottisten reaktion 

muutokseen. Lisäksi on olemassa empiiristä näyttöä siitä, että perinteiset vuosibudjetit 

koetaan edelleen hyödyllisiksi (Frow et al. 2010, 445; Libby & Lindsay 2007, 51; Banham 

2011, 46). On myös empiiristä näyttöä siitä, että perinteiset vuosibudjetit ja jatkuvat 

ennusteet koetaan toisiaan täydentävinä ohjausjärjestelminä. Lisäksi voidaan todeta, että 

jotkut yritykset käyttävät "hybridimallia", jonka ajatuksena on, että kiinteitä budjetteja 

käytetään alueilla, joille on ominaista pieni epävarmuus (kiinteät kustannukset) ja joustavia 

ennusteita alueilla, joilla on suuri epävarmuus (volyymi, tulot, muuttuvat kustannukset) 

(Ekholm & Wallin 2000, 537.)  

 

Edellä esitettyjen huomioiden perusteella voidaan päätellä, että tilanne on edelleen 

hämmentävä. Myös budjetoinnin ja liiketoimintastrategian suhde on herättänyt huomattavaa 

kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa, mutta ristiriitaisia tutkimustuloksia on raportoitu 

tässäkin yhteydessä (Rickards 2006, 64). Kaikki edellä mainitut ristiriidat tarjoavat perustan 

tälle tutkimukselle. Toimintaympäristön epävarmuuden ja strategian vaikutusta erilaisten 

budjettimallien ja jatkuvien ennusteiden hyödyllisyyteen on selvästi lisättävä 

teoriakehitykseen ja empiiriseen tutkimukseen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusalan organisaation budjetointia tutkimalla 

nykyistä budjetointimallia ja esittää parannusehdotuksia budjetoinnin parantamiseksi ja 

tutkia, voisiko jatkuva ennustaminen olla yksi ratkaisu organisaation liiketoiminnan 

seurantaan ja ohjaukseen. Tavoitteena on myös kuvata, miten jatkuvaa ennustamista olisi 

organisaatiossa järkevin toteuttaa, ja mitkä olisivat jatkuvia ennusteita tekevien johtajien 

mielestä heidän vastuualuettaan parhaiten palvelevat ennusteluvut. Tutkimuksen perusteella 

tapausorganisaatiolle tehdään ehdotuksia budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden 
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kehittämisestä liiketoiminnan seurannan ja ohjauksen parantamiseksi. Tarkoituksena on 

löytää toimintamalli, joka vastaa jokaisen liiketoiminnan vetäjän tarpeita ja tukee 

liiketoiminnan päätöksentekoa. Tutkimuskysymykset on asetettu tutkimusjärjestyksen 

mukaisesti, jotta tutkimuksen rakenne pysyy loogisena ja tutkimukseen osallistujille helposti 

ymmärrettävänä. Päätutkimuskysymys on tässä tutkimuksessa seuraava: 

 
1. Miten tapausorganisaation budjetointia voitaisiin kehittää? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi pyritään saamaan tapausorganisaation 

asiantuntijoiden tiedoista näkökulmia alla oleviin alatutkimuskysymyksiin: 

 
1. Minkälainen budjetointiprosessi yhtiöllä on nyt käytössä ja millä tavalla se on yhteydessä 

yritystä ohjaavaan strategiaan? 

2. Mitkä ovat nykymenetelmän hyvät ja huonot puolet - miten perinteinen budjetointi vastaa 

yrityksen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä? 

3. Millaisia edellytyksiä jatkuvaan ennustamiseen on olemassa? Miten jatkuvan ennustamisen 

käyttöönotto olisi järkevintä toteuttaa tapausorganisaatiossa? 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden tutkiminen 

rakentamisen toimialalla, jolle on ominaista epävakaa toimintaympäristö. Tämä 

ominaispiirre tuo epätarkkuutta budjetointiprosessiin, ja budjetoinnin ja jatkuvien 

ennusteiden tutkiminen rakennusalan näkökulmasta vaatii tapauskohtaista lähestymistapaa 

luotettavan tutkimustiedon saamiseksi. Näin ollen tässä tutkimuksessa tutkitaan budjetointia 

tosielämän liiketoimintaympäristössä. Tutkimuksessa panostetaan syvällisen tiedon 

saamiseen ja tämän vuoksi tutkimusmenetelmänä käytetäänkin tätä tukevaa laadullista 

haastattelututkimusta.  

 

Tutkimuksen aineisto kerätään puolistrukturoiduin teemahaastatteluin ja havainnoinnin 

avulla. Tutkimuksen haastateltavat ovat rakennusalalla toimivassa tapausorganisaatiossa 

budjetointia tekevät ja budjettivastuussa olevat henkilöt, mikä on keskeinen edellytys 

luotettavan tiedon saamiseksi. Lisäksi haastateltavilla on ainutlaatuinen asema arvioida 

budjetoinnin arvoa yritykselle, ja he ovat keskeisessä asemassa budjetoinnin 

suunnitteluprosessissa ja sen mahdollisessa kehittämisessä. Haastattelurunko on jäsennelty 
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tutkimuksen viitekehyksen perusteella teemoihin, ja haastattelujen rakennetta tukevat 

etukäteen määritetyt täsmentävät kysymykset. Teemahaastattelujen avulla muodostetaan 

käsitys tämänhetkisen budjetoinnin tilasta ja seurannasta, sekä budjetointiin liittyvistä 

hyödyistä ja epäkohdista, sekä jatkuvien ennusteiden käyttöönoton edellytyksistä 

tapausorganisaatiossa. Haastatteluissa jätetään tilaa myös haastateltavien omille 

kommenteille ja näkökulmille, jotta haastateltavien omat kokemukset ja todelliset 

liiketoiminnan erityispiirteet saadaan myös näkyviin. Tutkimuksessa haastatellaan yhteensä 

kymmentä tapausorganisaation budjetointiin osallistuvaa ja budjetoinnista vastuussa olevaa 

henkilöä. Tutkimuksen toteuttajalla on lisäksi mahdollisuus seurata yrityksen budjetointia, 

sekä osallistua siihen, mikä mahdollistaa havainnoimisen toissijaisena 

tutkimusmenetelmänä.  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tutkimusaineisto analysoidaan 

temaattisella sisältöanalyysillä, jolla pyritään ymmärtämään aineiston sisältö tiivistämällä 

aineisto, karsimalla epäolennaiset asiat aineistosta, purkamalla aineistosta avainsanoja sekä 

mielipiteitä ilmaisevia sanoja vastausten tulkitsemiseksi syvemmällä tasolla ja uusien 

oivallusten saamiseksi. Lisäksi tutkimuksen kannalta olennaiset asiat lajitellaan tutkimusten 

teemojen mukaan ja aineistosta eritellään värikoodein toisiaan vastaavia ja toisistaan eriäviä 

vastauksia.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tämän tutkielman teoriaosuudessa käsitellään tieteellisten tutkimusten pohjalta perinteisen 

budjetoinnin motivaatioita, sen kohtaamaa kritiikkiä ja parannusehdotuksia perinteisen 

budjetoinnin kehittämiseksi sekä rakennustoimialan erityispiirteitä, jotka vaikuttavat 

budjetointiin. Lisäksi tutkielmassa esitetään jatkuvien ennusteiden ominaispiirteitä, sen 

hyviä ja huonoja puolia sekä esitetään askeleet menestyvän jatkuvan ennustamisen mallin 

toteuttamiseen.   

 

Tämä tutkielma on jäsennelty kuuteen päälukuun, joista luvuissa kaksi ja kolme perehdytään 

tutkimuskysymyksen viitekehyksen kannalta keskeisiin teorioihin. Pääluvussa kaksi 

käsitellään perinteistä budjetointia ja avataan budjetoinnin motivaatioita, joista selviää, 

miksi perinteistä budjetointia edelleen tehdään siihen kohdistuvasta kritiikistä huolimatta. 
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Lisäksi luvussa kaksi perehdytään perinteisen vuosibudjetin hyötyihin ja epäkohtiin sekä 

käydään läpi perinteisen budjetoinnin kehittämistä. Pääluvussa kolme keskitytään jatkuvan 

ennustamisen tehtäviin, hyötyihin ja sen kohtaamaan kritiikkiin sekä jatkuvien ennusteiden 

toteuttamiseen. Huomioon otetaan mahdollisimman laajasti jatkuvien ennusteiden eri 

näkökulmat.  

 

Luvussa neljä esitetään tutkielman toimeksiantajan toimiala ja sen erityispiirteet, jotka 

vaikuttavat budjetointiin. Lisäksi samassa luvussa esitetään tämän työn empiirisen 

tutkimuksen tausta mukaan lukien tutkimuskohteen valinta, tutkimusmenetelmät ja -

aineisto, sekä tutkimuksen kulku ja analysointimenetelmät. Luvussa viisi raportoidaan 

tutkimustulokset ja keskustellaan tutkimustuloksista suhteessa olemassa olevaan 

kirjallisuuteen tutkimuksen teemojen näkökulmista. Lisäksi esitetään suositukset 

tutkimuksen tapausorganisaatiolle laadullisesta tutkimuksesta tehtyjen havaintojen pohjalta. 

 

Lopuksi luvussa 6 vastataan tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin, esitetään 

tutkimuksen manageriaaliset implikaatiot, analysoidaan tutkimuksen luotettavuutta, 

validiteettia ja rajoituksia ja ehdotetaan jatkotutkimusaiheita sekä viimeiseksi kuvataan koko 

työtä tukeva yhteenveto. 
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2 PERINTEINEN BUDJETOINTI 
 

2.1 Budjetoinnin motivaatiot 
 

Sivabalan et al. (2009, 867-868) selvittävät tutkimuksessaan, miksi budjetteja käytetään 

edelleen, vaikka niitä kritisoidaan usein kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen mukaan 

yritykset käyttävät budjetteja muun muassa suunnitteluun ja valvontaan, kuten kustannusten 

hallintaan, resurssien koordinointiin, toimintasuunnitelman laatimiseen, 

tuotantokapasiteetin hallintaan, myyntihintojen määrittämiseen, sekä vastaamaan yrityksen 

hallituksen vaatimuksiin. Yritykset käyttävät budjetteja myös arviointisyistä, kuten 

henkilöstön ja liiketoimintayksiköiden arviointiin (Henttu-Aho & Järvinen 2012, 765). 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suunnittelun ja valvonnan syyt ovat tärkeämpiä syitä 

budjetoinnille kuin arvioinnilliset syyt. Budjetoinnin motivaatiot on koottu alla olevaan 

taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Motivaatiot budjetoinnille tärkeysjärjestyksessä mukaillen tutkimuksia Booth 

et al. 2009; Covaleski et al. 2003; Bhimani et al. 2018; Lau et al. 1995; Hansen & Van der 

Stede 2004; Henttu-Aho & Järvinen 2012; Sivabalan et al. 2009 

 

 

Suunnittelun näkökulmasta organisaatiot pitävät tärkeänä, että budjetteja käytetään 

organisaation toiminnan suunnitteluun ja koordinointiin, resurssien kohdentamiseen ja 

työntekijöiden sekä johtajien motivointiin (Covaleski et al. 2003, 3; Jensen 2003, 379). 

Bhimanin et al. (2018, 309) mukaan budjetteja voidaan käyttää myös myyntihintojen 

määrittämisen helpottamiseen tai organisaation tuotantokapasiteetin hallintaan. Buncen et 

al. (1995, 256) mukaan erityisesti näiden toiminnallisten ja ei-taloudellisten tekijöiden 

budjetoinnin tärkeys korostuu alati muuttuvassa toimintaympäristössä.  

 

Suunnittelu Valvonta Arviointi

1. Toimintasuunnitelman laadinta 1. Kustannusten hallinta 1.Liiketoimintayksiköiden arviointi

2. Resurssien kohdentaminen 2. Hallituksen vaatimuksiin vastaaminen 2. Henkilöstön arviointi

3. Työntekijöiden motivointi 3. Sosiaalisten normien noudattaminen

4. Tuotantokapasiteetin hallinta

5. Myyntihintojen määrittely

Budjetoinnin motivaatiot
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Valvontanäkökulmasta budjetit mainitaan usein tärkeinä työkaluina kustannusten 

hallinnassa (Lau et al. 1995, 366; Sivabalan et al. 2009, 854) ja ne auttavat myös yrityksen 

hallitusta valvomaan organisaatioita. Organisaation hallitus käyttää budjetteja usein 

valvontatyökaluna hyväksymällä virallisesti tulevan kauden odotukset ja vertailemalla 

säännöllisesti tapahtumia budjettiin sekä tutkimalla merkittäviä poikkeamia (Sivabalan et al. 

2009, 854.) Lisäksi budjetin valvonnan tarkoituksena on ohjata (kannustaa, sallia ja 

pakottaa) organisaation jäsenet toimimaan organisaation edun mukaisesti. Yleisesti ottaen 

tämä suunta saavutetaan asettamalla budjettitavoitteet (menorajat kustannuksissa), 

arvioimalla budjetin vaihtelut ja palkitsemalla hyvä tulos. Johanssonin & Siverbon (2014, 

273) tutkimuksen perusteella yritykset käyttävät valvontaa myös lisätäkseen 

todennäköisyyttä budjetin saavuttamiseen. Van der Stede (2001, 121-122) korostaa, että 

tiukka budjettivalvonta puolestaan saavutetaan, kun johto painottaa budjetin saavuttamista, 

ei hyväksy budjettitarkistuksia tai muutoksia, on kiinnostunut yksityiskohtaisesti tietyistä 

budjettikohdista, ei siedä poikkeamia väliaikaisista budjettikohteista, edellyttää tiheämpää 

ja yksityiskohtaisempaa toimien ja / tai tulosten nopeampaa seurantaa ja harjoittaa 

intensiivisesti talousarvioihin liittyvää viestintää. Organisaatiot käyttävät budjetteja myös 

sosiaalisten normien noudattamisen ilmaisemiseen (Covaleski et al. 2003, 3). 

 

Arvioinnin näkökulmasta budjetit helpottavat sekä henkilöstön, että liiketoimintayksiköiden 

arviointia (Hansen & Van der Stede 2004, 417; Sivabalan et al. 2009, 852-853). Henkilöstön 

arviointia pidetään kuitenkin huomattavasti harvinaisempana kuin liiketoimintayksikön 

arviointia, johtuen esimerkiksi siitä, että muuttuvassa ympäristössä organisaatiot eivät halua 

käyttää budjetteja henkilöstön arviointiin vaikeasti ennustettavien olosuhteiden takia. 

Kuitenkin samassa ympäristössä organisaatiot saattavat silti haluta tietää, kuinka 

liiketoimintayksikkö on suoriutunut suhteessa budjettiin. Vaikka hallitsemattomat tekijät 

ovat saattaneet vaikuttaa tähän arviointiin, organisaation on silti hyödyllistä tietää, ovatko 

sen liiketoimintayksiköt menestyneet paremmin tai huonommin kuin budjetissa on oletettu 

(Sivabalan et al. 2009, 853.) Hansen & Van der Stede (2004) esittävät myös muita syitä 

budjettien tekemiselle. Heidän tutkimuksensa mukaan jotkut organisaatiot käyttävät 

budjettia myös strategian muodostamiseen ja tavoitteista viestimiseen.  Nämä edellä 

mainitut kymmenen syytä antavat kattavat perustelut, minkä takia budjetteja edelleen 

pidetään tärkeinä organisaatioissa.  
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että budjettien yleinen käyttö johtuu suurelta osin sen kyvystä 

kutoa kaikki organisaation erilaiset säikeet kattavaksi suunnitelmaksi, joka palvelee monia 

eri tarkoituksia, erityisesti suorituskyvyn suunnittelua ja todellisen suorituksen 

jälkiarviointia suunnitellun suhteen (Hansen, Otley & Van der Stede 2003, 96). Budjetti 

nähdään siis usein ainoana prosessina, joka kattaa kaikki organisaation toiminta-alueet ja 

muodostaa niistä hallittavan ja ohjattavan kokonaisuuden.  

 

2.2 Perinteinen budjetti ohjausjärjestelmänä 
 

Budjetointia pidetään organisaatioissa yhtenä tärkeimpänä ohjaus- ja valvontamekanismina, 

johtuen sen kyvystä asettaa taloudellista kurinalaisuutta kustannusten hallinnan ja 

voittotavoitteen saavuttamisen suhteen. Budjetit toimivat myös vertailukohtina 

päätöksenteon ja toimintasuunnitelmien tukena. Perinteistä budjetointia on kuitenkin 

kritisoitu melko voimakkaasti eri kirjallisuudessa ja tieteellisissä tutkimuksissa (Hansen 

2011; Hope & Fraser 2003; Trusky et al. 2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2001) muun 

muassa sopimattomuudesta toimia ohjausjärjestelmänä epävakailla aloilla, sen tuottamista 

virheellisistä oletuksista vanhentuneiden tietojen vuoksi, opportunistisen käytöksen 

mahdollistamisesta, kykenemättömyydestä vastata jatkuvasti muuttuvaan 

liiketoimintaympäristöön ja prosessin viemästä ajasta sekä budjetoinnin kalleudesta. Osa 

tutkimuksista puolestaan korostaa vuotuisten budjettien jatkuvaa merkitystä turbulentissa 

ympäristössä (Johansson & Siverbo 2014; Frow et al. 2010). Lisäksi muun muassa Haka ja 

Krishnan (2005, 11) tuovat esille, että perinteinen budjetti on hyvä ratkaisu 

liiketoimintaympäristön ollessa vakaampi, koska tällöin perinteisen budjetin 

tavoitteellisuudesta on enemmän hyötyä. Aiemmat tutkimukset (Hoque 2004, 488; Shrader 

et al. 1989, 46) ovatkin antaneet empiiristä näyttöä siitä, että epävarma toimintaympäristö 

vaikuttaa ohjausjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Lisäksi olemassa oleva kirjallisuus 

(Hoque 2004; Johansson & Siverbo 2014; Frow et al. 2010) viittaa siihen, että mitä 

suurempana johtajat kokevat ympäristöepävarmuuden vaikutuksen organisaatioidensa 

suorituskykyyn, sitä tärkeämmäksi he pitävät ohjausjärjestelmiä ja niiden tuottamaa 

informaatiota tilanteiden käsittelemiseksi. Epävarmoissa oloissa ja muutostilanteissa 

selvitään paremmin, kun suunnittelu- ja ohjausprosesseja kehitetään vastaamaan 

toimintaympäristöä.  
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2.2.1 Perinteisen budjetoinnin hyödyt ja kritiikki 

 

Vaikka vuotuinen budjetointi on tärkeä valvonta- ja ohjausjärjestelmä useimmille 

organisaatioille, monet johtajat ovat tyytymättömiä siihen ja harkitsevat aktiivisesti 

muutoksia, sillä prosessi on usein hankala ja työläs, ja sillä on vain vähän konkreettisia etuja 

(Hansen 2011, 290; De Leon et al. 2012, 7). Muun muassa myös Hope & Fraser (2003) sekä 

Bunce et al. (1995) kritisoivat perinteisen budjetoinnin sopimattomuutta palvella 

organisaatioiden johtamista ohjausjärjestelmänä, kun otetaan huomioon toimintaympäristön 

muuttuva luonne. Lisäksi Ketokiven ja Castañerin (2004, 350) mukaan budjetin perustavoite 

pitäisi olla tarjota keino, jolla johtajat voivat tarttua abstraktiin ja monimutkaiseen 

strategiaan, ja budjetin tulisi välittää strategia työntekijöille ja mahdollistaa strategian 

tavoitteiden saavuttamisen. Ekholm & Wallin (2000); Neely et al.  (2003) sekä Rickards 

(2006) kritisoivat kuitenkin sitä, että budjetti ei yleensä ole linjassa strategian kanssa ja 

strategiset päätökset eivät kohtaa budjetin kanssa, kun taas Libbyn & Lindsayn (2010, 64) 

tutkimuksen tulokset puolestaan viittaavat siihen, että yritykset käyttävät useita 

mekanismeja strategian toteuttamiseen ja yksi tärkeimmistä on budjetointiprosessi. 

Tutkimuksessa budjetointiprosessi arvioidaan jonkin verran tehokkaaksi (46,3%) tai 

tehokkaaksi (17,7%) menetelmäksi strategian toteuttamisessa. Nämä tulokset osoittavat, että 

kritiikki siitä, että budjetit eivät linkity strategiaan, ovat ristiriitaisia ja kaipaavat laajempaa 

tutkimusta. Kaplan & Norton (2001, 42) huomauttavat, että yritysten on tehtävä strategia 

jatkuvaksi prosessiksi, joka voidaan toteuttaa strategian ja budjetoinnin yhdistämisellä, 

asettamalla joustavat tavoitteet ja korvaamalla kiinteät budjetit usein vaihtuvilla ennusteilla. 

 

Hansen (2011, 290) toteaa, että budjetointia käytetään moniin eri tarkoituksiin, ja kukin 

organisaatio suunnittelee oman budjetointimallinsa vastaamaan yrityksensä tärkeimpiin 

ongelmiin. Muun muassa Truskyn et al. (2014); Hopen & Fraserin (2003) sekä Libbyn & 

Lindsayn (2010) tutkimusten mukaan perinteinen vuosibudjetti ei kuitenkaan ole yksin 

dynaaminen tai kehittyvä ohjausväline, sillä useimmissa tapauksissa yrityksillä on muutama 

kuukausi aikaa suunnitella koko seuraava vuosi, joka lopulta johtaa siihen, että yrityksen 

budjetit eivät ole enää kelvollisia, koska taloudessa tai ympäristössä on muuttunut jotain, 

mikä on ristiriidassa yrityksen tekemien oletusten kanssa. Syynä tähän on Rickardsin (2006, 

64) mukaan se, että budjetit jättävät huomiotta markkinoiden epävakauden: dynaamisilla, 

alueellisilla tai globalisoituneilla markkinoilla, joille on ominaista nopeasti muuttuvat, hyvin 

yksilölliset asiakasvaatimukset ja muut erityiset vaikutteet, budjettien laatimisessa 12-15 
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kuukautta ennen todellisia liiketoimia ei ole juurikaan mitään järkeä. Yksi tapa välttää tämä 

ongelma on tehdä ennusteita jatkuvasti vuoden mittaan, joita voidaan mukauttaa vastaamaan 

muuttuvia liiketoiminnan ajureita. Lamoreauxin (2011, 33) ja Rappaportin (2006, 73) 

tutkimusten mukaan virheelliset oletukset eivät kuitenkaan ole ainoa ongelma perinteisissä 

budjeteissa. Suurin ongelma on, että budjetteja käytetään tyypillisesti suorituskyvyn 

arviointityökaluina. Tämä kannustaa johtajia neuvottelemaan omalle 

liiketoimintayksikölleen matalimman hyväksyttävän tavoitteen. Tuloksena on, että 

kasvupotentiaali jää käyttämättä. Myös Hope & Fraser (2003, 114) ottavat kantaa perinteisen 

budjetoinnin mahdollistamaan epäeettiseen ja opportunistiseen käyttäytymiseen, jonka 

mahdollistaa se, että asetetut tavoitteet, suorituksen arviointi ja palkitseminen perustuvat 

budjetoituihin lukuihin. Näin ollen tavoitteet saatetaan asettaa liioitellun alas, jotta ne 

saavutettaisiin helpommin.  

 

Monet tutkijat ovat myös kritisoineet perinteiden budjetin raskautta ja kalleutta. Hopen & 

Fraserin (2003, 111) tutkimus osoittaa, että huolimatta tehokkaiden tietokoneiden 

loputtomista kyvyistä, budjetointi on edelleen pitkä ja kallis prosessi, joka vie jopa 20-30% 

johdon ajasta. Myös Ekholm and Wallin (2000) sekä Neely et al. (2003) toteavat 

tutkimuksissaan budjettien valmistelun olevan aikaa vievää, eikä hyöty ole ehkä 

kustannusten arvoinen. Tästä kritiikistä huolimatta valtaosa yrityksistä Libbyn & Lindsayn 

(2010, 60 & 2007, 51) tutkimuksessa ilmoitti käyttävänsä edelleen budjetteja 

valvontatarkoituksiin, oletettavasti siksi, että siitä koituvat edut ovat suuremmat kuin 

kustannukset. Tämän tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että suurin osa yrityksistä löytää 

kuitenkin tapoja saada huomattavaa lisäarvoa budjetointijärjestelmistään. 

 

Artikkelissaan "Budgets on a roll" Myers (2001, 42) yksilöi useita ongelmia perinteisten 

vuotuisten budjettien kanssa. Tutkimuksen mukaan perinteinen budjetti ei yksinkertaisesti 

heijasta liiketoiminnan vauhtia nykypäivänä. Kritiikki perustuu ajatukseen, jossa yrityksen 

sisällä tapahtuu muutoksia kesken tilikauden. Esimerkiksi jos yritys lisää vuoden 

puolivälissä uuden tuotteen tarjontaansa, on järkevää laskea siihen liittyvät kustannukset ja 

tuotot ja heijastaa laskelmia budjettiin. Jos yritys tuotelinjoja arvioidessaan päättää lopettaa 

yhden kannattamattoman tuotelinjan, budjetin tulisi heijastaa vaikutusta, joka tuotelinjan 

poistolla on. Jos yritys ei sisällytä näitä uusia muutoksia budjettiin, siitä tulee melko 

hyödytön työkalu. Hansen, Otley & Van der Stede (2003, 96) tukevat edellä mainittua 
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kritiikkiä ja väittävät, että perinteiset budjetit estävät organisaation resurssien 

kohdentamisen niiden parhaisiin käyttötarkoituksiin ja rohkaisevat ns. ”likinäköistä” 

päätöksentekoa. Myös Myers (2001, 41) toteaa artikkelissaan, että monet yritykset ovat 

tunnustaneet vuotuisen budjetin antavan vanhentunutta tietoa seuraavan vuoden pohjaksi ja 

sen sijaan monet yritykset ovat siirtymässä jatkuviin ennusteisiin, joita päivitetään 

muutaman kuukauden välein arvioimalla yrityksen näkymiä useita kertoja vuodessa. 

Tuloksena on ajankohtainen talousennuste, joka ei ainoastaan heijasta yrityksen 

viimeisimpiä kuukausituloksia, vaan myös merkittäviä muutoksia liiketoiminnan näkymiin. 

Taulukkoon 2 on lueteltu eri tieteellisistä lähteistä poimitut perinteisen budjetoinnin 

kohtaama kritiikki kootusti.  

 

Taulukko 2. Perinteisen budjetoinnin kohtaama kritiikki 

 

Perinteisen budjetoinnin kohtaama kritiikki Tieteellinen lähde

Virheellisten olettamien tuottaminen; ei sovi 

toimimaan ohjausjärjestelmänä turbulenssissa 

ympäristössä toimivalle organisaatiolle

Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Trusky et al. 

2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2001

Perustuu vanhentuneisiin tietoihin; kun budjetti on 

laadittu, taloudessa tai ympäristössä on ehtinyt 

tapahtua jotain, joka on ristiriidassa tehtyen 

oletuksien kanssa, jonka vuoksi budjetit eivät ole 

enää kelvollisia

Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Trusky et al. 

2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2002; Libby & 

Lindsay 2010

Mahdollistaa opportunistisen käyttäytymisen ja 

budjettivapauden joka syntyy kun budjeteissa 

"neuvotellaan" erittäin saavutettavissa olevista 

tavoitteista saavuttaakseen henkilökohtaisia etuja 

kuten tavoitteisiin sidottuja bonuspalkkioita

Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Trusky et al. 

2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2003; Rappaport 

2006; De Baerdemaeker & Bruggeman 2015; Van 

Der Stede 2000; Merchant 1985; Nouri 1994; Jensen 

2003; Hope & Fraser 2001

Kykenemätön vastaamaan jatkuvasti muuttuvaan 

liiketoimintaympäristöön

Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Trusky et al. 

2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2004

Prosessi on hankala, työläs ja kallis; hyöty ei ole 

kustannusten arvoinen ja budjeeti vie jopa 20-30% 

johdon ajasta

Hansen 2011; De Leon et al. 2012; Hope & Fraser 

2003; Ekholm & Wallin 2000; Neely et al. 2003

Ei ole linjassa strategian kanssa; budjetin tulisi olla 

sidottu strategiaan ja mahdollistaa strategian 

taovitteiden toteutuminen

Ketokivi & Castañer 2004; Ekholm & Wallin 2000; 

Neely et al. 2003; Kaplan & Norton 2001

Estävät resurssien kohdentamista niiden parhaisiin 

käyttötarkoituksiin; rohkaisee likinäköistä 

päätöksentekoa eikä heijasta merkittäviä 

muutoksia liiketoiminnassa kuten uuden tuotteen 

lisäämistä tarjontaan tai toimimattoman 

tuotantolinjan lopettamista

Hansen, Otley & Van der Stede 2003; Meyers 2001

Rajoittavat johtajien mahdollisuutta toimia 

joustavasti, toimivat ryhmätyötä vastaan, estävät 

innovatiivisia reaktioita odottamattomiin tilanteisiin 

ja tukahduttavat innovaatioihin tarvittavaa 

luovuutta ja oppimista

Frow et al. 2010; Hansen et al. 2003; Chapman 1998
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Ei voida kiistää, että tutkijat kuten Myers (2001); Hansen (2011); Hope & Fraser (2003); 

Trusky et al. (2014); Lamoreaux (2011); Ekholm & Wallin, (2000) sekä Neely et al. (2003) 

ovat antaneet arvokkaan panoksen perinteisen budjetin tutkimuksiin ja tieteenalaan. Useat 

edellä mainitut tutkimukset tuovat esiin perinteisen budjetoinnin heikkoudet ja ottavat 

kantaa, miten budjetointiprosessia voidaan parantaa ja onko perinteinen budjetointi enää 

nykypäivänä dynaaminen väline yrityksen liiketoiminnan ohjaajana ja valvonnan työkaluna. 

Libbyn & Lindsayn (2010) tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että perinteisellä 

budjetoinnilla on edelleen keskeinen rooli yritysten valvontajärjestelmissä ja että useimmilla 

yrityksillä ei ole aikomusta luopua tästä käytännöstä, vaikka monet aikovat ryhtyä toimiin 

budjettijärjestelmänsä parantamiseksi ja yleisten arvostelujen voittamiseksi ottamalla 

käyttöön esimerkiksi jatkuvan ennustamisen mallin tai päivittämällä nykyistä budjettia 

huomattavasti useammin. Lisäksi muun muassa Banhamin (2011, 47) tutkimus on 

osoittanut, että valvonnan näkökulmasta budjetilla on edelleen arvoa, mutta sen ei 

kuitenkaan pitäisi ohjata liiketoiminnan johtamista, jonka tarkoituksena on havaita edessä 

olevia muutoksia ja toimia niiden mukaan kilpailua nopeammin. 

 

2.2.2 Budjettivapaus  

 

Perinteinen huolenaihe budjetoinnissa on se, että johtajilla on kannustin manipuloida 

budjetteja piilottamalla tietoja tai esittämällä niitä väärin yrittäessään hallita resursseja, 

saavuttaakseen henkilökohtaisia tavoitteita tai maksimoidakseen budjetin saavuttamisesta 

riippuvat odotetut edut (Nouri 1994, 290). Johtajan budjettitarve ei siis välttämättä heijasta 

todellisia organisatorisia tarpeita, vaan johtajan omia etuja (De Baerdemaeker & Bruggeman 

2015, 2). 

 

De Baerdemaeker & Bruggeman (2015, 1) tarkastelevat tutkimuksessaan kuinka ylimmän 

johdon osallistuminen strategiseen budjettisuunnitteluun vaikuttaa budjetin manipulointiin 

ja ns. budjettivapauden syntymiseen. Budjettivapaus määritellään ylimääräisten resurssien 

tarkoitukselliseksi sisällyttämiseksi talousarvioon, mikä helpottaa budjetin saavuttamista 

(Merchant 1985, 201). Toisin sanoen budjettivapaus syntyy, kun johtajat ”neuvottelevat” 

erittäin saavutettavissa olevista tavoitteista (Van der Stede 2000, 609), eli tavoitteista, jotka 

ovat tarkoituksella alhaisempia kuin heidän paras ennusteensa tulevaisuudesta. Johtajat 

voivat luoda budjettivapautta myös liioittelemalla tarkoituksella tulevia kustannuksia tai 

aliarvioimalla tulevia tuloja epävarmuuden kompensoimiseksi tai odottamattomien kulujen 
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ennakoimiseksi (De Baerdemaeker & Bruggeman 2015, 7; Prendergast 2000, 14; De Leon 

et al. 2012, 7). 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että budjetteja palkitsemistarkoituksiin käyttävissä 

organisaatioissa on huomattava budjettivapaus (De Baerdemaeker & Bruggeman 2015; 

Merchant 1985; Jensen 2003) ja se on myös edelleen yksi ensisijaisista kiistanalaisista, 

ratkaisemattomista kysymyksistä budjettien tutkimuksessa. De Baerdemaekerin & 

Bruggemanin (2015, 1) tutkimuksen tulokset kuitenkin viittaavat siihen, että lisääntynyt 

ylimmän johdon osallistuminen strategiseen suunnitteluun johtaa vähäisempään budjetin 

manipuloimiseen sillä näiden johtajien osallistuminen yhdenmukaistaa budjetointiprosessia 

ja tuo budjetoinnin lähemmäs strategisia päätöksiä ja tavoitteita sekä lisää alemman johdon 

sitoutumista prosessiin. Sitoutuneet johtajat ryhtyvät toimiin organisaationsa tavoitteiden 

mukaisesti oman edun sijaan ja näin luovat vähemmän budjettivapautta. 

 

Budjettivapaudesta esimerkkinä voidaan esittää Meyersin (2001, 41) tutkimuksen esimerkki, 

jossa REL Consultancy Group toteutti budjetointia ja tulojen ennustamista vuosien ajan 

samalla tavalla kuin useimmat muut yritykset. Loppuvuoden lähestyessä yrityksessä 

arvioitiin suorituskykyä, asetettiin myyntitavoitteet seuraavalle vuodelle ja pyrittiin sitten 

varmistamaan, että kaikki työntekijät ja yksiköt saavuttivat tai ylittivät tavoitteet. 

Valitettavasti prosessi ei aina tuottanut aiottuja tuloksia. Esimerkiksi jos yksi yrityksen 

myyjistä saisi pari hyvää asiakasta alkuvuodesta ja täyttäisi vuosibudjettinsa tavoitteet 

hyvissä ajoin ennen vuoden päättymistä, hän voisi lopettaa työt loppuvuodeksi ja silti hänet 

palkittaisiin. Jotta budjetointiprosessi olisi nopeampi ja tarkoituksenmukaisempi, REL 

Consultancy Group omaksui monimutkaisemman, vaikkakin intuitiivisen lähestymistavan 

talousennusteisiin – jatkuvat ennusteet. Sen sijaan, että yritys laatisi vuotuisen kiinteän 

talousennusteen, yritys laatii nyt 18 kuukauden jatkuvan ennusteen ja päivittää ennusteita 

joka kuukausi. Koska yrityksen todelliset myyntiluvut arvioidaan jatkuvasti ja palkkiot 

sidotaan päivitettyihin ennusteisiin, ”vapaamatkustaminen” vähenee ja ennusteet antavat 

merkityksellisempiä tietoja suorituskyvyn arvioimiseksi. 

 

Yllä mainittua esimerkkiä tukee Jensenin (2003, 388) tutkimus, jonka mukaan henkilöillä, 

jotka ovat saavuttaneet ”bonuskattonsa”, on kannustimia olla ylittämättä tavoitteitaan, koska 

heitä ei palkita tuon pisteen jälkeen. Tässä tilanteessa johtajilla on sen sijaan kannustimia 
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siirtää kuluja tulevaisuudesta nykyhetkeen ja tuloja nykyhetkestä tulevaisuuteen bonusten 

lisäämiseksi tulevina vuosina, vaikka se aiheuttaisi yritykselle todellisia tappioita. Jensenin 

(2003, 382) ja Prendergastin (2000, 14) tutkimukset osoittavat, että työntekijöiden 

palkitsemisjärjestelmän kytkeminen budjettitavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen johtaa niin 

sanottuun budjettipelaamiseen, mikä tuhoaa yrityksen arvoa, sillä jos budjettien laatijat 

valehtelevat suunnitellessaan budjettia, he estävät ja vääristävät eri toimintojen 

koordinointiin tarvittavaa puolueetonta informaatiota. 

 

Budjetteihin perustuvan bonuspalkkiojärjestelmän epäkohtien ratkaisemiseksi Jensen (2001, 

98) ehdottaa lineaarista bonusohjelmaa, joka palkitsee ihmisiä siitä, mitä he todella tekevät, 

eikä siitä, mitä he tekevät suhteessa siihen, mitä he budjetissa sanovat voivansa tehdä. Eli 

irrottamalla bonukset budjetista ja tekemällä bonusohjelmasta itsenäisen. Tässä 

palkitsemismallissa on kiinnitettävä huomio kolmeen tekijään: käytettyihin suorituskyvyn 

mittareihin, bonustason asemointiin, sekä palkitsemisen minimi- ja maksimitasojen 

määrittämiseen. Hopen & Fraserin (2001, 23) mukaan yrityksen tulisi siis asettaa johtajat 

vastuuseen kilpailukykyisistä tuloksista, niin että palkkiot perustuvat yrityksen ja yksikön 

kilpailukykyyn, ei ennalta määrättyihin tavoitteisiin tai ennalta määrätyn budjetin 

täyttämiseen. 

 

2.3 Ehdotukset perinteisen budjetoinnin kehittämiseksi 

 

Hansenin et al. (2003, 97) tutkimuksen mukaan yrityksen liiketoiminnan on oltava vakaata, 

jotta budjetti tarjoaa pätevän suunnitelman kohtuulliseksi ajaksi (yleensä seuraavaksi 

vuodeksi). Johtajilla on myös oltava hyvät ennustavat mallit, jotta budjetin avulla voidaan 

luoda kohtuullinen arvio yrityksen tulevasta suorituskyvystä. Jos nämä kriteerit täyttyvät, 

budjetti on hyödyllinen valvonta- ja ohjausmekanismi, mutta turbulenssissa ympäristöissä 

toimiville organisaatioille siitä on todettu olevan vähemmän hyötyä (mm. Hope & Fraser 

2003; Trusky et al. 2014; Lamoreaux 2011; Meyers 2001). Bunce et al. (1995, 257) tutkivat 

miten budjetointiprosesseja tulisi kehittää, jotta se vastaisivat paremmin muuttuvan 

liiketoimintaympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, 

että budjetoinnin päätavoitteet voidaan saavuttaa vain edistyneellä prosessilla, joka on 

suuntautunut yksittäisiin liiketoimintaprosesseihin ja perustuu tehokkaaseen ja jatkuvaan 

suunnitteluun. Eri tutkimusten perusteella (mm Bunce et al. 1995; Libby & Lindsay 2010; 
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Van der Stede 2001; Johansson & Siverbo 2014) voidaan tarjota budjetoinnin "keskeiset 

tavoitteet" budjetoinnin kehittämiseen. Alla on listattu onnistuneessa budjetointiprosessissa 

tunnistetut tekijät:  

 

1. Strateginen johdonmukaisuus: yrityksen tulisi linkittää budjetit visioon, missioon ja 

strategiaan sekä esittää yksiselitteisesti johdon vaatimukset: johdon tulisi tiedottaa 

voimakkaasti pakottavista syistä, miksi liiketoiminnan on muututtava ja uudet 

suoritustavoitteet saavutettava (Bunce et al. 1995, 258). Libbyn & Lindsayn (2010, 60) 

tutkimuksen mukaan myös strateginen suunnittelu tulisi yhdenmukaistaa budjetoinnin 

kanssa, jotta strategia olisi selkeästi kytketty budjettiin.  

2. Resurssien järkevyys: yrityksen tulisi pystyä yhdistämään resurssikulutus tuotteiden 

valmistusprosessin kanssa, kontrolloida toimintaprosesseja eri osastojen välillä ja keskittyä 

tuottavuuteen. Tämä edellyttää, että yrityksen prosessit ja aktiviteetit tunnistettu ja 

kartoitettu ja yrityksellä on käytössään tehokas kustannuslaskenta, kuten 

toimintoperusteinen kustannuslaskenta (Bunce et al. 1995, 258.) 

3. Jatkuva parantaminen: yrityksen tulisi pyrkiä jatkuvaan kehittämiseen ja välttää ns. ”jätteen” 

syntymistä sekä pyrkiä havaitsemaan ja minimoimaan yrityksen resurssien haaskaus. Tämän 

saavuttamiseksi on tunnistettava ei-lisäarvoa tuottavat toiminnot ja käyttämätön kapasiteetti 

(Bunce et al. 1995, 258.) 

4. Yhdenmukainen käyttäytyminen: olennaista on pyrkiminen yhdenmukaisten 

toimintamallien rakentamiseen, joka saavutetaan yksiselitteisellä budjetointiprosessilla ja 

ylimmän johdon osallistumisella prosessiin (Bunce et al. 1995, 258). Johdon osallistumisen 

tarkoituksena on ohjata organisaation jäsenet toimimaan organisaation edun mukaisesti. 

Yleisesti ottaen tämä suunta saavutetaan asettamalla budjettitavoitteet, arvioimalla budjetin 

vaihtelut ja palkitsemalla hyvä tulos. Lisäksi Johanssonin & Siverbon (2014, 273) mukaan   

johdon osallistuminen budjetointiin lisää todennäköisyyttä budjetin saavuttamiseen. Johdon 

on kuitenkin oltava kiinnostunut yksityiskohtaisesti budjeteista, edellytettävä tiheämpää, 

yksityiskohtaisempaa ja nopeampaa seurantaa ja harjoitettava intensiivisesti budjetteihin 

liittyvää viestintää (Van der Stede 2001, 121-122). 

5. Lisäarvon luominen: tärkeää on suunnittelun, jatkuvan parantamisen ja ennaltaehkäisyn 

korostaminen, budjetoinnin integroiminen hallintoprosessiin ja jatkuvan ennustamisen 

painottaminen, jossa olennaista on sovittu joukko prosessipohjaisia suorituskykymittareita 

ja joustava budjettisykli (Bunce et al. 1995, 259). Myös Hopen & Fraserin (2001, 23) 

tutkimus korostaa lisäarvon luomista. Heidän tutkimuksensa mukaan budjetoinnin arvoa 

laskee se, että budjetoinnissa painopiste on taloudellisissa tuotoksissa ja se ei sisällä muita 

suorituskykymittareita ja budjetoinnin aikahorisontti ei ole sidoksissa liiketoiminnan 
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rytmiin.  Tutkimuksen mukaan olisi esimerkiksi järkevää soveltaa pitkää aikahorisonttia 

suhteellisen vakailla aloilla ja lyhyttä aikahorisonttia nopeasti muuttuvilla aloilla.  

 

Yllä mainittujen kehitysehdotusten lisäksi myös Libby & Lindsay (2010, 60) tutkivat minkä 

tyyppisiä muutoksia yritykset voisivat tehdä parantaakseen perinteistä budjetointiaan. 

Tämän tutkimuksen perusteella budjetointia kannattaisi tehdä alhaalta ylöspäin ja yrityksen 

tulisi osallistaa etulinjan johtajat koko budjetointiprosessiin; yrityksen tulisi käyttää lisäksi 

jatkuvia ennusteita täydentääkseen perinteisen budjetoinnin jättämää vajetta muutoksiin 

vastaamiseksi ja yrityksen tulisi valmistella alun perinkin vähemmän yksityiskohtaiset 

budjetit ja päivittää niitä säännöllisesti jatkuvien ennusteiden avulla. 

 

Tutkimuksista (Hope & Fraser 2001, 22-23; Ketokivi & Castañer 2004) on käynyt ilmi, että 

monet yritykset käyttävät enemmän aikaa budjetointiin ja vähemmän strategiaan. Lisäksi 

tutkimukset ovat osoittaneet, että 78 prosenttia ei muuta budjettiaan budjetoidun vuoden 

aikana; 60 prosenttia ei yhdistä strategiaa ja budjetointia; ja 85 prosenttia johtoryhmistä 

viettää alle tunnin kuukaudessa strategian ja budjetin keskusteluun. Tämä johtaa siihen, että 

budjetoinnin arvo on jopa odotettua pienempi. Muita budjetoinnin arvoa laskevia tekijöitä 

(Hopen & Fraserin 2001, 23) mukaan ovat muun muassa se, että budjetit laaditaan erillään 

yrityksen strategiasta ja tavoitteista, eivätkä ne ole linjassa niiden kanssa; tietoja nykyisestä 

suorituskyvystä ei ole helposti saatavilla sekä työntekijöiden tavoitteet ja arviointiprosessi 

eivät ole sidoksissa liiketoiminnan tavoitteisiin, vaan ennalta määritettyihin lukuihin.  

 

Yllä mainittuihin budjetin arvoa laskeviin tekijöihin puuttuminen voi parantaa budjetoinnin 

hyödyllisyyttä ja arvoa yritykselle. Esimerkiksi kun strategiaprosessista tehdään jatkuva ja 

osallistava prosessi, eikä vuotuinen tapahtuma, strategiaa voidaan paremmin hallita 

ennakoivasti lyhytaikaisten korjausten sijaan ja sen etenemistä edesauttaa. Tämä antaa 

yrityksille mahdollisuuden reagoida nopeammin ja selviytyä siten paremmin 

epävarmuudesta (Hope & Fraser 2001, 22-23.) Lisäksi muut kuin taloudelliset tulosmittarit 

vaikuttavat todennäköisemmin suotuisasti suorituskykyyn tilanteissa, joissa 

ympäristövarmuus on suurempi. Tämä johtuu siitä, että muut kuin taloudelliset toimenpiteet 

todennäköisesti helpottavat organisaation päätöksiä ja toimia, jotka tukevat sidosryhmien, 

sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden, johtajien ja työntekijöiden tarpeisiin perustuvia 

strategioita (Atkinson ym., 1997; Otley, 1999; Hoque 2005, 473). Muut kuin taloudelliset 
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suorituskykymittaukset keskittyvät yleensä yrityksen pitkän aikavälin menestystekijöihin, 

kuten asiakastyytyväisyyteen, sisäisten liiketoimintaprosessien tehokkuuteen, 

innovaatioihin ja työntekijöiden tyytyväisyyteen, jonka ansiosta ne voivat johtaa 

organisaation suorituskyvyn parantamiseen (Hoque 2005, 472; Otley 1999, 368). 

Epävakaassa ympäristössä ohjausjärjestelmissä käytettävien taloudellisten mittareiden 

sijaan siis pitäisi pyrkiä tukeutumaan numeroiden takana oleviin liiketoimintaan vaikuttaviin 

todellisiin syihin (Chenhall 2003; Hoque 2005). Aikanaan, jolloin kilpailijoiden toimet 

olivat suurelta osin ennakoitavissa ja toimittajat pysyivät aina samoina, yritykset pystyivät 

suunnitella, tehdä ja aikatauluttaa toimintoja sisäisten prosessiensa tehokkuuden 

optimoimiseksi. Mutta nykypäivän lisääntyvä epävarmuus tekee tällaisista käytännöistä 

tehottomia - yritykset eivät voi ennustaa uusia kilpailijoita tai mitä liiketoimintakonsepteja 

ne käyttävät. Tällainen muutos hankaloittaa perinteistä budjetointia, joka ei yksin riitä 

ottamaan huomioon näitä muutoksia (Hope & Fraser 2001, 22-23.)  
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3 JATKUVAT ENNUSTEET 

 

Jatkuva ennuste on myynnille, kustannuksille tai muille taloudellisille tunnusluvuille tehtävä 

suunnitelma, joka ulottuu tietyn määrän tilikausia tulevaisuuteen. Jatkuville ennusteille 

ominaista on säännölliset päivitykset, jotka tapahtuvat yleensä kuukausittain tai 

neljännesvuosittain. Jatkuvissa ennusteissa ennustejaksoa pidennetään lisäämällä uusi 

ajanjakso tulevaisuudessa, kun nykyinen päättynyt ajanjakso jätetään ennusteista pois siten, 

että ennusteessa olevien jaksojen lukumäärä pysyy aina samana (Clarke 2007, 22; Lynn & 

Madison 2004, 60; Clark & McCracken 2009.) Tämä pakottaa organisaatiot keskittymään 

tulevaisuuteen jatkuvasti (De Leon et.al 2012, 6). Lynnin ja Madisonin (2004) mukaan 

vuotuiset budjetit laaditaan parhaiden arvioiden perusteella siitä, mitä johto odottaa ja haluaa 

saavuttaa tulevan vuoden aikana, kun taas jatkuvissa ennusteissa joustavuus sisällytetään 

prosessiin tarkastelemalla, kuinka kustannukset ja tulot muuttuvat, kun 

liiketoimintaympäristö, kuten kilpailutilanne, markkinaolosuhteet, talouden kehitys, 

investoinnit tai tuotevalikoima muuttuu. Jatkuvien ennusteiden prosessia havainnollistaa 

seuraava kuva 2, jossa 1) havainnollistaa perinteistä budjetointia ja 2) jatkuvia ennusteita. 

 

 

Kuva 2. Jatkuvan ennustamisen malli 

 

3.1 Jatkuvan ennustamisen tehtävät, hyödyt ja kritiikki  

 

Rickardsin & Ritsertin (2012, 139) mukaan ohjausjärjestelmissään edistyneempiä 

menetelmiä hyödyntävät yritykset käyttävät ainakin joitain liikkuvia instrumentteja 

voittaakseen perinteisten staattisten työkalujen puutteet. Tärkeintä on, että 

ympäristömuutokset ja olosuhteet, ei tilikausi, käynnistävät liiketoiminnan suunnittelun. 

Näin yritykset mukauttavat suunnitelmiaan jatkuvasti sisäisiin ja ulkoisiin tapahtumiin ja 

ymmärtävät tärkeimmät muuttujat, jotka ohjaavat liiketoimintaa, ja käyttävät niitä 

osastojensa valvonnassa ja ohjauksessa. Yhtenä liikkuvana instrumenttina pidettävä 

2. vuosi1. vuosi

1)

2)

tammi joulu

tammi joulu

tammi joulu

huhti maalis

heinä kesä

loka syys

tammi joulu
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ohjausjärjestelmä on jatkuvat ennusteet, joiden päätehtävinä ovat a) toimintasuunnitelmien 

mukauttaminen jatkuvasti ottaen huomioon taloudelliset- ja liiketoimintariskit sekä 

markkinamuutokset; b) hyödyntää paremmin liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavia 

operatiivisia ja taloudellisia resursseja; c) täyttää osakkeenomistajien vaatimukset ja 

odotukset (kannattavuus, arvonluonti), sekä d) varmistaa jatkuvuus ja kestävä kasvu 

yrityksille. Ennuste on siis yrityksen paras arvaus siitä, millainen todellisuus tulee olemaan 

tulevaisuudessa, perustuen analyysiin liiketoimintaympäristön trendeistä ja muutoksista, 

kuten myös mahdollisista yritysostoista (Lorain 2010, 181). Lisäksi jatkuvat ennusteet 

auttavat yritystä tekemään parempia strategisia päätöksiä ja antaa yrityksen muuttaa kurssia, 

jos olosuhteet muuttuvat äkillisesti. Jatkuva ennuste on kuin GPS, joka laskee reitin 

uudelleen, kun yritys eksyy kiertotielle (Trusky et al. 2014, 3.) Lisäksi jatkuvilla ennusteilla, 

jotka näyttävät suuntaa tulevaisuuteen, on tärkeä rooli strategisessa prosessissa, sillä ne 

auttavat johtajia arvioimaan jatkuvasti nykyisiä toimintasuunnitelmia markkinoiden ja 

taloudellisten olosuhteiden muuttuessa (Hope & Fraser 2003, 111). 

 

Jatkuvilla ennusteilla tavoitellaan ensisijaisesti budjetointiprosessin keventämistä 

työmäärän vähentämisen kautta, jatkuvaa ajan tasalla pysymistä ja mahdollisuutta reagoida 

havaittuihin muutoksiin nopeasti. Lisäksi jatkuva ennustaminen mahdollistaa suunnittelun 

tilikauden ylitse ja kun ennuste etenee ajassa eteenpäin, suurempi osa käytettävissä olevista 

tiedoista heijastaa ajankohtaista tilannetta (Clark & McCracken 2009, 379.) Taloudellisten 

ja muiden kuin taloudellisten indikaattoreiden jatkuva seuranta jatkuviin ennusteisiin nähden 

osoittaa, liikkuuko yritys oikeaan suuntaan vai ei. Jos yrityksen suunta on väärä, yritys 

muuttaa välittömästi kurssia vuosibudjetista riippumatta. Vaikka vertailuja tehdäänkin 

asetettuun budjettiin, tavoitteet ja suunnitelmat, joita tarkistetaan jatkuvasti lyhyellä 

aikavälillä, ovat paljon tärkeämpiä ohjausmekanismeja kuin vuosibudjetti (Ekholm & 

Wallin 2000, 536.) Myös Hansen & Van der Stede (2004, 433) havaitsevat, että operatiivisen 

suunnittelun suorituskyky kasvaa jatkuvien ennusteiden avulla. Havainto tukee Ekholmin ja 

Wallinin (2000) tutkimusta, jonka mukaan yritykset korvaavat tai täydentävät perinteisen 

budjettinsa jatkuvilla ennusteilla juuri operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin 

parantamiseksi. 

 

Jatkuva ennuste eroaa olennaisesti perinteisestä vuosibudjetista aikataulunsa ja analyysinsä 

edellyttämän yksityiskohtaisuuden suhteen. Ensinnäkin perinteinen budjetti vaatii 
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taloussuunnittelua kerran vuodessa, kun taas jatkuva ennuste käyttää juoksevaa 

suunnittelusykliä, kuten kuukausittain tai neljännesvuosittain, käytettävissä olevan 

työvoiman mukaan. Toiseksi perinteinen budjetti tarjoaa tarkemman katsauksen taloudesta 

kuin jatkuva ennuste. Jatkuva ennuste eroaa perinteisestä budjetoinnista myös siinä, miten 

suorituskykyä seurataan. Suorituskyvyn painopiste siirtyy asetetun budjettiluvun 

saavuttamisesta työn ja tuottavuuden tehokkuuden saavuttamiseen jatkuvasti (Hill 2016, 58.) 

 

Monet yritykset käyttävät jatkuvaa ennustetta vuotuisen 12 kuukauden budjetin rinnalla. 

Jatkuvan ennusteen tärkeimmät edut ovat ilmeiset: (a) se on joustava; eikä se perustu 

vanhentuneisiin lukuihin, joiden pitäisi johtaa resurssien oikea-aikaisempaan jakamiseen 

(Ekholm & Wallin 2000, 521); (b) suunnittelu tapahtuu  pitkin vuotta aina ajantasaisin 

tiedoin, sen sijaan että se keskittyisi lähelle vuoden loppua, (c) lyhytaikainen ennuste on 

yhteydessä pitkäaikaiseen ennusteeseen, joka vähentää lyhytaikaisen näkemyksen 

vääristyneisyyttä, (d) koska jatkuvat ennusteet laaditaan vähemmän yksityiskohtaisesti, niitä 

voidaan päivittää helpommin ja (e) liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset voidaan 

sisällyttää nopeasti tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin (Hansen 2011, 309.) 

 

Jatkuvan ennustamisen haittojen sanotaan olevan, että ennusteet voivat aiheuttaa 

epävarmuutta johtajien keskuudessa johtuen niiden jatkuvasta muuttumisesta. Lisäksi 

jatkuvat ennusteet eivät ehkä mittaa suorituskykyä yhtä tehokkaasti, koska luvut muuttuvat 

jatkuvasti, mikä vaikeuttaa budjettitavoitteiden noudattamista. Edellä mainittu on yleinen 

kritiikki jatkuvien ennusteiden tutkimuksessa (Haka & Krishnan, 2005). Tämä voi myös 

vaikeuttaa oikeudenmukaisen järjestelmän suunnittelua esimerkiksi bonuspalkkioiden 

määrittämiseksi (Ekholm & Wallin 2000, 521). Lisäksi ennustetietojen jatkuva 

päivittäminen lisää Hansenin (2011, 306-307) tutkimuksen mukaan muun muassa 

yksittäisten myyjien suorituskykyä, ja koska suorituskyvyn paraneminen voidaan saavuttaa 

vain myyjien aktiivisuuden lisääntymisellä, tämän pitäisi johtaa myös tulospalkkioiden 

nousuun. Jatkuvan ennusteen käyttöönotto johtaa myös luonnollisesti ennustetietojen 

kysynnän kasvuun, joka lisää eri segmenttien työtä (Hansen 2011, 306). Lynn ja Madison 

(2004) kuitenkin toteavat, että hyvin valmisteltu liiketoimintasuunnitelma, joka näkyy 

joustavassa jatkuvassa ennusteessa, voi olla yksi liiketoiminnan johtajien parhaista 

työkaluista suunnittelussa ja toiminnan valvomisessa.  
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Ennusteiden laatimisesta vastaavien kouluttaminen on myös yksi suurimmista haasteista 

jatkuvan ennusteen toteuttamisessa, sillä jokaisen on oltava joustavia ja avoimia muutoksille 

(Hill 2016, 59). Jatkuvan ennusteen myötä etulinjan johtajien on siirrettävä ajattelutapansa 

budjetin täyttämisestä vuosittain tuottavuuden ja kustannustehokkuustavoitteiden 

saavuttamiseen jatkuvasti. Hopen & Fraserin (2001, 22-239) mukaan juuri asenne 

muutokseen on tärkeää, jotta yritykset ja henkilöt näkevät muutoksen mahdollisuutena, ei 

uhkana. Jatkuvaan ennustamiseen kuuluu olennaisesti jatkuva toimialan, 

liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan tutkiminen, jossa etsitään merkkejä lähestyvästä 

muutoksesta, kilpailijoiden toimista ja asiakkaiden tarpeista. Näiden pohjalta valmistellaan 

jatkuvia ennusteita, jotka tukevat strategiakatsauksia ja investointipäätöksiä.  Jatkuvat 

ennusteet mahdollistavat, että yrityksillä on ajantasaista tietoa asiakkaista, kustannuksista, 

voitoista, markkinoiden muutoksista ja kaikesta muusta, mikä on välttämätöntä nopean 

toiminnan ja hyvien päätösten tekemiseksi. Koska organisaation on oltava ketterämpi 

sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, liiketoiminnan johtajien on ymmärrettävä 

liiketoimintojen yhteys yleisiin keskeisiin suorituskykyindikaattoreihin, kuten 

kokonaiskatteeseen, liiketulokseen ja käytettyjen kulutushyödykkeiden kustannuksiin (Hill 

2016, 60). 

 

3.2 Jatkuvat ennusteet ohjausjärjestelmänä 

 

Duncanin (1972, 315) mukaan ympäristön määrittelemiseksi epävakaaksi siinä on oltava 

viisi ulkoista komponenttia: asiakkaat, kilpailijat, toimittajat, talouden suhdanteet ja 

teollisuuden tekniset vaatimukset, jotka voivat johtaa muutoksiin ja epäjatkuvuuksiin. 

Markkinoilla, joilla teknologianormit muuttuvat, kilpailijat ovat jatkuvasti tulossa ja 

poistumassa ja asiakkaat muuttavat jatkuvasti mieltymyksiään, voidaan yrityksen katsoa 

kuuluvan erittäin epävarmaan ympäristöön (Courtney, 2008). Jatkuvat ennusteet ovat 

erittäin hyödyllisiä erityisesti epävarmuustilanteissa ja epävakailla aloilla, koska lukuja 

päivitetään usein vuoden aikana, mikä säilyttää niiden merkityksellisyyden (Hansen, 2011). 

Jatkuvat ennusteet näin ollen lisäävät kilpailuetua epävakailla toimialoilla edesauttamalla 

nopeaa reagointia ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

 

Nopeasti muuttuvassa ja epävakaassa ympäristössä ohjausjärjestelmien on annettava 

johtajille säännöllisiä, tarkkoja ja luotettavia tietoja, jotta he pystyvät jatkuvasti 

mukauttamaan toimintaansa, arvioimaan resurssien saatavuutta ja tekemään asianmukaisia 
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päätöksiä. Jatkuvat ennusteet perustuvat usein päivitettäviin indikaattoreihin, jotka auttavat 

organisaatioita olemaan joustavampia ja sopeutuvaisempia ja selviytymään uusista 

toimintaympäristön muutoksista (Lorain 2010, 178.) 

 

Markkinoiden epävarmuustekijöiden ja yhä lyhyempien tuotteiden elinkaarien vuoksi 

yritykset ovat pyrkineet saavuttamaan kilpailuedun korostamalla enemmän innovaatioita ja 

oppimista sekä joustavuutta ja sopeutumista markkinoilla (Bartlett & Ghoshal 1993, 24). 

Tämän kehityksen myötä organisaatiot ovat siirtyneet pois perinteisten, mekanististen 

"komenna ja hallitse" -järjestelyjen käytöstä nykyajan "tee helpommaksi ja mahdollista 

/valtuuta" -filosofioiden laajemmalle soveltamiselle (Frow et al. 2010, 444). Uusien 

organisaatiokäytäntöjen on kuitenkin katsottu olevan jonkin verran ristiriidassa perinteisen 

budjetoinnin hierarkkisen komento-hallinta-suuntautumisen kanssa (mm. Bunce et al. 1995, 

Hansen et al. 2003, Hope & Fraser, 2003, Neely et al. 2001). Pyrkimykset ymmärtää, miten 

strategisia epävarmuustekijöitä voidaan hallita kestävällä pohjalla, mikä mahdollistaisi sekä 

valvonnan että joustavuuden samanaikaisen saavuttamisen, ovat saaneet tutkijat 

kyseenalaistamaan kuilun tehokkuutta korostavien ''mekanististen'' ohjausjärjestelmien, 

jotka perustuvat formaaleihin sääntöihin ja standardoituihin toimintatapoihin, ja joustavuutta 

painottavien ''orgaanisten'' ohjausjärjestelmien, jotka perustuvat henkilöstön vapauden 

korostamiseen, välillä (Chapman, 1998, 739).  

 

Erityisesti vuosittain määrättyjen budjettitavoitteiden ja niihin liittyvien tarkasti rajattujen 

vastuiden katsotaan rajoittavan johtajien mahdollisuutta toimia joustavasti, toimivan 

ryhmätyötä vastaan osastojen sisällä ja niiden välillä, estävän innovatiivisia reaktioita ja 

vastauksia odottamattomiin tilanteisiin ja tukahduttavan innovaatioihin tarvittavaa luovuutta 

ja oppimista (Frow et al. 2010, 445; Hansen et al. 2003, 95). Jatkuvalla ennustamisella 

pyritään välttämään budjettien valvonnan luonnostaan rajoittava luonne antamalla johtajien 

odottamattomien tapahtumien kohdalla harkita suunnitelmiaan uudelleen ja tarvittaessa 

toteuttaa resurssien uudelleen kohdentaminen strategisten organisaatiotavoitteiden 

saavuttamiseksi. Samaan aikaan jatkuva ennuste ohjaa johtajia käyttämään omaa 

operatiivisissa asioissa sovellettavaa harkintavaltaa organisaation taloudellisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Frow et al. 2010, 445). Odottamattomat riskit estävät usein organisaatiota 

saavuttamasta asetettuja tavoitteitaan, kun taas ennakoimattomat mahdollisuudet voivat 

antaa organisaatioille mahdollisuuden ylittää tavoitteensa, kunhan organisaatio tunnistaa 
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mahdollisuudet ja sillä on aikaa hyödyntää näitä näkymiä. Kiinteä vuosibudjetti ei 

kuitenkaan salli uusien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista johtuen sen kiinteästä ja 

muuttumattomasta luonteesta budjetin laatimishetkellä. Tämä on ongelmallista 

vaihtelevassa ja arvaamattomassa taloudellisessa ympäristössä. Sen sijaan joustavampi, 

ajantasaisempi ja reagoivampi lähestymistapa mahdollistaa uusien riskien ja 

mahdollisuuksien tunnistamisen ja antaa organisaatiolle mahdollisuuden reagoida 

tehokkaasti ja tuloksellisesti (De Leon et al. 2012, 6.) 

 

Perinteiseen kiinteään budjetointiin liittyvien historiallisiin tietoihin ja trendeihin 

luottaminen ei yleensä anna johtajille selkeää käsitystä siitä, mikä liiketoimintaa tarkalleen 

ohjaa. Jatkuva ennusteprosessi sen sijaan pakottaa johtajat tarkastelemaan liiketoimintaa 

useammin ja strategisemmin kuin kiinteässä vuotuisessa budjettiprosessissa vaaditaan (De 

Leon et al. 2012, 8.) Aikaisempien budjettitietojen tarkastelun sijaan jatkuva ennuste vaatii 

johtajia katsomaan eteenpäin ja mukauttamaan suunnitelmiaan strategisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja reagoimaan muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin, mikä antaa heille 

mahdollisuuden toimia välittömästi, jos suorituskyvyssä on aukkoja, tai uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia syntyy (Hiltbrand 2013, 25). Jatkuvan ennusteen tavoitteena 

on keskittää suunnitteluprosessi niihin toimintoihin, jotka lisäävät liiketoiminnan 

suorituskykyä, ja keskittyä muuttujiin, joita voidaan hallita. Tämän avulla johtajat voivat 

kehittää tarkemman kuvan organisaation tulevasta suorituskyvystä hallitsemalla 

tarkoituksellisesti ja määrätietoisesti näitä tuloksia ohjaavia keskeisiä operatiivisia 

toimintoja (De Leon et al. 2012, 8). Lisäksi budjetin hallinta on kriittistä kaikille 

organisaatioille. Kun yritetään optimoida toimintaa ja tehdä niin paljon kuin mahdollista 

rajoitetuilla varoilla, kyky ennustaa menoja tulee välttämättömäksi yrityksille (Hiltbrand 

2013, 25). 

 

Historiallisesti yritykset ovat ensisijaisesti perustaneet ennusteensa kahteen yhteiseen 

tekijään: aikaan ja rahaan. Vaikka nämä ovat tärkeitä näkökohtia tulevaisuuden 

määrittämisessä, organisaatiot edustavat monimutkaista järjestelmää ja koostuvat 

ainutlaatuisista yksilöistä, joilla on lukemattomia käytöstapoja, jotka kaikki vaikuttavat 

budjettien käyttöön (Hiltbrand 2013, 25-26.) Budjetit heijastavat usein arvauspeliä siitä, 

miten liiketoiminnan johtajat käyttäytyvät tietyissä olosuhteissa, sillä eri johtajat reagoivat 

eri tavoin samanlaisissa olosuhteissa. Yksi johtaja voi tulla ultrakonservatiiviseksi 
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taloudellisen säästöjakson aikana, kun taas toinen johtaja saattaa olla huoleton ja jatkaa 

samoja kulutustottumuksiaan. Tulevaisuuden tulosten ennustamiseksi tarkemmin mallien 

tulisikin ottaa huomioon aika, raha ja havaitut käyttäytymismallit olosuhteiden muuttuessa. 

(Hiltbrand 2013, 27.) 

 

3.3 Askeleet menestyvään jatkuvaan ennustamiseen 
 

Vaihtelevissa olosuhteissa, kun talousennusteet muuttuvat nopeasti, organisaatioilla on 

vaikeuksia kehittää luotettavaa talousarviotietoa liiketoimintayksiköiden koordinoimiseksi 

ja koko vuoden suorituskyvyn seuraamiseksi (Akten et al. 2009, 6). Kilpailukykyisten 

yritysten tulisi jatkuvasti havaita markkinamuutokset, sopeutua uusiin 

ympäristöolosuhteisiin ja olla joustavia mukauttamaan ja koordinoimaan 

toimintasuunnitelmiaan (Lorain 2010, 179). Resurssien tehokas kohdentaminen edellyttää, 

että organisaatiolla on paras mahdollinen käsitys siitä, mitä lyhyen ja pitkän aikavälin 

tulevaisuus tuo mukanaan. Valitettavasti useimmat "staattiset" vuotuiset budjettiprosessit 

eivät pysty tarjoamaan selkeää näkemystä yrityksen lähestyvästä suunnasta. Ennustamisen 

avulla organisaatiot voivat poistaa aukon yleisen strategiasuunnitelman ja yksityiskohtaisen 

toimintabudjetin välillä (Montgomery 2002, 41.) 

 

Jatkuva ennuste tehdään tyypillisesti 12-18 kuukauden ajanjaksolle ja sitä päivitetään 

säännöllisesti koko vuoden ajan. Ennuste voi kuitenkin olla mikä tahansa järkevä ajanjakso 

liiketoimintaympäristöstä riippuen (Trusky et al. 2014, 2.) Jatkuvia ennusteita tarkastetaan 

säännöllisesti kuukausittain tai neljännesvuosittain, tai tarkastuksia voidaan tehdä 

epäsäännöllisesti vastaamaan joihinkin merkittäviin tapahtumiin, kuten uusien tuotteiden ja 

palvelujen käyttöönottoon tai reagoimiseksi toimitusketjun häiriöihin (Lorain 2010, 179). 

Jatkuvissa ennusteissa on pohjimmiltaan kyse siitä, miten voidaan ennustaa sitä, "mitä pitäisi 

tehdä toisin" (Lamoreaux 2011, 34). Alle on listattu jatkuvan ennustamisen käyttöönoton 

avaintekijöitä mukaillen tutkimuksia Lamoreaux (2011); Trusky et al. (2014); Hill (2016) 

sekä Kamalov (2016). 

 

1. Määritä ihanteellinen ajoitus, aikaväli ja laajuus. Ajoitus, ennusteiden lukumäärä ja 

ennusteen laajuus on päätettävä sen perusteella, mikä on järkevintä yritykselle ja sen 

suhdanteille. Tämän selvittämiseksi on tarkasteltava alan vakautta ja liiketoiminnan 

kausiluonteisuutta. Ennusteen laajuutta määritettäessä on tarkasteltava, haluaako 



 

30 

 

yritys tehdä konsolidoidun ennusteen koko yritykselle vai yksittäiset ennusteet 

esimerkiksi segmenteittäin tai kustannuspaikoittain (Trusky et al. 2014, 3.) Korkean 

tason ennusteiden valitseminen (esim. segmenttitasolla eikä kustannuspaikkatasolla) 

voi myös auttaa luomaan sulavamman ja virtaviivaisemman talousennusteiden 

prosessin. Liian syvälle meneminen kunkin yksikön talouteen voi taas toisaalta 

johtaa yksityiskohtaisen budjetin laatimiseen neljä kertaa vuodessa, eikä vuosittain, 

mikä heikentäisi liikkuvaan ennusteeseen siirtymisen tarkoitusta, eli vähentää 

budjetointiin käytettyä aikaa ja henkilöstöresursseja (Hill 2016, 61.) Ennusteen 

päivittämisen aikavälin tulisi heijastaa alan ja liiketoiminnan vaihtelevuutta, ja jos 

ala on erittäin epävakaa ja muutokset ympäristössä ovat kriittisiä, ennusteita 

päivitetään usein (Lamoreaux 2011, 34.)  

 

2. Ymmärrä liikevaihdon ja myyntikatteen tärkeimmät tekijät ja yksityiskohdat. Nämä 

riippuvat usein toimialasta. Joidenkin yritysten marginaalit vaihtelevat enemmän 

kuin toisten, joten on tärkeää miettiä, kannattaako esimerkiksi liikevaihtoa tarkastella 

alueittain, tuotteittain tai ehkä asiakasryhmittäin. Tarkoituksena on ymmärtää, mikä 

ohjaa tuloksen tekoa, tehdä oletuksia, ja asettaa tavoitteet ja tehdä tarvittavat 

mukautukset (Trusky et al. 2014, 3.)  

 

3. Vastuukulttuuri ja mahdollistaminen. Vastuuvelvollisuuden varmistaminen 

esimiestasolla on yksi menestyksen kriittinen elementti jatkuvien ennusteiden 

toteutuksessa. Lisäksi on varmistettava, että johtajilla on keinot ennusteiden 

tekemiseen, sillä jos johtajilta puuttuu keinot esimerkiksi suorituskyvyn 

mittaamiseen, he todennäköisesti turhautuvat ja estävät kehitystä (Hill 2016, 61.) 

 

4. Tunnista operatiivisen toiminnan kulujen tekijä. Nämä ”toimintakulut” voivat olla 

melko vakaat ja riippuvat usein muista tekijöistä. On tärkeää selvittää, kulujen 

selkeät aiheuttajat (Trusky et al. 2014, 3.) 

 

5. Käytä todellisia lukuja ennusteiden parantamiseen. Kun toteutuneita lukuja verrataan 

ennusteisiin ja jos luvut vastaavat toisiaan tai ovat edes lähellä, ennusteiden tekijät 

tietävät onnistuneensa ennustamisessa. Jos luvut eivät täsmää, on analysoitava, missä 

luvut eroavat ja kuinka paljon, ja tutkittava sen jälkeen, miksi ennuste ei osunut 
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oikeaan (Trusky et al. 2014, 3.) Ennustamisen tarkoituksena on näyttää realistisin 

kuva siitä, miten organisaatio seuraa tavoitteitaan, eikä luoda sellaista kuvaa, jonka 

yritys haluaa nähdä (Lamoreaux 2011, 35). 

 

6. Valitse tehokas järjestelmä, joka on pitkälle automatisoitu toiminnallisuuden, 

suorituskyvyn ja luotettavuuden varmistamiseksi. Kamalov (2016, 25) ehdottaa 

laskentataulukoiden automatisointia makrojen kautta (esim. MS Excel ja VBA); 

toiminnanohjausjärjestelmien toiminnan laajentamista; automatisoitua 

budjetointijärjestelmää, jonka on kehittänyt yrityksen IT-osasto tai ulkopuolinen 

palveluntarjoaja tai ohjelmistoyrityksen tarjoamaa räätälöityä sovellusta. 

 

Lisäksi Clarken (2007, 23) tutkimuksen mukaan jatkuvan ennusteen on oltava organisaation 

ulkopuolelta tulevien tietojen ohjaama ja heijastaa kaikkia organisaation sisällä saatavilla 

olevia tietoja. Lisäksi jatkuvat ennusteet on erotettava suoritus- ja kannustinpalkkioista 

manipuloinnin välttämiseksi ja ennusteet on laadittava riittävän yksityiskohtaisesti, jotta 

kaikki muutokset (positiiviset tai negatiiviset) voidaan kääntää toiminnaksi. Ennusteen on 

myös oltava paljon nopeampi luoda kuin budjetti ja sen on oltava etulinjan tekijöiden 

rakentama ja ylläpitämä. Taloushallinnon on otettava pienempi rooli ennusteissa, jotta ne 

olisivat mahdollisimman realistisia. Yhteenvetona voidaan todeta, että ennakoiva 

lähestymistapa edellyttää päätöksentekoa, jossa ei keskitytä siihen, onko budjetissa tilaa, 

vaan siihen, onko päätöksellä positiivisia taloudellisia vaikutuksia yksikköön ja 

vähennetäänkö päätöksellä kustannuksia ja tuhlausta (Hill 2016, 62). 

 

3.3.1 Avainindikaattorit 

 

Avaintekijöitä hyvin toteutetussa jatkuvassa ennusteessa ovat liiketoiminnan ajureiden 

arviointi, ymmärtäminen ja hyödyntäminen ennusteen perustana. Vankan, ajuripohjaisen 

suunnittelun toteuttamiseksi tarvittavien erityisten indikaattoreiden löytäminen voi 

kuitenkin olla haastavaa, kun otetaan huomioon suuri tietomäärä, nykypäivän liiketoiminnan 

monimutkaisuus ja nopeasti muuttava liiketoimintaympäristö (De Long et al. 2012, 7.) 

 

Lamoreauxin (2011, 35) mukaan jatkuvaan ennustamiseen siirtyessä yhtenä suurimpana 

virheenä on liialliset yksityiskohdat ennusteissa. Hyvänä nyrkkisääntönä on rajoittaa 

ennustetut yksityiskohdat siihen, mitä johto voi realistisesti käyttää (Lorain 2010, 180). 
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Ennusteiden pitäminen keskeisissä tulosindikaattoreissa ja rivisummissa mahdollistaa 

nopeamman läpimenoajan, antaa enemmän aikaa tehdä lisäarvoa tuottavaa analyysiä ja 

mahdollistaa oivallusten tekemisen liiketoiminnan hallinnasta (Apanaschik, 2007, 42). 

Rappaport (2006, 74) tutkimuksen mukaan useimpien yritysten on kannattavinta 

keskityttävä vain 3–5 avainindikaattoriin mittaamaan pitkän aikavälin 

arvonluontimahdollisuuksiaan. Yhtenä avainindikaattorina suositellaan käyttämään 

sijoitetun pääoman tuottoa (ROCE), joka on keskeinen tulosindikaattori. ROCE tiivistää 

yrityksen koko toiminnan ja sen parantamiseksi budjettiyksiköt voivat aktivoida seuraavat 

vivut: sijoittaminen kannattaviin projekteihin, käyttöpääoman optimointi, kiinteiden ja 

muuttuvien kustannusten hallinta sekä volyymin ja käyttökatteen lisääminen (Lorain 2010, 

180.)  

 

Rakennusorganisaatiot uudistavat liiketoiminta- ja projektiprosessejaan kasvavan 

kilpailupaineen alla. Monet tuottavuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen 

tähtäävät aloitteet edellyttävät tietoa liiketoiminnan ja toimialan suorituskyvystä (Kärnä & 

Junnonen 2016, 2093.) Rakennusalalla mm. projektien onnistumisen arviointiin on käytetty 

perinteisesti kustannusten, aikataulun ja laadun suorituskykyindikaattoreita, kuten 

rakentamisnopeutta, projektin viemää aikaa, yksikkökustannuksia ja työturvallisuutta sekä 

erilaisia tilaajan tyytyväisyyteen liittyviä mittareita kuten lopputuloksen laatua (Chan & 

Chan 2004, 203). Jatkuvissa ennusteissa on kuitenkin tärkeää valita helposti mitattavia 

suorituskykyindikaattoreita, jotka keskittyvät organisaation tai projektin onnistumisen 

kannalta kriittisiin tekijöihin. Ne tarjoavat tietoa nykytilanteesta, jota voidaan sitten käyttää 

tavoitteiden asettamiseen ja muutosstrategian aloittamiseksi. Niiden avulla yritykset voivat 

tunnistaa parhaat käytännöt toimintansa kehittämiseksi (Kärnä & Junnonen 2016, 2094.) 

 

Jatkuvat ennusteet on siis mallinnettava toimintamittareilla ja parametreillä. Lisäksi 

ennusteissa on hyödyllistä kuvata visuaalisesti tällaisten mittareiden trendejä. Esimerkiksi 

ennuste tuotoista voi sisältää historiatiedon keskimääräisestä myynnistä per myyjä / per 

päivä (myynti myyjää kohti päivässä). Tämä antaa ennusteen tekijälle mahdollisuuden 

ennustaa tulevat tuotot käyttämällä apuna odotettua myyjien määrää tulevaisuudessa. 

Ihannetapauksessa tietoja kerätään, analysoidaan ja käytetään siten, että ennusteiden 

ohjaamiseen voidaan käyttää taloudellisia ja operatiivisia indikaattoreita. Tilastotiedot, 

kuten tuotantoyksiköt, kustannukset työntekijää kohden ja kustannukset myyntiyksikköä 
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kohden, ovat intuitiivisia ja mitattavissa olevia tavoitteita, joita voidaan helposti verrata. 

(Montgomery 2002, 43.) 

 

3.3.2 Kuukausittain vai kvartaaleittain? 

 

Monissa tutkimuksissa (kuten Lynn & Madison 2004; Hansen 2011; Sivabalan et al. 2009) 

jatkuva ennustaminen rajataan kahteen hallitsevaan muotoon, neljännesvuosittaiseen ja 

kuukausittaiseen budjetointiin. Bhimanin et al. (2018, 307) tutkimuksen mukaan 

kuukausittaiset ennusteet ovat huomattavasti herkempiä epävarmuudelle ja odottamattomille 

tapahtumille kuin neljännesvuosittaiset jatkuvat ennusteet. Nämä havainnot tukevat Neelyn 

et al. (2003) tutkimusta, jossa todetaan, että neljännesvuosittaisia jatkuvia ennusteita tehdään 

ensisijaisesti ulkoista raportointia varten ja kuukausittaiset ennusteet sisäistä liiketoiminnan 

ohjausta varten. Tämä viittaa siihen, että kuukausittaisilla ennusteilla on suurempi merkitys 

johdon päätöksentekoon, sillä kuukausittaiset ennusteet mukautuvat toiminnallisesti 

enemmän liiketoimintayksiköiden käytäntöihin ja toimintaan, ja tukevat siten sisäistä 

päätöksentekoa tarjoamalla odottamattomiin tapahtumiin mukautetut ennusteet (Bhimani et 

al. 2018, 307-308.) 

 

Bhimani et al. (2018, 307) tutkivat yritysten motivaatioita jatkuvien ennusteiden tekemiseen 

ryhmittelemällä yritykset kahteen ryhmään: yritykset, jotka tekevät budjetteja (a) 

kuukausittain ja (b) neljännesvuosittain. Segmentointi auttaa ymmärtämään jatkuvan 

budjetoinnin syitä paremmin, koska budjetointi kuukausittain (12 kertaa vuodessa) on 

huomattavasti raskaampaa kuin neljännesvuosittain (4 kertaa vuodessa), ja se voidaan tehdä 

hyvin erilaisista syistä. Bhimani et al. (2018, 307) toteavat tutkimuksessaan, että 

neljännesvuosittaiset ennusteet ovat usein perustana ulkoiselle raportoinnille, mutta niillä 

voi olla vähän merkitystä yrityksen sisäisessä valvonnassa, kun taas kuukausittaiset 

ennusteet tehdään yleensä operatiivisen toiminnan kehittämiseksi. Myös ympäristön 

dynaamisuus ja monimutkaisuus määrää ennustettavien vuosineljännesten tai kuukausien 

lukumäärän (Rickards & Ritsert 2012, 137). Esimerkiksi Neely et al. (2003, 26) havaitsevat, 

että esimerkiksi Volvo suosi neljännesvuosittaista ulkoista ennusteraportointia vastatakseen 

markkinoiden odotuksiin, mutta teki silti myös kuukausittaisia ennusteita suorituskyvystään 

suhdanneliiketoimintansa hallitsemiseksi. 

 



 

34 

 

Lamoreaux (2011, 33) mukaan budjetoidut tavoitteet perustuvat oletuksiin, ja tosiasiat, 

joihin nämä oletukset perustuvat, voivat muuttua myös suhteellisen vakaassakin 

ympäristössä. Nykymaailmassa on melkein mahdotonta ennustaa mitä tapahtuu. Budjetteja 

kuitenkin yleensä päivitetään useammin epävarmoissa ympäristöissä. Bhimani et al. (2018, 

310) toteavat, että yritykset saattavat kuitenkin pitää lyhyempien ajanjaksojen 

raportointikustannuksia kohtuuttomina, vaikka yrityksen taloudellinen epävarmuus on 

suurempi. Vastaavasti yritykset, joiden toimintaympäristö on vakaa, saattavat silti päivittää 

budjetteja useammin, koska jatkuvan budjetoinnin tarkkuus ja / tai ylimmän johdon 

määräykset sanovat niin.  

3.4 Teoreettiset lähtökohdat empirialle 

 

Budjetit ovat pitkäaikaisia taloussuunnitelmia tyypillisesti yhden vuoden jaksolle (Merchant 

& Van der Stede 2003) ja niiden merkitystä on korostettu useissa tutkimuksissa; ensinnäkin 

budjetteja käytetään suunnitteluun ja resurssien jakamiseen, toimintasuunnitelmien 

laatimiseen ja odotettujen tulevien tulosten välittämiseen ulkoisille osapuolille (Merchant & 

Van der Stede 2003; Sivabalan et al. 2009). Toiseksi budjetteja käytetään varmistamaan, että 

kustannukset pysyvät ennalta asetetuissa rajoissa, ja hallitukset hyväksyvät virallisesti 

tulosodotukset ja seuraavat sisäistä edistymistä. Lopuksi vertaamalla budjettitavoitteita ja 

todellisia tuloksia, budjetit ovat vertailupisteitä työntekijöiden ja liiketoimintayksiköiden 

arvioinnissa (Merchant & Van der Stede 2003; Sivabalan et al. 2009). 

 

Budjetoinnin useat käyttötarkoitukset ja se, että budjetointiin ei sovelleta minkäänlaista 

sääntelyä tarkoittaa, että budjettien eri roolien ja sen käytön merkitys yrityksissä saattaa 

muuttua ajan myötä (Becker et al. 2016). Ei ole myöskään yllättävää, että budjettien käytön 

laajuus ja budjettien laatimistapa vaihtelevat huomattavasti yrityksissä (Hoffjan et al. 2012). 

Näin ollen budjetointi herättää säännöllisesti tieteellistä huomiota, etenkin tutkimuksissa, 

joissa keskitytään tekijöihin, jotka selittävät budjetoinnin käytön motivaatioita (Chenhall 

2003; Covaleski et al. 2003; Bhimani et al. 2018; Lau et al. 1995; Hansen & Van der Stede 

2004). Olemassa olevasta kirjallisuudesta on kuitenkin vain vähän apua budjetoinnin 

ymmärtämisessä epävakaiden markkinoiden ja muuttuvan toimintaympäristön yrityksissä. 

 

Budjettien erittäin joustamattoman luonteen vuoksi mm. Ekholm & Wallin (2000) sekä 

Hansen & Van der Stede (2004) toteavat, että budjettien toiminnot täyttävät rationalistisen 
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suunnittelu- ja valvontatarkoituksen, mutta ehdottavat, että budjettien rinnalla on syytä 

käyttää jatkuvia ennusteita operatiivisen suunnittelun ja suorituskyvyn parantamiseksi. 

Jatkuva ennustaminen onkin lisääntynyt huomattavasti eri organisaatioissa, mutta silti 

jatkuvaan ennustamiseen siirtymisen motivaatiota ja sen käytön tarpeita tutkitaan edelleen 

erityisen harvoin (Bhimani et al. 2018, 306.) Näin ollen on mielenkiintoista tutkia lisää, 

ovatko jatkuvat ennusteet mahdollinen ohjausjärjestelmä budjetin rinnalle ja miten ne 

olisivat järkevintä toteuttaa. 

 

Lisäksi aiemmissa tutkimuksissa vain vähän huomiota on kiinnitetty sen ymmärtämiseen, 

miten jonkun tietyn toimialan ominaispiireet vaikuttavat vuotuisen budjetoinnin ja jatkuvien 

ennusteiden koettuun hyötyyn. Tämän vuoksi mielenkiintoista on selvittää, miten 

rakennusalan organisaatiossa budjetin ja jatkuvien ennusteiden käyttö ja hyöty koetaan. 

Tieto vuosibudjetin ja jatkuvien ennusteiden roolista on tärkeää, jotta kehittyvien 

markkinoiden ja muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien yritysten ohjausmekanismit 

ymmärretään kattavammin ja niitä voidaan kehittää. Alla oleva kuva 3 havainnollistaa 

teorian antamia suuntaviivoja tälle tutkimukselle. 

 

 

Kuva 3. Teoreettiset suuntaviivat tutkimukselle 
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4 EMPIIRINEN TUTKIMUS 
 

Tässä kappaleessa esitellään tapausorganisaation toimiala, tutkimuskohteen valinta, 

tutkimuksen aineisto ja tutkimuksen kulku. Lisäksi käsitellään tutkimusmenetelmiä ja 

analysointimenetelmiä. 

4.1 Toimialan esittely 

 

Rakentamisen toimiala reagoi voimakkaasti taloussuhdanteiden muutoksiin, ja erilaiset 

haasteet, joita rakennusalan ympäristö joutuu kohtaamaan toimintansa aikana, tekevät 

kilpailukyvyn säilyttämisen entistä monimutkaisemmaksi laskusuhdanteen aikana. 

Rakennusalalla on myös elintärkeää, että yritykset ovat valmistautuneet taloussuhdanteiden 

nousuun tilanteen hyödyntämiseksi. Toimialalla on kuitenkin edelleen nähtävissä 

reaktiivinen lähestymistapa liiketoimintaympäristön muutoksiin proaktiivisuuden sijaan. 

(Ruddock et al. 2014, 236.) Alla olevasta kuvasta 4 voidaan nähdä, kuinka rakentaminen 

Suomessa seuraa talouden kehitystä.  

 

 

Kuva 4. Rakentamisen volyymi ja Suomen reaaliaikainen bruttokansantuote 

(Tilastokeskus) 

 

Rakennusteollisuus ei ole enää keskittynyt yksittäisen tuotteen - rakennuksen tai fyysisen 

infrastruktuurin - tarjoamiseen, vaan monipuolisiin palveluihin ja parannuksiin ihmisten 

elinympäristöön. Suuret trendit, kuten suorituskykyyn perustuva rakentaminen ja kestävä 

rakennusympäristö, edellyttävät suuria muutoksia. Nämä muutokset merkitsevät toimialalle 
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tarvetta uusille indikaattoreille suorituskyvyn ja taloudellisten vaikutusten mittaamiseksi 

jatkuvasti (Carassus et al. 2006, 169.) Lisäksi rakennusalan kysyntä on johdettua kysyntää, 

jonka taso määräytyy yleensä ulkoisten syiden aiheuttamana. Alalla on oltava erittäin 

joustava vastaamaan laskevan tai nousevan taloudellisen kehityksen aiheuttamiin kysynnän 

muutoksiin, mikä on otettava huomioon yrityksen liiketoimintastrategiassa ja sisäisissä 

prosesseissa (Ruddock et al. 2014, 226.) 

 

Matwiejczuk & Gorustowicz (2017) esittävät artikkelissaan tärkeimmät rakennusalan 

taloudellisen tilan vaihteluihin vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan. 

Tutkimuksen perusteella yrityksen sisäisillä tekijöillä on suurin vaikutus rakennusalan 

yritysten toimintaan ja talouden vaihteluille. Esimerkiksi oikeat johtamis- ja 

hallinnointipäätökset taantuman ja nousukauden aikana, korkeasti koulutettujen 

työntekijöiden saaminen ja jatkuva ympäristön seuranta sekä sisäisesti, että ulkoisesti 

(kilpailu, asiakkaat, toimittajat) luetaan tärkeimmiksi tekijöiksi rakennusalan taloudellisen 

tilan vaihteluihin vastaamiseksi. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on myös nopea 

teknologinen kehitys, joka osoittaa, että teknologisella kehityksellä voi olla merkittävä 

vaikutus maailmanlaajuisesti rakentamisen liiketoimintaympäristöön. Taloudelliset 

vaihtelut rakennusalalla ovat seurausta myös valtion talouden tilasta ja alan riippuvuudesta 

sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Tehokkaiden vastatoimien löytäminen hallitsemattomien 

tekijöiden kielteisen vaikutuksen kompensoimiseksi on erittäin vaikeaa. Talouden 

vaihteluista erityisen riippuvaisen ja herkän rakennusalan vaihtelut näkyvät muun muassa 

yritysten taloudellisen toiminnan tason ja työllisyyden suhdannevaihteluissa. Taloussyklin 

vaikutukset rakennustoimintaan näkyvät myös uusien rakennustöiden tilausten määrässä 

(Ruddock et al. 2014, 226.) Tätä rakentamisen määrän muutosta kuvaa kuva 5 alapuolella.  

 

 

Kuva 5. Rakentamisen määrän muutokset Suomessa (Rakennusteollisuus 2020) 

Finanssikriisi 

”Kuollut vuosikymmen” 
-valtion velkakriisi 
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Sisäisistä tai ulkoisista häiriöistä tai molemmista johtuvat nousu- ja romahdussuhdanteet 

eivät ole epätavallisia missään maassa. Kun globalisaatio hajottaa edelleen rajoja kaikkialla 

maailmassa, yhä useammat taloudet altistuvat yhä enemmän ulkoisille iskuille, jotka 

saattavat laukaista talouden taantuman, mikä voi johtaa yrityksiä konkurssiin tai 

selvitystilaan. Kuten mikään muukaan sektori, rakennusala ei säästy nousu- ja 

laskusuhdanteista. Rakennusalan yritysten on omaksuttava erilaisia strategioita selvitäkseen 

taloussuhdanteissa, jotta voidaan varmistaa näiden yritysten olemassaolo (Lim et al. 2010, 

387-389.) Näillä haastavilla markkinoilla rakennusyritysten tulisi siis omaksua kestäviä 

strategioita, arvioida ja hyödyntää tulevaa kysyntää proaktiivisesti, kehittää omaa 

toimintaansa ja tehdä investointeja riskienhallintaan (Ruddock et al. 2014, 236).  

 

4.2 Tutkimuskohteen valinta 

 

Ottaen huomioon tietotekniikan, digitalisaation ja kaupungistumisen nopean kehityksen, 

tapausorganisaatio on joutunut jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaansa innovatiivisten 

uusien tuotteiden ja palvelujen avulla kilpailuaseman säilyttämiseksi. Tämä jatkuva muutos 

lisääntyvän kilpailun ja nopean teknologisen kehityksen takia on pakottanut yrityksen 

kehittämään sisäisiä rakenteita ja prosesseja, jotka edistävät joustavuutta, sopeutumista, 

innovaatioita ja oppimista. Erityisesti tietotekniikan kehityksen nopeus ja kova kilpailu ovat 

pakottaneet alan yritykset jatkuvasti keksimään itsensä uudelleen yrittäessään varmistaa, että 

sen sisäiset liiketoimintaprosessit kattavat joustavuuden ja sopeutumiskyvyn. (Frow et al. 

2010, 447-448.)  

 

Edellä mainituista syistä tapausorganisaatio tarjoaa uskottavan esimerkin organisaatiosta, 

joka toimii tavoin, joita pidetään nykypäivänä elinehtona markkinoilla selviämiseen. 

Tapausorganisaatio on monikansallinen rakennus- ja palveluorganisaatio ja alansa johtava 

toimija. Se toimii erittäin kilpailukykyisillä globaaleilla markkinoilla, jolle on ominaista 

nopea teknologinen muutos, jatkuva kehitys, lisääntynyt epävarmuus sekä tarve luovuuteen 

ja innovaatioihin. Alla olevat tapausorganisaatiota kuvaavat tekijät selittävät, miksi 

tapausorganisaatio tunnistetaan sopivaksi paikaksi tutkimusta varten: 

 

1. organisaation toimialan muuttuva markkinaympäristö edellyttää budjetointijärjestelmien 

kehittyneisyyttä (Ruddock et al. 2014)  
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2. budjetti näyttää olevan hallitseva piirre liiketoiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa 

[havainnointi 9.9.2020 – 24.2.2021] 

3. toimialaa voidaan pitää epävakaana, joka edellyttää organisaatioilta joustavia sisäisiä 

prosesseja sopeutuakseen muuttuvaan ympäristöön (Duncan 1972) 

4. saavutettavuus 

 

Lisäksi tapausorganisaatio tarjoaa mielenkiintoisen tutkimuspaikan, koska sen budjetointia 

on ollut tarve kehittää ja uusilla valvonta- ja ohjausmekanismeilla on lisääntynyt merkitys 

yrityksen kasvaessa ja liiketoimintaympäristön kehittyessä jatkuvasti. 

 

Rakentamisen toimialalla myös kysynnän ennustamisessa on vaikeuksia; näin ollen 

liiketoiminnan ennustettavuus on tavanomaista heikompaa (Duncan, 1972, 315). Tällaisissa 

olosuhteissa odotetaan tutkimuksen löytävän tilanteita, joissa uudet budjettitekniikat ja 

jatkuvat ennusteet haastavat nykyiset staattiset vuotuiset budjetointijärjestelmät. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan tapausorganisaation budjetointimallia ja mahdollisuuksia 

ottaa käyttöön jatkuvaa ennustamista perinteisen budjetoinnin sijaan tai sen rinnalle. 

Tutkimus heijastaa tapausorganisaation tarvetta kehittää sisäisiä prosesseja vastaamaan alati 

muuttuvaan liiketoimintaympäristöön ja toimialan tuomiin haasteisiin. Tutkimuksen 

tavoitteena on kerätä informaatiota muun muassa tämän hetkisisä budjetointitavoista, sen 

haasteista ja laajuudesta, sekä selvittää eri kysymysten kautta, miten budjetointia voisi 

tapausorganisaatiossa kehittää. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään muun muassa soveltuisiko 

jatkuva ennustaminen tapausorganisaatioon, miten jatkuva ennustaminen olisi järkevintä 

toteuttaa, mitä eri lukuja eri ennustamiseen osallistuvat kokevat tärkeimmiksi ennustaa, 

kuinka tarkalla tasolla jatkuvaa ennustamista kannattaisi tehdä ja mitä hyötyjä tai haittoja 

jatkuvasta ennustamisesta mahdollisesti olisi.  

 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

olennaista runsaat tai rikkaat selitykset ja kuvaukset, jotka syntyvät teoreettisten rakenteiden, 

tietolähteiden ja kontekstien kautta (Tracy 2010, 840-841.) Kvalitatiivisia 

tapaustutkimusmenetelmiä on käytetty metodina myös aiemmissa vastaavissa budjetointia 

ja jatkuvia ennusteita tutkivissa tutkimuksissa kuten Moll & Hoque (2011); Frow et al. 
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(2010); Lorain (2010); Henttu-Aho & Järvinen (2013), joka vahvistaa valitun 

tutkimusmenetelmän sopivuutta tähän tutkimukseen. Kvalitatiivisissa tapaustutkimuksissa 

vältetään yleensä liian yksityiskohtaisia tutkimusmalleja, ja sen sijaan jätetään tilaa 

monimuotoisuudelle ja vapaalle keskustelulle tutkimuskysymyksen laajemman 

ymmärtämisen mahdollistamiseksi. Tapaustutkimukset voivat syventää yleisesti muilla 

tavoin empiirisesti tutkittujen aiheiden ymmärrystä, sillä siinä voidaan havaita 

erityiskysymyksiä, jotka muuten jäisivät huomaamatta yksityiskohtaisissa 

tutkimusmenetelmissä (Lillis & Mundy 2005, 122.)  

 

Tutkimuksen aineisto kerätään puolistrukturoiduin teemahaastatteluin ja havainnoinnilla. 

Puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla haastateltavat pystyvät suhteellisen 

vapaamuotoisesti kertomaan tutkittavaan aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan ja 

mielipiteistään. Tutkimuksessa käytetyn havainnoinnin mahdollistaa tutkijan työsuhde 

tapausorganisaatioon. Tutkijan työnkuva, johon kuuluu oleellisena osana vuotuinen 

budjetointi, mahdollistaa syvällisen ymmärryksen organisaation budjetoinnin nykytilasta. 

Molempien menetelmien käyttö mahdollistaa yksityiskohtaisen selvityksen organisaatiossa 

käytössä olevista budjettimenettelyistä ja käytännöistä. Alla olevaan taulukkoon 3 on koottu 

tutkimuksen ominaisuudet. 

 

Taulukko 3. Tutkimuksen ominaisuudet 

 

Haastattelututkimus ja havainnointi 

Haastateltavien määrä 10 

Tutkimusmenetelmä Puoli-strukturoidut teemahaastattelut ja havainnointi 

Analysointimenetelmät Haastattelu- ja havainnointiaineiston analysointi 

temaattisella sisältöanalyysillä  

Haastatteluaika 

Havainnointiaika 

Tammikuu - helmikuu 2021 

Syyskuu 2020 – helmikuu 2021 (Liite 2) 

Yritysten toiminta-ala Epävarmassa ympäristössä toimiva rakennusalan yritys 

Tavoitteet Tutkia tämänhetkistä budjetointiprosessia, budjetin 

sopeutumiskykyä, budjetoinnin kehittämistä, 

mahdollisuuksia jatkuvien ennusteiden toteuttamiseen, 

jatkuvan ennusteen toteuttamisen keskeisiä 

menestystekijöitä ja esteitä. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan budjetointia tosielämän liiketoimintaympäristössä. Tämän 

tutkimuksen haastateltavat ovat tapausorganisaatiossa budjetointia tekevät ja 

budjettivastuussa olevat henkilöt, mikä on keskeinen edellytys budjetoinnin tutkimiselle. 
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Lisäksi näillä henkilöillä on ainutlaatuinen asema arvioida budjetoinnin arvoa yritykselle, ja 

he ovat keskeisessä asemassa budjetoinnin suunnitteluprosessissa ja sen mahdollisessa 

kehittämisessä. Jokainen tutkimukseen osallistuva osallistuu vuotuiseen budjetointiin 

budjetoinnin eri vaiheissa, sillä tutkimuksessa on tärkeää kerätä näkemyksiä 

organisaatioiden eri tasojen työntekijöiltä budjetoinnin eri vaiheista. Tämän tutkimuksen 

otos edustaa organisaation eri toiminnallisia alueita, kuten myyntiä, asennuspalveluita ja 

taloushallintoa. Haastateltavien valinta mahdollistaa aiempiin tutkimuksiin verraten 

huomattavasti laajemman näkökulman saamisen aiheeseen. Aiemmissa tutkimuksissa kuten 

Lorain (2010) ja Henttu-Aho & Järvinen (2013) aihetta on tutkittu pääosin ainoastaan 

talousosaston näkökulmasta haastattelemalla controllereita ja talousjohtoa. Tutkijan 

havainnointi yrityksessä auttaa tunnistamaan henkilöt, jotka ovat läheisesti mukana 

organisaation budjettiprosessissa. Alla olevassa taulukossa 4 on esitetty tutkimuksen 

haastateltavat. 

 

Taulukko 4. Tutkimuksen haastateltavat 

Haastettelut ja haastateltavien taustatiedot 
     

Työnimike Rooli budjetoinnissa Kokemus alalta Päivämäärä  Kesto 

Aluepäällikkö 
Oman liiketoiminta-alueen budjetointi asetettujen 

tavoitteiden perusteella 
noin 13 vuotta 3.2.2021 38min 

Director, Business 
Control 

Liiketoimintayksiköiden budjettien kokoaminen, 
budjettimateriaalin tuottaminen 

noin 20 vuotta 28.1.2021 36 min 

Liiketoiminnan johtaja A 
Oman liiketoimintayksikön budjetin laadinta ja 

tavoitteiden asettaminen 
> 30 vuotta 29.1.2021 49 min 

Liiketoiminnan johtaja B 
Oman liiketoimintayksikön budjetin laadinta ja 
tavoitteiden asettaminen 

noin 18 vuotta 2.2.2021 1h 18min 

Liiketoiminnan johtaja C 
Oman liiketoimintayksikön budjetin laadinta ja 

tavoitteiden asettaminen 
noin 6 vuotta 2.2.2021 46min 

Liiketoiminnan johtaja D 
Oman liiketoimintayksikön budjetin laadinta ja 
tavoitteiden asettaminen 

noin 20 vuotta 1.2.2021 37min 

Myyntijohtaja A 
Oman segmentin budjetointivastuu ja tavoitteiden 

asettaminen 
> 30 vuotta 26.1.2021 39 min 

Myyntijohtaja B 
Oman segmentin budjetointivastuu ja tavoitteiden 
asettaminen 

> 30 vuotta 29.1.2021 1 h 

Myyntijohtaja C 
Oman yksikön budjetin kokonaisuudesta 

vastaaminen 
> 30 vuotta 28.1.2021 1h 13min 

Talousjohtaja 
Päävastuullinen budjetointiprosessissa ja vastuu 

kokonaisuudesta 
noin 20 vuotta 28.1.2021 29 min 

 

Vaikka ajatus jatkuvien ennusteiden käyttöönotosta organisaatioissa ei ole uusi, 

aikaisemmassa kirjallisuudessa ei juuri ole keskitytty rakennusalan organisaatioihin. Lisäksi 

tässä tutkimuksessa haastatellaan henkilöitä, jotka ovat vastuussa oman yksikkönsä budjetin 

valmistelusta, eikä pelkästään talouspuolen henkilöitä. Lisäksi haastateltavien valinnan 

takana on argumentti siitä, että yrityksen sopeutuminen muuttuvaan 

liiketoimintaympäristöön ja sisäisten prosessien onnistunut mukauttaminen riippuu yhä 
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enemmän näiden organisaation jäsenten luovuudesta ja innovaatioista (Bartlett & Ghoshal 

1993, 29,30). Tutkimus toteutetaan tapausorganisaation perinteisen budjetointiajan jälkeen 

tammi- helmikuussa, jotta budjetointiprosessi on jokaisella haastateltavalla tuoreena 

mielessä. 

 

Tässä tutkimuksessa aiemmin esitelty teoriapohja ja aikaisempi kirjallisuus aiheesta 

muodostavat haastattelujen rakenteen. Tämän työn empiirinen tutkimus on rakennettu 

kolmen pääteeman ympärille, jotka ovat: 

 

1. Perinteinen budjetointi ja sen prosessit tapausorganisaatiossa 

2. Budjetoinnin kehittäminen tapausorganisaatiossa 

3. Jatkuvan ennustamisen merkitys ja sen käyttöönotto tapausorganisaatiossa 

 

Haastattelut koostuvat 15 kysymyksestä (liite 1) koskien liiketoimintaympäristön 

epävarmuutta, budjetointiprosessia, budjettitietojen tarkkuutta, budjetin sopeutumiskykyä ja 

jatkuvien ennusteiden mahdollista käyttöönottoa. Kysymykset suunnitellaan tai sovitetaan 

mahdollisuuksien mukaan aiemmin julkaistuista tutkimuksista (mm. Ekholm & Wallin, 

2000; Hansen et al. 2003; Apanaschik, 2007; Libby & Lindsay, 2007; Lorain 2010; Rickards 

& Ritsert 2012). Uusia haastattelukysymyksiä kehitetään tarpeen mukaan. Alla taulukossa 5 

on esitetty tämän tutkimuksen tietoperustan, tulosten ja haastattelukysymysten linkitys 

toisiinsa. 

 

Taulukko 5. Peittomatriisi 

Tutkimuskysymys Tietoperusta Tulokset 
Haastattelu-

kysymykset 

Miten tapausorganisaation budjetointia 

voitaisiin kehittää? 

2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 

2.2.2; 2.3; 3; 3.1; 

3.2; 3.3; 3.4 

5.1; 5.1.1; 5.1.2; 

5.1.3; 5.2; 5.3 
8;9 

Minkälainen budjetointiprosessi yhtiöllä on 

nyt käytössä ja millä tavalla se on yhteydessä 

yritystä ohjaavaan strategiaan? 

2; 2.1; 2.2; 2.2.1; 

2.2.2; 2.3 

5.1; 5.1.1; 5.2; 

5.3 

1;2;3;4;5;6;

7;8;9 

Mitkä ovat nykymenetelmän hyvät ja huonot 

puolet - vastaako perinteinen budjetointi 

yrityksen tarpeisiin muuttuvassa 

toimintaympäristössä? 

2.2; 2.2.1; 2.2.2 5.1; 5.1.1;5.2; 5.3 3;4;5;6 

Millaisia edellytyksiä jatkuvaan 

ennustamiseen on olemassa? Miten jatkuvan 

ennustamisen käyttöönotto olisi järkevintä 

toteuttaa tapausorganisaatiossa? 

3; 3.1; 3.2; 3.3; 

3.3.1; 3.3.2; 3.4 
5.1.3; 5.2; 5.3 

10;11;12;13

;14;15 
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4.4 Tutkimuksen kulku ja analysointimenetelmät 
 

Haastateltaville lähetettiin haastattelukutsu, jossa kerrottiin, miksi tutkimusta tehdään, mihin 

tarkoitukseen ja miksi haastateltavat olivat valittu tutkimukseen. Haastattelukutsussa 

pyydettiin haastateltavia varaamaan haastatteluille aikaa noin tunnin verran. Lisäksi 

haastattelukutsussa kerrottiin lyhyesti minkälaisista teemoista haastattelut muodostuvat. 

 

Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin joko Teams- etähaastatteluna tai kasvokkain. 

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen haastateltavat saivat itse päättää, halusivatko 

tavata, vai osallistua haastatteluun etänä. Haastatteluita pidettiin yhteensä 10, josta 4 

järjestettiin kasvotusten ja loput 6 etäyhteydellä. Ensimmäisten haastattelujen perusteella 

haastattelukysymysrunkoa selvennettiin kysymysten paremmaksi ymmärtämiseksi ja osa 

kysymyksistä jätettiin pois seuraavista haastatteluista, sillä ensimmäisten haastatteluiden 

aikana huomattiin, että osa kysymyksistä vastasi liikaa toisiaan ja vastauksissa oli toistoa.  

 

Haastattelut alkoivat pyytämällä kutakin haastateltavaa antamaan selvitys asemastaan 

kohdeyrityksessä, taustastaan liittyen haastateltavan kokemukseen alalla ja tehtävistään 

budjetoinnissa. Haastattelut etenivät teemoittain, ja ensimmäisessä teemassa haastateltaville 

esitettiin kysymyksiä heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään liittyen kohdeyrityksen 

nykyiseen budjetointiprosessiin. Seuraavassa teemassa haastateltavia pyydettiin tuomaan 

esille kehitysehdotuksia ja toiveita budjetointiin liittyen. Viimeisessä teemassa 

haastateltavilta kysyttiin heidän mielipiteitään koskien jatkuvia ennusteita ja selvitettiin 

niiden mahdollista käyttöönottoa  ja toteutusta tapausorganisaatiossa. 

 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

ja litteroitiin. Haastattelut kestivät kaiken kaikkiaan noin 8 tuntia ja 10 minuuttia, josta 

litteroitua aineistoa syntyi noin 50 sivua. 

 
Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston analysointi aloitetaan kuuntelemalla aineisto läpi, 

tutustumalla aineistoon ja tekemällä aineistosta muistiinpanoja. Aineisto litteroidaan, 

dokumentoidaan ja kootaan yhteen. Kutakin haastattelua varten laaditaan yksityiskohtaiset 

kirjalliset kuvaukset. Aineisto analysoidaan manuaalisesti käyttäen pääosin temaattista 

sisältöanalyysimenetelmää. Analysointia tehdään purkamalla aineistosta avainsanoja sekä 

mielipiteitä ilmaisevia sanoja vastausten tulkitsemiseksi syvemmällä tasolla ja uusien 

oivallusten saamiseksi. Sisältöanalyysissä aineistosta karsitaan epäolennaiset asiat ja 
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tutkimuksen kannalta olennaiset asiat lajitellaan tutkimusten teemojen mukaan. Lopuksi 

aineisto taulukoidaan teemoittain ja aineistosta eritellään värikoodein toisiaan vastaavia 

vastauksia. Haastattelun vastaukset tehdään tunnistamattomiksi vastaajien 

henkilöllisyyksien paljastumisen estämiseksi. Tutkimuksen tuloksia havainnollistetaan 

aineistosta johdetuilla lainauksilla. Tuloksissa voidaan myös ilmaista yleisesti 

haastatteluissa esiin tulleita kommentteja ilman suoria lainauksia. Havainnointiaineistoa 

saadaan liitteessä 2 mainituissa kokouksissa koskien tapausorganisaation budjetointia. 

Kokouksissa kirjoitetaan muistiinpanoja, joiden pohjalta tuloksia kirjoitetaan auki.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA POHDINTA 

 

Budjetointia tehdään tapausorganisaatiossa tällä hetkellä vuosittain. Budjetti laaditaan 

seuraavalle vuodelle kuukausikohtaisesti, jonka lisäksi tehdään liiketoimintasuunnitelma 

sitä seuraavalle 2 vuodelle. Budjetointiaika sijoittuu perinteisesti syys-tammikuulle ja 

budjetoinnista on vastuussa vaihtelevasti noin 12 henkilöä. Budjetointi alkaa syksyllä, 

jolloin johto arvioi strategiset suunnitelmat ja pitkän aikavälin tavoitteet. Budjetti tehdään 

strategisten suunnitelmien pohjalta, ja budjetti asettaa keskeiset lyhyen aikavälin tavoitteet, 

jotka ilmaistaan budjetissa numeerisessa muodossa. Budjetointi tehdään erikseen ulkoisesti 

vastaamaan ulkomaisen omistajan tarpeita, ja sisäisesti vastaamaan yrityksen omia tarpeita. 

Tässä tutkimuksessa tutkimme sisäistä budjetointia, sillä raamit ulkoiseen budjetointiin 

tulevat yhtiön ulkomaiselta omistajalta. Tapausorganisaatiossa budjetteja ei muuteta kesken 

vuotta, joten muutosten sattuessa budjetit säilyvät ennallaan. Budjetointia käytetään 

yrityksessä pääasiassa toiminnan suunnitteluun, taloudelliseen seurantaan, tavoitteiden 

asettamiseen, resurssien koordinointiin ja palkitsemisen pohjana [havainnointi: 22.9-

9.12.2020.] 

 

5.1 Tutkimustulosten esittely 

 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksesta saadut tulokset. Muiden vastaavien 

tapaustutkimusten mukaisesti tulokset perustuvat ensisijaisesti haastattelutietoihin (esim. 

Hoffjan 2012; Lorain 2010). Tutkimuksesta johtopäätöksien tekemiseksi luotetaan siis 

haastateltavien lausuntojen uskottavuuteen. Lisäksi, kuten luvussa 4 on selitetty, tässä 

tutkimuksessa haastateltavien valinta ja asiantuntijuus osaltaan osoittavat yksittäisten 

lausuntojen luotettavuuden. Tulokset kuvaillaan haastattelurungon mukaisessa 

järjestyksessä teemoittain.  

 

5.1.1 Teema 1: Budjetoinnin nykytila 

 

Tässä osiossa selvitetään budjetoinnin nykytila tapausorganisaatiossa, budjetointiin 

suhtautumista, budjetoinnin haasteita ja hyötyjä sekä budjettien toteutumiseen ja valvontaan 

liittyviä tekijöitä.  

 

Budjetointi nähdään kohdeyrityksessä pääasiassa toiminnan suunnitteluna, henkilöstön 

motivaattorina ja suorituksen arvioimiseen sopivana työkaluna. Lisäksi budjetoinnin 
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koetaan asettavan raamit sille, mitä organisaatiossa tavoitellaan tilikaudella ja miten tuloja 

ja menoja hallitaan tavoitteiden saavuttamiseksi:  

 

“Budjetointia tehdään, jotta meillä olisi joku tieto mihin ollaan menossa ja mitä voidaan 

ehkä investoida tai mitä meidän pitää kehittää. Se on tavallaan semmoista toiminnan 

suunnittelua siitä, mitä me aiotaan tehdä ja mitä se tuo tuloja ja mitä se mitä se vaatii 

sitten menoihin” (Myyntijohtaja A) 

 

Lisäksi budjetointi yhdistetään vahvasti operatiivisiin toimintasuunnitelmiin, ja budjetin 

koetaan olevan johdon ja operatiivisten tehtävien kulmakivi, jota havainnollistaa seuraava 

myyntijohtaja C:n kommentti:  

 

”Budjetoinnilla luodaan alatavoitteet, kasvutavoitteet (mistä kasvu haetaan) ja 

liiketoimintatavoitteet. Se laittaa yksiköiden vetäjät miettimään miten saadaan budjetti 

kasaan ja miten se tavoitetaan. Esimerkiksi budjetti voi vaatia, että saadaan 5 uutta isoa 

asiakasta lisää eikä menetetä yhtään. Sitten mietitään miten ne asiakkaat ja lisämyynti 

saadaan.” (Myyntijohtaja C) 

 

Suunnittelun näkökulmasta kohdeyrityksessä nähdään, että budjetointi on kytketty 

organisaatiota ohjaavaan strategiaan ja budjetointi on yksi keino strategian toteuttamiseen ja 

seurantaan, joka heijastuu sekä talousjohtajan, että Director, Business Control 

kommenteista:  

 

”…budjetointi liittyy tiiviisti toimintaan eli siellä on taustalla aidosti strategisia pohdintoja 

ja asioita mitä halutaan saada aikaan.” (Talousjohtaja) 

 

”Kaikki lähtee tietysti siitä strategiasta mitä meillä on ja sen pohjalta lähdetään luomaan 

tavoitteita tulevalle vuodelle.” (Director, Business Control) 

 

Kohdeyrityksessä budjetointiin käytetään aikaa hyvin vaihtelevasti muutamista tunneista 

jopa muutamiin viikkoihin. Suurin osa vastaajista (50%) sanoi budjetoinnin vievän noin 

viikon, 30% vastaajista sanoi käyttävänsä budjetointiin 3-4 viikkoa ja 20% vastasi 

budjetoinnin vievän muutamista tunneista muutamaan päivään. Budjetoinnin viemää aikaa 
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oli kuitenkin vastaajien mielestä vaikea arvioida, sillä koko prosessi vie organisaatiossa noin 

puoli vuotta, ja aktiivinen työaika budjetoinnin parissa jakautuu eri päiville.  

 

”Budjetointi on noin viikon duuni, mutta sitä vaikea arvioida, kun budjetointiprosessi on 

ripoteltu puolen vuoden ajalle.” (Liiketoimintajohtaja B) 

 

”Budjetointi on kaikista työllistävin prosessi ja vie minulta eniten aikaa, kuukasi menee 

helposti […] Suhteettoman paljon me käytämme aikaa budjettiin, kun kuitenkin enemmän 

verrataan edelliseen vuoteen [suorituskyvyn arvioinnissa].  Mielestäni tehdään liian paljon 

töitä suhteessa siihen, kuinka paljon budjetteja käytetään” (Director, Business Control) 

 

Tapausorganisaatiossa budjetoinnin suurimmat hyödyt muodostuvat budjetin yhteydestä 

tavoitteellisuuteen ja toimintasuunnitelmiin. Alla olevat taulukkoon 6 kootut kommentit 

havainnollistavat myös, että budjetti ja sen asettama päämäärä myös tietyllä tapaa koetaan 

motivoivan tekijöitä. Budjetoinnin hyötynä nousi esiin myös budjettien tuoma seurannan 

mahdollisuus, sekä valmistautuminen numeroiden kautta resursseihin ja niiden 

koordinointiin.  

 

Taulukko 6. Budjetoinnin koetut hyödyt 

Liiketoimintajohtaja 

D 

”Se [budjetointi] tuo tavoitteellisuutta toimintaan ja kertoo mitä kaikilta odotetaan. 

Jonkunnäköinen tavoite pitää olla mihin tähdätään… Se pistää tietyllä tapaa 

porukan yrittämään, että jokaisella on omat tavoitteet mihin tähdätä.”  

Myyntijohtaja C ”Budjetit luovat pohjan sille, kuka tekee, mitä tekee ja miksi tekee. Budjetin 

alatavoitteet kulminoituvat oikeaksi toiminnaksi, kun ihmiset määrittävät mitä 

resursseja ja suunnitelmia tarvitsevat saavuttaakseen nämä alatavoitteet.”  

Myyntijohtaja A ”Toteumaa verrataan kuukausittain budjettiin ja edelliseen vuoteen ja sen avulla 

nähdään, että onko yhtään suunniteltu oikeita asioita ja tietenkin sitten, jos ei 

rupea volyymit täsmäämään tai myydä tarpeeksi, niin sitten pitää miettiä pitäisikö 

kenties tehdä vähän toisenlaisia toimenpiteitä, kun on ajateltu tai pitääkö jossakin 

karsia, että saadaan jonkunlainen tulos aikaan”  

Liiketoimintajohtaja 

B 

”Budjetti luo perusteet toiminnalle ja budjetti antaa oikean päämäärän, joka 

helpottaa päivittäistä toimintaa. Esimerkiksi jos tiedetään että resurssit ovat vähän 

tiukalla ja ennustetaan että tulee kasvua budjettimielessä, voidaan valmistautua 

rekrytointeihin- jos taas toiste päin, jos budjetoidaan vähempi kasvua ja oli vähän 

liikaa jengiä jo valmiiksi, sitten voidaan valmistautua vähentämään resursseja…”  
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Huolimatta useista budjetoinnin tuomista hyödyistä, haastateltavat myös tuovat esiin useita 

budjetointiin kytkettyjä haasteita, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa 7. Budjetoinnin 

suurimmiksi haasteiksi mielletään tapausorganisaatiossa budjettien teko niin aikaisin ja niin 

pitkälle aikavälille, että liiketoiminnassa ja ympäristössä ehtii tapahtua muutoksia, jotka 

vaikuttavat oleellisesti tehtyyn budjettiin. Lisäksi haastateltavat pitää haasteellisena 

realististen tavoitteiden asettamista, kun etukäteen ei voi ennustaa, tapahtuuko seuraavana 

vuonna jotain poikkeavaa. Lisäksi budjetin realistisuuden ja asettamisen haasteiksi koettiin 

liiketoiminnan kausiluonteisuus ja eri liiketoiminta-alueiden alueelliset erot. 

 

Taulukko 7. Budjetoinnin koetut haasteet 

Liiketoimintajohtaja 

B 

”Talousasiat hyppäävät niin nopeasti, eikä tiedetä mitä suhdannesyklit tekevät 

alalle. Jos aiemmin meni muutamassa vuodessa asiat ohi niin nyt tuntuu, että 

menee kvartaaleissa. Lisäksi budjetointia tehdään hyvin aikaisin siihen nähden, 

miten nopeasti asiat muuttuvat.”  

Liiketoimintajohtaja 

D 

”Suurimmat haasteet on määritellä realistiset tavoitteet, kun ei ole tiedossa tuleeko 

jotain poikkeavaa seuraavana vuonna, niin kuin tämä koronatilanne.”  

Liiketoimintajohtaja 

C 

”Yllättävät muutokset, kun esimerkiksi liikevaihto ei ole tasainen koko vuoden ja se 

pyörii pitkälti kesän ympärillä. Jos toukokuun jälkeen ollaan paljon budjetista 

perässä, niin on tosi vaikea enää tehdä mitään radikaalia, joka vaikuttaisi oikeasti 

siihen, että me saadaan suunta käännettyä.”  

Liiketoimintajohtaja 

A 

”Eri liiketoiminta-alueet ovat ailahtelevia, niiden välillä on isoja eroja ja sää 

vaikuttaa suuresti liiketoimintaan. Iso haaste on pystyä näkemään ennuste vuoden 

loppuun asti ja johtaa siitä tavoitteet alueittain.”  

 

Kohdeyrityksessä budjetoinnilla pyritään asettamaan kunkin liiketoimintayksikön tavoitteet, 

koordinoimaan resursseja ja arvioimaan suorituskykyä vertailuanalyyseillä. Lisäksi budjetti 

on suoraan yhteydessä bonuspalkkioihin, jotka osin määräytyvät budjetin saavuttamisen 

perusteella [havainnointi 9.9.2020 – 24.2.2021]. Edellä mainittujen käyttötarkoitusten 

lisäksi haastateltavat kokivat, että budjetoinnilla luodaan liiketoimintaan eräänlaista 

järjestelmällisyyttä, motivoidaan työntekijöitä ja viestitään avoimesti tavoitteista ja 

jalkautetaan strategiaa. Edellä mainittuja budjetoinnin näkökulmia tukevat seuraavat 

kommentit: 

 

”Budjetti tuo järjestelmällisyyttä toimintaan. Silloin jokainen [liiketoiminta]alue tietää 

oman tavoitteensa ja tietää mitä pitää tehdä sen saavuttamiseksi… ja kun meillä on 
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yhteiset palaverit, jossa esitellään budjetit, niin siinähän tulee sitä yhteishenkeä […] ja 

hyvää fiilistä siitä, varsinkin silloin kun onnistumisia tulee.” (Liiketoiminnan johtaja C) 

 

”Budjetti on kätevä keino kertoa jengille asioista ja se toimii viestinnän välineenä siihen, 

miten strategiaa jalkautetaan, ja miten sitä sitten viestitään sijoittajille ja omistajille” 

(Director, Business Control) 

 

Haastateltavien mielestä kohdeyritys tarjoaa pääosin tarvittavat suunnitelmat ja resurssit 

budjetin toteuttamiseksi, sillä budjetin toteuttamisen ja tekemisen koetaan olevan kunkin 

liiketoiminnan vetäjän omalla vastuulla. Haastatteluissa kuitenkin nousi esiin erityisesti, että 

henkilöstöresursseja kaivattiin lisää sekä edistämään kehitettäviä asioita, että työntekijöiksi 

työmaille vastaamaan yllättäviin työvoiman tarpeisiin:  

 

”Suunnitelmat ja resurssit ovat omalla vastuulla, sillä jokainen alue vastaa omasta 

alueestaan. Resurssien osalta voisi olla hyötyä ns. liikkuvasta henkilöresurssista, jos tulee 

eteen tilanne, että on paljon potentiaalisia kohteita [rakennustyömaita], mutta emme pysty 

tarjoamaan koska ei ole tekijöitä, niin olisi hyvä tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja saisi 

mahdollisesti tekijöitä ”lainaan” muualta. Se toki vaatii, että kaikki sitoutuu ja pystyy 

lähtemään avuksi toiselta alueelta.” (Aluepäällikkö A) 

 

Lisäksi myyntijohtaja C:n haastattelussa nousi esiin tarve saada lisää resurssia myynnin 

tukifunktioihin, jotka tukisivat myynnin kasvua esimerkiksi markkinoiden ja hankintojen 

johtamisen kautta:  

 

”Tukifunktioita pitäisi mielestäni olla enemmän. Esimerkiksi hankintaan ja markkinointiin 

ja ne pitäisi olla järjestetty järkevästi, että ne tukisivat myynnin tavoitteita, koska 

tukifunktioilla on suora vaikutus kannattavuuteen ja motivaatioon. Myynnin kasvu ja 

toiminta pitäisi tukea näistä tukiprosesseista.” (Myyntijohtaja C) 

 

Budjetin toteutumisen valvonnassa oli kohdeyrityksessä suuria eroja. Useiden 

haastateltavien kommenttien mukaan johto on enimmäkseen keskittynyt tekemään seurantaa 

verraten toteumaa edelliseen vuoteen ja vähemmän budjettiin.  
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”En seuraa budjettia edes kuukausittain, sillä lähden liikkeelle siitä, että oltaisi joka 

kuukausi parempia kuin edellisvuoden vastaavana kuukautena. Näin vuoden lopussa 

budjetti pitäisi ylittyä, koska budjetin teen edelliseen vuoteen verraten, jolloin budjetti on 

aina isompi kuin edellisvuoden toteuma.” (Liiketoimintajohtaja A) 

 

Budjettivertailun vähyyteen myyntijohtaja C sanoo vaikuttavan se, että budjetit lähtevät 

liikkeelle ylimmästä johdosta, eivätkä ruohonjuuritasolta. Budjettivertailu näyttää olevan 

merkittävää vain, jos budjetti tehtäisiin yksiköiden aloitteesta. Näin ollen ei ole yllättävää, 

että korjaavien toimenpiteiden käyttöönotto poikkeama-analyysin avulla perustuu edelliseen 

vuoteen. Kaiken kaikkiaan poikkeamien käsittelyä koskevat tulokset tukevat havaintoja, 

joiden mukaan edelliset vuodet näyttävät olevan tärkeämpiä vertailukohtia kuin budjetti. 

 

”Budjettivertailua tehdään loppupeleissä hyvin vähän. Kyllä me seuraamme kuinka paljon 

budjetista on kasassa, mutta enemmän verrataan edelliseen vuoteen […] Kun budjetti 

lähtee ylimmästä johdosta liikkeelle, niin budjetin seurannalla ei ole yksikössä kovin 

keskeinen rooli. Edelliseen vuoteen vertailu on paljon suuremmassa roolissa seurannassa 

kuin budjetti, jossa tulee yksi keskeinen ongelma, joka syntyy silloin kun jollain yksiköllä 

on jokin iso liikkuva osa (esimerkiksi yksi iso asiakas tippuu pois ja edellisen vuoden 

luvuissa on tämän ison asiakkaan myynnit).”  (Myyntijohtaja C) 

 

Budjettien seurannan osalta on mielenkiintoisa huomata, että toiset haastateltavista, kuten 

liiketoimintajohtaja D aiempia tuloksia vasten ilmoittivat seuraavansa budjetin toteutumista 

melko tarkastikin kuukausitasolla: 

 

”Kyllä sitä budjettia lukutasolla valvotaan ja seurataan aika tarkastikin kuukausittain 

mutta sitten niitä mitä toimenpiteitä on päätetty, että tehdään silloin strategian muodossa 

budjetointi vaiheessa niin se seuranta ei ole mun mielestä ylipäätään ollut ollut vielä kovin 

hyvällä tasolla” (Liiketoimintajohtaja D) 

 

Tämä liiketoimintajohtaja D:n kommentti tuo esiin myös kehityskohdan strategisten 

tavoitteiden seurannan osalta, sillä kyseisten strategisten linjausten seurannan ei koeta 

olevan riittävän hyvällä tasolla, vaikka budjettien seuranta onkin. 
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Kaiken kaikkiaan talousjohdossa edelliseen vuoteen vertailu nähdään kuitenkin varsin 

positiivisena asiana, kuten talousjohtaja kommentoi:  

 

”Täällä katsotaan paljon kehitystä edelliseen vuoteen mikä minun mielestäni on tosi 

positiivinen asia, koska vaikka budjettia on realistisesti yritetty koota, siellä on aina 

tietyllä tavalla sitten kuitenkin epärealistisia asioita mukana. Se että parannettaisiin aina 

vähän edelliseen vuoteen, niin on erittäin hyvä ja järkevä lähtökohta.” (Talousjohtaja) 

 

Kun haastateltavilta kysytään, miten he hyödyntävät budjettiseurannan tuottamaa 

informaatiota, keskusteluista käy ilmi, että kohdeyrityksen johtajat tarkastelevat 

budjettiseurannassa mitä heidän liiketoiminnassansa tapahtui suhteessa tavoitteisiin, ja 

pyrkivät toimimaan tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian. Esimerkiksi osa johtajista 

analysoi budjettipoikkeamat, jonka lisäksi he yrittävät havaita poikkeaman syyn. Joissakin 

tapauksissa haastateltavat myös laativat toimintasuosituksia. Tämä heijastui usein 

haastateltavien kommentteihin, kuten:  

 

”Jos paljon poiketaan tavoitteesta, etsin selityksen tai syyn miksi ei olla tavoitteeseen 

päästy ja tehdään toimenpiteitä. Esimerkiksi välillä joudutaan tehdä ikäviä toimenpiteitä 

kuten vähentämään henkilöstöä.” (Liiketoiminnan johtaja A). 

 

Samanaikaisesti jotkut haastateltavat osallistuvat päätöksenteon aktiiviseen tukemiseen ja 

osallistuvat myös itse siihen, mitä on tehtävä tavoitteiden saavuttamiseksi, ja arvioivat 

odottamattomien tapahtumien mahdolliset vaikutukset ja miten ne voidaan parhaiten 

käsitellä. Eräs liiketoimintajohtaja (C) kommentoi:  

 

”Meillä käydään tulospalaverit aluevetäjien kanssa kuukausittain, eli joka kuukausi 

esitellään muille se missä mennään ja mikä on tilanne alueittain. Seurataan siis joka 

aluetta ja miten ne kehittyvät ihan alkuvuodesta lähtien ja heti kun huomaa, että joku 

menee väärään suuntaan tai puuttuu myyntiä jostakin, sille asialle pitää heti tehdä jotakin.  

Esimerkiksi joko soitan, menen käymään alueella tai ’nakitan’ sitten jonkun vaikka tiimin 

hoitamaan sen alueen myyntipuolen kuntoon. Jos nähdään että joku alue ei pääse 

budjettiin tai ei ole lähelläkään sitä heti vuoden alusta lähtien niin se, että menee paikan 

päälle tsemppaamaan, on kaikista paras.” (Liiketoimintajohtaja C) 
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Tämä dynaaminen toiminnan suunnittelu ilmenee selvästi kuukausittaisissa 

tulospalavereissa, joissa keskustellaan nykytilanteesta ja ehdotetaan korjaavia tai 

ennaltaehkäiseviä toimia budjetin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tämä toiminnan suunnittelu 

sisältää jatkuvia keskusteluja johtajien ja työntekijöiden välillä organisaation eri tasoilla:  

 

”Jos jäädään budjetista, niin pitää keskustella myyntihenkilöiden kanssa, että missä 

mennään ja mikä vikana ja tavallaan yritetään päästä yksittäisiin asioihin kiinni. Myynnin 

eri raportteja tuote- ja asiaryhmittäin peilataan sinne budjetin lukuihin, että päästään 

niihin eroihin kiinni. Toimii myöskin niin päin, että jos joku puoli vetää hyvin niin siihen 

voisi laittaa vähän kaasua lisää, että vetäisi vieläkin paremmin. Kyllä se on sellaista 

numeroiden kautta ohjausta pääsääntöisesti.” (Myyntijohtaja A) 

 

Kohdeyrityksessä budjettien seurantaa tehdään pääsääntöisesti kuukausittain, ja sen koettiin 

olevan riittävän usein, mutta kehityskohteita havaittiin budjettien seurannan tasosta ja 

toteutustavasta:  

 

”Minusta kuukausittain on hyvä [rytmi seurata budjetteja] isommassa kaavassa, mutta 

sitten yritysten sisällä sitä pitäisi seurata viikoittain, että me olemme siinä päällä, että mitä 

tapahtuu. Esimerkkinä jos meillä on vaikka tavoite jollakin paikkakunnalla huhtikuussa 

saada liikevaihtoa 100t ja me rekrytään sinne asentajia ja me huomataan, että tällä 

asentajamäärällä me emme tule mitenkään pääsemään tavoitteeseen, niin kyllähän me se 

tiedetään jo viimeistäänkin huhtikuun puolessa välissä, että tämä ei tule tapahtumaan. 

…yrityksen vetäjän ja aluevetäjän pitää pystyä reagoimaan sen kuukauden sisällä 

tapahtumiin” (Liiketoiminnan johtaja C) 

 

 

5.1.2 Teema 2. Budjetoinnin kehittäminen 

 

Yksi tärkeimmistä kritiikeistä perinteiselle budjetoinnille on, että se sitoo yrityksen 12 

kuukauden kiinteään sopimukseen, mikä voi olla sopimaton epävarmassa 

liiketoimintaympäristössä (Prendergast, 2000, 14). Dynaamisilla, nopeasti muuttuvilla 

markkinoilla budjettien muotoilulla 12 kuukautta etukäteen on tutkimusten mukaan vähän 

tai ei lainkaan merkitystä (Rickards, 2006, 64). Tämän osion tutkimustuloksissa 
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tarkoituksena on tutkia näitä huolenaiheita ja yrittää löytää kehitysehdotuksia budjetoinnin 

parantamiseksi. Myös erään haastateltavan kommentti tukee edellä mainittua kritiikkiä:  

 

”Maailma muuttuu niin nopeaan, että budjettiluvut ovat auttamattoman vanhentuneita, 

kun budjetti lyödään lukkoon marraskuun lopulla. Budjettiluvut eivät jousta.” (Director, 

Business Control).  

 

Erityisesti projektiliiketoiminnassa haastateltavien kommenttien pohjalta voidaan päätellä, 

että budjetoinnin kehittämiseen sisältyy muun muassa tarve tehdä budjettia lyhyemmällä 

aikajänteellä, johon liittyy valmistautuminen selviytymään odottamattomista tilanteista ja 

tapahtumista. Tämä käy ilmi aluepäällikön kommentista:  

 

”Olisi hyvä, jos budjettia tehtäisiin pienemmällä aikajänteellä ja päivitettäisiin vielä ennen 

sesonkia. Pienillä alueilla edellinen vuosi ei ole kovin hyvä lähtökohta budjettiin, kun 

yksittäiset hankkeet voivat heittää liikevaihtoa ja tulosta hyvinkin radikaalisti. 

Realistisempi lähtökohta budjettiin voisi olla ennemmin 5 vuoden keskiarvo ja siihen 

huomioituna tulevat muutokset.” (Aluepäällikkö) 

 

Lisäksi budjetointiin ja itse budjetointiprosessiin koettiin tarvittavan suoraviivaisuutta, 

yhtenäistä laskentatapaa ja yksinkertaisempaa lähestymistä. Liiketoimintajohtaja B 

kommentoi:  

 

”Mielestäni pitäisi olla joku selkeä ylätaso ja minimitavoite, mihin pitää päästä, mutta se 

voisi olla aina samalla kaavalla laskettu. Esimerkiksi budjetti olisi aina kolmen tai viiden 

vuoden keskiarvo liikevaihdosta ja käyttökatteesta ja niin edelleen. Jos suhdanne on hyvä, 

yritetään parantaa 10%, jos suhdanne on neutraali, yritetään parantaa 5% ja suhdanne 

sukeltaa, niin edellisvuoden toteuma ’miinus’ 5-10%. Sitten tietenkin otettaisi huomioon 

yksittäisiä tekijöitä, jos vaikka jokin uusi liiketoiminta aloitetaan, niin lisätään budjettia... 

Näin saataisiin yksinkertaistettu malli budjetointiin, jossa keskiarvo kuvaa parhaiten aina 

tietyn alueen toimintahistoriaa ja potentiaalia ja jos pyritään siitä parantamaan, niin 

budjetista tulee realistinen. Näin jäisi arvauskerroin pois.” (Liiketoimintajohtaja B) 
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Kommentti myös havainnollistaa tarvetta kehittää budjetointia vastaamaan eri alueiden 

toimintaympäristön vaihteluita ja potentiaalia, sekä kykyä sopeutua vaihteluihin osana 

budjetin hallintaa.  

 

Huolimatta siitä, että budjetointi on pitkälle standardoitu prosessi tapausorganisaatiossa 

[havainnointi 9.9.2020-14.2.2021], haastateltavat paljastavat, että yksittäisten osastojen 

välinen vuorovaikutus budjetin valmistelun aikana ei vielä ole riittävää. Budjetoinnin 

kehittämisessä erityisen tärkeänä pidettiin, että budjetinseurannassa käytäisiin enemmän 

avointa keskustelua ja vuorovaikutusta, joka olisi myös kytköksissä oppimisprosessiin.  

 

”Minun mielestäni avointa keskustelua pitäisi lisätä, että hyvin suoraan vaan tosiasioita 

tunnustellen esitetään missä mennään. Jos joku ei ole budjetissa niin sitten pitää voida 

kysyä, että miksi ei ole ja se on minun mielestäni ihan paras tapa oppia, että on otettu joku 

kanta, budjetoitu jotakin, selitetty että näin tämän teemme ja sitten jos ei mene niin, niin ei 

se mitään. Sitten opitaan siitä, että no miksi ei mennyt ja mikä muuttui siihen nähden mitä 

ajateltiin.” (Talousjohtaja) 

 

Yhtenä tärkeänä kehitysehdotuksena haastatteluissa nousi esiin budjetointitavan muutos 

nykytavasta ”ylhäältä alaspäin” kohti ”alhaalta ylöspäin” – tapaa:  

 

”Mielestäni prosessia pitäisi hioa selkeämmäksi ja budjetin pitäisi lähteä 

ruohonjuuritasolta, joka sitouttaisi henkilöstön paremmin prosessiin ja lopulliseen 

budjettiin.” (Director, Business Control)  

 

Tätä havainnollistettiin myös talousjohtajan kommentissa, joka korostaa, että 

budjetointitavan muutos vaikuttaisi alatason taipumuksen ottaa aktiivisempaa roolia 

budjetoinnissa ja toiminnan ohjauksessa: 

 

”Olisi tärkeää, että hyvin alatasolla koettaisiin budjettivastuuta, eli että 

ruohonjuuritasolla koettaisiin, että budjetti on määritetty, siihen on päästävä ja siihen on 

itse saanut vaikuttaa.” (Talousjohtaja) 
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Tämä budjetoinnin polarisaatio alhaalta ylöspäin heijastaa myös toimialan ominaisuuksia. 

Rakennusteollisuuden lisääntyvä markkinoiden volatiliteetti on lisännyt ruohonjuuritason 

näkemyksen merkitystä ja liiketoiminnan ja kustannusten ketterää suunnittelua, jota tukee 

myyntijohtaja C:n kommentti: 

 

”… sen sijaan että rakennettaisiin budjetti siitä mitä kenttä uskoo, missä se näkee 

mahdollisuuksia ja miltä näyttää eri alueilla asiakas- ja tuoteryhmittäin, niin meille 

sanellaan lopputulos etukäteen mihin pitää päästä. Aika ei myöskään riitä käydä budjetteja 

läpi kunnolla ja siksi budjetointi ei sitouta tekijöitä. Budjetti ei anna täyttä kuvaa mitä se 

antaisi, jos se olisi rakennettu alhaalta ylöspäin. Mielestäni olisi hyvä, jos budjetointi olisi 

hallittu prosessi niin, että tietoa kerätään kentiltä ajoissa, mutta lopullinen budjetti 

laadittaisiin ihan vuoden lopuilla. Prosessin pitäisi siis lähteä ruohonjuuritasolta, jolloin 

budjettia tavoittelevat henkilöt miettivät millä toimenpiteillä, millä resursseilla ja 

minkälaiseen tulokseen he itse pääsevät seuraavana vuonna. Tällöin budjetointi ei 

myöskään hyväksyisi vapaamatkustajia.” (Myyntijohtaja C) 

 

Useat haastateltavat korostivat myös tarvetta paremmalle yhteistyölle kohdeyrityksen 

sisällä:  

 

"Budjetoinnin pitäisi lähteä yhteistyöstä sisäisten asiakkaiden ja oman tuotannon kanssa. 

Oman yksikön myynti riippuu siitä mitä [oman organisaatiomme] urakointiyhtiöt 

ajattelevat tekevänsä seuraavana vuonna ja millä tuotteilla. […] Budjetoinnissa pitäisi siis 

tehdä avointa yhteistyötä heti alkuvaiheessa ja koko osto-myyntiketju purkaa heti alussa. 

Lisäksi pitäisi sopia ’tsekkauspisteitä’ ennen kuin lopulliset budjettiluvut laitetaan kiinni, 

jotta kaikilla ketjun osapuolilla on sama tahtotila ja ajatellut toimintatavat. Näin 

varmistetaan, että kaikki ovat samalla viivalla budjetissa ja ajatukset vastaavat toisiaan.” 

(Myyntijohtaja B)  

 

Lisäksi haastatteluissa korostui tarve saada informaatiota ajoissa budjetoitavan vuoden 

kiinteistä kuluista, jotka vyöryvät konsernitasolta eri liiketoimintayksiöille: 

 

”Olisi tärkeää, että me tiedetään hyvissä ajoin, että kuinka paljon seuraavana vuonna 

tulee kiinteitä kuluja [oman organisaation puolesta] ja miten ne jakautuvat kullekin 
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yritykselle... Tähän kaipaisin läpinäkyvyyttä ja nämä kulut pitää sitten myös viestiä 

eteenpäin alueille, ja kuluille pitää olla perustelu, että mistä ne tulevat.” (Liiketoiminnan 

johtaja C) 

 

Budjetointiprosessin kehittämisestä nousi esiin myös tarve muuttaa budjetointiprosessi 

kaksijakoisuudesta kohti yksiosaista, selkeätä prosessia: 

 

”Budjetointiprosessi on selvästi tämmöinen kaksiosainen ja tuntuu, että nämä osat ovat 

hyvin erillisiä toisistaan. Se, että on kerran jo pohdittu budjettiluvut [ulkoinen budjetti] ja 

sitten pohditaan uudelleen [sisäistä budjettia varten], niin on ehkä huono tapa. Siihen on 

syytä tehdä muutoksia.” (Talousjohtaja) 

 

Budjetointia tukemaan toivotaan myös parempia mittareita budjettilukujen asettamiseksi. 

Erityisesti esiin nousivat muun muassa myyntilukujen budjetointia tukevat tilauskannan 

mittarit sekä toimintaympäristön muutoksia ennakoivat kilpailija-analyysit:  

 

”Toivoisin, että meillä olisi tulevaisuuteen parempia mittareita, kuten paljon meillä on 

tilauskantaa per alue. Markkinoilta meillä on aika hyvin tietoa […] mutta mielestäni 

pitäisi syventyä enemmän siihen, että mistä tulevan vuoden myynti koostuu ja tehdä sen 

tyyppistä tiedolla johtamista enemmän.” (Talousjohtaja) 

 

”Mielestäni olisi mielenkiintoista tehdä kilpailija-analyysiä ja selvittää, että miten meidän 

alallamme muut kilpailijat ovat menestyneet […] kun tuntuu, että me ei tietyissä kohteissa 

enää pienemmille kilpailijoille pärjätä.  En tiedä, onko se sitten tavallaan ison konsernin 

kulurakenne mikä sen tekee vai onko pienissä firmoissa sitten ehkä vähän joustavammat 

pelisäännöt...” (Liiketoiminnan johtaja D) 

 

Osa haastateltavista myös haastoi vuotuisen budjetin hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden 

ottaen huomioon muut tavat, joilla voi toteuttaa muun muassa budjetoinnilla yleisesti tehtyä 

tavoitteiden asetantaa ja seurantaa. Muun muassa Director, Business Control kommentoi:  

 

”Mielestäni budjetointi alkaa itsessään olla jo menneen talven lumia ja joissakin 

yrityksessä siitä onkin jo kokonaan luovuttu. Eli ajaakohan se enää asiaansa, sillä me 
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pystymme strategialla asettamaan tavoitteet ja rullaava ennustaminen käy kätevästi 

seurantaan.” (Director, Business Control) 

 

Yhteenvetoja voidaan todeta, että suurin osa budjetoinnin kehitysehdotuksista liittyvät 

budjetointiprosessin parantamiseen, kuten budjetointitavan muutokseen, yhteistyön ja 

läpinäkyvyyden lisäämiseen, johdonmukaistamiseen ja budjetointiaikaan.  Alla olevaan 

kuvaan 6 on koottu haastatteluista ilmenneet budjetoinnin kehittämisehdotukset 

prosessikaavioon.  

 

 

Kuva 6. Budjetoinnin kehittäminen 

 

5.1.3 Teema 3. Jatkuvat ennusteet 

 

Tässä osiossa esitetään tutkimuksen viimeisestä teemasta, jatkuvista ennusteista johdetut 

tutkimustulokset haastatteluiden pohjalta. 

SeurantaSuunnittelu Budjetointi

Strategia ja pitkän 

aikavälin suunnitelma

Keskustelu eri yritysten ja 

osastojen välillä; 

Näkemykset tulevasta 

vuodesta

Budjettiluvuista 

keskustelu;

- vertailu osastojen ja 

yritysten välillä

- vastaavatko ajatukset 

toisiaan

Tukitoiminnot; rakentamisen ennusteet, taloussuhdanteet, kilpailija-analyysit, tilauskannat, 

asiakashaastattelut, tiedottaminen avoimesti kiinteistä kuluista

Ruohonjuuritason

näkemykset oman alueen 

potentiaalista ja 

toiminnasta

Historiatietojen

tutkiminen, edelliset 

vuodet

Budjettilukujen 

säätäminen keskustelujen 

ja eteentulevien

muutosten perusteella

Ylätavoitteiden

asettaminen

Budjetin asettaminen kun 

kaikki ovat tyytyväisiä; 

mahdollisimman lähellä 

budjetoitavan vuoden alkua

Yhteiset palaverit 

johdon ja 

ruohonjuuritason välillä

AVOIN KESKUSTELU JA VUOROVAIKUTUS

Keskustelu eroista 

toteutuneiden lukujen ja 

budjetin välillä

Toimenpiteistä

päättäminen - tuen 

tarjoaminen

Jatkuva 

parantaminen
Ensimmäiset budjettiluvut 

huomioituna edellisten 

vuosien keskiarvo, yhteiset 

näkemykset ja odotukset 
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Hyödyt ja haasteet 

 

Keskusteltaessa haastateltavien kanssa jatkuvista ennusteista, he mainitsivat, että jatkuvat 

ennusteet auttaisivat heitä reagoimaan paljon nopeammin muutoksiin ja antaisivat heille 

mahdollisuuden olla joustavampia liiketoimintaa ohjatessaan. Tämä ilmenee muun muassa 

yhden myyntijohtajan kommentista:  

 

”Oltaisiin ajan hermolla ja paljon herkempiä reagoimaan sitten markkinamuutoksiin tai 

muihin muutoksiin, jos me tekisimme ennusteita aktiivisesti.” (Myyntijohtaja A). 

 

Lisäksi mm. liiketoiminnan johtaja B:n haastattelusta tuli ilmi, että jatkuvat ennusteet 

saattaisivat vähentää vuotuisen budjetoinnin raskautta, kun budjetin pohjalla olisi jo lukuja 

ja näkemyksiä tulevasta:  

 

”Voi olla, että jatkuva ennustaminen säästäsi aikaa siitä varsinaisesta 

budjetointiprosessista, kun se olisi jatkuvampaa ja sitä tehtäisi sitä mukaa kun asioita tulee 

eteen sen sijaan että se olisi syksyllä iso prosessi.” (Liiketoiminnan johtaja B) 

 

Haastateltavat näkevät erittäin tärkeänä, että tapausorganisaatiossa seurataan aktiivisesti 

ympäristössä ja heidän omassa liiketoimintayksikössään tapahtuvia muutoksia ja puutteita, 

ja niihin vastaamiseksi toimitaan pian. Haastattelut paljastavat, että he käyttäisivät jatkuvaa 

ennustamista operatiivisen johtamisen apuna. Lisäksi haastatteluissa mainitaan, että jatkuvat 

ennusteet tarjoavat paremman kuvan siitä, mitä vuoden lopussa tapahtuu, mikä auttaa 

pysymään tiellä kohti strategisten tavoitteiden saavuttamista:  

 

”Kyllä sitä tietyissä tilanteissa varmaan olisi hereillä sitten vähän aikaisemmassa 

vaiheessa, että jos siihen paneutuisi enemmän kuin useamman kerran vuodessa. Ehkä 

jotain toimenpiteitä ja päätöksiä pystyisi tekemään sitten nopeammin ja näkisi vähän ehkä 

etukäteen pitemmälle sitä tulevaisuutta.” (Liiketoiminnan johtaja D) 

 

Jatkuvien ennusteiden hyödyiksi haastateltavat katsovat myös odottamattomien 

mahdollisuuksien hyödyntäminen silloin kun mahdollisuudet eteen tulevat. Tämä voidaan 

havaita Myyntijohtaja C:n kommentista:  
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”Kaikkein suurin hyöty on muutosten mukaan ottaminen ja jatkuva tarpeen esiintulo, eli 

nähdään mahdollisuus ja reagoidaan siihen heti. Esimerkiksi nähdään mahdollisuus ja 

huomataan että siihen ei riitä resurssit – ei tarvitsisi odottaa seuraavan vuoden 

budjetointiin, että voidaan lisätä budjettiin henkilöstöresurssia vaan voidaan hyödyntää 

mahdollisuus heti ja lisätä resursseja mahdollisuuden hyödyntämiseksi." (Myyntijohtaja C) 

 

Säännöllinen katsaus ennusteisiin ja niiden onnistumiseen toisi myös esiin tärkeän 

oppimisnäkökulman ja herättäisi kysymyksiä kuten: Miksi ennuste muuttui; Miksi tulos 

eroaa viime ennusteesta; Onko jokin oletuksista muuttunut ja Mitä voimme tehdä? Tämän 

analyysin avulla johtajat voivat tehdä nopeasti oikeita, strategian mukaisia päätöksiä ja 

kehittää toimintaa. Jatkuvat ennusteet tarjoavat paremman näkyvyyden ja antavat jatkuvaa 

palautetta toiminnan suunnasta, mikä mahdollistaa toiminnan mukauttamisen. 

Liiketoiminnan johtaja D:n kommentti tukee edellä mainittuja hyötyjä:  

 

”Sen reagoinnin pitää tapahtua heti etenkin, jos joku lähtee väärään suuntaan. […] 

Minusta se ainoastaan kehittää sitä omaa intuitiota ja sitä ennustamista, että kerrotaan 

ääneen ne asiat, että mitenkä sinä luulet, että miten tämä tulee menemään.  Sitten jos 

ennusteet ei osu, pitää itse miettiä, että miten ei osannut ennustaa ja mikä meni pieleen ja 

sitä kauttahan tulee sitä oppimista. Silloin pidetään porukkaa hereillä ja kaikkihan siinä 

oppii, kun niitä [ennusteita] pyörittelee. Sitten tulee niitä ratkaisuehdotuksia, että mitä 

pitäisi tehdä, jos jossakin joku ei toimi.” Liiketoiminnan johtaja D) 

 

Jatkuvien ennusteiden koetaan myös tuovan toivoa tilanteisiin, jossa vuosibudjettiin nähden 

tulos näyttää jo alkuvuodesta huonolta. 

 

”Jatkuvien ennusteiden hyöty on, että silloin kesken vuotta näkisi, että on vielä 

mahdollisuuksia, jos esim. budjettiin nähden kolme ensimmäistä kuukautta vedetään 

hirveästi budjetin alle ja miinusta. Pelkkään budjettiin vertailu voi johtaa siihen, että 

menetetään toivo ja luullaan ettei koko vuodesta tule yhtään mitään, jos alkuvuosi menee 

huonosti.” (Liiketoiminnan johtaja A) 

 

Jatkuvien ennusteiden käyttöönoton esteistä tai jatkuvien ennusteiden haittapuolista 

keskustellessa haastateltavat toivat esiin muun muassa ennusteiden vievän ajan, paineen 
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jatkuvasta ’budjetoinnista’ ja ajattelutavan muuttamisen. Yksi tärkeimmistä kritiikeistä 

jatkuvien ennusteiden käyttöönotolle on, että se voi olla kallista ja aikaa vievää, ellei sitä ole 

suunniteltu järkevästi. Liiketoiminnan johtaja D ilmoitti, että ennusteiden laatimiseen pitäisi 

käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja sen pitäisi olla suoraviivaista:  

 

”Ei varmaan ole tarkoituksenmukaista, että joka kuukausi aluepäälliköt ja 

liiketoiminnanvetäjät käyttävät siihen liikaa aikaa, vaan sen täytyisi olla niin selkeä ja 

yksinkertainen prosessi, että se tulisi vähän niin kuin automaattisesti, vaikka liittyen 

johonkin kuukausittaiseen tuloslaskentaan.  […] useammin kuin kerran vuodessa 

tehtävänä sen pitäisi olla paljon suoraviivaisempaa.” (Liiketoiminnan johtaja D) 

 

Haasteltavat pitävät jatkuvien ennusteiden haasteena myös ajattelutapojen muuttamista, kun 

siirrytään ”vuosiajattelusta” jatkuvan budjetoinnin tapaan. Lisäksi monimutkaisuus ja 

tekemisen raskaus mainitaan myös menestymisen esteenä jatkuvien ennusteiden 

toteutukselle. Lisäksi huomionarvoista on se, että ennusteen tekijän työkokemuksella ja 

tietämyksellä koetaan olevan vaikutusta ennusteiden tekemisen raskauteen. 

 

”Joku saattaa ajatella, että se on raskasta tai turhaa. Ajattelutavan muuttaminen on 

varmasti haasteellista.” (Liiketoiminnan johtaja C) 

 

”Prosessin raskaus ja jatkuva paine budjetoinnista […] Riippuu myös ihmisistä, toisilla on 

varmuus omasta tekemisestä ja ennusteet osataan laatia kokemuksen perusteella, kun 

toiset taas tarvitsevat paljon yksityiskohtia ja taustatietoa ennusteen tekemiseksi. Lisäksi 

haasteena on ymmärryksen saaminen siihen, että pitkällä tähtäimellä se helpottaa työtä. 

Myös haasteeksi muodostuu se, mihin asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet, koska 

mielestäni pitää olla jokin pitkän aikavälin tavoite.” (Myyntijohtaja C) 

 

Haittapuolena jatkuvissa ennusteissa nähdään myös niiden pohjalta tehdyt liian äkkinäiset 

päätökset, kun saatetaan tehdä toimia perustuen johonkin hetkelliseen tilanteeseen.  

 

”Haitta on se, että jatkuvat ennusteet voivat johtaa äkkinäisiin päätöksiin ja vääränlaisiin 

säästöihin esimerkiksi yhden kuukauden hetkellisen erilaisen tilanteen vuoksi. Tällainen 

voi kostautua hetken kuluttua.” (Myyntijohtaja B) 



 

61 

 

Liiketoiminnan johtaja B:n mielestä edellä mainittuun ongelmaan on vastauksena se, että 

kun ennustamista on hetki tehty, siitä on opittu ja saatu kokemusta, jolloin liian äkkinäiset 

päätökset ennusteiden perusteella eivät enää olisi ongelma:  

 

”Kokemus ennustamisesta auttaa, ettei reagoi marginaaliseikkoihin. Tärkeää on, että 

näkee kokonaisuuden ja on asian päällä.” (Liiketoiminnan johtaja B) 

 

Kaiken kaikkiaan havainnot viittaavat siihen, että jatkuvilla ennusteilla on vahvempi 

operatiivista toimintaa ohjaava tarkoitus. Jatkuvat ennusteet ovat työkalu, jolla vahvistetaan 

suorituskykyperusteista kulttuuria ilmaisemalla tarkemmin yksilölliset suoritusodotukset, 

lopullisena tarkoituksena parantaa yrityksen suorituskykyä. Jatkuvat ennusteet myös 

myötävaikuttavat sitoutuneeseen yrityskulttuuriin, työntekijöiden valtuuttamiseen ja 

yrittäjähenkiseen toimintaan. Tätä johtopäätöstä tukevat erilaiset jatkuvien ennusteiden 

käytön hyödyt, jota haastateltavat valaisevat. Alla olevaan taulukkoon 8 on koottu 

haastatteluista esiin nousseet kommentit jatkuvien ennusteiden hyödyistä ja haasteista.  

 

Taulukko 8. Jatkuvien ennusteiden koetut hyödyt ja haasteet 

 

 

Jatkuvien ennusteiden hyödyt ja haasteet 

Haastateltava Hyödyt Haasteet 

Aluepäällikkö 
Tarkempi tieto siitä missä mennään ja oman toiminnan 

ohjaus 
Vie aikaa 

Director, Business 

Control 

Vähemmän työllistävä talouden puolella, sitouttaisi 

aluevetäjät 
Prosessin jouhevuus 

Liiketoiminnan 

johtaja A 

Jatkuva ajanhermolla pysyminen, ajan säästö 

vuosittaisessa budjetoinnissa 

Aidon tavoitteen puuttuminen, joka 

voi johtaa seurannan haasteisiin 

Liiketoiminnan 

johtaja B 
Mahdollisuuksien havaitseminen ajoissa, toivon ylläpito Työmäärä 

Liiketoiminnan 

johtaja C 

Nopea reagointi, yhdessä oppiminen, oman intuition 

kehittäminen 
Ajattelutavan muuttaminen 

Liiketoiminnan 

johtaja D 

Tarkempien ja oikeiden toimenpiteiden tekeminen 

ajoissa, proaktiivinen ote 

Vie aikaa, suoraviivaisuuden 

löytäminen 

Myyntijohtaja A 
Linkittyisi paremmin toimenpiteisiin, estäisi virhearvioita 

ja edistäisi jatkuvaa tiedolla johtamista 

Ajattelutavan muuttaminen, 

ihmisten sitouttaminen prosessiin 

Myyntijohtaja B Auttaisi reagoimaan odottamattomiin tilanteisiin 

Voi johtaa äkkinäisiin päätöksiin ja 

vääränlaisiin säästöihin hetkellisiin 

tilanteisiin reagoimisen vuoksi 

Myyntijohtaja C 
Muutosten mukaan ottaminen, jatkuvan tarpeen esiintulo, 

mahdollisuuksiin ja uhkiin reagoiminen 

Prosessin raskaus, paine ja pitkän 

aikavälin tavoitteiden puuttuminen 

Talousjohtaja 
Oppiminen, kehittyminen, kannan ottaminen ja helpotus 

vuosibudjetointiin. Lisäisi vastuuta alatasolla 
Paine jatkuvasta työstä 
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Ominaispiirteet, jotka vaikuttavat ennustamiseen 

 

Tässä osassa selvitetään, miten tutkimuskohteena oleva organisaatio kokee oman alansa ja 

liiketoimintansa ominaispiirteiden vaikuttavan ennusteiden tekemiseen ja kuinka vaikeaa on 

ennustaa tekijöitä jatkuvia ennusteita laadittaessa.  

 

Rakentamisen trendien vaihtelu ja kausivaihtelut ovat erityisiä ominaispiirteitä, jotka 

haastateltavat mainitsivat vaikuttavan ennusteiden laatimiseen. Lisäksi myös 

maantieteellinen jakautuminen mainittiin yhtenä ennusteisiin vaikuttavana erityispiirteenä. 

 

”Rakentamisen vaihtelu kaiken kaikkiaan, ja suhdanteen jälkijunassa oleminen- toisaalta 

se antaa näkemyksen ajoissa mihin ollaan menossa suhdanteiden perusteella.” 

(Myyntijohtaja C) 

 

”Me elämme liiketoiminta alueilla, jotka ovat maantieteellisesti hyvin hajallaan ja 

markkinatilanteessa aivan eri tilanteessa. Alueelliset erot ovat suuria ja 

markkinamuutokset vaikuttavat pienempiin maaseutukaupunkeihin enemmän kuin 

pääkaupunkiseutuun. Myös sää vaikuttaa eri tavalla, sillä pääkaupunkiseudulla talvi on 

lyhyempi, kun taas muualla suomessa, esimerkiksi pohjoisessa on niin pitkä talvi, että 

työkausi on lyhyt.” (Liiketoiminnan johtaja A) 

 

Liiketoimintayksiköiden välillä oli eroja tilauskannan vaikutuksista ennusteisiin. 

Projektiliiketoiminnassa tilauskannat nähdään tarpeeksi pitkinä, jolloin ennusteita on helppo 

tehdä tilauskannan perusteella, kun taas myyntiliiketoiminnassa tilauskannat sitä vasten ovat 

joillain yksiköillä lyhyitä, jonka vuoksi ennusteiden osuminen on vain arvio.  

 

”Projektiliiketoiminnassa tilauskannat ovat aika pitkiä. Pystytään siis ajoissa nähdä, miten 

tilauskanta jakautuu kuukausille. Säällä iso kuitenkin iso vaikutus, se tuo vaikeutta 

ennustamiseen.” (Director, Business Control)  

 

"Tilaukset tulee niin lyhyellä varoitusajalla, joten [myynnin] ennustettavuus on heikko, kun 

tilauksia ei saa etukäteen. Trendejä voi toki seurata mutta ne ovat vain indikaatioita 

tulevasta.” (Myyntijohtaja B) 
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Toteutus 

 

Avain jatkuvien ennusteiden onnistuneeseen toteuttamiseen on haastateltavien mielestä 

etulinjan tekijöiden tai ”ruohonjuuritason” integrointi ja osallistuminen prosessiin.  

Ruohonjuuritason tekijät auttavat tuottamaan luotettavampia ennusteita ja he tuntevat 

paremmin harjoittamansa liiketoiminnan ja ymmärtävät syvällisesti oman ympäristönsä. 

Lisäksi haastateltavat kokivat, että kun tekijät itse laatisivat ennusteita, he myös sitoutuisivat 

niihin paremmin:  

 

”Ennusteiden pitäisi lähteä kustannuspaikkatasolta alhaalta niin, että tekijäjoukko on 

mukana antamassa ennustetta, jolloin tekijät myös sitoutuvat siihen ihan eri tavalla. […] 

jatkuvalla ennustamisella vallitsevat olosuhteet tulevat lyhyemmällä syklillä paremmin 

näkyville.” (Liiketoiminnan johtaja A) 

 

Lisäksi kun ennuste lähtisi ”alhaalta ylöspäin”, johto kokisi muutosten havaitsemisen ja 

liiketoiminnan muutoksiin reagoimisen helpommaksi:  

 

”Ennuste pitäisi tehdä kustannuspaikkatasolla, jotta pystyn reagoimaan paremmin 

muutoksiin tai virheisiin, koska jos ennuste on yksi iso nippu [eri kustannuspaikkoja] niin 

se ei kerro yhtään mitään. Minulla on 6 kustannuspaikkaa ja niiden välillä on suuria eroja. 

Isosta nipusta on vaikea havaita liikevaihdon tai katteen tekijöitä. Esimerkiksi yksi alue 

[kustannuspaikka] voi kyykätä ja toinen tehdä kovan tuloksen. On tärkeää erottaa mistä 

mikäkin muutos tulee.” (Liiketoiminnan johtaja B) 

 

Viestintä ja avoin vuoropuhelu raportoidaan myös ratkaisevina tekijöinä jatkuvien 

ennusteiden toteuttamisessa. Ne antavat ymmärtää, mikä ohjaa yritystä, ja tarjoavat 

paremman kuvan siitä, mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa ja mitä liiketoiminnan 

ohjaamiseksi oikeaan suuntaan pitäisi tehdä ja aiotaan tehdä:  

 

”Minun mielestäni ennusteilla pitäisi ottaa kantaa siihen, miltä se loppuvuoden tilanne 

näyttää budjettiin nähden tai edelliseen ennusteeseen nähden ja mitkä ovat ne syyt, miksi 

on päätetty muuttaa ennustetta johonkin suuntaan. Koen sen vaiheen tosi hyödylliseksi, 
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että jos ennusteta muuttaa, pitää selittää miksi muutetaan ja mistä se muutos tulee.” 

(Talousjohtaja) 

 

Haastateltavat katsovat, että jatkuvien ennusteiden tekemisessä on rohkaistava 

vuoropuhelua, keskustelua ja oppimista koko organisaatiossa eri tasoilla. Toiseksi, 

keskustelujen voimakkaamman vaikutuksen saamiseksi näyttää olevan tärkeää, että 

poikkeamista keskustellaan erityisesti kasvokkain ja paikan päällä. Tämä pätee erityisesti 

ennusteiden poikkeamiin, jotka johtuvat alueellisista tekijöistä ja jotka ovat sen vuoksi 

johdon vaikutusalueen ulkopuolella.  

 

”Jatkuvat ennusteet ja niiden seuranta pitäisi toteuttaa niin, että aluevetäjät otetaan 

mukaan ja heidän kanssaan käydään kuukausittain keskustelua ennusteista ja ne 

käännetään toiminnaksi. Minusta on tärkeätä, että keskustelua käytäisiin nimenomaan 

paikan päällä, eikä vaan sähköpostilla tai viesteillä.” (Liiketoiminnan johtaja C) 

 

Lisäksi jatkuvat ennusteet tulisi pystyä laatimaan valmiille pohjalle, jotta tekeminen on 

nopeaa ja helppoa, ja jotta eri yksiköiden ennusteet voidaan koota ja yhdistää nopeasti. Näin 

ollen myös johtajat voivat analysoida nykytilannetta ja tehdä asianmukaiset päätökset:  

 

”Ennusteisiin olisi hyvä olla valmis lomake, johon täytetään esimerkiksi liikevaihto- ja 

myyntikate ennuste tietylle aikavälille. Joku voi tarvita jotain työkaluja, että pystyy 

määrittämään luvut. Alueen sisällä ennustetta voisi käydä läpi työntekijöiden kanssa ja jos 

ennuste alkaa näyttämään jotain ihan muuta, kun vuosibudjettiin on tehty, on syytä käydä 

liiketoimintajohtajan kanssa läpi.” (Aluepäällikkö) 

 

Lisäksi ennusteiden tekeminen pitäisi olla jollain tasolla hallittua, ettei ennusteita muuteta 

esimerkiksi marginaaliseikkojen vuoksi:  

 

“Ennusteiden tekijällä pitäisi olla mahdollisuus korjata ennusteita ja nähdä heti 

korjauksen vaikutus. Etenkin alkuvaiheessa pitäisi saada tieto ennustajalle siitä, miten hän 

onnistui ennustamisessa, jonka avulla hän voi kehittyä ja oppia. Ennusteet eivät voi olla 

alkuvaiheessa itseohjautuvia, vaan jonkun pitää hyväksyä ehdotetut muutokset ennusteisiin 

ja kuunnella perusteet muutosten tekemiseksi. Lisäksi pitäisi olla ns. ”hälytysrajat” 
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muutoksille, eli muutoksia voi tehdä tiettyyn rajaan asti, mutta suuremmat muutokset saa 

tehdä vain esimiehen hyväksynnällä.” (Myyntijohtaja C) 

 

Vuotuisen budjetin koetaan kuitenkin olevan niin tärkeä, ettei siitä voida luopua kokonaan. 

Tämä heijastui myös haastatteluissa muun muassa seuraavina kommentteina:  

 

”Katoaako väeltä fokus ja aito tavoite koko vuodelle, ja ollaanko liikaa ’lastuna laineilla’ 

pelkillä jatkuvilla ennusteilla. Ehkä kuitenkin tarvitaan pidempiaikainen linjanveto siitä 

mihin pyritään.” (Liiketoiminnan johtaja A);  

 

”Kuitenkin on hyvä olla olemassa semmoinen vuosibudjetti mikä loppuvuodesta tehdään ja 

sitten sen perusteella laaditaan henkilöille tulos kortteja ja henkilökohtaisia tavoitteita. 

Vuosibudjetti on tietyllä tapaa kuitenkin niihin aika tärkeä pohja mihin nojautua.” 

(Liiketoiminnan johtaja D) 

 

Ennustettavat luvut 

 

Jatkuvien ennusteiden sisältämien ennustettavien lukujen osalta useat haastateltavat 

toivovat, että luvut eivät olisi yhtä yksityiskohtaisia kuin vuosibudjetissa, vaan että ennusteet 

ilmaistaisiin yleensä noin 2-5 indikaattorilla. Useat haastateltavat (kuten myyntijohtajat A ja 

C; aluepäällikkö; liiketoiminnan johtajat B & D; Director, Business Control) esittivät hyvin 

keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ennusteiden laatimiseen. Jatkuvien ennusteiden 

pääindikaattoreiden toivotaan olevan ovat myynti, myyntikate, yleiskustannukset ja 

käyttökate.  

 

”Myynti ja myyntikate. Ei ole järkevää ennustaa järkyttävän tarkasti usein, vaan selkeillä 

yksinkertaisilla luvuilla ilman liikaa pilkkomista. Niin, että se voidaan tehdä 

mahdollisimman helposti ja ei liian monimutkaisella systeemillä. Projekteilla tapahtuva 

toiminta ei saa heikentyä, koska siellä se raha tehdään loppujen lopuksi. Ennusteet eivät 

saa viedä liikaa aikaa.” (Liiketoiminnan johtaja B) 

 

Jatkuvissa ennusteissa eri ennusteita tukevilla tiedoilla näyttää olevan erityisen tärkeä rooli 

ennusteiden tekemisessä. Näiden keskeisten lukujen ennustamisen ja määrittämisen tueksi 
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haastateltavat kokevat tarvitsevansa muitakin tunnuslukuja ja tietoja, kuten olemassa oleva 

tilauskanta, kiinteät kulut, historiatieto, markkinatilanne, tarjouskanta, raaka-ainehintojen 

käyttäytyminen, asiakashaastattelut ja erilaiset suhdanne-ennusteet sekä resurssien 

riittävyys. Alla olevat kommentit havainnollistavat edellä mainittuja havaintoja: 

 

”Pitäisi tietää sen hetkinen status tuloksessa, eli mikä toteutunut tulos on ja mikä 

tilauskanta on. Lisäksi on hyvä tietää tarjouskanta, henkilöresurssit ja miten näyttää 

markkinat kehittyvän, sekä onko hiljaista tietoa markkinoilla ja kilpailijatieto” (Director, 

Business Control) 

 

”Niitä ihan samoja tietoja kuin mitä me saamme budjetoinnin yhteydessäkin eli 

rakentamisen määrän muutos, mitä rakennetaan ensi vuonna Suomessa ja mihin päin 

ollaan menossa. Lisäksi tarvitaan asiakastietoja mitä nyt totta kai saadaan suoraan 

asiakkailta, eli yritetään selvittää mihin asiakas on menossa ja onko ne hankkimassa lisää 

vai onko ne kenties jostakin luopumassa. Ja sitten tietenkin se, että onko tulossa uusia 

tuotteita myyntiin tai mitä markkinoille on tulossa uutta mikä voisi vaikuttaa meidän 

myyntiimme.” (Myyntijohtaja A) 

 

”Edellinen vuosi, raaka-ainehintojen käyttäytyminen ja sisäisten asiakkaiden 

käyttäytyminen.” (Myyntijohtaja B) 

 

Rytmi ja ajanjakso eteenpäin 

 

Lähes kaikki haastateltavat katsoivat, että jatkuvia ennusteita kannattaisi tehdä 

kuukausittain. Syinä mainittiin muun muassa se, että muutoksia ympäristössä tapahtuu 

nopeasti ja ennustetarkkuus kärsisi pidemmillä aikaväleillä.  

 

”Jos ennusteiden tekeminen on tehty kohtuu helpoksi niin sitä voisi tehdä kuukausittain. 

Pidemmillä aikaväleillä ennusteisiin alkaa tulemaan niin isoja muutoksia, että ennusteiden 

muuttaminen voi alkaa ahdistaa ja sitten siitä tulee sanomista miksi ennustetta ei ole tehty 

tai muutettu aiemmin. Jo kolmessa kuukaudessa ehtii tapahtua niin paljon, että muutokset 

ovat todella isoja. Silloin on myös vaikeampi löytää syitä, miksi on mennyt huonommin tai 
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paremmin kun on vaikea muistaa, että mitä 3 kuukautta sitten tapahtui.” (Liiketoiminnan 

johtaja B) 

 

Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että kohdeyrityksessä ennusteiden tekeminen 

12 kuukautta tai enemmän eteenpäin on hankalaa, eikä ennuste näin pitkälle tehtynä olisi 

realistinen. Tätä havainnollistaa aluepäällikön kommentti:  

 

”12 kuukautta on liian pitkä, jos sillä pyritään siihen, että se ennuste oikeasti perustuu 

johonkin ja luvut ovat realistisia.” (Aluepäällikkö) 

 

Haastateltavat ehdottivat useita eri käytäntöjä siihen, kuinka kauas ajassa eteenpäin 

ennusteita kannattaisi aina jatkuvasti tehdä. Eri ehdotuksista päätellen kohdeyritykseen 

sopisi lyhyemmän aikavälin malli, jossa ennusteita tehdään aina 6 kuukautta eteenpäin niin, 

että ensimmäiset 3 kuukautta ennustetaan tarkasti olemassa olevan tilauskannan ja muiden 

tietojen mukaan, ja seuraavat 3 kuukautta ennustettaisiin hieman ”löyhemmin”:  

 

”Tilauskanta meillä on noin neljä kuukautta eteenpäin maksimissaan, jolloin on vaikea 

ennustaa pidemmälle. Tarkasti ei voida antaa ennustetta kuin kvartaali eteenpäin. Siitä 

pidemmät ennusteet menevät arvaamiseksi, kun ei tiedetä, kuinka paljon meillä on töitä.” 

(Liiketoiminnan johtaja A) 

 

Lisäksi osa haastateltavista halusi tuoda esille, että vuoden alussa ennusteita on hyvin vaikea 

tehdä edes kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin, ja ennusteisiin liikaa nojautuminen vuoden 

alussa voi johtaa vääriin päätöksiin liiketoiminnan ohjauksen kannalta. Tämä huomioon 

ottaen heti alkuvuodesta ennusteisiin ei kannata nojautua liiaksi:  

 

"Kvartaalitaso voi olla arvio mihin mennään, mutta alkuvuosi on niin vaikea ennustaa, 

eivätkä vuoden ensimmäiset kuukaudet kerro maailmasta mitään, joten jos niihin 

kuukausiin takertuu, joudutaan ihan vääriin päätöksiin." (Myyntijohtaja B) 
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5.2 Pohdintaa tuloksista 

 

Tässä alaluvussa pohditaan tutkimuksesta saatuja tärkeimpiä tuloksia työssä esitettyä 

teoreettista taustaa ja aiempia tutkimustuloksia vasten. Yleisesti ottaen tästä tutkimuksesta 

saadut tulokset vastaavat pitkälti aiempien tutkimusten tuloksia, mutta myös uusia 

havaintoja voidaan nostaa esille aineiston perusteella. 

 

Pohdinnalla pyritään saamaan myös käsitys siitä, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

tutkimustuloksilla on aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen ja mistä ne voisivat johtua. 

Alaluvussa tarkastellaan myös millaista uutta tutkimustietoa saadut tulokset antavat ja miksi 

saadut tulokset ovat tärkeitä. 

 

Perinteinen budjetointi 

 

Budjetointi nähdään kohdeyrityksessä pääosin talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä 

suorituksen arvioimiseen ja henkilöstön motivointiin sopivana työkaluna. Nämä tekijät 

ovatkin Covaleskin et al. (2003, 3) ja Jensenin (2003, 379) tutkimusten mukaan yhdet 

tärkeimmistä syistä tehdä vuotuista budjetointia. Toiminnan suunnittelun näkökulmasta 

kohdeyrityksessä nähdään, että budjetointi on kytketty organisaatiota ohjaavaan strategiaan 

ja budjetointi on yksi keino strategian toteuttamiseen ja seurantaan. Ketokiven ja Castañerin 

(2004, 350) mukaan budjetin perustavoite pitäisikin olla tarjota keino, jolla johtajat voivat 

tarttua abstraktiin ja monimutkaiseen strategiaan. Tulos on linjassa Libbyn & Lindsayn 

(2010, 64) tutkimuksen kanssa, jossa todetaan budjetointiprosessin olevan yksi tärkeimmistä 

menetelmistä strategian toteuttamisessa ja strategian viestimisessä työntekijöille. Tämän 

tutkimuksen tulokset osoittavat, että useiden tutkimusten (Ekholm & Wallin, 2000; Neely et 

al.  2003 sekä Rickards 2006) kritiikki siitä, että budjetti ei linkity strategiaan ei ole 

tutkimuksen tapausorganisaatiossa vuotuista budjetointia kritisoiva tekijä. 

 

Kohdeyrityksessä budjetointiprosessin koettiin olevan melko työllistävä ja aikaa vievä 

prosessi. Haastateltavista osa mainitsi, että budjettien tekoon käytetään huomattavan paljon 

aikaa suhteessa siihen, kuinka paljon budjetteja käytetään. Esimerkiksi suorituskyvyn 

seurannassa monet haastateltavat mainitsivat tekevänsä seurantaa vertaillen enemmän 

edelliseen vuoteen kuin budjettiin. Kyseiset tulokset heijastavat osin aiempien tutkimusten 
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tuloksia (De Leon et al. 2012; Hope & Fraser 2003; Ekholm & Wallin 2000; Neely et al. 

2003), joissa todetaan budjetointiprosessin olevan hankala ja työläs, eikä välttämättä 

hyötysuhteeltaan vastaa siihen käytettävää aikaa. Tutkimuksen tapausorganisaatiossa 

budjetointi ei kuitenkaan keskimäärin vie niin paljon aikaa, kuin aiemmissa tutkimuksissa 

(kuten Hansen 2011; Hope & Fraser 2003; Neely et al. 2003) on käynyt ilmi. Syynä 

vähempään ajankäyttöön voidaan mainita, että kun budjetti lähtee tapausorganisaatiossa 

ylhäältä alaspäin, niin keskitason johtajien ja ruohonjuuritason tekijöiden ei tarvitse käyttää 

aikaa miettiäkseen, mikä budjetti olisi ja miten budjetti kasaantuisi, kun he eivät itse arvioi 

millä resursseilla ja toimenpiteillä ja minkälaiseen tulokseen he pääsisivät ottaen huomioon 

oman alueensa markkinatilanteensa. Budjetointiprosessi todennäköisesti veisi enemmän 

aikaa tapausorganisaatiossa, mikäli se tehtäisiin alhaalta ylöspäin, mutta silloin 

todennäköisesti budjetti olisi myös tarkempi ja sitouttaisi oikeat ihmiset budjetin 

tavoittelemiseen.   

 

Haastatteluissa vastaajia pyydettiin arvioimaan budjetoinnin hyödyllisyyttä heidän omasta 

näkökulmastaan. Aiempien tutkimusten perusteella budjetoinnin hyödyiksi on mainittu 

budjetoinnin tuoma helpotus suunnitteluun (talouden suunnittelu, koordinointi, resurssien 

kohdentaminen ja operatiivisten toimien määrittäminen) (Booth et al. 2009; Covaleski et al. 

2003; Bhimani et al. 2018); budjetoinnin mahdollistama arviointi (palkitseminen, 

motivaatio) (Hansen & Van der Stede 2004); ja valvonnan näkökulma (Lau et al. 1995; 

Sivabalan et al. 2009.) Tämän tutkimusten tulosten perusteella vaikuttaisi, että haastateltavat 

kokevat budjetoinnin suurimman hyödyn olevan kytketty toiminnan suunnitteluun ja 

seurantaan sekä henkilöstön motivointiin budjetin antaman päämäärän ja suunnan kautta. 

Lisäksi budjetilla sanottiin olevan rooli tavoitteiden avoimessa viestinnässä ja strategian 

jalkauttamisessa. Aiempien tutkimusten mukaan (Bunce et al. 1995, 256) erityisesti näiden 

toiminnallisten ja ei-taloudellisten tekijöiden budjetoinnin tärkeys korostuu varsinkin alati 

muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa myös tapausorganisaatio toimii. 

 

Tässä tutkimuksessa kohdeyrityksen haastateltavat näkivät budjetoinnin haasteina lähinnä 

sen, että budjetti tehdään niin aikaisin, että kun se on laadittu, taloudessa tai ympäristössä on 

ehtinyt tapahtua jotain, joka on ristiriidassa tehtyjen oletuksien kanssa, jonka vuoksi budjetit 

eivät ole enää kelvollisia. Tulos on linjassa muun muassa Hansenin (2011), Hopen & 

Fraserin (2003), Lamoreauxin (2011) ja Meyersin (2004) tutkimusten kanssa, joiden mukaan 
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budjetti ei pysy mukana toimintaympäristön nopeissa ja ennalta-arvaamattomissa 

muutoksissa ja luvut, joiden pohjalta budjetti tehdään ovat usein vanhentuneita. Lisäksi 

haasteeksi koettiin budjetin tekeminen niin pitkälle aikavälille, että arvioiminen miltä 

seuraavan vuoden loppu näyttää, koettiin olevan täyttä arvailua. Samankaltaisia tuloksia 

ilmeni Rickardsin (2006, 64) tutkimuksesta, jossa kävi ilmi, että budjetit jättävät huomiotta 

markkinoiden epävakauden: dynaamisilla, alueellisilla tai globalisoituneilla markkinoilla, 

joille on ominaista nopeasti muuttuvat, hyvin yksilölliset asiakasvaatimukset ja muut 

erityiset vaikutteet, budjettien laatiminen 12-15 kuukautta ennen todellisia liiketoimia johtaa 

usein vääriin arvauksiin. Useimpien haastateltavien mielestä vaihtelevissa olosuhteissa, kun 

talousennusteet muuttuvat viikosta toiseen, yhden luotettavan budjetin kehittäminen 

liiketoimintayksiköiden koordinoimiseksi ja koko tilikauden kehityksen seuraamiseksi on 

erittäin vaikeaa. Lisäksi haasteiksi koettiin liiketoiminnan kausiluonteisuus ja eri 

liiketoiminta-alueiden alueelliset erot. Perinteisen budjettiprosessin seuraaminen voi olla 

jopa tuottamatonta, jonka vuoksi useat haastateltavat tekevät vertailua edelliseen vuoteen 

huomattavasti enemmän kuin budjettiin.  

 

Budjetoinnin kehittäminen  

 

Becker et al. (2016) toteavat, että organisaatiot, jotka haluavat vähentää ympäristöön 

liittyvää epävarmuutta, pyrkivät toteuttamaan tarkempia ja realistisempia suunnitelmia 

jatkuvasti. Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vaikka haastateltavat kokevat 

realististen suunnitelmien, ajan hermolla pysymisen ja reagointinopeuden olevan erittäin 

tärkeitä tekijöitä, nykyinen budjetointitapa ei täysin pysty vastaamaan niihin. Tutkimus 

paljastaa kaiken kaikkiaan, että suunnittelun ja budjetoinnin tarkkuutta on vielä 

parannettava. Haastateltavien mielestä ympäristössä tapahtuvia muutoksia on suhteellisen 

vaikea huomioida budjetissa ja luotettavien ennusteiden tekeminen on melko vaikeaa, koska 

markkinoiden muutoksia ei ole helppo ennakoida ja raaka-aineiden hintojen kehitystä on 

vaikea arvioida.  

 

Yhtenä tärkeänä kehitysehdotuksena haastatteluissa nousi esiin budjetointitavan muutos 

nykytavasta ”ylhäältä alaspäin” kohti ”alhaalta ylöspäin”- tapaa, joka johtaisi siihen, että 

budjettivastuuta koettaisiin jo hyvin alatasolla. Näin ollen budjetti laadittaisiin siitä mitä 

tekijäjoukko uskoo, missä se näkee mahdollisuuksia ja miltä näyttää eri alueilla asiakas- ja 
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tuoteryhmittäin. Silloin myös budjettia tavoittelevat henkilöt miettivät millä toimenpiteillä, 

millä resursseilla ja minkälaiseen tulokseen he pääsevät seuraavana vuonna ja sitoutuisivat 

budjettiin paremmin. Libbyn & Lindsayn (2010, 60) tutkimuksen perusteella yksi 

yleisimmistä budjetoinnin kehittämiskohteista on juurikin se, että budjetointia tehtäisiin 

alhaalta ylöspäin ja yritys osallistaisi etulinjan johtajat koko budjetointiprosessiin. Lisäksi 

yrityksen tulisi käyttää jatkuvia ennusteita täydentääkseen perinteisen budjetoinnin jättämää 

vajetta muutoksiin vastaamiseksi. Edellä mainittu budjetointitavan muutos johtaisi siihen, 

että tulosten tuottamisesta vastuussa olevien liiketoimintayksiköiden ja henkilöstön ei enää 

odoteta saavuttavan ennalta määriteltyjä, sisäisesti valittuja taloudellisia tavoitteita. Sen 

sijaan yrityksen jokaista liiketoiminnan osaa arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin sen 

suorituskyky vertautuu heidän itse olettamaan suorituskykyyn ja näin ollen 

liiketoimintayksiköt muuntuvat kohti yrittäjämäisempää asemaa. Näin myös strategiasta 

tulee ruohonjuuritason pyrkimys. 

 

Lisäksi haastatteluissa tuli ilmi tarve tehdä budjettia lyhyemmällä aikajänteellä ja päivittää 

budjetteja ennen sesonkia, johon liittyy valmistautuminen selviytymään odottamattomista 

tilanteista ja tapahtumista. Tätä kehityskohdetta tukee Hopen & Fraserin (2001, 22-23) 

tutkimus, jonka mukaan yksi budjetoinnin arvoa laskeva tekijä on se, että budjetoinnin 

aikahorisontti ei ole sidoksissa liiketoiminnan "rytmiin" – olisi esimerkiksi järkevää soveltaa 

pitkää aikahorisonttia suhteellisen vakailla aloilla ja lyhyttä aikahorisonttia nopeasti 

muuttuvilla aloilla.  

 

Itse budjetointiprosessiin toivottiin tapausorganisaatiossa suoraviivaisuutta, yhtenäistä 

laskentatapaa ja yksinkertaisempaa lähestymistä budjetin tekoon. Asetettavien 

budjettilukujen osalta ehdotettiin, että budjetissa olisi selkeä ylätaso ja minimitavoite, jotka 

laskettaisiin aina samalla kaavalla, joka yhdenmukaistaisi budjetointia. Bunce et al. (1995, 

258-259) mainitsevatkin tutkimuksessaan, että onnistuneessa budjetointiprosessissa 

tunnistetut tekijät sisältävät pyrkimisen yhdenmukaisten toimintamallien rakentamiseen, 

joka saavutetaan yksiselitteisellä budjetointiprosessilla ja ylimmän johdon osallistumisella 

prosessiin. Eräs haastateltava ehdotti, että budjetointiin kehitettäisiin yksinkertaistettu malli, 

jossa budjetti laskettaisiin joka vuosi samalla tavalla. Myös Libbyn & Lindsayn (2010, 60) 

mukaan yrityksen tulisi valmistella alun perinkin vähemmän yksityiskohtaiset budjetit ja 

päivittää niitä säännöllisesti jatkuvien ennusteiden avulla. 
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Lisäksi kehittämisen kohteeksi mainittiin paremman yhteistyön, avoimen keskustelun ja 

vuorovaikutuksen lisääminen kohdeyrityksen sisällä. Haastateltavat toivoivat esimerkiksi, 

että konsernin eri yritykset tekisivät budjetoinnissa enemmän yhteistyötä, sillä eri yritysten 

toimet vaikuttavat toisiinsa tapausorganisaation sisällä. Haastateltavien mielestä 

tiedonkulkua pitäisi parantaa asennuspalveluyritysten ja myyntiyritysten välillä, sekä 

tuotantoyksikön ja myyntiyritysten välillä. Budjetit toivottaisiin laadittavan tiiviissä 

yhteistyössä ja avoimen keskustelun ilmapiirissä, jolloin koko organisaatio olisi samalla 

aaltopituudella seuraavasta vuodesta. Lisäksi avoimempaa keskustelua ja parempaa 

informaatiota toivottiin budjetoitavan vuoden sellaisista kiinteistä kuluista, jotka vyöryvät 

tapausorganisaation hallinnosta tytäryhtiöille. Edellä mainitut kehittämisehdotukset 

heijastavat Buncen et al. (1995, 258-259) tutkimusta, jonka mukaan budjetoidut tavoitteet 

voidaan saavuttaa vain edistyneellä prosessilla, joka on suuntautunut yksittäisiin 

liiketoimintaprosesseihin ja perustuu tehokkaaseen suunnitteluun ja yhteistyöhön eri 

osastojen välillä. 

 

Budjetointia tukemaan toivottiin myös parempia mittareita budjettilukujen asettamiseksi. 

Erityisesti esiin nousivat muun muassa myyntilukujen budjetointia tukevat tilauskannan 

mittarit sekä toimintaympäristön muutoksia ennakoivat kilpailija-analyysit. 

 

Jatkuvat ennusteet 

 

Tutkimuksen teoriaosuudesta ja aiemmista tutkimustuloksista voidaan havaita, että yritykset 

käyttävät jatkuvia ennusteita selviytyäkseen perinteisen budjetoinnin heikkouksista 

liiketoiminnan paremman hallinnan saavuttamiseksi. Jatkuvien ennusteiden sanotaan 

vastaavan paremmin epävakaassa toimintaympäristössä toimivien yritysten tarpeisiin (esim. 

Clark & McCracken 2009, 379; Ekholm & Wallin 2000, 536). On ilmeistä, että jatkuva 

suunnittelu, reaaliaikainen reagointi ja talouden seuranta johtaa tarkempaan liiketoiminnan 

ohjaukseen ja oikeampiin päätöksiin. Mutta näiden lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, 

että jatkuvien ennusteiden ajateltiin lisäävän henkilöstön sitoutuneisuutta tavoitteiden 

saavuttamiseen ja tuovan toivoa tilanteisiin, joissa kiinteä vuosibudjetti on asettanut korkean 

tavoitteen, jonka saavuttamisen huomataan olevankin vaikeaa ympäristössä tapahtuneiden 

muutosten vuoksi. 
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Jatkuvan ennusteen avulla yritykset voivat jatkuvasti tarkistaa, ovatko ne oikealla tiellä vai 

eivät, seurata toimintaansa ja investointitasoja sekä vahvistaa resurssien saatavuuden (Lorain 

2010). Kohdeyrityksessä jatkuvien ennusteiden katsotaan olevan toimintakeskeisiä; niitä 

pidetään pääosin ohjausmekanismina ja niiden käyttö yhdistetään operatiiviseen 

päätöksentekoon. Myös Hansen & Van der Stede (2004, 433) havaitsevat, että operatiivisen 

suunnittelun suorituskyky kasvaa jatkuvien ennusteiden avulla. Useiden haastateltavien 

mielestä perinteisellä budjetoinnilla on kuitenkin edelleen tärkeä rooli suorituskyvyn 

arvioinnissa, motivoinnissa ja päämäärän asettamisessa. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä 

vuosibudjettia pidetään viitteenä ja saavuteltavana päämääränä, todellisia tuloksia verrataan 

budjettiin ja kannustinpolitiikka liittyy tiiviisti budjetissa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. Siksi tutkimuksen haastatteluista voidaan päätellä, että jatkuvat ennusteet 

ovat hyvä lisä perinteiseen budjetointiprosessiin, mutta ne eivät voi korvata sitä kokonaan. 

Jatkuvat ennusteet eivät yksin kata arviointi- ja motivaatiotoimintoja, jotka ovat 

välttämättömiä yrityksen sisäisen tehokkuuden kannalta. Havainto tukee Ekholmin ja 

Wallinin (2000) tutkimusta, jonka mukaan yritykset korvaavat tai täydentävät perinteisen 

budjettinsa jatkuvilla ennusteilla lähinnä operatiivisen suunnittelun ja budjetoinnin 

parantamiseksi. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että jatkuvien ennusteiden toteuttamisessa erittäin tärkeänä 

pidetään sitä, että ennusteet lähtisivät ”alhaalta ylöspäin”, ns. ruohonjuuritasolta, jolloin itse 

”tekijäjoukko” olisi mukana antamassa ennustetta, joka johtaisi siihen, että etulinjan tekijät 

myös sitoutuisivat ennustettuihin tavoitteisiin huomattavasti paremmin. Ruohonjuuritason 

tekijöiden myös koetaan tekevän luotettavampia ennusteita koska he tuntevat paremmin 

harjoittamansa liiketoiminnan ja ymmärtävät syvällisesti oman ympäristönsä. Lisäksi kun 

ennuste lähtisi alhaalta, esimerkiksi kustannuspaikkatasolta, johtajat pystyisivät paremmin 

reagoimaan muutoksiin tai virheisiin, kun ennusteet olisivat pilkottuna pienempiin osiin ison 

kokonaisuuden sijaan.  

 

Ennusteiden toteuttamisessa nousi tärkeänä tekijänä vuorovaikutteinen keskustelu 

ennusteista, oletuksista ja toimintasuunnitelmista. Haastateltavat katsovat, että jatkuvien 

ennusteiden tekemisessä on rohkaistava vuoropuhelua, keskustelua ja oppimista koko 

organisaatiossa eri tasoilla. Vuoropuhelun nähdään auttavan ymmärtämään, mikä ohjaa 

yritystä ja mitä liiketoiminnan ohjaamiseksi oikeaan suuntaan pitäisi tehdä ja aiotaan tehdä. 
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Lorainin (2010, 179) tutkimuksen mukaan kilpailukykyisten yritysten tulisikin jatkuvasti 

havaita markkinamuutokset, sopeutua uusiin ympäristöolosuhteisiin ja olla joustavia 

mukauttamaan ja koordinoimaan toimintasuunnitelmiaan. Edellytyksenä on, että 

organisaatiolla on paras mahdollinen käsitys siitä, mitä lyhyen ja pitkän aikavälin 

tulevaisuus tuo mukanaan.  

 

Haastateltavat kokevat, että ennusteiden onnistumisen takana on, että ennusteiden tekeminen 

on hallittua ja valvottua. Ennusteiden tekemisen prosessi pitäisi toteuttaa niin, että ennustetta 

on mahdollista korjata ja korjauksen vaikutus pitäisi olla heti nähtävissä, jotta ennusteen 

tekijä saa heti tiedon siitä, miten hän onnistui ennustamisessa. Lisäksi prosessiin pitäisi 

sisällyttää pakollinen perustelu muutosten tekemiselle. Haastateltavien kommentit 

heijastavat Truskyn et al. (2014, 3) tutkimusta onnistuneesta jatkuvien ennusteiden 

tekemisestä, jonka mukaan todellisia lukuja pitäisi käyttää ennusteiden parantamiseen niin, 

että toteutuneita lukuja verrataan ennusteisiin ja jos luvut eivät täsmää, on analysoitava, 

missä luvut eroavat ja kuinka paljon, ja tutkittava sen jälkeen, miksi ennuste ei osunut 

oikeaan. Toisin sanoen ennustamisen tarkoituksena täytyy olla näyttää realistisin kuva siitä, 

miten organisaatio seuraa tavoitteitaan, eikä luoda sellaista kuvaa, jonka yritys haluaa nähdä 

(Lamoreaux 2011, 35). 

 

Jatkuvilla ennusteilla tavoitellaan ensisijaisesti budjetointiprosessin keventämistä 

työmäärän vähentämisen kautta, jatkuvaa ajan tasalla pysymistä ja mahdollisuutta reagoida 

havaittuihin muutoksiin nopeasti. Lisäksi jatkuva ennustaminen mahdollistaa suunnittelun 

tilikauden ylitse ja kun ennuste etenee ajassa eteenpäin, suurempi osa käytettävissä olevista 

tiedoista heijastaa ajankohtaista tilannetta (Clark & McCracken 2009, 379.) Päinvastoin kuin 

edellä mainitussa tutkimuksessa, tässä tutkimuksessa monet haastateltavat pääosin kokivat, 

että jatkuvat ennusteet lisäisivät työmäärää ja loisivat jatkuvaa painetta ainakin aluksi. Osa 

haastateltavista kuitenkin oli sitä mieltä, että jatkuvat ennusteet saattaisivat vähentää 

vuotuisen budjetoinnin raskautta, kun budjetin pohjalla olisi jo lukuja ja näkemyksiä 

tulevasta.  

 

Kuten Hillin (2016, 59-60) tutkimuksesta käy ilmi, ennusteiden laatimisesta vastaavien 

kouluttaminen on yksi suurimmista haasteista jatkuvan ennusteen toteuttamisessa, sillä 

jokaisen on oltava joustavia ja avoimia muutoksille. Jatkuvan ennusteen myötä etulinjan 
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johtajien on siirrettävä ajattelutapansa budjetin täyttämisestä vuosittain tuottavuuden ja 

kustannustehokkuustavoitteiden saavuttamiseen jatkuvasti. Myös tässä tutkimuksessa 

haasteltavat pitävät jatkuvien ennusteiden haasteena myös ajattelutapojen muuttamista, kun 

siirrytään ”vuosiajattelusta” jatkuvan budjetoinnin tapaan. Hopen & Fraserin (2001, 22-23) 

tutkimus korostaa tätä asenteen muutoksen tärkeyttä. On tärkeää, että yritykset näkevät 

muutoksen mahdollisuutena, ei uhkana. Jatkuvaan ennustamiseen kuuluu jatkuva toimialan, 

liiketoimintaympäristön ja oman toiminnan tutkiminen, jossa etsitään merkkejä lähestyvästä 

muutoksesta, kilpailijoiden toimista ja asiakkaiden tarpeista. Näiden pohjalta valmistellaan 

jatkuvia ennusteita, jotka tukevat strategiakatsauksia ja investointipäätöksiä.  Jatkuvat 

ennusteet mahdollistavat, että yrityksillä on ajantasaista tietoa asiakkaista, kustannuksista, 

voitoista, markkinoiden muutoksista ja kaikesta muusta, mikä on välttämätöntä nopean 

toiminnan ja hyvien päätösten tekemiseksi. 

 

Jatkuvan ennustamisen haittojen sanotaan olevan, että ne voivat aiheuttaa epävarmuutta 

johtajien keskuudessa johtuen niiden jatkuvasta muuttumisesta. Tämä voi myös vaikeuttaa 

oikeiden päätösten tekoa ja toiminnan suunnittelua (Ekholm & Wallin 2000, 521.) Yksi 

yleinen kritiikki jatkuvien ennusteiden tutkimuksissa on myös, että jatkuvat ennusteet eivät 

ehkä mittaa suorituskykyä yhtä tehokkaasti, koska luvut muuttuvat jatkuvasti, mikä 

vaikeuttaa budjettitavoitteiden noudattamista (Haka & Krishnan, 2005). Tämän tutkimuksen 

tulokset ovat linjassa Ekholmin & Wallinin (2000) tutkimuksen kanssa. Haastateltavat 

mainitsivat, että jatkuvien ennusteiden haittana on, että ne voivat johtaa äkkinäisiin 

päätöksiin ja vääränlaisiin säästöihin esimerkiksi yhden kuukauden hetkellisen erilaisen 

tilanteen vuoksi, kun luvut muuttuvat koko ajan. Haastateltavien mielestä vaatii kokemusta 

ja kokonaiskuvan ymmärtämistä, ettei ennustaja liikaa keskity hetkeen vaan näkee myös 

tulevaisuutta eteenpäin. Kokemus ennustamisesta auttaa, ettei reagoi marginaaliseikkoihin. 

Tapausorganisaation haastateltavat ovat kuitenkin työvuosiensa perusteella kokeneita, joten 

he todennäköisesti pystyisivät selättämään kyseisen ongelman jatkuvien ennusteiden 

laatimisessa. 

 

Ennustetarkkuuteen haastateltavat näkivät vaikuttavan alueelliset erot, markkinamuutokset, 

rakentamisen vaihtelu, talouden suhdanteet, sekä raaka-ainehintojen ja sisäisten asiakkaiden 

käyttäytyminen. Kyseiset epävarmuusindikaattorit mukailevat aiemmista julkaisuista 

(Bhimani et al. 2018; Hansen ja Van der Stede 2004) esiin tulleita yleisimpiä epävarmuuden 
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tekijöitä jatkuvien ennusteiden toteuttamisessa epävakailla aloilla. Kyseisissä tutkimuksissa 

juuri ulkoiset epävarmuustekijät luokiteltiin hankalimmiksi ottaa huomioon ennusteissa. 

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että on melko vaikeaa saada tarkkoja tietoja ennusteiden 

tueksi, varsinkin kun odottamattomia tapahtumia voi ilmetä ja kun asiakkaiden 

mieltymykset muuttuvat. 

 

Rappaport (2006, 74) tutkimuksessaan ehdottaa, että useimpien yritysten on kannattavinta 

keskityttävä vain 3–5 avainindikaattoriin tehdessään jatkuvia ennusteita. Haastateltavat 

ehdottivatkin hyvin keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ennusteiden laatimiseen, kuten 

myynti, myyntikate, yleiskustannukset ja käyttökate. Myös Lorainin (2010, 180) tutkimus 

antoi vastaavia tuloksia; ennusteet on valmisteltava muutamassa päivässä ollakseen 

tehokkaita, mikä tarkoittaa, että yrityksen on keskityttävä vain muutamaan keskeiseen 

avainindikaattoriin pikemminkin kuin suureen määrään yksityiskohtia. Lisäksi 

Apanaschikin (2007, 42) mukaan ennusteiden pitäminen keskeisissä tulosindikaattoreissa 

mahdollistaa nopeamman läpimenoajan ja antaa enemmän tehdä lisäarvoa tuottavaa 

analyysiä ja mahdollistaa oivallusten tekemisen liiketoiminnan hallinnasta.  

 

Näiden keskeisten lukujen ennustamisen ja määrittämisen tueksi haastateltavat kokevat 

tarvitsevansa muitakin tunnuslukuja ja tietoja, kuten olemassa oleva tilauskanta, kiinteät 

kulut, historiatieto, markkinatilanne, tarjouskanta, raaka-ainehintojen käyttäytyminen, 

asiakashaastattelut ja erilaiset suhdanne-ennusteet sekä resurssien riittävyys. Truskyn et al. 

(2014, 3) tutkimuksen mukaan onkin kriittistä, että ennusteiden laatijat ymmärtävät 

liikevaihdon ja myyntikatteen tärkeimmät tekijät ja yksityiskohdat. Nämä riippuvat usein 

toimialasta, joten on tärkeää miettiä, kannattaako esimerkiksi liikevaihtoa tarkastella 

alueittain, tuotteittain tai asiakasryhmittäin. Ennusteiden tarkoituksena on ymmärtää, mikä 

ohjaa tuloksen tekoa, tehdä oletuksia, ja asettaa tavoitteet ja tehdä tarvittavat mukautukset.  

 

Lamoreauxin (2011, 34) mukaan ennusteen päivittämisen aikavälin tulisi heijastaa alan ja 

liiketoiminnan vaihtelevuutta. Jos ala on erittäin epävakaa ja muutokset ympäristössä ovat 

kriittisiä, ennusteita päivitetään usein. Kohdeyrityksessä ennusteita koettiin tarpeelliseksi 

tehdä kuukausittain. Syinä mainittiin muun muassa se, että muutoksia ympäristössä tapahtuu 

nopeasti ja ennustetarkkuus kärsisi pidemmillä aikaväleillä. Tutkimusten (kuten Bhimani et 

al. 2018, 307; Neely et al. 2003) mukaan kuukausittaiset ennusteet ovatkin huomattavasti 
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herkempiä epävarmuudelle ja odottamattomille tapahtumille kuin neljännesvuosittaiset 

jatkuvat ennusteet ja kuukausittaisia ennusteita tehdään usein pääasiassa operatiivisen 

liiketoiminnan ohjausta varten ja operatiivisen toiminnan kehittämiseksi.  

 

Truskyn et al. (2014, 2) mukaan jatkuva ennuste tehdään tyypillisesti 12-18 kuukauden 

ajanjaksolle ja sitä päivitetään säännöllisesti koko vuoden ajan. Ennuste voi kuitenkin olla 

mikä tahansa järkevä ajanjakso liiketoimintaympäristöstä riippuen. Tämän tutkimuksen 

haastatteluiden kommenteista päätellen 12 kuukautta tai enemmän eteenpäin tehty ennuste 

ei olisi realistinen. Kohdeyritykseen sopisi lyhyemmän aikavälin malli, jossa ennusteita 

tehdään aina 6 kuukautta eteenpäin niin, että ensimmäiset 3 kuukautta ennustetaan tarkasti 

olemassa olevan tilauskannan ja muiden tietojen mukaan, ja seuraavat 3 kuukautta 

ennustettaisiin hieman löyhemmin. Lisäksi osa haastateltavista halusi tuoda esille, että 

vuoden alussa ennusteita on hyvin vaikea tehdä edes kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin, ja 

ennusteisiin liikaa nojautuminen vuoden alussa voi johtaa vääriin päätöksiin liiketoiminnan 

ohjauksen kannalta.  

 

Yhteenveto tuloksista ja pohdinnasta 

 

Jatkuvien ennusteiden on väitetty korvaavan perinteisen vuosibudjetin, koska se tarjoaa 

useammin päivitettävän ja tarkemman taloudellisen seurannan, joka sopii yhä 

dynaamisempaan ja kilpailukykyisempään liiketoimintaympäristöön (Hansen 2011; Hope & 

Fraser 2003; Lamoreaux 2011; Meyers 2002; Ekholm & Wallin 2000). Monet tutkimukset 

osoittavat kuitenkin toisin. Sivabalan et al. (2009) toteaa, että suurin osa organisaatioista 

käyttää jatkuvia ennusteita vuotuisen budjetin rinnalla. Libby ja Lindsay (2010) korostavat 

samalla tavoin, että suurin osa organisaatioista käyttää edelleen vuotuista budjettia sellaisiin 

toimintoihin, mihin jatkuvien ennusteiden soveltaminen ei sovi. Ekholm ja Wallin (2011) 

osoittavat lisäksi, että vuosibudjetin ja jatkuvien ennusteiden koettu hyödyllisyys lisääntyy 

voimakkaasti molempia käyttävissä organisaatioissa. 

 

Tapausorganisaatiossa koetaan, että jatkuvat ennusteet eivät yksin täytä vuosibudjetin 

arviointi- ja motivaatiotoimintoja, joten se ei voi täysin korvata vuotuista budjetointia. 

Budjetteja pidetään kohdeyrityksessä yleensä motivaatiotyökaluna, koska johtajat ovat 

sitoutuneet saavuttamaan budjetissa asettamansa tavoitteet ja heidät palkitaan siitä. Toisin 
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sanoen ennalta asetettujen tavoitteiden kurinalaisuutta pidettiin välttämättömänä pitämään 

henkilöstö keskittymässä päämäärään. Lisäksi sekä toimintasuunnitelman seuranta että 

todellisten tulosten analysointi ennalta asetettuihin tavoitteisiin verrattuna lisäävät 

liiketoiminnan tuntemusta. 

 

Tapausorganisaatiossa budjetti asettaa pitkän aikavälin strategiasuunnitelman ja 

tavoiteltavan päämäärän, jolloin ennusteita voitaisiin käyttää ennakoimaan vuoden lopun 

taloudellisia tuloksia, tekemään operatiivisia päätöksiä ja kehittämään toimintasuunnitelmia 

reaaliajassa budjettitavoitteen saavuttamiseksi. Haastateltavat pitävät perinteistä 

budjetointia erittäin tärkeänä, eivätkä pääosin ole valmiita luopumaan siitä, mikä on 

sopusoinnussa Ekholmin ja Wallinin (2000, 535) esittämän väitteen kanssa, jonka mukaan 

''vuotuinen budjetti tarvitaan sisäisen tehokkuuden ylläpitämiseksi''. Väite on myös linjassa 

Libbyn ja Lindsayn kanssa, joiden mukaan budjetointi tuo lisäarvoa ja sitä käytetään 

edelleen monissa yrityksissä.  Vaikka budjetoinnissa on ongelmia, organisaatiot näyttävät 

mukauttavan budjettia näiden ongelmien huomioon ottamiseksi sen sijaan, että luopuisivat 

budjetista kokonaan (Libby & Lindsay, 2008, 15). 

5.3 Suositukset tapausorganisaatiolle 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, missä määrin kohdeyritys ajattelee perinteisen 

budjetoinnin olevan sopiva tai sopimaton työkalu kohdeyrityksen käyttöön ottaen huomioon 

ympäristö, jossa yritys toimii, kohdeyrityksen ominaispiirteet ja rakennusalan erityispiirteet. 

Lisäksi tavoitteena oli löytää kehitysehdotuksia budjetoinnin parantamiseksi ja analysoida 

jatkuvan ennusteen käyttöä joustavana ja vuorovaikutteisena työkaluna epävarmuuden ja 

usein tapahtuvien muutosten torjumiseksi tai niihin sopeutumiseksi. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella suositellaan, että budjettien laskentatapaa ja asettamista 

tuetaan vakiintuneilla ja suoraviivaisemmilla, edellisiin vuosiin perustuvilla laskutavoilla, 

kuten haastatteluissa ehdotetuilla edellisten vuosien keskiarvoilla; 

- Jos suhdanne on hyvä; 5 vuoden keskiarvo + 10% 

- Jos suhdanne on huono; viime vuoden toteuma - 5 - 10% 

- Jos suhdanne on neutraali; 5 vuoden keskiarvo + 5% 

Tutkimuksen mukaan keskiarvo kuvaa parhaiten aina tietyn alueen toimintahistoriaa ja 

potentiaalia ja jos keskiarvosta pyritään parantamaan, niin budjetista tulee realistinen. 
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Keskiarvon päälle voidaan laskea tietyistä yksittäisistä tekijöistä johtuvia tulevia muutoksia, 

kuten uusien tuotteiden, isojen projektien tai uuden liiketoiminnan vaikutus.  

 

Myös yhteistyötä eri yritysten ja osastojen välillä on lisättävä, jotta kohdeyritys voi saavuttaa 

koko potentiaalinsa ja asettaa budjettien luvut realistisemmin. Lisäksi tutkimuksessa kävi 

ilmi tarve muuttaa budjetointi tapa ”ylhäältä alaspäin” tavasta kohti ”alhaalta ylöspäin” 

tapaa, jossa etulinjan tekijät ottavat kantaa budjettiin, jolloin budjetin lähtökohta olisi paras 

tuntemus liiketoiminnasta kullakin alueella.  

 

Lisäksi budjettiprosessin kuluttaman ajan on pudottava dramaattisesti; se ei voi enää alkaa 

syyskuussa ja jatkua vielä tammi-helmikuussa, jolloin budjetit viimeistellään. Budjetointia 

pitäisi nopeuttaa riittävästi lisäämällä huomattavasti yhteistyötä ja avointa keskustelua, sekä 

järjestämällä budjetin valvontaa ja keskusteluja juuri ennen budjettien julkaisua. Esimerkiksi 

tavanomaisessa lähestymistavassa otetaan käyttöön budjetti, joka lähtee liikkeelle etulinjasta 

yksityiskohtaisesti ja kootaan sitten ylätasolle yhteen. Yksi tapa, jolla tapausorganisaatio 

voisi nopeuttaa prosessia, olisi neuvottelujen aloittaminen ylimmän johdon ja etulinjan 

tekijöiden välillä hyvissä ajoin ja jättää etulinjan tekijät hoitamaan budjetointia parhaan 

näkemyksensä mukaan. Tällaisessa mallissa ylin johto olisi tukena ja apuna budjetin 

toteuttamisessa, mutta itse budjetti kasaantuisi etulinjan parhaimman tietämyksen mukaan, 

jolloin tekijät myös itse oletettavasti sitoutuisivat budjettiin paremmin. Lisäksi tietovirran 

on oltava erittäin sujuvaa organisaatiossa ja kohdeyrityksen hallinnon tulisi kommunikoida 

hyvin selkeistä, konkreettisista ja läpinäkyvistä strategisista tavoitteista. Lisäksi hallinnon 

tulisi myös välittää ajoissa kiinteitä kustannuksia koskevaa tietoa eteenpäin 

tapausorganisaation yrityksille, jotta tulosta tekevät yritykset voivat huomioida ennalta 

määritellyt kiinteät kustannukset budjeteissaan ja toiminnassaan.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan vahvistaa, että jatkuvilla ennusteilla on 

tapausorganisaatiossa suurempi rooli tulevaisuudessa. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että 

nopeasti muuttava ja kilpailukykyinen ympäristö ajaa jatkuvien ennusteiden käyttöönottoa. 

Jatkuvat ennusteet tarjoavat vision tulevaisuudesta, kun taas budjetti on staattisempi, 

vähemmän joustava työkalu, jolla halutaan asettaa linjanveto tavoiteltavasta päämäärästä ja 

johon edelleen halutaan kytkeä palkitseminen. Siten voidaan havaita, että perinteisestä 

budjetista ja jatkuvista ennusteista koostuva hybridijärjestelmän yhteensovittaminen ja 
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käyttöönotto on perusteltua tapausorganisaatiossa. Tällaisessa järjestelmässä jatkuva 

ennuste ja vuotuinen budjetointi on integroitu ja ne muodostavat yhtenäisen prosessin, joka 

palvelee ohjausjärjestelmille ominaisia suunnittelu- ja arviointitehtäviä, sekä valvonta ja 

seurantatehtäviä. On myös empiiristä näyttöä siitä, että perinteiset vuosibudjetit ja jatkuvat 

ennusteet koetaan toisiaan täydentävinä ohjausjärjestelminä (Ekholm & Wallin 2000). Myös 

Hansen & Van der Stede (2004, 433) havaitsevat, että operatiivisen suunnittelun 

suorituskyky kasvaa jatkuvien ennusteiden avulla. Havainto tukee Ekholmin ja Wallinin 

(2000) tutkimusta, jonka mukaan yritykset korvaavat tai täydentävät perinteisen budjettinsa 

jatkuvilla ennusteilla juurikin operatiivisen suunnittelun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Myös Bhimanin et al. (2018, 316) tutkimuksen mukaan jatkuvien ennusteiden merkitys 

korostuu toimintasuunnitelmien laatimisessa ja innovatiivisessa käyttäytymisessä aloilla, 

joilla vallitsee suuri kysynnän vaihtelu, toimittajien epävarmuus, vaikeudet myyntihintojen 

määrittämisessä ja epävarmuus tuotantokapasiteetin hallinnassa sekä resurssien 

koordinoinnissa.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten ja tutkimuskirjallisuuden (esim. Ekholm & Wallin 2000 & 

2011; Hansen & Van der Stede 2004) pohjalta suositellaan erottamaan nämä kaksi 

ohjausjärjestelmää, perinteinen budjetointi ja jatkuvat ennusteet, toisistaan ja käyttämään 

niitä toisiaan täydentävinä ohjausjärjestelminä. Perinteinen budjetti olisi ensisijainen väline 

kohdeyrityksen sisäisen päämäärän asettamisessa, tavoitteiden saavuttamisessa sekä 

valvonnassa ja sen tarkoituksena olisi toimia kiinteänä osana laajempaa hallintajärjestelmää. 

Jatkuvat ennusteet täydentävänä elementtinä mobilisoisivat kurinalaisuutta sekä 

kustannusten hallinnassa että yleisten voittotavoitteiden saavuttamisessa ja sen avulla 

kohdeyritys pystyisi reagoimaan joustavasti odottamattomiin tapahtumiin.  

 

Jatkuvien ennusteiden toteuttamisen osalta suositellaan jatkuvien ennusteiden tekemiseen 

yksinkertainen malli. Lisäksi ennusteita on voitava muuttaa, mutta muutokset on aina 

perusteltava ja muutoksen vaikutus on oltava nähtävissä heti. Ennusteiden läpikäymiseen on 

jätettävä aikaa ja ennusteissa tapahtuneisiin muutoksiin on pureuduttava, jotta 

ennustamisesta tulee myös oppimisprosessi. Ennusteissa erityisen tärkeää on olla 

puuttumatta marginaaliseikkoihin. Kokemus ennustamisesta auttaa, ettei hetkellisiin 

muutoksiin nojauduta liiaksi. Liiketoimintayksiköiden, alueiden ja kustannuspaikkojen 

ennusteet on toimitettava ajoissa, jotta eri ennusteet voidaan yhdistää aikataulun mukaisesti, 
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vapauttaen aikaa lisäarvoa tuottaviin toimintoihin, kuten data-analyysiin, liiketoiminnan 

tuntemukseen, strategisten tuotelinjojen ymmärtämiseen ja toimintasuunnitelmien 

toteutukseen. 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin useita tekijöitä, jotka vaikeuttavat ennusteiden tekemistä. Näitä 

ovat muun muassa rakentamisen ja talouden suhdanteet, kausivaihtelut, tilauskannan 

muutokset ja raaka-ainehintojen käyttäytyminen. Koska suuremmista markkinavoimista 

johtuvat varianssit, kuten talouden ja rakentamisen suhdanteet tai raaka-aineiden hinnat ovat 

viime kädessä yrityksen hallinnan ulkopuolella, yrityksen pitäisi keskittää ponnistelunsa 

asioihin, joihin sisäinen päätöksenteko voi todella vaikuttaa. Hallitsemattomiin tekijöihin 

vastaamiseksi yritys voi valmistella joitain herkkyysanalyyseja - esimerkiksi tarkastelemalla 

ennakoituja raaka-ainehintoja ymmärtääkseen paremmin tiettyjen hintatasojen seurauksia 

yrityksen tuloksentekoon. Samaan aikaan hallittavammat tekijät (kuten 

henkilöstökustannukset ja materiaalikustannukset) ovat tekijöitä, joihin jatkuvilla 

ennusteilla kannattaa paneutua. 

 

Kohdeorganisaatiossa jatkuvat ennusteet toimisivat myös vuorovaikutteisena välineenä ja 

avoimen keskustelun mahdollistajana. Tämä lähestymistapa lisää prosessin läpinäkyvyyttä 

ja vastuullisuutta, kun liiketoiminnan vetäjät voivat toimia heti, jos ennusteet alkavat poiketa 

todellisesta suorituksesta. Jatkuvien ennusteiden prosessissa olennaista on kutsua 

yritysjohtajat joka kuukausi tai vuosineljännes havaitsemaan ennusteissa tai toiminnassa 

havaitut aukot ja keskustelemaan niiden poistamisesta. Liiketoimintayksiköiden kesken 

käydyssä keskustelussa tutkitaan liiketoimintayksiköiden suorituskykyä ja luodaan tietä 

eteenpäin. On selvää, että yrityksille, jotka eivät ole tottuneet tällaiseen jatkuvaan 

yhteistyöhön omaa liiketoimintaa seuratessaan, yhteistyö ja vuorovaikutteinen 

liiketoiminnan ennusteiden seuraaminen merkitsee suurta kulttuurimuutosta, jossa johtajat 

ovat vastuussa lupauksistaan ja heidän on yhdessä sopeuduttava nopeasti muuttuvaan 

liiketoimintaympäristöön. Kohdeyrityksessä voi olla haaste saada kaikki samaan 

huoneeseen keskustelemaan eroista ennusteiden ja suorituskyvyn välillä, mutta 

tapausorganisaatiossa on järjestettävä ajattelutapa niin, että eri yksiköiden johtajat 

kokoontuvat keskenään ongelman ratkaisemiseksi ja tietä luovitaan eteenpäin yhdessä eikä 

yksin. 
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Vaikka budjetoinnin hyödyllisyys on sen kyvyssä saada aikaan taloudellinen kurinalaisuus 

sekä kustannusten hallinnan että yleisten voittotavoitteiden saavuttamisen suhteen, se on 

integroitava muihin ohjausprosesseihin, jotta johtajat pystyvät reagoimaan joustavasti 

odottamattomiin tapahtumiin. Vaikka johtajien odotetaan saavuttavan budjetissa ennalta 

asetetut tavoitteet, jatkuvien ennusteiden avulla he voivat tehdä muutoksia, kuten resurssien 

uudelleenjakoa, olosuhteiden niin vaatiessa. Vaikka tällaisten muutosten on oltava 

perusteltuja, ne tarjoavat mahdollisuuden mukauttaa nykyisiä suunnitelmia tavalla, joka on 

sopivampi yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennalta asetettujen budjettitavoitteiden 

läsnäolo toimii edelleen kurinalaisuutena ja vertailukohtana johtajille määritettäessä 

ehdotettujen muutosten toivottavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Alla olevassa kuvassa 7 

on havainnollistettu, miten tämän tutkimusten tulosten mukaan kohdeyrityksessä olisi 

perusteltua toteuttaa perinteistä budjetointia ja jatkuvia ennusteita rinnakkain. Tässä mallissa 

tehdään vuosibudjetti koko vuodeksi kerrallaan, jonka lisäksi tehdään jatkuvia ennusteita 

kuukausittain niin, että tarkalla tasolla ennustetaan aina 3 kuukautta eteenpäin, jonka lisäksi 

tehdään ’ennustearvio’ vielä seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Puolen vuoden jälkeen, kun 

kesäkuun toteuma on tiedossa, loppuvuotta ennustetaan tarkasti joka kuukausi, mikä auttaa 

kehittämään toimintasuunnitelmia vuosibudjettitavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraavia 

ennusteita elokuusta eteenpäin käytetään perustana jo seuraavan vuoden vuosibudjetin 

laatimiselle. 

 

 

Kuva 7. Hybridimalli: jatkuva ennuste ja vuosibudjetti rinnakkain 

 

Budjetointi nähdään kohdeyrityksessä pääosin talouden ja toiminnan suunnitteluun sekä 

suorituksen arvioimiseen sopivana työkaluna, kun taas jatkuvat ennusteet nähdään enemmän 

jatkuvan seurannan, toiminnan ohjauksen ja päivittäisen lyhyen aikavälin päätöksenteon 

mekanismina, joka auttaa yritystä ymmärtämään oman nykytilanteensa ja miten siitä pääsisi 

sinne, missä yritys haluaisi olla. Tutkimuksen tuloksista voidaan täten todeta, että jatkuvat 

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko
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ennusteet eivät täysin pysty korvaamaan perinteistä budjetointia, vaan molempien mallien 

käyttö toisiaan täydentävinä ohjausjärjestelminä on perusteltua. Nämä tulokset vastaavat 

aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia (esim. Ekholmin & Wallin, 2000; Lorain 2010; Libby 

& Lindsay 2010; Sandalgaard 2012). Tapausorganisaatio ei siis ole aikeissa luopua 

perinteisestä budjetointimallista kokonaan, mutta aikoo kehittää sitä tulevaisuudessa 

vastatakseen yrityksen sisällä syntyneisiin uusiin joustavuuden tarpeisiin sekä ulkoisen 

toimintaympäristön vaatimusten myötä. Budjetilla on kohdeyrityksessä edelleen arvoa, 

mutta sen ei yksin pitäisi ohjata liiketoiminnan johtamista, jonka pitäisi perustua siihen, 

miten yrityksessä hahmotetaan tulevaa ja toimitaan sen mukaan kilpailua nopeammin. 

 

Nykypäivän muuttuvassa liiketoimintaympäristössä johtajille on pystyttävä antamaan 

harkintavaltaa toimia organisaation edun mukaisesti määritettäessä, mikä toimintatapa on 

sopivin missäkin olosuhteissa. Jatkuvissa ennusteissa johtajille annetaan laajempi 

mahdollisuus käyttää omaa harkintavaltaansa ja innovoivaa reagointia kuin perinteisessä 

budjetoinnissa normaalisti annetaan. Vaikka tämän toimintatavan toimiminen on 

vaikeampaa saavuttaa kuin ennalta määriteltyjen sääntöjen noudattamisen varmistaminen, 

onnistuessaan se selättää joitain perinteisen budjetointiin liittyviä epäkohtia. Jatkuvan 

ennustamisen toimintamallissa on kuitenkin tärkeää korostaa, että perinteisessä 

budjetoinnissa asetettujen tavoitteiden ja vastuullisuuden muodot pysyvät ennallaan. 

 

Parhaat toimintatavat loppujen lopuksi riippuvat yrityksen sisäisistä ominaisuuksista sekä 

sen ulkopuolisista ympäristötekijöistä, joiden mukaan jokaisen yrityksen tulee muokata oma 

toimintamallinsa. (Chenhall 2003, 127.) Tämänkin tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhtä 

universaalia, kaikille sopivaa toimintamallia ei nykypäivän liiketoiminnassa ole olemassa ja 

jokaisen yrityksen on kehitettävä omia tarpeitaan vastaavat toimintatavat. 
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6  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset, vastataan 

tutkimuskysymyksiin, analysoidaan tutkimuksen rajoitukset, luotettavuus ja validiteetti, 

ehdotetaan jatkotutkimusaiheita sekä esitetään koko työtä kuvaileva yhteenveto. 

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Tämä tutkimus rakentuu kolmen alatutkimuskysymyksen ympärille, jotka auttavat 

vastaamaan tutkimuksen päätutkimuskysymykseen. Ensimmäisessä 

alatutkimuskysymyksessä pyrittiin selvittämään tapausorganisaation budjetoinnin 

nykykäytäntöjä: 

 

Minkälainen budjetointiprosessi yhtiöllä on nyt käytössä ja millä tavalla se on yhteydessä 

yritystä ohjaavaan strategiaan? 

 

Budjetointia tehdään tapausorganisaatiossa perinteiseen tyyliin vuosittain. Budjetti laaditaan 

seuraavalle vuodelle kuukausikohtaisesti, jonka lisäksi tehdään liiketoimintasuunnitelma 

sitä seuraavalle 2 vuodelle. Budjetointiaika sijoittuu perinteisesti syys-joulukuulle, joskin 

budjettien säätämistä ja jakoa tehdään usein vielä budjetoitavan vuoden helmikuussa. 

Budjetteja ei muuteta kesken vuotta. Budjetointi on kytketty organisaatiota ohjaavaan 

strategiaan ja budjetointi on yksi keino strategiasta viestimiseen, sen toteuttamiseen ja 

seurantaan. Budjettia pidetään organisaatiossa tärkeänä osana strategian jalkauttamista ja 

strategiatyötä. Budjetoinnin ymmärretään olevan mukana strategian toteuttamisen 

prosesseissa sen sijaan, että kapeampi painopiste olisi yksinkertaisesti varmistaa, että ennalta 

asetetut talouden tavoitteet todella saavutetaan. Budjetointiin käytetään aikaa hyvin 

vaihtelevasti muutamista tunneista jopa muutamiin viikkoihin, ja eniten budjetointiin 

käyttävät aikaa taloushallinnon ihmiset, jotka muun muassa konsolidoivat budjetit 

talousosastolla ja syöttävät budjetit järjestelmiin. Kohdeyrityksessä budjetoinnilla pyritään 

asettamaan kunkin liiketoimintayksikön taloudelliset tavoitteet, koordinoimaan resursseja ja 

arvioimaan suorituskykyä vertailuanalyyseillä. Lisäksi budjetti on suoraan yhteydessä 

bonuspalkkioihin, jotka osin määräytyvät asetetun budjetin saavuttamisen perusteella. 
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Toisella alatutkimuskysymyksellä budjetoinnin nykykäytäntöä tarkasteltiin hyvien ja 

huonojen puolien valossa. Muun muassa Hope & Fraser (2003) nostavat tutkimuksessaan 

esiin budjetin sopeutumisongelman muuttuvassa liiketoiminta ympäristössä. Tämän asian 

tarkastelemiseksi tutkittiin, miten budjetointi vastaa tapausorganisaation tarpeisiin 

muuttavassa liiketoimintaympäristössä. Näitä asioita tutkimalla analysoitiin myös tarvetta 

budjetoinnin kehittämiselle tai jatkuvien ennusteiden käyttöönotolle. 

 

Mitkä ovat nykymenetelmän hyvät ja huonot puolet - vastaako perinteinen budjetointi 

yrityksen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä? 

 

Vaikka perinteisen budjetoinnin kritiikki viittaa siihen, että se on täysin sopimaton 

organisaatioille, jotka toimivat epävarmoissa ja erittäin kilpailullisissa olosuhteissa, tämän 

tutkimuksen tutkimustulokset osoittavat, että budjetoinnista luopuminen ei ole ainoa tai 

välttämättä paras vaihtoehto organisaatioille. Tapausorganisaatiossa budjetoinnin nähdään 

asettavan liiketoiminnan tehokkuuteen ja ohjaukseen välttämättömän päämäärän. Ilman 

budjetin asettamaa linjanvetoa ja päämäärää tapausorganisaation haastateltavat kokevat 

olevan haastavaa ohjata liiketoimintaansa oikeaan suuntaan. Lisäksi budjetointi tuo 

toimintaan tavoitteellisuutta, motivaatiota, seurannan mahdollisuuden sekä rajat esimerkiksi 

tilikauden kuluille.  

 

Perinteisessä budjetoinnissa kuitenkin koetaan olevan myös huonoja puolia- muun muassa 

haasteiksi koettiin liiketoiminnan kausiluonteisuus ja rakentamisen vaihtelut eri 

liiketoiminta-alueilla, jotka vaikuttavat budjetin realistisuuteen ja budjetin toteutumiseen eri 

kuukausina tilikauden aikana. Vaikka yksi iso päämäärä olisikin, johon on mahdollista 

päästä, rakentamisen ja sään vaihtelut, alueelliset erot sekä suhdanteet aiheuttavat sen, että 

kesken vuotta tapahtuva seuranta ei tuo tapausorganisaatiossa yhtä paljon lisäarvoa kuin 

seuranta edelliseen vuoteen. Budjetoinnin suurimmiksi haasteiksi mielletään 

tapausorganisaatiossa budjettien teko ”ylhäältä alaspäin” sekä niin aikaisin ja niin pitkälle 

aikavälille, että liiketoiminnassa ja ympäristössä ehtii tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat 

oleellisesti tehtyyn budjettiin.  
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Kolmannella tutkimuskysymyksellä täydennetään budjetoinnin kehittämisen tavoitetta 

selvittämällä jatkuvien ennusteiden käyttöönoton mahdollisuuksia. Vastauksilla kartoitetaan 

myös mitä asioita jatkuvien ennusteiden käyttöönotossa tulisi ottaa huomioon. 

 

Millaisia edellytyksiä jatkuvaan ennustamiseen on olemassa? Miten jatkuvan ennustamisen 

käyttöönotto olisi järkevintä toteuttaa tapausorganisaatiossa? 

 

Monet yritykset käyttävät jatkuvaa ennustetta perinteisen vuotuisen budjetin rinnalla 

selättääkseen perinteisen budjetoinnin haasteita. Jatkuvan ennusteen tärkeimmät edut ovat 

joustavuus, sen perustuminen oikea-aikaisiin lukuihin sekä ajantasaisen tiedon perusteella 

tehdyt suunnitelmat. Lisäksi kun lyhytaikainen ennuste on yhteydessä pitkäaikaiseen 

budjettiin, se vähentää lyhytaikaisen näkemyksen vääristyneisyyttä. Koska jatkuvat 

ennusteet laaditaan vähemmän yksityiskohtaisesti, niitä voidaan päivittää helpommin ja 

liiketoiminnassa tapahtuvat muutokset voidaan sisällyttää nopeasti tavoitteisiin ja 

toimintasuunnitelmiin. Mutta toisaalta, näin tekemällä jatkuvat ennusteet eivät ehkä mittaa 

suorituskykyä yhtä tehokkaasti, koska luvut muuttuvat jatkuvasti. Tämän vuoksi 

vaikuttaisikin järkevimmältä ottaa jatkuvat ennusteet käyttöön perinteisen budjetin rinnalle, 

eikä sen tilalle.  

 

Tapausorganisaatiossa jatkuvat ennusteet nähdään operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa 

tukevana työkaluna, jonka avulla organisaatio voi odottamattomien tapahtumien kohdalla 

harkita suunnitelmiaan uudelleen ja tarvittaessa toteuttaa resurssien uudelleen 

kohdentaminen strategisten organisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuvan ennusteen 

nähdään antavan mahdollisuuden tunnistaa ajoissa odottamattomat riskit ja tilaisuudet, ja 

varsinkin odottamattomien mahdollisuuksien tullessa eteen, organisaatio voi ylittää 

tavoitteensa, kunhan sillä on aikaa hyödyntää näitä uusia näkymiä.  

 

Tulosten perusteella jatkuvien ennusteiden tekemisessä ennusteprosessin on oltava 

yksinkertainen, standardoitu, pystyttävä tukemaan ympäristömuutoksia ja sen on oltava 

riittävän joustava ottamaan huomioon ennusteisiin tehdyt muutokset reaaliajassa. Lisäksi 

ennusteisiin pitää pystyä tarjoamaan taustatietoja, jotka helpottavat realististen ennusteiden 

tekemistä, ennusteiden läpikäymiseen on kytkettävä avointa keskustelua, ennusteiden avulla 

on tuettava oppimista ja ennusteet on pystyttävä kääntämään toiminnaksi mahdollisimman 
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nopeasti. Ennusteiden laatimiseen pitäisi käyttää mahdollisimman vähän aikaa, jotta aikaa 

jää tärkeämmille asioille kuten ennusteiden analysointiin. Ennusteiden pitäisi lähteä 

ruohonjuuritasolta, eli sieltä, missä paras tuntemus liiketoiminnasta on.  

 

Miten tapausorganisaation budjetointia voitaisiin kehittää? 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeyrityksessä 

perinteinen budjettijärjestelmä sellaisenaan ei täysin riitä vastaamaan kohdeyrityksen 

tarpeita ottaen huomioon yrityksen liiketoiminnan ominaispiirteet, haastateltavien omat 

toiveet ja muuttuvan liiketoimintaympäristön. Perinteinen budjettijärjestelmä on edelleen 

vahva, eikä kohdeyrityksessä olla valmiita luopumaan siitä. Tutkimuksessa havaittiin 

kuitenkin tarve kehittää itse budjetointiprosessia vuorovaikutteisimpaan ja 

suoraviivaisempaan suuntaan sekä lisätä yhteistyötä budjetointiprosessissa ja ottaa käyttöön 

ennustavampaa mallia talouden jatkuvaan seurantaan ja kilpailuedun parantamiseksi 

nopeammalla reagoinnilla.  

 

6.2 Tutkimuksen manageriaaliset implikaatiot  

 

Budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden tutkimus on laskentatoimen alalla laajasti korostettu 

aihe, jonka tärkeyttä tämän tutkimuksen tulokset korostavat entisestään. Tämän tutkimuksen 

yksi päähavainnoista on se, että innovaatio-orientoituneella toiminnalla ja henkilöstöä 

sitouttavilla prosesseilla koetaan voivan parantaa yrityksen liiketoiminnan ohjausta ja 

taloudellista seurantaa. Yrityksillä täytyy kuitenkin olla ensin kattava ymmärrys siitä mikä 

liiketoimintaa todellisuudessa ohjaa.  

 

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta tämä tutkimus tuo mielenkiintoista lisätietoa niistä 

motiiveista, jotka voivat ajaa yrityksen käyttämään budjetoinnin sijaan tai sen rinnalla 

jatkuvia ennusteita ja tutkimus antaa myös vastauksen siihen, miksi epävakailla aloilla 

perinteinen budjetti ei aina riitä tuomaan kilpailuetua, vaan jatkuvien ennusteiden 

käyttöönotto on perusteltua. Nopeasti muuttuvilla aloilla, joissa ympäristöllä on suuri 

vaikutus liiketoimintaan, yrityksen sisäisten prosessien on pystyttävä vastaamaan 
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toimintaympäristön muutoksiin nopeasti, jotta yritys ehtii reagoida näihin muutoksiin 

kilpailua nopeammin. 

 

Lisäksi yritysten olisi tämän tutkimuksen valossa tärkeää huomioida entistä enemmän 

budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden rooli henkilöstöä sitouttavana, yrittäjämäistä asennetta 

lisäävänä ja innovatiivisia reaktioita mahdollistavana tekijänä, eikä pelkästään 

valvontamekanismina. Työssä eri teorioita ja tuloksia yhdistämällä on mahdollista 

ymmärtää, millä perusteilla ja miten yritys voi rakentaa jatkuvien ennusteiden ja perinteiden 

budjetoinnin hybridimallin organisaatioon sekä käyttää sitä yrityksen joustavuuden 

mahdollistamiseksi. Hybridimallin voidaan myös todeta tukevan yhteistyötä ja -henkeä 

organisaatiossa ja edistävän innovaatioita ja oppimista yrityksen eri tasoilla. Jatkuvilla 

ennusteilla voidaan myös huomata olevan vaikutusta yrityksen innovatiivisuuteen.  

 

Tutkimuksen perusteella havaitaan, että vuotuista budjettia olisi pidettävä pitkäaikaisena 

sisäisenä tavoitteena sen sijaan, että sitä käytetään jatkuvan seurannan välineenä ja 

ennusteena. Tavoitteena on, että vuosibudjetista viestitään yrityksen sisällä ja ulkopuolella, 

ja se saavutettaisiin käyttämällä eri taktiikoita kuin ne, jotka suunniteltiin kuukausia 

aiemmin budjetille. Taktiikoina voivat olla esimerkiksi juuri jatkuvat ennusteet, joilla 

saadaan parempaa tietoa liiketoiminnan ohjaukseen kohti vuosibudjetin saavuttamista 

säännöllisten arvioiden ansiosta, jotka myös ruokkivat jatkuvaa oppimista omasta 

liiketoiminnasta. 

 

Tutkimuksen käytännönläheisempi merkitys on, että nämä joustavammat jatkuvat ennusteet 

voivat olla hyödyllisiä yrityksille, jotka eivät pelkästään toimi turbulentilla rakennusalalla, 

mutta myös kasvavan markkinoiden epävakauden kanssa. Jatkuvan ennustamisen ja 

perinteisen budjetoinnin tavoitteiden ja käyttötarkoituksen selkeämpi erottaminen voi antaa 

näille yrityksille mahdollisuuden sopeutua paremmin toimintaympäristöönsä. Erottamalla 

kaksi eri ohjausjärjestelmää ja käyttämällä molempia toisiaan täydentävinä työkaluina, 

yritykset voivat asettaa melko vakaat strategiapohjaiset tavoitteet säilyttäen samalla 

joustavamman suunnitteluprosessin. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää liike-elämässä ja budjetoinnin 

kehittämisessä sekä jatkuvien ennustein käyttöönoton tukena laajasti eri toimialoilla, joille 
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on ominaista epävakaa toimintaympäristö ja joihin esimerkiksi talouden suhdanteet 

vaikuttavat merkittävästi.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja validiteetti 
 

Tutkimuksen reliabiliteettiin eli luotettavuuteen vaikuttavat tutkimustilanteessa tapahtuvat 

satunnaiset virheet. Luotettava tutkimus on pysyvästi samaa mittaava ja saavuttaa 

tutkimuksella suunnitellut tulokset. Luotettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi tutkimuksessa 

esitettyjen kysymysten väärinymmärtämisen mahdollisuus, vastaajan rehellisyys, 

vastauksen väärin kirjaus, haastateltavaa johdattelevat kysymykset ja liian yleiset 

kysymykset. Luotettavuuteen vaikuttavat myös virheelliset menetelmävalinnat (Taanila 

2014.) 

 

Valittu tutkimusmenetelmä, haastattelututkimus rajaa vastaajat budjetointiin aktiivisesti 

osallistuviin henkilöihin, jonka takia on vain pieni todennäköisyys kysymysten 

väärinymmärrykselle. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelut 

toteutetaan ennalta sovituin ajoin, jossa otetaan vastaajien toivomukset huomioon. Edellä 

mainittujen tekijöiden johdosta voidaan todeta, että vastaajat ovat sekä kiinnostuneita 

tutkimuksen aiheesta, että motivoituneita kehittämään budjetointia, joten voidaan olettaa, 

että vastaajat ovat rehellisiä ja vastaukset olisivat samoja, jos tutkimus toistettaisiin. 

 

Tutkimuksen validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksessa käytetyn 

tutkimusmenetelmän sopivuutta tutkia sitä, mitä sillä on tarkoitus tutkia, eli tutkimuksen 

haastattelurunko mittaa niitä asioita, joita sen on tarkoituskin mitata (Taanila 2014.)  Tässä 

tutkimuksessa sovelletaan validiteettitoimenpiteitä tutkimuksen laadun varmentamiseksi 

Van Der Steden, Youngin & Chenin (2005) suositusten mukaisesti. Tutkimuksessa 

käytetään kolmivaiheista lähestymistapaa, jolla varmistetaan tutkimuksen pätevyys tutkia 

sitä, mitä sillä on tarkoitus tutkia ja missä määrin tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin. Van 

der Steden et al. (2005, 657-660) mukaan vastausvirheiden vähentämiseksi on tärkeää testata 

tutkimuksen kysymyksiä sen arvioimiseksi, pystyvätkö vastaajat ymmärtämään ne oikein ja 

vastaamaan niihin helposti. Lisäksi ollakseen validi, tutkimuksen kysymykset tulisi 

muodostaa ottaen huomioon erityinen tutkimustavoite, jotta vältetään vastaajien 

epäasianmukainen valinta ja harhaanjohtavien tai merkityksettömien kysymysten käyttö 

(Van Der Stede et al. 2005, 657). Tässä tutkimuksessa haastattelurungon toimivuus todettiin 
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ensimmäisten haastattelujen aikana, jolloin varmistuttiin kysymysten yksiselitteisyydestä, 

kysymysten järjestyksen loogisuudesta, ymmärrettävyydestä ja kysymysten riittävyydestä.  

 

Viimeiseksi vastaajien joukon tulisi sisältää kaikki asiaankuuluvat vastaajat ja sulkea pois 

sopimattomat, asiasta tietämättömät tai välinpitämättömät vastaajat (Van Der Stede et al. 

2005, 666). Kaikki tutkimukseen osallistuvat määritellään tutkimuksen tavoitteiden 

perusteella ja haastateltavat ovat henkilöitä, jotka osallistuvat budjetoitiin, osaavat tehdä 

budjetointia ja ymmärtävät budjetoinnin merkityksen. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään 

henkilöt, jotka eivät osallistu budjetointiin. Näin ollen tutkimuksella saadaan 

tarkoituksenmukaista ja validia tietoa, jota voidaan soveltaa tapausorganisaation 

budjetoinnin kehittämisessä. Tätä tutkimusta voidaan pitää validina, sillä tutkimuksessa 

käytetyt kysymykset antoivat kattavat vastaukset ennalta asetettuihin pää- ja 

alatutkimuskysymyksiin. 

 

6.4 Tutkimuksen rajoitukset  

 

Yksi tämän tutkimuksen rajoitus liittyy yleistettävyyteen. Ensinnäkin rakennusalan 

ominaispiirteet poikkeavat vakaampien alojen ominaispiirteistä olennaisesti, jolloin samoja 

tuloksia perinteisen budjetoinnin ja jatkuvien ennusteiden sopivuudesta tai 

sopimattomuudesta ei voida yleistää kaikille toimialoille rakennustoimialan ulkopuolelle, 

vaikka tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää muilla epävakoilla toimialoilla. Lisäksi 

tutkimus edustaa vain yhden rakennusalan organisaation tilannetta. Tuloksia on kuitenkin 

verrattu mahdollisuuksien mukaan vastaaviin tutkimuksiin niiden validoimiseksi. 

Tutkimuksen otos on pieni sekä maantieteellisesti ja toimialallisesti rajoittunut, joka 

toisaalta osaltaan mahdollisti henkilökohtaisen haastattelun tutkimuksen osalta tärkeiden 

henkilöiden kanssa, mutta suurempi otos olisi mahdollistanut paremman yleistettävyyden. 

 

Tutkimus edustaa kuitenkin panosta olemassa olevaan budjettikirjallisuuteen, joka on 

voimakkaasti puolueellinen, jatkuvia ennusteita puoltava ja perinteistä budjetointia 

kritisoiva. Tämä tutkimus tutkii ennakkoluulottomasti sekä perinteisen budjetoinnin että 

jatkuvien ennusteiden hyötyjä ja haittoja mahdollisimman laajan näkökulman 

mahdollistamiseksi.  
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Vaikka tutkimus rajoittuu yhteen organisaatioon, tutkimus tarjoaa esimerkin siitä, kuinka 

budjetteja ja jatkuvia ennusteita voidaan käyttää kiinteänä osana johtamisen 

valvontajärjestelmää tavoilla, jotka edistävät taloudellista kurinalaisuutta, auttavat ennalta 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja edesauttavat johtajien kykyä reagoida nopeasti ja 

luovasti odottamattomiin tilanteisiin.  

 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Jatkotutkimuksia tarvitaan selvästi sen selvittämiseksi, kuinka muut organisaatiot, jotka 

kohtaavat samanlaisia vaatimuksia ja olosuhteita kuin tämän tutkimuksen kohdeyritys, ovat 

lähestyneet jatkuvasti lisääntyvien vaatimusten noudattamista ja joustavuutta 

budjettikäytännöissään saavuttaakseen kilpailuedun.  

 

Useampia epävakailla markkinoilla toimivia yrityksiä tutkittaessa olisi mahdollista 

ymmärtää yrityskohtaisia tekijöitä ja yritysten välisiä eroja, jotka vaikuttavat budjettien ja 

jatkuvien ennusteiden koettuun hyödyllisyyteen ja sopivuuteen kuhunkin organisaatioon.  

Esimerkiksi yritys- tai toimialakohtaisten tekijöiden tutkimus täydentäisi olemassa olevaa 

kirjallisuutta budjetin ja jatkuvien ennusteiden koetusta hyödyllisyydestä epävakailla aloilla. 

Tällä hetkellä kirjallisuudessa ei olla käsitelty kyseisiä aiheita tästä näkökulmasta. Lisäksi 

useampia yrityksiä tarkasteltaessa tutkimuksen yleistettävyys paranisi huomattavasti.  

 

Olisi myös mielenkiintoista laajentaa tutkimusta selvittämällä, miten vuotuisen budjetin ja 

jatkuvien ennusteiden käyttö rinnakkain vaikuttaisivat organisaatioiden suorituskykyyn 

verrattuna pelkästään vuotuisen budjetin käyttöön yksin. Tällä hetkellä jatkuvien 

ennusteiden vaikutusten tutkinta on rajattu niistä saatuun koettuun hyötyyn, eikä 

taloudellisiin lukuihin tai indikaattoreihin. Ymmärrettävästi olisi kuitenkin varsin hankala 

erottaa, johtuuko suorituskyvyn muutokset jatkuvien ennusteiden ja vuosibudjetin 

rinnakkaisesta käytöstä, vai muista tekijöistä. 

6.6 Yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa on kuvailtu perinteistä budjettia ja jatkuvia ennusteita 

ohjausjärjestelminä ja määritelty kunkin ohjausjärjestelmän hyötyjä, haittoja ja 

ominaispiirteitä. Varsinainen empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena 
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tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin tapausorganisaation budjetointia 

tekeviltä ja budjetointivastuussa olevilta henkilöiltä teemahaastatteluin sekä havainnoinnin 

avulla. Haastattelurunko muodostettiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta käyttäen hyväksi 

mahdollisuuksien mukaan aiempia tutkimuksia. Haastatteluista saatu aineisto nauhoitettiin 

ja litteroitiin. Aineisto analysoitiin sisältöanalyysin avulla ja heijastamalla saatuja tuloksia 

aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin. Aineistosta johdetuilla havainnoilla vastattiin 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja pohdittiin tuloksia suhteessa aiempaan kirjallisuuteen. 

 

Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta muun muassa, että tapausorganisaatiossa 

budjetointia on tarvetta kehittää vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin ja 

johdon ajankäytön optimoimiseksi, sekä ruohonjuuritason tekijöiden sitouttamiseksi ja 

motivoimiseksi. Lisäksi tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että jatkuvat ennusteet 

eivät täytä vuosibudjetin arviointi- ja motivaatiotoimintoja, jonka vuoksi se ei voi täysin 

korvata vuotuista budjetointia. Budjetissa ennalta asetettujen tavoitteiden kurinalaisuutta 

pidettiin välttämättömänä pitämään henkilöstö keskittymässä päämäärään. Jatkuvien 

ennusteita voitaisiin sen sijaan käyttää budjetin rinnalla ennakoimaan vuoden lopun 

taloudellisia tuloksia, tekemään operatiivisia päätöksiä ja kehittämään toimintasuunnitelmia 

reaaliajassa budjettitavoitteen saavuttamiseksi ja innovatiivisten reaktioiden 

mahdollistamiseksi.  
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LIITTEET 

LIITE 1.  Haastattelurunko  

 

Teemat: Budjetoinnin nykytila, toiveet budjetoinnille ja sen kehittämiselle, jatkuvat 

ennusteet 

 

Perustiedot haastateltavasta 

 

1. Roolisi organisaatiossa ja kuinka kauan olet ollut alalla? 

2. Missä osin osallistut budjetointiin ja kuinka paljon sinun työlläsi on merkitystä 

budjetointiprosessiin ja lopulliseen budjettiin? 

 

Budjetoinnin nykytila  

 

1. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen budjetoinnista? (miten budjetointi koetaan) 

2. Kuinka kauan budjetointi vie sinulta keskimäärin aikaa? 

3. Mitkä ovat tämän hetken suurimmat hyödyt budjetoinnissa? Entä haasteet? 

4. Onko tarjolla tarvittavat suunnitelmat ja resurssit budjetin toteuttamiseen?  

5. Miten budjetin toteutumista valvotaan? Kuinka usein tarkastuksia tehdään?  

6. Miten budjettiseurannan tuottamaa informaatiota hyödynnetään?  

7. Onko budjettien seuranta riittävää? Jos ei, miten sitä voitaisiin kehittää? 

 

Toiveet budjetoinnin kehittämiseksi 

8. Millaisia toiveita, odotuksia ja kehitysehdotuksia sinulla on budjetointiin liittyen? 

9. Voisiko budjetoinnilla tuottaa enemmän lisäarvoa ja tarvittavaa lisäinformaatiota 

yrityksen päätöksentekoon? Jos kyllä, niin miten? 

 

Jatkuva ennustaminen 

 

10. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan jatkuvasta ennustamisesta? 

11. Onko segmentilläsi jotain ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat ennustamiseen ja 

talouden suunnitteluun?  

12. Mikäli ottaisimme käyttöön jatkuvan ennustamisen mallin,  

a. Mitä lukuja sinun mielestäsi kannattaisi ennustaa jatkuvasti 

b. Miten jatkuva ennustaminen olisi järkevintä toteuttaa 

c. Kuinka tarkalla tasolla jatkuvaa ennustamista kannattaisi tehdä 

d. Mitä hyötyjä jatkuvasta ennustamisesta mielestäsi olisi 

e. Mitä haasteita / epäkohtia jatkuvasta ennustamisesta mielestäsi olisi 

13. Mitä tietoa kaipaisit ennustamisen tueksi / mikä olisi tärkeää tietää ennustamista 

varten? 

14. Kuinka usein jatkuvaa ennustamista kannattaisi tehdä?  

15. Kuinka kauas eteenpäin ennusteita kannattaisi tehdä?  



 

 

 

LIITE 2.  Havainnointitaulukko  

 

 

 

 

 

Havainnointi 

Päivämäärä Aihe Läsnä 

9.9.2020 Segmenttien budjetointi Talousjohtaja 

24.9.2020 Budjetointi ja muut talousasiat Talousjohtaja, Director, Business Control 

22.10.2020 Liiketoimintayksikön budjetointi Talousjohtaja 

26.10.2020 Segmenttien budjetointi Talousjohtaja 

30.10.2020 Segmenttien budjetointi Talousjohtaja 

12.11.2020 Kiinteiden kulujen budjetointi Talousjohtaja 

25.11.2020 Sisäiset budjetit Talousjohtaja 

19.1.2021 Sisäiset budjetit Talousjohtaja 

26.1.2021 Sisäiset budjetit Talousjohtaja 

10.2.2021 Sisäiset budjetit Talousjohtaja 

24.2.2021 Sisäisten budjettien viimeistely ja tarkistus Talousjohtaja 


