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Teknologiakehityksen ja globalisaation lisääntyessä kohtaavat yritykset 

uudenlaisia haasteita liiketoiminnassaan. Näihin haasteisiin pystytään vastaamaan 

muuttamalla totuttuja toimintatapoja ja uudistamalla talousohjausta. Työn 

tavoitteena on esitellä hajautetun organisaation talousohjauksen toteutustapoja 

sekä tunnistaa siihen liittyviä haasteita. Tutkimus toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena perehtymällä talousohjausta ja organisaatiomalleja 

koskevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Rajaus on määritetty 

tulosyksikköorganisaatiota käyttäviin hajautettuihin organisaatioihin. 

Talousohjauksen toteuttamistapoja tulosyksikköorganisaatiossa on useita, joista 

tutkimuksessa esiin nousivat tulosyksikköohjaus sekä ulkoistus. Varsinkin 

ulkoistaminen on tutkimuksen perusteella yleistynyt osana talousohjauksen 

hajautusta. Olennaista on kuitenkin lisäarvon tuottaminen toiminnalla, jolloin on 

arvioitava kunkin toiminnan tuottamat hyödyt suhteessa sen vaatimiin 

resursseihin. 

Haasteita muodostavat tulosyksikköohjauksessa vuorovaikutus ihmisten välillä 

sekä päällekkäisten toimintojen aiheuttama kustannusten nousu. Ulkoistamisessa 

sopivan kumppanin löytäminen on puolestaan tärkeää, ja saattaa aiheuttaa 

haasteita varsinkin yhteistyösuhteen alussa. 
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1 JOHDANTO 

 

Globalisaatio ja teknologiakehitys etenevät kovaa vauhtia ja mahdollistavat monikansallisten 

yritysten toiminnan (Gygli et al., 2019, s. 546). Yritysten kasvaminen asettaa haasteita 

talousohjaukselle, sillä organisaatiorakenne monimutkaistuu, esimerkiksi uusien tytäryritysten 

lisääntyessä. Tavoitteena monikansaistumisessa ovat maantieteellisten rajojen ulkopuolella 

olevat uudet markkinat ja lisääntynyt kysyntä (Sandkuhl ja Fuchs-Kittowski, 1999, s. 339). 

Toisaalta tuloksen kasvaessa myös yrityksen taloushallinnon osaamisen on kehityttävä, jotta se 

pystyy vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin kehittyvässä toimintaympäristössä. 

Lisääntynyt kansanvälisyys liiketoiminnassa yhdessä lisääntyvän etätyön kanssa asettavat 

uudenlaisia haasteita yrityksille. Perinteiset ja pitkään käytössä olleet organisaatiot eivät 

välttämättä kykene vastaamaan nykypäivän työelämän niille asettamiin haasteisiin  (STT, 

2020). Näitä haasteita ovat muun muassa työn digitalisoituminen, yritysten 

monikansallistuminen ja toimitusketjujen muuttuminen, mikä tarkoittaa väistämättä älykkään 

taloushallinnon kehittymistä (Kaarlejärvi ja Salminen, 2018, s. 14.). Lisäksi erimerkiksi vuonna 

2020 alkanut COVID-19 virustauti on toistaiseksi pakottanut työntekijöitä pysymään poissa 

työpaikoilta, ja siirtymään ainakin osin etätöihin  (Lincoln, Khan ja Cai, 2020, s. 2047). Tilanne 

ei ole oleellisesti muuttunut vuoden kuluessa, vaikka rokotekattavuus on kasvussa. 

Nykyisessä verkkoympäristössä tietokoneiden on mahdollista suorittaa toimintoja ilman 

ihmisten puuttumista. Taloushallinnon kannalta se asettaa vaatimuksia, kuten esimerkiksi 

nopeampaa reagointikykyä. Perinteinen talousohjaus ei kykene vastaamaan nykyajan 

muuttuneisiin vaatimuksiin riittävästi. (Hongbo ja Huaigong, 2011.) Miten talousohjaus 

voitaisiin toteuttaa organisaatiomalli huomioon ottaen ja toisaalta varautua siitä johtuviin 

haasteisiin? 

 

1.1 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työssä selvitetään, miten hajautetun organisaation talousohjaus on mahdollista toteuttaa ja mitä 

haasteita siihen liittyy. Tuloksia käsitellään suhdekaavion avulla asian konkretisoimiseksi ja 
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syy-seuraussuhteiden hahmottamiseksi. Lopussa lukijalla tulisi olla käsitys, miten talousohjaus 

voidaan toteuttaa, jotta se tukee hajautetun organisaation toimintatapaa. 

Aihetta tutkitaan seuraavien päätutkimuskysymysten avulla: 

- Millä keinoilla hajautetun organisaation talousohjaus voidaan toteuttaa? 

- Mitä haasteita hajautettu organisaatio asettaa talousohjaukselle? 

 

1.2 Työn menetelmät, rajaukset ja rakenne 

Työ toteutetaan kirjallisuuskatsauksena, jonka Thomas ja Hodges  (2010, s. 2) määrittelevät 

systemaattiseksi tavaksi tehdä tutkimusta. Tutkimus etenee prosessina, joka alkaa aiheen ja 

laajuuden rajaamisella ja jatkuu tutkimusmateriaalin etsimisellä sekä lukemisella. Lopulta 

raportti kirjoitetaan yhteenvetona löydetyistä tiedoista. Prosessi on esitetty kuvassa 1. Työn 

tulee siis perustua olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen aiheesta. (Thomas ja Hodges 2010, 

s. 3–4.) 

 

Kuva 1. Kirjallisuuskatsauksen prosessi. (Mukaillen Thomas ja Hodges 2010, s. 2) 

Aloitan työn perehtymällä ensin aiheen tieteelliseen kirjallisuuteen organisaatiorakenteista ja 

talousohjauksesta.  Käytetty lähdeaineisto koostuu pääosin alan englanninkielisistä julkaisuista 

ja tutkimuksista. Sen valinnassa on kiinnitetty huomiota ajankohtaisuuteen sekä laadukkuuteen, 

ja mukana on myös artikkeleita sekä haastattelu tuomassa ajantasaisinta tietoa ja konkreettisia 

esimerkkejä. 

Työ rajataan käsittelemään talousohjauksen eri menetelmiä ja toteuttamista vain hajautetussa 

organisaatiossa. Hajautettu organisaatiorakenne on rajattu vielä käsittelemään pelkästään 



5 

 

   

 

tulosyksikkömallia. Tutkittavat organisaatiot ovat nykyaikaisia, ja niillä on käytössään tuoreita 

teknologisia ratkaisuita, kuten virtuaaliset palaverit. Työssä käytetään myös case-esimerkkejä 

tuomaan konkreettisia esimerkkejä todellisesta yrityselämästä, ja yritykset on valittu 

suomalaisista yrityksistä, joista on saatavilla julkista tietoa. 

Työn rakenne jakautuu kuuteen osaan, joista ensimmäisenä on johdanto, joka orientoi lukijan 

tutkittavaan aiheeseen. Toinen ja kolmas osa käsittelevät teoriaa, ja niissä määritellään sekä 

syvennytään hajautettuun organisaatiomalliin ja talousohjaukseen. Luvussa neljä yhdistetään 

käsiteltyä teoriaa konkreettisemmin ja siinä muodostetaan kuva tulosyksiköihin jaetun 

organisaation talousohjauksesta ja käytettävistä menetelmistä sekä haasteista. Viidennessä 

luvussa esiteltyjä menetelmiä konkretisoidaan kolmen eri yrityksen case-esimerkein, ja siinä 

kerrotaan yrityksissä toteutuneiden organisaatiomuutoksien vaikutuksista talousohjaukseen. 

Viimeisessä kuudennessa luvussa esitetään työn johtopäätökset ja yhteenveto, jossa esitetään 

myös työn tärkeimmät havainnot, ja tiivistetään työn sanoma. 
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2 HAJAUTETTU ORGANISAATIORAKENNE 

 

2.1 Hajautetun organisaation määritelmä 

Hajautettua organisaatiorakennetta on käytetty yrityksissä jo pitkään 2000-luvulla, mutta siitä 

huolimatta sen käsite ei ole yksiselitteinen  (Ollila et al., 2018, s. 237). Lähtökohtana on 

kuitenkin saman yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi työskentelevä joukko ihmisiä, jotka 

kuitenkin toimivat erillään toisistaan (Vartiainen et al. 2004, s. 13–14). Ollila et al. (2018, s. 

237) täydentää näkemystä siten, että joukon on mahdollista työskennellä lisäksi eri aikaan ja 

eri kokoisina yksikköinä yksittäisten ihmisten lisäksi.  

Työorganisaatio tästä joukosta muodostuu, kun toisistaan erillään oleva henkilöstö on 

vuorovaikutuksessa ja kommunikoi keskenään yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. 

Hajautettuna toimiva joukko joutuu toimimaan virtuaalisten yhteydenpitotapojen välityksellä, 

mitä nykyään helpottavat monet teknologiset apuvälineet, kuten esimerkiksi virtuaaliset 

palaverit. Hajautettua organisaatiota voidaan kuvata siis myös virtuaaliseksi organisaatioksi sen 

virtuaalisesta kanssakäymisestä riippuvaisen luonteensa takia.  (Ollila et al., 2018, s. 19–22). 

Nykyään työskentelyn helpottamiseksi ihmiset ympäri maailmaa voivat olla toisiinsa 

yhteydessä teknologian avulla. Esimerkiksi etäpalaverien pitäminen sähköisillä sovelluksilla on 

lisääntynyt voimakkaasti  (Lincoln, Khan ja Cai, 2020, s. 2047). 

Organisaatiot voidaan jakaa vielä virallisiin ja epävirallisiin organisaatioihin. Työorganisaatiot 

ja yritykset ovat virallisia, kun taas yhteisöt ovat epävirallisia. Näiden ero muodostuu 

ihmisryhmän intressistä. Yhteisössä sen jäsenillä on usein yhteinen mielenkiinnon kohde. 

Yrityksissä puolestaan yhdessä pitävä voima on organisaation tavoitteet ja tehtävät. (Vartiainen 

et al. 2004.) Hajautetusta organisaatiosta voidaan erotella käsitteet hajautettu työ ja etätyö. 

Hajautetussa organisaatiossa toiminta on yllä kerrotun mukaisesti erotettu erilaisiin sekä eri 

kokoisiin yksiköihin. Hajautettu työ on epäformaalimpaa, ja se koostuu yhteisöistä ja erilaisista 

verkostoista sekä tiimeistä. Etätyö on pääsääntöisesti yksin tehtävää työtä jossain muualla kuin 

työnantajan osoittamassa työpaikassa.  (Ollila et al., 2018.) 

Työtä ja työskentelyä itsessään ei voida nykyään luokitella kuitenkaan yksinkertaisesti. 

Varsinkin koronapandemian myötä on hybridityö yleistynyt työskentelymuotona. Hybridityöllä 
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tarkoitetaan työskentelymallia, jossa työ tehdään ajoittain etänä ja fyysisesti työpaikalla. 

Hybridityö ei ole yhtä vahvasti sidottu paikkaan kuin perinteinen työpisteellä suoritettava työ. 

Toisaalta toisena ulottuvuutena siinä voidaan tunnistaa aika, mikä tarkoittaa, että työntekijä voi 

itse aikatauluttaa työn tekemistään.  (Gratton, 2021, s. 11–16). Parhaimmillaan hajautus saattaa 

johtaa täysin virtuaaliseen työskentelyyn, eikä organisaatiolla ole välttämättä omia toimitiloja 

lainkaan  (Ollila et al., 2018). Mahdollistavaksi tekijäksi muodostuu siis vuorovaikutus tieto- ja 

viestintäteknologioiden avulla. 

 

2.2 Hajautetun organisaation ominaispiirteet 

 

Työn kompleksisuus eli vaativuus lisääntyy hajautuksen lisääntyessä, ja toimintaympäristö 

hajautetussa organisaatiomallissa eroaakin muihin organisaatiomalleihin verrattuna. Vartiainen 

et al. (2004, s. 19–49) ovat luoneet mallin kuvaamaan toimintaympäristön kompleksisuutta, 

mikä on esitelty taulukossa 1. Nämä tekijät lisäävät työn vaativuus- ja kuormitustekijöitä tehden 

kokonaisuudesta monimutkaisen. Lisäksi ne ovat vahvasti yhteydessä henkilöstön 

hyvinvointiin. 

Hajautetun organisaation ominaispiirteitä määrittelevät vahvasti taulukon 1 dimensiot, joihin 

kuuluvat paikan ja ajan lisäksi työntekijöiden moninaisuus sekä viestinnän ja teknologian 

läsnäolo. Työskentely voi siis tapahtua monessa eri paikassa ja etäällä muista. Paikka voi olla 

myös kiinteä tai vaihtuva. Ajallisesti työskentely voi tapahtua saman- tai eriaikaisesti muiden 

työntekijöiden kanssa – jopa eri aikavyöhykkeillä. Työnteko yhteisössä voi olla jatkuvaa tai 

määräaikaista. Moninaisuus tarkoittaa työskentelyyn osallistuvien henkilöiden erilaista taustaa, 

kuten kulttuurillista-, organisatorista- tai koulutuksellista taustaa. Viestintä puolestaan 

tarkoittaa vuorovaikutuksen tapaa, joko kasvokkain tai etänä eri teknologioita hyödyntäen. 

(Vartiainen et al. 2004, s. 21.) 
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Taulukko 1. Hajautetun organisaation eri dimensiot (Mukaillen Vartiainen et al. 2004, s.21) 

Paikka 
Työntekijät suorittavat työtä samassa tai eri paikassa. 

Paikka voi olla kiinteä tai vaihtuva. 

Aika 
Työtä tehdään samaan tai eri aikaan muiden kanssa. 

Työ voi olla jatkuvaa tai määräaikaista. 

Moninaisuus 
Työntekijöiden tausta voi vaihdella samanlaisesta 

hyvinkin erilaiseen. 

Vuorovaikutuksen tapa 
Vuorovaikutus muiden kanssa tapahtuu kasvokkain tai 

teknologian välityksellä. 

 

Ominaispiirteisiin kuuluu myös työn ja sen organisoinnin nopeus. Tehtävät voidaan määrittää 

ja jakaa nopeasti niiden sisällön ja tekijöiden suorituskyvyn mukaan. Tämä edellyttää 

henkilöstöltä vahvaa osaamista ja toistensa tuntemista etukäteen. Muutoin toisensa 

tuntemattomille ja eri kulttuureista tuleville työntekijöille on äärimmäisen hankalaa osoittaa 

edes yksinkertaisia tarkastuslistoja sovellettavaksi kaikille.  (Zigurs, 2003, s. 341.) Työn 

nopeuteen vaikuttaa erityisesti tiedon jakaminen, joka perustuu tietokantajärjestelmiin ja 

yhteistyöhön jaetun tiedon avulla  (Sandkuhl ja Fuchs-Kittowski, 1999, s. 434). Päätöksenteon 

käskytien lyhentyessä työ yksinkertaistuu ja päätökset syntyvät myös nopeammin, sillä 

päätöksen tekevän johtajan puheille on helpompi päästä  (Bergstrand, 1994, s. 25). 

Kommunikaation merkitys korostuu hajautetussa mallissa, missä kasvokkaisia keskusteluita ei 

välttämättä pääse syntymään (Ollila et al., 2018, s. 237). Hinds ja Mortensen (2005, s. 292) ovat 

huomanneet, että erilaiset pidempikestoiset ristiriidat ilmenevät helpommin hajautetuissa 

organisaatioissa. Tämä liittyy yhteisen yrityskulttuurin muodostumiseen ja ryhmäytymiseen 

ilman kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, sillä epäviralliset kohtaamiset ja keskustelu työn 

ulkopuolella jää väliin  (Masuda, Holtschlag ja Nicklin, 2017. s. 201). Voidaankin todeta, että 

erilaiset vuorovaikutuksen ilmiöt ovat osa hajautetun organisaation ominaispiirteitä. 

Tarkasteltaessa työntekijöitä ihmisten tasolla, huomataan, että hajautettu työskentely lisää 

itsenäisten työntekijöiden vastuuta. Samalla myös vastuu työn laadukkuudesta siirtyy 

työntekijälle itselleen, mikä saattaa aiheuttaa, hallitsemattomana ja ilman organisaation tukea, 
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myös stressiä ja uupumusta. (Vartiainen et al. 2004, s. 190.) O’Grady  (2019, s. 226) toteaa, että 

varsinkin ensimmäisen portaan johtajille on tyypillistä antaa itsenäistä päätösvaltaa 

hajautetussa organisaatiossa. Tämä tarkoittaa, että vastuuta siirtyy organisaatiossa alemmille 

portaille aina yksittäisille työntekijöille asti. Tällainen työntekijöiden itsenäinen vastuunotto on 

osa ominaispiirteitä. 

Vastuun ja vaikutusvallan lisääntyminen lisää työntekijöiden sitoutumista omaan työhönsä 

(Weideman ja Hofmeyr, 2020, s. 3). Hajautettu organisaatio mahdollistaa juuri tämänkaltaisen 

työn uudelleen organisoinnin ja vastuun antamisen. Bergstrand  (1994, s. 25) mainitsee eduiksi 

myös päätöksenteon tuomisen lähemmäksi työntekijöitä, jolloin esimerkiksi 

kustannustietoisuus lisääntyy. 

 

2.3 Hajautetun organisaation haasteet 

Työskentelyn perustuessa vahvasti viestintäteknologioiden mahdollistamaan 

vuorovaikutukseen tulee hajautetun organisaation varmistaa riittävät teknologiset välineet ja 

palvelut, jotka mahdollistavat yhteistyön ilman paikkasidonnaisuutta (Vartiainen et al. 2004, s. 

182–190). Näitä ovat esimerkiksi riittävä internet yhteys ja mobiililaitteet. Olemassa olevan 

teknologian lisäksi organisaation tulee kiinnittää huomioita henkilöstön koulutukseen ja IT-

osaamiseen, jotta tekniikkaa osataan hyödyntää  (Sandkuhl ja Fuchs-Kittowski, 1999, s.434).  

Erityisiä haasteita työnteossa liittyy etäisyyteen ja eriaikaisuuteen työnteossa. Työntekijät 

tavallaan eristäytyvät muista, varsinkin jos paikallisia tapaamisia ei ole ollenkaan. Etäisyyden 

haasteeseen liittyy vahvasti palautteen antamisen ja sen saamisen ongelmat. Niiden lisäksi 

väärinkäsitysten mahdollisuudet lisääntyvät, ja saattavat kasvaa helposti jopa riidoiksi asti. 

Nämä haasteet korostuvat, mikäli yhteiset työtehtävät ovat kompleksisia tai edellyttävät luovaa 

yhteistä päätöksentekoa. (Vartiainen et al. 2004, s. 37–41.)  

Vartiainen et al. (2004, s. 45–48) pitävät erityisenä haasteena hajautetulle organisaatiolle sen 

globaalia toimintaa. Yhteisten kokousten pitäminen saattaa olla hankalaa, ja uusia kumppaneita 

tavatessa pelkästään etänä muodostuu käsityksen muodostaminen vastakkaisesta osapuolesta 

pinnalliseksi ja etäiseksi. Yhteydenpidon nopeus saattaa kärsiä teknologiasta riippuen, ja lisäksi 

vuorovaikutuksen spontaanius ei ole yhtä luontevaa.  
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Päätöksenteko saattaa muodostua esteeksi organisaation suorituskyvylle, mikäli ilmenee 

ohjauksen puutetta tai se on huonosti kontrolloitua  (O’Grady, 2019, s. 226). Toiminnan 

koordinointi saattaakin muodostua haasteeksi hajautetussa mallissa johtuen yhteistyöhaasteista 

ja päätöksenteon hajautuksesta (Caldwell, Palmer ja Cuevas, 2008, s. 33). Kuvassa 2 on 

havainnollistettu hajautetun organisaation haasteita kokoamalla ne pallokuvioon. Kuva ei kerro 

mitään kyseisten haasteiden välisistä suhteista, vaan sen tarkoitus on ainoastaan konkretisoida 

asiat helposti omaksuttavaan muotoon. 

 

Kuva 2. Hajautetun organisaation haasteet (Mukaillen Vartiainen et al. 2004, s. 37–48; Sandkuhl ja Fuchs-

Kittowski, 1999, s.434; O’Grady, 2019, s. 226) 
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3 TALOUSOHJAUS 

 

Talousohjaus on rahoituksen erityisala, joka keskittyy taloudellisten päätösten tekemiseen 

yritysten näkökulmasta (Fabozzi ja Peterson Drake, 2009, s. 5). Bergstrand  (1994, s. 16) 

täydentää talousohjauksen määritelmää toimenpiteiksi, joissa yritykselle tai organisaatiolle 

asetetaan taloudellisia tavoitteita ja henkilöstölle annetaan vapaus valita keinot, joilla tavoitteet 

saavutetaan. Vaatimuksena on, että talousohjauksen tulee perustua yrityksen valitseman 

strategian toteuttamiseen. 

Talousohjaus jakautuu karkealla tasolla suunnittelun, toteuttamisen ja valvonnan näkökulmiin 

(Järvenpää et al. 2013, s. 13). Kuvassa 3 on havainnollistettu näitä talousohjauksen tehtäviä ja 

annettu esimerkkejä kunkin osa-alueen toimenpiteistä. Näistä voidaan erotella kuitenkin kuusi 

tunnistettavaa toimintoa, jotka ovat: suunnittelu, organisointi, ohjaaminen, mittaaminen, 

analysointi ja prosessianalyysi  (Bragg ja Roehl-Anderson, 2011, s. 1–2). Suunnittelu tarkoittaa 

tavoitteiden saavuttamiseksi määriteltäviä toimenpiteitä, josta Neilimo ja Uusi-Rauva  (2005, 

s. 11) antavat esimerkiksi budjettien laatimisen. Toteuttaminen on puolestaan laadittujen 

suunnitelmien noudattamista käytännön työssä. Valvontatehtäviin kuuluu tavoitteiden 

toteutumisen seuranta ja analysointi.  (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 11) 

 

Kuva 3. Talousohjauksen johtamisprosessi osa-alueittain (Mukaillen Järvenpää et al. 2013, s. 13) 
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Yrityksen taloudellinen strategia ja suunnitelmat toimivat viitekehyksenä, joiden puitteissa se 

pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Strategiset suunnitelmat tulee jakaa lyhyen- ja pitkän 

aikavälin tavoitteisiin, joiden pohjalta yhdessä talousennusteiden kanssa on mahdollista tehdä 

päätöksiä. Tietojen hallintaan käytetään esimerkiksi budjetteja, jotka ovat talousohjauksen 

perustyökaluja.  (Fabozzi ja Peterson Drake, 2009, s. 6.) Cihatin (2020, s. 172) mukaan 

taloushallinnon suunnitelmat ovat pakollisia, mikäli yritys haluaa selviytyä epävakailla 

markkinoilla. Ilman suunnitelmia yritys on kuin tuuliajolla vailla päämäärää. Huolellisesti 

laadittua suunnitelmaa on helppo noudattaa ja toisaalta muokata, mikäli markkinatilanne niin 

vaatii. Tällainen tilanne on esimerkiksi koronan aiheuttama kysyntäinflaatio 

elektroniikkakomponentteihin.  

Aivan viimevuosina talousohjaus on ottanut valtavia askeleita eteenpäin, kun 

digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia perusjärjestelmien tilalle  (Kaarlejärvi ja 

Salminen, 2018, s. 29–33). Modernit järjestelmät talousohjauksessa käsittävät 

yksinkertaisimmillaan pilvipalvelut, jotka tunnetaan paremmin SaaS-palveluina  (Stavrinides, 

Karatza, 2020, s. 1). Saas-palvelu tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjotaan loppukäyttäjälle 

palveluna internetin välityksellä.  (Stavrinides ja Karatza, 2020, s.1) Kaarlejärven ja Salmisen 

(2018, s. 46–48) mukaan modernit järjestelmät tuovat kustannussäästöjä samalla kun ne 

nopeuttavat ja helpottavat talousohjauksen toimintoja sekä auttavat keskittymään yrityksen 

ydinliiketoimintaan. Pilvipalvelut helpottavat erityisesti työn organisointia hajautetussa 

organisaatiossa, sillä ne mahdollistavat yrityksen tietokantoihin pääsyn etänä internetin 

välityksellä paikasta ja ajasta välittämättä.  

 

3.1 Talousohjauksen määritelmä 

Hongbo ja Huaingong (2011) määrittelevät perinteisen talousohjauksen tavoitteeksi 

organisaation yritysarvon maksimoinnin. Talousohjausta voidaan tarkastella kolmella eri 

tasolla organisaatiossa, jotka ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen. Strategisella tasolla 

päämääränä on yrityksen taloudellisten päämäärien asettaminen ja liiketoimista päättäminen 

yhdessä muun yritysjohdon kanssa. Taktinen talousohjaus keskittyy puolestaan yrityksen 

johtamiseen budjetoinnin avulla. Budjetointiin lukeutuu esimerkiksi täsmällinen tavoitteen 
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asettelu. Operatiivinen talousohjaus on päivittäistä käytännön työtä talouden parissa.  (Neilimo 

ja Uusi-Rauva, 2005, s. 11.) 

Perinteinen talousohjaus on haasteen edessä, kun organisaatiorakenne muuttuu joustavaksi ja 

ajasta riippumattomaksi. Sen tulisi myös sopeutua digitalisaation mahdollistamiin uusiin 

toimintatapoihin, kuten esimerkiksi virtuaalivaluuttoihin. Se ei toisaalta myöskään edistä 

sähköisen kaupankäynnin lisäämistä, mikä saattaa olla ristiriidassa yrityksen strategian kanssa. 

Esimerkiksi edellä mainittujen sopeutumisongelmien takia perinteinen talousohjaus ei ole 

kykeneväinen vastaamaan nykyaikaisiin talousohjaukselle asetettuihin vaatimuksiin.  (Hongbo 

ja Huaigong, 2011.) 

 

3.2 Tulosyksikköorganisaatio 

Hongbo ja Huaingong (2011) näkevät, että internetin aikakaudella digitalisaation takia monet 

perinteiset taloushallinnon toimet korvautuvat sähköisillä toimintatavoilla. Liiketoimintamallit 

tulevat heidän mukaansa muuttumaan, sillä perinteinen talousohjaus ei pysty sopeutumaan 

muuttuneisiin vaatimuksiin. Talousohjaus koostuu monista erilaisista päätöksistä, jotka 

ohjaavat yrityksen toimintaa. Fabozzi ja Peterson Drake (2009, s. 285) jakavat nämä päätökset 

kolmeen ryhmään, joita ovat investointi-, rahoitus- ja varojen käyttöön liittyvät päätökset. 

Viimeisimpien vuosikymmenten aikana on yrityksissä yleistynyt organisaation hajauttaminen 

tulosyksiköihin. Tulosyksikön voi yritys itse määrittää organisaatiossaan, ja se voi olla 

esimerkiksi tytäryhtiö tai itsenäinen tuotanto-osasto. Merkitsevää on kuitenkin, että tällä 

yksiköllä on laaja päätösvalta omassa toiminnassaan eli se on itsenäinen toiminnallinen 

organisaatioyksikkö. Tulosyksiköiden taloudellinen vastuu voi myös erota toisistaan. Hyötynä 

tällaisesta päätöksenteon hajautuksesta on se, että yrityksen ylimmältä johdolta vapautuu 

resursseja strategiseen johtamiseen ja tulosyksiköiden tukemiseen (Neilimo ja Uusi-Rauva, 

2005, s. 253). Lisäksi tulosyksikköjaon jälkeen on mahdollista lakkauttaa kannattamattomat 

yksiköt, mikäli ne eivät rapauta yrityksen kilpailukykyä poistamalla esimerkiksi tärkeitä 

toimintoja  (Bergstrand, 1994, s. 26) 

Hajautetun organisaatio voi rakentua tulosyksiköiksi, joita kirjallisuus tunnistaa neljä eri 

tyyppiä kuvan 4 mukaisesti, joista kolme alinta ovat Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 257) 
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mainitsemat investointikeskus (investment center), tulosyksikkö (profit center) ja 

kustannuspaikka (cost center). Järvenpää et al. (2013, s. 364–365) mainitsee vielä neljännen 

tyypin, joka on strateginen liiketoimintayksikkö. Tulosyksiköt ovat suuruus- ja 

vastuujärjestyksessä siten, että pyramidin ylimpänä oleva on kooltaan ja vaikutusvallaltaan 

suurin tulosyksikkö. Alimpana on siten pienin ja vastuultaan vähäisin tulosyksikkö. 

 

Kuva 4. Tulosyksikkötyypit ja vastuut (Mukaillen Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 257–258; Järvenpää 

et al., 2013, s. 365) 

 

Strategisella liiketoimintayksiköllä on vapaus määritellä operatiiviset tulostekijät sekä 

investoinnit. Näiden lisäksi sen tehtäviin kuuluu strategiatyö ja erityisesti kilpailustrategian 

luominen. Se sijaitsee kuvassa 3 ylimpänä, koska sillä on kaikista tulosyksikkötyypeistä eniten 

toimivaltaa. (Järvenpää et al. 2013, s. 365.) 

Investointikeskus on yleensä esimerkiksi konsernin emo- tai tytäryhtiö. Se omistaa 

tuotannontekijä- ja pääomaresursseja, minkä takia sillä on oman tulosbudjetin lisäksi myös oma 

tase. Kyseinen tulosyksikkötyyppi on yleensä täydellisessä markkinakontaktissa 

asiakaskuntaansa ja se toimii myös sekä tuotannontekijä-, että suoritemarkkinoilla. Koska 

konsernien rahoitus järjestetään yleensä keskitetysti, niin tulosyksikkö toimii harvoin 
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pääomamarkkinoilla. Tavoitteena sillä on toiminnan kannattavuus ja sijoitetun pääoman 

tehokas käyttö. Sen toimintamallissa tunnuslukuohjaus onkin keskeistä johtuen sille asetetusta 

vastuusta pääoman käytön tehokkuuteen liittyen. Tavoitteiden saavuttamiseksi sen toimintaa 

ohjataan pääoman tuottoasteohjauksella, joiden laskemiseksi johto laatii virallisen tai 

laskennallisen taseen. Päätavoitteena tulosyksiköllä on siis kontrolloida toimintaa kyseisen 

tunnusluvun avulla ja saavuttaa asetettu tulostaso.  (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 257–258) 

Tulosyksiköllä tyypillistä on tulosbudjettiohjaus, ja niillä ei ole omaa tasetta. Sillä on siis vastuu 

toiminnan tuloksesta ja asetettujen katetavoitteiden saavuttamisesta. Kyseessä voi olla 

esimerkiksi päivittäistavarakaupan yksittäinen myymälä. Se toimii sekä tuotannontekijä, että 

suoritemarkkinoilla. Talousohjaus koostuu pääasiassa tehtävämäärittelyistä ja 

kannattavuusohjauksesta. Keskeisinä tunnuslukuina, joiden avulla toimintaa ohjataan, toimivat 

katetuotto- ja kannattavuuden tunnusluvut. Talousohjauksessa pyritään panostamaan 

tehokkuuteen, ja sitä kautta pyritään auttamaan tulosyksikköä saavuttamaan tavoitetason 

mukainen pääoman tuottoaste. Katteen ja tuloksen hallinta varmistaa omalta osaltaan koko 

organisaation tulostavoitteen toteutumista. (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 258.) 

Kustannuspaikka ei tuota tuotteita tai palveluita oman organisaationsa ulkopuolelle, vaan se 

keskittyy oman organisaationsa tukemiseen toimimalla yrityksen sisällä. Se pyrkii 

valmistamaan tuotteita tai palveluita mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tällainen 

tulosyksikkö voisi olla esimerkiksi yrityksen oma konekorjaamo. Sillä on toiminnassaan 

kustannusvastuu, johon se pyrkii kustannusten minimoimisella tai kontrolloinnilla. Tämän takia 

työn ja tuottavuuden tunnusluvut ohjaavat näiden tulosyksiköiden talousohjausta. Varsinkin 

käyttöpääoman hallinnalla on iso merkitys.  (Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 257–261.) 

Tulosyksikköjohtamisen vaikuttavuus perustuu oletukseen taloudellisesti järkevän toiminnan 

periaatteesta tulosyksikköjohtajien toimesta. Osana tähän kuuluu tavoitteiden saavuttamisesta 

aktivoituva palkitsemisjärjestelmä. Sen avulla uskotaan, että tulosyksikköjohtajat tekevät 

sellaisia valintoja, että saavat henkilökohtaisesti niistä mahdollisimman suuren hyödyn 

palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. (Järvenpää et al. 2013, s. 371.) 
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3.3 Talousohjauksen toteutuskeinot 

Talousohjauksen toteutus jaetaan Järvenpää et al. (2013, s. 13) mukaan suunnittelu, toteutus ja 

valvonta vaiheeseen. Kussakin vaiheessa talousjohto toteuttaa erilaisia toimenpiteitä, joista on 

esitetty esimerkit kuvassa 3. Seuraavaksi käsitellään tarkemmin kutakin eri vaihetta ja niiden 

keskeisiä asioita. 

Talousohjauksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan suunnittelua, jossa määritellään 

yrityksen taloudelliset tavoitteet ja päämäärät. Lisäksi haarukoidaan tarvittavia toimenpiteitä 

sekä resursseja, jotta asetetut tavoitteet ovat realistisia saavuttaa.  (Järvenpää et al., 2013, s. 13–

14) Kuvassa 3 on havainnollistettu esimerkein suunnitteluvaiheen mahdollisia menetelmiä. 

Näitä ovat: budjetointi, investointilaskelmat, tuloskortit ja kilpailija-analyysit. Fabozzin ja 

Peterson Draken  (2009, s. 6) mukaan budjettiohjauksen avulla hallitaan taloustietoja. Budjetit 

koostuvat suorituskyvyn mittareista, ja niiden avulla arvioidaan kehitystä kohti asetettua 

tavoitetta. Cihat  (2020, s. 174) nostaakin pääoman budjetoinnin yhdeksi keskeisimmäksi 

talousjohdon tehtäväksi. 

Neilimo ja Uusi-Rauva  (2005, s. 230–235) määrittelevät budjetin yrityksen vuositason 

keskeisimmäksi instrumentiksi, joka toimii yrityksen toimintasuunnitelmana ja auttaa 

tavoitteiden täsmentämisessä. Budjetti voidaan käsittää jollekin aikajaksolle ajoitettuna 

määrällisenä toimintasuunnitelmana, jota hyödynnetään erityisesti talouden koordinoinnissa  

(Horngren et al., 2009, s. 9). 

Ikäheimo, Malmi ja Walden (2019, s. 150) kuvaavat tuloskorttien funktiota yritykselle hyvän 

yleiskuvan antamiseksi toiminnasta, kuitenkin tiivistetyssä muodossa. Tuloskorteista käytetyin 

on Kaplanin ja Nortonin (1996, s. 53) kehittämä Balanced Scorecard, joka on kehitetty 

toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen. Sen neljä mitattavaa näkökulmaa ovat taloudellinen, 

asiakas, prosessi sekä oppiminen ja kasvu. Näiden tehtävänä on tarjota tasapainoinen kuva 

nykyisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suorituskyvyn ajureista. Suunnitteluvaiheessa 

tarkoituksena on etsiä sopivat mittarit, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. 

Toteuttamisvaiheessa suunnitteluvaiheen toimenpiteet toteutetaan konkreettisesti loppuun asti. 

Talousjohdolle kuuluu erityisesti vastuu toiminnan johtamisesta koko toteutuksen ajan ja 

ohjaaminen kohti asetettuja tavoitteita valituin toimenpitein. (Järvenpää et al. 2013, s. 13–14.) 
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Esimerkkejä toteuttamisvaiheen tehtävistä on lueteltu kuvassa 3, ja näitä ovat 

tuotekustannuslaskelmat sekä laatumittarit, joilla arvioidaan toteuttamisvaiheen etenemistä ja 

kelpoisuutta.  

Valvonta on viimeinen osio tapahtumasarjassa, ja siinä prioriteettina on analysoida toteutunutta 

toimintaa ja sen tuloksia. Vertailu saavutettujen tulosten ja asetettujen tavoitteiden välillä on 

avainasemassa. Tärkeää on lisäksi huomioida mahdollisia poikkeamia ja niiden syitä, sekä 

pyrkiä reagoimaan niihin. Tähän osioon kuuluvat myös talousjohdon raportointi ja tiedonanto 

toteutuneista toimista. (Järvenpää et al. 2013, s. 13–14.) Valvonnan tehtäviin kuuluvat kuvan 3 

mukaisesti esimerkiksi eroanalyysit sekä kustannus- ja kuukausiraportit. Ikäheimo, Malmi ja 

Walden (2019, s. 149) määrittelevät eroanalyysin valvonnan työkaluksi, jonka avulla 

talousjohto voi verrata toteutuneita tuloksia suunnitelmiin sekä aiempiin toteutuneisiin 

lukuihin. Tämä mahdollistaa poikkeamien havaitsemisen ja antaa mahdollisuuden puuttua 

niihin. 
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4 TALOUSOHJAUKSEN TOTEUTTAMISMENETELMÄT 

 

4.1 Tulosyksikköorganisaation taloushallinnon toteuttaminen 

Talousohjauksen toteuttaminen riippuu siitä, katsotaanko sitä organisaation hajautuksen vai 

henkilöstön näkökulmasta. Hajautetun organisaation tapauksessa voidaan todeta taulukon 1 

mukaan, että siihen vaikuttavia tekijöitä on monia ja jokainen dimensio vaatii toimenpiteitä 

kokonaisuus huomioiden, että ohjauksesta muodostuu tehokasta. Huomioitavaa on kuitenkin, 

että talousohjausjärjestelmät ovat olisi hyvä olla samoja eri tulosyksiköissä, sillä lopullinen 

vastuu virallisen yrityksen talousohjauksesta ja tilinpäätöksestä on keskushallinnossa. 

Hajautetussa organisaatiossa talousohjaus lähtee liikkeelle tulosyksikkökohtaisesta ajattelusta  

(Neilimo ja Uusi-Rauva, 2005, s. 257). Tulosyksikkötyypit on lueteltu aiemmin työssä, ja ne 

muodostavat perustan talousohjauksen toteutukselle. Koska tulosyksikkötyypit voidaan 

käsittää erillisinä ja toisistaan riippumattomina, on niillä jokaisella oma henkilöstönsä 

hoitamaan talouden toimintoja. Nämä toiminnot toteutetaan siis lähellä itse liiketoimintaa ja 

taloushallinto hoidetaan siinä toimipisteessä minkä asioita se koskee. Tästä johtuen taloudesta 

vastaavilla henkilöillä on hyvä käsitys tulokseen johtaneista tekijöistä eli he tuntevat 

liiketoiminnan ja sen ansaintalogiikan hyvin. Jokaisen tulosyksikön erilaiset tarpeet voidaan 

huomioida ja talousohjaus tukee aidosti liikkeenjohtoa yksikössä. (Lahti ja Salminen 2014, s. 

210; Järvenpää et al. 2013, s. 24.) Voidaankin sanoa, että talousohjausta tekevät henkilöt ovat 

lähellä tulosyksikön arkea, ja heillä on läheinen suhde työntekijöihin. Etuna hajautetussa 

mallissa onkin juuri se, että paikallisuus luo luottamusta ja mahdollistaa toimintaympäristöön 

mukautumisen luoden kilpailuetua.  

Kuvassa 5 on esitetty hajautetun taloushallinnon organisaatiokaavio Järvenpää et al.  (2017, s. 

24) näkemyksen mukaan. Jokaisesta portaasta on myös nimetty vastuussa oleva henkilö, kuten 

esimerkiksi tulosyksiköissä se on talouspäällikkö (controller). Kaavio havainnollistaa hyvin 

henkilöstön jakautumisen jokaiselle portaalle, ja se antaa kuvan taloushallinnon jakautumisesta 

toimintokohtaisesti. Järvenpää et al.  (2017, s. 24) toteaa nimityksistä, että yksiköihin 

sijoitettuja talouspäälliköitä nimitetään usein myös controllereiksi viitaten englanninkieliseen 

termiin.  
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Kuva 5. Hajautetun organisaation taloushallinto (Järvenpää et al., 2017, s. 24) 

 

4.2 Talousohjauksen ulkoistaminen 

Ulkoistaminen tarkoittaa Kiihan  (2002, s. 1) mukaan sitä, että yrityksen jokin toiminto tapahtuu 

jonkun muun suorittamana yrityksen ulkopuolella. Ulkoistuksessa yritys siis ostaa jonkin 

aiemmin itse hoitamansa tehtävän suorittamisen joltakin ulkopuoliselta yritykseltä. Näitä 

yrityksiä kutsutaan yleisesti alihankkijoiksi. 

Oatleyn  (2016, s .46) näkemyksen mukaan nykyään yhä enenevissä määrin on havaittavissa, 

että yritykset hajauttavat talousohjaustaan myös ulkoistuksen avulla. Etenkin rutiininomaisia 

toimenpiteitä, kuten esimerkiksi ostolaskujen käsittelyä, siirretään alihankintana ulkopuolisen 

yrityksen hoidettavaksi.  (Otley, 2016, s. 46). Pienille yrityksille onkin tyypillistä koko 

kirjanpidon ulkoistaminen tilitoimistolle. Sen avulla yrityksen pienet resurssit on mahdollista 

kohdistaa kokonaan tuottavaan työhön  (Lahti ja Salminen, 2014, s. 209). Taloushallinnon 

ulkoistuksessa voidaan siis ostaa palveluna joko yksittäinen osaprosessi tai koko taloushallinto.  

Ulkoistuksen kohteena olevia toimintoja yhdistää se, että ne eivät tuo yritykselle itsessään 

rahaa, mutta ne ovat pakollisia rutiineja. Monesti ne saattavat olla myös työläitä tehdä, jolloin 
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oman henkilökunnan aikaa halutaan käyttää enemmän lisäarvoa tuovaan työhön. (Järvenpää et 

al. 2013, s. 11–30.) Ulkoistetun taloushallinnon rakennetta on hahmotettu kuvassa 6. Se on 

tehty Järvenpää et al.  (2017, s. 25) näkemyksen mukaan ulkoistetusta taloushallinnosta. 

Keskeistä kuvasta on huomata, että ulkoistus voi koskea tulosyksiköistä lähes mitä tahansa tai 

koko taloushallintoa, mutta siitä huolimatta hajautettu organisaatiorakenne säilyy.  

 

Kuva 6. Ulkoistettu taloushallinto (Järvenpää et al., 2017, s. 25) 

 

4.3 Hajautetun henkilöstön johtaminen 

Kun henkilöstö on hajautettuna, puhutaan yleisesti hybridi tai etätyöstä. Tällöin 

organisaatiorakenne ei muutu, mutta hajautus tapahtuu yksilötasolla. Hajautetun henkilöstön 

kohdalla huomion täytyy keskittyä enemmän yksilöiden ohjaukseen ja yhteisen työkulttuurin 

synnyttämiseen. Vartiainen et al. (2004, s. 126) toteaakin, että oman ajankäytön hallinta sekä 

asioiden delegoiminen ovat tärkeässä asemassa organisaation toimiessa henkilöstön ollessa 

hajautettuna.  
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Itsensä johtamisen ohella esiin nousee myös palaverien ja tiedottamisen kriittisyys. Varsinkin 

hybridi tai etätyötä tehdessä yhteisillä virtuaalisilla kokoontumisilla on suuri työtä ohjaava ja 

toisaalta motivoiva vaikutus. Näiden virallisten tapaamisten lisäksi olisi tärkeää, että työn 

ohessa järjestyisi myös epäformaalimpia kohtaamisia (Waris, 2021). 

Tulosyksikköorganisaatiossa varsinainen esimiesjohtaminen onkin mahdollista korvata 

laajemmalla henkilöstön itsensä johtamisella jakamalla vastuuta suoraan yksittäisille 

työntekijöille. Tämä on mahdollista varsinkin hyödynnettäessä etätyöskentelyä, jolloin 

vuorovaikutus ja johtaminen joutuvat mukautumaan työskentelyyn uudella tapaa. 

 

4.4 Organisaatiomallin asettamat haasteet talousohjaukselle 

Haasteena hajautetun organisaation talousohjauksessa Lahti ja Salminen  (2014, s. 211) näkevät 

päällekkäiset toiminnot, järjestelmien kirjavuuden, hallitsemattomuuden ja yliresursoinnin. 

Päällekkäiset toiminnot tarkoittavat, että samoja työtehtäviä hoitavat eri henkilöt eri 

toimipisteissä tai yksiköissä. Esimerkiksi laskutus voidaan toteuttaa jokaisessa toimipisteessä 

erikseen tai keskitetysti yhdestä paikasta. Järjestelmien kirjavuus näkyy yrityksessä 

käytettävissä ohjelmistoissa, joita voi olla useita erilaisia. Nämä aiheuttavat hankaluuksia 

tietojen ja tulosten vertailuissa, sillä tulokset täytyy koostaa erikseen eri ohjelmistoista, mikäli 

ohjelmistot eivät toimi yhdessä. Poikkeuksen tähän tekevät yritysten mahdollisesti käyttämät 

pilvipalvelupohjaiset ohjelmistot, sillä niiden avulla eri järjestelmät voidaan korvata samoilla 

eri yksiköiden välillä, koska niiden toiminta tapahtuu internetin välityksellä.  

Yhteisenä haittatekijänä nykypäivän kiristyvässä kilpailussa on kustannusten nousu, jotka 

saattavat olla moninkertaiset keskitettyyn malliin verrattuna. Kustannuksia syntyy erityisesti 

päällekkäisistä toiminnoista, kun jokaisella toimipisteellä hoidetaan samat asiat erikseen. 

Varsinkin suurissa yrityksissä myös järjestelmien kirjavuus ja hallitsemattomuus saattaa 

osoittautua hankalaksi ratkaista hajautetussa mallissa  (Lahti ja Salminen, 2014, s. 211). 

Karadagin (2015, s. 26) turkkilaisilla yrityksillä tehdyn tutkimuksen mukaan talousohjauksen 

haasteita olivat erityisesti riittämätön johtamistaito, koulutetun henkilöstön puute ja matala 

käyttöaste uusilla teknologioilla. Näistä yleisemmin haasteeksi osoittautuvaksi voidaan todeta 

riittämätön johtamistaito, joka näkyy erityisesti henkilöstön ollessa hajautettuna, esimerkiksi 
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hybridityössä. Jälkimmäiset haasteet rajautuvat selkeämmin kohdemaan omaan kulttuuriin ja 

työllisyystilanteeseen, eivätkä ole siten yleistettävissä laajemmiksi haasteiksi esimerkiksi 

kehittyneissä länsimaissa. 

Erityisesti pieniin- ja keskisuuriin yrityksiin liittyviä haasteita ovat Karadagin  (2015, s. 26–28) 

mainitsema osaava työvoima. Hänen mukaansa omistajien ja johtoryhmän tausta on usein 

enemmän teknillinen, joten talousohjauksen hallinnassa saattaa olla puutteita. Tämä on 

seurausta pienemmistä käytettävissä olevista varoista, jolloin omaa taloushallintoa ei 

välttämättä ole ollenkaan erikseen. Tämänkaltaiset ongelmat ovat toki taklattavissa esimerkiksi 

aiemmin esitetyn hajautetun taloushallinnon keinoin ulkoistamalla toimintoja. Henkilöstöön 

liittyvät kysymykset ovat aina myös rekrytointikysymyksiä, mikä korostaa sen prosessin 

toimivuutta ja toisaalta onnistumisten laatua. 

Erityisesti tulosyksikkömallia koskeva haaste, on Hartmannin ja Maasin mukaan (2010, s. 44) 

tulosyksiköiden tulosten manipulointi. Tutkimuksen mukaan manipulointi on yhteydessä 

tulosyksikön controlleriin sekä hänen kokemaansa tuloksen asettamaan paineeseen. Yleisesti 

voidaan todeta, että tulosten manipulointi on sitä helpompaa, mitä erilaisempia 

raportointitapoja eri tulosyksiköt käyttävät keskenään. Hartmann ja Maas (2010, s. 44) 

käyttävät termiä löysä budjetointi, kuvaamaan manipuloinnin mahdollisuuksia esimerkiksi 

lisäämällä ylimääräisiä liiketoimintaan kuulumattomia kuluja. Yritykset, jotka ovat tuotteen 

hinnoittelun kannalta heikommassa asemassa, ovat muita alttiimpia todellisen tuloksen 

manipulointiin  (Datta, Datta ja Singh, 2019, s. 9.) 
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Kuva 7. Talousohjauksen haasteet (Mukaillen Lahti ja Salminen, 2014, s. 211; Hartmann ja Maas, 2010, s. 44) 

Vertailtaessa tutkimuksessa havaittuja haasteita pelkässä hajautetussa organisaatiossa (kuva 2) 

ja haasteita hajautetun organisaation talousohjauksessa (kuva 7) huomataan, että ne ovat 

pääpiirteissään hyvin samankaltaisia.  Hajautetun organisaation haasteet liittyvät paljolti 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmässä toimimiseen sekä johtamiseen. Haasteissa 

korostuu yksittäisiin työntekijöihin liittyviä ominaisuuksia, kuten koulutustaso ja 

päätöksentekokyky. Toisaalta myös työnteon sujuvuuteen liittyvät asiat nousivat esiin, 

erityisesti työnteon koordinointiin liittyvät asiat. 

Talousohjausta tarkasteltaessa puolestaan voidaan havaita hajautetun organisaation haasteiden 

olevan juurisyynä niille. Haasteet ovat siis osittain seurausta vallitsevasta 

organisaatiorakenteesta. Talousohjauksessa haasteet liittyvätkin juuri eri ihmisryhmien 

väliseen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi tulosyksiköiden käyttämien eri tietojärjestelmien 

aiheuttama tulosten erilaisuus niitä vertailtaessa on seurausta erilaisista rutiineista toteuttaa 

työtä, mikä samalla hankaloittaa vuoropuhelua niin ihmisten kuin koneiden välillä. Johtaminen 

ja päätöksenteko ovat haasteita, jotka löytyvät niin organisaatiorakenteiden kuin 

talousohjauksen haasteista. Tämä kertoo sen, että ihmisten johtaminen koetaan toimintaa 

haastavoittavana. 
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5 ESIMERKKEJÄ TALOUSOHJAUKSEN TOTEUTTAMISESTA 

Seuraavaksi käydään läpi esimerkkejä kolmen eri yrityksen avulla, miten aiemmin työssä 

esiteltyjä talousohjauksen toimenpiteitä hajautetussa organisaatiossa on käytännössä toteutettu 

eri alojen yrityksissä. Samalla tarkastellaan myös niiden kohtaamia haasteita, joita ne ovat 

pyrkineet toimillaan ratkaisemaan. Esimerkkiyritykset on valittu niiden organisaatiorakenteen 

perusteella, sekä myös toteutettujen talousohjauksen toimenpiteiden perusteella. 

 

5.1 Case-esimerkki: UPM 

UPM-Kymmene Oyj  (2021) on yhtiön omien nettisivujensa mukaan metsäteollisuusyhtiö, joka 

vastaa kuluttajakysynnän kasvuun vastuullisilla sekä kierrätettävillä tuotteilla. Liiketoiminta-

alueita sillä on kuusi, jotka liittyvät puun jalostukseen sekä energia-alaan. UPM on suomessa 

pörssilistattu yritys, ja se toimii kaikilla maailman mantereilla. Yhtiö on suuri, sillä sen 

liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa vuonna 2020. Työntekijöitä oli palkattuna 18 000 henkilöä 

yhteensä 12 eri maassa. (UPM-Kymmene Oyj 2021). 

Vuosikymmen sitten UPM toteutti suuren organisaatiouudistuksen, jossa se siirtyi kohti 

keskitetympää mallia. Hajautettu organisaatiorakenne kuitenkin säilyi, mutta se muutti 

muotoaan.  Yritykseen jäi sen globaalin toiminnan takia eri tulosyksiköihin myös 

taloushallinnon osaajia, mutta esimerkiksi taloushallinnon asiantuntijoiden (controller) rooli 

muuttui hieman. Uudistuksen myötä talousohjauksen toiminnot keskittyivät noin sadasta 

toimipisteestä kahteen, mutta toimipisteiden määrä ei kuitenkaan vähentynyt. Yhtenä syynä 

toimintojen hajautuksen jatkumiselle ovat esimerkiksi maakohtaiset verolainsäädäntöjen 

eroavaisuudet, jotka vaativat paikallista osaamista ja liiketoiminnan tuntemista.  (Luotonen, 

2009.) 

Keskeisenä ajurina muutokselle olivat tavoitellut säästöt  (Luotonen, 2009). Hyvin hajautunut 

organisaatiorakenne kohtaakin haasteita juuri kustannusrakenteessa. Yksi merkittävä tekijä 

kustannusten nousussa UPM-Kymmene yrityksellä oli eri toimipisteiden päällekkäiset 

toiminnot. Se keskittikin toimintoja rajusti, sillä lopulta vain kaksi toimipistettä jäi jäljelle. 
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Samalla myös johtaminen helpottui, ja tulosten vertailtavuus eri toimipisteiden välillä muuttui 

yksinkertaisemmaksi. 

 

5.2 Case-esimerkki: Loiste 

Loiste Oy (2021) on suomalainen energia-alan yhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on sähkön 

jakelu. Siihen sisältyvät sähköverkkopalvelut, sähköverkon rakentaminen ja -kunnossapito. 

Yhtiöllä on lisäksi liiketoimintaa kaukolämmön osalta Kajaanissa. Uutena liiketoiminta-

alueena yhtiö on aloittanut energiainfran sekä tuulipuistojen operointipalvelut  (Loiste, 2021.) 

Loiste on pieni yritys, jonka liikevaihto on pyörinyt 2–3 miljoonan euron välissä, ja henkilöstön 

koko 5 henkilössä  (Finder 2021) 

Vuonna 2016 Loiste Oy ulkoisti tukitoiminnoistaan talous- ja laskutustoiminnot 

kumppaniyritykselleen. Sopimuksen myötä myös osa Loisteen henkilöstöstä siirtyi 

alihankkijan palvelukseen, jonka takia henkilöstön määrä putosi yhdeksästä viiteen.  (Loiste 

2016; Finder 2021) Kyseessä oli siis ulkoistetun talouspalvelun käyttöönotto, joka koski 

rutiininomaisia työvaihteita eli osaprosesseja. 

Issakainen  (2017) kirjoittaa, että ulkoistuksen tarkoituksena on vähentää taustatoiminnoista 

aiheutuvaa kuormaa sekä toisaalta keskittää resursseja ja osaamista yhtiön ydintoimintaan. 

Tällä tavoin yrityksessä oleva osaaminen saadaan eniten lisäarvoa tuottavaan työhön. Näistä 

toimista huomataan, että tehostaakseen omaa toimintaansa Loisteen on täytynyt keskittyä 

ydinosaamiseensa. Taloushallinto on toki tärkeää, muttei kuitenkaan ydinfunktio, minkä takia 

yrityksen on järkevämpää keskittää resurssinsa yrityksen omaan nicheen ja tehdä se 

mahdollisimman hyvin. Lopulta – varsinkin asiakasrajapinnassa – palvelun laatu ratkaisee, 

jolloin ulkoistus on tarjonnut mahdollisuuden parantaa myös varsinaisen liiketoiminnan laatua. 

Merkittävän Loisteen ulkoistuksesta tekee sen laajuus, sillä Issakaisen (2017) mukaan kyseinen 

liiketoiminnan ulkoistus on laajin toteutettu ulkoistus suomalaisissa energiayhtiöissä. Loisteen 

strategiassa on kuitenkin vielä merkittävämpiä toimia, joiden avulla ulkoistusta on tarkoitus 

jatkaa koskemaan lisäksi asiakas- ja verkkopalveluita.  (Issakainen, 2017.) Tämän esimerkin 

myötä on havaittavissa, että kehitys kulkee yhä enemmän siihen suuntaan, että yritykset 
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hajauttavat toimintansa pakollisia työtehtäviä ulkoistuksen kautta alihankkijoille, jotta yritys 

voi itse keskittyä tuloksensa kannalta eniten arvoa tuottavaan työhön. 

 

5.3 Case-esimerkki: Visma Solutions 

Visma Oy on ohjelmistoyritys, joka kehittää ja myy ohjelmistoja organisaatioiden digitaalisiin 

tarpeisiin. Yritys on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja. Visma-konserni 

sisältää yli 200 yritystä, jotka toimivat maantieteellisesti kaikissa Pohjoismaissa, Euroopassa ja 

lisäksi Latinalaisessa Amerikassa. Yrityksen tavoitteena on rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa 

teknologian avulla, joka helpottaa ihmisten arkea yksinkertaistamalla sitä.  Sen liikevaihto oli 

1,7 miljoonaa euroa vuonna 2020, ja työntekijöitä sen palveluksessa oli 13 600, jolloin voidaan 

puhua suuresta yrityksestä. (Visma, 2021.) Tässä case-esimerkissä haastateltiin Visma 

Solutions Oy:n Antti Warista, joka toimii yrityksen talousjohtajana Lappeenrannassa. 

Yrityksellä on käytössään varsin laajasti toteutettu hajautus organisaatiomallissaan. Tämän 

huomaa jo pelkästään tarkasteltaessa konsernin sisäisten yritysten määrää. Lisäksi kullakin 

tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa (Waris 2021). Tytäryrityksissä vallitsee suuri 

autonomia eli jokainen itsenäinen yritys päättää omista toiminnoistaan. Tällaista 

yrityskulttuuria on haluttu vahvistaa yrityksen sisällä, ja se omalta osaltaan myös korostaa 

hajautetusta organisaatiomallista saatavia etuja. (Waris 2021.) Vismassa hyödynnetään 

hajautetun organisaation keinoja todella laajasti, ja sillä on käytössään hajautetun hallinnon 

lisäksi myös ulkoistamisen palveluita. Talousohjauksen toimista kirjanpito ja palkkalaskenta 

ovat ulkoistettuja toiselle yritykselle. (Waris 2021.)  

Haasteena Waris (2021) näkee Visma Oy:n käyttämässä mallissa työmäärän lisääntymisen 

tietyissä toimissa. Esimerkkinä hän mainitsee konsolidointityön vaatimat suuremmat resurssit, 

sillä tytäryhtiöillä on käytössä keskenään toisistaan poikkeavia ohjelmistoja. Tytäryhtiöt 

raportoivat omille hallituksilleen toimistaan, mutta lisäksi koottuna myös konsernin johdolle. 

(Waris 2021.) Yrityksen kohtaamat haasteet ovat siis varsin tavallisia hajautetun organisaation 

talousohjaukselle aiheuttamia haasteita.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tunnistaa ja selvittää hajautetun organisaation 

talousohjauksen toteuttamistapoja sekä siihen liittyviä haasteita. Aihetta lähestyttiin 

kirjallisuuskatsauksena alan kirjallisuuden ja tutkimusten kautta, jota lopussa 

havainnollistettiin yritysesimerkein. Alussa teoriaosa antoi lukijalle käsityksen hajautetun 

organisaation sekä talousohjauksen perusteista ja selvensi niihin liittyviä käsitteitä. Toisaalta se 

myös varmisti työn hyvän tieteellisen perustan. Seuraavissa osissa teoriaa syvennettiin 

käytäntöön, ja vastattiin tutkimuskysymykseen esittäen tapoja toteuttaa talousohjausta sekä 

selventäen siihen liittyviä haasteita tulosyksikköorganisaatiossa. Viimeisenä käytiin läpi 

talousohjauksen toteuttamista kolmen oikean yrityksen esimerkkien kautta.  

Tutkimuksessa erottui selkeästi kaksi talousohjauksen toteutuskeinoa, jotka ovat toimivia 

tulosyksikköorganisaatioissa. Nämä tavat ovat taloushallinnon järjestäminen 

tulosyksikköorganisaatiomallin mukaan sekä toimintojen ulkoistaminen. Ne ovat myös 

yleisesti käytössä eri yrityksissä, kuten esimerkkiyrityksistä voidaan huomata. UPM hyödyntää 

tulosyksikköorganisaatiomallia, Loiste ulkoistusta ja Visma solutions molempia keinoja 

omassa toiminnassaan.  

Tulosyksikköorganisaatiomallissa keskushallinnon alapuolella on esimerkiksi divisioonia, 

joissa on omat tulosyksikkönsä. Jokaisella tasolla on myös oma kontrollerinsa, eli 

talousosaaminen on hajautettu jokaiselle organisaatiotasolle. Se tarkoittaa sitä, että 

työntekijöillä on läheinen suhde paikallisuuteen, ja he tuntevat paikalliset olosuhteet ja 

esimerkiksi yrityksen ansaintalogiikan seikkaperäisesti. Tämä johtaa siihen, että talousohjaus 

tukee aidosti liikkeenjohtoa yksiköissä. 

Toisena tapana on käyttää ulkoistusta, joka osoittautui esimerkkiyritysten keskuudessa 

suosituksi keinoksi hajauttaa taloushallintoa. Ulkoistuksessa jokin yksittäinen osaprosessi tai 

koko taloushallinto voidaan ostaa yrityksen ulkopuoliselta toimijalta. Loiste on tästä hyvä 

esimerkki, sillä se toteutti laajimman taloushallinnon ulkoistuksen suomalaisessa 

energiasektorissa ulkoistamalla talous- ja laskutustoiminnot. Lisäksi sen tavoitteena on 

tulevaisuudessa jatkaa ulkoistamista ulottamalla myös asiakas- ja verkkopalvelut sen piiriin. 

Tavoiteltava etu ulkoistuksessa koskee oman henkilökunnan resurssien kohdentumista 

yrityksen omaan ydintoimintaan ja toisaalta mahdollisimman suuren lisäarvon saaminen 
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taloushallinnon rutiinien suorittamisen sijaan. Hajautuksessa korostui kuitenkin luottamus ja 

sen rakentaminen yrityksen ja alihankkijan välillä. Erityisesti, mitä suuremmasta osaprosessista 

tai kokonaisuudesta on kyse, sitä enemmän yritysten välillä täytyy olla keskustelua sekä 

luottamusta. 

Keskeisiksi talousohjauksen toteutuksen haasteiksi nousi tutkimuksessa esiin yrityksissä 

päällekkäiset toiminnot, kustannusten nousu sekä eri tulosyksiköiden tulosten vertailtavuus. 

Päällekkäiset toiminnot luovat haasteita yritykselle sillä, jokaisella organisaatioportaalla ja 

esimerkiksi tytäryrityksellä on omat työntekijät suorittamassa taloushallinnon tehtäviä. Tällöin 

samat asiat saattavat tulla tehdyiksi monesti yrityksen sisällä, jolloin resursseja kuluu turhaan. 

Tästä johtuu myös kustannusten nousu tulosyksikköorganisaatioissa, sillä 

kustannustehokkuutta ei saavuteta optimaalisesti. Tulosten vertailtavuus liittyy myös osittain 

päällekkäisiin toimintoihin, sillä esimerkiksi raportointi on saatettu koostaa eri 

tietojärjestelmillä, jolloin niitä joudutaan muokkaamaan yhtenäisemmäksi. Tämä 

konsolidointityö nostaa myös osaltaan kustannuksia.  

Tutkimuksen tuloksissa nousi esiin, että kannattavia tapoja toteuttaa tulosyksikköorganisaation 

talousohjaus ei ole monia. Toisaalta oikein toteutettuna organisaatiorakenne luo yritykselle 

kilpailuetua, sillä se mahdollistaa taloushallinnon työntekijöiden olemisen lähellä tulosyksikön 

arkea. Tällöin paikallisten olosuhteiden huomioiminen päätöksenteossa helpottuu, ja 

kannattavia päätöksiä on helpompi tehdä. Ulkoistaminen vaikuttaa olevan tuore ilmiö yritysten 

taloushallinnossa. Sen etuihin on havahduttu digitalisaation edetessä, sillä se mahdollistaa 

täysin uusia yhteistyötapoja alihankkijoiden kanssa. Esimerkiksi yksittäisten osaprosessien 

ulkoistaminen on helpompaa SaaS-palveluiden mahdollistamien pilvipalveluiden avulla. 

Johtopäätöksissä huomioitavaa on, että työ rajattiin käsittelemään 

tulosyksikköorganisaatiomallia hajautettuna organisaationa, minkä takia johtopäätöksiä ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia organisaatioita. Varsinkin nimettyjen haasteiden osalta 

tuloksia on tulkittava vain nykyaikaisia tulosyksikköorganisaatioiden talousohjausta koskevina. 

Työssä ei myöskään käsitellä taloushallinnon palvelukeskusmallia. Mielenkiintoisena 

jatkotutkimuskysymyksenä näkisin kulttuurin vaikutuksen talousohjaukseen. Esimerkiksi onko 

eurooppalaisissa yrityksissä eroja verrattuna Yhdysvaltalaisiin? Toisaalta koronaepidemian 

vaikutukset yritysten talousohjaukseen ovat myös mielenkiintoinen jatkotutkimuskysymys.  
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