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Tässä tutkielmassa käsitellään teollisen yrityksen budjettiseurantaa ja sen johtamistieteellisiä näkö-
kohtia kontingenssiteoreettisen RAPM-teorian lähtökohdista. Kontingenssiteoreettisen RAPM-
tutkimuksen perusoletusten mukaan budjettiseurannan tulee mukautua ympäristön muutoksiin, jotta 
organisaatiossa vältytään väärin sovelletun suoritusarvioinnin haittavaikutuksilta. Keskeisimpiä 
RAPM-tutkimuksessa käsiteltyjä budjettiseurannan haittavaikutuksia ovat budjettiharha sekä bud-
jettiseurannan alaisten tahojen kokema budjettipaine. 
 
Tutkielma on toteutettu case-tyyppisenä haastattelututkimuksena Pilkington Automotive Finland 
Oy:ssä haastattelemalla neljää budjetoinnista vastaavaa henkilöä. Haastattelu on käytännössä toteu-
tettu avoimena haastatteluna ja saadun aineiston analyysi perustuu teoriaohjaavaan sisällön analyy-
siin. Teoriaohjaavan sisällön analyysin avulla tutkielmassa on pyritty löytämään haastateltavasta 
aineistosta eroja ja yhtäläisyyksiä olemassa olevan teorian kanssa sekä kuvaamaan tutkimuskohteen 
budjettiseurantaa erityispiirteineen.  
 
Tutkielmassa tehtyjen havaintojen perusteella kohdeorganisaatio on asianmukaisen budjettiseuran-
nan alainen. Ylempi johto ottaa huomioon ympäristön ulkoisista tekijöistä johtuvat vaikutukset bud-
jettipoikkeamiin ja selityksille annetaan mahdollisuus. Budjetista pidetään silti tiukasti kiinni, vaik-
ka poikkeaman syyt ovat ylemmän johdon tiedossa. Tutkielman keskeinen johtopäätös on kuitenkin 
siinä, että kohdeorganisaation tuotanto- ja kulubudjetoinnista vastuulliset henkilöt näkevät sisäinen 
tiedon yhteensovittamisen ja koko budjettijärjestelmälle ominaisen funktioittaisen epäyhtenäisyy-
den suuremmaksi ongelmaksi kuin ylemmän johdon tavan käyttää budjetteja. 
 
Kohdeorganisaation budjettijärjestelmää ja sen puitteissa tapahtuvaa budjettiseurantaa voidaan pitää 
RAPM-teorian olettamusten mukaisesti asianmukaisena myös seurausvaikutusten näkökulmasta 
tarkasteltuna. Haastateltaville muodostuu ajoittain funktioiden epäyhtenäisyydestä johtuen budje-
tointi- ja seurantavaiheessa paineentunnetta, mutta tätä ei kuitenkaan pidetä merkittävänä. Budjetti-
harhan luontia ei ole koettu kohdeorganisaatiossa tarpeelliseksi eikä teknisesti edes mahdolliseksi. 
RAPM-teoriaan sisältyvät epäasianmukaisen budjettiseurannan negatiiviset vaikutukset ovat täten 
koetun suoritusarvioinnin asianmukaisuuden kanssa samansuuntaisia. Budjettiseuranta koetaan 
kohdeorganisaatiossa asianmukaiseksi ja negatiivisia seurausvaikutuksia ei esiinny. 
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1 JOHDANTO 
 
 

1.1 Budjetit ja johtamiskysymys 
 
Budjetointi ja budjetti tämän prosessin tuotoksena ovat organisatorisina ilmiöinä varsin universaale-

ja. Budjetteja käytetään niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Arkiajattelussa jotkut saattavat 

käsittää budjetoinnin vain pakollisena byrokraattisena rituaalina, jonka tuotoksena saadaan aikai-

seksi numeerisessa muodossa ilmaistu talousraportti, budjetti. Toiset puolestaan saattavat todella 

nähdä sen tavoitteellisen toiminnan perusedellytyksenä ja organisaation operatiivisen ohjauksen 

kompassina, eräänlaisena suunnannäyttäjänä ja toiminnan mittarina. Yhtä kaikki, budjetointi ja sen 

tuotos, itse budjetti, ovat olleet jo monen vuosikymmenen ajan myös kattavan tieteellisen keskuste-

lun keskiössä. Tässä tutkielmassa on tarkoitus jatkaa tätä keskustelua. 

 
Budjetit muodostavat organisaatiossa suunnittelun perustan, mutta myös budjetista vastuullisten 

tahojen suoriutumista mittaavaan välineen. Tässä muodossa budjetti on siis johtamisen väline ja luo 

reunaehdot niin tavoitteiden asettamiselle, valta- ja vastuukysymyksille kuin myös palautteelle. Sen 

lisäksi, että perinteisessä johdon laskentatoimen tutkimuksessa budjetteja on käsitelty pääosin tavoi-

teasetantatyökaluna, on poikkitieteellisessä laskentatoimen ja johtamistieteen tutkimuksessa käsitel-

ty budjetteja erityisesti palautteenantotyökaluna. Yllykkeen viimeksi mainitun tutkimuksen lisään-

tymiseen on aiheuttanut pääosin vuosikymmenten aikana havaitut budjettien ihmisiin ja organisaa-

tioihin liittyvät negatiiviset seuraukset. 

 

Budjettien hyödyllisyys on viime vuosikymmenten aikana asetettu kyseenalaiseksi. Pääasiassa ky-

seenalaistajina ovat olleet suuret teollisuusyritykset, jotka ovat kokeneet budjettijärjestelmän van-

hanaikaiseksi ja jäykäksi byrokratiaksi. Jotkut yrityksistä ovat jopa hylänneet budjetit suunnittelu- 

ja seurantavälineinä. Vaikka budjetit, budjetointi sekä budjettiseuranta liitetäänkin usein varsin 

epämiellyttävänä pidettyyn byrokratiakäsitteeseen, tässä tutkielmassa käsitellään silti ainoastaan 

niitä budjettien ominaisuuksia, jotka liittyvät budjettien käyttöön johtamisvälineenä, sekä sitä mitä 

tämä tarkoittaa sekä budjettien piiriin kuuluville ihmisille että itse organisaatiolle kokonaisuutena. 

 
 

 



 6

1.2 Tutkielman teoreettinen perusta ja rajaukset 
 
Tämän tutkielman teoreettinen perusta rakentuu kontingenssiteorialle sekä RAPM-tutkimukselle1. 

Kontingenssiteoria on yksi RAPM-tutkimuksen näkökulmista (ks. alla oleva kappale), mutta se tun-

netaan kuitenkin parhaiten organisaatio- ja johtamistieteiden yhtenä valtavirtateoriana, joka eli ku-

koistuskauttaan 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Itse teorian perusajatus2 on se, että organisaation 

toiminta ja johtaminen riippuvat tilannetekijöistä (esim. Kast & Rosenzweig 1973, 13).  RAPM-

tutkimus puolestaan on yksi käyttäytymistieteellisen laskentatoimen tutkimuksen ja johdon lasken-

tatoimen järjestelmiä (MAS)3 koskevan tutkimuksen tutkimusalueista, joka yhdistää sekä organi-

saatio-, johtamis- että talousteoreettisia näkökulmia.  

                                                

 

Tämän tutkielman tuloksia tullaan käsittelemään edellä mainitun RAPM-tukimuksen viitekehykses-

sä. RAPM-tutkimus tarkoittaa laskentatoimen tuottaman informaation perusteella tapahtuvaa suori-

tusarviointia (ks. esim. Hopwood 1972) ja sitä on tutkittu jo vuosikymmenien ajan useasta eri näkö-

kulmasta. Pääosin RAPM-tutkimus on liittynyt sen selvittämiseen, miten budjetteja käytetään joh-

tamisvälineenä ja suoritusarviointimittarina (esim. Hopwood 1972; Otley 1978; Brownell & Hirst 

1986; Dunk 1989). Alun perin tutkimussuuntaus onkin saanut alkunsa halusta ymmärtää budjettien 

aiheuttamia haittavaikutuksia (esim. Argyris 1952, Irvine 1970, Hopwood 1972, Otley 1978)4.  

 

Argyriksen (1952) ja erityisesti Hopwoodin (1972) sekä Otleyn (1978) tutkimuksien jälkeen 

RAPM-tutkimus on laajentunut viime vuosikymmeninä uusille alueille ja tutkimusnäkökulmia on 

syntynyt lisää. Näistä näkökulmista mainittakoon muun muassa budjettiharhan näkökulma (esim. 

Merchant 1985, Hughes & Kwon 1990, Lal, Dunk & Smith 1996), budjettien inhimillisten vaiku-

tusten näkökulma (esim. Kenis 1979, Harrison 1992 & 1993), kontingenssiteoreettinen näkökulma 

(esim. Hirst 1983, Merchant 1984, Govindarajan 1984, Brownell 1987, Ezzamel 1990) sekä yrityk-

sen strategian näkökulma (esim. Govindarajan & Gupta 1985).  

 

Aikaisemman tutkimuksen tapaan myös kirjoittajan mielenkiinto kohdistuu budjettien käyttöön 

budjetista vastuullisen suorituksen arviointivälineenä, so. johtamisvälineenä. Tämä valinta johtuu 

siitä, että kirjoittaja näkee budjettien olevan saamastaan kritiikistä huolimatta (esim. Hope & Fraser 

 
1 RAPM: Reliance on Accounting Performance Measures. 
2 Ks. enemmän luku 3. 
3 MAS: Management Accounting Systems. Voidaan määritellä järjestelmäksi, joka on luotu helpottamaan päätöksente-
koa ja johdon toiminnan arviointia (esim. Chenhall 2003).  
4 Keskeisimpinä mainittakoon muun muassa työpaine/budjettipaine (englanniksi usein: Job Related Tension/Budget 
Pressure) sekä budjettiharha (englanniksi: Budget Slack). 
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2003a, 2003b) kuitenkin edelleen organisaatioiden keskeisin suunnittelu- ja valvonta- sekä vallan-

käytön väline, jonka ympärille myös johtaminen on keskittynyt.   

 

Tutkielman keskeisimpänä rajauksena voidaan pitää sitä, että siinä ei tutkita budjetointia laskenta-

teknisenä ongelmana vaan hallinnollisena ilmiönä ja johtamiskysymyksenä. Ydinajatuksena on tä-

ten tarkastella budjettien laadintaan ja niillä johtamiseen liittyviä organisatorissosiaalisia tapahtu-

mia, joilla voidaan olettaa olevan vaikutuksia ihmisiin sekä organisaatioon. Tutkielman lähdemate-

riaali ja täten aikaisempi tutkimus nojaa vahvasti organisaatiokäyttäytymistieteelliseen tutkimuk-

seen, käyttäytymistieteellisen laskentatoimen tutkimukseen ja yleisesti: organisaatioteoreettiseen 

tutkimukseen.  

 

Toinen rajaus liittyy tässä tutkielmassa käytettävän RAPM-tutkimuksen viitekehyksen ja niin sano-

tun Management by Exception-tutkimuksen väliseen rajanvetoon. Koska budjettien käyttö suori-

tusarviointimittarina sisältää eroanalyyseihin ja budjettidiagnostiikkaan liittyviä näkökohtia, on tä-

hän liittyvä johtamistapahtumakin helposti erojen havaintoihin perustuvaa johtamista. Tätä on tut-

kittu myös edellä mainitusta Management by Exception -näkökulmasta. Tässä tutkielmassa MBE-

tutkimukseen ja sen tuloksiin ei kuitenkaan oteta kantaa vaan teoreettinen viitekehys rakentuu aino-

astaan RAPM-tutkimuksen varaan. 
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1.3 Tutkielman tavoite  
 
Tämän tutkielman tavoite on lisätä tietämystä case-tyyppisen tutkimuksen avulla siitä, millaista on 

budjettiseuranta 2000-luvun teollisuusorganisaatiossa. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan kontingens-

siteoreettisesta näkökulmasta huomioimalla ympäristön muutoksesta aiheutuvia tekijöitä ja niiden 

aiheuttamaa epävarmuutta budjetoijille. Tarkastelu kiteytyy siihen, että RAPM-viitekehyksen mu-

kaisesti budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin pitäisi ottaa huomioon ympäristön tilannetekijät. 

Budjettiseurannan tulisi toisin sanoen elää ympäristömuutosten mukana. 

 

Keskeinen käsite tutkielmassa on budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin asianmukaisuus. Suori-

tusarvioinnin asianmukaisuutta tarkastellaan kahden eri seurausvaikutuksen näkökulmasta: a) työ-

/budjettipaineen ja b) budjettiharhan näkökulmasta: jos toista tai kumpaakin esiintyy, voidaan pää-

tellä RAPM-viitekehyksen mukaisesti, että suoritusarviointi on, tai vaihtoehtoisesti ei ole, asianmu-

kaista. Jotta tutkimustuloksiin päästään, on tutkielmassa selvitettävä: 

 

1. mitä ovat ne sellaiset sekä sisäisen että ulkoisen ympäristön tekijät (tilannetekijät), jotka 

voivat aiheuttaa epävarmuutta budjetointivaiheessa ja jotka budjetista vastuussa oleva taho 

toivoisi otettavan huomioon budjetoinnin jälkeisen budjettiseurannan aikana? 

2. Millainen on budjettijärjestelmä, miten tarkasteltava organisaatio budjetoi ja millaista on 

luonteeltaan budjettikauden aikana tapahtuva budjettiseuranta eli suoritusarviointi? 

3. Aiheuttaako suoritusarvioinnin mahdollisesti koettu epäasianmukaisuus lisääntynyttä työ-

/budjettipainetta tai tarvetta ”budjetoida väärin”? 

 

Näihin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella kirjoittaja pyrkii päättelemään sen, onko tarkas-

teltavan yksikön budjettiseuranta RAPM-viitekehyksen mukaisesti asianmukaista. Ohessa oleva 

kuvio 1 havainnollistaa kontingenssiteoreettista RAPM-viitekehystä ja tutkielmassa käytettävän 

päättelyn logiikkaa. Kuvio on kirjoittajan oma näkemys käsitteiden keskinäisistä suhteista RAPM-

tutkimuksessa.5 Jos budjettiseuranta ei ole ollut budjettiseurannan alaisten tahojen näkökulmasta 

tarkasteltuna asianmukaista, esiintyy RAPM-viitekehyksen mukaisesti tutkittavilla lisääntynyttä 

työ-/budjettipainetta tai tarvetta budjetoida väärin. Jos koettu suoritusarviointi on puolestaan ollut 

asianmukaista, ei tällaisia seurausvaikutuksia pitäisi esiintyä. Tällöin budjetteja johtamises-

sa/suoritusarvioinnissa käyttävä taho hyödyntää budjetteja asianmukaisesti. 

 

                                                 
5 Ks. luku 4. 
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Kuvio 1 Kontingenssiteoreettisen RAPM-viitekehyksen mukainen analyysin ja johto-
päätelmien eteneminen 

 
 
Yllä oleva kuvio 1 on jaettu pystysuunnassa kolmeen osaan: 1. ympäristön ja organisaation tehtävän 

erityispiirteisiin, 2. suoritusarvioinnin luonteeseen, sekä 3. suoritusarvioinnin seurausvaikutuksiin 

(asianmukaisuus). Edellä olevien tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyy täten neljä erilaista budjetti-

seurannan asianmukaisuuteen liittyvää päättelyketjua: 

 

a) Ympäristö ja organisaation tehtävä ovat vakaita ja täten näistä tekijöistä ei aiheudu budjetoi-

jille ja budjetista vastuussa oleville epävarmuuden tunnetta (1.). Tällöin budjettiseurantaa 

harjoittava taho voi RAPM-teorian mukaisesti tukeutua tiukasti budjettiin toiminnanohjauk-

sessa, koska sillä ei ole haitallisia vaikutuksia organisaatiolle eikä yksilölle (2.). Budjettiseu-

ranta on tällöin asianmukaista (3.).  

b) Tässä vaihtoehdossa on päinvastainen lähestymistapa kuin ensimmäisessä. Tässä ei voida 

tiukasti tukeutua budjettiin, koska ympäristö ja organisaation tehtävä muuttuvat ja budjetti-

seurannalle ei voida asettaa yksiselitteisiä kriteereitä (1. & 2.). Jos budjettiseurannassa todel-

la menetellään näin, ei myöskään tässä vaihtoehdossa esiinny yksilölle ja/tai organisaatiolle 

haitallisia surausvaikutuksia. Tällöinkin budjettiseuranta on asianmukaista (3.).  

 



 10

 

Edellä olevat tapaukset a) ja b) ovat esimerkkeinä niistä kahdesta päättelyketjusta, jolloin budjetti-

seuranta on asianmukaista. Näiden lisäksi mielenkiinto kohdistuu tässä työssä kuitenkin myös nii-

hin tapauksiin, jolloin ympäristön ja organisaation budjettiseurannan välillä ei ole RAPM-

tutkimuksen mukaista teoreettista yhteyttä. Näistä ovat esimerkkeinä tapahtumaketjut c) ja d): 

 

c) Tässä vaihtoehdossa ympäristö ja organisaation tehtävä muuttuvat ja aiheuttavat budjeteista 

vastuussa oleville epävarmuutta (1). Tällöin RAPM-viitekehyksen mukaisesti budjettiseu-

rannassa tulisi ottaa huomioon tilannetekijät ja sovittaa budjettiseuranta sen mukaisesti (2.). 

Jos budjettiseurantaa harjoittava taho pitää kuitenkin tiukasti kiinni budjeteista omassa suo-

ritusarvioinnissaan, tämän seurauksena budjeteista vastuussa olevat tahot kokevat budjetti-

painetta ja tällöin esiintyy myös mahdollisesti tarvetta luoda budjettiharhaa (2. & 3.). 

d) Tässä vaihtoehdossa syntyy edellisen tavoin myös ristiriita vakaan ympäristön edellyttämien 

suoritusarviointikeinojen ja käytännön suoritusarvioinnin välillä. Vakaan ympäristön (1.) 

vallitessa suoritusarvioinnissa ei tarvitsisi ottaa huomioon tilannetekijöitä ja budjettiseuran-

nassa voitaisiin tukeutua tiukasti budjettiin (2.). Tässä vaihtoehdossa ei kuitenkaan tapahdu 

niin ja seurauksena on epäasianmukaiseksi koettu budjettiseuranta (3.) 
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1.4 Tutkielman rakenne 
 
Tutkielma jakaantuu sekä viitekehyksen että aineiston analyysin osalta kolmeen yläkategoriaan. 

Kyseisiä yläkategorioita ovat budjettijärjestelmä ja sen ominaisuudet, ympäristö ja ympäristön muu-

tokseen liittyvä epävarmuus sekä budjettiseuranta ja sen asianmukaisuus.  

 
Tutkielman viitekehyksen pääluvussa 2 syvennytään budjetoinnin, budjettiseurannan ja budjettijär-

jestelmän johtamista palveleviin ominaisuuksiin aikaisemman kirjallisuuden valossa. Tämän luvun 

keskeiset kysymykset liittyvät siihen, mikä on budjetoinnin merkitys, mikä on budjetointiin ja bud-

jettiseurantaan liittyvä prosessi ja miten se palvelee johtamista. Tämän lisäksi käsitellään niitä eri-

tyistekijöitä, jotka tekevät budjettijärjestelmästä johtamista palvelevan järjestelmän. Keskeisiä käsit-

teitä ovat vallan, vastuun ja roolien muodostama kokonaisuus.  

 

Viitekehyksen pääluvussa 3 käsitellään ympäristöä ja sen aiheuttamaa epävarmuutta. Keskeisessä 

roolissa on kontingenssiteoria sekä tähän liittyvät tutkimukset ja toimijoiden havaitseman epävar-

muuden (PEU6) käsite. Ympäristöä tarkastellaan kahdessa tasossa, ulkoisen ja sisäisen ympäristön 

näkökulmasta. Tarkoituksena on kartoittaa tilannetekijätasolla niitä ympäristön elementtejä, joita 

voidaan pitää ympäristösyntyisinä epävarmuuden lähteinä.  

 

Tutkielman kolmantena osa-alueena käsitellään budjettiseurantaa ja sen asianmukaisuutta. Viiteke-

hyksen luvussa 4 esitellään eri suoritusarviointityylejä yleisellä tasolla sekä erityisesti niin sanottua 

tilannetekijät huomioivaa RAPM-teoriaa. Budjettiseurannan asianmukaisuutta tarkastellaan kahden 

keskeisen käsitteen, budjettiharhan sekä budjetti-/työpaineen käsitteiden näkökulmasta. Luku 5 on 

yhteenveto viitekehyksen luvuista 2, 3 ja 4. 

 
Luvussa 6 käsitellään tutkimusmetodia sekä tutkittavaa organisaatiota. Luvussa 7 puolestaan käsi-

tellään varsinaista aineistoa perustuen lukujen 2,3 ja 4 muodostamaan viitekehykseen. Aineiston 

analyysi etenee samassa järjestyksessä kuin viitekehyskin: ensin käsitellään tutkittavan organisaati-

on budjettijärjestelmää, tämän jälkeen ympäristöä ja sen sisältämiä epävarmuustekijöitä. Viimeisenä 

kokonaisuutena käsitellään budjettiseurantaa ja sen asianmukaisuutta tilannetekijät huomioivassa 

viitekehyksessä. Luku 8 sisältää tutkielman johtopäätökset. 

 
 

                                                 
6 PEU: Perceived Environmental Uncertainty 
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2 BUDJETOINTI, BUDJETTI JA JOHTAMINEN 
 
 

2.1 Budjetointi ja budjetti käsitteinä 
 
Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä budjettia ja budjetointia. Luvun keskeinen painopiste on johta-

miskysymyksessä eli siinä, miksi budjetit ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmää. Budjetit synty-

vät budjetoinnin tuloksena ja tätä seikkaa käsitellään, jotta voidaan paremmin hahmottaa miksi bud-

jetit budjetoinnin seurauksena sitovat alaiset ja esimiehet toisiinsa. 

 

Budjetti syntyy budjetoinnin tuloksena. Neilimon ja Uusi-rauvan (1999, 167; 225) mukaan budje-

tointi on budjettien suunnittelua ja laatimista, budjettien käyttöä yritystoiminnan ohjauksessa, bud-

jettien toteumatarkkailua, budjettien erojen analysointia, sekä korjaavien toimenpiteiden suunnitte-

lemista ja toteuttamista. Lukan (1988, 1-2; 9) mukaan budjetointi on monivaiheinen prosessi, jolle 

toisaalta on ominaista mekaaninen numeroilla pelaaminen, ja toisaalta ihmisten käyttäytymiseen 

vaikuttaminen.  

 

Budjetoinnista kirjoitetaan myös budjettien valmisteluna7 (Emmanuel & Otley 1985, 113). Em-

manuelin ja Otleyn mukaan budjettien valmistelu noudattaa organisaatiolle kulloinkin ominaista 

vallan ja vastuun muodostamaa kokonaisuutta (ks. myös Blocher, Chen & Li 2002). Budjetit siis 

rakennetaan vastuualueittain ja nämä vastuualueet puolestaan noudattavat organisaation hierarkiaa. 

Vastuualueiden johtajilla8 on organisaatio- ja osastokohtaisesti enemmän tai vähemmän mahdolli-

suuksia vaikuttaa siihen millaiseksi budjetti lopulta muodostuu. Budjetointi on täten luonteeltaan 

eräänlainen neuvottelutapahtuma budjetista vastuullisen ja hänen välittömän esimiehensä välillä. 

Organisaation hierarkia ilmenee budjetoinnissa vastuualueiden nimeämisenä joko investointi-, kus-

tannus- tai tuottoyksiköiksi (ks. myös Vancil 1973). Budjetointiin osallistuvia puolestaan kutsutaan 

budjetoijiksi (Bergstrand 1973, 31-32; 108). 

 

Riistaman ja Jyrkkiön (1996, 350) mukaan budjetti on yrityksen tai sen osaston toimintaa varten 

laadittu mahdollisimman edullisen taloudellisen tuloksen sisältävä ja määrättynä ajanjaksona toteu-

tettavaksi tarkoitettu rahamääräinen, mutta joskus myös määrällisesti ilmaistu toimintasuunnitelma. 

Neilimon ja Uusi-rauvan (1999, 167;225) määritelmässä korostuu puolestaan budjettien tavoitteelli-

                                                 
7 Budget preparation 
8 tässä kirjoittaja ymmärtää vastuualueen johtajan niin sanottuna budjettivastuisena johtajana 
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suus ja sen kertaluontoisuus, sillä he määrittelevät budjetin tavoitteelliseksi, tiettyä ajanjaksoa var-

ten laadituksi kertaluontoiseksi numeeriseksi toimintasuunnitelmaksi, jonka toteutuminen on vas-

tuualueittain määritelty, ja joka sisältää edullisimman taloudellisen tulostavoiteasetannan budjetti-

kaudelta.  

 

Perinteistä anglosaksista määrittelyä edustaa Otleyn (1977) budjetteja koskeva määritelmä. Budjetti 

toteuttaa hänen mukaansa organisaatioissa valtuuttamisen, ennustamisen, suunnittelun, kommuni-

kaation, koordinaation, motivoinnin ja arvioinnin funktioita. Kenisin (1979, 707) mukaan budjetti 

on puolestaan valvonnan, koordinaation, kommunikaation, toiminnan seurannan sekä motivoinnin 

väline9. 

 

Edellä mainittujen määritelmien keskeisenä sanomana kirjoittaja näkee budjettien liittämisen osaksi 

organisaation johtamista, joka käy ilmi sellaisten lähikäsitteiden, kuten valtuuttamisen, koordinaa-

tion, seurannan ja arvioinnin esiintymisenä budjettikäsitteen yhteydessä. Kirjoittajan mielestä tämän 

työn kannalta erityisen olennaista on kuitenkin nähdä budjetointi päätöksentekoprosessina (ks. 

Hopwood 1974, 41). Päätöksentekoprosessin siitä tekee se, että budjetoijat voivat vaikuttaa oman 

yksikkönsä budjetin luomiseen (Becker & Green 1962, 394; Hanson 1966; Wallace 1966; Kenis 

1979, 709). Tutkielmassa ei kuitenkaan problematisoida osallistavaa budjetointia sen enempää10. 

Budjetointi ymmärretään tässä tutkielmassa toisin sanoen neuvottelutapahtumana kahden eri johta-

mistason välillä (ks. myös Mookherjee & Reichelstein 1997). 

 

 

 
 

 

 
 

                                                 
9 Katso budjettien motivaatioon vaikuttaviin ominaisuuksien liittyen myös esimerkiksi Otley (1982). 
10 Osallistavan budjetoinnin eduista ja epäkohdista ks. enemmän esim. Milani 1972, Locke & Schweiger 1979, Earley 
& Kanfer 1985, Campbell & Gingrich 1986, Shields & Shields 1998, Parker & Kyj 2006. Katso myös liittyen epävar-
muuskäsitteen ja osallistumisen (esim. Brownell & Dunk 1991, suoritusarvioinnin ja osallistumisen (esim. Christensen 
1982, Brownell 1982 & 1983, Govindarajan 1986) sekä osallistumisen ja tiedon epäsymmetrian (Shields & Young, 
1993) näkökulmasta tehtyihin tutkimuksiin. 
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2.2 Budjettien tehtävä ja paikka organisaation johtamisjärjestelmässä 
 
Kuten edellisen luvun määrittelyissä kävi ilmi, budjetti syntyy budjetoinnin tuloksena ja budjetille 

on ominaista suunnittelu- ja valvontatehtävä. Jotkin tutkijat pitävät budjettisuunnittelua operatiivi-

sena suunnitteluna, ei strategisena suunnitteluna (ks. esim. Horngren, Datar & Foster 2003). Yhtääl-

tä jotkin tutkijat pitävät budjettivalvontaa strategian toimeenpanona (esim. Merchant & Van der 

Stede, 2003) ja toiset tutkijat puolestaan näkevät strategian toimeenpanon ja budjettivalvonnan toi-

sistaan erillään (esim. Ekholm & Wallin 2000, 530)11.  Tässä tutkielmassa budjetointia ja budjettien 

käyttöä käsitellään operatiivisen eli yksikkötason ilmiönä. Budjettien yhteyttä organisaation strate-

giaan ei siis käsitellä, vaikka kirjoittaja näkee, että budjettien tavoitteet voivat läheisesti liittyä or-

ganisaation strategiaan. Ohessa oleva kuvio 2 havainnollistaa budjetoinnin ja budjetin sijainnin or-

ganisaation ohjausjärjestelmässä. 

 

 

        Organisaation missio 

      Strateginen suunnitelma

   Budjetointi 

                 Budjetti 
 tavoitteet 
 toimintasuunnitelma 
 resurssien kohdistami-

nen 
 koordinaatio 

      "Budjetissa pysyminen" 

                 Valvonta 

 
Kuvio 2 Perinteinen budjettiprosessi. (Hope & Fraser 2003a, 5) 

                                                 
11 Vaikka strategia ja budjetti liittyvät läheisesti toisiinsa, ja näiden eri ilmiöiden erottamien toisistaan on vaikeaa tai 
jopa mahdotonta, ei budjettien strategiasidonnaisuutta kuitenkaan käsitellä tässä tutkielmassa. Budjetti nähdään tässä 
työssä täten operatiivisen toiminnan ohjausvälineenä. 
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Budjetti on johdon virallinen julkilausuma ja suunnitelma sen tavoitteista tietylle ajanjaksolle. Täl-

laisessa muodossaan budjetti on eräänlainen mittatikku ja valvonnan lähde organisaatiossa (ks. 

esim. Jaedicke 1962). Kuviossa 2 esitelty valvonta käynnistyy sen jälkeen kun budjetti on hyväksyt-

ty. Jos organisaation johto ei liitä toiminnan mittaamista budjettiin, sen valvontatehtävä ei toteudu. 

(Hanson 1966, 239) Hansonin käyttämä käsite ”valvonta” mielletään tässä työssä valmiin budjetin 

jälkeiseen budjettiseurantaan, joka ymmärretään osaksi johtamiskäsitettä (ks. myös Birnberg 1998). 

Tässä tutkielmassa mielenkiinto kohdistuu täten erityisesti budjetoinnin jälkeiseen, kuviossa val-

vontana ilmaistuun vaiheeseen. Valvontavaiheesta puhutaan tässä tutkielmassa myös budjettiseu-

rantana tai suoritusarviointina (ks. enemmän luku 4)12. 

 

Vaiheittain ajateltuna Ex ante-budjetiksi voidaan kutsua budjettia, joka perustuu käytettävissä ole-

vaan tietoon organisaatiosta ja ympäristöstä budjettikauden alussa. Ex ante-budjetti perustuu täten 

organisaation odotuksiin tavoitteiden saavuttamisesta budjettikauden lopussa. Ex post-budjetti puo-

lestaan perustuu käytettävissä olevaan tietoon budjettikauden lopussa ja kertoo sen mihin olisi pys-

tytty täydellisen tietämyksen valossa. (Demski 1967) Ex ante- ja ex post-budjetteja voidaan kutsua 

myös ex ante- ja ex post-valvonnaksi (Flamholtz, Das & Tsui 1985, 39;40).  

 

Tiedon ja sen puutteellisuuden näkökulma liittyy tässä tutkielmassa erityisesti ympäristömuutoksiin 

ja epävarmuuskäsitteeseen. Jos ex ante-vaiheessa budjetoijilla ei ole tarpeeksi tietämystä ympäris-

tön muutosvoimista, ei RAPM-teorian mukaisesti budjettiseurannassa tulisi mahdollisten vaikutta-

vien ympäristötekijöiden vuoksi tukeutua tiukasti budjettiin (ks. luku 4). 

 

Olennaista tämän työn kannalta on täten budjetoivien yksiköiden/henkilöiden ja näitä budjettien 

perusteella johtavan tason käsitysten erot ex ante- ja ex post-budjetista ja täten myös ex post-

valvonnasta mikä kiteytyy suoritusarvioinniksi (ks. luku 4).  

 
 

 
 
 

                                                 
12 Valvontakäsitteen suhde tämän työn suoritusarviointi- ja johtamiskäsitteisiin on seuraava: valvonta on osa johtamista, 
mutta toisaalta niin on myös suoritusarvionti. Kummatkin, valvonta ja suoritusarvionti, nähdään täten tässä tutkielmassa 
johtamisen alakäsitteinä. Valvonta voidaan kuitenkin tämän tutkielman kontekstissa korvata käsitteellä suoritusarvioin-
ti.  
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2.3 Budjetit suoritusarvioinnin välineinä - kysymys johtamistyylistä 
 

Hopwood (1972) on RAPM-tutkimuksen historiassa ensimmäinen tutkija, joka käsitteellisti suori-

tusarvioinnin ja liitti sen systemaattisesti osaksi johtamistyylikeskustelua. Hopwoodin määrittele-

miä suoritusarviointityylejä ovat budjettipainotteinen arviointityyli13, tulostietoinen arviointityyli14 

ja arviointityyli, jossa ei painoteta laskentainformaatiota15.  

 

Myös muut tutkijat kuin Hopwoodin (1972) ovat tehneet johtamistyylitypologioita budjetteihin si-

dotusta suoritusarvioinnista (ks. esim. Labovitz 1969, Salter 1973, Keeley 1977). Näille jaotteluille 

on ominaista Hopwoodin (1972) tyylinen komijakoinen jaottelu kaavamaiseen16, subjektiiviseen17 

ja näiden yhdistelmänä18 ilmenevään suoritusarviointiin. Kaavamainen arviointityyli on esimerkiksi 

sisällöllisesti samanlainen kuin Hopwoodin (1972) budjettipainotteinen, subjektiivinen puolestaan 

samanlainen kuin Hopwoodin tulostietoinen arviointityyli.  

 

Budjettipainotteisessa arviointityylissä arviointi perustuu alaisen kykyyn jatkuvasti saavuttaa bud-

jetti lyhyellä tähtäyksellä. Budjetissa pysymistä painotetaan muiden arviointikriteerien kustannuk-

sella ja alainen saa osakseen negatiivista palautetta, jos budjettitavoitteita ei pystytä pitämään. Mui-

ta seikkoja ja tilannetekijöitä ei oteta huomioon (vrt. luku 4.2). Tulostietoisessa arviointityylissä 

puolestaan alaista ja hänen toimintaansa tarkastellaan sitä vasten miten hän pystyy kasvattamaan 

yksikkönsä toimintojen yleistä tehokkuutta verrattuna organisaation pitkän tähtäyksen tavoitteisiin. 

Tässä arviointityylissä budjetti-informaatiota käytetään varovaisesti ja joustavasti, koska vaikka se 

koetaan hyödylliseksi, sen tiedetään olevan myös luonteeltaan epätäydellistä organisaation pitkän 

tähtäyksen tavoitteiden saavuttamisessa. Hopwoodin määrittelemässä kolmannessa arviointityylissä 

alaisen arvioinnissa budjetti-informaatiolla on merkityksetön rooli. (Hopwood 1972)  

 

Hopwoodin (1972) mukaan budjettipainotteinen tyyli on alaisten mielestä hyväksyttävä lähestymis-

tapa niin kauan kuin standardeja ja eroja ei arvioinnissa painoteta liikaa muiden kriteerien kustan-

nuksella. Tulostietoinen arviointityyli kuitenkin eroaa kahdesta muusta tyylistä siten, että se vähen-

tää parhaiten alaisten paineentunnetta ja kilpailuasetelman syntymistä (ks. luku 4.1).  

 

                                                 
13 Budget Constrained Style of Evaluation 
14 Profit Conscious Style of Evaluation 
15 Non-accounting Style of Evaluation 
16 Formula-based  
17 Subjective 
18 Combination 
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Se miten budjettipainotteinen, tulostietoinen tai löysä budjettivastuullisen suoritusarviointi käytän-

nön toiminnassa ilmenee, voidaan kirjoittajan käsityksen mukaan käsitellä tiukka kontrolli -

käsitteen avulla (ks. esim. Van der Stede 2001). Tiukalle budjettivalvonnalle on ominaista muun 

muassa budjettitavoitteiden saavuttamisen tärkeys, budjetista vastuullisten yksityiskohtaiset selvi-

tykset budjetissa pysymisestä, ylemmän johdon pienet toleranssit budjettipoikkeamiin (joustamat-

tomuus) sekä vaatimus säännöllisestä ja usein tapahtuvasta raportoinnista (Anthony & Govindarajan 

1998). Suoritusarviointi on luonteeltaan interaktiivista, kun budjetista keskustellaan säännöllisesti 

kahden eri organisaatiotason välillä ja diagnostista, kun ylempi taso keskittyy suoritusarvioinnis-

saan vain eroihin (esim. Merchant 1985).  
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3 EPÄVARMUUTTA AIHEUTTAVAT TILANNETEKIJÄT JA 
MERKITYS JOHTAMISELLE  
 
 

3.1 Kontingenssiteoria ja epävarmuus käsitteenä 
 
Kontingenssiteoria voidaan määritellä ympäristön, johtamisen ja organisaation toimintaan liittyvien 

muuttujien välisten suhteiden tunnistamista ja kehittämistä koskevaksi teoriaksi. Ympäristö vaikut-

taa organisaatioon ja on samalla organisaation ulottumattomissa, eli organisaatio ei voi vaikuttaa 

ympäristöönsä (vrt. Thompson 1967). Ympäristö yleensä käsittää sekä sisäisen että ulkoisen ympä-

ristön19. Kontingenssiteoriassa johtaminen tarkoittaa mikrotasolla suunnittelun, organisoinnin, 

kommunikoinnin ja valvonnan tehtäviä sekä niiden tilannesidonnaisuutta. Toimintaan liittyvät teki-

jät tarkoittavat puolestaan arvioinnin tilannesidonnaisuutta. Tässä korostetaan täten sitä, että tavoi-

teasetannan ja toiminnan arvioinnin kriteerit ovat tilannesidonnaisia. (Luthans & Stewart 1977, 183-

187) 

 

Kontingenssiteorian perusolettamusten mukaisesti organisaation johdon valvontajärjestelmä on lä-

heisessä suhteessa sen toiminnan erityispiirteisiin ja kulloinkin tarkasteltavana olevan yksikön teh-

tävään (esim. Golembiewski 1964). Organisaation valvontajärjestelmien suunnittelu ja käyttö riip-

puukin täten organisaation kontekstista. Alun perin kontingenssiteoria on syntynyt vastalauseena 

aikaisemmalle universaalille ajattelulle20, jolle on ollut ominaista kaikkiin tilanteisiin soveltuvien 

ratkaisujen löytäminen. (Fisher 1998, 48)  

 

Organisaatioiden on sopeuduttava ympäristöönsä, jotta ne voivat säilyttää elinkelpoisuutensa. Tär-

keä osa sopeutumista on epävarmuuden hallinta. (Thompson 1967, 159) Ympäristön epävarmuudes-

ta on olemassa lukuisia eri määritelmiä. Jotkin tutkijat määrittelevät ympäristöön liittyvän epävar-

muuden kykenemättömyydeksi muodostaa käsitystä tulevien tapahtumien todennäköisyyksistä 

(esim. Duncan 1972; Pfeffer & Salancik 1978; Pennings 1981). Lawrence & Lorsch (1967) määrit-

televät ympäristön epävarmuuden puolestaan tiedonpuutteeksi syy-seuraus-suhteista. Downeyn ja 

Slocumin (1975) sekä Schmidtin ja Cummingsin (1976) määritelmissä korostuu päätöksente-

konäkökulma; ympäristöön liittyvä epävarmuus tarkoittaa kykenemättömyyttä ennustaa tehtyjen 

                                                 
19 Tässä tutkielmassa ympäristöön liittyvä epävarmuus tarkoittaa epävarmuutta, joka käsittää organisaation ulkopuolisen 
ympäristön. Tehtävään liittyvä epävarmuus puolestaan koskee organisaation sisäistä ympäristöä, mutta sitä kutsutaan 
tässä työssä kuitenkin vain tehtävään liittyväksi epävarmuudeksi. 
20 Aikaisempaa universaalia ajattelua edustaa muun muassa taylorismi. 
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päätösten lopputuloksia. Govindarajanin (1984) määritelmä puolestaan painottaa asiakkaiden, kil-

pailijoiden, alihankkijoiden sekä valtiovallan toiminnasta organisaatiolle aiheutuvaa ennakoimatto-

muutta. Govindarajanin määritelmä on lisäksi yhdenmukainen eräiden tutkijoiden ajatusten kanssa 

siitä, että ympäristön epävarmuus tulisi aina suhteuttaa tiettyihin ympäristössä esiintyviin ilmiöi-

hin/toimijoihin, kuten kilpailijoihin, asiakkaisiin jne. (ks. esim. Miles & Snow 1978; Tosi & Slo-

cum 1984).  

 
Edellä mainituista määritelmistä kirjoittaja pitää tämän tutkielman kannalta olennaisimpina Law-

rencen & Lorchin (1967) sekä Downeyn & Slocumin (1975) ja Schmidtin & Cummingsin (1976) 

määritelmiä. Budjetoinnissa epävarmuus voi näkyä nimenomaan esimerkiksi syy-seuraus-suhteiden 

vaikeaselkoisuutena jonkin tietyn budjetoitavan erän kohdalla: ”Millaisena budjetoin tämän erän ja 

miten se muuttuu budjettikauden aikana? Kuinka riippuvainen se on muista tapahtumista?”. Toi-

saalta, koska budjetointi on tulevaisuuteen suuntautuvaa päätöksentekoa (ks.luku 2.1), sisältää se 

kirjoittajan mielestä automaattisesti täten epävarmuutta toiminnan lopputuloksista (esim. Schmidt & 

Cummins 1976). Govindarajanin (1984) määritelmä puolestaan vastaa enemmän siihen mitkä ovat 

konkreettisesti epävarmuuden lähteet ympäristössä. Kirjoittaja pitää tätä lähestymistapaa perustel-

tuna ja tässä tutkielmassa yhtenä osatavoitteena pyritäänkin kartoittamaan epävarmuustekijät konk-

reettisella tasolla (ks. luku 3.2). 

 

3.2 Toimijoiden havaitsema epävarmuus (PEU) 
 
Ympäristön epävarmuutta koskevassa käsitteessä tärkeä vedenjakaja on se, ymmärretäänkö ympä-

ristön epävarmuus objektiivisena vai subjektiivisena, so. toimijoiden itse kulloinkin havainnoimana 

ilmiönä21. Child (1972), Downey ja Slocum (1975) sekä Starbuck (1976) näkevät, että ympäristöön 

liittyvää epävarmuutta tulisi lähestyä subjektiivisesta näkökulmasta. Yhtäältä Weickin (1969), Fer-

risin (1977) ja Magnussonin (1989) mukaan ympäristön tilanteet joihin ihmiset reagoivat, eivät tar-

koita fyysistä ympäristöä, vaan sitä ympäristöä, jonka he ovat omissa ajatuksissaan itselleen konst-

ruoineet. Ympäristön epävarmuus on täten aina toimijoiden tulkinnan tulosta ja kulloinkin ilmenevä 

todellisuus on se minkä kukin yksilö itse itselleen luo. Kysymys kiteytyy siis siihen, onko todellisia 

epävarmuutta aiheuttavia tapahtumia ilmentynyt vai ei ja näkevätkö sekä kokevatko kaikki toimijat 

ilmiöt samalla tavalla. 

 

                                                 
21 Perceived Environmental Uncertainty, usein englanninkielisessä kirjallisuudessa PEU. 
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Edellä mainitulle ajattelulle löytyy myös vastustajia. Esimerkiksi Tinker (1976) näkee ympäristön 

epävarmoine tapahtumineen erillään yksilöstä. Hänen mukaansa organisaatio kohtaa ympäristön 

epävarmuuden yksiselitteisenä kokonaisuutena.  

 

Kirjoittajan näkemyksen mukaan edellä mainittu jaottelu toimijoiden havaitsemaan ja tästä erillään 

ilmenevään ympäristön epävarmuuteen on problemaattinen kokonaisuus ja pääasiassa filosofinen 

kysymys, jota ei ole tarkoitus kyseenalaistaa tässä tutkielmassa. Epävarmuuskäsitteen moniulottei-

suudesta huolimatta tässä tutkielmassa ympäristön epävarmuudesta ollaan kuitenkin kiinnostuneita 

toimijoiden, eli tässä tapauksessa budjetista vastuullisten tahojen, itse hahmottamana ympäristönä. 

 

Budjetoinnista ja budjeteista puhuttaessa kyse on yhtäältä siitä miten kukin yksilö/osasto kulloinkin 

tulkitsee ympäristössä esiintyvät budjettiin vaikuttavat tekijät budjetointivaiheessa eli ex ante-

budjettia muotoiltaessa. Toisaalta kyse on siitä miten budjettikauden aikana suoritusarvioinnissa, eli 

ex post-budjettia tarkasteltaessa, otetaan huomioon ne tekijät, joita budjetoijat eivät olisi voineet-

kaan tietää ex ante-budjettia valmistellessaan. Tämän kirjoittaja katsoo olevan tärkeä näkökohta 

suoritusarvioinnin asianmukaisuuden kokemiselle epävarmuuden vallitessa (ks. enemmän 4 luku). 

Tältä osin kirjoittaja pitää toimijoiden itsensä havainnoimaa ympäristön epävarmuutta lähtökohtana 

tässä työssä, koska tulkinta on olennainen osa ympäristön epävarmuuteen suhtautumisessa. Tulkinta 

ohjaa kirjoittajan olettamusten mukaan myös toimijoiden tekemien päätösten premissejä minkä voi 

olettaa näkyvän myös budjetoinnissa ja siinä tehdyissä valinnoissa. 
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3.3 Kahden tason epävarmuus 
 
Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat epävarmuutta organisaation jä-

senille. Näkökulma on erityisesti niissä tekijöissä, joilla on merkitystä budjetoinnin ja budjettiin 

perustuvan suoritusarvioinnin kannalta. Jaottelu on tehty sen mukaisesti onko kyseessä ulkoisesta 

ympäristöstä lähtöisin oleva epävarmuutta aiheuttava tekijä vai organisaation sisältä lähtöisin oleva 

epävarmuutta aiheuttava tekijä. Kokonaisuus on ongelmallinen, koska ulkoisen ympäristön ja sisäi-

sen ympäristön välisiä keskinäisiä vaikutussuhteita on vaikeata eritellä.  

 

3.3.1 Ulkoisen ympäristön epävarmuutta aiheuttavat tilannetekijät 

 
Ympäristöstä lähtöisin olevan epävarmuuden hahmottamista voidaan lähestyä jakamalla ympäristö 

erilaisiin ulottuvuuksiin, kuten esimerkiksi yksinkertainen-monimutkainen –ulottuvuuteen sekä 

staattinen-dynaaminen –ulottuvuuteen (ks. esim. Emery & Trist 1965, Thompson 1967, Terreberry 

1968). Alla oleva kuva havainnollistaa näihin ulottuvuuksiin liittyviä havaitun epävarmuuden 

(PEU) mukaisia tilanteita (ks. enemmän Duncan1972).  

 

 

Yksinkertainen 

Kuvio 3 Toimijoiden havaitsemaa epävarmuutta havainnollistava matriisi 
kahden erilaisen ympäristön epävarmuuteen liittyvän ulottuvuuden mu-
kaisesti (Duncan 1972, 320). 
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 Ympäristössä paljon  epävarmuutta 
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vat komponentit eivät ole lähellä toi-
siaan 

 Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 
komponentit ovat lähellä toisiaan 

 Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 
eivät muutu 

 Epävarmuutta aiheuttavat komponen-
tit eivät muutu

Kohtalaisen korkeaksi koettu 
epävarmuus

Korkeaksi koettu epävarmuus 
  

 Ympäristössä paljon epävarmuutta 
aiheuttavia komponentteja 

 Ympäristössä vähän epävarmuutta ai-
heuttavia komponentteja 

 Mahdollista epävarmuutta aiheutta-
vat komponentit eivät ole lähellä toi-
siaan 

 Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 
komponentit ovat lähellä toisiaan 

 Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 
ovat jatkuvassa muutoksessa  Epävarmuutta aiheuttavat komponen-

tit ovat jatkuvassa muutoksessa 
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Duncanin (1972) mukaan esimerkiksi tuotantoyksikön ympäristö on esimerkki yksinkertaisesta ym-

päristöstä. Tämä yksikkö/osasto on riippuvainen muista osastoista, kuten esimerkiksi myyntiosas-

tosta, joka määrää tavoitteet tuotannolle ja toisaalta tuotannonsuunnittelusta, joka määrää materiaa-

lien ja kapasiteetin määrittämisestä. Tuotantoyksikön ympäristö on luonteeltaan yksinkertainen, 

koska se kuuluu edellä mainittujen kahden muun yksikön kanssa samaan organisaation toimintaan 

ja yksikköjakoon liittyvään komponenttiin (ks. liite 2). Tuotantoyksikkö ajatellaan siis Duncanin 

(1972) mukaan varsin passiiviseksi yksiköksi. 

 

Tuotantoyksikön budjetoinnin voi edellä mainitun valossa olettaa olevan suoraviivaista toimintaa, 

johon ei vaikuta epävarmuustekijöiden pohdinta. Samalla budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin 

voi olettaa nojaavan pelkästään budjettiin (ks. enemmän luku 4). 

 

Staattinen-dynaaminen –ulottuvuuden mukaan tuotantoyksikön ympäristö voi muuttua kuitenkin 

ongelmalliseksi, jos tuotantoyksikön toimintaa ohjaavat muut yksiköt muuttavat alituisesti tuotan-

toyksikön toimintaa ohjaavia parametreja: esimerkiksi myyntiosasto muuttaa myyntitavoitteitaan, 

joka heijastuu täten valmistukseen. Duncan (1972, 316) Kun organisaation ympäristöä arvioidaan 

edellä mainitun mukaisesti kahden erilaisen ulottuvuuden avulla, voi kirjoittajan mukaan kuitenkin 

minkä tahansa organisaation yksikön ympäristö tilannetekijöineen olla epävarmuutta aiheuttavaa.  

Kirjoittaja ei siis suhtaudu 2000-luvun tuotantobudjetointiin ja sitä seuraavaan suoritusarviointiin 

siten, että sen olettaisi olevan suoraviivaista ja Hopwoodia (1972) lainaten, budjettipainotteista. 

Koettu epävarmuus koostuu siis a) ympäristössä olevien tekijöiden lukumäärästä sekä b) niiden 

muutoksesta.  

 

Liitteessä 1 on Duncanin (1972) laatima luettelo eräistä epävarmuutta aiheuttavista tilannetekijöistä. 

Kirjoittaja katsoo tässä luettelossa olevan myös suomalaisen teollisuusorganisaation kannalta varsin 

varteenotettavia budjetointiympäristön epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi ulkoisessa ympäristössä 

asiakas-, toimittaja-, kilpailija- ja teknologinen komponentti ovat sellaisia tekijöitä, jotka kirjoittaja 

olettaa suomalaisten organisaatioiden budjetoinnissa koettavan ongelmalliseksi. Vastaavanlaisia 

tilannetekijäkategorioita on myös muillakin tutkijoilla (ks. esim. Dill 1958; Thompson 1967; Brown 

1969; Neghandi & Reimann 1973). Duncanin (1972) listaus on valittu tähän työhön analyysipoh-

jaksi, koska kyseinen luettelo liittyy läheisesti hänen artikkelissaan laatimaansa analyysimatriisiin 

(ks. edellä). 
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3.3.2 Tehtävään liittyvä epävarmuus – organisaation sisäinen ympäristö 

 
Ympäristöstä puhutaan kontingenssiteoreettisessa kirjallisuudessa myös tehtäväympäristönä ja teh-

tävään liittyvänä epävarmuutena (ks. Dill 1958; Thompson 1967). Tehtäväympäristö voidaan määri-

tellä sellaiseksi tehtävien kokonaisuudeksi, jolla on olennainen osa organisaation kokonaistavoittei-

den saavuttamisessa (ks. Dill 1958; Thorelli 1967). Tässä tutkielmassa tehtävään liittyvä epävar-

muus ymmärretään organisaation sisäiseen ympäristöön liittyvänä lähikäsitteenä. 

 

Tässä tutkielmassa kohdeorganisaation tehtäväympäristön keskeisenä tehtävänä ymmärretään orga-

nisaation tuotantotehtävänä ja tässä tutkielmassa se kiteytyy budjetointiin22. Tarkastelu noudattaa 

seuraavaa analogiaa: jos tuotantotehtävä tai sen osa on monimutkainen ja epävarmuutta sisältävä, 

tällöin sen budjetoinninkin voidaan olettaa olevan monimutkaista ja epävarmuutta sisältävää.  

 

Tärkeää on huomata, että epävarmuuden lähde voi olla ulkopuolisessa ympäristössä tai se voi olla 

myös sisäsyntyistä. Tällä kokonaisuudella on vaikutusta kontingenssiteoreettisessa RAPM-

viitekehyksessä siihen, millaista suoritusarvioinnin tulisi olla (ks. luku 4). Tarkastelutasona työssä 

on tuotantoyksikkötaso ja tämän tason budjetointi, budjetit ja suoritusarviointi. Tutkielma rajoittuu 

täten mikrotasolle, jota jotkin tutkijat pitävätkin tehtävään liittyvän epävarmuuden oikeana organi-

satorisena tasona (esim. Chong 1996, 416).  

 

Tehtävän epävarmuus liittyy käsitteellisesti ympäristön epävarmuuteen erityisesti niissä tapauksis-

sa, joissa suoritettavat tehtävät ovat toisiinsa kietoutuneita sekä silloin kun yksikkö on luonteeltaan 

avoin, so. tavalla tai toisella välittömässä yhteydessä ympäristöönsä (ks. esim. Thompson 1967). 

Kirjoittaja katsookin, että 2000-luvun suomalaisen tuotanto-organisaation ympäristö on luonteeltaan 

avoin ja välittömässä yhteydessä ympäristöönsä heijastaen ulkoisten tekijöiden ennakoimattomuu-

den sisäiseen päätöksentekoon. Täten kirjoittaja uskoo, että ulkoisesta ympäristöstä tulevat epävar-

muustekijät vaikuttavat myös organisaation sisälle vaikeuttaen nimenomaan esimerkiksi budjetoin-

tia.  

 

Duncanin (1972) Liitteessä 2 olevaa jaottelua lainaten, ulkoisen ympäristön asiakas-, toimittaja- 

alihankkija kilpailija- sekä teknologinen komponentti vaikuttavat organisaation sisälle ja aiheuttavat 

                                                 
22 Teollisuusorganisaatio valmistaa tuotteita, joita myydään asiakkaille tarkoituksena saada aikaiseksi taloudellista yli-
jäämää. Tämä sama perusajatus ohjaa budjettiprosessia. 

 



 24

epävarmuutta budjetointivaiheessa, mutta luovat myös perustan suoritusarvioinnin asianmukaiseksi 

kokemiselle (ks. luku 4). 

 

Teoreettisesti, Thompsonin (1967) mukaan, tehtävään liittyvä epävarmuus muodostuu yksilön muo-

dostamasta kokonaiskäsityksestä tehtävän syy-seuraus-suhteista; epävarmuus on suurta, kun yksilö 

on epävarma toimiensa seurauksista, ja pientä kun hän on varma toimiensa seurauksista. Tehtävään 

liittyvä epävarmuus voidaan jakaa a) tehtävän avoimuuteen ja b) tehtävän monimutkaisuuteen. 

Tehtävän avoimuus viittaa ympäristöstä tulevaan epävarmuuteen23 ja tehtävän monimutkaisuus 

puolestaan eri tehtävien keskinäiseen riippuvuuteen. Kirjoittaja katsoo, että Thompsonin (1967) 

esittelemä monimutkaisuuskäsite voi tuotanto-organisaation budjetoinnissa tarkoittaa esimerkiksi 

vaikeutta hahmottaa budjetoitavien kokonaisuuksien keskinäisiä riippuvuuksia. Joihinkin näistä 

kokonaisuuksista myös ulkoisen ympäristön vaikutukset vaikuttavat enemmän ja välittömämmin 

kuin toisiin (tehtävän avoimuus).  

 

Perrown (1967) mukaan tehtävään liittyvä epävarmuus muodostuu kahdesta organisaation panos-

tuotos-prosessiin liittyvästä ominaisuudesta: tehtävän analysoitavuudesta ja poikkeusten lukumää-

rästä.  Ensimmäinen viittaa tehtävän mekaanisuuden ja ohjelmoitavuuden asteeseen, jälkimmäinen 

siihen odottamattomien tapahtumien määrään, jotka ilmenevät tehtävän suunnittelu- ja toimintavai-

heessa. Van de Ven ja Delbecqin (1974) mukaan tehtävän epävarmuus liittyy tehtävän vaikeuteen ja 

sen vaihtelevuuteen. Ensimmäinen viittaa tehtävän tai sen osien ennakoitavuuteen, jälkimmäinen 

rutiinimaisuuteen. 

 
Jos tehtävään liittyvä epävarmuus rinnastetaan Duncanin (1972) tekemään jaotteluun, voi se kuulua 

käsitteellisesti organisaation henkilöstö- ja organisoimiskysymyksiin (ks. liitteen 2 tilannetekijä-

komponentit 1-3). Tähän jaotteluun nojataan myös aineisto analyysissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Tämä on osaltaan tärkeä huomio sen osoittamisessa mistä tehtävään liittyvä epävarmuus voi saada alkunsa. 
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4 RAPM-TUTKIMUS JA SUORITUSARVIOINNIN ASIANMUKAI-
SUUS 
 
 

4.1 Seuraukset epäasianmukaiseksi koetusta suoritusarvioinnista 
 
Suoritusarvioinnin asianmukaisuutta ja epäasianmukaisuutta voidaan lähestyä kahden eri seuraus-

vaikutuksen näkökulmasta: niistä vaikutuksista, joita arvioinnilla on budjetoijiin sekä siitä, mitä 

vaikutuksia tällä on organisaatiolle (esim. Hirst 1981, 771). Edellistä käsitellään RAPM-

tutkimuksessa usein käsitteillä työpaine tai budjettipaine (esim. Hopwood 1972, Otley 1978, Hirst 

1983, Brownell & Hirst 1986, Lau, Low & Eggleton 1995), jälkimmäistä puolestaan käsitteellä 

budjettiharha (esim. Onsi 1973, Merchant 1985, Hughes & Kwon 1990;  Lal, Dunk & Smith 1996). 

 

Tiivistetysti ilmaistuna suoritusarvioinnin asianmukaisuudella, budjetti-/työpaineella ja budjettihar-

halla on seuraavanlainen yhteys RAPM-tutkimuksessa (ks. esim. Hopwood 1972, Hirst 1981)24: 

mitä enemmän ja mitä tiukemmin esimies painottaa budjettiin liittyviä seikkoja johtamisessa, sitä 

suurempi todennäköisyys on alaisilla, so. budjetista vastuussa olevilla henkilöillä, kokea kohonnutta 

työ-/budjettipainetta. Edellä mainitun ilmiön seurauksena kasvaa myös sen todennäköisyys, että 

alaiset manipuloivat budjettia joko budjetointivaiheessa tai juoksevan liiketoiminnan kuluessa saa-

vuttaakseen budjettitavoitteet (ks. tarkemmin alaluku 4.1.2). Budjettiin perustuvan suoritusarvioin-

nin inhimilliset ja organisatoriset vaikutukset eivät siis riipu yksin budjetista ja sen läsnäolosta vaan 

siitä miten budjettia käytetään johtamisessa (ks. Cherringtonin ja Cherringtonin 1973, 225). 

 
Kirjoittaja lähestyy budjettiin perustuvaa suoritusarviointia tutkielmassa siten, että suoritusarvioin-

nin asianmukaisuus määritellään sen mukaisesti, miten paljon kohdeorganisaation jäsenet kokevat 

yhtäältä budjetti-/työpainetta, ja toisaalta tarvetta manipuloida raportoitavia lukuja budjetointivai-

heessa tai budjettikauden aikana. Jos budjetti-/työpaine on kohdeorganisaation henkilöillä alituisesti 

läsnä ja/tai he kokevat tarvetta tietoisesti budjetoida väärin tai tehdä taloudellisen tehokkuuden nä-

kökulmasta katsottuna yli- tai alimitoitettuja toimenpiteitä, voi se olla merkki epäasianmukaisesta 

budjettiin perustuvasta suoritusarvioinnista.  

 

                                                 
24 Tässä esitetty yhteys suoritusarvioinnin asianmukaisuuden, työ-/budjettipaineen sekä budjettiharhan välillä on varsin 
suoraviivainen. Suuri osa RAPM-tutkimuksesta käsittelee tätä kokonaisuutta kuitenkin ns. väliintulevat muuttujat huo-
mioiden, kuten tässäkin työssä luvussa 4.2 kontingenssiteoreettisesti tilannetekijöiden näkökulmasta. Tällöin epäasian-
mukaisen suoritusarvioinnin ja tästä johtuvien haitallisten seurausten välinen yhteys ei ole yhtä suoraviivainen. 
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4.1.1 Epäasianmukaiseksi koettu suoritusarviointi ja budjettipaineen käsite 

 
Chris Argyriksen (1952) toteuttama case-tutkimus 1950-luvulla on ollut uraauurtava laskentatoimen 

tuottamiin raportteihin ja erityisesti budjetteihin perustuvan suoritusarvioinnin sekä niiden haitallis-

ten vaikutusten tutkimuksessa. Argyris keskittyi tutkimuksessaan budjetteihin perustuvan suori-

tusarvioinnin ja johtamisen yhteyksien tutkimiseen seurausvaikutusten näkökulmasta.  

 

Argyriksen (1952) mukaan epäasianmukaisesta suoritusarvioinnista on seurauksena alaisten koke-

man paineentunteen lisääntyminen. Tämä niin sanottu budjettipaine johtuu kolmesta eri päätekijäs-

tä: esimiesten taholta tulevasta jatkuvasta budjettitavoitteilla painostamisesta, budjettistandardien 

tiukentamisesta heti kun ne on saavutettu ja budjettidokumenttien joustamattomasta ja ehdottomasta 

luonteesta, joka estää budjettierojen todellisten syiden ilmitulon. Hopwoodin (1972) suoritusarvi-

ointijaottelussa budjettipainotteinen arviointityyli lisää eniten todennäköisyyttä budjettipaineen syn-

tymiselle. Otleyn (1978) mukaan paineentunnetta ei lisää kuitenkaan mikään erityinen arviointityyli 

vaan se, että alainen on eri mieltä oman esimiehensä kanssa budjettitavoitteista ja arvioinnista. Ot-

ley korostaa tilanneyhteyttä enemmän kuin arviointityylejä. 

 

Budjetti-/työpaine itsessään koostuu a) roolikonfliktista, b) rooliepäselvyydestä sekä c)  liian suu-

resta työmäärästä. Roolikonflikti ja rooliepäselvyys näkyvät ristiriitaisina vaatimuksina työtehtävis-

sä.  (Kahn, Wolfe, Quinn, Snock & Rosenthal 1964) Kirjoittaja näkee, että budjetoinnissa ja sen 

jälkeisessä budjettiin perustuvassa suoritusarvioinnissa tämä voi ilmetä budjetista vastuussa olevalle 

henkilölle kohdistuvina ristiriitaisina tavoitteina: budjetoija tietää oman yksikkönsä rajoitteet, mutta 

häneltä vaaditaan aina vain parempaa suoritusta. Tämä voi näkyä myös siten, että ympäristösyntyi-

siä muutoksia ei pidetä riittävinä selityksinä negatiivisille budjettieroille. 

 

Toisaalta roolikonflikti voi mahdollisesti ilmetä myös siten, että budjettivastuullinen kokee olevan-

sa vastuussa asioista, joihin hänellä ei ole välitöntä valtaa vaikuttaa: suoritusarvioinnissa vaaditaan 

esimerkiksi tarkkoja selityksiä jonkin tietyn kustannussäästötavoitteen ylittämisestä, vaikka se on 

voinut johtua esimerkiksi ympäristön muutoksen mukanaan tuomasta seikasta. Tämä voi RAPM-

viitekehyksessä aiheuttaa ensin budjetti-/työpaineen tuntemuksia, mutta toisaalta myös tarvetta ma-

nipuloida budjettia sen rakentamisvaiheessa, koska ennakoimattomiin seikkoihin halutaan tulevai-

suudessa varautua ennalta. Se, mitä seikkoja budjetti-/työpaine kulloinkin tarkoittaa on kirjoittajan 

oletusten mukaan yksilökohtaista. Lopulta kirjoittaja näkee, että kyse on siitä miten seurantaa har-

joittava taho käsittelee tällaisia tilanteita. 
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Kirjoittajan näkee, että budjetti-/työpaineeseen voivat liittyä esimerkiksi luvun 2.1 mukaiset ulkoi-

set tunnusmerkit, kuten raportointitiheys (mahdollisesti liian suuri työmäärä), yksityiskohtaisuuden 

vaatimus (voi olla yhteys työmäärään) ja muun muassa joustamattomuus (roolikonflikti- ja epäsel-

vyys). Nämä muodostavat budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin perustan ja on osa niistä seikois-

ta, jotka ilmentävät suoritusarvioinnin luonnetta konkreettisella tasolla.  

 

4.1.2 Budjettiharha ja sen syntymiseen vaikuttavat tekijät 

 
Budjettiharha on toinen epäasianmukaiseksi koetun suoritusarvioinnin seurauksista (esim. Hop-

wood 1972, Hirst 1981). Yleisesti ilmaistuna budjettiharha voi tarkoittaa sellaisten toimenpiteiden 

suorittamista, joita ei voida pitää perusteltuina organisaation taloudellisen edun kannalta (March 

1988, 4). Tästä syystä budjettiharhaa pidetään organisaatiolle haitallisena ilmiönä. Budjettiharhan 

rakentaminen on mahdollista erityisesti niissä organisaatioissa, joissa budjetista vastuulliset tahot 

pääsevät itse vaikuttamaan budjetin lopputulokseen. Tällöin puhutaan osallistavasta budjetoinnista 

(esim. Antle & Eppen 1985, Lukka 1988), mikä on perusoletuksena tässä tutkielmassa.  

 

Käytännössä budjettiharha ilmenee yleensä joko tuottojen alimitoittamisena ja/tai kulujen ylimitoit-

tamisena budjetointivaiheessa (esim. Moene 1986, Lukka 1988). Budjettiharha voi tarkoittaa myös 

lyhyen tähtäyksen tavoitteiden suosimista budjetoinnissa: budjetista vastuullinen budjetoi kokonai-

suuksia huomioimatta näiden päätösten mahdollisia seurauksia pitkällä tähtäyksellä25 (esim. Van 

der Stede 2000, 611). Kirjoittaja katsoo, että tällaiseen käyttäytymiseen johtaa budjetista vastuullis-

ten halu täyttää toistuvasti tiukan budjetin vaatimukset huolimatta siitä ovatko tehdyt ratkaisut or-

ganisaatiolle pitkän tähtäyksen ajattelussa edullisia (ks. Onsi 1973).  

 

Muun muassa budjettineuvotteluissa esiintyvää tiedon epäsymmetriaa on esitetty syyksi siihen mik-

si budjetista vastuullisten on mahdollista rakentaa harhaa budjetteihin. Yksiköiden johtamisesta ja 

budjetoinnista vastuussa olevilla tahoilla on yksityiskohtaisempaa tietoa oman yksikkönsä asioista 

(esimerkiksi tietyn osa-alueen kustannuksista) kuin ylemmällä johtotasolla. Tällöin kustannuksia 

voidaan budjetoida todellista suuremmaksi, koska yksikön ulkopuolisilla tahoilla ei ole tarkkaa tie-

toa kyseisen yksikön todellisesta kustannustehokkuudesta26. (esim. Young 1985; Chow, Cooper & 

                                                 
25 Englanninkielisessä lähdekirjallisuudessa usein ”managerial short-term orieantation”. 
26 Kirjoittaja epäilee kuitenkin tällaisen ylemmän johdon harhauttamisen mahdollisuutta käytännössä. Nykyään organi-
saation tietojärjestelmien voidaan olettaa olevan niin kehittyneitä, että kustannusten liioitteleminen voisi olla käytännös-
sä mahdollista vain pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategian mukaisesti. 
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Waller 1988) Esimerkiksi Dunkin ja Pereran (1997, 657) tutkimuksessa haastateltavien tuotanto-

päälliköiden mukaan budjettiin voidaan helposti rakentaa harhaa (löysää) niihin kustannuseriin, 

joihin kyseisillä tahoilla on välitön valta (esim. välittömät kustannukset) tai, jotka ovat luonteeltaan 

tulkinnanvaraisia (ks. myös Lowe & Shaw 1968, Schiff & Lewin 1970).  

 

4.2 Tilannetekijät huomioiva suoritusarviointi kontingenssiteoreettisessa 
RAPM-viitekehyksessä  
 

Luvussa 4.1 käsiteltiin lyhyesti epäasianmukaisen budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin seuraus-

vaikutuksia universaalin RAPM-viitekehyksen valossa. Keskeinen tarkoitus oli määritellä kaksi eri 

seurausvaikutusta sekä käsitellä sitä, miksi tällaisia vaikutuksia yli päänsä esiintyy. Tämä luku lä-

hestyy budjettiin perustuvaa suoritusarviointia kuitenkin siitä näkökulmasta, että tilannetekijät vai-

kuttavat suoritusarvioinnin asianmukaisuuden kokemukseen. Tämä lähestymistapa on kirjoittajan 

käsityksen mukaan yhdenmukainen kontingenssiteorian perusolettamusten kanssa.  

 

Tilannetekijät huomioivan RAPM-tutkimuksen tarkoitus on siinä, että se pyrkii vahvistamaan sitä 

ajattelua, ja sellaista johtamiskäyttäytymistä, jossa budjetista vastuullisen tahon tulisi olla aina vas-

tuullinen vain niistä asioista, joihin hänellä on välitön kontrolli (esim. Hayes 1977; Waterhouse & 

Tiessen 1978; Atkinson, Banker, Kaplan & Young 1997, 564).  Jos suoritusarvioinnissa ei oteta tätä 

huomioon, on siitä seurauksena luvun 4.1 mukaisia ongelmia (esim. Hirst 1981). Syy-yhteydet eivät 

kuitenkaan ole yhtä suoraviivaisia kuin universaalissa, perinteisessä RAPM-tutkimuksissa (esim. 

Hopwood 1972). Seuraavissa kahdessa luvussa esitellään tätä niin sanottua kontingenssiteoreettista 

RAPM-tutkimusta ja sen tuloksia.   

 

4.2.1 Suoritusarvioinnin koettu asianmukaisuus ja ympäristöön liittyvä epävarmuus 

 
Govindarajan (1984) tutki ympäristöön liittyvää epävarmuutta ja budjetista vastuullisten arvioimis-

tyyliä erilaisissa liiketoimintayksiköissä. Govindarajanin tutkimuksessaan käyttämää viitekehystä 

selventää ohessa oleva kuvio 427. Tässä tutkielmassa Govindarajanin viitekehystä käytetään erityi-

sesti ulkoisen ympäristön ja suoritusarvioinnin tiukkuuden välisen suhteen analysointiin. Kuten 

sivulla 18 on mainittu, tämä on myös Govindarajanin lähtökohta. 

                                                 
27 Kuviossa esiintyvät käsitteet eriytyminen ja kongruenssi tarkoittavat kirjoittajan käsityksen mukaan ympäristöön 
kulloinkin liittyvän epävarmuuden ja subjektiivisen arvioinnin yhteensopivuutta. Govindarajanilla subjektiivinen arvi-
ointi tarkoittaa muuta kuin tiukasti budjettiin sidottua arviointityyliä (ks. Govindarajan 1984, 127)  
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Govindarajanin (1984, 128) keskeinen ajatus on, että suuremman ympäristöön liittyvän epävarmuu-

den vallitessa, esimiehellä on suurempi tarve nojautua alaisen suoritusarvioinnissa subjektiivisiin 

näkökohtiin kuin tiukasti budjettiin sidottuihin. Tähän hänen mukaansa on kolme syytä. Ensinnäkin, 

koska toiminnan arviointi edellyttää tavoitteiden olemassaoloa, joko eksplisiittisinä tai implisiittisi-

nä, täytyy arviointia suorittavan tahon olla tietoinen olosuhteista, joissa arvioinnin kohteena oleva 

toiminta tapahtuu. Koska tällainen tietoisuus on helpompi saavuttaa vain vakaassa ympäristössä, ei 

toiminnalle voida epävarmuuden vallitessa asettaa tavoitteita, jotka toimisivat pätevinä arviointikri-

teereinä jälkeenpäin.  

 

Toiseksi, budjettivastuiselle ei epävarmuuden vallitessa voida ennalta asettaa yksiselitteistä tehok-

kuustasoa. Tästä johtuen pelkästään taloudellisiin raportteihin28 perustuva suoritusarviointi ei ole 

tarkoituksenmukaista tai järkevää ympäristötekijät huomioonottaen. (Govindarajan 1984, 128)  

 

Kolmanneksi Govindarajan (1984, 128;129) korostaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa 

enemmän lopputulosluonnetta kuin prosessiluonnetta. Budjettivastuisella on mahdollisuus vaikuttaa 

omaan toimintaansa, mutta ei siihen ympäristön kulloinkin vallitsevaan tilaan, joka omalta osaltaan 

sanelee toiminnan reunaehdot. Täten tiukka pitäytyminen budjetteihin perustuvissa arviointikritee-

reissä suuren ympäristöön liittyvän epävarmuuden vallitessa ei ole järkevää, koska tällainen infor-

                                                 
28 Tässä kirjoittaja ymmärtää taloudellisiin raportteihin perustuvan suoritusarvioinnin sisältävän erityisesti budjetit, 
vaikka Govindarajan (1984) ei sitä tutkimuksessaan erikseen mainitsekaan. 
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maatio ei anna todellista kuvaa suoriutumisesta. Asia olisi toisin, jos epävarmuus olisi alhaisella 

tasolla.  

 

Govindarajanilla (1984) tehokas ja tehoton toiminta tarkoittaa sitä tuotoksen ja panoksen suhdetta, 

joka kulloinkin vallitsee epävarmuuden ja suoritusarvioinnin yhdistelminä (ks. enemmän Anthony 

& Dearden 1980).  Tässä työssä tärkeintä on kuitenkin ymmärtää teorian keskiössä oleva suori-

tusarvioinnin ja ympäristön epävarmuuden käänteinen mekanismi ja se mitä se tarkoittaa budjetti-

seurannassa. Näiden yhdistelmien seurausvaikutuksia käsitellään varsinaisesti kappaleessa 4.2.2. 

 

Brownell (1985) on myös tutkinut ympäristöön liittyvän epävarmuuden vaikutuksia budjettien käyt-

töön johtamisessa. Brownell näkee ympäristöön liittyvän epävarmuuden Duncanin (1972) ja Gal-

braithin (1977) tavoin sen monimutkaisuutena ja dynaamisuutena. Brownellilla tarkastelun kohtee-

na olivat organisaation eri funktioiden välillä olevat erot budjeteilla johtamisessa, ja niiden käytössä 

suoritusarviointivälineinä.  

 

Kuten Govindarajan (1984), myös Brownell (1985) näkee, että yksiköt, jotka toimivat epävarmassa 

ympäristössä eivät voi nojautua tiukkaan budjettiin sidottuun suoritusarviointiin menestyksellisesti. 

Brownell vertaili tutkimuksessaan markkinointi- ja tutkimus- ja tuotekehitysosastoja ja näiden eroja 

suoritusarvioinnin kannalta. Hän ei kyennyt vahvistamaan sitä hypoteesia, että budjettien käyttämi-

nen arviointivälineenä sekä tämän vaikutukset budjetista vastuulliseen olisivat yksikkösidonnaisia 

asioita, jotka vaihtelevat systemaattisesti yksiköstä toiseen mentäessä. Sen sijaan Brownell pystyi 

kuitenkin vahvistamaan sen seikan, että budjetteihin sidotun suoritusarvioinnin tiukkuus tulisi olla 

käänteisessä suhteessa koettuun ympäristön epävarmuuteen. 

 

Merchant (1990) on tutkinut ympäristöön liittyvän epävarmuuden ja budjetteihin sidotun suori-

tusarvioinnin yhteyttä alaisen budjettiin liittyvän manipulointitarpeen sekä lyhyen tähtäyksen toi-

mintaan orientoituneen päätöksenteon näkökulmasta. Merchantin mukaan tiukalla budjettiin sido-

tulla suoritusarvioinnilla sekä budjetista vastuullisen johtajan manipulatiivisella käyttäytymisellä on 

yhteys. Ympäristöön liittyvän epävarmuuden lisääntyessä budjetista vastuussa olevan henkilön tai-

pumus manipuloida budjettia on korkeampi, kun hänen oma esimiehensä nojautuu tiukasti budjet-

tiin sidottuun suoritusarviointiin. Manipuloiva käyttäytyminen lisääntyy korkean epävarmuuden 

vallitessa, koska budjettiennusteet ovat epävarmempia kuin vakaassa ympäristössä. (Merchant 

1990)   
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4.2.2 Ympäristön epävarmuus ja suoritusarvioinnin seurausvaikutukset 

 
Kuten Govindarajan (1984), Hirst (1981, 1983) on tarkastellut budjetteihin perustuvaa johtamista ja 

sen vaikutuksia budjettivastuisten kokemuksiin tehtävään liittyvän epävarmuuden näkökulmasta. 

Hän on kuitenkin lisännyt omaan malliinsa ne inhimilliset seurausvaikutukset, joita suoritusarvioin-

nin ja ympäristön epävarmuuden yhteisvaikutuksena syntyy. Hirstin (1981) mukaan alaisten koke-

muksiin budjettiarvioinnissa vaikuttaa heidän tietoisuutensa tehtävästä. Mekanismi toimii siten, että 

tehtävään liittyvä epävarmuus koetaan suureksi, kun tehtävän seurauksista ei ole tietoa (Hirst 1981, 

772). Kuten Govindarajan (1984), myös Hirst (1981) havainnollistaa tätä viitekehystä kaksiulottei-

sen matriisin avulla (ks. kuvio 5)29. 

 

Solun V tapauksessa tehtävään liittyvän epävarmuuden ollessa korkeaa, budjettivastuiset kokevat 

budjettiin sidotun arvioinnin riittämättömäksi. V-solun tapausta voidaan pitää painetta aiheuttavana. 

Kun tehtävään liittyvä epävarmuus on korkeaa, vähentää keskitasoinen/löysä30 budjettiin sidottu 

arviointi budjettivastuisen kokemia haitallisia tuntemuksia, koska heidän suoritustaan arvioidaan 

todennäköisesti myös muuten kuin budjetissa pysymisen näkökulmasta (solujen W ja X tapauk-

set)31. (Hirst 1981, 776;777)  

 

 

                                                 
29 Ajatus perustuu Hopwoodin (1973) näkemykseen siitä kuinka epävarmuuden lisääntyessä alaisten käsitys budjettiin 
sidotusta suoritusarvioinnin asianmukaisuudesta muuttuu. Oleellisessa roolissa on nimenomaan asianmukaisuus alaisten 
havaitsemana ilmiönä.  
30 Hirstillä (1981, 1983) tämä on low. 
31 Hirst (1981, 777) kuitenkin huomauttaa Hopwoodiin (1973) viitaten, että myös X-solun tapaus voi aiheuttaa painetta 
rooliepäselvyyden johdosta, koska alaisten suoritusarviointi saattaa puuttua kokonaan.  
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Solun P tapauksessa, kun tehtävään liittyvä epävarmuus on matalaa, saattavat budjettivastuulliset 

johtajat kokea heidän osakseen saamansa arvioinnin varsin kokonaisvaltaiseksi. P-solun tilanne voi 

kuitenkin olla painostava suoritusarvioinnin kokonaisvaltaisuudesta huolimatta, koska budjetteihin 

sidottu tiukka32 arviointi voidaan kokea "niskaan hengittämisenä"33. R-solun tapauksessa esiintyy 

myös haitallisia vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset tulevat esiin eri tavalla sen mukaan mitä, ja 

miten paljon erilaisia suoritusarviointikeinoja käytetään. Itse asiassa R-solun tapaus on P-solun ta-

pausta ongelmallisempi ja sisältää enemmän haittavaikutuksia budjetista vastuulliselle, koska vaih-

toehtoisten suoritusarviointimenetelmien käytöstä voi olla ristiriitaisia käsityksiä. (Hirst 1981, 

778;779) Kun tehtävään liittyvä epävarmuus on keskitasoa, Hirst toteaa, että ei ole varmaa mikä tai 

minkälainen budjetteihin sidottu suoritusarviointi vähentäisi alaisten kokemaa paineentunnetta 

(Hirst 1981, 779)34.  

 

Hirst (1981) esitti tämän mallin mukaisesti, että budjettiin sidottu alaisten suoritusten arviointi ei 

anna oikeata kuvaa heidän toiminnastaan, jos tehtävään liittyvä epävarmuus on suurta. Samanlaisiin 

johtopäätöksiin päätyivät myös Tiessen ja Waterhouse (1983); jos tällaisessa tilanteessa arviointi on 

tiukasti sidottu budjettiin, on seurauksena haitallisia vaikutuksia budjettivastuisille ja koko organi-

saatiolle. Hirstin (1981) mukaan yleisesti pätee se, että  

                                                 
32 Hirstillä (1981, 1983) tämä on high. 
33 Paineentunne ilmene lopulta haitallisena käyttäytymisenä, kuten budjettidatan vääristelynä, (sosiaalisena) vetäytymi-
senä ja poissaoloina, jopa eroamisina (Hirst 1981, 778). 
34 Kirjoittaja itse pitää keskitason suoritusarviointia ja tehtävään liittyvää epävarmuutta turhan hienojakoisena jaottelu-
na. Tässä työssä ei oteta sen enempää kantaa siihen miten edellä mainitut ulottuvuudet todellisuudessa ilmenevät tai 
vaikuttavat "keskitasolla". 
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 tiukka budjettiin sidottu suoritusarviointi vähentää haitallisia vaikutuksia, kun tehtävään liit-

tyvä epävarmuus on pientä ja  

 löysä budjettiin sidottu suoritusarviointi vähentää haitallisia vaikutuksia, kun tehtävään liit-

tyvä epävarmuus on korkeaa. (Hirst 1981)  

 

Myöhemmin Hirst testasi mallin empiirisesti ja pystyi vahvistamaan hypoteesit (ks. Hirst 1983).  

 

Hirstin (1981 & 1983) esittämän teoreettisen rakennelman mukaisesti budjettiseuranta tulee suhteut-

taa vallitseviin epävarmuustekijöihin. Vaikka Hirstin (1981 & 1983) tarkastelussa oli epävarmuus-

käsitteenä tehtävään liittyvä epävarmuus, on teorian logiikka kuitenkin sama kuin Govindarajanin-

kin (1984) esittämässä ulkoisen ympäristön epävarmuuden sisältävässä teoriassa: tiukka budjetti-

seuranta on perusteltua, jos ympäristö on stabiili tai organisaation tehtävä on luonteeltaan ”yksin-

kertainen”. Jos ympäristö puolestaan on epävakaa tai organisaation tehtävä luonteeltaan monimut-

kainen, tulisi budjettiseurannan olla joko joustavaa tai muiden, paremmin tilanteeseen soveltuvien, 

seurantamenetelmien tulisi tällöin korvata budjetti. 

 

Eräät tutkijat ovat laajentaneet entisestään budjettiin perustuvan arvioinnin ja tehtävään liittyvän 

epävarmuuden mallia siten, että siihen on liitetty mukaan budjettivastuisen johtajan käsitys omista 

ja organisaation tavoitteista ja niiden yhdenmukaisuudesta. Tästä on esimerkkinä Abernethyn ja 

Stoelwinderin (1991) kolmikantainen malli. Heidän mukaansa tehtävään liittyvän epävarmuuden ja 

budjettiin perustuvan suoritusarvioinnin yhteensopivuus riippuu siitä miten alaiset ovat hyväksyneet 

organisaation tavoitteet omikseen. Täten budjettiin sidottu suoritusarviointi ei olisi hyvä tapa arvi-

oida alaisten toimintaa, jos alaiset eivät ole hyväksyneet organisaation tavoitteita.  

 

Kuten Abernethy ja Stoelwinder (1991), myös Weisenfield ja Killough (1992) ovat päätyneet sa-

manlaisiin johtopäätöksiin. Weisenfieldin ja Killoughin mukaan alaisten positiivinen tai negatiivi-

nen suhtautuminen arviointijärjestelmän yksityiskohtaisuuteen ja reiluuteen vaikuttavat alaisten 

käsityksiin siitä toimiiko kyseinen järjestelmä a) keinona saavuttaa asetetut tavoitteet vai b) koe-

taanko se esteeksi. Weisenfield ja Killough esittivätkin, että alaiset, jotka hyväksyvät arviointijärjes-

telmään sisältyvät organisaation tavoitteet, toimivat tuottavammin35. Tätä näkemystä voidaan pitää 

yhdenmukaisena tavoiteteorian kanssa (ks. esim. Locke, Saari, Shaw & latham 1981), jolla puoles-

                                                 
35 Tässä kirjoittaja ymmärtää, että tällöin alainen eli budjetista vastaava, ei koe järjestelmää haitallisena ja budjettiin 
sidottua suoritusarviointia painostavana.  
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taan on yhteyksiä budjettien motivaatiota lisääviin ja vähentäviin ominaisuuksiin (ks. esim. Otley 

1982).  

 

Vaikka tässä tutkielmassa ei käsitellä budjettien motivaatiotekijöitä, osoittavat edellä mainitun kap-

paleen seikat kuitenkin mielenkiintoisella tavalla budjetteihin liittyvän ihmisiin vaikuttavan psyko-

logisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Tällöin budjetteihin liittyvän suoritusarvioinninkin voidaan 

ajatella sisältävän myös inhimillisiä tekijöitä. 
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5 YHTEENVETO VIITEKEHYKSESTÄ 
 
 
Tässä luvussa on tarkoitus tehdä yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä. Viitekehyksessä on käsi-

telty kolmea keskeistä kokonaisuutta: organisaation budjettijärjestelmää, ympäristötekijöiden mer-

kitystä sekä budjettiseurantaa eli budjettiin perustuvaa suoritusarviointia. 

 

Ensimmäisenä keskeisenä kokonaisuutena on käsitelty budjettijärjestelmää, joka tässä työssä ym-

märretään kaksijakoisena kokonaisuutena: budjetointina ja sen jälkeisenä budjettiseurantana. Ole-

massa olevan kirjallisuuden perusteella budjettijärjestelmälle leimallista on toimia informaatiovirta-

na kahden tai useamman johtamistason välillä. Budjetointi on tulevan suunnittelua, seuranta on val-

vontaa ja se voi saada erilaisia muotoja. 

 

Budjettijärjestelmän perusominaisuuksina voidaan nähdä vallan ja vastuun jakautuminen johtamista 

palvelevalla tavalla. Tämä heijastuu sekä budjetointiin että budjettiseurantaan. Budjettiseurannassa 

voidaankin erottaa erilaisia lähestymistapoja käyttää budjettia johtamisessa ja suorituksen arvioin-

nissa. Näistä lähestymistavoista viitekehyksessä mainittiin budjettipainotteinen, tulostietoinen ja 

lähestymistapa, jossa budjetti-informaatiota ei painoteta. 

 

Koska tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu kontingenssiteoreettiseen lähestymistapaan, nou-

sevat ympäristötekijät tärkeään rooliin tilanneyhteyttä korostavassa budjettiseuranta-ajattelussa. 

Tämän vuoksi kolmannessa luvussa on käsitelty ympäristöä epävarmuutta aiheuttavana muuttujana. 

Ympäristö jaettiin luvussa kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen ympäristöön. Epävarmuuskäsittees-

sä puolestaan painotettiin epävarmuuden kokemista toimijoiden subjektiivisesti kohtaamana ilmiönä 

(PEU). 

 

Ympäristöstä kumpuavan epävarmuuden analysoimista varten kolmannessa luvussa avuksi otettiin 

Duncanin (1972) kaksiulotteinen malli mikä auttaa ymmärtämään epävarmuutta aiheuttavia tekijöi-

tä: muutoskomponentteja, niiden määrää ja muutosdynamiikkaa. Viitekehyksessä on tukeuduttu 

kyseiseen malliin, koska se on lähtökohdin rakennettu tuotanto-organisaatioiden ympäristön ym-

märtämistä varten.  

 

Neljännessä luvussa käsiteltiin RAPM-tutkimuksen mukaista budjettiseurantaa ja tällä alueella teh-

tyjä tärkeimpiä tieteellisiä löydöksiä. Pääpaino tässä luvussa oli ainoastaan kontingenssiteoreettises-
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sa RAPM-tutkimuksessa eli kirjallisuuden käsittely keskittyi vain niihin keskeisimpiin tutkimuk-

siin, joissa on tutkittu tilannetekijät huomioivaa budjettiseurannan asianmukaisuutta. Käytännössä 

tämä kirjallisuus kiteytyi luvussa Govindarajanin (1984) ja Hirstin (1981, 1983) tutkimuksiin. 

 

Luvun 4 yhteenvetona voidaan mainita, että kuten johtamisen yleensä kontingenssiteorian mukaan, 

myös budjettiseurannan tulisi noudattaa ympäristötekijät huomioivaa otetta. Budjetista vastuullisten 

yksilöiden/yksiköiden suoritusarvioinnissa tulisi siis huomioida ympäristösyntyiset tekijät, jotka 

tulevat esiin vasta budjetoinnin jälkeen ja vaikeuttavat suoritusarviointia, koska arviointikriteerit 

eivät ole enää samoja.  

 

Govindarajanin (1984) ja Hirstin (1981, 1983) tutkimuksissa kaksiulotteisen matriisin ulottuvuuksi-

na olivat ympäristön epävarmuus sekä budjettiseurannan luonne. Näiden yhdistelminä tutkijat pää-

tyivät erilaisiin organisaatiolle ja yksilölle koituviin seurausvaikutuksiin. Tämän johdosta neljän-

nessä luvussa käsiteltiin myös itse budjettiseurannan asianmukaisuutta ja tässä keskityttiin kahteen 

käsitteeseen: budjettipaineeseen ja budjettiharhaan. Kontingenssiteoreettisen RAPM-teorian mu-

kaan ympäristötekijöiden huomiotta jättäminen budjettiin perustuvassa suoritusarvioinnissa aiheut-

taa budjettipainetta/budjettiharhaa ja suoritusarviointia voidaan pitää tällöin epäasianmukaisena. 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSKOHTEEN ESITTE-
LY 
 
 

6.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tämä tutkielma on luonteeltaan empiirinen case-tutkimus, joka on toteutettu Pilkington Automotive 

Finland Oy nimisessä yrityksessä. Case-tutkimukselle on tyypillistä, että siinä perehdytään yhteen 

tai vain muutamaan tapaukseen (ks. esim. Abercrombie, Hill & Turner 1984, 34) ja sitä voidaan 

käyttää, ei niinkään hypoteesien testaamiseen, vaan lähinnä esimerkiksi vasta-argumenttien muotoi-

luun (Bruns & Kaplan 1987, 8). Kirjoittajan mielestä yhtä case-tapausta käsittelemällä voidaan saa-

da selvyyttä sellaisista seikoista, jota perusteorian (aikaisempi RAPM-tutkimus) muodostuksessa ei 

välttämättä ole käsitelty.  

 

Tutkielma on luonteeltaan deskriptiivinen ja hankittava aineisto kvalitatiivista. Deskriptiiviselle 

tutkimukselle on luonteenomaista kuvaileva, selittävä sekä ennustava luonne. Tällaisessa tutkimuk-

sessa haetaan vastauksia ”miten on?” ja ”miksi on?” -tyyppisiin kysymyksiin. (Lukka 1991, 167) 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle aineistonhankintaparadigmana puolestaan on ominaista ymmärryk-

sen lisääminen sosiaalisista tai inhimillisistä ongelmista. Aineisto rakentuu verbaalisesta viestinnäs-

tä sekä haastateltujen henkilöiden yksityiskohtaisista näkökulmista ja niiden kuvaamisesta. (Cres-

well 1994) Kvalitatiivinen lähestymistapa on kirjoittajan mielestä perusteltu, koska tutkittava ilmiö-

kokonaisuus on luonteeltaan ainutkertainen ja tutkimuskohdesidonnainen. Budjetoinnissa ja budjet-

tiin perustuvassa suoritusarvioinnissa on kyse inhimillisistä seikoista. 

 

Tutkielma on toteutettu haastattelututkimuksena, jossa haastatteluaineistoa täydentää osallistuva 

havainnointi. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 35) mukaan haastattelututkimus soveltuu hyvin tiedon-

hankintamenetelmäksi silloin, kun tutkitaan vähän kartoitettua aluetta ja tutkija ei voi etukäteen 

tietää miten haastattelu etenee. Vaikka tämän tutkielman aihetta on tutkittu useasta näkökulmasta 

aikaisemminkin, lähinnä tilastotieteellisin menetelmin, on haastattelututkimus silti kirjoittajan käsi-

tyksen mukaan perusteltu aineistonhankintamenetelmä edellä mainitun ainutkertaisuuden vuoksi 

sekä siksi, että tutkittavien vastauksien sisältöä ei ole voinut ennalta pitää intuitiivisesti selvinä. 

Ainutkertaisuudella tässä tarkoitetaan kulloinkin budjettiin perustuvaa suoritusarviointia, mikä voi 

saada ainutlaatuisia piirteitä eri organisaatioissa.  

 

 



 38

Edellä mainitusta johtuen, on aineiston hankinnassa käytetty haastattelulomake rakennettu enem-

män kysymysten ”muistilistaksi” kuin tiukasti noudatettavaksi kysymysten sarjaksi, joka etenee 

tarkkaan harkitun ja ennakoidun suunnitelman mukaisesti. Tähän ratkaisuun on päädytty, jotta on 

saatu aikaiseksi aito keskustelutilanne. Haastattelulomaketta on siis käytetty ohjaamaan keskustelua 

tutkijan haluamaan suuntaan. 

 

Käytännössä haastattelut toteutettiin kevään 2008 aikana kahdenkeskisinä keskusteluhetkinä haas-

tattelijan ja haastateltavan kanssa. Haastateltavina oli neljä henkilöä: Suomen Pilkingtonin toimitus-

johtaja Tarmo Martikainen, Tampereen tuotantoyksikön tehdaspäällikkö Tanja Raitaniemi, saman 

yksikön tuotantopäällikkö Mia Kauhanen sekä myös NMI-/Supply Chain Manager Mikko Uusitalo.  

 

Haastattelut nauhoitettiin Sony Ericsson W810i-matkapuhelimella ja haastateltavilta kysyttiin haas-

tattelun aluksi suostumusta nauhoittamiseen. Kaikki haastateltavat suostuivat haastatteluiden nau-

hoittamiseen. Haastatteluaineisto purettiin myöhemmin tietokoneelle ja syntyneestä materiaalista 

litteroitiin analyysin kannalta olennainen tieto kirjalliseen muotoon. 

 

Haastattelulomake on jaettu neljään keskeiseen tutkielman viitekehystä kuvaavaan osa-alueeseen: a) 

Budjetointia ja budjettijärjestelmää koskeviin kysymyksiin, b) ympäristöä koskeviin kysymyksiin, 

c) Budjettiin perustuvaa suoritusarviointia koskeviin kysymyksiin sekä d) budjettipainetta ja budjet-

tiharhaa koskeviin kysymyksiin (ks. liite 1). Osallistuva havainnointi perustuu puolestaan läsnä-

oloon budjettipalavereissa ja itse budjetoinnissa sekä niin sanotuissa Business Review-istunnoissa, 

joissa seurataan liiketoiminnan edistymistä 

 

6.2 Aineiston analyysi 
 
Tutkielmassa aineiston analyysinä käytetään sisällön analyysia. Sisällön analyysi on yksi laadulli-

sen tutkimuksen aineistonanalyysimenetelmistä, jota voidaan pitää joko tutkimusmetodina tai väljä-

nä teoreettisena viitekehyksenä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Tässä työssä sisällön analyysiä käy-

tetään yksinomaan tutkimusmetodina, jolla on tarkoitus systemaattisesti jäsentää hankittua tutki-

musaineistoa ja auttaa ymmärtämään tutkimuskohteen budjettiin perustuvaa suoritusarviointia, eri 

käsitteiden merkityksiä sekä niiden suhdetta olemassa olevaan teoriaan. 

 

Vaikka sisällön analyysiä voidaan käyttää aineiston jäsentämisessä, sen perusteella ei Grönforssin 

(1982, 161) mukaan yksistään voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä vaan tutkijan ajattelu ja poh-
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dinta vasta luovat perustan tieteellisesti merkittäville tuloksille. Hänen mukaansa sisällön analyysil-

la ei voida myöskään tuottaa kuin parhaimmillaan kuvailevaa tietoa. Kuvaileva luonne onkin Car-

neyn (1972, 65-67) mukaan yksi sisällön analyysin eri toteuttamistavoista. Tässä tutkielmassa pyri-

tään nimenomaan kuvailevaan tiedon tuottamiseen, ei uuden teorian luomiseen tai varsinaisesti 

vanhan teorian koetteluun. Kuvaileva luonne tässä tutkielmassa tarkoittaa kahta asiaa: a) millaisia 

muotoja tutkittava ilmiö saa tutkimuskohteessa sekä b) sitä, miten kerätyt havainnot suhteutuvat 

olemassa olevaan teoriaan. 

 

Sisällön analyysia voidaan tutkimusmetodina kyttää kolmella eri tavalla: aineistolähtöisenä, teo-

rialähtöisenä tai teoriaohjaavana. Ensimmäinen on luonteeltaan induktiivista analyysiä, jälkimmäi-

nen puolestaan deduktiivista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110) Tässä tutkielmassa tukeudutaan teo-

riaohjaavaan sisällön analyysiin. Tälle analyysimenetelmälle on ominaista tukeutuminen aikaisem-

paan teoreettiseen käsitteistöön ja varsinainen analyysi rakentuu täten jo olemassa olevien käsittei-

den varaan. Se on siis kuten aineistolähtöinen sisällönanalyysi, mutta käsitteitä ei luoda aineistosta 

vaan aineistoa peilataan abstrahointivaiheessa aikaisemman teorian sisältämiin käsitteisiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 116-119) 

 

Tutkielman aineiston analyysi rakentuu haastattelulomakkeen etenemisen järjestyksessä. Ensin kä-

sitellään organisaation budjettijärjestelmää. Tarkoitus on kartoittaa sitä, miten organisaatio budjetoi 

sekä sitä mikä on haastateltavien tehtävä ja rooli budjetoinnissa ja budjettiseurannassa. Seuraavaksi 

käsitellään sitä millaisessa ympäristössä organisaatio toimii ja pyritään kartoittamaan sitä, mitkä 

ovat epävarmuustekijöitä, jotka haastateltavat kokevat olevan läsnä päivittäisessä toiminnassa. Tar-

koitus on kartoittaa esitettyjen kysymysten avulla sitä millaisia sisäisen ja ulkoisen ympäristön teki-

jöitä haastateltavat pitävät epävarmuutta aiheuttavina, mitä yhteyksiä tällä on budjetointiin ja kuinka 

näitä otetaan huomioon budjettiin perustuvassa suoritusarvioinnissa. 

 

Kolmanneksi käsitellään budjettiin perustuvaa suoritusarviointia. Tätä osa-aluetta tarkastelemalla 

saadaan tietoa siitä, miten organisaatiossa budjetteja käytetään suoritusarviointiin: onko suoritusar-

viointi luonteeltaan tiukkaa, löysää vai jotain tältä väliltä. Tämä analyysi kulminoituu erityisesti 

siihen, otetaanko kohdeorganisaation budjettiin perustuvassa suoritusarvioinnissa huomioon ympä-

ristön muutoksiin liittyviä seikkoja kontingenssiteoreettisen RAPM-viitekehyksen mukaisesti.  

 

Neljäntenä kokonaisuutena käsitellään sitä, millaisia seurausvaikutuksia organisaation budjettiin 

perustuvalla suoritusarvioinnilla on: esiintyykö haastateltavilla budjettipainetta ja/tai kannustaako 
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organisaation budjettiseuranta budjettiharhan luomiseen. Sen lisäksi, että tarkastellaan edellä mai-

nittujen esiintymistä, otetaan myös kantaa siihen, kuinka laajasta tai vakavasta asiasta voi olla kyse. 

Tältä osin käytetään analyysiaineistona haastattelujen lisäksi myös kirjoittajan tekemiä havaintoja. 

 

6.3 Kohdeorganisaation yleisesittely 
 
Pilkington Group Ltd. on perinteikäs englantilainen lasituotteita valmistava yritys, jonka syntyhisto-

ria ulottuu aina 1800-luvun alkuun saakka. Pilkington on perustettu vuonna 1826, mutta sen osti 

vuonna 2006 aikaisemmin kilpailijana toiminut japanilainen Nippon Sheet Glass, lyhyemmin NSG. 

Yrityskaupan johdosta Pilkington on täten nykyään osa NSG-konsernia, mutta Pilkington-

tuotemerkki on kuitenkin edelleen käytössä. (Lasitutkimuksia 2007, 90) 

 

Tämän tutkielman kirjoitushetkellä Pilkington on johtava tasolasin valmistaja sekä yksi maailman 

suurimmista lasitettujen lopputuotteiden valmistajista. Pääasiallisina markkinasegmentteinä ovat 

rakennus- (Building Products), autoteollisuus- (Automotive) ja niin sanottu erikoislasituoteliiketoi-

minta (Specialty Glass). 

 

Tarkastelun kohteena oleva organisaatio, Pilkinton Automotive Finland Oy, on toiminut Suomessa 

vuodesta 1975 lähtien. Suomessa Pilkingtonilla on toimintaa Tampereella (Automotive-

tuotantoyksikkö), Ylöjärvellä (Suomen pääkonttori ja Automotive-tuotantoyksikkö), Laitilassa (Au-

tomotive-tuotantoyksikkö), Lahdessa (tasolasin tuotantoyksikkö), Nivalassa (Building Products-

tuotantoyksikkö), Forssassa (Building Products-tuotantoyksikkö) ja Espoossa (tukkuliike). Tämän 

tutkielman empiria on hankittu pääasiassa Tampereen-tuotantoyksikön henkilöitä haastattelemalla, 

koska tutkielman toteutuksessa on haluttu rajautua mahdollisimman pieneen, mutta kuitenkin silti 

merkittävään kokonaisuuteen. 

 

Pilkington Automotive Finland Oy:n (konserni) liikevaihto oli vuonna 2006 noin 163 miljoonaa 

euroa ja konsernin palveluksessa työskenteli 1240 henkilöä36. 

 

 

 
 
                                                 
36 Pilkington Automotive Finland Oy, Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.04.2005 – 31.03.2006. 
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7 BUDJETTIJÄRJESTELMÄ, YMPÄRISTÖ JA BUDJETTISEU-
RANTA KOHDEORGANISAATIOSSA – AINEISTON ANALYYSI 
 
 

7.1 Kohdeorganisaation budjettijärjestelmä ja budjetointi 
 
Tässä luvussa käsitellään otsikon mukaisesti kohdeorganisaation budjettijärjestelmää. Lähdemateri-

aalina on käytetty haastatteluita, kirjoittajan tekemiä havaintoja sekä organisaation sisäistä, lähinnä 

yksiköiden budjettiohjaukseen liittyvää, koulutusmateriaalia. 

Luvussa mielenkiinto kohdistuu erityisesti siihen, millaista budjetointi on kohdeorganisaatiossa, 

miten budjetoijat budjetoivat ja millaisia budjetoijien roolit käytännössä ovat. 

 

7.1.1 Budjettijärjestelmän erityispiirteet kohdeorganisaatiossa 

 
Automotive-liiketoimintaan kuuluvien yksiköiden budjetointi alkaa jo aikaisin alkusyksystä, yleen-

sä jo syyskuussa. Koko prosessin aloittaa myynnin ja markkinoinnin kysyntään perustuva myynti-

budjetin analyysi, jonka jälkeen seuraa niin sanotun GLT37-allokaation luonti. GLT-allokaatio tar-

koittaa maailmanlaajuista tuotantokapasiteetin kohdentamista eri maissa sijaitsevien yksiköiden 

kesken. Kyse on siis tuotettavien kappaleiden kohdentamisesta. Tämän allokaation perusteella eri 

puolilla maailmaa sijaitsevien tuotantoyksiköiden kustannusbudjetoinnille luodaan täten yhtenäinen 

pohja. Kyseisen allokaation pohjalta myös tarkasteltavana oleva Tampereen tuotantoyksikkö tekee 

oman budjettinsa. 

 

Tarkasteltavana olevassa organisaatiossa budjetit rakennetaan vastuualueittain ja budjetoijien bud-

jettivastuita sääntelevät funktiokohtaiset tavoitteet, mikä on Emmanuelin ja Otleyn (1985, 113) nä-

kemysten mukaisesti ominaista funktioittain eriytyneelle organisaatiolle.  Budjetin ohjaava vaikutus 

syntyy kuitenkin ulkoa päin tulevan allokaatioon sidotun ohjauksen välityksellä. Toisin sanoen al-

lokaatio on tavoite, mutta yksikön/vastuualueen budjetoijan on itse määriteltävä se, miten tavoittee-

seen pääsee. Tavoitteeseen pääsemiseksi budjetoijalla on siis tiettyä harkintavaltaa niistä keinoista, 

joilla budjettiin tullaan pääsemään (vrt. Otley 1977). 

 

”Budjettiprosessihan meillä Pilkingtonilla on aika selvä. Me saadaan ensin volyymitieto, jonka jälkeen me 

itse sitten rakennetaan budjetti sen volyymi ympärille, että siihen ei sitten kukaan tule kertomaan, miten 

sinä sitten meinaat sen tehdä. Mutta kuten sanottu, lähtövolyymi on aika saneltu. Tottahan sitten meidän 

                                                 
37 GLT: Global Logistics Team 
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keskuudessa, me keskustellaan siitä kontingenssista, siitä avusta minkä me annamme muille (tehtaille), 

koska siinä GLT-allokaatiossa tietenkään sitä ei ikinä ole. Mutta kyllähän se aika pitkälle oikeastaan teh-

taille annettu on.” 38 

 

”Ainahan funktiot antavat ne omat tavoitteensa. Suoranaisesti se ei tietysti toimintaa ohjaa, mutta muuta 

kuin siinä mielessä, että tietää siinä kohtaa kun sitä budjettia tekee, että missä kohtaa joutuu selittämään ja 

mistä asioista. Että käytännössähän lopulta se allokaatio, eli se mitä meidän odotetaan täällä valmistavan, 

on se mikä ohjaa sitä budjettia. Ja jos poikkeaa funktioiden asettamista numeerisista tavoitteista, niin sit-

ten tietysti joutuu perustelemaan sen allokaation kautta, tai toiminnallisuuden kautta, että miksi niistä tul-

laan poikkeamaan. Suoranaisesti se ei ohjaa toimintaa muuta kuin siinä mielessä, että se on tavoite, että 

sinne pitäisi pyrkiä ja sitten niitä poikkeamia joutuu sitä vastaan selittämään.”39 

 

”Kyllähän siihen tulee ylemmältä johdolta tarkat raamit, että esimerkiksi tuottavuusparannustavoite tänä 

vuonna on 7 % ja niin edelleen. Tällainen tunnuslukujen budjetointi, niin - siihen tulee kyllä ihan selkeät 

raamit ylhäältä”40 

 

Kohdeorganisaation budjettijärjestelmästä on toisin sanoen löydettävissä niitä samoja piirteitä, jotka 

on mainittu tutkielman luvuissa 2.1 ja 2.2. Perusta, eli tavoiteohjaus budjetin luonnille, tulee organi-

saation ulkopuolelta ja sen tehtävänä on kietoa kukin yksikkö osaksi suurempaa kokonaistavoitetta. 

Kyse on keskitetysti ohjatusta suunnittelusta, jota pitävät yllä tietyt paikallisen organisaation ulko-

puolella sovitut tavoitteet. Tarkasteltavana oleva yksikkö on tämä perusteella velvoitettu pääsemään 

sille asetettuun tavoitteeseensa ja funktiot ovat myös itse vastuussa omasta tehtävästään yksikön 

budjetin luonnissa.  

 

Budjettijärjestelmää leimaa tietynlainen mekaanisuus ja järjestelmällisyys, jonka puitteissa itse joh-

taminen todella kiteytyy numeroilla pelaamiseen. Koko prosessia leimaa myös hengettömyys ja 

kasvottomuus: yksikkö jätetään ikään kuin yksin numeeristen tavoitteiden kanssa. Pääasia on, että 

asetettuihin tavoitteisiin päästään. Aiemmin kappaleessa 2.1 mainituista budjettien ominaisuuksista 

puhuttaessa, tarkasteltavassa yksikössä leimallisia ovat erityisesti Kenisin (1979, 707) ja Otleyn 

(1977) luettelemat suunnittelun, koordinaation ja valvonnan ominaisuudet. 

 

Edellä todetun valossa tarkasteltavan organisaation budjetointi on suoraviivainen tapahtuma, joka ei 

hankitun empiirisen aineiston valossa sisällä mainittavaa yhteensovittamista kahden eri johtamista-

                                                 
38 Toimitusjohtaja Tarmo Martikainen 
39 Suppy Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
40 Tehdaspäällikkö Tanja Raitaniemi 
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son välillä. Saman yksikön sisällä tiedonvaihto on kuitenkin olennaisessa roolissa. Tästä on esi-

merkkinä seuraava NMI/Supply Chain Managerin vastaus: 

 

”Budjetointitilannehan alkaa siitä, kun me saadaan ensimmäisen kerran nähtäväksi se allokaatio, eli mitä 

meidän pitää valmistaa. Sinänsä siihen ei sisälly oikeastaan mitään neuvottelua, kuin että me tarkistetaan 

sen datan oikeellisuus. Kun minä olen saanut tehtyä sen tuotantotarpeen, sen jälkeen alkavat neuvottelut 

(oman organisaation sisällä). Eli sitten keskustellaan tuotannon ja muiden organisaatioiden (muut osastot) 

kanssa siitä, että millä edellytyksillä ja millä reunaehdoilla tämä on toteutettavissa.” 

 

Tarkasteltavan yksikön budjetointia leimaavat tavallaan myös Otleyn (1977) ja Kenisin (1979, 707) 

näkemysten mukaiset valtuuttamisen ja kommunikaation ominaisuudet, mutta tämä yhteys ei kui-

tenkaan ole selvä. Paikallistason budjetoijat on valtuutettu tekemään ehdotuksia ja muutoksia ole-

massa olevaan budjettidataan, mutta päätökset tehdään kuitenkin hierarkiassa ylemmällä tasolla.  

Organisaation sisällä budjeteista keskustellaan, mutta tällä ei ole lopulta vaikutusta siihen millaisek-

si budjetti muodostuu. Sisäisellä tiedonvaihdolla on vaikutusta vain budjetointityönjakoon yksikön 

sisällä. 

 

Kommunikaatiota on edellä mainitun valossa eri johtamistasojen välillä, mutta varsinaisesta Hop-

woodin (1974, 41) mainitsemasta päätöksentekoprosessista ei paikallistason näkökulmasta kuiten-

kaan ole kysymys. kirjoittaja katsoo, että tarkasteltavan yksikön budjetointi ja sen tuloksena syntyvä 

budjetti eivät ole aidon paikallistason päätöksenteon tuote, kuten joissain budjettiteorioissa näin 

budjetointia kuvaillaan (vrt. esim. Becker & Green 1962, 394; Hanson 1966; Wallace 1966; Kenis 

1979, 707). 

 

7.1.2 Budjetoijien vastuut budjettiprosessissa 

 

Budjettiin perustuvan johtamisen arvioinnin kannalta on tärkeätä hahmottaa se, miten budjetoijien 

budjettirooli ja budjettivastuut on määritelty organisaatiossa. Edellisessä kappaleessa kävi ilmi, että 

yksikön budjetti syntyy budjetoivan yksikön ulkopuolella tehtävien päätösten perusteella, mutta 

yksikön sisäisessä organisaatiossa budjetin työnjaosta voidaan sopia. Tässä kappaleessa käsitellään 

näitä sisäisen työnjaon tuloksena syntyviä rooleja ja sitä kuinka selviä ne ovat budjetointiin osallis-

tuville. 

 

Kohdeorganisaatiossa budjettivastuut ovat ennalta määriteltyjä, mutta saman yksikön sisällä on 

mahdollista määritellä kunkin budjetoijan vastuualueen tarkemmat sisällöt.  
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”Ne (vastuualueiden) määritykset tulee Pilkingtonin ohjeistuksen mukaan. Eli meillä on keskitetysti mää-

ritelty, mikä on tehdaspäällikön vastuu siinä (budjetoinnissa). Kyllä meillä kaikilla siis on ne selkeät. 

Mutta toimenkuva, missä olisi koottuna kaikki Pilkingtonin määritelmät tehdaspäällikön vastuista (budje-

toinnissa), niin varmaan niin päin sitä ei ole tehty.”41 

 

”Kyllähän se (budjetointirooli) määräytyy aika selkeästi aseman mukaan. Ehkä siihen on voinut sen ver-

ran vaikuttaa, että me ollaan jonkun verran käyty sitä rajankäyntiä, että miten esimerkiksi joidenkin tuot-

teisiin liittyvien materiaalien ja muitten osalta, että kuka niitä budjetoi. Me ollaan oikeastaan aika hyvin 

onnistuttukin siinä, että me ollaan haettu sitä, että budjetointivastuu olisi sillä, joka käytännössä sitä 

hommaa eniten pyörittää.”42 

 

”On se sinänsä rajattua, että minun roolihan on käytännössä näiden kahden toiminnon (NMI ja logistiik-

ka) kustannusbudjetointi, sekä liittyen tähän tuotannonsuunnittelu-/logistiikkarooliin, niin myös tämän 

tehtaan tuotannon ja oikeastaan sen tiedon, ja lukujen tuottaminen, jonka pohjalta tuotanto pystyy vasta 

tekemään omat budjetit: käytännössä miehitykset ja muut.”43 

 

Haastateltavien kommentit viittaavat siihen, että budjettijärjestelmä on rakennettu johtamista palve-

levan organisaation mukaisesti. Valta, vastuu ja tietämys tietystä tuotantoprosessin osavaiheesta 

määrittävät siis myös sen, miten ja millaisella laajuudella kukin budjetointiin osallistuu. Budjetoi-

van yksikön näkökulmasta Emmanuelin ja Otleyn (1985, 113) mukainen vallan ja vastuun kohtaa-

minen toteutuu vain yksikön sisäisessä organisaatiossa.  

 

Tarkasteltavan organisaation budjettijärjestelmä ei ole osallistavaa tyyppiä, jos sitä arvioidaan aino-

astaan vertikaalisuunnassa (vrt. esim. Milani 1972, Locke & Schweiger 1979, Earley & Kanfer 

1985, Campbell & Gingrich 1986, Parker & Kyj 2006). Sen sijaan tuotantoyksikön sisällä on liik-

kumavaraa siitä, miten vastuualueita jaetaan budjetointiin osallistuvien kesken. Organisaation bud-

jettijärjestelmä on siis horisontaalisti osallistava. Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyy kuitenkin 

vain pystysuuntaiseen tiedonkulkuun, tiedon yhteensovittamiseen sekä sen puitteissa tapahtuvaan 

suoritusarviointiin. Juuri tämä informaatiovirta on kohdeorganisaation budjettiprosessissa pääasias-

sa ylhäältä alas kuin alhaalta ylös. Pystysuuntaisen tiedonvaihdon näkökulmasta vallan ja vastuun 

määrittäminen on budjettiseurantaa suorittavan tahon määriteltävissä, ei budjettiseurannan alaisen 

yksikön sisällä.  

 

                                                 
41 Tehdaspäällikkö Tanja Raitaniemi 
42 Tuotantopäällikkö Mia Kauhanen 
43 Suppy Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 

 



 45

Koska budjettiseurannan asianmukaisuuden arvioinnin kannalta olennaista on se, että seurannan 

alaiset henkilöt ovat vastuussa vain niistä seikoista, joihin he itse pystyvät vaikuttamaan (esim. At-

kinson, Banker, Kaplan & Young 1997, 564), on tarkasteltavan yksikön budjettiseurannan asian-

mukaisuuden arvioinnissa huomioitava myös se, että seurantaa harjoittava taho määrittelee varsinai-

set budjettivastuut. Budjettiseurantaa ja sen asianmukaisuutta käsittelevässä keskustelussa tärkeä 

merkitys on siis sillä, että onko budjeteista vastuullisten henkilöiden valtuutus ja heidän vaikutus-

mahdollisuudet oikeassa suhteessa (ks. esim. Kahn et al 1964). Tätä käsitellään tarkemmin luvuissa 

7.3 ja 7.4. 

 

7.1.3 Budjettijärjestelmä johtamisen puitejärjestelmänä 

 
Kappaleiden 7.1.1 ja 7.1.2 keskeisenä kysymyksenä on se, voidaanko tarkasteltavan organisaation 

budjettijärjestelmän peruselementtejä pitää sellaisina, että se muodostaa johtamisjärjestelmän reu-

naehdot.  Tässä kappaleessa on täten tarkoitus tehdä yhteenveto niistä tekijöistä, jotka muodostavat 

tarkasteltavan yksikön budjettijärjestelmän erityispiirteet. Näiden erityispiirteiden kartoittaminen 

auttaa hahmottamaan budjettijärjestelmän johtamista palvelevat perustekijät. Tarkasteltavia perus-

tekijöitä ovat valta, vastuu ja rooli kahden edellä mainitun yhteisvaikutuksena. Kyseinen määrittely 

perustuu kirjoittajan omaan näkemykseen käsitteiden välisistä suhteista. 

 

Kohdeorganisaation budjettijärjestelmä on kappaleen 7.1.1. mukaisesti rakennettu palvelemaan 

valmistustoimintaa harjoittavan organisaation johtamista ja seurantaa. Tästä ovat esimerkkinä funk-

tiokohtaiset tehtävä- ja vastuujaot, tavoitehakuisuus, yhteensovittaminen ja erityisesti tiivis budjetti-

seuranta. Kohdeorganisaation budjetointi ei kuitenkaan ole varsinaista päätöksentekoa paikallista-

solla vaan ylemmältä johdolta tulevien ohjeiden ja lisäohjeiden toimeenpanemista. Kirjoittaja kat-

soo, että päätöksentekokäsitteeseen liittyvä valtaulottuvuus on tärkeässä roolissa kuvattaessa budjet-

tijärjestelmän puitteissa tapahtuvaa johtamista. Jos tarkasteltavan yksikön budjettiroolit eivät sisällä 

asiaankuuluvaa valtaa vaikuttaa budjetin muodostumiseen, ei paikallistason budjettiprosessi ole 

tällöin kyseisessä yksikössä Hopwoodin (1974) mainitsemaa todellista päätöksentekoa. Toisaalta 

vastuu on myös tärkeä tekijä arvioitaessa budjettiseurannan kokemista: mikäli valta ja vastuu eivät 

ole oikeassa suhteessa, voivat budjettivastuullisten kokemukset budjettiseurannasta olla kärjisty-

neen huonoja. Roolissa tulisi täten olla valta ja vastuu tasapainossa (esim. Kahn et al 1964). 

 

Seuraavalla sivulla on yhteenveto organisaation budjettijärjestelmän erityispiirteistä. Haastateltavi-

en vastausten perusteella voidaan todeta, että tarkasteltavan yksikön budjettiprosessi on tarkasti 
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määritelty ja ohjattu tapahtumasarja, jossa onnistuminen perustuu siihen osallistuvien henkilöiden 

osaamiseen ja keskinäiseen työnjakoon. Yksikön budjettijärjestelmää leimaavat myös tarkasti mää-

ritellyt valta- ja vastuualueet. Budjetoivilla henkilöillä ei kuitenkaan ole budjettiprosessissa edellä 

mainitun mukaisesti muuta valtaa kuin vaikuttaa yksikön sisäiseen työnjakoon.   

 

 

 

Edellisen kuvion lisäksi ohessa oleva kuvio havainnollistaa kirjoittajan omaa näkemystä vallan ja 

vastuun muodostamasta kokonaisuudesta budjettijärjestelmässä. Kirjoittajan mukaan tarkasteltava 

yksikkö kuuluu matriisin kolmanteen neljännekseen, joka on kuviossa ilmaistu ”tulosyksikkötason 

budjetointina”.   

 

Yksikkö on sijoitettu tähän matriisin soluun, koska kyseisessä yksikössä budjetointi on ylhäältä 

ohjattua toimintaa. Budjetoinnille luodaan ylhäältä tiukat puitteet ja budjetoijille jää toimeenpanijan 

rooli. Roolikäsitteen näkökulmasta tämä on ongelmallinen kokonaisuus, koska budjetti rakennetaan 

vastaamaan ylemmän johdon näkemyksiä, vaikka budjetoijat tietävät itse miten seuraavaan budjet-
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 ”…vastuualueiden määritykset tulevat Pilkingto-
nin ohjeistuksen mukaisesti…”  

 ”…budjetointirooli määräytyy aika selkeästi ase-
man mukaan…”  

 ”…budjetointivastuu olisi sillä kuka sitä hommaa 
käytännössä pyörittää…” 

 Ei esimerkkejä sellaisista ilmaisuista, jotka viittai-
sivat epäselviin tai huonosti määriteltyihin vastuu-
alueisiin budjettiprosessissa. 

 
 Yksikön budjetoivat ja 

budjettiseurannan alaiset 
henkilöt ovat tietoisia 
vastuualueistaan. Vas-
tuualueiden rajat ja sisäl-
tö muodostuvat aseman 
ja tehtävän mukaan. 

 ”…eli sitten keskustellaan tuotannon ja muiden 
organisaatioiden kanssa siitä, että millä edellytyk-
sillä ja millä reunaehdoilla tämä (budjetti) on to-
teutettavissa.” 

 ”…me ollaan haettu sitä, että budjetointivastuu 
olisi sillä, joka sitä hommaa eniten pyörittää.” 

 Yksikön budjetoivilla ja 
budjettiseurannan alaisil-
la henkilöillä on valtaa 
vaikuttaa budjettiproses-
sissa vain yksikön sisäi-
seen työnjakoon. Budjetti 
on täten ylemmän johdon 
sanelema tapahtumasarja, 
mutta keskinäistä työnja-
koa helpottaa kyky allo-
koida resursseja osaami-
sen ja tehtävänkuvan pe-
rusteella. 

 ”…Mutta kuten sanottu, se lähtövolyymi on aika 
saneltu.” 

 ”…käytännössä se allokaatio, se mitä meidän tääl-
lä odotetaan valmistavan, on se mikä ohjaa sitä 
budjettia.” 

 ”…kyllähän siihen tulee ylemmältä johdolta tarkat 
raamit.” 

Kuvio 6 Yhteenveto yksikön budjettijärjestelmän erityispiirteistä. 
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tikauteen tulisi varautua. Kyseessä on siis vaikuttamismahdollisuuksien ja vastuun ongelmallinen 

kokonaisuus.  

 

 

 

Yhteenvetona kirjoittaja toteaa, että tarkasteltavan organisaation budjettijärjestelmä muodostaa puit-

teet johtamiselle. Ylempi johto käyttää budjettia ja sen pirissä olevia ihmisiä keinona tavoitteiden 

asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Paikallistason rooliksi jää kuitenkin sopeutuminen ja toi-

menpiteiden toteuttaminen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Muodon vuoksi-budjetointia 
 Ei mitään roolia 
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 Vastuutonta toimeenpanoa 
 Mahdollista löysäilyyn 
 Epäselvä rooli 

 
 

”Vastuutonta toimeenpanoa” 
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 Päätösten toteuttamista  Todellista päätöksentekoa 
 Vastuullista toimeenpanoa  Täysin selkeä rooli 

  Epäselvä rooli 
  
”Tulosyksikkötason budjetoin-

tia” 
”Pääkonttoritason budjetoin-

tia” 

Kuvio 7 Yksikön ja sen budjetoijien rooli vallan ja vastuun muodosta-
massa ulottuvuudessa. 
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7.2 Kohdeorganisaation ympäristö 
 
Tässä luvussa käsitellään hankitun aineiston valossa kohdeorganisaation ympäristöä ja sen erityis-

piirteitä. Erityisasemassa on kappaleen 3.1 mukaisesti haastateltavien oma käsitys siitä ympäristös-

tä, jossa he joutuvat budjetoimaan ja jonka puitteissa heidän suoriutumistaan myös valvotaan. Var-

sinainen ympäristön analyysi tilannetekijöineen perustuu luvussa 3.2 esiteltyyn Duncanin (1972) 

tekemään ympäristöä koskevaan tyypittelyyn. Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita: 

 

 Mitä ovat ympäristöön liittyvät tilannetekijät ja millaista on niiden muutos? 

 Miten kyseiset tilannetekijät vaikuttavat koettuun epävarmuuteen? 

 Miten edellä mainitut tekijät vaikuttavat budjetointiin ja budjettiseurantaan? 

 

Tässä tutkielmassa käytettäviä organisaation ulkoisen ympäristön, sisäisen ympäristön, epävarmuu-

den ja budjettiprosessin käsitteiden välisiä yhteyksiä selventää seuraava kuvio. 

 

Yllä olevan kuvion mukaisesti tutkittava yksikkö nähdään ulkoisen ympäristönsä suhteen passiivi-

sena (vrt. Thompson 1967). Ulkoinen ympäristö vaikuttaa täten organisaation sisäiseen ympäristöön 

ja nämä yhdessä joko välillisesti tai välittömästi vaikuttavat organisaation budjettijärjestelmään. 

 
 

Kuvio 8 Kirjoittajan näkemys ulkoisen ympäristön, sisäisen ympäristön sekä 
ympäristöön ja tehtävään liittyvän epävarmuuden välisistä yhteyksistä. 
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7.2.1 Kuvaus ulkoisesta ympäristöstä 

 
Haastateltaville esiteltiin haastattelun yhteydessä Liitteen 2 mukaista ympäristötekijöiden luokitte-

lua. Tämä jaottelu perustuu edellä mainittuun Duncanin (1972) tekemään tyypittelyyn. Tätä jaotte-

lua noudattaen keskusteltiin yksikön ulkoisesta ympäristöstä ja sen mukanaan tuomistaan haasteista 

yksikön toimintaan, budjetointiin ja budjettiseurantaan.  

 

Haastateltavat näkevät yksikön haastavimpina ympäristökomponentteina asiakaskomponentin, kil-

pailijakomponentin ja teknologisen komponentin. 

 

”Asiakaskomponentillahan on paljon merkitystä. Että miten meidän asiakkaiden maailma muuttuu, tulee-

ko uusia tuotteita, jääkö joku tuote pois tuotannosta. Joku asiakas ehkä menetetään kokonaan, saadaan uu-

si, se vaikuttaa kyllä paljon. Sitten tietysti, että paljonko me kuvitellaan käyttävämme alihankintaa, sillä 

on ilman muuta myös vaikutusta.” 44 

 

”Meillähän tietysti muuttuu kysyntä, koska meidän asiakkailla monella on projektityyppistä toimintaa, 

mikä tarkoittaa sitten, että kysyntä muuttuu sen mukaan kuinka ne niitä projekteja voittaa. Jos uusia mal-

leja tulee niin niistä pitää tehdä ramp upit ja silloin se volyymivaihtelu voi olla aika isoa. Sitten on tietysti 

AGR45, se on täysin villi kenttä siinä mielessä, että meille on allokoitu tietty juttu. Sitten jos joku toinen 

tehdas tarvitsee apua, niin me lisätään tuotantoa ja sitten se saattaa iskeä tosi kovaakin. Asiakkaat on sel-

lainen suurin vaihteleva tekijä siellä.”46 

 

Asiakaskomponentti on myös se ympäristön tekijä mikä tuo mukanaan suurimmat ja ennakoimat-

tomimmat muutokset. Tämä näkyy kysynnän ennakoimattomuutena ja se välittyy GLT-allokaation 

kautta. Tarkasteltavalla yksiköllä on kymmeniä asiakkaita sekä useita eri asiakassegmenttejä, joiden 

tuotteet eroavat merkittävästi toisistaan. Muuttuvia tekijöitä on siis paljon. Tämä on tärkeä tekijä 

Duncanin (1972) ympäristön epävarmuutta koskevassa analyysissa. Toisaalta asiakkaiden käyttäy-

tymistä on vaikea ennakoida, mikä tekee syy-seuraus-suhteiden hahmottamisesta vaikeata Lawren-

cen ja Lorschin (1967) näkemysten mukaisesti. 

 

 

                                                 
44 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
45 AGR: Automotive Glass Replacement. Viittaamalla tähän haastateltava tarkoittaa sitä, että varaosamarkkinoille val-
mistettavien tuotteiden volyymeja on vaikea ennustaa budjetointivaiheessa. 
46 Toimitusjohtaja Tarmo Martikainen 

 



 50

Ulkoisen ympäristön tilannetekijäkomponenttien välillä on myös Duncanin (1972) esittämän mu-

kaisesti keskinäisiä yhteyksiä. Tämä näkyy erityisesti asiakkaan kysynnän, asiakkaan toiminnan 

erityispiirteiden ja tarkasteltavan yksikön teknologisten vaatimusten kesken.  

 

”Jos verrataan muutosta budjetointidatassa mitä tapahtuu vuoden aikana, niin selkeästi isoin on tämä asia-

kas, se muuttuu kaikkein eniten. Joka vuosi, syystä tai toisesta, verrattaessa asiakastason budjettia ja asia-

kasta, niin siellä on isojakin muutoksia. Sitä kautta se vaikeus siirtyy myös tänne teknologiselle puolelle. 

Jos asiakkaan kysyntä tai tarpeet merkittävästi muuttuu niin se, että onko meillä teknologiaa vastaamaan 

siihen, voi muodostaa ison ongelman. Ihan jo sitäkin kautta puhtaasti, että onko meillä riittävästi kapasi-

teettia: joudutaanko nostamaan vuoroja, tekemään jotain alihankintakuvioita ja muuta sellaista.” 47  

 
Yhteys ympäristöstä tuotantoa budjetoivien osastojen budjetointiongelmiin ei ole suora vaan tulee 

esiin tuotantoallokaation kautta. Prosessi etenee siten, että kysyntä asiakaskomponenttiin kuuluvana 

tilannetekijänä ilmenee maailmanlaajuisen logistiikkaosaston budjetoimassa datassa. Tämä data 

puolestaan perustuu myyntiorganisaation ennusteeseen kysynnästä. Tämän riippuvuussuhteen pe-

rusteella tarkastelun kohteena oleva yksikkö on vaikuttavien ympäristötekijöiden näkökulmasta 

tarkasteltuna passiivinen yksikkö, kuten kappaleen 3.2.2 lopussa on mainittu.  

 

Kun tarkasteltavan yksikön ulkoista ympäristöä käsitellään Duncanin (1972) viitekehyksessä, sijoit-

taa kirjoittaja organisaation matriisin nelikenttään ”kohtalaisen korkeaksi koettu epävarmuus” (ks. 

seuraava sivu). Kirjoittaja perustelee tämän sillä, että ulkoisessa ympäristössä muuttuvia tekijöitä ei 

kuitenkaan ole hallitsemattoman paljon. Haastateltavat nostivat ulkoisen ympäristön tekijöistä esiin 

asiakkaat ja kilpailijat, komponentit, joiden kanssa joutuu jokainen yritys selviämään. Tutkittavan 

yksikön osalta tärkeämpään rooliin nousee täten se, että kyseinen yksikkö on koko Pilkingtonin 

organisaatiossa erilainen kuin muut: tämä yksikkö valmistaa tuotteita pääasiassa suoraan valmista-

jille, ei varaosamarkkinoille. Tämän osalta teknologisessa osaamisessa ei voida nojata muiden sa-

man organisaation yksiköihin vaan kaikki on tehtävä itse alusta asti. Vaikka Muutosta aiheuttavia 

ympäristötekijöitä on vähän, ne ovat kuitenkin välittömän lähellä toisiaan, ja ne muuttuvat jatkuvas-

ti.  

                                                 
47 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
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Yksikön ulkoisesta ympäristöstä tulevat asiakas- ja kilpailijakomponenttiin liittyvät muutokset vai-

kuttavat myös yksikön sisäiseen ympäristöön. Tämä ilmenee erityisesti teknologisen osaamisen 

kehittämisessä. Asiakkaiden ja kilpailijoiden seuraaminen on siis välttämätöntä. Ulkoisen ympäris-

tön muutokset saavat täten myös välittömän vaikuttamisen muodon. Tämän lisäksi yksikön sisäises-

sä ympäristössä tapahtuu muutosta, joka vaikuttaa epävarmuuteen. Tätä käsitellään seuraavassa 

luvussa. 

 

7.2.2 Kuvaus sisäisestä ympäristöstä 

 
Sisäisestä ympäristöstä keskusteltaessa haastateltaville näytettiin samaa, liitteen 2 mukaista, Dunca-

nin (1972) muotoilemaa tilannetekijäkategoriointia. Keskeisimpinä sisäisen ympäristön tilanneteki-

jöinä, jotka synnyttävät epävarmuutta, nousivat esiin organisaation tavoiteasetantaan ja yhtenäisyy-

teen liittyvä komponentti sekä organisaation osaamiseen ja teknologiseen edistyneisyyteen liittyvät 

tekijät. 

 

Yksinkertainen 

Kuvio 9 Toimijoiden havaitsemaa epävarmuutta havainnollistava matriisi 
kahden erilaisen ympäristön epävarmuuteen liittyvän ulottuvuuden mukaises-
ti (Duncan 1972, 320). 
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 Kohtalaisen alhaiseksi koettu 
epävarmuus Ympäristössä vähän ja yksinkertaisia 

epävarmuutta aiheuttavia komponentteja 
 

 Ympäristössä paljon epävarmuutta 
aiheuttavia komponentteja  Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 

komponentit ovat lähellä toisiaan  Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 
komponentit eivät ole lähellä toisiaan  Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 

eivät muutu 

Y
m
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 Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 
eivät muutu 

Korkeaksi koettu epävarmuus Kohtalaisen korkeaksi koettu epä-
varmuus  Ympäristössä paljon epävarmuutta 

aiheuttavia komponentteja 
 

 Ympäristössä vähän epävarmuutta aihe-
uttavia komponentteja  Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 

komponentit eivät ole lähellä toisiaan  Mahdollista epävarmuutta aiheuttavat 
komponentit ovat lähellä toisiaan  Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 

ovat jatkuvassa muutoksessa  Epävarmuutta aiheuttavat komponentit 
ovat jatkuvassa muutoksessa 
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”Tämä organisaation tavoiteasetantaan ja yhtenäisyyteen liittyvä komponentti on eniten haastetta luova 

komponentti näistä kolmesta, koska se ei suoranaisesti liity meihin ja meidän vaikutusmahdollisuudet tä-

hän on pienet.”48 

 

”Varmaan vaikein hallita on teknologisen kehityksen eteenpäin vieminen. Eli vaikka budjetoidaan tekno-

logista kehitystä, joka perustuu puhtaasti asiakastarpeeseen ja valmistusyksikön tarpeeseen, niin se kun 

menee kokonaisuudeksi (Pilkington tasolla), sen merkitys pienenee paljon. Yrityksen ylin johto ei siis koe 

sitä läheskään niin tärkeäksi kuin sen kokevat asiakasvastaavat ja tehdasorganisaatiot. Se on meillä se 

isoin ongelma, että se mitä me budjetoidaan ja mitä meidän tulos kestäisi tehdä, niin sitä me ei kuitenkaan 

voida tehdä, koska ylin johto ei koe sitä kannattavaksi.”49 

 

”Kyllä minä näkisin, että organisaation sisäisen ympäristön osalta kaikkein merkittävin tekijä on tämä 

meidän ylimmän johdon toiminta siinä mielessä, että Pilkington toimii funktioittain eikä prosesseittain, 

vaikka juhlapuheissa muuta ehkä sanotaankin. Eli nämä funktiotavoitteet ovat äärimmäisen määrääviä ja 

tehtaalle tulee joka funktiolta omat tavoitteet. Minä koen vaikeaksi sen, että välttämättä siinä vaiheessa, 

kun nämä budjettipremissit tulevat, niin niissä ei ole mietitty näitä funktiotavoitteita yhteen kuin vasta 

täällä tehtaalla. Eli näiden yhteensovittaminen niin, että kaikki budjettitavoitteet täytetään, niin se on vä-

lillä aika haasteellista.”50 

 

Kuten ulkoisesta ympäristöstä puhuttaessa, myös sisäisen ympäristön sisältämää epävarmuutta voi-

daan käsitellä syy-seuraus-suhteiden hahmottamiskysymyksenä Thompsonin (1967) mukaisesti. 

Tämä näkyy osaltaan budjetoivan yksikön ongelmissa hahmottaa asiakastarpeessa tapahtuvien muu-

tosten vaikutusta teknologiseen osaamiseen. Perrown (1967) mukaisesti tuotantotoiminnan hallintaa 

ja budjetointia voidaan pitää luonteeltaan mekaanisena ja helposti ohjelmoitavana. Tämän lisäksi 

budjetoijien voi olettaa osaavan varautua budjetoinnissa odottamattomiin seikkoihin, jolloin budje-

tointi ja budjettiseuranta muodostavat suoraviivaisen ja hallittavan kokonaisuuden. 

 

Haastateltavien vastaukset antavat kuitenkin viitteitä muusta. Organisaation sisäinen toimintatapa ja 

työjärjestys estävät budjetoijia hahmottamasta omien budjettiensa lopullista luonnetta, koska koko 

prosessi on tiukasti ylhäältä ohjattu ja budjetin syntymistä ohjaavat myös muiden funktioiden risti-

riitaiset tavoitteet. Tämä ilmenee siten, että vaikka asiakaskomponentissa tapahtuu muutos, joka 

vaikuttaa teknologiseen uudelleen organisointiin, voi organisaation muut tavoitteet ja niiden epäsel-

vyys estää budjetoijia hahmottamasta lopullisen budjetin luonnetta. Lopulta tämä tarkoittaa sitä, että 

yksikön budjetoijat tietävät mihin heidän mielestään tulisi panostaa budjetin näkökulmasta, mutta 

                                                 
48 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
49 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
50 Tuotantopäällikkö Mia Kauhanen 
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ylempi johto ei näe tätä tarkoituksenmukaisena. Tämän seurauksena yksikön budjetoijat joutuvat 

sitoutumaan budjettiin, jota eivät koe oman näkemyksensä mukaiseksi. 

 

Ohessa on kuvio siitä miten kirjoittaja näkee tarkasteltavan yksikön sisäisen ympäristön tärkeimmät 

epävarmuutta aiheuttavat tekijät, joilla on vaikutusta yksikön budjetointiin ja siinä onnistumiseen. 

Matriisin luonnissa on käytetty apuna Perrown (1967) tehtävään liittyvän epävarmuuden luokittelua 

kahden eri ulottuvuuden, poikkeusten lukumäärän ja tehtävän analysoitavuuden, mukaisesti. 

 

 

 

Haastateltavien vastausten perusteella sisäiseen ympäristöön ja tehtävään liittyvään epävarmuuteen 

vaikuttavat eniten asiakaskomponentissa tapahtuvat muutokset sekä organisaation funktioiden yhte-

näisyys. Tämän lisäksi asiakaskomponentissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös teknologiseen 

komponenttiin siten, että asiakastarpeen muutokset heijastuvat välittömästi valmistusmenetelmien 

kehittämiseen ja tuotantoteknologiaan panostamiseen. 

 

Tehtävän analysoitavuus hahmotetaan organisaation funktioiden yhtenäisyytenä ja poikkeusten lu-

kumäärä puolestaan asiakastarpeessa, sekä tämän seurauksena teknologisessa osaamisessa, tapahtu-
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Kuvio 10 Kirjoittajan näkemys tarkasteltavan yksikön sisäisen 
ympäristön erityispiirteistä mukaillen Perrown (1967) viiteke-
hystä. 
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vina muutoksina. Tarkasteltava yksikkö sijoittuu matriisissa neljänteen neljännekseen, koska kysei-

sessä yksikössä asiakaskomponentin ja teknologisen osaamisen muutos ovat korostuneita verrattuna 

muiden tuotantoyksiköiden vastaavaan muutosnopeuteen. Tämä johtuu siitä, että tuotantoyksikkö 

toimittaa tuotteita pääasiassa suoraan valmistajille, ei varaosamarkkinoille. Asiakkaan julkaistessa 

uusi tuote, täytyy yksikön olla tiiviisti mukana tuotekehitysprosessissa omalla panoksellaan ja uudet 

menetelmät sekä innovaatiot ovat korostuneessa roolissa. Nämä ovat seikkoja joiden laajuutta ja 

vaikutuksia on vaikeaa arvioida budjetoinnin aikana. Ne ovat myös seikkoja, jotka vaikuttavat bud-

jettikauden aikana tehtyjen päätösten mukaisesti. Olennaista on se, että miten nämä seikat on otettu 

huomioon budjetointivaiheessa. 

 

Erityisen ongelmalliseksi toiminnan tekee edellä mainitun valossa se, että funktioiden ristiriitaiset 

tavoitteet ja tiukka ylemmältä johdolta tuleva ohjaus vaikeuttaa budjetoijien mahdollisuutta tehdä 

omien näkemystensä mukainen budjetti. He eivät siis voi budjetoinnissa panostaa niihin tekijöihin, 

jotka näkevät tulevan budjettikauden aikana tärkeiksi. Tähän syinä voivat olla erinäiset säästöoh-

jelmat ja ylemmän johdon erilainen näkemys asiakassegmentissä tapahtuvista muutoksista. 

 

7.2.3 Epävarmuuden luonne tutkittavassa yksikössä 

 
Tässä luvussa on tarkoitus tehdä yhteenveto tarkasteltavan yksikön ympäristösyntyisistä epävar-

muutta aiheuttavista tekijöistä, joilla on vaikutusta budjetointiin ja budjettiseurantaan. 

 

Kappaleessa 7.1.3 päädyttiin siihen lopputulokseen, että tarkasteltavan yksikön budjettiin liittyvät 

päätökset eivät ole aitoa päätöksentekoa, koska ohjaus tulee ylemmältä johtotasolta ja on konkreet-

tisesti sidottu allokaatiodataan. Tämän mukaisesti Downeyn ja Slocumin (1975) sekä Schmidtin ja 

Cummingsin (1976) määritelmä päätöksenteon ennakoimattomuudesta ei ole ongelmaton. Tämä 

johtuu siitä, että yksikön budjetoijat eivät voi sopeuttaa asiakkaisiin, kilpailijoihin ja tuotantotekno-

logiaan kiteytyvää ympäristön epävarmuutta omalla päätöksenteollaan.  

 

Ulkoisen ympäristön ja sisäisen ympäristön välillä on yhteys joka näkyy asiakaskomponentin ja sitä 

seuraavan teknologisen osaamisen vaikeana hallittavuutena. Tämän lisäksi ympäristön epävarmuu-

teen vaikuttaa sisäisen tehtäväympäristön vaikea hallittavuus funktiokohtaisten ristiriitojen vuoksi. 

Tarkasteluyksikön budjetoijat eivät voi toisin sanoen tehdä budjettia vastaamaan organisaation toi-

mintaympäristöä erityisesti siten, että budjetti sisältäisi varautumista budjetointihetkellä epävarmoi-
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na pidettyihin asioihin. Seuraava kuvio tiivistää ulkoisen ympäristön, sisäisen ympäristön sekä yk-

sikön tehtävän ja budjettijärjestelmän välisiä yhteyksiä. 

 

Kuvio 11 Tiivistelmä tutkittavan yksikön epävarmuutta aiheuttavista epävarmuustekijöistä. 

 

Edellä mainitun mukaisesti tutkittavan yksikön ulkoinen ympäristö ei sinänsä ole vaikeasti hallitta-

va kokonaisuus, koska se ei sisällä monia epävarmuutta aiheuttavia komponentteja. Sen sijaan on-

gelmiksi muodostuvat ulkoisen ympäristön vaikutukset sisäiseen ympäristöön sekä organisaation 

sisäisen ympäristön epäjäsentyneisyys mikä ilmenee ristiriitaisina funktiotavoitteina. Seuraavassa 

käsitellään tarkemmin sitä miten yksikön ympäristötekijät otetaan huomioon budjettiseurannassa. 
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7.3 Kohdeorganisaation budjettiseuranta 
 
Tässä luvussa käsitellään kohdeorganisaation budjettiseurantaa eli sitä miten budjetteja käytetään 

suoritusarviointi- ja johtamisvälineenä. Jotta johtopäätöksiä voidaan tehdä, on tässä luvussa keskeis-

tä muodostaa käsitys siitä, mihin kategoriaan kohdeorganisaation budjettiseuranta kuuluu: onko se 

tiukasti budjettiin nojautuvaa, joustavaa vai onko se peräti merkityksettömässä roolissa. Toisena 

tärkeänä tarkastelukohteena on se, miten kohdeorganisaation budjettiseuranta soveltuu tilanneyhtey-

teen, so. kuinka kyseisessä ympäristössä toimivan organisaation budjettivastuullisten edesottamuk-

sia arvioidaan. 

 

7.3.1 Budjettiseurannan luonne 

 
Kohdeorganisaation budjettijärjestelmää leimaa teollisuusorganisaatiolle ominainen seikkaperäinen 

budjettiseuranta.  

 

”Kun me ollaan tosiaan tällainen tuotanto-orientoitunut organisaatio, joka on perusteollisuutta mikä tar-

koittaa, että sitä johdetaan tosi tiukasti. Me yritetään kontrolloida kustannuksia erityisen tarkkaan.”51 

 

”Pilkingtonilla budjetti on kontrahti. Onhan se aika tiukkaa: tuotantobudjettia seurataan viikkotarkkuudel-

la ja viikkoraportit menevät Automotiven presidentille saakka. Henkilöraportointi rupeaa olemaan joka 

toinen viikko ja sitten kuukausittain seurataan muita. Nämä perinteiset rahan tekemisen seurannat ovat 

siis tosi tiukkoja. Eivät nämä enää varmaan paljon tiukemmaksi edes voisi mennä.”52 

 

”Kyllähän se budjetista poikkeaminen aiheuttaa valtavan kysymysten ja selittämisen tarpeen. Me joudu-

taan selittämään sekä positiivista että negatiivista poikkeamaa budjetista. Budjetti on korostuneen suures-

sa merkityksessä”53 

 

Tarkasteltavan organisaation budjettiseurantaa leimaa ylemmän johdon voimakas tarve saada tietoa 

siitä voidaanko budjetoitu tulos saavuttaa. Tästä huolimatta budjetti ei ole kuitenkaan kohdeorgani-

saatiossa oppikirjamaisen yksiselitteinen kokonaisuus, jossa seuranta kohdistuisi pelkästään budje-

toidun ja toteutuneen tuloksen eroihin, vaan seurannan painotukset saattavat vaihdella. Painotusten 

lisäksi budjetin ohessa seurataan myös budjettilukuihin kytkettyjä projekteja, joita käytetään tarkas-

teltavan yksikön taloudellisen tehokkuuden määrittämiseen budjetin ohella. Seurannan painotukset 

                                                 
51 Toimitusjohtaja Tarmo Martikainen 
52 Toimitusjohtaja Tarmo Martikainen 
53 Supplly Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
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ja budjettiin kytketyt seurantaa palvelevat projektit lisäävät osaltaan selittämisen yksityiskohtaisuu-

den tarvetta. 

 

”Kyllä budjettiseuranta on meillä aika tiivistä. Sitä seurataan kokonaisuutena, mutta tässäkin näkyvät nä-

mä painotukset: että mikä on milloinkin sitten fokuksessa. Nyt on ollut esimerkiksi tämän kauden aikana 

nämä kunnossapitokulut, joita on sitten aivan erityisen tarkkaan seurattu. Sitten on tietysti tämä, kun nämä 

kilpailukykyprojektit käynnistetään uudestaan, niin se kertoo vähän tästä meidän yrityskulttuurista.”54 

 

Kirjoittaja katsoo että hänen omien havaintojensa ja haastateltavien vastausten perusteella voidaan 

sanoa, että noudatettaessa Hopwoodin (1972) jaottelua, ei tarkasteltavan yksikön budjettiseurantaa 

voi luonnehtia sellaiseksi, että budjettidatalla ei olisi mitään merkitystä. Hopwoodin (1972) jaotte-

lussa tulostietoisessa budjettiseurannassa budjetit eivät ole ensimmäisiä toiminnan arvostelukritee-

reitä vaan keskeisenä arviointikriteerinä on budjetista vastuullisen henkilön tekemien valintojen 

kokonaisvaikuttavuus organisaation pitkän tähtäyksen suunnitelmia ajatellen. Tämä määritelmä on 

ristiriidassa tarkasteltavan yksikön kuukausittaisen budjettiseurannan, sen tarkkuuden ja pienten 

hyväksyttävien poikkeamatoleranssien kanssa. Se on ristiriidassa myös sen vuoksi, että yksikön 

budjeteista vastaavat henkilöt eivät voi luvun 7.1 mukaisesti päättää itsenäisesti sellaisista seikoista, 

joilla olisi merkittäviä vaikutuksia pitkällä tähtäyksellä.  

 

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että budjettiseuranta on luonteeltaan tarkkaa ja tiuk-

kaa. Kuvaavaa on myös se, että budjetti nähdään organisaatiossa kontrahtina, sopimuksena ylem-

män ja alemman johdon välillä. Tähän sopimusluonteeseen kuuluu olennaisesti budjetin ymmärtä-

minen ylemmälle johdolle tehtynä lupauksena siitä, että esimerkiksi tiettyä kulutasoa ei ylitetä. Tä-

män seurauksena budjetista vastuulliset henkilöt kokevat, että budjetti velvoittaa heitä. 

 

Hopwoodin (1972) määritelmien mukaisesti kohdeorganisaatiossa budjettia painotetaan ylitse mui-

den arviointikriteerien. Myös palautteen saaminen on välitöntä ja tuloksen muodostumista seura-

taan, kuten aiemmin todettu, kuukausittain. Edellä mainitun valossa budjettiseurantaa voidaan ku-

vailla myös Anthonyn ja Govindarajanin (1998) mukaisesti kohdeorganisaatiossa tiukan kontrollin 

alaiseksi. 

 
 

                                                 
54 Tuotantopäällikkö Mia Kauhanen 
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7.3.2 Budjettiseuranta ja ympäristötekijöiden huomioonottaminen 

 

Tässä luvussa tarkastellaan kohdeorganisaation budjettiseurantaa ja sitä kuinka paljon päivittäisessä 

budjettiseurannassa ympäristötekijöitä otetaan huomioon selittävinä tekijöinä. Tarkoitus on siis 

muodostaa käsitys siitä, tietääkö ylempi johto millaisessa ympäristössä kohdeorganisaatio toimii ja 

otetaanko ympäristötekijöitä huomioon budjettiseurannassa. 

 

Eräiden haastateltavien käsityksen mukaan ylemmällä johdolla ei ole käsitystä siitä ympäristöstä, 

jossa kohdeorganisaatio toimii.  

 

”Pääsääntöisesti ylempi johto ei tiedä millaisessa ympäristössä meidän yksikkö toimii. Tämä Special 

Transportation on liiketoimintana sellaista, että sen ymmärtäminen ei ole kovin laajaa Pilkingtonilla. Tä-

mä on niin nopealiikkeistä, että suurin osa muista yksiköistä työskentelee rauhallisemmassa ympäristös-

sä.”55 

 

”Ei ole tietoa. Se on erittäin selvää, että Pilkingtonin ylempi johto, joka seuraa tehtaiden ja tuotantoyksi-

köiden tuloksia, ei ole perillä siitä business-maailmasta missä Suomen tehtaat pääsääntöisesti toimii. Eli 

Special Transportation on niille vieras alue.”56 

 

Haastateltavien näkemykset ylemmän johdon tarkasteluyksikköä kohtaan tuntemasta ympäristötie-

tämyksestä eivät ole kuitenkaan yhtenäiset. Yhden haastateltavan mukaan ylemmällä johdolla on 

riittävä tietämys kohdeorganisaation ympäristöstä ja hän korostaakin budjetoivan yksikön omaa 

merkitystä ympäristöseikkojen huomioonottamisessa. Ylemmän johdon tiukka budjettiseuranta il-

menee kuitenkin myös tästä vastauksesta. 

 

”Kyllä ne varmaan sen tietävät, mutta ymmärtävätkö ne sitten sitä kaikkea. En tiedä toisaalta onko se sit-

ten heidän asiakaan tietää kaikkea. Heidän prosessinsa on kuitenkin selvä ja me itse tehdään se budjetti. 

He sitten tietysti puristavat sen niin, että aina täytyy tulla parannuksia.” 57 

 

Toisaalta budjettiseurannasta keskusteltaessa käy selville myös se, että vaikka ylempi johto tietää-

kin millaisessa ympäristössä tarkasteltava yksikkö toimii, vaivaa seurantaa samat ongelmat kuin itse 

budjetointia: tieto on epätäsmällistä tai vajavaista ja tarkasteluyksikköä käsitellään sen erityispiir-

teistä huolimatta samoin kuin muissa ympäristöissä toimivia yksiköitä. 

 

                                                 
55 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
56 Tuotantopäällikkö Mia Kauhanen 
57 Tehdaspäällikkö Tanja Raitaniemi 

 



 59

”Tavallaan tietää, mutta ongelma on se, että meidän yksikkö ei vaan sovi siihen samaan Pilkingtonin 

muottiin. Tämä johtuu tästä tuotteiden lukumäärästä ja sarjakoosta. Eli nämä tuotannon tunnusluvut ovat 

hyviä mittareita silloin kun on kyseessä pitkän sarjan tuotanto.” 58 

 

”Se on aika tyypillistä, että meillä vaihtelee ohjeet vuosittain siitä, pitääkö kaikkien anottujen investoin-

tien vaikutukset budjetoida. Esimerkiksi tuottavuusinvestoinneissa budjetoidaan, että miehistöä vähenee, 

kun investoidaan tiettyyn teknologiaan. Jos meistä riippumattomasta syystä me ei kuitenkaan joko saada 

sitä investointipäätöstä tai meidän Automotive Engineering ei pysty toteuttamaan sitä suunnitellussa aika-

taulussa, ja miehistöbudjetti on jatkuvasti yli, sitä täytyy silti joka ikinen kuukausi erikseen selittää, että 

miksi näin on.”59 

 

Vaikka ylemmällä johdolla olisikin käsitys niistä ympäristölähtöisistä seikoista, jotka vaikuttavat 

budjettipoikkeamiin, säilyttää budjetti kuitenkin asemansa budjettivastuullisten arviointivälineenä. 

 

”Kyllä budjeteista pidetään loppuun saakka kiinni. Se on eräällä tavalla tuttu ja turvallinen tilanne, koska 

siitä on helppo pitää johtamismielessä kiinni. Mutta jos tulee poikkeamia esimerkiksi palkoissa, niin kyllä 

se viesti pääsääntöisesti on niin, että ne kaikki (erot) pitää kompensoida tavalla tai toisella, jotta päästään 

budjettiin.”60 

 

Puhuttaessa ympäristöstä ja sen muutoksista sekä vaikutuksista budjetin paikkansapitävyyteen, on 

budjetoinnin ja budjettiseurannan kannalta muutos varsin nopeaa. Erityisesti vaikeaksi koetaan se, 

että ympäristö muuttuu jo budjetointivaiheen ja uuden budjettikauden välillä niin paljon, että bud-

jettivastuulliset kokevat sitoutuvansa budjettiin, joka ei välttämättä vastaa parhaalla mahdollisella 

tavalla tulevaisuutta. 

 

”Me tehdään budjetti, joka lähtöhetkellä tiedetään jo olevan muuttunut. Eli kun me saadaan myynnin 

oman budjetoinnin jälkeen se materiaali käsiimme, siinä kohtaa nähdään jo että tilanne on muuttunut. Me 

nähdään siellä poikkeamia, mutta ne eivät päädy budjettiin. Me tehdään budjetti siis pakosta sellaiseen 

muotoon, että me koetetaan unohtaa se nykyhetki missä me ollaan. Se ei siis suoranaisesti perustu mihin-

kään.”61 

 

Kahden kuukauden väli myyntifunktion budjetoinnin ja tuotantobudjetoinnin välillä on täten paljon. 

Tässä ajassa erityisesti kysyntään liittyvät seikat muuttuvat siten, että tuotantoa budjetoivien tahojen 

on vaikea budjetoida olemassa olevan myyntibudjetin mukaista tuotantoa ja kustannusbudjettia. 

                                                 
58 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
59 Tuotantopäällikkö Mia Kauhanen 
60 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
61 Supply Chain/NMI Manager Mikko Uusitalo 
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7.3.3 Budjettiseurannan ja ympäristötekijöiden analyysi  

 
Tässä kappaleessa on tarkoitus käsitellä tarkasteltavan yksikön budjettiseurantaa kappaleiden 7.1 ja 

7.2 havaintojen perusteella. Analyysi kiteytyy siihen, miten olemassa olevan budjettijärjestelmän 

puitteissa tapahtuva budjettiseuranta ottaa huomioon ympäristötekijät ja niissä tapahtuvat muutok-

set. Toisin sanoen tässä kappaleessa tutkittavaa yksikköä tarkastellaan Govindarajanin (1984) ja 

Hirstin (1981; 1983) viitekehyksissä. 

 

Pilkingtonilla budjettiin liittyvät tavoitteet tuodaan julki eksplisiittisesti. Kaikille, jotka osallistuvat 

budjetin tekemiseen ja ovat budjettiseurannan alaisia, eivät budjettitavoitteet jää epäselviksi. Tämä 

käy ilmi haastateltavien vastauksista sekä kirjoittajan omista havainnoista. Täten Govindarajanin 

(1984) viitekehyksessä mainitsema tavoitteellisuus käy selväksi tutkittavan yksikön budjettiproses-

sissa. Tämä seikka ei toisaalta ole yksiselitteisen selvä, koska budjettivastuullisten työtä häiritsee 

esimerkiksi budjetoinnin aikainen datassa tapahtuva muutos. Tämän lisäksi tavoitteellisuutta hämär-

tää eri funktioiden ristiriitaiset tavoitteet ja tarkasteltavan yksikön rooli olla myöntyvänä osapuole-

na: lopullinen budjetti on kompromissi, jossa tuotantoyksikkö on tasapainoilijana.  

 

Toisena tärkeänä arviointiperusteena Govindarajan (1984) näkee yksiselitteisen tehokkuustason 

määrittämisen. Haastateltavien mukaan Pilkingtonin ylempi johto ei tiedä millaisessa ympäristössä 

tutkittava yksikkö toimii. Esimerkiksi budjettiseurannassa ja arvosteluperusteissa sovelletaan pitkän 

sarjan valmistukseen erikoistuneiden yksiköiden seurantametodeja, vaikka tutkittava yksikkö on 

luonteeltaan erilainen. Kirjoittaja näkee, että suoritusarvioinnin arvosteluperusteet tehokkuusnäkö-

kulmasta ovat siis yksikäsitteisiä organisaation ylemmälle taholle, mutta eivät paikallistason toimi-

joille, joita tähän työhön on haastateltu.  

 

Kolmantena arviointiperusteena Govindarajan (1984) näkee, että toiminnan arvioinnissa tulisi pai-

nottaa prosessia eikä lopputulosta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkasteltavassa yksikössä pitäisi tar-

kastella budjetista vastuullisten suoriutumista siten, miten heidän tekemät päätöksensä vaikuttavat 

pitkällä tähtäyksellä. Kirjoittaja näkee, että tällainen lähestymistapa on yhteneväinen Hopwoodin 

(1972) tulostietoisen arviointityylin kanssa. Tutkittavassa yksikössä tätä ei voida kuitenkaan pitää 

vallitsevana käytäntönä, koska budjetti rakennetaan erityisesti tiettyjen tunnuslukujen ympärille ja 

budjetista pidetään kiinni huomioimatta muita seurantakriteereitä. Tarkoituksena on siis arvioida 

suoriutumista tilannetekijöiden muutoksesta huolimatta tietyin aikavälein: kuukausittain sekä bud-

jettikauden päätteeksi. 
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Edellä mainitun perusteella tärkeä kysymys on, mihin kappaleen 4.2.1 matriisin soluista tutkittava 

yksikkö sisältyisi: mihin sen tulisi teorian mukaan kuulua ja mihin se tämän työn perusteella kuu-

luu? Ympäristöstä puhuttaessa, voidaan todeta, että noudatettaessa Duncanin (1972) viitekehystä, 

kirjoittaja sijoittaa tutkittavan yksikön matriisin nelikenttään ”kohtalaisen korkeaksi koettu epävar-

muus”. Ympäristöön liittyy siis epävarmuutta, joka ilmenee jo budjetointivaiheessa mutta myös 

myöhemmin budjettikaudella kappaleessa 4.2.1 esitetyn mukaisesti.  

 

Ulkoisen ympäristön epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä ovat asiakkaat ja kilpailijat, joista ensim-

mäistä voidaan pitää sekä suoraan että välillisesti vaikuttavana. Tämän lisäksi haastateltavat näkevät 

budjetoivan organisaation ongelmalliseksi, koska funktiokohtaiset tavoitteet ovat ristiriitaisia ja 

tuotantoyksikön budjetti on se, joka yleensä joustaa tämän prosessin aikana. Epävarmuutta siis il-

menee ja sen lähteet ovat sekä ulko- että sisäsyntyisiä. Sisäsyntyisiä tekijöitä arvioidaan Hirstin 

(1981) viitekehyksen mukaisesti tehtäväympäristön ominaisuutena. 

 

Govindarajanin (1984) viitekehyksessä toisena tärkeänä ulottuvuutena on suoritusarviointi. Tässä 

työssä suoritusarviointi on budjettiseurantaa budjettikauden aikana. Kappaleiden 7.3.1 ja 7.3.2 mu-

kaisesti tutkittavan yksikön budjettiseuranta on luonteeltaan täsmällistä, tiukkaa ja säännöllistä. 

Tämän lisäksi budjetti nähdään korostuneen suuressa roolissa ja välittömänä osana päivittäisjohta-

mista ja organisaation toiminnan suuntaamista.  Kirjoittaja sijoittaa tutkittavan yksikön Gonvindara-

janin (1984) matriisissa toiseen neljännekseen, jossa korkean ympäristön epävarmuuden ja suori-

tusarvioinnin kaavamaisuuden sekä tiukkuuden yhdistelmänä syntyy eriytyminen. Eriytyminen tar-

koittaa tässä työssä kappaleiden 4.1.1 ja 4.1.2 ilmiöitä: työ-/budjettipainetta ja/tai budjettiharhaa. 

Ohessa oleva kuvio 12 tiivistää johtopäätökseen ajaneet kohdeorganisaatiossa tehdyt havainnot. 

 

 



 62

Kuvio 12 Tutkittavassa yksikössä tehtyjen havaintojen perusteella syntynyt 
johtopäätös ulkoisen ympäristön ja budjettiseurannan tiukkuuden yhteisvai-
kutuksesta Govindarajanin (1984) viitekehyksessä. 

 

 

Kuten jo edellä mainittiin, Govindarajanilla (1984) eriytyminen tarkoittaa tehotonta toimintaa, joka 

puolestaan määritellään panosten ja tuotosten suhteena. Tässä työssä ei ole tarkoitus käsitellä tehot-

tomuuden käsitettä syvällisemmin, vaan vain sitä millaista budjettiseurannan tulisi kyseisessä yksi-

kössä olla. Koska organisaatio ei voi lähtökohtaisesti muuttaa ympäristöään (esim. Thompson 

1967), jää teoriassa ainoaksi muutettavaksi tekijäksi budjettiin sidottu suoritusarviointi. Tällöin 

eriytymistä ei Govindarajanin (1984) viitekehyksen mukaisesti syntyisi.  

 

Hirstin (1981) viitekehyksessä tiukka budjettiin sidottu suoritusarviointi vähentää paineentunnetta, 

kun ympäristöön liittyvää epävarmuutta ei ole tai se koetaan pieneksi. Toisaalta löysä suoritusarvi-

ointi ja suuri epävarmuus tuottavat saman lopputuloksen. Edellisten lisäksi hän toteaa myös, että 

mikäli joko epävarmuus tai suoritusarviointi koetaan kohtalaiseksi, ei voida yksiselitteisesti määrit-

tää niitä seurausvaikutuksia mitä budjettiseurannan alaiset yksilöt kokevat.  
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Edellä mainittu seikka on tämän työn kannalta ongelmallinen, koska kirjoittaja katsoo, että tutkitta-

van yksikön budjettivastuullisten kokema epävarmuus on luonteeltaan keskitasoista ja heidän osak-

seen saama budjettiseuranta puolestaan tiukka. Alla oleva kuvio tiivistää kirjoittajan näkemystä 

tutkittavan yksikön budjettiseurannan ja ympäristön erityispiirteistä Hirstin (1981) viitekehyksessä. 

Kuvion keskellä oleva kirjain S viittaa viitekehyksessä sivulla 31 mainittuun Hirstin muotoilemaan 

matriisin soluun S havainnollistaa budjettiseurannan ja ympäristön epävarmuuden yhteyttä. 

 

 

Kuten Govindarajanin (1984) viitekehystä tarkasteltaessa kävi ilmi, on seurauksena eriytyminen jos 

vallitsevissa ympäristöolosuhteissa pitäydytään suoritusarvioinnissa tiukasti kiinni budjetista. Tämä 

tarkoittaisi tehotonta toimintaa, joka Hirstin (1981, 1983) mukaan näkyy puolestaan inhimillisinä 

vaikutuksina budjettipaineen ja budjettiharhan muodossa. Jotta toiminta ei olisi tehotonta ja eriyty-

mistä ei tapahtuisi, tarkoittaisi tämä tarkasteltavan yksikön kannalta sitä, että budjettien rinnalla 

tulisi käyttää muita seurantamenetelmiä tai vaihtoehtoisesti käyttää budjetteja muuten kuin niihin 

tiukasti tukeutuen (esim. Hopwood 1972).  

 

Kuviossa 13 on tiivistetty ne tutkittavan yksikön tehtäväympäristöön liittyvät komponentit, jotka 

vaikuttavat epävarmuuden syntymiseen ja jotka vaikuttavat päivittäistoimintaan ja budjettiproses-

siin. Näistä keskeisimmässä roolissa ovat jo aikaisemmin mainitut ympäristökomponentit, funktioi-

den ristiriitaiset tavoitteet sekä pääosin asiakastarpeesta johtuva teknologisen osaamisen kehittä-

 

Kuvio 13 Kohdeorganisaation budjettiseurannan ja tehtäväympäristön luokitte-
lu Hirstin (1981) muotoilemassa viitekehyksessä. 
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misvaatimus. Tämän lisäksi budjettiseurantaan liittyen on listattu ne samat seurantaan liittyvät omi-

naispiirteet, jotka on mainittu myös govindarajanin (1984) viitekehyksen yhteydessä.  

 

Edellisten yhdistelmänä kirjoittaja näkee, että noudattaen Hirstin (1981) viitekehystä, on solu S tar-

kasteltavaa organisaatiota parhaiten kuvaava. Tässä solussa budjettiseuranta nähdään tiukkana ja 

tehtäväympäristön epävarmuus puolestaan kohtalaisena. Kirjoittaja perustelee kohtalaisen epävar-

muuden sillä, että huomioimalla myös ulkoisen ympäristön, ei muuttujia ole hallitsemattoman pal-

jon. Tätä valintaa puoltavat myös kirjoittajan omat kokemukset: tutkittava organisaatio kokonaisuu-

dessaan toimii kansainvälisten markkinoiden ympäristössä, mutta tarkasteltavana oleva yksikkö 

puolestaan on oman asiakaskuntansa erityislaatuisuuden johdosta muista poikkeavassa asemassa. 

 

Kuten Hirst (1981, 779-780) mainitsee, riippuvat budjettiseurannan seurausvaikutukset kohtalaisen 

epävarmuuden vallitessa pääasiassa siitä, millaisena kokonaisuutena budjettia käytetään. Kirjoittaja 

ymmärtää tämän kysymyksenä siitä, täydennetäänkö budjettiin perustuvaa suoritusarviointia muilla 

mittareilla. Kuten edellä on mainittu, kohdeorganisaatiossa tämä ei ole vallitseva käytäntö vaan 

budjetista pidetään kiinni mahdollisimman tiukasti. Budjetti tuo johtamiseen ja toiminnan ohjaami-

sen turvallisuuden tunnetta, koska se toimii yksiselitteisenä suoriutumisen kriteerinä. Kirjoittaja 

katsoo kuitenkin, että tämä on ongelma, koska tutkittava yksikkö ei ole luonteeltaan kuten muut 

samantyyppisen seurannan alaiset yksiköt: valmistussarjat ovat lyhyitä, asiakkaina ovat ulkoiset 

asiakkaat ja muutos on nopeampaa. Silti sekä itse päivittäistoiminnassa että budjettiseurannassa 

prosessit ovat suurempien ja luonteeltaan erilaisten yksiköiden mukaisia. 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään sitä, miten organisaation budjettiseuranta vaikuttaa budjettiseuran-

nan alaisiin henkilöihin. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, onko budjettijärjes-

telmän, ympäristön ja budjettiseurannan välillä sellainen yhteys jota RAPM-teorian mukaisesti voi-

daan pitää asianmukaisena. Tämän analysoimiseksi olennaisessa roolissa on Hirstin (1981, 1983) 

tutkimuksien perusteella rakennettu teoreettinen viitekehys. 
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7.4. Budjettiseurannan asianmukaisuus ja sen seuraukset kohdeorganisaatiossa 
  
Tämän tutkielman aineiston analyysi kulminoituu kohdeorganisaation budjettiseurannan asianmu-

kaisuuden määrittämiseen, jota käsitellään tässä luvussa. Luvun 4 mukaisesti tässä luvussa ollaan 

kiinnostuneita siitä, näkevätkö kohdeorganisaation haastateltavat organisaationsa budjettiseurannan 

painetta aiheuttavana tai lisääkö se tarvetta manipuloida budjettia joko sen syntyvaiheessa tai myö-

hemmin budjettikauden aikana. Tätä kokonaisuutta tarkastellaan aikaisempien lukujen keskeisten 

löydösten näkökulmasta. Täten tärkeässä roolissa on budjettijärjestelmän erityispiirteet sekä ympä-

ristö ja budjettiseuranta. 

 

7.4.1 Asianmukaisuuden tunnusmerkit – budjettipaine ja budjettiharha 

 
Kuten luvussa 7.3 kävi ilmi, on kohdeorganisaation budjettiseuranta säännöllistä, täsmällistä ja 

tarkkaa. Poikkeamille vaaditaan selityksiä. Argyriksen (1952) mukaan jatkuva budjetilla painosta-

minen, budjettistandardien tiukentaminen ja budjetin ehdoton luonne ovat budjettipaineen merkittä-

vimpiä synnyttäjiä. Eräs haastateltavista ei kuitenkaan yllättäen näe tätä seurannan täsmällisyyttä, 

seikkaperäisyyttä ja säännöllisyyttä ongelmallisena.  

 

”Kuukausittaisesti me käydään osastoittain läpi tietyt osa-alueet, joissa verrataan budjettia toteutumaan. 

Mutta en minä kokisi tätä mitenkään taakkana siinä mielessä, että niitä on kerran kuukaudessa yksi tunti 

ja siinä vaan kerrotaan sitä todellisuutta isommalle kuulijajoukolle missä ollaan sillä hetkellä. En minä 

näe sitä sillä tavalla rasitteena”62 

 

Toisaalta vastauksissa on myös eroja mikä ilmenee seuraavista esimerkkivastauksista. Vastaukset 

liittyvät sekä budjetointiin että budjettiseurantaan. 

 

”Häiritsevintä siinä ehkä on se, että niitä iterointikierroksia tehdään aina. Näitä versioita saatetaan tehdä 

toinen, kolmas, neljäs ja niin edelleen. Kyllä nämä iterointikierrokset käydään niistä lähtökohdista ja ne 

raamit asetetaan niin, että meiltähän otetaan se lupaus (tietynlaisesta budjetista).”63 

 

”Palautehan on aina murskaava: mitään ei hyvin tehdä, jos ei olla budjetissa.”64 
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Vastauksessa viitatulla iterointikierroksella tarkoitetaan budjetointivaihetta. Haastateltavat eivät 

kuitenkaan vastausten perusteella koe budjettikauden aikana tapahtuvan seurannan olevan luonteel-

taan häiritsevää, vaikka se on säännöllistä sekä tarkkaa.  

 

Budjettipaineen synnyttäjänä voidaan pitää roolikonfliktia ja rooliepäselvyyttä. Kahnin ym. (1964) 

mukaan myös roolikonflikti ja rooliepäselvyys voivat vaikuttaa budjettipaineen syntymiseen. Tar-

kasteltavassa organisaatiossa on nähtävissä niitä tekijöitä, joita kirjoittaja pitää rooliepäselvyyden 

synnyttäjinä sekä budjettipaineen luojina. Tästä on esimerkkinä se, että haastateltavat eivät koe bud-

jettia omakseen, mutta heiltä odotetaan tietynlaista suoritusta budjettikauden aikana. Tämä ei toi-

saalta ole yllättävä havainto sillä kappaleen 7.1.3 mukaisesti organisaation budjettijärjestelmälle on 

tutkittavan yksikön näkökulmasta leimallista vallan puute. Budjettiprosessi on tarkkaan ohjattu ja 

rajattu kokonaisuus ja jättää vähän liikkumavaraa budjetoivalle taholle. 

 

”Budjetin ohjaava vaikutus voisi olla suurempi, jos me koettaisiin, että me ollaan itse tehty se budjetti ja 

että me olemme itse sitoutuneet siihen: tällä budjetilla me hoidetaan tämä homma. Käytännössä se menee 

kuitenkin siis niin, että meille kerrotaan, että nyt jokaisen täytyy vielä säästää näin ja näin paljon.”65 

 

Rooliepäselvyyden lisäksi vastaus kuvastaa Abernethyn ja Stoelwinderin (1991) sekä Weisenfieldin 

ja Killoughin (1992) näkemysten mukaisesti sitä, että mikäli budjettitavoitteita ei todella koeta 

omiksi, voidaan suoritusarviointi kokea epäasianmukaiseksi. Jo aikaisemmin luvussa 7.1 kävi sel-

väksi, että kohdeyksikön budjetointi ja sitä seuraava budjettiseuranta on sidottu tiiviisti osaksi suu-

rempaa kokonaisuutta, jota johdetaan ylemmältä taholta. Järjestelmä palvelee siis tehokasta tiedon-

vaihtoa ja johtamista, mutta saattaa tuottaa sivuvaikutuksena epäasianmukaisen budjettiseurannan 

oireita. 

 

Erityisesti Tampereen yksikön logistiikasta vastaavan päällikön mielestä yksikön budjetointia lei-

maa se, että budjettivastuiden ja asioihin vaikuttamisen välillä ei välttämättä ole yhteyttä. Tämä 

sama seikka kävi ilmi jo kappaleessa 7.1.3. Käytännössä siis budjettiseurannan ja budjettivastuullis-

ten toiminnan tehokkuuden arvioinnissa on epäsuhta. Kuitenkin vastoin edellä mainittua, tätä ei 

koeta syyllistävänä tai epäoikeudenmukaisena tekijänä. 

 

”Minä en koe sitä syyllistävänä, jos käy niin, että sellainen asia mikä muuttuu budjettikauden aikana ja se 

on minun vastuualueella, minulla ei siihen suoranaisesti ole mahdollisuutta vaikuttaa: esimerkiksi asiakas 
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vaihtaa tuotteeseensa kalliimman materiaalin. Sehän näkyy minulla negatiivisena muutoksena minun bud-

jetoimaan. Mutta mehän kompensoidaan se niin, että asiakas myös maksaa siitä enemmän. Sinänsä se riit-

tää todetuksi, että ylitys johtuu tunnetusta seikasta, mutta se on kompensoitu siten, että asiakas maksaa 

siitä enemmän. Se on ihan ok ja minä en koe, että siinä ketään koskaan sen enempää rangaistaan. Tärkein-

tä on kuitenkin tietää sen muutoksen aiheuttamat syyt.”66 

 

”Jos maailma muuttuu ympärillä, meidän täytyy vain osata selittää se paremmin. Kyllä ne tiettyjä selityk-

siä ymmärtävät, jos ne ovat ulkopuolisista tekijöistä johtuvia. Jos asiat taas ovat meidän omaa hölmöilyä, 

niin ne ovat meidän omaa hölmöilyä. Eihän siitä mihinkään pääse”67 

 

Edellä mainitut vastaukset ovat yllättäviä koko kontingenssiteoreettisen RAPM-teorian näkökul-

masta, jonka keskeisimpiin löydöksiin viitataan tässä työssä Govindarajanin (1984) ja Hirstin 

(1981) yhteydessä. Näiden viitekehysten mukaisesti ylemmän johdon tiukasti tukeutuessa budjettiin 

suoritusarviointivälineenä aiheuttaa budjetti-/työpainetta, mikäli ympäristössä ilmenevät muutokset 

aiheuttavat epävarmuutta. Aikaisemmin tässä tutkielmassa on myös todettu, että ylempi johto ei 

tiedä, tai peräti välitä, siitä ympäristöstä ja sen vaikutuksista, missä tutkittava yksikkö toimii. Tästä 

huolimatta sen ei koeta vaikuttavan negatiivisesti koetun suoritusarvioinnin asianmukaisuuteen. 

 

Edellä mainitun lisäksi budjettiharhaa ei myöskään esiinny, vaikka painetta sellaiseen ajoittain syn-

tyykin. Tästä on esimerkkinä alla oleva vastaus. 

 

”Minä luulen, että kaikilla on paine tehdä niin, että yritetään saada aikaiseksi mahdollisimman saavutetta-

va budjetti. Hankaluushan siinä on vaan se, että se budjettikontrolli on kiristetty niin tiukalle: pitää saada 

parannusta aikaiseksi. Jos budjetoidaan kovasti kustannuksia yläkanttiin, niin silloin ei saada parannusta 

aikaiseksi. Sanoisin kyllä, että tarve budjetoida ylimääräisiä kustannuksia taatusti on. Tämän lisäksi tällai-

set paineet vaikuttavat myös itse raportointiin. Tämä vaikuttaa vetäjien (budjetoijat) henkilökohtaiseen tu-

levaisuuteenkin tietyllä tavalla, jos selitykset eivät ole hyviä.”68 

 

Edellä olevan lisäksi yhden haastateltavan vastauksesta välittyy lisäksi viesti siitä, että yksikön bud-

jetoinnissa päädytään toisinaan myös Van der Steden (2000) mukaiseen osaoptimointiin. Tässä ajat-

telussa tietyn projektin tai suuremman kokonaisuuden taloudellinen raportointi kärsii, kun budjetti-

seurannassa kiinnitetään liikaa huomiota vain tiettyihin budjettieriin. 
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”Kyllä tällaista osaoptimointia tapahtuu. Se miksi sitä tapahtuu, johtuu suurelta osin nimenomaan siitä, et-

tä se budjetointidata mihin se budjetti perustuu, siinä tunnistetaan virheitä jo kun sitä tehdään. Esimerkiksi 

varastojen arvon suunnittelu on yksi keino millä me koetetaan kompensoida sitä, että me ei olla esimer-

kiksi alimiehitettyjä verrattuna nykyhetkeen.”69 

 

Haastateltavan vastaus johtuu aikaisemmin esille tulleesta tutkittavan yksikön ongelmasta, joka 

kiteytyy budjettiprosessiin sisältyvään aikaviiveeseen. Tätä ei kirjoittaja ole lähdekirjallisuudessa 

havainnut, mutta se on käytännössä tuotantobudjetista vastuussa oleville henkilöille merkittävä epä-

kohta koko prosessissa. Toisin sanoen sen lisäksi että yksikön budjettiprosessia leimaa vahva 

ylemmän johdon ohjausvaikutus, on toisena haittana myös aikaviive lähdedatan ja lopullisen budje-

tin välillä. Tuotantobudjettia tekevät henkilöt joutuvat täten sitoutumaan budjettiin, joka perustuu jo 

vanhentuneelle datalle. Funktioiden epäyhtenäisyys on kirjoittajan mukaan selkein selittäjä tälle. 

 

Haastateltaville esitettyjen kysymysten perusteella he kokevat, että organisaation budjettijärjestel-

mälle ominaisen seikkaperäisen selittämisen avulla selvitään myös niiden erojen tiedottamisessa 

mitkä eivät johdu oman yksikön toiminnasta vaan ulkoisista tekijöistä. Tämän lisäksi huomionar-

voista on, että vaikka budjettiseurannassa selityksillä on suuri rooli, on ylemmällä johdolla silti 

myös ymmärrystä ulkosyntyisten negatiivisten poikkeamien arvioinnissa. Toisin sanoen budjetista 

vastuullista yksikköä/yksilöä ei syyllistetä.  

 

Kirjoittajan mielestä tässä on selitys myös sille, että vaikka ajoittaista painetta on myös budjettilu-

kujen manipuloimiseen, siihen ei ryhdytä koska ylempi johto ottaa selitykset huomioon. Toisaalta 

budjettiharhan esiintymättömyyteen vaikuttaa myös sen synnyttämisen mahdottomuus. Vaikka tämä 

seikka tuli esille jo tässä kappaleessa, käsitellään sitä syvällisemmin myös vielä seuraavassa kappa-

leessa. 

 

7.4.2 Budjettiharhan synnyttämisen organisatoriset ja tekniset reunaehdot 

 

Youngin (1985) sekä Chown ym. (1988) mukaan informaation epäsymmetria luo mahdollisuuden 

sille, että budjetteihin voidaan rakentaa harhaa. Mikäli organisaation budjetointi ja budjettiseuranta 

on rakennettu siten, että budjetti ei välitä tietoa yksikön kustannustehokkaasta toiminnasta, syntyy 

epäasianmukaisen budjettiseurannan tapauksessa houkutus tietoisesti budjetoida väärin. Aikaisem-

min esitetyn mukaisesti tutkittavan yksikön budjettiseuranta on kuitenkin säännöllistä ja tiukkaa, 
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joten liikkumavaraa ei ole. Tämän lisäksi budjetoiva yksikkö on budjettiprosessissa vain sopeutujan 

roolissa. Vastaajien mukaan ylemmällä taholla ei silti ole täyttä käsitystä budjetin välittämästä ta-

loudellisesta tehokkuudesta, jos tehokkuutta tarkastellaan yksityiskohtaisella tasolla. 

 

”Tulosyksikön tasolla johdolla on tietysti käsitys Tampereen yksikön kustannustehokkaasta toiminta-

tasosta. Mutta sitten tässä ylimmän johdon alaisuudessa työskentelevällä keskusvetoisella projektiorgani-

saatiolla ei ole selkeää käsitystä siitä missä yksikkö menee. Nämä toimivat budjetin asettamien raamien 

mukaisesti ja eivät pääse käsiksi tietoon, joka laajentaisi niiden ymmärrystä siitä, että poikkeama budjetis-

ta on täysin hyväksyttävä, koska se johtuu yksiköstä riippumattomista seikoista. Nämä tahot eivät keskus-

tele suoritustasosta tällä tasolla vaan niiden tavoitteet perustuvat a) budjetissa pysymiseen tai b) budjetin 

alittamiseen tietyllä prosentilla. Tämä on niiden ainoa tavoite.”70 

 

”Kyllä minä kuvittelisin ylemmän johdon senkin tiedon siitä saavan, että kuinka kannattavaa tämä toimin-

ta on ja kuinka potentiaalista se on pitkällä tähtäyksellä. Sehän ylimmän johdon tietysti pitäisi nähdä, että 

kuinka kannattavaa tämä toiminta nyt on ja mikä sen potentiaali on seuraavan kolmen ja viiden vuoden 

ajan.”71 

 

”Kyllä varmasti suuret linjat siitä välittyvät, mutta sitten kun mennään yksityiskohtaiselle tasolle, niin se 

kuva jonkun verran heikkenee. Mutta sitten, kun puhutaan siitä että mitä milloinkin on painotettu, niin se 

kyllä näkyy että miten ne on budjetoitu. Jos puhutaan vain suurista linjoista, niin totta kai – kyllä se välit-

tää tiedon yksikön taloudellisesta tehokkuudesta.”72 

 

Haastateltavat myös itse näkevät budjetin välittävän tietoa tehokkaasti ja rehellisesti ylemmälle joh-

dolle, koska heidän näkemyksensä mukaisesti ylempi johto luottaa yksikön tuottamaan budjettida-

taan. Sellaisia tapauksia ei ole koskaan esiintynyt missä yksikön budjettidata olisi kärsinyt epäus-

kottavuudesta. Leimallista on erityisesti erään haastateltavan vastauksessa ilmenevä läpinäkyvyy-

den käsite: budjettia tutkitaan eri näkökulmista ja epäjohdonmukaisuuksien löytyminen koko tapah-

tumaketjun aikana on todennäköistä. Budjettidatan laatu ei siten kärsi niinkään tietoisesta budjetoi-

jien tarpeesta budjetoida väärin vaan siitä syystä, että budjettiprosessin päätöksenteossa on aikaviive 

prosessin pitkästä kestosta johtuen. 

 

”Se ensimmäisen kierroksen budjetti on aika lailla lähellä totuutta. Mutta sitten, kun tulevat nämä iteroin-

tikierrokset, viilauskierrokset ja höyläyskierrokset niin se, että mikä se budjetti sen jälkeen on, niin eihän 

se sitten enää välttämättä ole sellainen kuin aluksi oli tarkoitus. Mutta kyllä ylempi johto luottaa. Ei ole 
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mitään syytä, miksi se ei voisi luottaakaan. En ole koskaan kohdannut sellaista tilannetta, että taloudellisia 

lukuja olisi kyseenalaistettu mitenkään merkittävästi.”73 

 

”Kyllä minä luulen, että asia on näin. Lähtökohtahan on se, että budjetti on kontrahti. Eli budjetit ovat 

luotettavia. Budjetin rakentamiseen käytetään vielä ihan julmetun paljon aikaa, jotta se olisi mahdolli-

simman luotettava. Uskon siis, että budjetti on äärimmäisen luotettava: tämmöinen tämä meidän maailma 

on seuraava vuosi eteenpäin.” 74 

 

”Meillä tuo budjettiprosessi on niin monitahoinen ja läpinäkyvä, että uskon ylemmän johdon luottamuk-

sen lukuihin olevan aika kova. Kun ajattelee meidän budjettipakettiakin ja sitä kuinka monitahoinen se 

on: kuinka siinä tuotetaan yhteenvetoa sekä ristiintarkastuksia eri asioiden välillä, että kyllä siinä tuotet-

tuun tietoon varmaan luotetaan ylemmällä taholla.”75  

 

Edellä olevien vastausten perusteella budjettiharhan luominen budjettiin ei vaikuta mahdolliselta 

siitä syystä, että budjettikausien kuluessa ylemmälle johdolle muodostuu käsitys kustannustehok-

kaasta toiminnasta: budjettiin ei voida siten rakentaa esimerkiksi Moenen (1986) ja Lukan (1988) 

näkemysten mukaisia sellaisia kulueriä, joilla saataisiin löysyyttä budjettiin, koska kustannuskont-

rolli on yksikössä tiukkaa. Uuden tilikauden budjettia tarkastellaan aiempaa vasten ja kulujen äkilli-

nen lisääminen budjetoitaviin eriin ei ole mahdollista kuin systemaattisesti usean budjettikauden 

aikana. 

 

Pääsääntöisesti haastateltavat ovat sitä mieltä, että teknisesti ajatellen budjetoinnissa ja budjettira-

portoinnissa ei ole mahdollista kuin tasoittaa kulueriä normaalin jaksotuksen muodossa. Kuluja 

voidaan siis tasata eri kuukausien aikana, mutta varsinaista harhaa mihinkään tiettyyn raportoita-

vaan erään ei voida rakentaa. Käytännössä harhan luominen ei täten ole mahdollista, koska jaksot-

taminen ei poista kulujen ylityksiä, mutta voi tasoittaa niitä tietyllä aikavälillä. Eli vaikka ylempi 

johto ei näe kaikkea tehokkuutta tai tehottomuutta yksityiskohtaisella tasolla budjetista, eivät tekni-

set kulujen siirtelyt olisi vastaajien mukaan mahdollisiakaan. 

 

”Mehän tietysti tehdään jaksotusta perustuen siihen, että me nähdään ja tunnistetaan tiettyjä lainalaisuuk-

sia mitkä vuosi vuodelta toistuvat tässä liiketoiminnassa ja me varaudutaan niihin.”76 

 

”Kyllähän numerot faktaa on, ei sitä voi kieltää. Mutta ne tekijät, jotka vaikuttavat numeroiden syntyyn, 

se ei välttämättä välity budjetin välityksellä. Ne keinot ovat kyllä kuitenkin aika vähäisiä, joilla itse voi-
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daan vaikuttaa siihen, millaisen viestin budjetti antaa. Tietysti jonkinlaista jaksotusta on aina budjetissa, 

mutta sehän tasoittuu aina, kun tilikausi etenee.”77  

 

”Kyllähän me joudutaan tietyiltä osin käyttämään esimerkiksi kustannuspaikkoja. Syy miksi niitä joudu-

taan käyttämään, perustuu tähän Prime-/Overhead-jaotteluun. Myös, jos ilmenee joitain merkittäviä kerta-

hankintoja, niin niitä pyritään tasoittamaan vuoden ajalle. Jos meillä on esimerkiksi joitain kustannus-

paikkoja, jotka ovat selkeästi alle tavoitteen, näitä voidaan käyttää tasapainottamiseen. Tätä ei kuitenkaan 

tapahdu mitenkään merkittävissä määrin.”78 

 

Edellä esitellyn aineiston perusteella kirjoittaja katsoo, että organisaation budjettiseurannan ja bud-

jettiharhan välillä ei ole sanottavaa yhteyttä. Haastateltavat eivät ottaneet budjettiharhasta keskustel-

taessa esiin niitä samoja tekijöitä, joita he ottivat esiin budjettipainetta käsiteltäessä. Budjettiseuran-

nan tiukkuus tai ympäristövaikutusten sivuuttaminen suoriutumisen arvioinnissa eivät täten tuota 

painetta yksikössä budjetoida tietoisesti väärin. Edellisen lisäksi tämä ei olisi haastateltavien näke-

mysten mukaisesti edes mahdollista. Esimerkiksi tietoinen kustannusten ylibudjetointi ei ole mah-

dollista, koska uusi budjettikausi tuo mukanaan myös uudet parannustavoitteet. Budjettikauden ai-

kana kustannuksia ei voida myöskään peitellä tai siirrellä, koska ne tulevat aina esiin jossain muo-

dossa. Täten ainoaksi keinoksi jää kustannusten tasaaminen eri kustannuspaikkojen /-ryhmien välil-

lä, mutta se ei ole virheellistä raportointia kuten harhaisten budjettien ja budjettiraporttien luominen. 
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7.5. Yhteenveto aineiston analyysista 
 
Luvussa 7 on aineistoa käsitelty budjettijärjestelmän, organisaation ympäristön ja budjettiseurannan 

sekä sen asianmukaisuuden näkökulmasta. Aineisto koostuu pääosin tutkielman tekijän valitsemien 

haastateltavien vastauksista sekä omista havainnoista. Aineistoa on käsitelty lukujen 2, 3 ja 4 muo-

dostamaa teoreettista viitekehystä vasten.  

 

Luvussa 7.1 käsiteltiin budjettijärjestelmää ja sen erityispiirteitä kohdeorganisaatiossa. Kohdeor-

ganisaation budjettijärjestelmälle on ominaista ulkopuolelta tuleva ohjaus ja koko budjettiprosessi 

alkaa niin sanotun GLT-allokaation muodossa. Itse budjetti rakennetaan vastuualueittain siten, että 

kunkin osaston erityisosaamista hyödynnetään. Tällainen liikkumavara koskee kuitenkin vain yksi-

kön sisäistä päätöksentekoa. Valta ja vastuu eivät kohtaa tutkittavan yksikön budjettiprosessissa, 

kun tiedonvaihtoa tarkastellaan ylemmän ja alemman johdon välillä. Tarkasteltavan yksikön roolina 

on täten lopulta toimia vain toimeenpanijana. Tutkittavan yksikön budjettijärjestelmää leimaa ”tu-

losyksikkötason budjetointistatus”. 

 

Vaikka budjetista keskustellaan, ei budjetointi ole varsinainen neuvottelutilanne vaan kohdeyksikkö 

on sopeutujan roolissa ja panee toimeen niitä päätöksiä, joita tehdään hierarkiassa ylemmällä tahol-

la. Kohdeorganisaation budjettiprosessi ei ole siis tutkittavan yksikön osalta päätöksentekoa yksi-

kön omasta näkökulmasta (vrt. esim. Hopwood 1974). Kirjoittajan mielestä tutkittavan yksikön 

budjettijärjestelmä on ongelmallinen kokonaisuus, koska päätöksenteko ei ole paikallista, mutta 

budjettikauden aikana tapahtuvien asioiden ennustaminen vaatisi kuitenkin paikallista reagointia ja 

niiden huomioon ottamista. Edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella tutkittavan organisaation 

budjettijärjestelmä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä miten budjetti luo ympärilleen johtamisen reu-

naehdot organisaatiossa. 

 

Luvussa 7.2. käsiteltiin kohdeyksikön ympäristöä. Tässä haastateltaville esiteltiin liitteen 2 mukais-

ta Duncanin (1972) hahmotelmaa niistä ympäristön komponenteista, jotka aiheuttavat epävarmuutta 

päivittäistoiminnassa ja budjettiprosessissa. Ympäristön epävarmuutta koskevaa ilmiötä käsiteltiin 

haastateltavien omien kokemusten ja näkemysten mukaisesti.  

 

Haastateltavien mukaan yksikön ulkoisessa ympäristössä vaikeimpia hallittavia tekijöitä ovat kilpai-

lijat ja asiakkaat. Näiden käyttäytymistä on vaikeata ennustaa ja kyseisten tekijöiden merkitys on 

korostuneempi tarkasteltavassa yksikössä kuin muissa saman yrityksen yksiköissä. Korostunut rooli 
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johtuu kohdeyksikön läheisestä suhteesta sen asiakkaisiin: tämä yksikkö ei pääasiassa valmista tuot-

teita ennalta tiedetyn ohjelman mukaan vaan asiakkaina ovat sellaiset tahot, joiden kysyntä ja tar-

peet vaihtelevat nopeasti. Kohdeyksikön ulkoiselle ympäristölle on täten ominaista muutaman ym-

päristökomponentin muutos ja epävarmuuden luonnetta säätelee enemmän muutoksen frekvenssi 

kuin muuttujien määrä. Täten kirjoittaja sijoittaa kohdeyksikön Duncanin (1972) matriisissa soluun 

”kohtalaisen korkeaksi koettu epävarmuus”. 

 

Ulkoisen ympäristön lisäksi luvussa 7.2 käsiteltiin myös sisäistä ympäristöä. Tässä yhteydessä si-

säisen ympäristön epävarmuutta on lähestytty samalla tavalla kuin ulkoistakin ympäristöä: haasta-

teltaville näytettiin samaa Duncanin (1972) muotoilemaa ympäristötekijöiden listaa, joka ilmenee 

liitteestä 2. Varsinaisessa analyysissa käytettiin kuitenkin Perrown (1967) näkökulmaa jakaa sisäi-

nen ympäristö kahtia tehtävän analysoitavuuteen ja poikkeusten lukumäärään. Tässä yhteydessä 

kirjoittaja laati matriisin, jossa käsiteltiin niitä haastateltavien vastausten perusteella olennaisia si-

säisen ympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat eniten sisäisen ympäristön tuottamaan epävarmuuteen. 

Tämän tuloksena kirjoittaja sijoitti tutkittavan yksikön matriisin neljänteen neljännekseen, jossa 

poikkeusten lukumäärä on korkea ja tehtävän analysoitavuus vaikeaa. Tähän tulokseen päädyttiin, 

koska asiakastarpeen ennakoimattomuus ja funktioittaisten tavoitteiden ristiriitaisuus ovat haastatel-

tavien näkemyksen mukaisesti korkealla tasolla. 

 

Luvussa 7.3 käsiteltiin budjettiseurantaa. Tutkittavan yksikön budjettiseurannalle on ominaista 

seikkaperäinen, tiukka ja tarkka ote. Ylempi johto haluaa budjetin avulla seurata viikko- ja kuukau-

sitasolla voidaanko budjetoitu tulos saavuttaa. Seurantaa leimaa myös se, että poikkeamille halutaan 

tarkkoja selityksiä riippumatta siitä onko poikkeama positiivinen tai negatiivinen. Haastateltavien 

mukaan budjetti on kyseisessä organisaatiossa alemman johdon lupaus ylemmälle johdolle tietyn 

taloudellisen tuloksen saavuttamisesta. Budjetti nähdään siis sopimuksena kahden eri johtamistason 

välillä ja haastateltavat kokevat sen velvoittavan siihen sitoutuneita henkilöitä ja osastoja. 

 

Noudatelleen Hopwoodin (1972) jaottelua, kirjoittaja tuli siihen tulokseen, että tutkittavan yksikön 

budjettiseurantaa kuvaa parhaiten budjettipainotteinen tyyli. Budjetteja käytetään siis painokkaasti 

yksikön ja budjetista vastuullisten yksiköiden suoritusarviointivälineenä. 

 

Luvussa 7.3 käsiteltiin myös sitä, miten ylempi johto ottaa budjettiseurannassaan huomioon ympä-

ristöön liittyvien muutosten vaikutukset. Govindarajanin (1984) viitekehyksen mukaisesti organi-

saation budjettitavoitteet ja budjetoinnin tavoitteellisuus ovat kaikille tähän prosessiin osallistuville 
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hyvin selvillä. Sen sijaan suoritusarvioinnin arvosteluperusteet eivät ole kaikille osapuolille selviä, 

koska ylempi johto ei tiedä tai välitä niistä ympäristötekijöistä, jotka vaikuttavat tutkittavaan yksik-

köön. Edellisten lisäksi suoritusarviointi perustuu organisaatiossa pääsääntöisesti yksinomaan bud-

jettiin ja sitä ei syrjäytä mikään vaihtoehtoinen arviointimenetelmä, painotukset tosin saattavat vaih-

tua. 

 

Govindarajanin (1984) viitekehystä noudatettaessa kirjoittaja päättelee, että vallitsevien ympäristö-

tekijöiden alaisena organisaation budjettiseurannan tuloksena syntyy eriytymistä mikä selittyy edel-

lä mainituilla tekijöissä. Govindarajanin teoriassa eriytyminen tarkoittaa tehotonta toimintaa. Toi-

minnan tehokkuuden käsitettä ei kuitenkaan käsitelty tässä työssä sen syvällisemmin. Sen sijaan 

epäasianmukaisen budjettiseurannan seurauksia käsiteltiin Hirstin (1981) viitekehyksen mukaisesti. 

Tässä yhteydessä tarkasteltiin budjettiharhan ja budjettipaineen käsitteitä ja niiden yhteyttä tilanne-

tekijät huomioivaan budjettiseurantaan. 

 

Kirjoittaja sijoitti Hirstin (1981) matriisissa tutkittavan yksikön soluun ”s”. Tälle solulle on omi-

naista tiukka budjettiseuranta sekä kohtalaisen korkeaksi koettu epävarmuus. Tiukan budjettiseu-

rannan perusteluina ovat samat tekijät kuin Govindarajanin (1984) viitekehyksessäkin: budjettiseu-

rannan tarkkuus, tiukkuus, ehdottomuus ja säännöllisyys. Haastateltavien vastausten perusteella 

nämä adjektiivit kuvaavat hyvin tarkasteltavan yksikön budjettiseurannan piirteitä.  

 

Ympäristöulottuvuudessa kirjoittaja sijoitti tutkittavan yksikön kohtalaisen korkeaksi koetun epä-

varmuuden kohtaan. Valintaa puoltaa se, että tutkittava yksikkö ei joudu alituisesti kamppailemaan 

tehtäväympäristön tekijöiden kanssa vaan funktioiden sisäiset ristiriidat ja teknologisen osaamisen 

hallinta ovat kausiluontoisia ilmiöitä. Tämä perustuu siihen, että funktioiden sisäiset ristiriidat ajoit-

tuvat pääasiassa budjetointivaiheeseen ja teknologisen osaamisen hallinta puolestaan riippuu asia-

kastarpeessa tapahtuvasta muutoksesta. Teknologisen osaamisen kehittämistarvetta ilmenee päivit-

täistoiminnassa, mutta ei hallitsemattoman paljon. 

 

Viimeisenä kokonaisuutena aineiston analyysissa käsiteltiin luvussa 7.5 budjettiseurannan asianmu-

kaisuutta. Haastateltaville tehtyjen kysymysten perusteella haluttiin tietää, ilmeneekö budjettiharhaa 

ja budjettipainetta. Näitä kahta tarkastellaan vielä tutkielman johtopäätöksissä yhdessä tilannetekijät 

huomioivan budjettiseurannan kanssa.   
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Luvun 7.5 keskeisimpinä löydöksinä voidaan pitää sitä, että budjettipainetta ei haastateltavissa 

esiinny, eikä heillä ole myöskään tarvetta manipuloida budjettia päästäkseen budjettitavoitteisiin. 

Budjettiseurannan alaiset henkilöt eivät toisin sanoen koe luonteeltaan tiukan ja vaativan budjetti-

seurannan aiheuttavan erityisiä paineen tunteita budjetoinnin tai budjettiseurannan aikana. Kirjoitta-

ja katsoo täten, että haastateltavat kokevat budjetoinnin ja budjettiseurannan enemmän häiritseväksi 

kuin painetta aiheuttavaksi tapahtumaksi. Myöskään budjetista vastuullisten henkilöiden vaativa 

rooli olla vastuullisina toimeenpanijoina, ei aiheuta erityistä paineen tunnetta. Täten Kahnin ym. 

(1964) mukainen roolikonflikti ja rooliepäselvyys eivät siis aiheuta paineen tunnetta haastateltavis-

sa. 

 

Haastateltavien mielestä budjettiprosessin kaavamaisuus ja vahva ylemmän johdon ohjaus aiheuttaa 

kuitenkin sitoutumattomuuden puutetta, koska he kokevat vaikuttamismahdollisuuksiensa olevan 

vähäisiä. Tällä sitoutumattomuudella ei kuitenkaan ole yhteyttä lisääntyneeseen paineentunteeseen 

haastateltavissa. 

 

Tutkielman kannalta keskeisin seikka on kuitenkin se, että haastateltavat eivät koe ylemmän johdon 

vaatimuksia antaa selityksiä ympäristösyntyisille budjettipoikkeamille syyllistävänä. Haastateltavi-

en mielestä tällainen on ymmärrettävää ja heidän mielestään tällaisessa seurannassa korostuu seli-

tysten antamisen merkitys. Loppujen lopuksi kyse on siis siitä, että ylempi johto näyttää suhtautu-

van ymmärtävästi sellaisiin budjettipoikkeamiin, minkä syyt ovat ympäristölähtöisiä. Ylempi johto 

ei siis syyllistä budjettiseurannan alaisia henkilöitä/osastoja sellaisista poikkeamista, mitkä johtuvat 

ympäristötekijöistä. Tällaisesta seurannasta selviytymisessä korostuu täten seurannan alaisten hen-

kilöiden kyky selittää pätevästi tapahtuneet poikkeamat.  

 

Luvussa 7.4.2 käsiteltiin yksinomaan budjettiharhaa. Tässä yhteydessä keskityttiin pääasiassa niihin 

organisatorisiin ja teknisiin seikkoihin, jotka mahdollistaisivat budjettiharhan esiintymisen. Tähän 

päädyttiin siksi, koska mikäli luvussa 7.4.1 olisi käynyt ilmi, että haastateltavat kokevat budjetti-

painetta suoritusarvioinnin vuoksi, olisi heillä todennäköisesti ollut tarvetta manipuloida budjettia. 

Viitteitä tästä ei kuitenkaan löydetty. 

 

Budjettiharhan synnyttäminen ei ole mahdollista tutkitussa yksikössä. Budjettiharhaa ei siis voida 

rakentaa itse budjettiin ja toisaalta budjettikauden aikana kulujen ylityksiä ei voida pätevästi peitel-

lä. Keskeisenä syynä tähän on organisaatiolle luonteenomainen tiukka ja kaavamainen budjettipro-

sessi ja -seuranta. Budjetit tehdään läpinäkyviksi ja budjettidataa tarkastellaan monesta eri näkö-
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kulmasta. Tällöin epäjohdonmukaisuuksia on vaikeaa tai mahdotonta synnyttää budjetteihin. Edellä 

mainitun lisäksi jatkuvien kustannusparannusten vaatimus ei mahdollista ylimääräisten kustannus-

ten lisäämistä budjettidataan.  
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8 TUTKIELMAN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkielmassa on käsitelty Pilkington Automotive Finland Oy nimisen yrityksen budjettiseu-

rantaa kontingenssiteoreettisen RAPM-viitekehyksen näkökulmasta. Tutkielman kohteena oleva 

teollisuusyritys on osa maailmanlaajuista konsernia, jota johdetaan ulkomailta käsin. Tutkimuskoh-

teena kohdeorganisaatio on kirjoittajan mielestä ollut ihanteellinen, koska yrityksessä on vakiintu-

neet budjettikäytänteet ja budjetti näyttelee merkittävää roolia päivittäistoiminnassa. Tutkielmassa 

ei ole ollut tarkoitus koetella olemassa olevaa teoriaa, eikä myöskään rakentaa uutta. Sen sijaan ta-

voitteena on ollut tarkastella johtamistieteiden piirissä vähän tutkittua aihetta paikallistasolla ja ku-

vata RAPM-teoriassa käsiteltyä kokonaisuutta tosielämän esimerkein. 

 

Tutkimuskohteen budjettijärjestelmä on rakennettu yksinomaan tuotantoyksiköiden taloudellisen 

menestymisen mittaamiseen. Haastateltavien näkemysten mukaan budjettiroolit ovat selkeitä ja ne 

perustuvat kulloinkin tarkasteltavana olevan henkilön asemaan ja tehtävään organisaatiossa. Kirjoit-

taja katsoo, että kohdeorganisaation budjettijärjestelmälle ovat ominaisia muun muassa vallan ja 

vastuun, koordinoinnin, suunnittelun sekä lopulta valvonnan tehtävät. Se muodostaa täten johtamis-

järjestelmän reunaehdot. Valta- ja vastuukysymykset ovat kuitenkin ongelmallinen kokonaisuus, 

koska kirjoittajan näkemyksen mukaan kohdeorganisaation budjetointi ei ole päätöksentekoa pai-

kallistasolla vaan lähinnä ylemmän johdon päätösten toimeenpanemista. 

 

Tutkielman kohdeorganisaatio toimii kansainvälisessä ympäristössä sellaisen liiketoiminnan paris-

sa, jossa asiakkaista, ja myös valtaosa toimittajista sekä kilpailijoista, on ulkomaalaisia. Haastatel-

tavilta saatujen vastausten sekä kirjoittajan omien havaintojen mukaan tutkittava yksikkö toimii silti 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta varsin tasapainoisessa ympäristössä. Tämä siitäkin huoli-

matta, että ulkoinen ympäristö sisältää myös vaikeasti ennakoitavia muutostekijöitä, kuten asiakas-

tarpeessa esiintyvää ennakoimattomuutta. Ulkoista ympäristöä voisi oikeastaan luonnehtia sellai-

seksi, että siinä on täten vaikeasti hallittavia muutostekijöitä, mutta näitä tekijöitä ei kuitenkaan ole 

hallitsemattoman paljon.  Epävarmuus ei täten muodostu suuresta muuttujien määrästä vaan muu-

tamien muuttujien ennakoimattomasta muutoksesta. 

 

Varsinaisista epävarmuutta aiheuttavista komponenteista puhuttaessa, haastateltavat nostivat lopulta 

esiin asiakkaat, kilpailijat, ja organisaation sisäisestä ympäristöstä erityisesti funktiotavoitteiden 

yhteensovittamisen. Haastateltavat katsoivat myös, että ylin johto ei välttämättä tiedä millaisessa 

ympäristössä tarkasteltava yksikkö toimii. Tämä ei RAPM-teorian mukaisten olettamusten mukai-
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sesti antaisi olettaa budjettiseurannan kannalta asianmukaista otetta. Tästä huolimatta haastateltavat 

kuitenkin yllättäen näkivät, että ympäristösyntyisiä muutoksia voidaan omassa toiminnassa kom-

pensoida eivätkä ne nouse budjettiseurannassa ongelmalliseen rooliin. Ylempi johto siis ottaa huo-

mioon ympäristömuutokset budjettiseurannassa, mutta toisaalta silti pitää tiukasti kiinni budjettita-

voitteista. 

 

Sen sijaan, että ulkoisesta ympäristöstä muodostuisi ongelma budjettiseurannan asianmukaisuuden 

kannalta, haastateltavat näkivät, että organisaation budjettijärjestelmässä on enemmän ongelmia sen 

funktiosidonnaisuuden vuoksi. Tämä ilmenee siten, että paikallistason budjetoijat, joiden keskeinen 

ongelma on tuotantobudjetti sekä kulujen pitäminen kurissa, ovat myyntibudjetin armoilla. Tuotan-

to- ja kulubudjetista vastuussa olevat henkilöt eivät koe budjetoivansa sellaisten tavoitteiden mukai-

sesti, jotka vastaisi oman yksikön mukaista suorituskykyä. Yllättäen budjettiseurannan kannalta 

paljon aikaisemmassa kirjallisuudessa käsitelty vertikaalisuunnan ongelma ei siis tutkittavassa yksi-

kössä ole niin keskeisessä roolissa kuin horisontaalisuunnan yhteensovittaminen.  

 

RAPM-tutkimuksen ja teorianmuodostuksen keskeinen sanoma on siinä, että budjettiseurannan tuli-

si mukautua ympäristömuutoksiin, muuten seurauksena on budjettiseurannan alaisten tahojen ko-

kema paineentunne tai pyrkimys rakentaa budjetteihin harhaa. 

Kirjoittaja ei näe, että ylemmän johdon harjoittama budjettiseuranta olisi epäasianmukaista, koska 

budjettipoikkeamiin liittyvät selitykset otetaan huomioon ja ne hyväksytään soveltuvin osin. 

RAPM-teorian mukaisen vertikaalin suoritusarvioinnin näkökulmasta tarkasteltuna, ei kohdeorgani-

saation budjettiseurantaa voi pitää täten luonteeltaan epäasianmukaisena – pääosin siksi, että tämä 

ei näkynyt haastateltavista eikä heidän vastauksistaan mitenkään. 

 

Kohdeorganisaatiossa voi sanoa esiintyvän jonkin verran budjetista johtuvaa paineentunnetta. Tämä 

selittyy kuitenkin enemmän yksikön sisäisen ympäristön ominaispiirteillä: funktiotavoitteiden yh-

teensovittaminen valmistavan yksikön tasolla ei sisällä sitä vallan ja vastuun yhteyttä, jota asianmu-

kaisessa budjettijärjestelmässä tulisi esiintyä. Sen sijaan budjettiharhaa ei tutkittavassa yksikössä 

esiinny. Tämä ei olisi edes mahdollistakaan tutkielmassa esitettyjen teknisten syiden vuoksi. Bud-

jettipaine- ja budjettiharhakysymykset ovat linjassa itse budjettiseurantaan liittyvien havaintojen 

kanssa. 

 

Aikaisemmin luvusta 1.3 esiteltiin tutkielman tavoitteet. Pääasialliset tavoitteet liittyivät ympäris-

tön, budjettiseurannan ja sen asianmukaisuuden tai epäasianmukaisuuden kuvaamiseen. Kirjoittaja 
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katsoo, että näihin tavoitteisiin on tässä tutkielmassa päästy. Tarkoituksena on täten ollut vain kuva-

ta kohdeorganisaatiossa vallinnutta todellisuutta, ei koetella teoriaa tai rakentaa uutta. Sen sijaan 

tutkielmassa on voitu nähdä se, millaisia yhteyksiä kontingenssiteoreettisessa RAPM-tutkimuksessa 

keskeisinä käytetyillä muuttujilla, so. ympäristöllä ja budjettiseurannalla, todellisuudessa on. Tut-

kielmassa voitiin budjettijärjestelmän kuvaamisen, ympäristökomponenttien identifioimisen sekä 

budjettiseurannan kuvaamisen perusteella tehdä johtopäätöksiä siitä, miten budjetteja todella käyte-

tään suoritusarvioinnissa, millaisia muotoja se saa, ja onko suoritusarviointi lopulta asianmukaista 

sekä ympäristötekijät huomioivaa. 

 

Edellä on mainittu, että kirjoittajan mukaan kohdeorganisaatio on asianmukaisen budjettiseurannan 

alainen. Ehkä merkittävin löydös ja johtopäätös on kuitenkin se, että vertikaalisuunnan budjettiseu-

ranta, perinteinen RAPM-tutkimuksen mielenkiinnon kohde, ei olekaan lopulta ongelma. Ongel-

maksi muodostuvatkin käytännössä budjettiprosessin organisoimattomuus, sisäinen, eli vaakasuun-

tainen ja funktioittainen yhteensovittaminen, sekä teknisenä näkökohtana: liian pitkä aikaviive bud-

jettien muotoilussa. Ongelman tästä tekee kirjoittajan mielestä se, että haastateltavat kokevat epä-

asianmukaisen budjettiseurannan seurausvaikutuksista johtuvaa paineentunnetta. Tämä paineentun-

ne ei kuitenkaan synny niistä tekijöistä, joista perinteinen RAPM-tutkimus on ollut kiinnostunut: 

budjetista vastuullisia tahoja arvioidaan budjetin perusteella riippumatta ympäristöstä tulevista vai-

kutuksista.  

 

Viitaten luvussa 1.3 olleeseen kuvioon 1, noudattelee kohdeorganisaatioon budjettiseuranta tapah-

tumasarjaa b). Tämän mukaisesti, kuten edellä todettiin, toimii kohdeorganisaatio ympäristössä, 

joka aiheuttaa epävarmuutta, mutta toisaalta epävarmuutta aiheuttavat muutokset ja niiden selitykset 

hyväksytään käytännön budjettiseurannassa. Koska kohdeorganisaation haastateltavilla ei esiintynyt 

epäasianmukaisen budjettiseurannan vaikutuksia, voisi päätellä, että budjettiseuranta on asianmu-

kaista. Johtopäätelmä ei ole kuitenkaan aukoton ja toimii oikeastaan täten lähinnä yksinkertaistuk-

sena RAPM-teorian perusajatuksen ja tehtyjen havaintojen välillä. Tämä johtuu siitä, että vaikka 

tutkielman johtopäätöksinä voidaan todeta budjettiseurannan olevan asianmukaista, ilmenee aineis-

tosta mahdollisen paineentunteen synnyttäjien olevan muita kuin sellaisia seikkoja, joita RAPM-

teoriassa ja –tutkimuksessa on pääasiassa käsitelty. 

 

Valtaosa siitä tutkimuksesta, johon tutkielma perustuu, on syntynyt aikakautena, jolloin on haluttu 

rakentaa teoriaa budjetteihin perustuvasta suoritusarvioinnista. Kyse on ollut pääasiassa siitä, että 

on haluttu löytää sellaiset budjettiseurantatyylit, joita voitaisiin pitää yleispätevinä ohjeina budjetti-
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en oikeaoppisesta käytöstä suunnittelussa ja erityisesti valvontavaiheessa. Kontingenssiteoreettises-

sa viitekehyksessä tähän on lisätty vielä ympäristötekijät, jotta on voitu rakentaa dynaamisempi ja 

todellisuutta paremmin vastaava malli. Kirjoittajan näkemyksen mukaan tällainen tutkimus, joka on 

pääasiassa ollut johdon laskentatoimen tutkimuksen piirissä yleistä, on erittäin lähellä yleistä johta-

mistyylikeskustelua. Siksi tämä tutkielma on tehty johtamistieteiden tutkielmana. 

 

RAPM-tutkimuksen ja -teorian lähtökohdista ja tämän tutkielman löydöksistä päätellen kirjoittajalle 

vahvistui tiedoksi se latentti aavistus mikä oli olemassa jo tutkielman aloitushetkellä: RAPM-

teorianmuodostuksessa tehdyt pelkistykset ovat varsin jyrkkiä ja toisaalta todellisuuden ilmiöt mik-

rotasolla niin monisäikeisiä, että selkeää johdonmukaisuutta ei todennäköisesti saada tutkielman ja 

aikaisemman teorian välillä. Tutkielma on kuitenkin ollut kaikessa ainutlaatuisuudessaan mielen-

kiintoinen kokemus ja herättänyt ajatuksia asioista, joista on varmasti hyötyä arkielämän ongelmia 

kohdattaessa. Kirjoittaja näkee edelleen, että tutkielmassa käsiteltyä tutkimusperinnettä olisi mie-

lenkiintoista jatkaa tulevaisuudessa suorittamalla positivistiseen tutkimusotteeseen perustuva kvan-

titatiivinen tutkimus ja pistää RAPM-teoria todelliseen kokeeseen. 
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LIITE 1 HAASTATTELURUNKO JA KYSYMYKSET 
 

Teemahaastattelurunko ja kysymykset 
 
1. Haastateltava 
 

 Kertokaa kuka olette? 
 Mitä teette organisaatiossa? 

 
2. Budjettijärjestelmä ja organisaation ympäristö 
 

a) Yleistä 
 
 Mikä on roolinne budjetoinnissa? Onko oma vastuualueenne määritelty tarkoin tai 

muuten rajattu tarpeeksi selvästi?  
 Onko tämä taho, jolle olette budjetista vastuussa, vaikuttanut budjettivastuualueesee-

si? 
 Millainen on budjetointitilanne? 

 
b)   Ulkoinen Ympäristö  
 
 Miten kuvailisitte yksikön ulkoista ympäristöä? 
 Mitkä liitteessä 2 olevista komponenteista on sellaisia, joiden syy-seuraus-suhteita 

on vaikein tunnistaa budjettiprosessissa?  
 Onko ulkoisesta ympäristöstä tulevia vaikutuksia liikaa aiheuttaen sen, että niitä on 

vaikeata käsitellä/hallita? 
 Mitkä liitteen 2 komponenteista ovat sellaisia, jotka muuttuvat eniten? 
 Näettekö liitteen 2 komponenteilla keskinäisiä riippuvuussuhteita, jotka vaikuttavat 

tuotantotehtävässä onnistumiseen? 
 

c)   Sisäinen ympäristö 
 

 Mitkä liitteen 2 sisäisistä ympäristökomponenteista ovat sellaisia, joilla näette olevan 
eniten vaikutusta budjettiprosessissa? 

 Mikä tuotantoprosessin vaiheista on vaikein hallita ja miten tämä mahdollisesti nä-
kyy budjettiprosessissa? Onko hallittavia tekijöitä liian paljon? 

 Mikä/mitkä sisäisen ympäristön komponenteista muuttuvat eniten eri budjettikausien 
aikana ja mitä on vaikein ennustaa? 

 Mitkä ovat sellaisia ulkoisen ympäristön tekijöitä, jotka vaikuttavat eniten tuotanto-
budjettiin ja eri erien budjetointiin? 

 Miten mahdolliset vaikutukset heijastuvat sisäiseen ympäristöön, esimerkiksi tuotan-
totehtävässä onnistumiseen? 
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3. Budjettiseuranta 
 

a) Yleistä 
 

 Miten luonnehtisitte budjettikauden aikana tapahtuvaa budjettiseurantaa? 
 

b) Tilannetekijät huomioiva suoritusarviointi 
 

 Huomioiko budjettiseurantaa harjoittava taho yksikön ulkoisen ja sisäisen ympäris-
tön muutoksia budjettiseurannassa?  

 Pitääkö budjettiseurantaa harjoittava taho tiukasti kiinni budjettitavoitteista? 
 Tukeutuuko budjettiseurantaa harjoittava taho toisinaan myös muihin toiminnan mit-

tareihin? 
 Koetaanko budjettiseuranta organisaatiossa ohjaavana ja positiivisena asiana vai hai-

tallisena pakkona? 
 

4. Budjettiseurannan asianmukaisuus 
 

a) Budjettipaine 
 
 Kuinka paljon työajastanne vie aikaa budjettiin liittyvien seikkojen pohdinta? 
 Koetteko, että olette toisinaan vastuussa myös sellaisista budjettiin liittyvistä seikois-

ta, joita et kuitenkaan pysty täysin hallitsemaan?  
 Koetteko, että budjetin mukaiset tavoitteet ovat ristiriitaisia todellisuuden ilmiöiden 

kanssa?  
 

b) Budjettiharha 
 

 Koetteko, että budjettiseurantaa harjoittavalla taholla on yhtä paljon tietoa käytös-
sään organisaationne taloudellisesta tehokkuudesta kuin teillä budjettivastuullisina? 

 Koetteko, että organisaationne pääsee kerta toisensa jälkeen vaivatta totuudenmukai-
siin raportteihin?  

 Koetteko, että budjettiseurantaa harjoittava taho luottaa raportoimiinne lukuihin? 
 Koetteko, että budjettitavoitteisiin pääseminen kannustaa tahtomattaan lyhyen tähtä-

yksen tavoitteiden korostamiseen? 
 Joudutaanko budjettitavoitteisiin pääsemiseksi käyttämään toisinaan poikkeuksellisia 

ja ”äärimmäisiä” keinoja? 
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LIITE 2 EPÄVARMUUTTA AIHEUTTAVAT KOMPONENTIT 

 
Organisaatiolle epävarmuutta aiheuttavat sisäisen ja ulkoisen ympäristön tilanne-
tekijät (komponentit) (Duncan 1972, 315). 

Sisäinen ympäristö 

(1) Organisaation henkilöstöön liittyvä komponentti 
 Koulutus ja teknologinen osaaminen 
 Aikaisempi teknologinen ja johtamistaidollinen osaaminen 
 Vuorovaikutustaidot 
 Työvoiman hyötykäyttöön liittyvät seikat 

 
(2) Organisaation toimintaan ja yksikköjakoon liittyvä komponentti 

 Organisaation teknologinen taso/edistyneisyys 
 Funktioiden keskinäinen riippuvuus päivittäisrutiinien hoitamisessa 
 Yksikköjen/osastojen sisäiset konfliktit  
 Yksikköjen/osastojen keskinäiset konfliktit 

 
(3) Organisaation tavoiteasetantaan ja yhtenäisyyteen liittyvä komponentti 

 Organisaation tavoitteet 
 Organisaation yhtenäisyys tavoitteiden saavuttamisessa 
 Organisaation tuotantoprosessin luonne 

 

Ulkoinen ympäristö 

(4) Asiakaskomponentti 
 Tuotteen tai palvelun jakelijat 
 Tuotteen tai palvelun varsinaiset käyttäjät 

(5) Toimittaja- alihankkijakomponentti 
 Uusien materiaalien toimittajat 
 Laitteistojen toimittajat 
 Alihankintaosien toimittajat 
 Työvoiman saatavuus 

(6) Kilpailijakomponentti 
 Kilpailijat toimittajista 
 Kilpailijat asiakkaista 

(7) Sosio-poliittinen komponentti 
 Valtiovallan toimenpiteet ja läsnäolo liiketoiminnassa 
 Yleinen (julkinen) asenne tarkasteltavana olevaa organisaatiota kohtaan 
 Ammattiyhdistysliikkeen rooli organisaatiossa ja suhde organisaation sisäisiin menet-

telytapoihin 

 
 

(8) Teknologinen komponentti 
 Uuden teknologian vaatimus tuotteen tai palvelun tuottamiselle 
 Uuden teknologian hyödyntäminen uusien tai paranneltujen tuotteiden/palveluiden 

valmistamisessa 
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