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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyöni käsittelee sähköisen taloushallinnon hyötyjä eräässä isännöintialan 

yrityksessä. Työ on laadullinen opinnäytetyö. Teoriaosuus koostuu alan kirjallisuu-

desta ja verkkolähteistä, jotta saatiin mahdollisimman laaja ja luotettava pohja teori-

alle. Tutkimusosa toteutettiin sähköpostikyselynä, joka lähetettiin kolmelle toimeksi-

antajayrityksen henkilöstölle. Kaikki vastasivat kyselyyn. 

 

Työn teoriaosassa kerrottiin yleisesti isännöintialasta ja sähköisestä taloushallinnosta. 

Isännöinti on saanut alkunsa 1920-luvulla, jolloin asunto-osakeyhtiölaki on syntynyt. 

Isännöintitoimiston harjoittama taloushallinto ei juurikaan eroa tavallisen yrityksen 

hallinnosta, vaikka isännöitsijätoimiston asiakkaina ovatkin yleensä asunto-osake- ja 

kiinteistöyhtiöt.  

 

Tutkimuksen avulla saatiin selville, että sähköinen taloushallinto isännöintialalla on 

nykyaikaa ja sen tuoma hyöty näkyy toimeksiantajayrityksen asiakasmäärän kasvussa, 

rutiinitöiden vähentyessä voi keskittyä kokonaisvaltaisesti päivän olennaisiin työteh-

täviin. 
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The purpose of this thesis was to find out advantages of electronical financial admin-

istration in an one real estate management office. Thesis is qualitative. The thesis con-

sists of a theoretical part and an empirical part. In the theoretical part real estate man-

agement literature and internet website references is examined. The empirical part was 

achieved by e-mail research. The research was sent to three employees of the company 

and all of them answered that. 

 

In the theoretical part general information of real estate management and also elec-

tronical financial administration was examined. The roots of real estate management 

are in early 1920s. In the 1920s was the law of housing cooperative accomplished. 

Financial administration of real estate management doesn’t differ from the financial 

administration of ordinary companies. 

 

As the end result of the thesis was that electronical financial administration meets to-

day’s needs in real estate management and its benefits are reflected in the growing 

number of customers in the client company. 
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1 JOHDANTO 

Alati sähköistyvässä yritysmaailmassa myös taloushallintoa helpottavia ohjelmistoja 

on tuotu markkinoille vuosien aikana. Sähköisen taloushallinnon tarkoitus on helpot-

taa ja nopeuttaa alansa ammattilaisten työurakkaa. Etätyötä tekevälle 2010-luvun säh-

köinen toimintatapa ja sen jatkuva uudistus on pelastus. Raportointi yritysten sidos-

ryhmien välillä onnistuu sähköisesti joko sähköpostilla tai jakamalla internetissä salat-

tujen yhteyksien kautta. Nykyään on mahdollista tehdä myös allekirjoituksia sähköi-

sesti käyttäen verkkopankkitunnuksia mutta tähän vaaditaan jo kehittyneempää tek-

niikkaa. 

 

Suoritin työharjoitteluni eräässä satakuntalaisessa isännöintialan yrityksessä. Työpai-

kalla toimin sekä isännöinnin että taloushallinnon parissa. Valitsin sähköisen talous-

hallinto-ohjelmiston hyötyjen tutkimisen opinnäytetyöni aiheeksi sen ajankohtaisuu-

den takia. Joulukuussa 2015 hyväksyttiin uudistunut kirjanpitolaki, jota piti alkaa nou-

dattamaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella tai sen jälkeen. Uudistus oli kaksijakoinen, 

toisaalta helpottava ja toisaalta taas teknologianeutraali. Lakiuudistuksella pyrittiin 

helpottamaan mikro- ja pienyritysten kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista poista-

malla ja vähentämällä lakisääteisiä määräyksiä. Lakiuudistus ei kuitenkaan kohdistu-

nut kirjanpidon toteutustapaan, joka antaa vapaat kädet sen suhteen, toteutetaanko kir-

janpito paperisena vai sähköisenä. Tämä uudistus kuitenkin mahdollistaa sähköisen 

taloushallinnon toteuttamisen helpommin, kun laista on poistettu tätä rajoittavat pykä-

lät. (Taloushallintoalan tradenomit ry www-sivut 2016.) Suurin osa toimeksiantajayri-

tykseni asiakaskunnasta koostuu asunto-osakeyhtiöistä ja näin ollen uudistus kosketti 

myös näiden kirjanpitoa ja varsinkin tilinpäätöksen laatimista.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää sähköisen taloushallinto-ohjelmiston hyötyjä 

eräässä isännöintialan yrityksessä. Työssäni pyrin löytämään vastauksia seuraaviin ky-

symyksiin: 

- Mitä hyötyjä sähköisestä taloushallinto-ohjelmistosta on ollut entiseen ohjel-

mistoon verrattuna? 

- Onko sähköisessä ohjelmistossa jotain kehitettävää? 

 

Tutkimuksen tarkoitus on vertailla toimeksiantajayrityksen nykyistä sähköisen talous-

hallinnon ohjelmistoa entiseen ja lisätä kirjoittajan omaa osaamista. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, koska 

tutkimus tehdään jo olemassa olevan tiedon ja käytössä olevan taloushallinnon ohjel-

miston pohjalta ja näin ollen pyritään saamaan kokonaisvaltainen ja syvempi käsitys 

tutkittavasta aiheesta. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuk-

sen menetelmä, jonka avulla pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti kohteen laa-

tua, merkityksiä ja ominaisuuksia. (Jyväskylän yliopiston www-sivut 2015.) Tutki-

musaineisto muodostuu alan kirjallisuudesta sekä laista, joista keskeisimpinä kirjanpi-

tolaki (Kirjanpitolaki 1336/1997) ja asunto-osakeyhtiölaki (Asunto-osakeyhtiölaki 

1599/2009). Kirjalliset lähteet painottuvat isännöinnin yleiskuvaan sekä sähköiseen 

taloushallintoon. 

1.3 Aineistonkeruu 

Kirjallisuuden pohjalta laaditaan kysely toimeksiantajayrityksen henkilöstölle käytän-

nön sähköisestä taloushallinnosta. Kyselyllä tarkoitetaan aineistonhankintamentel-

mää, jossa tarkkaan valikoidulta ihmisjoukolta kysytään vastauksia samoihin kysy-

myksiin. Kysely on toteutettavissa monilla eri tavoilla. Kyselyä voidaan analysoida 

määrällisesti ja laadullisesti sen muodosta riippumatta. (Jyväskylän yliopiston www-
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sivut 2015.) Toimeksiantajayrityksen henkilöstöä oli vaikea koota samanaikaisesti 

haastateltavaksi joten päädyin teettämään heille sähköpostikyselyn. 

 

Koska sähköinen taloushallinto on aiheena laaja, käsittelen taloushallinnon eri osa-

alueita pintapuoleisesti toimeksiantajayrityksen henkilöstön näkökulmasta sisältäen 

myös omaa näkemystäni, sillä työskentelen kyseisessä yrityksessä. Tutkimuksen voi-

daan katsoa sisältävän myös havainnointia, joka tarkoittaa aineistonhankintamenetel-

mää, jossa kootaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä seuraamalla sitä sekä tekemällä tästä 

samalla havaintoja (Jyväskylän yliopiston www-sivut 2015.)  
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2 ISÄNNÖINTIALA 

2.1 Yleistä 

Isännöinnin historia ulottuu vain 1920-luvulle asti, jolloin asunto-osakeyhtiölaki syn-

tyi. Laissa ei kuitenkaan määritelty isännöitsijän asemaa eikä sen tehtävistä ollut eril-

listä mainintaa. Käytännössä isännöitsijää pidettiin tuohon aikaan taloyhtiön toimitus-

johtajana, koska asunto-osakeyhtiöön sovellettiin myös osakeyhtiölakia. Osakkaiden 

varallisuuden turvaaminen ja kehittäminen oli yksi isännöinnin tärkeimmistä tehtä-

vistä. Isännöinnin ammattimaistuminen tapahtui 1950-luvulla. Näistä hetkistä tähän 

päivään isännöinti on kehittynyt ja useampia isännöintiyrityksiä on perustettu. (Kiin-

teistöalan Kustannus 2014, 19-23.) 

 

Isännöitsijän yleisiin tehtäviin kuuluu 

• huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta, 

• hoitaa muuta yhtiön päivittäistä hallintoa yhteistyössä yhtiön hallituksen 

kanssa, 

• vastata siitä, että yhtiön kirjanpito hoidetaan lainmukaisesti, 

• vastata, että varainhoito järjestetään luotettavalla tavalla ja 

• antaa hallitukselle ja sen jäsenille tietoja, jotka ovat tarpeellisia hallituksen teh-

tävien hoitamiseksi. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

Isännöitsijälle saattaa kuulua myös muita tehtäviä, jotka eivät kuulu asunto-osakeyh-

tiölain määrittelemiin yleisiin tehtäviin. Nämä muut tehtävät ovat sopimuksenvaraisia 

isännöitsijän ja taloyhtiön välillä. Taloyhtiö voi esteittä palkata isännöitsijän myös hoi-

tamaan muita tehtäviä taloyhtiön puolesta. (Laki24 www-sivut 2018.) 

 

Isännöintiliiton mukaan isännöintiyrityksiä on Suomessa noin 700 ja itse isännöintiala 

työllistää noin 5000 henkilöä. Vaikka isännöitsijä onkin yleensä taloyhtiön kiinteis-

tönhallinnon ja kiinteistön ylläpitoon liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaja, seisoo 

isännöitsijän takana joukko taloushallinnon osaajia. Isännöintialan taloushallinto koh-

distuukin asumisyhteisöjen talouden hoitoon, reskontraan ja vuokrankantoon sekä 
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kirjanpitoon. Asumisyhteisöjä on asunto-osakeyhtiö, asunto-osuuskunnat ja kiinteis-

töosakeyhtiöt. (Isännöintiliiton www-sivut 2018.) 

2.2 Asunto-osakeyhtiö 

Asunto-osakeyhtiöstä käytetään myös nimitystä taloyhtiö. Kyseessä on osakeyhtiön 

erityismuoto. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys määrittelee yhtiön tarkoituksen. ”Yh-

tiön tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, 

jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet 

on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneis-

toiksi.” (Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009, 1 § 2). 

 

Kuten normaalin osakeyhtiön toiminnassa, ylin päättävä elin on yhtiökokous, tämä 

pätee myös asunto-osakeyhtiössä. Yhtiökokoukseen osallistuminen on tärkeää, mikäli 

haluaa päästä vaikuttamaan yhtiön asioihin. (Rantanen & Viiala 2015, 11.) Yhtiöko-

kouksessa valtaa käyttävät osakkeenomistajat tai heidän valtuutettunsa ja jokaiselle on 

äänioikeus. Osakkeenomistajan äänimäärän ja sen jakautumisen määrittelee taloyhtiön 

yhtiöjärjestys. Uudessa asunto-osakeyhtiölaissa määritellään, että yksi osake tuottaa 

osakkaalle yhden äänen yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä 

saattaa kuitenkin olla mainintana, että jokainen osakeryhmä tuottaa vain yhden äänen. 

(Kiinteistölehden www-sivut 2017.) Tästä saa sellaisen käsityksen, että ne osakkeen-

omistajat, joilla on osake-enemmistö yhtiökokouksessa, ovat äänestyksissä etulyönti-

asemassa. Siksi uusi asunto-osakeyhtiölaki määrittää äänirajoituksen eli äänileikkurin 

näitä äänestystilanteita varten. Äänileikkurilla tarkoitetaan osakkeenomistajan tai hä-

nen valtuutetun oikeutta käyttää hänellä olevista äänistä enintään viidesosaa kaikkien 

kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. (Kiinteistöleh-

den www-sivut 2015.)  

 

Yhtiökokous valitsee yhtiölle hallituksen. Hallituksen tehtävänkuvaan kuuluu yhtiön 

hallinnon ja muun toiminnan asianmukainen pyörittäminen. Myös yhtiön rakennusten 

kunnossapito on hallituksen vastuulla. Kunnossapitovastuu on tarkasti määritelty 

osakkeenomistajan ja taloyhtiön välillä. Vaikka asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, 

että hallituksen tulee huolehtia yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta, ei tämä 
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tarkoita sitä, että hallituksen jäsenet itse huolehtisivat kirjanpidosta ja varainhoidosta. 

Hallitus voi näin ollen ulkoistaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon isännöintitoimis-

tolle. Hallituksella on valvontavastuu yhtiön taloushallinnon asianmukaisesta järjestä-

misestä. (Asunto-osakeyhtiölaki, 7 § 2.)  

2.3 Yhtiövastike 

Asunto-osakeyhtiö elää ympärivuotista elämäänsä siinä missä tavallinen yrityskin. 

Yhtiöön kohdistuu siis erilaisia menoja. Menot voivat aiheutua muun muassa kiinteis-

tön hankinnasta ja rakentamisesta johtuen, käytöstä ja kunnossapidosta sekä kiinteis-

töön ja rakennuksiin kohdistuvista perusparannuksista, lisärakentamisesta tai lisäalu-

een hankkimisesta. Jotta yhtiö pystyisi kattamaan nämä menot, tulee sen kerätä osak-

keenomistajilta yhtiövastiketta. Yhtiövastike pitää sisällään hoitovastikkeen sekä mah-

dolliset pääomavastikkeet sekä erillisvastikkeet tai käyttökorvaukset. Taloyhtiö voi 

myös kerätä erillistä käyttökorvausta, esimerkiksi vesimaksuennakkoa ja kaapelitele-

visiomaksua.  Yhtiövastikkeen maksuperuste määräytyy joko osakkaiden huoneistojen 

lattiapinta-alan, osakkeiden lukumäärän tai jyvitettyjen pinta-alojen mukaan. Yhtiö-

järjestys määrittelee maksuperusteen. (Kiinteistöalan Kustannus 2014, 77-79.) 

 

Yhtiöön saattaa kohdistua suuriakin korjaus- ja perusparannustöitä sekä lisärakenta-

mista. Remontit ovat mittavia ja niiden kustannukset saattavat nousta satoihin tuhan-

siin euroihin. Pelkkä osakkailta kerätty yhtiövastike ei välttämättä riitä kattamaan re-

monttien kustannuksia, jolloin yhtiön pitää nostaa taloyhtiölaina. Lainasta vastaavat 

osakkaat maksavat yhtiölle yhtiövastikkeeseen sisällytettyä pääomavastiketta joka 

tunnetaan myös nimellä rahoitusvastike. Kuten aiemmin mainitsin, yhtiöjärjestys mää-

rittelee yhtiövastikkeen maksuperusteen. Tämä pätee myös pääomavastikkeeseen. Yh-

tiöjärjestyksessä määritellään myös osakkaan oikeus maksaa lainaosuutensa pois. 

Tämä voi tapahtua joko kerralla tai osissa, myös lainaosuuksien poismaksun ajankoh-

dasta määritellään yhtiöjärjestyksessä. (Kiinteistöalan Kustannus 2014, 80-81.) 
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2.4 Vuokrankanto 

Vuokrankannolla tarkoitetaan vuokrakirjanpidon seuraamista eli osakkaiden maksa-

mien vastikkeiden, käyttökorvauksien ja muiden mahdollisten vuokrien seuraamista. 

Tätä kutsutaan myös vastikereskontraksi. Jotta vuokrakirjanpito voitaisiin pitää ajan 

tasalla, laaditaan apuvälineeksi vuokrankantokirja. Vuokrankantokirja pitää sisällään: 

- huoneistokohtaiset vuokrat kuukausittain ja koko tilikaudelta yhteensä 

- kaikki vuokrat yhteensä kuukausittain ja koko tilikaudelta eriteltyinä. 

 

Vuokrankantokirjan perusidea on toimia tarkkailuvälineenä ja on suoraan yhteydessä 

kirjanpitoon vastaavien tilien kanssa. Huoneistokohtaiset saatavat voidaan selvittää 

välittömästi vuokrankantokirjasta, mikä helpottaa saatavien perintää reaaliaikaisesti. 

(Kiinteistöalan kustannus 2014, 58-59.)  
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3 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 

3.1 Yleistä taloushallinnosta 

 

Kun puhutaan taloushallinnosta, sekoitetaan se usein laskentatoimen termiin. Kyse on 

kuitenkin laajemmasta kokonaisuudesta ja järjestelmästä. Taloushallinnossa huomioi-

daan esimerkiksi osto- ja myyntilaskujen käsittelyä, palkanlaskentaa, matka- ja kulu-

laskujen käsittelyä, maksuliikennettä ja kirjanpitoa. Taloushallinto on kooste pääkir-

janpidosta, sen edellä mainituista esiprosesseista, raportoinnista ja arkistoinnista.  

(Lahti & Salminen 2014, 16-19.) Pääasiallinen tehtävä taloushallinnolla on huolehtia 

taloudellisista resursseista ja niiden hallinnoinnista sekä luoda raportteja. Raportit vä-

littyvät organisaation kautta eri sidosryhmille, joiden on tärkeää tietää organisaation 

toiminnasta. 

 

 

Kuva 1. Taloushallinnon pääkirjanpito ja sen eri vaiheet (Lahti & Salminen 2008, 17) 
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3.2 Sähköinen taloushallinto 

 

”Digitaalisuudella tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä, siirtä-

mistä ja varastointia sekä esittämistä. Tieto sijaitsee yleensä erilaisissa tietokannoissa 

ja tiedon rakenne määritellään tietokantaohjelmistoilla”, määrittelevät Lahti & Salmi-

nen. 

 

Automatisoitu kirjanpito ja sen eri prosessit ilman paperia ovat digitaalisen taloushal-

linnon pääpiirre. Tätä voidaankin kutsua myös automaattiseksi taloushallinnoksi. Pe-

rustana on, että taloushallinnon eri materiaaleja ja prosessivaiheita voisi tarkastella yli 

yritys- ja sidosryhmärajojen. Täydelliseen digitaaliseen taloushallintoon pyrkiessä tu-

lee kaikki taloushallinnon eri tietovirrat pyrkiä hoitamaan sähköisesti asiakkaiden, toi-

mittajien, viranomaisten, rahoittajien, henkilöstön ja muiden mahdollisten sidosryh-

mien kanssa. (Lahti & Salminen 2014, 24.) 

 

Automaattisen toiminnan lisääntyessä rutiinitehtävät vähenevät. Myyntilaskujen laati-

minen, suoritusten kohdistaminen, saatavien seuranta ja perintä; tästä ketjusta suurin 

osa voidaan automatisoida ja näin ollen vähentää rutiinityötä. Sähköiset ostolaskut voi-

daan lähettää edelleen hyväksyttäväksi, minkä jälkeen ne kirjautuvat automaattisesti 

maksujärjestelmään ja sieltä kirjanpitoon sekä tallentuvat sähköiseen arkistoon. Auto-

maation avulla yritykset voivat säästää erilaisissa kustannuksissa. (Mäkinen & Vuorio 

2002, 14-18.) 
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Kuva 2. Kuvaus kohdeyrityksen taloushallinnosta. 

 

Kohdeyritykseni taloushallinto muodostuu sähköisestä laskuttamisesta, kirjanpidosta, 

ostoreskontrasta sekä vastike- ja vuokraseurannasta. Kohdeyrityksen laskuttaminen 

koostuu vuokra- ja vastikelaskuttamisesta, vesilaskutuksesta, yleislaskutuksesta ja pe-

rinnästä. Yleislaskut koostuvat erilliskustannuksista, esimerkiksi taloyhtiöön tehdystä 

korjaushankkeesta. Osakkaiden osuudet hankkeesta lasketaan yhtiöjärjestyksen mää-

rittelemällä tavalla ja taloyhtiö laskuttaa nämä osakkailta. Laskutuksesta vastaa 

yleensä kirjanpitäjä tai kiinteistösihteeri isännöitsijän konsultaatiolla. Sähköisen oh-

jelmiston myötä laskuttaminen on nopeampaa ja automatisoitua. 

 

Ostoreskontra on hoidettavissa niin kirjanpitäjän kuin isännöitsijänkin puolesta. Osto-

reskontralla tarkoitetaan taloyhtiöihin kohdistuvien ostolaskujen käsittelyä. Ostolas-

kuja tulee lähestulkoon päivittäin, joko konkreettisesti postissa tai verkkolaskuina. 

Normaalista poikkeavat laskut kuten esimerkiksi sähkö- ja lvi-korjauslaskut hyväksy-

tetään isännöitsijän kautta. Laskut laitetaan maksuun ja arkistoidaan, joko mappeihin 

tai sähköisesti. Tämä on ollut aiemmin aikaa vievää mutta sähköistyminen on helpot-

tanut taakkaa. Avaan ostolaskujen käsittelyä tarkemmin tutkimuksessa.  

 

Kohdeyrityksen kirjanpitoa eli asiakasyhtiöiden kirjanpitoa valvoo ja hoitaa kirjanpi-

täjä tai kiinteistösihteeri. Yhtiöiden kirjanpito tehdään kuukausittain eikä jätetä roik-

kumaan pitkiksi ajoiksi. Kirjanpito toteutetaan kirjanpitolain (Kirjanpitolaki 
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1336/1997), kirjanpitoasetuksen (Kirjanpitoasetus 1752/2015) ja pien- ja mikroyrityk-

sen tilinpäätöstä koskevan asetuksen mukaisesti. 

 

Vuokra- ja vastikeseurantaa hoidetaan viikoittain. Koko kohdeyrityksen henkilöstö voi 

toteuttaa vastikkeiden seurantaa mutta maksumuistutuksista vastaa taloushallinnon 

henkilöstö. Mikäli vastikkeita tai vuokria ei ole määrättyyn eräpäivään mennessä suo-

ritettu taloyhtiön tilille, lähetetään tästä maksumuistutus. Pahimmassa tapauksessa jat-

kuva vastikkeiden laiminlyönti voi johtaa jopa huoneistoon haltuunottoon, tätä ennen 

kuitenkin hallituksen pitää puuttua peliin ja laittaa varoitus. Haltuunotosta päättää lo-

pulta yhtiökokous.   
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4 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 

4.1 Kirjanpito 

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on kirjanpitovelvollinen. Kirjan-

pitovelvollisia ovat mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyh-

tiöt, yhdistykset, asumisoikeusyhdistykset ja säätiöt. Osakeyhtiön erityismuodot, 

asunto-osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö, ovat myös kirjanpitovelvollisia, vaikka ei-

vät harjoita tuloksellista liiketoimintaa. Kirjanpito tulee hoitaa laissa määritetyllä ta-

valla. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 1 § 1.) 

 

Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumien menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä oi-

kaisu- ja siirtoerät, jokainen omille tileilleen. Kirjanpitotilien sisältö tulee pysyä jatku-

vasti samana. Näistä tileistä tulee olla kultakin tilikaudelta luettelo, mistä käy ilmi kul-

lekin tilille tehdyt kirjaukset (Kirjanpitolaki, 2 § 1-2.) Tätä nimitetään tililuetteloksi eli 

tilikartaksi. Tililuettelosta tulee selvitä tilikohtaisesti, mitä tapahtumia sinne on kirjattu 

ja mihin tilit päätetään tuloslaskelmassa ja taseessa. Tililuettelot voivat vaihdella lii-

ketoiminnasta riippuen. (Taloushallintoliiton www-sivut 2018.) Taloyhtiöillä on omat 

tililuettelonsa, joiden tilit on nimetty niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tilikartta 

voi olla hyvinkin laaja, kun kaikki liiketapahtumat kirjataan omille tileilleen. Taloyh-

tiöiden tilejä voi olla esimerkiksi pankkitili, jossa seurataan vain pankkitilin tapahtu-

mia ja hoitovastikkeiden tili, missä nähdään kaikki hoitovastikkeisiin kohdistuvat ta-

pahtumat. 

 

Kirjanpidon kirjaukset perustuvat päivättyihin ja numeroituihin tositteisiin, joiden teh-

tävä on todentaa liiketapahtuma. Tositteet jakautuvat meno- ja tulotositteiksi. Me-

notositteiksi luetaan esimerkiksi erilaiset kuitit ja laskut sekä maksu- ja muistiotosit-

teet, tulotosite voi olla tiliote. Tositteet ovat osa säilytettävää kirjanpitoaineistoa. (Kir-

janpitolaki, 2 § 5.) Muita kirjanpitoaineistoja ovat päivä- ja pääkirjat, joista varsinai-

nen kirjanpito muodostuu. Päiväkirjan kirjaukset menevät tositenumeroinnin mukai-

sesti aikajärjestyksessä, kun taas pääkirja muodostuu ryhmiteltyjen kirjanpitotilien 

mukaiseen asiajärjestykseen. (Heinonen 2012, 23.) Kohdeyritykseni eli isännöintitoi-

miston tositteita ovat taloyhtiöihin kohdistuvat laskut, kuitit ja tiliotteet. Yleisimpiä 
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yhtiön menoja ovat sähkö- ja vesilaskut, erilaiset lvi- ja sähkökorjauslaskut sekä kiin-

teistönhuoltoyrityksen laskut, perustuen omaan havainnointiini. Taloyhtiöin tulot 

muodostuvat muun muassa osakkeenomistajien maksamista hoitovastikkeista ja käyt-

tökorvauksista sekö vuokrista, esimerkiksi taloyhtiön omistamien autopaikkojen 

vuokrista. Hoitovastikkeiden lisäksi osakkeenomistajat voivat suorittaa yhtiölle 

pääomavastiketta eli rahoitusvastiketta. 

 

4.2 Tilinpäätös 

Juoksevaa kirjanpitoa tehdään koko tilikauden ajan, jonka pituus on yleensä 12 kuu-

kautta. Tilikauden päätyttyä juoksevasta kirjanpidosta johdetaan tilinpäätös. 

Tilinpäätös pitää sisällään: 

- taseen tilinpäätöspäivältä, joka kuvaa taloudellista asemaa; 

- tuloslaskelman, joka kuvaa tuloksen muodostumista; 

- rahoituslaskelman, joka kuvaa varojen hankintaa ja niiden käyttöä; sekä 

- liitetiedot, joka on taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteeksi laa-

dittu. 

- kunkin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä tulee esittää vas-

taava tieto edelliseltä tilikaudelta niin sanotuksi vertailutiedoksi. (Kir-

janpitolaki, 3 § 1.)  

 

Kun kyseessä on julkinen osakeyhtiö, suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä 

yhteisö, tulee tilinpäätöksen liitteeksi laatia toimintakertomus. Taloyhtiöiden toimin-

takertomus muodostuu yhtiön perustiedoista, taloudellisista tiedoista, energiankulu-

tustiedoista sekä korjaustarpeesta. (Asunto-osakeyhtiölaki, 10 § 5.) 

4.3 Kohdeyrityksen tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös 

Suurinosa kohdeyritykseni isännöitävistä kohteista ovat pienyrityksen piiriin kuuluvia 

yhtiöitä, joiden tilinpäätösten laatimisessa käytetään PMA asetusta eli asetusta pien- 

ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista. Tämä pienyrityksen tilinpää-

tös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja tilinpäätöksen liitetiedoista, johon on 
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koottuna olennaiset liiketapahtumat tekstimuotoon tai eritellään tuloslaskelman ja 

tase-erien lukuja. Tilinpäätöksessä tulee olla myös maininta, että tilinpäätös on laadittu 

juuri tätä asetusta noudattaen. (PMA 1753/2015, 1 § 1.) 

 

 

 
Kuva 3. Kiinteistön tuloslaskelmakaava. (Domus) 

 

Kiinteistön tuloslaskelmassa esitetään ensimmäisenä kiinteistön tuotot, kuten hoito-

vastikkeet ja käyttökorvaukset ja nämä tuotot kerätään yhtiön osakkailta ja asukkailta. 

Tulojen jälkeen käsitellään mahdolliset luottotappiot ja oikaisuerät. Luottotappioiksi 

kirjataan esimerkiksi vuokrasaamiset, joita yhtiö ei saa perittyä vuokralaisen tekemän 

konkurssin takia. Näiden erien jälkeen esitetään kiinteistön hoitokulut ja yhtiön suu-

rimmat menoerät. Hoitokuluiksi luetaan muun muassa hallinto-, siivous- ja sähkö-

kulut. Tuottojen ja hoitokulujen erotuksesta muodostuu yhtiön hoitokate, josta voidaan 

käyttää nimitystä myös käyttökate eli tuloslaskelman välisumma. (KILA 2010) 

 

 

Poistot ja muut arvonalentumiset on vuorossa seuraavaksi. Asunto-osakeyhtiöiden tar-

koituksena ei suinkaan ole tuottaa voittoa, joten poistot ovat yksi tuloksen 
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muokkaamisen keino. Irtaimen käyttöomaisuuden poisto on 0-25 % ja asuinrakennus-

ten 0-4 % hankintamenon menojäännöksestä. Poistoja voidaan tehdä vain niiden enim-

mäisprosenttien puitteissa. Kulumattomasta omaisuudesta ei kuitenkaan tehdä vuotui-

sia poistoja, näitä ovat esimerkiksi maa-alueet ja arvopaperit. (Tomperi, S. 2014, 36-

38.) 

 

 Rahoitustuottoja ja -kuluja käsitellään poistoerien jälkeen. Rahoitustuotot muodostu-

vat osakkaiden maksamista pääoma- eli rahoitusvastikkeista. Näillä katetaan esimerksi 

remontin takia otetun pankkilainan kuluja lyhennyksineen ja korkoineen. Tämän jäl-

keen muodostuu toinen välisumma eli voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja ve-

roja. Lopullinen tilikauden voitto tai tappio saadaan laskettua, kun kaikki tilikauden 

tuotot ja kulut on saatu kirjattua, tästä voidaan käyttää myös nimitystä tilikauden yli- 

tai alijäämä. (KILA 2010.) 
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Kuva 4. Kiinteistön tasekaava. (Domus) 

 

Tase jakaantuu vastaavaan ja vastattavaan puoleen. Yhtiön omaisuus ja muut varat 

esitetään vastaavaa- puolella ja vastattavaa- puolella esitetään yhtiön oma pääoma sekä 

velat. Yhtiön omaisuus ja varat jaetaan vielä erikseen pysyvillä ja vaihtuvilla vastaa-

villa. Omistuksessa olevat kiinteistöt ja maa-alueet katsotaan pysyväksi vastaavaksi ja 

vaihtuvia vastaavia ovat puolestaan esimerksi yhtiön pankkitileillä olevat varat sekä 

lyhyet- ja pitkäaikaiset saamiset. (Kirjanpitoasetus, 1 § 6.) 

 

Vastattavaa- puolen oma pääoma jakaantuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. 

Sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, rakennusrahasto ja arvonkorotusrahasto. 

Sidottu oma pääoma ei ole yhtiön menoihin käytettävissä olevaa rahaa, vaan se on 

sidottu muualle. Rakennusrahasto on sidottu kiinni kiinteistöön. Siitä käy ilmi, kuinka 

paljon osakkaat ovat sijoittaneet rakennukseen alun perin. Rakennusrahasto syntyy 
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samanaikaisesti asunto-osakeyhtiön kanssa. Mikäli rakennusrahastoa halutaan kartut-

taa, voi yhtiö esimerkiksi myydä omistamiansa huoneistoja tai siirtää vapaan pääoman 

rahastoja rakennusrahastoon, kun niille ei enää ole käyttöä. (KILA, 2010.)  

 

Muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pää-

omaa (Asunto-osakeyhtiölaki, 10 § 1). Muita rahastoja ovat muun muassa lainanly-

hennysrahasto, johon voidaan rahastoida tietty osa osakkaiden maksamista rahoitus-

vastikkeista tai lainaosuussuorituksista. Tällöin niitä voidaan sieltä käyttää pankkilai-

nojen pääoman lyhentämiseen. Tämä toimenpide vaatii kuitenkin joko yhtiöjärjestyk-

sen määräyksen tai yhtiökokouksen päätöksen rahoitusvastikkeiden ja lainaosuussuo-

ritusten rahastointiin. (KILA, 2010.) 

 

 Oman pääoman jälkeen esiintyy tilinpäätössiirtojen kertymä sekä pakolliset varauk-

set. Tilinpäätössiirtojen kertymää ovat muun muassa mahdolliset poistoerot sekä eri-

laiset verotusperäiset varaukset, kuten asuintalovaraus. Taseen viimeisenä eränä on 

vieras pääoma, joka jakautuu lyhyt- ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan. Lyhytai-

kaista vierasta pääomaa on esimerkiksi ostovelat ja pitkäaikaista lainat rahoituslaitok-

silta. (Kirjanpitoasetus, 1 § 6.) 
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5 SÄHKÖISEN TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN HYÖDYT 

 

Tutkimukseni perustuu kohdeyritykseni eli erään isännöintitoimiston sähköiseen ta-

loushallintoon. Isännöintitoimisto hoitaa isännöitävien kohteidensa juoksevaa hallin-

toa ja talouden seurantaa eli taloyhtiöiden hallintoa. Tutkimuksessani käsittelen talo-

yhtiöiden myynti- ja ostoreskontraa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta 

toimeksiantajayritykseni henkilöstön sekä oman näkemykseni kannalta tarkastellen 

nykyistä, sähköistä taloushallinnon ohjelmistoa verrattua edelliseen ohjelmistoon. 

5.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on eräs satakuntalainen isännöintitoimisto, jolla on 65 

isännöitävää kohdetta.  Yrityksessä työskentelee 2 isännöitsijää ja 2 taloushallinnon 

henkilöä. Yritys on vastikään siirtynyt käyttämään sähköistä kiinteistöhallinnon ohjel-

maa, joka pitää sisällään sekä isännöinnin että taloushallinnon. Seuraaviksi esittelen 

yrityksen käyttämän nykyisen ohjelman Domuksen sekä aiemman Asteri Isännöinnin 

ja Kirjanpidon. 

5.2 Domus 

Domus on sähköinen kiinteistöhallinnon ohjelma, jonka on kehittänyt Tietoaika Oy. 

Kyseessä on selainpohjainen ohjelmisto. Ohjelman tuotekehitys ja tukipalvelut tuote-

taan Suomessa ja kaikki palvelimet sijaitsevat myös Suomen maaperällä. ”Domus on 

integroitu kokonaisratkaisu, jossa kaikki ohjelmaosat on kehitetty Tietoajassa. Näin on 

saatu aikaiseksi laaja-alainen kiinteistöhallinnon kokonaisratkaisu. Käyttöönotto voi 

alkaa Domuksen peruskokoonpanosta, joka sisältää kaiken oleellisen selkeänä ja help-

pokäyttöisenä kokonaisuutena.” kertovat Tietoajan www-sivut. Kyseessä on siis mo-

nien ohjelmaosien, kuten sähköisen taloushallinnon, isännöintijärjestelmän, tehtävien-

hallinnan ja toiminnanohjauksen sekä sähköisen viestinnän kokonaisuus. Tietoajan in-

ternetsivut lupaavat selkeän ja johdonmukaisen käyttöliittymän asiakkaalle tehosta-

maan toimintaansa.  
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5.2.1 Domus-isännöintijärjestelmä 

Pelkästään vakiopakettina Domus-isännöintijärjestelmä pitää sisällään kaiken oleelli-

sen selkeänä ja helppokäyttöisenä, ominaisuuksia ovat mm.: 

- kiinteistöhallinto/isännöinti 

- huoltokirja ja muutostöiden käsittely 

- kirjanpito 

- lainaosuuslaskenta 

- vuokra-/vastikelaskutus ja maksuvalvonta 

- e-lasku ja suoramaksu 

- verkkolaskujen lähetysmahdollisuus 

- sähkön, veden ja lämmön laskutus 

- sauna- ja pesutupa- ym. käyttölaskutus 

- pankkiyhteydet (monipankki) 

- tilinpäätösraporttien muodostaminen 

 

Kaikki edellä mainitut ohjelmat ovat kytköksissä toisiinsa, näin ollen järjestelmäte-

hokkuus on taattu. (Tietoajan www-sivut 2018.) Toimeksiantajayritys käyttää edellä 

mainittua vakiopakettia jokapäiväisessä toiminnassaan.  

5.2.2 Domus-sähköinen taloushallinto 

Sähköinen taloushallinto toimii työntekijöiden työajan säästön apuvälineenä ja pol-

kuna entistä joustavampiin työmenetelmiin. Tämän integroidun kokonaisuuden tuo-

mia etuja ovat mm. pilvipalveluasiakkaiden mahdollisuus harjoittaa toimintaa eri paik-

kakunnalta käsin, tositteiden tallennus palvelimelle, arkistotilan ja työajan säästymi-

nen ja tilintarkastajan työn helpottuminen ja nopeutuminen. (Tietoajan www-sivut 

2018.) Kohdeyrityksessä käytössä on Domus-isännöintijärjestelmän vakiopaketti. 

Tämä sähköinen taloushallinto on vakiokokoonpanoa tukeva lisälaajennus. 

 

 

 



24 

 

Kohdeyritys pyrkii siirtymään sähköiseen toimintaan enemmän. Edellä mainittu lisä-

laajennus mahdollistaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanottamisen sekä paperi-

laskujen skannauksen sähköiseen muotoon maksatusta varten. Ostolaskujen talletta-

minen ja siirto suoraan kirjanpitoon säästää aikaa ja työtunteja. Sähköinen taloushal-

linto, kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen ovat tutkimukseni keskiössä. 

 

5.2.3 Tehtävienhallinta ja toiminnanohjaus sekä sähköinen viestintä 

Tehtävienhallinta toimii isännöitsijätoimiston ja huoltoliikkeiden välisen kaksisuun-

taisen viestinnän apuna sekä informaatiokanavana yhtiöiden hallituksille. Tehtävä-

pyynnöt ja huoltotilaukset onnistuvat tämän ohjelman kautta. Myös perustiedot, kuten 

kiinteistö-, huoneisto-, osakas-, vuokralais- ja talonkirjatiedot löytyvät yhdestä ja sa-

masta paikasta, mikä auttaa kiireistä isännöitsijää. Tämä ohjelma on liitettävissä Do-

muksen pilvipalveluun 

 

Sähköinen viestintä mahdollistaa informaation kulun sidosryhmille reaaliajassa. Talo-

yhtiöille pystyy muodostamaan omia www-sivuja, mihin saa sittemmin liitettyä ta-

loustietoja ja energiakulutuslukemia sidosryhmien nähtäväksi. Hallitusten omat vies-

tintäpaneelit ja sähköposti-ilmoitukset uusista päivityksistä on tehokasta asiakasvies-

tintää. (Tietoajan www-sivut 2018.)  



25 

 

5.3 Asteri 

Asteri on Atsoft Oy Mäkisen kehittämä yritysohjelmien summa. Ohjelmat soveltuvat 

eri yritysten käyttöön alasta riippumatta. Mahdollistaa moniyritysversion eli pystyy 

hoitamaan yhden tai useamman yrityksen tehtävät yhdellä lisenssillä. (Asteri-yleis-

esite) 

 

5.3.1 Asteri Isännöinti 

Asteri Isännöinti-ohjelma on laadittu nimenomaan taloyhtiöiden vastikkeiden, vuok-

rien ja muiden mahdollisten maksujen seurantaan. Asteri Isännöinti-yleisesitteen mu-

kaan ohjelmaan pystyy syöttämään rajattomasti taloyhtiöitä ja näiden alle rajattomasti 

huoneistoja. Isännöinnin toimintoja ovat mm. osakeluettelon ylläpito ja tulostus, ääni-

luettelo, talonkirjaotteet, tilisiirtojen tulostusmahdollisuus, e-lasku ja suoramaksu, las-

kuttajailmoituksen muodostus, reskontra, yhteys Asteri Kirjanpito-ohjelmaan, luke-

malaskutukset, lainaosuuslaskelmat ja isännöitsijäntodistus. (Asteri Isännöinti-yleis-

esite) 

5.3.2 Asteri Kirjanpito 

Asteri Kirjanpito-ohjelma soveltuu kirjanpidon tekemiseen yritysmuotoon katsomatta. 

Mahdollisuus pitämään useamman yrityksen kirjanpitoa, koska jokaisella kirjanpi-

dolla on oma, muista riippumaton tilipuitteensa. Käyttäjä voi vapaasti määritellä tili-

kartan ja tilinpäätösrungon. Tärkeimmän ominaisuudet ovat: 

- moniyrityskäyttöisyys, 

- soveltuvuus eri alojen ammattikirjanpitäjille ja tilitoimistoille, 

- kirjaamisen nopeuttamiskeinoja kuten esimerkiksi pikakirjaukset. (Asteri Kir-

janpito-yleisesite.) 
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5.4 Tutkimus 

Tutkimuksessani selvitin toimeksiantajayrityksen henkilöstöltä sähköisen taloushal-

lintojärjestelmän hyötyjä verrattuna edelliseen ohjelmaan (Asteri).  Tutkimustavaksi 

valitsin sähköpostikyselyn (liite 1), koska se tavoitti parhaiten kaikki kyselyyn osallis-

tuvat eikä vienyt kallista työaikaa. Kyselyyn vastasi koko yrityksen henkilökunta, eli 

kaksi isännöitsijää ja pääkirjanpitäjä. Tuon myös itse omia kokemuksiani esille käyt-

tämästämme järjestelmästä.  

 

Aloitin tutkimukseni tiedustelemalla, miksi toimeksiantajayritys on siirtynyt käyttä-

mään Domus-isännöintiohjelmaa. Kaikki kyselyn vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että 

Asteri-ohjelman käyttö sähköisessä taloushallinnossa koettiin vajavaisemmaksi koko-

naisuudessaan ja hankalammaksi asiakasmäärän kasvaessa. 

 

”Asiakasmäärän kasvaessa edellisen ohjelmiston kapasiteetti alkoi tulla vastaan ja 

paperisten ostolaskujen pyörittely alkoi viedä turhan paljon aikaa. Lisäksi haluttiin 

myös mahdollistaa etätyön tekeminen, joten senkin vuoksi tuli tarve siirtyä sähköiseen 

taloushallintoon.” 

 

Lisäksi Domuksella on valmius myös erilaisiin lisätoimintoihin, kuten tietojen siirtä-

misen taloyhtiöiden kotisivuille. Kiinteistöliitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden pe-

rustaa isännöintiyhtiöillensä omat nettisivut maksuttomana jäsenetuna ajankohtaisilla 

tiedoilla. (Taloyhtiösivujen www-sivut 2018.) Tätä ominaisuutta ei ole kuitenkaan 

otettu vielä käyttöön. Myös tiedon hakeminen eri yhtiöiden välillä onnistuu helpom-

min kuin Asterissa. 

 

”Domuksella pystyi hakemaan tiettyjä tietoja eri taloyhtiöistä samalla haulla, mm. eri 

yhtiöiden hallitusten jäsenten postiosoitteet jne., mikä ei aiemmassa ohjelmassa ollut 

mahdollista.” 

 

Seuraavaksi paneuduimme vertailemaan sähköisen taloushallinnon hyötyjä verrattuna 

aikaisempaan perinteiseen taloushallintoon. Vertailussa kiinnitettiin huomiota osto- ja 

myyntireskontraan, kirjanpitoon ja tilinpäätöksen laatimiseen sekä tilintarkastukseen. 
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Vastauksista kävi ilmi, että Domuksen käytön myötä ostolaskujen käsittely on nopeu-

tunut huomattavasti, sillä kaikkien taloyhtiöiden saapuneet verkkolaskut ovat noudet-

tavissa monipankkiohjelman kautta muutamalla klikkauksella sen sijaan, että ostolas-

kut maksettaisiin yksitellen verkkopankin kautta, kuten aikaisemmin on toimittu. Mo-

nipankkiyhteys on osa Domus-isännöintijärjestelmän perustoimintoja. Ostolaskuihin 

voidaan jo pankkiohjelmassa määritellä kirjanpidon kirjaustilit. 

 

” Laskuja voidaan etsiä ja järjestellä pankkiohjelmasta kätevästi laskuttajan tai mak-

sajan nimen, eräpäivän tai summan perusteella, sekä sen mukaan onko ne maksettu 

vai maksamatta, kirjattu vai kirjaamatta.” 

 

Tämä mahdollistaa sen, että laskut ovat nähtävissä ajasta tai paikasta riippumatta, mikä 

on eduksi sekä etätyössä että isännöitsijän kokoustaessa toimiston ulkopuolella.  

 

Vertailtaessa Asteriin, Domuksen vastikereskontra on automaattisempi ja toimintavar-

mempi. Vastiketavoitteet viedään Domuksessa kuukausittain suoriteperusteisesti kir-

janpitoon, jolloin vastiketavoitteet ovat kirjanpidossa pääsääntöisesti aina oikein. As-

terissa oli käytössä maksuperusteinen vastikereskontra, jossa asiakkaiden maksut koh-

distuivat helposti väärille maksulajeille, ja näiden selvittely vei turhan paljon aikaa.  

 

Kirjanpitoa tehdessä pankkiohjelman kautta tiliöidyt ostolaskut voidaan siirtää auto-

maattisesti kirjanpitoon joko yksittäin tai kaikki kerrallaan eräajona. Ostolaskut voi 

vielä tässä vaiheessa tiliöidä, mikäli niitä ei pankkiohjelmassa ole tiliöity loppuun asti. 

Tämä toiminto vaatii kuitenkin laskun maksajalta jonkinasteista tietämystä kirjanpi-

dosta. Toisaalta pankkiohjelmaan voidaan määritellä kullekin maksunsaajalle oma au-

tomaattinen kirjanpitotili helpottamaan tiliöintiä, mutta laskut saattavat sisältää muita-

kin eri kirjanpitotileille kohdistuvia laskutusaiheita.  

 

Toimeksiantajayritys on siirtynyt Domuksen käyttäjäksi vuoden 2016 lopussa. 

 

”Aikaisemmin jälkilaskelmat, toimintakertomus- ja liitetiedot on tehty excelillä tai 

word:llä” 
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Domus mahdollistaa tilinpäätöstulosteiden, tuloslaskelman, taseen ja talousarviover-

tailun lisäksi myös muiden tilinpäätösraporttien muodostamisen ja muokkauksen, jo-

ten mitään muuta ohjelmaa ei tähän tarvita. Aikaisempana apuohjelmana tilinpäätöstä 

laadittaessa käytettiin excel-ohjelmaa. Jokaiselle taloyhtiölle oli laadittu oma tilinpää-

töspohja excelillä joka sisälsi: 

- kansilehden, 

- sisällysluettelon, 

- toimintakertomuksen, 

- jälkilaskelman, 

- liitetiedot ja 

- tase-erittelyt. 

 

Laskukaavat jälkilaskelmalle ja tase-erittelyille olivat valmiina, jolloin uutta tilinpää-

töstä tehdessä tarvitsi muuttaa vain päivämäärät ja oikeat luvut. Tässä käytettiin apuna 

tietysti Asterista tulostettuja tilinpäätöstulosteita. Tilinpäätösten laatiminen tällä toi-

mintatavalla oli kuitenkin aikaa vievää ja hidasta. Domuksella laadittava tilinpäätös 

raporttimahdollisuuksineen tuo helpotusta kaiken tilinpäätöskiireen keskellä.  

 

 

Tilintarkastusta varten Domuksella pystyy muodostamaan e-tilinpäätösaineiston, joka 

sisältää: 

- laskutuserittelyt (vuokrankanto) huoneistoittain, 

- reskontran, 

- osakeluettelon, 

- tiliotteet, 

- päivä- ja pääkirjat. 

 

Aineisto muodostuu pilvipalveluun, mistä se on kopioitavissa yrityksen käyttämälle 

verkkokovalevylle. Tällöin materiaali on kaikkien työntekijöiden käytössä, mutta 

myös varmuuskopioituna. Aineisto poltetaan myös cd-levylle, joka annetaan tilintar-

kastajille tarkastettavaksi. Päivä- ja pääkirjat avautuvat internetnäkymään ja jokaisen 

tositteen kohdalla on linkki laskukuvaan, oli se sitten skannattu ostolasku tai noudettu 

e-lasku. Aikaisemmin Asterista tulostettiin tarvittavat tilinpäätöslaskelmat sekä päivä- 
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ja pääkirjat yhtiöiden kansioihin, jotka sitten annettiin tilintarkastajille tarkastukseen. 

Toimistotarvikkeiden kulut ovat pienentyneet sähköisyyden myötä. 

 

Kyselyn lopussa vastaajat analysoivat ohjelmiston kehitystarpeita ja käyttäjäkokemuk-

sien mukaan kehitystarpeet ovat lähinnä hienosäätöä. Toimeksiantajayrityksen henki-

lökunnan mukaan seuraavat asiat vaatisivat kehitystyötä: 

- laskuihin lisättävä infoteksti jää liian lyhyeksi, vaikka lopullisessa laskunäky-

mässä olisi tilaa pidemmällekin tekstille, 

- e-laskuasiakkaille ei ole mahdollista tulostaa konkreettista laskua, 

- osakkaan vaihtuessa hänen e-laskuosoite/suoramaksutiedot eivät päivity auto-

maattisesti, vaan ne täytyy käydä muuttamassa manuaalisesti, 

- ohjelmiston antamat virheilmoitukset voisivat olla selkokielisempiä, nyt vas-

tausta täytyy kysyä aina ohjelmistotuesta. 
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6 POHDINTA 

 

Aihe opinnäytetyölle muodostui ollessani työharjoittelussa isännöintitoimistossa. Yri-

tys oli juuri siirtymässä sähköiseen isännöintijärjestelmään eli Domukseen aiemmasta 

Asterista. Sähköinen taloushallinto tuntui aiheena hyvin ajankohtaiselta ja mielenkiin-

toiselta.  

 

Työn tavoitteena oli selvittää sähköisyyden tuomat hyödyt yleistä taloushallintoa sil-

mällä pitäen. Työ koostuu teoriaosuudesta sekä henkilöstölle lähetetystä sähköposti-

kyselystä ja osittain myös omasta havainnoinnistani.  

 

Tutkimuksessa käytetystä kyselystä voidaan päätellä, että sähköinen taloushallinto no-

peuttaa ja selkeyttää taloushallinnon työntekijöiden toimintaa yrityksessä. Domus-oh-

jelmiston pilvipalveluominaisuudet mahdollistavat työn teon etänä, joten taloushal-

linto onnistuu kätevästi myös toimiston ulkopuolella. Tutkimuksessa selvisi, että Do-

mus on oiva apuväline ostolaskujen käsittelyyn aiempaan Asteriin verrattuna, sillä 

kaikki laskukuvat löytyvät kätevästi samasta paikasta. Tämä on ajankäytöllisesti erin-

omainen asia. Uuden palvelun myötä yritys voi ottaa myös enemmän asiakkaita aikai-

sempaan verrattuna. Tämä kuitenkin luonnollisesti tarkoittaa sitä, että henkilöstöä tu-

lisi rekrytoida enemmän. Kaiken kaikkiaan sähköinen taloushallinto on hyödyllinen 

työväline kasvavassa isännöintiyrityksessä. 

 

Sähköisten taloushallinnon järjestelmien kehitys on jatkuvaa ja uskon sen lisäävän 

käytön helppoutta ja käyttömukavuutta entisestään. Toimintatapana sähköinen kans-

sakäynti on ekologisempaa ja paperihävikkiä muodostuu vähemmän. Yrityksen tilat 

eivät täyty enää arkistoiduista kansioista ja sähköinen arkistointi on helposti henkilö-

kunnan saatavilla.  
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LIITE 1 

 

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON HYÖDYT  

 

• Miksi yrityksenne siirtyi käyttämään Domus-isännöintiohjelmaa? 

 

• Mitä hyötyä sähköisestä taloushallinnosta on ollut verrattuna aikaisempaan 

perinteiseen taloushallintoon 

o ostoreskontrassa, 

o myyntireskontrassa, 

o kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa, 

o tilintarkastuksessa? 

 

• Onko käyttämässänne sähköisessä ohjelmassa jotain kehitettävää? Jos on, 

niin mitä? 


