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TIIVISTELMÄ
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilösidonnaisten kustannusten
kohdistamista toiminnoille ja laskentakohteille. Tavoitteeseen pyritään toimintolaskennan avulla laatimalla kustannusten laskentamalli. Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen, isännöinnin osalta toiminnoille ja taloushallinnon osalta palveluille asti. Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa taloyhtiöiden
eri ominaisuuksien vaikutusta työhön käytettyyn aikaan.
Tutkimuksen teoreettinen osuus rakentuu toimintolaskentaa käsittelevään kirjallisuuteen ja sen tavoitteena on toimia pohjana empiiriselle tutkimukselle. Empiriaosan aineisto muodostuu case-yrityksen sisäisistä raporteista ja kirjanpidosta.
Lisäksi aineistoa saadaan haastatteluilla ja kyselyllä. Tutkimusmenetelmänä käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää ja tutkimus on
tyypiltään tapaustutkimus. Johtopäätöksiin päästään deduktiivisen päättelyn avulla.
Empiirinen osuus koostuu toimintolaskentamallin toteutuksesta SKV Isännöinti
Oy:n. Luonteenomaista tutkimukselle on teoreettisen tietämyksen ja työkokemuksen vuorovaikutus. Tutkimuksen toteutuksessa pyritään huomioimaan toimintolaskennan puutteet, kuten toimintoanalyysin vaativuus, informaation keräämisongelmat ja kustannusten kohdistusongelmat. Laskenta suoritetaan Exceltaulukkolaskentaohjelmalla.
Tutkimuksen tuloksena saatiin suuntaa-antavaa tietoa isännöintipalvelun kustannuksista. Samalla saatiin laadittua toimintolaskentaan perustuva laskentamalli,
jolla voimavaroja kohdistetaan. Sen sijaan taloyhtiön ominaisuuksien vaikutus
työhön käytettävään aikaan vaatisi laajemman kartoituksen. Näin ollen voidaan
todeta, että tutkimukselle asetetut päätavoitteet saavutettiin.
Kohdeyrityksen saama konkreettien hyöty on lähinnä suurasiakkaan yhtiöistä
tehty analyysi ja tietojen päivitys. Lisäksi toimintoanalyysistä saatiin runsaasti
”hyvä tietää” – informaatiota. Vasta käytäntö pystyy havainnollistamaan mihin
saatua informaatiota käytetään ja sen lopullisen arvon.
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ABSTRACT
This study examines the theory of activity-based costing concept. The main goal
is to find key macro activities for house managing and investigate the costs of
these. Furthermore, the purpose is to discuss how different properties, such as
size or age, contribute to the costs of the housing company.
This thesis is made using quantitative and qualitative methods to get the reliable
data. For the empirical part of this study a questionnaire was composed and delivered to the house managers and book keepers and furthermore the data for
goals and purposes was gathered by interviewing the management and employees. The framework of this study is the theory of activity-based costing. Applicable literature, articles and Internet have been used as source material. This work
was made from the case company’s point of view.
The theory section introduces the theory of activity-based costing. This study
examines more closely the cost assignment view because it is the basis for the
empirical part. Furthermore, the theory section introduces house managing and
the future visions of this business line.
The empirical part of this study consists of a description of the case company as
well as introducing performed research and describing the results.
The main outcome of the study is that an activity-based costing model was compiled. The results are reached by using the financial statements of the housing
company. The activity analysis gave new information and the data of the target
customer was updated. Furthermore, the results showed that activity-based costing is not very suitable for House managing work because the job is very variable
and difficult to measure.
Keywords: Activity based-costing, house managing, Costs tracing
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Isännöintiala elää tällä hetkellä voimakasta murrosvaihetta. Esimerkiksi hinnoittelun merkitys on korostunut ja se taas edellyttää, että hinnoittelun perusteeksi
pitää saada oikeaa kustannusinformaatiota. Tämän vuoksi on tarkoin tunnettava
voimavarakulutus ja pitää kyetä jäljittämään se eri tuotteille ja tuoteryhmille.
Kirjanpidosta saa tiedon, paljonko esimerkiksi palkkoja on maksettu, mutta se ei
kerro, paljonko tulee maksamaan asiakkaan puolesta hoidetut omistajatehtävät
asunto-osakeyhtiössä. Kustannusten selvittäminen, varsinkin isännöinnin osalta
on haasteellista, johtuen siitä, että asiakaskunta ja tehtävät ovat hyvin moninaisia
ja asiakaspalvelutilanteet vaihtelevat suuresti.

Yksi työkalu kustannusinformaation saamiseksi on toimintolaskenta. Suomessa
on toimintolaskennasta tehty lukuisia tutkimuksia, etenkin erilaisiin valmistusyrityksiin ja julkisenhallinnon puolelle. Tiettävästi ainut isännöintialalle tehty tutkimus toimintolaskennasta on Pekka Kortelaisen vuonna 2005 AIT-kurssille tekemä tutkimus. Kortelainen mainitsee tutkimuksessaan, että isännöintiyritysten
käytössä olevat laskentajärjestelmät eivät tuota oikeanlaista tietoa päätöksenteon
pohjaksi ja päätöksiä tehdään ”mutu-tuntumalla”. Tilavuuteen tai huoneistolukumäärään perustuvat hinnoitteluperusteet eivät enää kaikilta osin riitä, sillä pelkän
kokonaiskannattavuuden seuranta ei riitä, vaan pitää tietää mikä asiakas tuottaa ja
mikä ei. Tutkimuskohteena oli Kortelaisen oma yritys. Kortelaisen työssä selvitettiin toimintolaskennan periaatteita ja toimintolaskennan soveltuvuutta isännöintialalle. Tutkimustuloksena saatiin tietoa kustannusten muodostumisesta ja
vertailtiin kustannuksia saatuihin tuottoihin. Tietoa saatiin myös odotusajoista ja
toimintojen virtaviivaistamisesta. Toimintolaskenta nähtiin varteenotettavana
vaihtoehtona kustannusten laskentaan. (Kortelainen 2005, 12–15.)

Vuonna 2006 kuntasektorille valmistuneessa Jari Tammen väitöskirjassa selvitettiin millainen on toimintolaskentainformaation luonne ja miten sen käyttömahdollisuuksia tunnistetaan ja tulkitaan. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mitä
toimintolaskenta voisi tarjota nimenomaan kunnan tulosjohtamisen ja strategisen
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johtamisen kannalta. Tutkimus nosti esille kolme asiaa laskentatoimen näkökulmasta. Ensinnäkin sen, että toimintolaskentainformaatiolle on kysyntää kuntien
kustannuslaskennassa. Kehittämisvaatimuksia on myös budjetoinnille, joten esille nousi myös toimintopohjainen budjetointi. Kolmantena esille nousi strategisen
laskentatoimen eri muotojen yhteen nivominen. (Tammi 2006.)

Tom Wingrenin väitöstutkimus vuodelta 2005 tarkasteli massaräätälöinnin vaikutusta toimintolaskentamenetelmän kehittämiseen, menetelmän käyttöönottoon ja
uusien sovellusten hyödyntämiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin miten toimintolaskenta on kehittynyt kahdessakymmenessä vuodessa ja mitä uutta se tarjoaa tämän päivän yritystoiminnalle. Tutkimustulokset vahvistivat, että toimintolaskentamalli on mahdollista massaräätälöidä. Tutkimus selvitti myös mitä etuja
massaräätälöinnistä on. Lisäksi tulokset osoittivat, että yrityksen osaamisen ja
oppimisen prosessit olivat erilaisia niissä organisaatioissa, joissa oli kokemusta
toimintolaskennasta verrattuna niihin, jolla ei aiempaa kokemusta ollut. Tutkimuksessa esiteltiin menetelmä, jossa toimintolaskentamalli toimi strategisten ja
operatiivisten tulosten yhdistävänä tekijänä. Siinä korostettiin aineettoman varallisuuden merkitystä. (Wingren 2005, 15–25; 97–106.)

Cokerin vuonna 2006 tekemä tutkielma oli mielenkiintoinen tämän tutkimuksen
kannalta. Cokerin tarkoituksena oli rakentaa toimintolaskentamalli kiinteistöalan
yritykseen. Tutkimuksesta ei kuitenkaan käynyt selville, minkälaisesta kiinteistöalan yrityksestä on kyse. Tutkimuksessa koettiin merkittäväksi ongelmaksi se,
ettei ryhmällä ollut aiempaa kokemusta toimintolaskennasta. Myöskään toimintojen määrittäminen ei onnistunut teoriassa esitetyllä tavalla. Coker (2006, 78)
toteaa, että se saattaa johtua siitä, että yrityksen toimintaprosessi on hyvin kompleksinen ja sisältää toisille osastoille tehtävää työtä, josta ei ollut aiemmin tietoa.
Sen sijaan prosessikartoituksesta saatiin käyttökelpoisia tuloksia. (Coker 2006,
75–80.)

Tämän tutkimuksen kannalta selkeä etu on ollut se, että tutkimuksen tekijällä on
pitkäaikainen kokemus isännöintialasta. Omien havaintojen ja kokemusten kautta
on ollut mahdollisuus pitkällä aikavälillä seurata käynnissä olevaa kehitystä. Näin
osa aineistosta on ollut jo valmiina. Lisäksi tutkimuksen aikana on ollut vielä
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mahdollisuus syventää ymmärrystä tutkittavasta aiheesta ja alasta. Seuraavaksi
esitellään tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Palveluyrityksien kustannusrakenteessa työpanoksen osuus kustannuksista on
suuri. Palvelut vaativat tiettyjen toimintojen tekemistä ja tästä on seurauksena,
että markkinoilla parhaiten pärjäävät ne, joilla on tehokas toimintaprosessi. Sen
vuoksi on tärkeää tietää voimavarojen käyttö jokaisen toimijan osalta ja eri toimintojen kustannukset sekä se miten asiakkaiden erilaiset vaatimukset vaikuttavat toimintojen kustannuksiin. Tiedon avulla voidaan toimintaa tehostaa ja päästä
mahdollisimman oikeaan hinnoitteluun.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on isännöintipalvelun henkilösidonnaisten
kustannusten selvittäminen toimintolaskentaa apuna käyttäen. Laskentamallista
on haluttu saada mahdollisimman helposti hahmotettava ja selkeä, sen vuoksi
isännöinnin osalta kustannukset kohdistetaan ainoastaan toiminnoille asti. Toisena tavoitteena on kartoittaa isännöitävän kohteen ominaisuuksien vaikutusta työhön käytettyyn aikaan. Tutkimus toteutetaan kerta-analyysinä.

Päätavoitteeseen pääsemiseksi tehdään ensin toimintoanalyysi, jossa kartoitetaan
toiminnot ja kohdistetaan kustannukset isännöinnin osalta toiminnoille asti ja
taloushallinnon osalta laskentakohteille. Kiuru (1997,15) toteaa, että palveluyrityksissä syntyy kustannuksia, kun suoritetaan toimintoja asiakkaan palvelemiseksi. Jos toimintoja tehdään jostain muusta syystä, ne voidaan luokitella turhiksi.

Isännöintipalvelun ollessa kyseessä, tiedetään, että toiset asiakkaat vaativat
enemmän aikaa kuin toiset, joten isännöintipalvelun todelliset kustannukset eivät
ole samansuuruiset kaikkien asiakkaiden osalta. Vanha sanonta, aika on rahaa,
on saanut uuden sisällön: aika on paljon rahaa (Alhola 2000, 113). Tämän tutkimuksen toisen tavoitteen selvittämiseksi pitää olla selvillä isännöitävän kohteen
eri ominaisuuksista. Tämän vuoksi analysoidaan tutkimuksen kohteeksi valitun
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asiakkaan kiinteistömassa. Tutkimusta varten halutaan selvittää kiinteistöjen ikä,
neliökoko ja huoneistolukumäärä.

Tutkimuksessa etsitään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten voimavarat jakautuvat isännöinnin osalta eri toiminnoille?
2. Mitkä ovat isännöintipalvelun tuotekohtaiset kustannukset taloushallinnon
osalta?
3. Vaikuttavatko isännöitävän kohteen ominaisuudet työhön käytettyyn aikaan?

Tutkimuksen laajuus ja tavoitteet huomioiden tehdään erilaisia rajauksia. Toimintojohtaminen, joka käyttää toimintolaskentaa tiedonlähteenä ja näin ollen tosin
liittyy läheisesti toimintolaskentaan, rajataan kuitenkin kokonaan pois. Niin ikään
kaikki muut kustannuslaskennan menetelmät rajataan pois.

Myöskään kapasiteettikysymyksiä ei huomioida tässä tutkimuksessa. Käytännössäkin kapasiteetti usein jätetään kohdistamatta, kuten myös tuotekehityskustannukset (Alhola 2000, 44). Tai kuten Järvenpää, Partanen & Tuomela (2001, 90)
suosittelevat, ne kohdistetaan omalle ”käyttämätön kapasiteetti” toiminnolle.
Isännöinnissä ylikapasiteetti ei niinkään johdu suorittamattomista palveluista/tuotteista, vaan lähinnä töiden epätasaisesta jakautumisesta. Sen vuoksi nykyisten henkilöresurssien ajatellaan olevan tarpeellisia palvelutason ylläpitämiseksi.

Tässä tutkimuksessa keskitytään fyysisiin resursseihin, joten taloudelliset ja henkiset resurssit jätetään tarkastelun ulkopuolelle.
Halutun kustannusinformaation tarkkuus huomioiden on päädytty näihin rajaukseen seuraavista syistä:
•

Henkilöstökustannukset ovat ylivoimaisesti merkittävin kustannuserä, karkealla tasolla olisi riittänyt pelkkien henkilöstökustannusten selvitys.

•

Henkilöstön ajankäyttöön keskityttiin, koska Alholan (2000, 113 – 114) mukaan resurssina ajalla on ainakin viisi ominaisuutta:

1. kaikki vie aikaa

5
2. aikaa ei saa takaisin
3. aikaa ei voi varastoida
4. aikaa ei voi korvata
5. aika on rahaa.

Case-yrityksessä hallinto hoidetaan keskitetysti konsernin johdossa. Tutkimuksesta jätetään pois konserninkustannukset kokonaan, sillä myös Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti (1995, 80) toteavat, ettei yleishallinnon kustannuksia, jotka
eivät suoraan liity toimintoihin, tule kohdistaa laskentakohteelle, sillä se ei tuota
lisäarvoa analyysiin. Tärkeintä on, että tiedetään kustannusten perusteet ja se
missä ne esitetään.

Edellä esitetyt rajaukset huomioiden, henkilösidonnaisten kustannusten kohdistamisella katetaan lähes 90 prosenttia kokonaiskustannuksista, mikä on riittävä
tuloksen luotettavuuden kannalta, kun tavoitteena on laskea tuotteiden kustannuksia. (Lumijärvi ym. 1995, 59.)

1.3 Metodologiset valinnat ja aineisto

Tässä tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivista eli määrällistä että kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivisella tutkimuksella selvitetään lukumääriin ja prosentteihin liittyviä kysymyksiä ja eri asioiden välisiä riippuvuuksia. Taloyhtiöiden analysoimiseen käytetään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään saamaan tarkka näkemys tutkittavasta kohteesta. Tutkittava aineisto valitaan harkinnanvaraisesti, eikä johtopäätöksissä pyritä tilastollisiin yleistyksiin. (Heikkilä 2005, 16.)

Tutkimusotteena on case-tutkimus eli tapaustutkimus ja case-yrityksenä SKV
Isännöinti Oy. Tutkimusote vaikuttaa aineiston hankintaan ja kertoo miten tietoa
on tuotettu. Case-tutkimuksessa aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Vastauksia haetaan intensiivisten tapaushavaintojen kautta eikä yleistettävyyden kautta. Case-tutkimus on
osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä. Tärkeää siinä on tutkimusasetelman ja
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aikaisemman teoriapohjan kytkeytyminen toisiinsa, jonka pohjalta analyysit ja
tulkinnat tehdään. Tyypillistä on, että tutkija ja tutkimuskohde ovat läheisessä
vuorovaikutuksessa keskenään. (Aalto-Marjosola 2007.)

Case-tutkimuksessa on yksi tai vain muutama tapaus, joita tutkitaan yksityiskohtaisesti. Tapaukset ovat ainutkertaisia ja ne tutkitaan tiettynä aikana, tietyissä
oloissa. ”Tarkastelun kohteeksi pyritään tarkoituksellisesti valitsemaan kohde,
joka sisältää tutkimuksen kannalta keskeisiä ominaisuuksia”. (Salmi & Järvenpää
2000, 263–275.)

Työ tehdään isännöintipalveluja tuottavan yrityksen näkökulmasta ja viitekehyksenä on toimintolaskennan teoria. Johtopäätöksiin päästään deduktiivisen päättelyn avulla. Deduktiivinen päättely lähtee liikkeelle teoriasta ja se on totuuden
säilyttävää mutta ei objektiivisessa mielessä lisää informaatiota.

Klassisesti deduktiiviseksi päättelyksi kutsutaan menetelmää, jossa
kaiken päätellyn tiedon informaatio sisältyy jo tunnettuun tietoon.
Tämäntyyppisessä päättelyssä ei siis tavanomaisesti yleistetä taustatietoa tai oleteta tosiksi tekijöitä, jotka eivät sisälly käytettävään
taustatietoon. Informaatioteorian näkökulmasta voidaan ajatella, että deduktiivisen päättelyn tuloksena käytettävissämme oleva informaation määrä ei kasva – pikemminkin vain sen muoto muuttuu.
(Halmetoja 2006, 1.)

Tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään lähdeaineistona toimintolaskennan kirjallisuutta. Isännöinnin lähdeaineistona on käytetty lehtiartikkeleita, haastatteluja ja
Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton nettisivuja.

Empiria osuuden aineisto pyritään keräämään siten, että se antaisi vastauksen
tutkimusongelmaan. Tutkimuksessa käytetyt tiedot on saatu yrityksen ATKjärjestelmästä ja osa tiedoista on saatu haastatteluilla, epävirallisilla keskusteluilla
ja osa kyselytutkimuksella. Kysely on tehty kaksiosaisesti, sähköpostikyselyn
avulla on selvitetty taloyhtiöiden tiedot ja postikyselyllä on selvitetty ajankäytön
jakautumista. Merkittävä osa tiedoista on saatu osallistuvan havainnoinnin avulla.
Puhelinhaastatteluja on käyty lähinnä tutkimuksen valmisteluvaiheessa.

7
1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu sekä teoreettisesta että empiirisestä osasta. Tutkimuksen keskiössä on toimintolaskenta, joka on yksi kustannuslaskennan muoto sekä caseyrityksen tuote eli isännöintipalvelu. Teoriaosassa esitellään isännöintitoimialaa
ja toimintolaskennan perusideaa sekä toimintolaskentamallin rakentamista. Teoria toimi pohjana empirialle. Empiirisessä osassa esitellään case-yritys ja pyritään
etsimään ratkaisu tutkimusongelmaan. Empiirinen osuus toteutetaan sekä isännöintiyrityksen että toimintolaskennan näkökulmasta.

Luvussa 1 luodaan lyhyt katsaus aikaisempaan tutkimukseen aiheesta. Lisäksi
määritellään tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset. Metodologiset valinnat käydään
melko tarkasti läpi ja esitellään tutkimuksen aineisto.

Luvussa 2 esitellään laajasti isännöinti toimialaa, joka on tutkimuksen näkökulma. Siinä kerrotaan isännöitsijöiden koulutuksesta, työtehtävistä ja asiakkaista.
Luvussa kerrotaan hieman isännöinnin historiasta ja tuodaan esiin alan muutosnäkymiä.

Luvussa 3 perehdytään toimintolaskentaan. Se on tutkimuksen kannalta tärkein
luku, sillä toimintolaskenta toimii tutkimuksen viitekehyksenä ja pohjana empirialle. Luvussa käydään läpi toimintolaskennan kehityksen vaiheet ja perehdytään
toimintolaskennan perusajatukseen. Lisäksi esitellään toimintolaskentamalli ja
keskeiset käsitteet.

Luvussa 4 on käsitelty tutkimuksen toteutusta. Tutkimuksen toinen osuus eli
empiriaosuus alkaa tästä luvusta. Alussa esitellään case-yritys ja sen jälkeen esitellään tehty tutkimus vaihe vaiheelta sekä saadut tulokset. Lopussa on esitetty
johtopäätökset.

Luvussa 5 on laadittu tutkimuksen yhteenveto. Sen jälkeen lyhyesti pohditaan
tutkimuksen luotettavuutta ja lopuksi esitetään muutamia jatkotutkimusaiheita.
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2

ISÄNNÖINTITOIMIALAN KUVAUS

2.1 Yleistä isännöintialasta

Isännöitsijä on verkostoitunut, sähköisen viestinnän ja hallinnon ammattilainen.
Isännöinti on varallisuuden hoitamista, asumisen helpottamista erilaisilla palveluilla ja asumiseen liittyvän informaation tarjoamista helposti ymmärrettävässä
muodossa. On kuljettu pitkä matka ruukin esimiehistä nykyiseen isännöintiin.

Uusi, valmisteilla oleva asunto-osakeyhtiölaki näkee isännöinnin nykyistä ammattimaisempana liiketoimintana ja mikäli lakikaavailut hyväksytään, niin isännöitsijän vastuu kasvaa entisestään (Lilius 2006, 6). Vastuun lisääntymisestä ja
alan vaatimustason kasvusta sekä siitä syystä, että isännöitsijöitä on paljon siirtymässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa, ala tulee keskittymään harvoille suurille
yrityksille.

Tähän asti käytössä ollut palkkiosuositusperusteinen hinnoittelu ei enää riitä.
Asiasta on puhunut mm. Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Ukko Laurila jo 9.9.2003
antamassaan lehdistötiedotteessa. Hän viittasi rakennuskantamme vanhenemiseen, joka kasvattaa korjaustoimintaa vuosittain 4-5 prosenttia, sillä 1970-luvun
asuntomassat ovat kaikki peruskorjausiässä. Laurilan mielestä perustehtävät tulisi
hinnoitella kannattavasti ja tuotteistaa erityispalvelut ja tarjota niitä normaalina
lisämyyntinä.

Samaa asiaa käsitteli Kehittyvä Kiinteistölehden pääkirjoitus (5/2006). Siinä
Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä kertoo, että asiakkaat eivät ole tyytyväisiä nykyiseen kuukausihinnoitteluun. Asiakas haluaa tietää, mistä kuukausipalkkio muodostuu. Lisäksi palvelun tuottajan tulee tietää asiakaskannattavuus,
sillä työmäärä eri isännöintikohteilla vaihtelee suuresti. Lopuksi Heikkilä toteaa,
että asiakkaan etu on, että isännöinnin palvelurakenne ja erityisesti sen hinnoittelu uudistuu.

Alalla yleisesti käydyissä keskusteluissa todetaan, että muitakin muutoksia on
odotettavissa. Esimerkiksi isännöintipalvelun vaatimustaso tulee kasvamaan sekä
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tietoteknisen että rakennusteknisen osaamisen osalta. Tietotekniikan hyödyntäminen liiketoiminnassa lisääntyy erilaisten sähköisten palvelujen myötä. Kiinteistöihin liittyvä palvelutarve monipuolistuu, koska asiakkaiden vaatimustaso kasvaa kaikilla sektoreilla ja kokonaisvaltaiset palvelukonseptit sijoittajille lisääntyvät. Tästä seuraa, että uusia palvelumuotoja kehittyy.

Lisäksi suuret kiinteistömassat, jotka peruskorjataan lähivuosien aikana, vaativat
tehokkaan yhteistyöverkoston ja osaamisen. Tähän valmistaudutaan jo valmisteilla olevassa asunto-osakeyhtiölaissakin velvoittamalla taloyhtiöltä viiden vuoden
rullaavaa korjaussuunnitelmaa.

Palveluilta odotetaan laatua ja nopeutta. Lisäksi palveluiden vaatimustaso tulee
kasvamaan myös viestintätaitojen osalta. Edelleenkin henkilökohtaisen viestinnän hallitseminen on palvelun laadun kannalta merkittävä asia, mutta sähköisen
viestinnän osuus on voimakkaassa kasvussa. Erilaiset verkkopalvelut, kuten taloyhtiöiden kotisivut, tulevat lisääntymään voimakkaasti jo lähitulevaisuudessa.
Oman lisänsä viestintäosaamiseen tuo kansainvälistymisen lisääntyminen. Monipuolisia ihmissuhde- ja viestintätaitoja tarvitaan, koska sekä sijoittajat että asukkaat ovat yhä monikulttuurisempia. Taloyhtiö plus -lehden (2006, 2) päätoimittaja Matti Heinonen puhuu pääkirjoituksessaan ”luottamusosaamisesta”, jolla hän
tarkoittaa isännöitsijän ammatillista osaamista ja sosiaalisia taitoja, joiden avulla
voidaan rakentaa hallituksen ja osakkaiden suuntaan toimiva luottamussuhde.

Suomen Isännöintiliiton mukaan isännöinnin näkymiin kymmenen vuoden kuluttua vaikuttavat seuraavat seikat:
•

erilaisia isännöintituotteita

•

tuotteiden hinnoittelu perustuu kustannuksiin

•

muutamat kymmenet isännöintiyritykset kilpailevat rekrytoinneista, kouluttavat henkilöstöään

•

verkottuneet palvelut

•

arkipäivän palveluita asukkaiden kotiin.
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Historiasta voidaan todeta, että isännöinnin merkitys kasvoi 1970-luvulla, jolloin
korjattiin rakennusten energiatehokkuutta. Silloinhan öljykriisi aiheutti energiakustannusten kohoamisen ja valtio alkoi myöntää avustuksia kiinteistöjen korjauksiin, joilla lisättiin energiatehokkuutta. Tämä aiheutti hallinnollisten ja teknisten töiden lisääntymistä (Suomen Isännöintiliitto ry, 2006 a.) Vastaavasti tällä
hetkellä ajankohtaisia teknisen isännöinnin asioita ovat tähtiluokitus eli kuntotodistus ja energiatodistus. Kuntoluokitus on vapaaehtoinen todistus, jonka tavoitteena on antaa asunnon ostajalle tietoa taloyhtiön kunnosta helposti ja ymmärrettävässä muodossa. Sitä valmistellaan Suomen Kiinteistöliiton johdolla. Energiatodistuksella taas pyritään kiinnittämään huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja mahdollisuuteen parantaa sitä (Laki rakennusten energiatodistuksesta
487/2007).

2.2 Toimialaluokitus ja tunnusluvut

Isännöinnin juuret ovat patruunakulttuurissa. Ensimmäiset isännöinnin edustajat
olivat 1800-luvun lopulla toimineiden ruukkien ja meijereiden esimiehiä. Ensimmäisen asunto-osakeyhtiölain mukana, vuodelta 1926, saatiin asuntoyhtiöihin
vastuuhenkilö, josta alettiin käyttää nimitystä isännöitsijä. Alussa isännöinti oli
lähes poikkeuksetta sivutoimista. Armeijasta eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä kutsuttiin mielellään isännöitsijöiksi (Suomen Isännöintiliitto ry, 2006 a).

Nykyään isännöinti on osa kiinteistöklusteria. Kiinteistöklusteri tuottaa, omistaa
ja ylläpitää kaiken rakennetun ympäristön. Ruukkien esimiehistä on siis kehittynyt oma toimialansa.

Kuviossa 1 nähdään isännöintialan sijoittuminen toimialaluokituksessa (TOL
2002), joka perustuu Euroopan unionin yhteiseen toimialaluokitukseen ja jota
ylläpitää tilastokeskus. Kuten kuviosta 1 näkyy isännöinti ja kiinteistönhuolto on
nykyään erotettu omiksi toimialoikseen, mutta niillä on yhteinen alku. Se juontaa
1950–1960-luvuille, jolloin rakennuttajat pääkaupunkiseudulla halusivat huolehtia kiinteistöistään ja perustivat alueellisia huoltoyhtiöitä ja niihin isännöitsijöitä
huolehtimaan yhtiöistä.
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70 Kiinteistöalan palvelut

703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti, hoito

7031 Kiinteistövälitys

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito

703201 Isännöinti

703202 Kiinteistönhoito

KUVIO 1. Toimialaluokitus
(Tilastokeskus, a.)

TAULUKKO 1. Tunnusluvut TOL 7032 vuosilta 2001–2005
(Tilastokeskus, b. päivitetty 31.11.2006.)

7032 Isännöinti ja kiinteistönhoito
Vuosi Yrityksiä/kpl

Henkilöstön
määrä

Liikevaihto

1 000 €
2001
2002
2003
2004
2005

3003
2988
3086
3176
3268

11 020
11 473
11 632
11 568
11 721

671 854
738 140
804 263
819 581
885 131

Palkat

PalkLiikeLiikeka/pal- vaihvaihto/
kanto/yritys henkilö
saaja
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

230 458
244 215
262 334
265 344
282 989

23,6
24
25,3
25,8
27,3

223,7
247
260,6
258,1
270,8

61
64,3
69,1
70,8
75,5

Taulukossa 1 havainnollistetaan isännöinnin ja kiinteistönhoidon tunnuslukuja.
Taulukon avulla saadaan yleiskäsitys laajemmin kiinteistöklusterin tunnusluvuista, mutta huomionarvoista on, että taulukon avulla ei selviä yksityisten, isännöintipalveluja tuottavien yritysten tunnusluvut, koska isännöinnin osalta on mukana
myös valtion ja kuntien luvut sekä kiinteistönhoito.

12
2.3 Koulutus ja auktorisointi

Alan koulutuksen juuret ulottuvat vuoteen 1966, jolloin alan toimijat järjestäytyivät tavoitteenaan saada koulutusta Suomeen. Kuitenkin vasta vuonna 1978 varsinainen koulutus lähti käyntiin kun Kiinteistöalan Koulutuskeskus (Kiinko) perustettiin. Ammatti-isännöitsijän tutkintokoulutus alkoi kuitenkin vasta vuonna
1982. (Suomen Isännöintiliitto ry, 2006 a.)

Kansainvälistymisen myötä on kiinteistöalan yhteinen etu varmistaa alan osaaminen. Vuoden 2005 syksyllä julkisti Euroopan kiinteistöalan ammattilaisten liitto
CEPI yleiseurooppalaisen kiinteistöalan koulutusohjelman Eureducin. Tämän
myötä on myös Suomessa uudistettu isännöintikoulutusta sillä koulutuksen merkitys alalla on korostunut. Isännöitsijän koulutus on nykyisin jaettu kolmeen tasoon, jotka yhdessä muodostavat noin 120 opintopisteen kokonaisuuden. Alan
koulutuksesta huolehtii Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen ammattitutkinnot ovat:
•

Kiinteistösihteeri KISI

•

Isännöitsijän ammattitutkinto IAT

•

Isännöitsijän koulutus ja tutkinto, jatkotutkinto ITS

•

Isännöitsijän jatkotutkinto, tekninen suuntautuminen ITS-TEK

•

Ammatti-isännöitsijän tutkinto AIT.

Koska alalle tarvitaan lisää koulutuksen saaneita, ammattitaitoisia isännöitsijöitä,
ovat suurimmat alan toimijat aloittaneet omia koulutusohjelmiaan.

Koulutuksen ja osaamisen tunnuksena on auktorisointi. ISA-tunnus on auktorisoinnin merkki. Auktorisoidut isännöitsijät ja isännöintiyhteisöt ovat sitoutuneet
noudattamaan hyvää isännöintitapaa. Jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajan on
Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ry auktorisoinut ja valvonut isännöintialan
yrityksiä. ( Isännöitsijöiden auktorisointiyhdistys ISA.)
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2.4 Isännöitsijän tehtävät

Suomen Isännöintiliiton julkaisussa (2006) kuvataan isännöintialaa dynaamiseksi
toimialaksi kiinteistöalan sisällä. Isännöitsijän tehtävä on olla toimitusjohtaja,
päätösten toteuttaja, edunvalvoja, asiantuntija, asioiden valmistelija ja esittelijä.
Isännöitsijät siis huolehtivat osasta kansallisomaisuuttamme. Kun huomioidaan,
että kansallisvarallisuus on yhteensä yli 500 miljardia euroa ja siitä puolet on
rakennuksissa, niin voimme todeta, että isännöitsijän tehtävä on vastuullinen
(www.isannointi.fi).

AsOyL 54 §

Isännöinti-

Isännöinti

Hyvä isännöintitapa

sopimus

KUVIO 2. Isännöintiä määrittävät seikat

Kuten kuviosta 2 voi havaita, isännöintityötä säätelee Asunto-osakeyhtiölain 54
pykälä ja hyvä isännöintitapa. Lisäksi tehtävistä sovitaan tarkemmin osapuolten
välisessä sopimuksessa.

Asunto-osakeyhtiölain 54 § määrittää isännöitsijän tehtävät seuraavasti:
•

Mom. 1 -- jos yhtiöllä on isännöitsijä, hänen on huolehdittava yhtiön
juoksevasta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

•

Mom. 2 Toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia taikka jotka vaikuttavat olennaisesti asumiseen
tai asumiskustannuksiin, hallitus tai isännöitsijä saa ryhtyä vain yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, paitsi milloin yhtiökokouksen päätöstä ei
voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.

•

Mom. 3 -- isännöitsijän on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. (AsOyL 809/1991.)
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Hyvä isännöintitapa (Suomen Isännöintiliitto ry c), joka on ollut voimassa
1.1.2000 lukien, mainitsee alkusanoissaan, että ammattitaitoisen isännöinnin
avulla ylläpidetään viihtyisää elinympäristöä elinkaari-edullisesti. Hyvää isännöintitapaa sovelletaan sekä asuin- että toimitilakiinteistöjen isännöintiin. Ne
ovat eettisiä sääntöjä, jotka isännöitsijän on täytettävä. Varsinainen hyvä isännöintitapa koostuu seuraavista pääluvuista:

1. Johdanto
2. Toiminta isännöitsijänä
3. Isännöitsijätehtävien suorittaminen
4. Palkkio
5. Vaitiolo velvollisuus
6. Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
7. Tiedottaminen hyvästä isännöintitavasta.

Kohdassa kaksi käsitellään käyttäytymistä, suhdetta kollegoihin, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta sekä kilpailevaa toimintaa. Kohdan kolme isännöintitehtävien suorittaminen sisältää kannanottoja, esimerkiksi isännöitsijän oikeudelliseen asemaan, asiantuntijoiden käyttöön, tiedottamisesta ja raportoinnista sekä
arvopapereiden ja asiakirjojen säilyttämisestä. Palkkiosta todetaan, että sen on
oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tehtävän laajuuteen ja laatuun. (Suomen
Isännöintiliitto ry c.)

Käytännössä isännöintisopimuksessa määritellään tarkemmin isännöitsijälle kuuluvat tehtävät, jotka ovat useimmiten asunto-osakeyhtiölaissa hallitukselle määritellyt tehtävät. Kortelainen (2005, 8) toteaa, että isännöitsijä vastaa toimitusjohtajan tavoin yhtiön toiminnan tuloksesta, mutta tulos mitataan osakkeenomistajien
ja hallituksen kriteerien ja odotusten mukaisesti asumiskustannuksina, asioiden
hyvänä hoitona ja asukkaiden viihtymisenä.

Suomen Kiinteistöliitto (2001, 42–46) jakaa tehtävät seuraavasti: hallinnolliset,
taloudelliset, tekniset, ja omistajatehtävät. Isännöitsijän tehtävän keskeisin osa on
huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Tästä syystä ei voida luetella
kaikkia isännöitsijän yksittäisiä tehtäviä. Ratkaisevaa on, että kokonaisuus toimii.
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Hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat kokouksiin liittyvät tehtävät. Lisäksi kuuluvat
erilaiset sopimusasiat, yhtiön johtaminen ja valvonta. Jos yhtiössä on työntekijöitä, niin työsuhdeasiat ja erilaiset lakiin ja sopimuksiin liittyvät ilmoitusasiat. Lisäksi isännöitsijä pitää yllä osakasrekisteriä.

Taloudellisiin tehtäviin kuuluvat talous-, vero- ja toimintasuunnittelu ja sen lisäksi talousarvion laadinta ja seuranta. Tärkeä tehtävä on maksuvalmiusseuranta ja
kassavarojen tarkoituksenmukainen hoito. Isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito ja
tilinpäätös on hoidettu hyvän kirjanpitotavan mukaan sekä järjestää tilintarkastuksen.

Teknisten tehtävien päämääränä on käyttötarkoituksen mukaisen toimivuuden ja
käyttökelpoisuuden ylläpitäminen. Siihen kuuluu kiinteistönhoitotehtävien suunnittelu ja järjestäminen. Merkittävä osa-alue on korjaustarpeiden seuranta ja tarvittavat toimenpiteet sekä erilaisten perusparannushankkeiden läpivienti. Yhtiön
edun valvonta osakkaiden huoneistokohtaisissa muutos- ja korjaustöissä kuuluu
myös isännöitsijän tehtäviin.

Omistajatehtäviä sisältyy isännöintisopimukseen lähinnä ammattimaisten kiinteistönomistajien kohdalla. Taloyhtiöt ovat vuokrataloja eli kaikki huoneistot on
vuokrattu ulkopuolisille ja näin ollen omistajalle kuuluvat tehtävät hoitaa isännöitsijä. Omistajatehtäviä ovat esimerkiksi huoneistojen vuokrasopimusten tekeminen ja vuokralaisen vaihtuessa asunnon kuntotarkastus. (Suomen Kiinteistöliitto 2001.)

2.5 Isännöitsijätoimisto

Isännöitsijätoimiston synty lähti pääkaupunkiseudulta, jossa rakennuttajat halusivat huolehtia siitä, että kiinteistöjä hallitaan ammattimaisesti. Siihen tarpeeseen
perustettiin huoltoyhtiöitä, jotka isännöivät taloja. Tällä hetkellä isännöintiyrityksiä on Suomessa noin 1 000 kappaletta ja päätoimisena isännöitsijänä työskentelee noin 2 500 henkeä. Yritykset ovat keskimäärin pieniä noin 1-4 hengen toimistoja. (Suomen Isännöintiliitto ry. b.)
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Isännöintipalvelu voidaan määritellä olevan isännöitsijän tai isännöitsijätoimiston
asiakkaalleen tuottamaa asiantuntijapalvelua, jonka tarkka sisältö sovitaan isännöintisopimuksessa. Lisäksi isännöintipalveluun saattaa sisältyä niin sanottuja
omistajatehtäviä, kuten huoneistojen vuokraus ja huoneistotarkastukset erityisesti
silloin, kun asiakas on ammattimainen kiinteistöomistaja. (Heinonen, 2006 haastattelu.)

KUVIO 3. Palvelutuotantoprosessiin yhdistetyt tutkimuskäsitteet
(Pasanen 2000, 34.)

Isännöintitoimistoa voi palveluprosessissa esiintyvien käsitteiden suhteen verrata
täysin tilitoimistoon. Tilitoimistomaailmasta tehdyssä tutkimuksessa (Pasanen
2000, 34) havaittiin palvelutuotantoprosessin ammatilliseen pätevyyteen liittyen
käsitteet: tuottavuus, joustavuus, ammattitaito ja asiakasläheisyys. Kuviosta 3
voidaan havaita, miten fyysiset resurssit, asiakkaat ja kontaktihenkilöt voidaan
liittää näihin käsitteisiin. Isännöintialan taustalla on myös omaleimainen kulttuuri
kuten tilitoimistoalallakin.

2.6 Asiakkaat ja isännöintikohteet

Isännöitsijätoimistot tuottavat isännöintipalveluja kiinteistön omistajille. Kiinteistöt muodostuvat lähinnä seuraavista ryhmistä:
•

liikekiinteistöt

•

ammattiomistajien vuokra-asuntoyhtiöt

•

asunto-osakeyhtiöt ja pienomistajien vuokra-asuntoyhtiöt.
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Suomessa on yli 70 000 asunto-osakeyhtiötä, joissa asuu noin kaksi miljoonaa
ihmistä ja näistä arviolta noin 50 000 tarvitsee ammattimaista isännöintiä. Lisäksi
isännöintiä tarvitsevat yksityiset ja julkiset palvelukiinteistöt, kuten esimerkiksi
koulut, ostoskeskukset ja toimistorakennukset. (Suomen Isännöintiliitto ry, 2006
b.)

Asunto-osakeyhtiössä on yli puolet huoneistojen yhteenlasketusta pinta-alasta
oltava yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi huoneistoiksi (KHT-Yhdistys – Föreningen CGR ry 2001, 19). Keskinäisellä kiinteistöyhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka jokainen osake yksin tai yhdessä toisten
osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön
omistamassa rakennuksessa olevaa huoneistoa. Asunto-osakeyhtiöt ovat aina
keskinäisiä yhtiöitä. Tavallinen kiinteistöyhtiö on yhtiö, joka omistaa kiinteistön
ja osakkailla ei ole huoneistoihin osakeomistuksen perusteella hallintaoikeutta.
(KILA 1713/2003.)

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ovat muuttaneet meijereiden esimiehistä
suurta osaa kansallisomaisuuttamme hoitavia asiantuntijoita. Isännöinnin omaleimainen kulttuuri käy läpi voimakasta muutosvaihetta. Koulutusta kehitetään,
tehtävät muuttuvat yhä haasteellisemmiksi, työt keskittyvät yhä harvemmille,
suurille yrityksille, palvelut tuotteistetaan ja erilaisia sähköisiä palvelukanavia
kehitetään. Lisäksi kilpailu alalla kovenee ja kaikki tämä on otettava huomioon
myös sisäisessä laskennassa (Heikkilä, 2006 haastattelu). Yksi operatiivisten kustannusten johtamisen työkalu on toimintolaskenta. Seuraavassa esitetään toimintolaskennan perusidea.

3 TOIMINTOLASKENNAN TEORIA

3.1 Yleistä toimintolaskennasta

Toimintolaskenta (Activity – Based Costing) on kustannuspaikkalaskennan erikoistapaus. Se on toimintojen ja kustannusobjektien kustannusten ja suorituksen
mittaamiseen käytettävä menetelmä (Turney 1992, 332). Toimintolaskenta on
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alun perin kehitetty Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Sen syntymähistoria liittyy
teolliseen tuotantoon. Perinteisen kustannuslaskennan, joka kohdisti välilliset
kustannukset tuotteille valmistusmäärän tai välittömien työtuntien suhteessa,
epäonnistuminen synnytti uuden tavan tuotekustannusten laskemiseen. Robin
Cooper, Robert S. Kaplan ja H. T. Johnson lanseerasivat toimintolaskennan perusajatuksen ideana tuottaa tarkkaa informaatiota yksikkökustannuksista. (Laitinen 2003, 270.)
Toimintolaskenta seuraa voimavarojen käyttöä eri toimintoihin rahaksi muutettuna. Yrityksen ja yhteisön käyttämät laskentakohteet
puolestaan käyttävät toimintoja, jolloin aiheutuu kustannuksia eli
voimavarojen rahaksi muutettua kulumista. Toimintolaskennan
avulla voidaan selvittää, mitä ja kuinka paljon voimavaroja eri laskentakohteet käyttävät. (Vilkkumaa 2005, 199.)
Toimintolaskenta soveltuu erityisen hyvin strategiseen laskentaan. Tuote- ja asiakaskustannusten lisäksi se soveltuu jakelukanavia ja markkina-alueita koskevaan
päätöksentekoon. Sitä voidaan käyttää myös apuna hinnoittelupäätöksissä. Se on
kustannusjohtamisen apuväline, jolla lisätään yrityksessä kokonaisvaltaista kustannusinformaatiota. (Lumijärvi ym. 1995, 19.)

Vilkkumaa (2005, 200) esittää toimintolaskennan hyviä puolia yleisellä tasolla
seuraavasti:
•

parantunut tarkkuus hinnoittelussa

•

tarkempi tieto tuotteen tai palvelun kustannuksista

•

helpottaa vaihtoehtojen arvottamista, koska osoittaa toimintojen kokonaiskustannukset

•

mahdollisuus keskittyä oikeaan tekemiseen saadun tiedon avulla

•

toimintoajattelu mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen ja tietojen
saamisen kustannustehokkaasti

•

tekemisen mukaiset toimintojen määrittämiset tekevät tietojärjestelmästä
ymmärrettävän

•

mahdollistaa tuotteen koko elinkaaren kustannustiedon seuraamisen ja
hyödyntämisen.
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Toimintolaskenta on myös hyvä apuväline prosessijohtamisessa, koska siinä johdetaan juuri toimintoja ja toimintoketjuja, jotka ovat toimintolaskennan ydin asioita (Lumijärvi ym. 1995, 8). Lisäksi sen avulla voidaan tuottaa mittareita prosessien virtaviivaistamiseksi tai uudelleen suunnittelua varten sekä erilaisia mittareita tuloskorttiin (Järvenpää ym. 2001, 151).

3.2 Toimintolaskennan kehitysvaiheet

Toimintolaskenta alkoi tuotekohtaisten kustannusten laskennasta ja sitä seurasi
prosessikohtainen analyysi ja siitä se on edennyt jopa liiketoimintayksiköiden
väliselle tasolle (Järvenpää ym. 2001, 86).

Wingren (2005, 37–59) on jakanut toimintolaskennan kehitysvaiheet viiteen ajanjaksoon seuraavasti:

Ensimmäinen jakso, joka sijoittuu vuosille 1980–1990, oli ABC:n kehittymisen
ajanjakso. Tarkoituksena oli etsiä uusia tapoja selvittää havaitut käytännön ongelmat välillisten kustannusten osuudesta tuotteen kustannuksiin. Havaittiin, etteivät perinteiset laskentamenetelmät kyenneet seuraamaan uusia innovaatioita,
kuten JIT (just-in-time), TQM (total quality management) ja AMT (advanced
manufacturing technology). ABC kehitettiin korvaamaan volyymiperusteinen
laskentajärjestelmä.

Toisella jaksolla, joka ajoittuu vuosille 1985–1993, laskentamenetelmä sai nimensä: Activity- Based Costing. Silloin käytiin vertailevaa keskustelua perinteisen kustannuslaskennan ja ABC:n eroista ja eduista. ABC:stä esitettiin kaksi versiota, joista Cooperin ja Kaplanin versio keskittyi tarkempaan kustannusten laskentaan ja Johnsonin versio taas keskittyi enemmän toimintoihin. Kahden ensimmäisen jakson aikana ABC ohjelmien tiedon siirto perustui yksittäisiin ohjelmiin.

Kolmannella jaksolla (1988–2000) toimintolaskenta on liitetty osaksi yrityksen
arvoketjun kehittämistä. Lisäksi eroteltiin kustannusten laskemisnäkökulma ja
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prosessinäkökulma toisistaan. Prosessinäkökulmaa alettiin nimittää toimintojohtamiseksi (Activity-Based Management) eli ABM. Tämän jakson aikana keskityttiin testaamaan ABC:tä eri organisaation tasoilla (strategisella, taktisella ja
operatiivisella). Asiakasnäkökulma tuli mukaan tällä jaksolla. Kolmannella jaksolla kehitettiin integroituja tuotannonohjausjärjestelmiä, joihin oli yhdistetty
ABC.

Neljäs jakso (1990–2005) toi uusia perspektiivejä toimintolaskennan hyödyntämiseen, esimerkiksi lisäarvon tuottamiselle omistajille (VBM) ja taloudellinen
lisäarvo (EVA). Lisäksi erilaiset tekniset ratkaisut, kuten ERP-järjestelmät otettiin laajemmin käyttöön. Tällä jaksolla alettiin lisääntyvässä määrin laskea ja
analysoida prosessien suorituskykyä sekä asiakas- ja tuotekannattavuutta. Neljännellä jaksolla luotiin perusteet massaräätälöidyille ABC-järjestelmille.

Viides jakso (1995–2010) linkittää toimintolaskennan ja – johtamisen muihin
systeemeihin ja tekniikoihin, kuten jo neljännessä vaiheessa oli havaittavissa.
Laskenta sisältää linkkejä ja elementtejä strategiaan, informaatioteknologiaan,
muutosjohtamiseen, henkilöstöresurssien johtamiseen ja arvoketjuanalyysiin.
Viidennellä jaksolla tullaan käymään keskustelua näiden eduista.

3.3 Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa

Toimintolaskenta voidaan jakaa kahteen eri ulottuvuuteen (kuvio 4). Kustannusulottuvuus antaa kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja prosessiulottuvuus taas
tuottaa ei taloudellista tietoa, kuten esimerkiksi tietoa työmäärään vaikuttavista
tekijöistä. (Turney 1992, 125.)

Kustannuslaskennan ulottuvuuden (Cost Accounting View) mukaan toiminnot
kuluttavat voimavaroja ja laskentakohteet kuluttavat toimintoja. Tämän avulla
saadaan selville, paljonko eri toiminnot maksavat, kuten esimerkiksi kirjanpidon
hoitaminen tai koneiden asentaminen. Kun selvitetään, paljonko eri laskentakohteet, esimerkiksi asiakkaat, käyttävät eri toimintoja, saadaan selville asiakkaan
todelliset kustannukset. (Kiuru 1997, 20.) Kustannuslaskennan ulottuvuudessa
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saadaan kuva yrityksen taloudellisesta tilasta ja se kuvastaa toimintolaskennan
näkökulmaa (Turney 1992, 95). Kustannuslaskennan ulottuvuuden tuottamaa
kustannustietoa tarvitaan muun muassa päätettäessä hinnoittelusta, tuotevalikoimasta ja kehittämishankkeista (Vehmanen & Koskinen 1997, 130).

Kuviosta 4 näkyy toimintolaskennan kaksi näkökulmaa. Kustannusnäkökulma
kulkee vertikaalisesti ja prosessinäkökulma horisontaalisesti.

KUVIO 4. Kaksi eri näkökulmaa toimintoihin
(Uusi-Rauva 1996, 106.)

Prosessiulottuvuus (Prosess View) on se toimintolaskennan osa, joka tuottaa operationaalista tietoa toiminnasta (Turney 1992, 47). Eli se korostaa kustannusten
hallitsemista enemmän kuin laskemista. Se kertoo miten toimintoja tehdään ja
miten suorituskykyä voi parantaa. Prosessiulottuvuus ilmentää toimintojohtamisen (Activity-Based Management, ABM) näkökulmaa. Prosessiulottuvuuden
tuottama informaatio kiinnittää huomion arvon lisäämiseen asiakkaalle. (Vehmanen & Koskinen 1997, 129–131.) Sitä tarvitaan operatiivisen toiminnan tehostamiseen, radikaaliin toiminnan uudelleen järjestämiseen tai läpimenoaikojen tehostamiseen (Kiuru 1997, 21).
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3.4 Toimintolaskennan perusajatus

Perusidea toimintolaskennassa on selkeä. Organisaatio koostuu toiminnoista ja ne
ovat olemassa sen vuoksi, että tuotteet, palvelut ja asiakkaat käyttävät niitä. Toiminnot kuluttavat resursseja, joiden käyttö taas aiheuttaa kustannuksia. Toisaalta
toiminnot tuottavat suorituksia joko toisille toiminnoille, muille yksiköille tai
organisaation ulkopuolelle. (Tammi 2006, 295.) Laskennassa yleiskustannukset
kohdistetaan laskentakohteille käyttäen kaksivaiheista kohdistusprosessia. Ensimmäisessä vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoille ja toisessa vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoilta laskentakohteille sen mukaan,
miten paljon laskentakohteet ovat kutakin toimintoa kuluttaneet. Toimintolaskenta on siis resurssien kulutusta (Resource Consumption) jäljittävä malli eikä resurssien hankinnasta aiheutuvien kassavirtojen jäljittämistä. (Vehmanen & Koskinen 1997, 127.)

Kiurun (1997, 5-8) mukaan tekemisellä ja laskennalla täytyy olla selvä looginen
yhteys. Toimintolaskenta kiinnittää huomion organisaation tekemien toimintojen
kustannuksiin ja näin mahdollistaa kustannusten kohdistamisen tekemisen aiheuttaneille tuotteille, palveluille ja asiakkaille.

Toimintolaskennan teoria Järvenpään ym. (2001, 89–90) mukaan rakentuu kuuden suuren oivalluksen perustalle:

1. Organisaatiota voidaan johtaa sen konkreettisen tekemisen pohjalta.
2. Toiminnot kuluttavat resursseja ja tuotteet ja asiakkaat näitä toimintoja.
3. Perinteisten volyymisidonnaisten kustannuskohdistimien avulla ei voida
useinkaan kohdistaa tarkasti kaikkia välillisiä kustannuksia.
4. Kustannusten hierarkia on monipuolisempi kuin jako välittömiin ja välillisiin ja ne voidaankin jaotella kuvion 5 mukaisesti.
5. Toimintolaskenta paljastaa käyttämättömän kapasiteetin organisaatiossa.
6. Toimintolaskenta on arvoketjuanalyysin ja prosessijohtamisen käytännöllinen työväline.
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Kohdassa yksi viitataan toimintojohtamiseen. Yrityksen on tärkeä tunnistaa kriittiset menestystekijät, koska silloin osataan keskittyä oikeisiin asioihin. ABM
keskittyy juuri jatkuvaan toiminnan parantamiseen käyttämällä pohjana toimintolaskennan informaatiota. Toiminnot ovat tehtäviä, joita yrityksessä tehdään, joten
toimintolaskenta kuvaa yrityksen toimintaa. Toimintojen analysointi ja mittaus
sekä niiden pohjalta suoritettu toimintolaskenta ovat johdon työkaluja, joiden
avulla parannetaan kilpailukykyä. Pitää tehdä vain oikeita asioita ja oikein, koska
ei ole varaa tehdä kaikkea mitä on totuttu tekemään (Lumijärvi ym. 1995, 13).

YRITYSTASO
TUOTETASO
ERÄTASO
YKSIKKÖTASO

KUVIO 5. Toimintojen ja kustannusten hierarkia
(Lumijärvi ym. 1995, 50.)

Toimintolaskennan perusidea näkyy kuviossa 6. Toiminnot kuluttavat resursseja
ja tuotteet ja asiakkaat kuluttavat toimintoja. Kuviossa on esitetty myös perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan ero. Kuten voidaan todeta, toimintolaskenta käsittelee välittömiä kustannuksia samoin kuin perinteinen kustannuslaskenta. Sen sijaan yleiskustannusten käsittely eroaa merkittävästi. Perinteisessä
kustannuslaskennassa yleiskustannusten jakoperusteena ovat välittömät työtunnit,
kun taas toimintolaskenta kohdistaa yleiskustannukset toiminnoille ja toiminnoilta laskentakohteille.

Usein yrityksen tuotos, esimerkiksi tuotettu palvelu, on usean eri osaston toiminnan tulos. Perinteisen kustannuslaskennan avulla, jossa yleiskustannukset jaetaan
tai vyörytetään tuotannonvolyymin mukaan ja kustannuksia seurataan osastoittain, ei saada riittävän oikeaa kustannusinformaatiota. Tähän on viitattu kohdassa
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kolme. Tuotteet ja palvelut kuluttavat resursseja eri suhteessa ja sen takia kustannuksia ei pidä jakaa eikä vyöryttää vaan kohdistaa kulutuksen mukaan.

KUVIO 6. Perinteinen laskentajärjestelmä ja toimintolaskentajärjestelmä
(Vehmanen & Koskinen 1997, 127) (Horngren ym. 1996, 136.)

Toimintolaskennassa on oivallettu, että kustannukset syntyvät eri tasoilla, kuten
kohdassa neljä on kerrottu (ks. kuvio 5). Fogelholm & Karjalainen (2001, 89)
pitävät tätä resurssikentän jakoa neljään osaan ratkaisevimpana erona perinteiseen laskentajärjestelmään verrattuja. Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin
voidaankin kyseenalaistaa, sillä viime kädessä kaikki kustannukset ovat muuttuvia suoraan valmistusmäärän suhteessa. Välitöntyö on esimerkkinä yksikkötason
kustannuksesta. Erätason kustannuksesta esimerkkinä on puolestaan tuotannon
suunnittelu. Erätason kustannukset syntyvät erien lukumääristä. Tuotetason kustannukset aiheutuvat tuotteista ja ne poistuvat jos tuote poistetaan valikoimasta.
Ne kustannukset, jotka mahdollistavat yrityksen toiminnan, esimerkiksi taloushallinto, ovat yritystason kustannuksia. (Lumijärvi ym. 1993, 30–31.)

Kohdassa viisi todetaan, että toimintolaskenta paljastaa käyttämättömän kapasiteetin. Kapasiteetin ja toiminta-asteen määrittäminen on yhtä tärkeää ihmisten
suorittamille toiminnoille kuin tuotantokoneistollekin. Niiden määrittämisen
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avulla saadaan ylikapasiteetti näkyväksi. Kuten Lumijärvi toteaa, ylikapasiteettiin
on vaikea puuttua, jos ei tiedetä missä toiminnoissa sitä on ja kuinka paljon, toisaalta ylikapasiteetin voi tulkita myös mahdollisuutena, esimerkiksi myyntivarana. Lumijärven ym. (1993, 34–36.)
Nykyään on tapana, että käyttämättömän kapasiteetin kustannuksia
ei kohdisteta tuotteille vaan ne kohdistetaan erikseen ”käyttämätön
kapasiteetin kustannukset” – toiminnolle, jossa ne rasittavat koko
yrityksen tai yksikön kannattavuutta eivätkä yksittäisten tuotteiden
kannattavuutta. (Järvenpää ym. 2001, 90.)

Vilkkumaa (2005, 220) on aiheesta todennut, että kun kohdistetaan toiminnoille
vain todellisten tehtyjen suoritusten aiheuttamat kustannukset, niin silloin selviää
myös tehottomuuden kustannukset. Kapasiteettia on käsitelty myös jo sivulla 4.

Toimintolaskenta sopii työvälineeksi prosessijohtamiseen, johon viitataan kohdassa kuusi, sillä prosessit muodostuvat toisiaan seuraavista toiminnoista. Toimintojen avulla saadaan yrityksen toiminta kustannuksiltaan näkyväksi. (UusiRauva 1996, 107.) Näin toimintolaskenta tuottaa kustannusinformaatiota ja mittareita päätöksentekoa ja jälkiseurantaa varten.

Arvoketju-käsite (Laatikainen 2001), johon on viitattu kohdassa kuusi, on yrityksen arvoa muodostavien toimintojen kokonaisuus. Siinä painottuu kaikki yritykseen liittyvien toimintojen kokonaisuus, ei vain yrityksen omien toimintojen. Se
toimintolaskennan perusoivallus, että toimintoja arvotetaan, on perustana myös
tälle strategiselle kustannusanalyysille. Tästä Alhola (2000, 29) toteaa mitä ei
mitata, sitä ei voi johtaa.

3.5 Toimintolaskentamalli

Turney (1992, 276) vertaa toimintolaskentamallin rakentamista šakin pelaamiseen sillä jokaisella mallin osalla on määrätty tarkoituksensa ja kuten šakissakin,
noudatetaan määrättyjä sääntöjä. Tavoitteena on tuottaa oikeaa ja riittävän yksityiskohtaista tietoa mahdollisimman vähällä vaivalla ja vähillä kustannuksilla.
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Käytännön kannalta liian seikkaperäisen mallin käyttö ja ylläpito on raskasta ja
tulee kalliiksi (Fogelhom & Karjalainen 2001, 87). Toisaalta liian yksinkertainen
malli ei tuota riittävän oikeaa kustannusinformaatiota (Turney 1992, 276). Mallin
suunnittelussa onkin löydettävä keskitie.

Vehmanen & Koskinen (1998, 149) toteavat, että onnistunut toimintolaskentajärjestelmä saadaan, jos maltetaan määritellä riittävän
•

vähän toimintoja

•

runsaasti(hierarkkisia) laskentakohteita

•

monipuolisesti resurssikulutusta jäljittäviä toimintokohdistimia.

Turney (1992, 282) kiinnittää huomion myös pääkirjan uudelleenrakentamiseen.
Pääkirja on toimintolaskennan kustannusten lähtökohta, sillä siinä on taloudellista tietoa yrityksen resursseista. Ongelma on se, ettei pääkirjoja ole suunniteltu
toimintojen ympärille, joten sen rakennetta täytyy muuttaa.

Toimintojen määrittäminen

Toimintojen kustannusten määrittäminen

Kohdistetaan kustannukset toiminnoille

Toiminnon tuotteiden/palvelujen määritys

Toiminnon kustannusten kohdistaminen

Hyödynnetään saatavaa tietoa
KUVIO 7. Toimintolaskennan yleinen kulku
(Vilkkumaa 2005, 205.)

27
Tässä tutkimuksessa mallin rakentamiseen on käytetty runkona Vilkkumaan esittämää mallia, joka on havainnollistettu kuviossa 7. Siinä kerätään, käsitellään ja
tuotetaan tietoa olennaisista toiminnallisista ja taloudellisista asioista.
Lisäksi esitykseen on haettu tietoja muista malleista. Seuraavissa kappaleissa
esitetään tarkemmin toimintolaskentamallin rakentaminen ja käsitellään keskeiset
määritelmät.

Ennen varsinaista mallin rakentamista tulee määritellä toimintolaskennan tavoite,
sen laajuus ja mitä tietoa halutaan saada. Se ratkaisee millainen mallista tehdään.
Lisäksi alussa on kartoitettava mitä tietoa nykyinen laskenta tuottaa ja päätettävä
tehdäänkö pilottiprojekti vai kartoitetaanko koko yritys kerralla. Pilottiprojektia
puoltaa se, ettei se vaadi paljoa resursseja, mutta malli on kopioitavissa muihin
yksiköihin. Käytännössä on osoittautunut tyyppiesimerkkeihin perustuva otos
käyttökelpoiseksi. (Lumijärvi ym. 1995, 24–27.)

3.5.1 Toimintoanalyysi

Mallin rakentaminen alkaa toimintojen määrittämisellä. On vaikeaa rakentaa
käyttökelpoista mallia, ellei ole analysoitu toimintaa riittävän tarkasti. Toiminnot
saadaan määritettyä toimintoanalyysin avulla. Siinä perehdytään yrityksen organisaatioon ja toimintaan joko havainnoimalla toimintaa tai haastattelujen perusteella. Toimintoanalyysi (Activity analysis) on yrityksen toimintojen jakamista
osiin kustannusten ja toimintojen analysoimiseksi. Sen avulla selviää mitä yrityksessä tehdään ja mihin resurssit kuluvat sekä aikaansaatu tulos. Siinä kartoitetaan
keskeiset toiminnot, toimintoketjut ja toimintoryhmät.

Toimintokokonaisuuksia kartoitetaan, jos tekemiset eli toiminnot ylittävät eri
tulosyksiköt. Toimintokokonaisuus sisältää useita eri toimintoja eli toimintojen
joukkoja, joilla on tavoite, esimerkiksi myynti tai markkinointi (Vilkkumaa 2005,
206). Lumijärvi ym. (1995, 283) määrittelevät toimintoryhmän eli toimintokeskuksen (Business process) seuraavasti: se on tiettyjen menettelytapojen mukaan
toimiva, järjestetty toimintokokonaisuuden osa ennalta määrättyjen tavoitteiden
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saavuttamiseksi. Käytännössä on kuitenkin usein vaikea erottaa työtehtävät, toiminnot ja toimintokokonaisuudet toisistaan.

Brimson (1991, 119) on sitä mieltä, ettei ole väliä millä tekniikalla analyysi tehdään, kunhan toiminnot analysoidaan sellaisina kun ne ovat analyysin ajankohtana. Hän kuvaa kahta eri menetelmää nimittäin yhdistelemistä (aggregation) ja
hajottamista (decomposition). Kun toimintoja yhdistellään kokonaisuuksiksi,
saadaan johdon huomio kiinnittymään korkeiden kustannusten alueelle. Hajoittamisella taas on tarkoitus selvittää toiminnon sisältämät yksittäiset työtehtävät.
Tätä menetelmää käytetään silloin, kun halutaan parantaa suorituskykyä.

Lumijärvi ym. (1995, 38) on jakanut toimintoanalyysin seuraaviin vaiheisiin:
•

toimintojen sekä toimintoketjujen kuvaus ja määrittely

•

toiminto- ja toimintokustannusten laskeminen

•

toimintojen luokittelu.

Toimintoanalyysin avulla luodaan perusta toimintojen kustannusten ja suorituskyvyn määrittämiselle (Brimson 1991, 92).

Toiminto (Activity) on yksittäinen asiakokonaisuus, joka muuttaa panokset tuotokseksi, esimerkiksi tarjouksen tekeminen asiakkaalle (Neilimo & Uusi-Rauva
2005, 146). Lisäksi toiminnon yritys voi tehdä itse tai ulkoistaa.

Toiminnon tulee olla mielekäs ja itsenäinen kokonaisuus, joka käyttää yrityksen voimavaroja ja jonka osalta voidaan osoittaa selvä alkamis- ja päättymisajankohta. Toiminto tuottaa selvästi määriteltävän tuloksen, jota voidaan mitata. (Vilkkumaa 2005, 206.)

Toimintoja voidaan luokitella eri kriteerein. Luokittelun tarkoitus on saada tärkeä
tieto esiin. Toimintoketjujen eli liiketoimintaprosessien muodostaminen on yksi
tapa luokitella toimintoja. Toimintoketju muodostuu peräkkäisistä, toisiinsa liittyvistä toiminnoista. Siinä edellinen toiminto asettaa vaatimuksen seuraavalle
toiminnolle. Näistä perättäisistä toiminnoista muodostuu tuote tai palvelu. Etenkin silloin kannattaa kartoittaa toimintoketjut, kun ollaan uudistamassa yrityksen
toimintatapoja. (Lumijärvi ym. 1995, 34.)
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Uusi-Rauva (1996, 107) käyttää nimitystä kustannusallas (Cost pool) kokonaisuudesta, joka sisältää tiettyyn toimintoon liittyvät kustannukset, jotka ovat siten
yhden kriteerin perusteella kohdistettavissa.

Lisäksi voidaan tehdä seuraavanlaisia luokitteluja:
•

ydin- ja tukitoiminnot

•

toistuvat ja kertaluonteiset toiminnot

•

lisäarvoa tuottaviin, lisäarvoa tuottamattomiin ja lisäarvoa tuhoaviin toimintoihin

•

mikro- ja makrotoiminnot

•

elintärkeä, pakollinen, harkinnanvarainen, turha.

Lumijärvi ym. (1995, 30–40) ehdottaa, että toiminnot ja toimintoketjut kartoitettaisiin haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä. Avainhenkilöt ovat niitä, jotka
suorittavat toimintoja ja joilla on riittävästi asiantuntemusta. Lisäksi hän ehdottaa, että toimintoketjun läpimenoaika kannattaa kuvata, koska ajan merkitys kilpailutekijänä on kasvanut merkittävästi.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen on selvillä yrityksen avaintoiminnot ja toiminnot
on luokiteltu tarkoituksen mukaisella tavalla. Toimintoluettelon tulee olla riittävän, mutta ei liian yksityiskohtainen. Yksinkertaisuus tuo hallittavuuden mutta
menettää tarkkuutta. Liian yksityiskohtainen toimintoanalyysi taas mitätöi useita
toimintolaskennan etuja. (Brimson 1991, 137.)

3.5.2 Kustannuspohja ja rajaukset

Toimintojen kustannusten määrittämiseksi on ensin sovittava mitä kustannuspohjaa käytetään. Lumijärvi ym. (1995, 66) ehdottaa, että kun ensimmäistä kertaa
käytetään toimintolaskentaa, ymmärretään ja hyväksytään tulokset paremmin, jos
kustannuspohjana käytetään toteutuneita edellisen tilikauden kustannuksia. Kuitenkin budjettiluvut ovat siinä tapauksessa käyttökelpoisempia, jos yrityksen toiminta on muuttunut oleellisesti viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi tässä
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vaiheessa on viimeistään ratkaistava, rajataanko kustannuksista jotain pois, esimerkiksi pääomakustannukset, tuotesuunnittelu tai ylikapasiteetti. Lisäksi sovitaan miten toimitaan henkilösidonnaisten kustannusten osalta.

3.5.3 Resurssit

Käytetäänpä kustannuspohjana toteutuneita lukuja tai budjettilukuja, on kuitenkin
kyse resursseista. Resurssit eli voimavarat (Recourses) ovat tuotannontekijöitä,
joita tarvitaan ylläpitämään ja synnyttämään toimintoja (Alhola 2000, 47). Resurssit ilmoittavat, paljonko on rahaa kulunut tai kulutetaan ja ne ilmenevät yrityksen pääkirjasta tai budjetista. Voimavarat ovat hyödykkeitä, joiden käyttötavasta yritys voi päättää joko omistuksen tai sopimuksen perusteella (Vehmanen
& Koskinen 1998, 132). Esimerkiksi välitöntyö on sopimuksen perusteella hallittava resurssi. Alhola (2000, 111) jakaa resurssit kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin fyysisiä resursseja ovat toimitilat, koneet ja laitteet. Taloudellisia resursseja
ovat pääomat ja henkisinä resursseina hän mainitsee osaamisen ja asennoitumisen.

3.5.3.1 Henkilösidonnaiset kustannukset

Toimintokustannukset voidaan laskea joko siten, että kaikki kustannukset kohdistetaan tai vain henkilösidonnaiset kustannukset kohdistetaan. Ihmiset ovat usein
yrityksen merkittävin resurssi ja sen vuoksi on tärkeää tietää miten tämä resurssi
kuluttaa aikaa. Varsinkin palveluja tuottavien yritysten kustannusrakenne painottuu niin voimakkaasti henkilösidonnaisiin kustannuksiin, että joissakin tapauksissa pelkästään palkan ja sivukulujen tarkastelu riittää.

Toimintojen henkilösidonnaiset kustannukset saadaan laskettua siten, että ensin
jokaiselle henkilölle kohdistetaan hänestä aiheutuvat kustannukset ja tämän jälkeen lasketaan toimintokustannukset ajankäyttöselvityksen mukaan. Palkan ja
sivukulujen lisäksi henkilösidonnaisiin kustannuksiin otetaan esimerkiksi työsuhdeauton kulut, työhuonekulut, atk-kustannukset, koulutus- ja matkakulut sekä
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toimistokulut (Lumijärvi 1995, 43–44). Brimson (1991, 194) esittää, että työkustannukset kohdistetaan toiminnoille sen mukaan, miten:
•

osaston kokonaistyöaika jakautuu kullekin toiminnoille

•

työntekijäryhmän aika jakaantuu eri toiminnoille

•

kunkin yksittäisen työntekijän aika jakaantuu eri toiminnoille.

Jos palkat ovat toisiinsa verrattuna suunnilleen samansuuruisia, voidaan käyttää
ensin mainittua menetelmää. Palkkojen ollessa oleellisesti toisistaan poikkeavia,
on suositeltavaa käyttää toista tai kolmatta menetelmää. (Brimson 1991, 195.)

KUVIO 8. Henkilösidonnaisten kustannusten kohdistaminen toiminnoille
(Lumijärvi ym. 1995, 69.)

Henkilösidonnaistenkustannusten aiheuttamisperusteinen resurssikulutus selvitetään erillisanalyysillä. Se voidaan selvittää haastattelun avulla, erillisen ajankäyttöselvityksen perusteella tai työaikaraportoinnin avulla. Ajankäyttöselvitys tehdään kyselytutkimuksella. Siinä henkilöt ilmoittavat mitä toimintoja he tekevät ja
kuinka paljon. Kuviosta 8 selviää merkittävimmät kustannuserät. Kustannukset
voidaan kohdistaa henkilöille joko pääluvun tai muun aiheuttamisperusteen mukaan.
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3.5.3.2 Muut operatiiviset kustannukset

Lumijärven ym. (1995, 70–71) mukaan, mikäli yritys toimii perinteisellä tavalla,
on suositeltavaa kohdistaa kustannukset toiminnoille kustannuspaikoittain. Perusteluna tälle on, että työ pysyy hallinnassa ja kohdistukset ovat jälkeenpäin todennettavissa.

Käytännössä muiden kustannusten kanssa toimitaan samoin kuin henkilösidonnaistenkin kustannusten eli ne kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Joidenkin kustannusten kohdistaminen, kuten pääomakustannusten, voi olla ongelmallista. Laitinen (2003, 293) mainitseekin, että koska aiheuttamisperiaate on
joskus vaikeasti määritettävissä, silloin ne voidaan jättää kohdistamatta ja tällöin
on kyse järjestelmän kattavuuden rajaamisesta. Kuitenkin useissa yrityksissä,
etenkin valmistusyrityksissä poistojen ja korkojen osuus voi olla merkittävä ja ne
on otettava mukaan. Yksi mahdollisuus on määritellä valmistuksen toiminnot
tuotteiden erilaisten reititysten mukaan eli toiminnot määritellään koneryhmä- tai
konekohtaisesti. Kuitenkin tärkeintä on ymmärtää mitä poisto kussakin tapauksessa tarkoittaa ja mitä poistomenetelmän valinta vaikuttaa tuloksiin.

Brimsonin (1991, 103) mielestä johdon ja hallinnon kustannukset eivät ole välittömästi kohdistettavissa tuotteille ja hänen mielestään ne pitäisikin jättää tarkastelun ulkopuolelle.

Ylikapasiteetin käsittely voi olla hankalaa. Ylikapasiteetin ylläpito jäävät yritystason toiminnoksi silloin, kun niitä ei kyetä kohdistamaan alemmille tasoille aiheuttamisperiaatteen mukaan ja usein ne jätetäänkin kohdistamatta. (Vehmanen
& Koskinen 1998, 136.)

Toisaalta toimintolaskennan perusajatuksen mukaan kaikki kustannukset pääkirjasta tulisi kohdistaa toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja käyttämätön kapasiteetti on myös kustannus. Lumijärvi ym. (1995, 76) pitävät toimintolaskennan lisäarvona sitä, että kohdistetaan käyttämätön kapasiteetti omalle toiminnolleen.
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Kapasiteetti on kuitenkin hankala määritellä, koska määritelmiä on useita. Teoreettinen kapasiteetti ilmaisee kuinka paljon tuotetaan, jos ihmiset ja koneet
”käyvät” koko ajan. Käytännöllisessä kapasiteetissa vähennetään koneiden huoltojen vaatima aika ja esimerkiksi työntekijöiden sairasajat. Normaali kapasiteetti
kertoo, kuinka paljon pystytään tuottamaan vuositasolla pitkällä tähtäimellä ja
budjetoitu kapasiteetti kertoo käytön arvion budjetointikaudella. (Lumijärvi ym.
1995, 75–77.)

3.5.3.3 Ajankäyttöselvitys

Kohdistetaanpa kaikki kustannukset tai vain henkilösidonnaiset kustannukset,
niin ajankäyttöselvitys pitää tehdä. Toimintojen kartoituksen jälkeen siis selvitetään yrityksen henkilökunnan ajankäyttö eri toiminnoille. Ajankäyttö selvitetään
joko haastattelulla tai erillisellä ajankäyttöselvityksellä tai työaikaraportoinnin
avulla. Ajankäyttöselvitys on kyselytutkimus, jossa henkilöt kertovat minkä verran aikaa kuluu kuhunkin toimintoon. Yleensä selvitys tehdään vuositasolla, sillä
joitakin toimintoja tehdään vain kerran vuodessa, esimerkiksi tilinpäätös. Selvitys
voidaan tehdä myös otoksenomaisesti, esimerkiksi kohteessa voidaan ottaa tarkka
ajankäyttöseuranta kahdeksi viikoksi käyttöön.(Lumijärvi 1995, 43–44.)

3.5.4. Kaksivaiheinen kustannusten kohdistaminen

Kun toiminnot ja resurssit ovat selvillä, voidaan seuraavaksi määrittää ajurit
(Driver). Kuten aiemmin kohdassa 3.3 on esitetty, toiminnot kuluttavat resursseja
ja laskentakohteet näitä toimintoja ja kustannusten kulutus selvitetään ajureiden
avulla.

Lumijärvi ym. (1995, 57) toteaa, että kustannusajurit tuottavat eniten päänvaivaa
mallia rakennettaessa. Kustannusajureita on kahdenlaisia: ensimmäisen tason
ajuri on resurssiajuri (Recource driver) ja toisen tason ajuri on toimintoajuri (Activity driver). Resurssiajurilla kohdistetaan kustannukset toiminnoille ja se ilmaisee miksi toiminto vaatii kyseiset resurssit.
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Kuten kuviosta 9 näkyy, ajuri on linkki resurssien ja toimintojen välillä tai linkki
toimintojen ja laskentakohteiden välillä.

KUVIO 9. Kustannusten kohdistamisprosessin käsitteet ja suhteet
(Alhola 2000, 46.)

Toisen tason ajuri eli toimintoajuri tarkoittaa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka usein toiminto suoritetaan (Alhola 2000, 52). Esimerkiksi kirjanpidossa toimintoajurina voi olla ostolaskujen lukumäärä. Lumijärvi ym. (1995, 54)
jakaa vielä toisen tason ajurit kahteen tyyppiin, nimittäin laskenta-ajurit ja toimintoajurit. Laskenta-ajurit ovat juuri niitä, joita käytetään perinteisesti kustannusten kohdistuksessa eli ne kuvaavat, kuinka usein toimintoa suoritetaan ja tällöin jokaisen toiminnon suorituskerran pitäisi olla saman vaivan arvoinen. Toimintoajurit taas ovat Lumijärven ym.(1995, 54) mukaan todellisia kustannusajureita sillä ne kuvaavat sitä, mitkä seikat vaikuttavat toiminnon laajuuteen ja mistä
toiminnon kustannukset muodostuvat. Toimintoajurien valinta on Vehmanen &
Koskisen (1998, 143) mielestä toimintolaskentajärjestelmän suunnittelun tärkein
kohta, koska toimintokohdistimet määrittävät järjestelmän tarkkuuden ja monimutkaisuuden.

Brimson (1991, 170) kuvaa ihanteellisen resurssiajurin, että se on helppo mitata,
yksinkertainen ymmärtää, helposti saatavissa käytettävissä olevista tietolähteistä
ja välittömässä riippuvuussuhteessa toiminnon tuotannontekijöihin. Taulukossa 2
on esitetty tyypillisiä resurssiajureita.
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Kun toiminnot, resurssit ja resurssikohdistimet on määritelty, Vilkkumaan mallissa seuraava vaihe on kohdistaa pääkirjasta resurssien kautta kustannukset toiminnoille resurssikohdistimia apuna käyttäen. Vehmanen & Koskinen (1998,
141–143) ovat sitä mieltä, että resurssien kohdistaminen toiminnoille on melko
suoraviivaista ja yhteys selkeä.

TAULUKKO 2. Tuotannontekijä ja resurssiajuri
(Brimson 1991, 168–169.)

Tuotannontekijä

Resurssiajuri

Henkilöstö
Teknologia
Toimitilat
Energia

Aika
Kone-/teknologiatunnit
Neliöt
Kilowattitunnit

Vilkkumaa (2005, 217) ehdottaa, että kohdistamissääntöjä mietittäessä voidaan
esittää seuraavat kysymykset:
•

kuka tekee

•

miten tekee

•

mitä tekemisessä käytetään

•

missä tekee

•

miten tekeminen rahoitetaan.

Edellä on jo käsitelty ensimmäisen kysymyksen vastausta, nimittäin henkilökustannusten kohdistamista. Lisäksi toimintoihin voi liittyä muita työn tekemiseen
kytkettyjä kustannuksia. Nämä liitännäiskustannukset kohdistetaan tehdyn arvion
mukaan toiminnoille. Jos erilaisten työvälineiden, kuten koneiden ja työkalujen,
käyttöaikaa ei seurata, niin hyvä kohdistusperuste voi olla työhön käytetty aika.
Tekeminen suoritetaan toimitiloissa ja ne aiheuttavat kustannuksia, kuten vuokra,
siivous ja sähkö. Nämä kustannukset voidaan kohdistaa esimerkiksi toiminnon
käyttämien neliöiden mukaan. Pääomakustannuksia on jo käsitelty aiemmin.
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Tämän vaiheen jälkeen saadaan organisaation toimintojen kustannukset selville.
Osa pääkirjan kustannuksista on kohdistettu suoraan toiminnoille. Osa kustannuksista, esimerkiksi henkilösidonnaiset kustannukset on kohdistettu ajankäyttöselvityksen perusteella toiminnoille. Mikäli on käytetty jaottelua ydin- ja tukitoimintoihin, niin tukitoimintojen kustannukset kohdistetaan ydintoiminnoille.

3.5.5 Laskentakohteiden kustannusten selvittäminen

Toiseksi viimeinen vaihe Vilkkumaan mukaan on toiminnon kustannusten kohdistaminen objekteille. Kustannukset kohdistetaan laskentakohteille (Cost objective) toimintoajurimäärien suhteessa. Laskentakohde voi olla esimerkiksi tuote,
palvelu, asiakas tai projekti. Toimintoajureille määritetään ensin yksikkökustannukset, joiden avulla kohdistus tapahtuu. Yksikkökustannus saadaan jakamalla
toiminnon kustannukset toimintoajurien kokonaismäärällä. (Lumijärvi 1995, 81.)

Tuotekate

Asiakaskate

Kokonaiskate

Tuotekohtaiset
välittömät, toiminto
ym. kustannukset

Asiakaskohtaisten

Asiakaskatteet

toimintojen
kustannukset
+
asiakkaan ostamien
tuotteiden
kustannukset

Tuotteille ja asiakkaille
kohdistamattomien
toimintojen
kustannukset

KUVIO 10. Kustannusten kohdistaminen eri kustannusobjekteille
(Lumijärvi 1995, 85.)

Huomionarvoista on, etteivät kaikki kustannukset synny esimerkiksi tuotetasolla
sen takia olisikin kustannuksia tutkittava tasoittain. Vehmanen & Koskisen
(1998, 142–145) mukaan toimintolaskennan periaatteen mukaan toiminnon kustannukset kohdistetaan sille tasolle, jonka kustannuksia ne ovat. Kuviossa 10 on
esitetty esimerkki siitä, miten kustannukset kohdistetaan objekteille.
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Tuotteille on kohdistettu vain tuotekohtaiset kustannukset ja asiakkaille ostamiensa tuotteiden kustannukset ja lisäksi asiakastason kustannuksista niille kuuluva
osuus. Ne kustannukset, joita ei kohdisteta tuotteille eikä asiakkaille, kuten esimerkiksi ylikapasiteetti, tuotekehittelykustannukset tai hallinnon kustannukset,
jäävät rasittamaan kokonaiskannattavuutta. (Lumijärvi 1995, 85).

Kustannusten kohdistamisessa on lisäksi huomioitava, että volyymistä riippumattomat toiminnot kohdistetaan sellaisilla kohdistimilla, jotka itse eivät riipu volyymista. Esimerkkinä Vehmanen & Koskinen (1998, 145–146) mainitsevat koneiden asetukset. He luokittelevatkin toimintokohdistimet seuraavasti:
•

osatason kohdistimet

•

erätason kohdistimet

•

tuotetason kohdistimet

•

tuoteryhmätason kohdistimet.

Oikean laskentatuloksen saaminen edellyttää lisäksi, että kohdistimen pitää mitata laskentakohteen resurssikulutus. He jakavat kohdistimet kahteen ryhmään,
nimittäin lukumäärä- ja mittayksikkökohdistimiin. Jos käytetään lukumääräkohdistinta, niin toiminnon jokaiselle kohteelle kohdistetaan täsmälleen sama määrä
kustannuksia ja jos käytetään mittayksikkökohdistimia, joka on itse asiassa lukumääräkohdistimen erikoistapaus, laskentakohteelle kohdistetaan kustannukset
niiden vaatiman mitattavissa olevan suureen mukaan. Tällaisia suureita ovat esimerkiksi aika, pinta-ala, paino, tilavuus tai etäisyys.

Lisäksi toimintokohdistimien lukumäärä on huomionarvoinen seikka. Sillä mitä
enemmän niitä on, sitä kalliimmaksi järjestelmän suunnittelu ja ylläpito tulee.
Toimintojen ja kohdistimien määrä riippuu seuraavista tekijöistä:
•

järjestelmän käyttötarkoitus

•

yrityksen monimutkaisuus

•

kohdistininformaation saatavuus.

Jos järjestelmää käytetään tuotekustannuslaskentaan, riittää kun onnistutaan jäljittämään 80–90 prosenttia kustannuksista ja silloin kohdistimien lukumäärä voi
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olla suhteellisen pieni. Lisäksi pitää huomioida mitä kaikkea erilaisuutta yritykseen liittyy. Jos yritys valmistaa useita erilaisia tuotteita, erilaisilla valmistusmenetelmillä ja asiakkaat ovat hyvin erilaisia, tarvitaan useita kohdistimia. Lisäksi
sillä on vaikutusta kohdistimien lukumäärään, kuinka paljon yleiskustannuksia on
suhteellisesti kokonaiskustannuksista. Jos niitä on vähän, ei kohdistimiakaan tarvita kovin montaa. Kohdistininformaation saatavuus taas liittyy toimintolaskennan soveltamiseen jatkossa. (Vehmanen & Koskinen 1998, 145.)

Laskenta on tämän jälkeen saatu tehtyä ja tämän vaiheen tuloksena on saatu valitun laskentakohteen toimintoperusteiset kustannukset laskettua. Mikäli laskentakohde on ollut esimerkiksi tuotekannattavuus, on tuloksena tuotekannattavuuslaskelma, josta käy ilmi tuotteeseen tehdyt toiminnot, niiden kustannusajurit ja
tuotekohtaiset toimintokustannukset. Vehmanen & Koskinen (1998, 149) toteavatkin, että onnistuneen toimintolaskentajärjestelmän saa jos määritellään riittävän vähän toimintoja, runsaasti hierarkkisia laskentakohteita ja monipuolisesti
resurssikulutusta jäljittäviä toimintokohdistimia.

Viimeinen vaihe on toimintolaskentajärjestelmästä saadun tiedon hyödyntäminen. Jos mallin rakentamisessa on onnistuttu, saadaan toimintolaskennan avulla
tietoa miksi yksi asiakas on kannattava ja toinen ei tai miksi yksi tuote on kallis
valmistaa ja toinen halpa. Lisäksi tietoja voi hyödyntää toimintojen ja toimintoketjujen johtamisessa. Luonnollisesti johdolta vaaditaan muutoksenhallintaa, sillä
organisaatiossa voi esiintyä vastustusta. Saatetaan pelätä virheiden paljastumista,
koska toimintolaskenta tuo esille uutta tietoa toimintatavoista. Lisäksi toimintolaskenta kyseenalaistaa perinteisen tavan toimia ja taloushallinnon rooli muuttuu.
Toimintolaskennasta on mahdollisuus saada suuri hyöty kun sillä on selvä tavoite
ja muistetaan, ettei siitä tehdä monimutkaista laskuharjoitusta. Toimintolaskenta
ei ole tiedettä eikä taidetta vaan johtamisen käytännöllinen apuväline. (Lumijärvi
ym. 1995, 118.)

Tässä luvussa on esitelty toimintolaskennan perusidea ja tuotu esiin sen kaksi
näkökulmaa. Lisäksi on perspektiivin luomiseksi esitetty Tom Wingrenin väitöstyön mukainen jaottelu eri kehitysvaiheisiin. Luvussa on myös käyty läpi lyhyesti
toimintolaskentamallin vaiheet ja keskeiset käsitteet. Joitain kustannuksia, kuten
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henkilösidonnaisia kustannuksia, on käsitelty tarkemmin sillä henkilökustannukset muodostavat palveluyrityksissä merkittävän osan kustannuksista. Tämä luku
toimii perustana empiriaosuudelle, johon siirrytään seuraavassa luvussa.

4 CASE SKV ISÄNNÖINTI OY

4.1 Yrityksen esittely

Turussa 2. päivänä maaliskuuta 1964 ensimmäinen Suomen SKV Oy:n kiinteistönvälitystoimintaa harjoittava konttori aloitti toimintansa. Yhtiö laajeni nopeasti
ja uusia konttoreita avattiin eripuolille Suomea. Isännöintitoiminta tuli kuvaan
yrityskaupan myötä vuonna 1980. Yrityksen organisaatiokaavio on esitetty liitteenä (LIITE 1).

SKV Isännöinti Oy:llä, joka on tutkimuksen case-yritys, on Suomen suurin isännöintiverkosto. 85 isännöintitoimistoa huolehtii Suomessa 5750 asunto- ja kiinteistöyhtiön isännöintiin ja taloushallintoon kuuluvista tehtävistä. SKV Isännöinti
Oy:n 500 isännöinnin ammattilaista huolehtivat kaikkiaan 135 000 huoneistosta.
SKV Isännöinnin visio on olla alan halutuin yhteistyökumppani ja saada markkinoista kolmannes. Arvoja ovat avoimuus, luovuus ja rohkeus.

Asiakasjakauma

Suurasiakkaat
16 %
Koy
12 %

Muut
6%

As Oy
66 %

KUVIO 11. SKV Isännöinti Oy:n asiakasjakauma v. 2006
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Valtaosa asiakkaista on asunto-osakeyhtiöitä, kuten edellisen sivun kuviosta 11
voi havaita. Niiden osuus asiakaskunnasta on 66 prosenttia. Niin sanottuja suurasiakkaita, joiden omistuksessa on yli viisikymmentä kiinteistöä, on 16 prosenttia
asiakaskunnasta.

SKV Isännöinti Oy kuuluu Realia Group Oy:n konserniin. Realia Group Oy on
Itä- ja Keski-Euroopan suurin kiinteistökonserni. Liiketoiminta-alueet ovat:
•

kiinteistönvälitys

•

isännöinti

•

toimitila-palvelut.

Liitteessä 2 nähdään eri toimialojen sijoittuminen Suomen kartalla (LIITE 2).
Konsernin visiona on olla merkittävin toimija suomalaisen kiinteistöklusterin
palvelusektorissa ja kasvaa alan suurimmaksi toimijaksi koko Itämeren alueella.
Konserniin kuuluvat Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistönvälitys Oy, SKV
Isännöinti Oy, Realia Management, Huom!-palvelu ja Ober-Haus Real Estate
Advisor. Realia Group Oy:n omistajat ovat:
•

Sponsor Fund II

•

Nordea

•

Varma

•

Suomen Teollisuussijoitus Oy

•

toimiva johto (www.realiagroup.fi).

Konserni työllistää lähes 2000 henkilöä Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa,
Puolassa ja Ukrainassa. Liikevaihto vuonna 2007 on noin 140 miljoonaa euroa.
Realia Group Oy on maassamme selkeä markkinajohtaja sekä asunnonvälityksessä että isännöinnissä ja yksi johtavista kiinteistöpalveluja instituutioille tarjoavista toimijoista. Liitteenä on esitetty konsernin organisaatiokaavio (LIITE 3). Seuraavaksi esitellään varsinaisen tutkimuksen toteutus.
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4.2 Tutkimuksen toteutus

Tutkimusprojekti aloitettiin keväällä 2006, jolloin määriteltiin tavoitteet ja aikataulu. Tavoitteiden mukaisesti laadittiin toimintolaskentamalli pilottiyksiköstä
siten, että taloushallinnon kustannukset kohdistettiin laskentakohteelle asti ja
isännöinnin kustannukset toiminnoille asti. Lisäksi kartoitettiin isännöitsijöiden
mielipiteitä siitä, vaikuttavatko isännöitävän kohteen eri ominaisuudet työhön
käytettyyn aikaan. Tehtävä oli haasteellinen, koska aiempaa tutkimusta ei asiasta
juurikaan ollut.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tuotetasolle kohdistuvia kustannuksia, joten laskennasta rajattiin pois hallinnon, markkinoinnin, edustuksen ja pääomakustannukset.
Myöskään ylikapasiteettia ei huomioitu. Näiden kohdistaminen laskentakohteelle
ei olisi tuonut mitään lisäarvoa laskentaan.

Ennen varsinaisen tutkimuksen tekemistä haluttiin kartoittaa lähemmin tutkimusongelmaa. Tarkoituksena oli realistisesti arvioida, mitä taloyhtiöiden ominaisuuksia kannattaa ottaa tarkasteluun mukaan ja kuinka tarkasti ajankäyttöä on
mahdollista selvittää. Näiden tietojen saamiseksi käytiin puhelinkeskusteluja sekä
Suomen Isännöintiliiton että Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen edustajien kanssa ja henkilökohtaisia keskusteluja isännöitsijöiden kanssa. Kuvio 12 havainnollistaa empiirisen tutkimuksen eri vaiheet.

1. Asiakkaan valitseminen ja taloyhtiöiden analysoiminen
2. Toimintoanalyysi
3. Ajankäyttöselvitys kyselyn avulla
4. Toimintolaskentamallin rakentaminen pilottiyksikköön
5. Taloyhtiön ominaisuuksien vaikutuksesta työhön käytettyyn aikaan

KUVIO 12. Tutkimuksen empiirisen osuuden vaiheet

Varsinainen tutkimus tehtiin siten, että valittiin yksi yrityksen toimipiste, johon
toimintolaskentamalli laadittiin. Tarvittavat tiedot saatiin yrityksen tietojärjestelmästä, haastattelemalla työntekijöitä ja kyselyn avulla. Ajankäyttöselvitys tehtiin
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laajemman kyselyn avulla. Haluttiin selvittää ajankäytönjakautumista ja mielipiteitä laajemmin ja siten, etteivät vastaajat tunne toisiaan. Lisäksi kun kyselyyn
vastaajat olivat eri toimipisteestä, eivät mitkään muotoutuneet toimintatavat vaikuttaneet tuloksiin. Tutkimuksen viimeinen vaihe eli raportin kirjoittaminen tapahtui syksyllä 2007.

4.3 Asiakkaan valitseminen ja taloyhtiöiden analysoiminen

Vehmanen & Koskinen (1998, 149) toteavat kirjassaan, että toimintolaskenta
edellyttää tyypillisesti laskentakohteiden moniulotteista tarkastelua ja esimerkkinä mainitsevat asiakkaan ominaisuuksien vaikutuksen kannattavuuteen. Tutkimus
aloitettiinkin valitsemalla tutkimukseen sopiva asiakas ja analysoimalla asiakkaan taloyhtiöt. Valintaan vaikutti se, että kysely haluttiin suunnata useille, eri
yksiköissä toimiville isännöitsijöille. Lisäksi haluttiin että, tutkittavilla taloyhtiöillä on samanlainen isännöintisopimus, jotta saadut tulokset ajankäytöstä olisivat
vertailukelpoisia. Näiden syiden vuoksi päädyttiin suurasiakkaaseen.

Asiakas, joka valittiin, on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö. Se on siis osakeyhtiömuotoinen ammattimainen kiinteistönomistaja. Yhtiön omistuksessa on huoneistojen lisäksi liikehuoneistoja ja maa-alueita. Yhtiö perusparantaa ja peruskorjaa asuntoja ja lisäksi sillä on uustuotantoa. Merkittävänä kehitystoimenpiteenä
on asemakaavoitus. Toiminta-ajatuksena on tarjota vuokra-asuntoja ja kehittää
asunto-oloja ja lisätä asumisviihtyvyyttä. Yhtiön ajatuksena on toteuttaa tämä
tuottavilla kehitysinvestoinneilla ja kiinteistöjen elinkaaren hallinnalla. Asiakkaan yhtiöiden osuus on 2,3 prosenttia koko case-yrityksen asiakkaiden määrästä
vuonna 2006. Sen omistamat yhtiöt ovat asunto-osakeyhtiöitä ja sijoittuvat 31:lle
eri paikkakunnille (LIITE 4). Case-yrityksen 21 eri toimistoa ja niissä 21 isännöitsijää sekä 24 kirjanpitäjää ja kiinteistösihteeriä hoitavat asiakkaan yhtiöitä.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää taloyhtiön ominaisuuksien, kuten iän ja koon
vaikutusta työhön käytettävään aikaan, joten seuraava vaihe oli kerätä taloyhtiöiden tiedot. Osoittautuikin, ettei yrityksen tietojärjestelmistä mistään saa taloyhtiöiden tietoja suoraan. Tiedot olivat kullakin isännöitsijällä ja suurin osa tiedoista
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oli paperiversiona. Todettiin, että olisi tarpeellista saada yhtenäinen, ajan tasalla
oleva lista taloyhtiöistä. Tutkimuksen osatavoitteeksi tulikin kerätä ja päivittää
tiedot.

Taloyhtiöiden analyysin tarkoituksena oli saada kuvattua millaisia taloyhtiöitä
tutkimuksen isännöitsijät hoitavat. Asiakkaan taloyhtiöitä on isännöitävänä 125 ja
analyysia varten tarvittavat tiedot kerättiin sähköpostikyselynä kultakin isännöitsijältä.

Tutkimuksen tässä vaiheessa, käytyjen keskustelujen perusteella huomattiin, että
taloyhtiöllä voi olla useita, eri-ikäisiä rakennuksia, esimerkiksi ikäero voi olla
viisikymmentä vuotta. Sen vuoksi päätettiin kerätä tiedot rakennuskohtaisesti,
sen selvittämiseksi, että onko sellaisia taloyhtiöitä, joissa on hyvin eri-ikäisiä
rakennuksia, niin paljoa, että sillä on merkitystä tutkimuksen kannalta.

Vastausprosentti sähköpostikyselyyn oli 100 prosenttia. Rakennuskohtaiset tiedot
jäivät saamatta 13 yhtiöstä seuraavista syistä:
1. Yhden taloyhtiön yhtiöjärjestystä ei ollut aikanaan muutettu ja näin ei tietoja ollut myöhemmin rakennetusta rakennuksesta.
2. Neljän yhtiön kohdalla isännöitsijä oli juuri vaihtunut ja eikä uudella
isännöitsijällä ollut vielä tietoja, joten tiedot kerättiin taloyhtiöittäin, koska ne tiedot olivat saatavissa.
3. Eräässä kaupungissa sijaitsevat taloyhtiöt asiakas isännöi itse, ainoastaan
taloushallinto hoidetaan SKV Isännöinti Oy:ssä, joten ne eivät isännöinnin osalta kuuluneet tutkimukseen piiriin.

Rakennuskohtaisista tiedoista jäi siis 10,4 prosenttia pois tutkimuksen tästä osuudesta. Yhtiöittäin saatiin tiedot kuitenkin kaikista tutkimukseen kuuluvista taloyhtiöistä. Saadut tiedot syötettiin taulukkolaskentaohjelmaan (Excel) ja tulokseksi saatiin päivitetty lista taloyhtiöistä sekä taloyhtiöiden eri ominaisuuksia kuvaavia graafisia kuvia. Ikäjakaumaa havainnollistamaan laadittiin sektoridiagrammi
yhtiöittäin, joka on esitetty kuviossa 13.
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Saatujen tietojen perusteella havaittiin, että vain yhdessä taloyhtiössä rakennusten
ikäero on merkittävä eli 54 vuotta. Muutamassa ikäeroa on 4-7 vuotta, joten tämän tutkimuksen kannalta tällä asialla ei todettu olevan merkitystä. Kuviosta 13
näkyy, että 35–54 vuoden ikäisiä rakennuksia eli peruskorjausikäisiä, on lähes 70
prosenttia ja 15–34 vuoden ikäisiä on kymmenen prosenttia kokonaismäärästä.
Yli 95-vuotiaita rakennuksia on vain neljä prosenttia. Verrattaessa taloyhtiöiden
ikäjakaumaa rakennusten ikäjakaumaan, todettiin, ettei eroa ollut merkittävästi.

Yhtiöiden ikäjakauma

10 %

2%2%

15-34
10 %

35-54

7%

55-74
75-94
95-114
115-134
69 %

KUVIO 13. Asiakkaan yhtiöiden ikäjakauma

Ikäjakauman selvittyä tarkoituksena oli kartoittaa samalla se, mitkä rakennuksista
on peruskorjattu sillä se seikka vaikuttaa työmäärään. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, kun todettiin, ettei tiedoista ole yhtenäistä rekisteriä, vaan nekin tiedot
pitäisi kerätä erikseen.

Yhtiöiden huoneistolukumääräjakauma

7%
11 %

2%2%

3-22
38 %

23-42
43-62
63-82
83-102

40 %

103-122

KUVIO 14. Asiakkaan yhtiöiden huoneistolukumääräjakauma
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Sen sijaan haluttiin selvittää minkä kokoisia asiakkaan taloyhtiöt ovat. Taloyhtiöiden kokoa voidaan mitata joko neliöiden, kuutioiden tai huoneistolukumäärän
mukaan. Tässä tutkimuksessa valittiin huoneistolukumäärä yhdeksi muuttujaksi,
koska se vaikuttaa sekä isännöinnin että taloushallinnon työmäärään.

Kuviosta 14 voidaan todeta, että lähes 38 prosenttia yhtiöistä on huoneistolukumäärältään pieniä, enintään 22 huoneistoa. Suurin osa, lähes 40 prosenttia yhtiöistä on sellaisia, joissa huoneistoja on kahdenkymmenen ja neljänkymmenen
välillä. Vain neljä prosenttia on suuria, yli kahdeksankymmenen huoneiston taloja.

Tehdyn selvityksen mukaan kiinteistökanta on huoneistolukumäärän, iän, ja rakennusten neliökoon mukaan monipuolinen. Kokonaiskuvan saamiseksi laadittiin
saaduista tiedoista yhteenveto, joka on esitetty taulukossa 3.

TAULUKKO 3. Tunnusluvut asiakkaan yhtiöistä

Tunnusluku
Keskiarvo
Keskihajonta
Moodi
Minimi
Maksimi
Alakvarttiili
Yläkvarttiili

Huoneistolukumäärä
32
23
24
2
114
16
41

Ikä
52
22
43
15
126
40
53

Neliöt
2080
1377
1392
302
7475
1110
2627

Tyypillisin taloyhtiö on iältään 43 vuotta, siinä on huoneistoja 24 ja neliöitä
1392. Huoneistojen lukumäärä vaihtelee välillä 2-114 ja ikä välillä 15–126. Rakennusten koko vaihtelee välillä 302–7475 neliötä. Yhtiöistä 25 prosentissa on
alle 16 huoneistoisia iältään alle 40 vuotiaita ja kooltaan alle 1110 neliöisiä. Vastaavasti 25 prosenttia on yli 41 huoneistoisia, yli 53 vuotiaita ja kooltaan yli 2627
neliöisiä.
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4.4 Toimintoanalyysi

Varsinainen toimintolaskentamallin rakentaminen aloitettiin toimintoanalyysillä.
Toiminnot ovat toimintolaskennan ydin, ne ovat tekemistä ja ne kuuluvat organisaation reaaliprosessiin. Toimintoanalyysiä tehtäessä ne ovat valinnan tuloksia,
sillä toiminnot vaihtelevat laskentatarkkuuden mukaan. Toimintojen lukumäärän
lisääntyessä laskentamalli mutkistuu (Vehmanen & Koskinen 1998, 133). Laskentakohteen mukaan toiminnot voidaan jakaa luokkiin ja tasoihin, kuten aiemmin teoriaosuudessa kohdassa 3.5.1 on esitetty. Turney (1992, 135) jakaa toiminnot kahteen tyyppiin eli: kustannusobjekteihin kohdistuvat toiminnot ja organisaatiota ylläpitävät toiminnot. Nämä ensin mainitut eli laskentakohdetoiminnot
taas voidaan jakaa tuotteista/palveluista tai asiakkaista johtuviin.

Teoriaan perustuen, oleellista oli löytää ydintoiminnot ja luokitella ne tarkoituksen mukaisella tavalla. Isännöintityö voidaan jakaa kahteen eri prosessiin, nimittäin isännöintiin ja taloushallintoon. Työtehtävätkin on jaettu case-yrityksessä
tämän jaottelun mukaisesti. Tämän vuoksi oli luonnollista muodostaa ja luokitella toimintoja sen mukaisesti. Lisäksi huomioitiin, että toiminto pitää voida selkeästi rajata ja sille pitää voida määrittää tuotos, kuten tutkimuksessa aiemmin on
kohdassa 3.5.1 kerrottu. Toimintoanalyysissä edettiin Lumijärven ym. (1995, 39)
suosittelemalla tavalla, eli tehtävistä muodostettiin toimintoja ja toimintoryhmiä
(LIITE 5).
Toimintojen kartoittamisen pohjana käytettiin isännöinnin osalta yrityksen tehtäväluetteloa ja taloushallinnon tehtävät tutkimuksen tekijä listasi, perustuen pitkäaikaiseen työkokemukseen. Tavoitteena oli, ettei mennä liian hienojakoiseen tarkasteluun, sillä tiedon yksityiskohtaisuuden hallinta on yksi tärkeä tekijä prosessin onnistumisen kannalta.

Toimintojen kartoituksen jälkeen ne luokiteltiin. Alholakin (2000,108) suosittelee
useamman luokittelun käyttämistä sillä näin saadaan laajempi näkökulma asiaan.
Toimintojen luokittelusta todettiin, että ensinnäkin kaikki toiminnot ovat palveluista johtuvia laskentakohdetoimintoja, koska yrityksen toimipisteissä ei juurikaan tehdä toimintoja, jotka kohdistuisivat organisaatioon. Lisäksi tutkimukseen
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otetut toiminnot ovat lisäarvoa tuottavia eli toiminnon tuotot tekevät hyödykkeen
asiakkaalle arvokkaammaksi.

KUVIO 15. Toimintoketju: Kokouksen hoitaminen

Aluksi laadittiin toimintoketjuja molemmista prosesseista sekä isännöinnistä että
taloushallinnosta. Toimintoketju on määritelty kohdassa 3.5.1 ja esimerkkinä on
kuviossa 15 esitetty yksi isännöintiprosessin toimintoketju. Kuviossa on havainnollistettu toimintoketjun avulla kokouksen hoitaminen.

Todettiin kuitenkin, että toimintojen määrä muodostuu liian suureksi huomioiden
tutkimuksen tavoite. Toimintoketjut ovat siinä tapauksessa käyttökelpoisia kun
halutaan kuvata liiketoimintaa ja tekemisiä organisaatiossa.

Ydintoimintojen yhteismääräksi saatiin analyysin jälkeen kymmenen ja ne esitettiin suhteellisen karkealla tasolla. Todettiin, ettei tarkempi jaottelu tuo sen oikeampaa informaatiota, koska vastaavasti ajankäytön arvioiminen muodostuu hankalammaksi. Näin saatiin isännöintiin neljä ydintoimintoa, jotka on esitetty taulukossa 4 ja taloushallinnon osalta saatiin kuusi ydintoimintoa, jotka on esitetty
niin ikään taulukossa 4.

TAULUKKO 4. Ydintoiminnot

Taloushallinto
Laskujen maksaminen
Lainojen hoitaminen
Palkkojen maksaminen
Vastikereskontran hoitaminen
Kirjanpidon hoitaminen
Tilinpäätöksen laatiminen

Isännöinti
Hallinnollisten tehtävien hoitaminen
Taloudellisten tehtävien hoitaminen
Teknisten tehtävien hoitaminen
Omistajatehtävien hoitaminen

Tässä esitetyt taloushallinnon ja isännöinnin ydintoiminnot tai makrotoiminnot,
kuten Turney (1992, 140) nimittää kokoelmaa toisiinsa liittyvistä toiminnoista
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sisältävät toimintoketjuja, joista on esimerkki esitetty edellä ja taas toimintoketjut
muodostuvat toiminnoista. Makrotoimintoihin päädyttiin, koska ne ovat käyttökelpoisia tuotekustannuslaskennassa ja lisäksi silloin kohdistimien lukumäärä voi
olla suhteellisen pieni.

Viimeinen toimintoanalyysin tehtävä oli selvittää toimintojen hierarkia, nimittäin
toimintolaskennassa toiminnot luokitellaan myös hierarkia perusteella. Kuviossa
5 on jo edellä esitetty eri hierarkiatasot. Kuten edellä on todettu, yritystason kustannukset syntyvät konsernihallinnossa, eivätkä ole tutkimuksessa mukana. Tuotetason ja erätason toiminnot liittyvät lähinnä valmistusyrityksiin, joten niitä ei
myöskään ole mukana. Sen sijaan tutkimuksen toiminnot ovat yksikkötason toimintoja, joka tarkoittaa sitä, että ne muuttuvat joka kerta, kun palvelu tuotetaan.
Esimerkiksi tietyn asiakkaan aiheuttamat kustannukset muuttuvat joka kerta kun
taloyhtiön laskuja maksetaan tai isännöitsijä pitää kokouksen. Välitöntyö on hyvä
esimerkki yksikkötason kustannuksesta.

4.5 Ajankäyttöselvitys

Seuraava vaihe tutkimuksessa oli selvittää ajankäytön jakautuminen eri toiminnoille. Tämä tieto kerättiin case-yrityksen eri toimipisteistä. Tällä varmistettiin,
ettei toisten vastaajien mielipide, eikä jollekin toimipisteille muodostunut toimintatapa vaikuta vastauksiin, eikä näin ollen tutkimuksen lopputulokseen. Ajankäyttöselvityksessä tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä. Kysely toteutettiin
postikyselynä sillä isännöitsijät toimivat eri puolilla Suomea ja henkilökohtainen
haastattelu ei näin ollen ollut mahdollista. Kysely lähetettiin 21 henkilölle eli
kaikille asiakkaan yhtiöitä hoitaville isännöitsijöille sekä kolmelle taloushallintoa
hoitavalle henkilölle postissa. Isännöitsijöille lähetettiin kyselyn mukana yrityksen tehtäväluettelo, jossa on kuvattuna sopimuksen mukaiset tehtävät. Kyselylomakkeeseen vastaajat arvioivat kuinka paljon he olivat vuoden aikana käyttäneet
työajastaan kuhunkin toimintoon.

Isännöitsijöiltä saatiin 17 vastausta, joista kahdessa jouduttiin hylkäämään osa
vastauksista puutteellisten tai ristiriitaisten vastausten vuoksi. Vastausprosentti
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oli noin 80. Kyselylomakkeet tarkastettiin heti niiden tultua ja muutamaan henkilöön otettiin puhelimitse yhteys asioiden tarkentamiseksi. Kirjanpitäjistä kaikki
vastasivat kyselyyn.

Tiedot kerättiin taulukkolaskentaohjelmaan, jonka avulla laskettiin työajan jakautuminen toiminnoille. Taulukossa 5 on esitetty työajan jakautuminen siten, että
mukana ovat kaikki vastaajan hoitamat yhtiöt. Tutkimuksen isännöitsijät isännöivät yhteensä 394 taloyhtiötä, tutkimuksen suurasiakkaan omistamia niistä on 125.
Liitteessä 6 on kuvattu sama jakauma sektoridiagrammina.

TAULUKKO 5. Työajan jakautuminen toiminnoille (kaikki tutkimuksen isännöitsijöiden kohteet 394 taloyhtiötä)

Taloushallinto
Laskujen maksaminen
Lainojen hoitaminen
Palkkojen maksaminen
Vastikereskontran hoitaminen
Kirjanpidon hoitaminen
Tilinpäätöksen laatiminen
Yhteensä

%jakauma Isännöinti
Hallinnollisten tehtävien hoitami25
nen
Taloudellisten tehtävien hoitami1
nen
1
Teknisten tehtävien hoitaminen
44
Omistajatehtävien hoitaminen
17
12
100

%jakauma
33
25
28
14

100

Taulukosta 5 voidaan havaita, että vastikereskontran hoitamiseen kuluu yli 40
prosenttia työajasta. Taloushallinnon osalta asiakaspalveluun menevä aika keskittyy juuri vastikevalvontaan. Muiden toimintojen kohdalla asiakaspalvelun osuus
on vähäinen. Lisäksi vastikevalvonnassa on paljon erilaisia raportteja ja maksukuitteja, joita tulostetaan paperiversiona. Taloyhtiöissä on palkkojen osuus koko
ajan vähentynyt, koska suurimmassa osassa yhtiöitä huoltoliikkeet hoitavat talonmiehen työt, joka näkyy tässäkin tuloksessa.

Isännöitsijöiden työajan jakautuminen eri toimintoryhmille vastaa suurin piirtein
yrityksen isännöintisektorin johtajan ennakkoarviota. Omistajatehtävien osalta ei
ennakkoon osattu ajankäyttöä arvioida, koska mukana oli hyvin erilaisia isännöintikohteita muun muassa koirapuisto ja päiväkoti. Lisäksi liikehuoneistot ja
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talonmiehenasunnot vaativat erilaisia omistajatehtävien suorittamista. Tämän
tutkimuksen tuloksena 14 prosenttia työajasta kuluu omistajatehtävien hoitamiseen. Saatu tulos hieman yllätti suuruudellaan.

Vertailun vuoksi laskettiin myös vain suurasiakkaan taloyhtiöiden hoitamiseen
menevän ajan suhteellinen jakautuminen toiminnoille. Koska suurasiakkaan taloyhtiöt ovat vuokrataloja, niiden hoitamiseen kuuluu omistajatehtäviä, mitä ei
normaalisti asunto-osakeyhtiöissä ole. Muilta osin tehtävät ovat samanlaisia ja
tämän vahvisti myös ajankäytön jakautuminen. Taulukossa 6 on esitetty kyselyn
perusteella saatu tulos ajankäytön jakautumisesta.

TAULUKKO 6. Työajan jakautuminen toiminnoille (vain suurasiakkaan 125
taloyhtiötä)

Isännöinti
Hallinnolliset tehtävät
Taloudelliset tehtävät
Tekniset tehtävät
Omistajatehtävät
Yhteensä

%-jakauma
30
27
25
18
100

Kyselyllä haluttiin erikseen selvittää kokousrutiineihin menevä työaika. Kokousrutiinit sisältyvät hallinnollisiin tehtäviin ja niihin kuuluvat toiminnot selviävät
kuviosta 15. Yhtiökokousten määrä on ilmoitettu taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä,
vähintään niitä on yksi vuodessa. Hallituksen kokouksia on käytännössä vähintään kaksi, kolme vuodessa, mutta jos on hyvin aktiivinen hallitus, voi kokouksia
olla kuukausittain. Suurasiakkaiden taloyhtiöissä voi lisäksi olla asukaskokouksia.

Tämän tutkimuksen mukaan kokousrutiinien vaatiman ajan osuus on:
•

86 prosenttia hallinnollisista tehtävistä ja

•

28 prosenttia kokonaistyöajasta.
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Saatu tulos vahvistaa ennakkokäsityksen, joka tuli esiin asiantuntijoiden kanssa
käydyissä keskusteluissa, että kokousrutiineihin kuluu merkittävä osa työajasta.
Tämä on syytä huomioida, jos tulevaisuudessa halutaan muodostaa erilaisia palvelupaketteja ja hinnoitella ne erikseen.

4.6 Toimintolaskentamallin laatiminen pilottiyksikköön

Tarkoituksena oli selvittää isännöintipalvelun taloushallinnon palvelukohtaiset
kustannukset ja isännöinnin osalta toimintojen kustannukset. Teorian kohdassa
3.5.2 suositellaan, että laskenta suoritetaan jälkilaskelmana. Tässäkin tutkimuksessa käytettiin laskelmien pohjana edellisen tilikauden eli vuoden 2006 toteutuneita kustannuksia. Tiedot saatiin yrityksen tietojärjestelmästä. Tietoja ja asioiden
taustoja on esitetty niin paljon kuin se kilpailulliset näkökulmat huomioiden on
ollut mahdollista. (LIITE 7.)

4.6.1 Resurssikartoitus

Ensin kustannukset siirrettiin kustannuspaikoilta resursseille siten, että tilikohtaisen tuloslaskelman luvuista muodostettiin tarkasteltavat resurssit ja rajattiin osa
kustannuksista pois tarkastelusta. Laskennasta rajattiin pois hallinnonkustannukset, pääomakustannukset, ja markkinointikustannukset.

Tarkasteltavissa kustannuksissa oli suurimpana eränä henkilöstökustannukset.
Niihin sisältyy palkkojen ja sivukulujen lisäksi matkakorvaukset, palkkajaksotukset, työterveys, koulutus ja virkistys. Tilakustannuksissa on toimitilojen vuokran lisäksi siivous-, sähkö- ja vakuutuskustannukset. Muita laskennassa mukana
olevia kustannuksia ovat ATK-kustannukset ja toimisto-, puhelin- ja kopiokulut.
Yhteensä vuoden 2006 kustannukset olivat 634.824 euroa, joista tarkastelussa oli
mukana 565.385 euroa. Kustannusluettelosta selviää kustannukset lajeittain sekä
niiden prosentuaalinen osuus. Kustannusluettelo on esitetty seuraavalla sivulla
taulukossa 7.
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TAULUKKO 7. Kustannusluettelo

Kustannus
Henkilökustannukset
Tilakulut
Toimistokulut
Posti
Puhelin
ATK
Kopiot
Tarkasteltavat kustannukset
Mainonta,suhdet.,kokous
yms.
Poistot
Hallinto
Yhteensä

Määrä (€)

Määrä
(%)

458 307
52 409
18 212
6 275
12 234
10 744
7 204

72
8
3
1
2
2
1

565 385

89

20 843
5 545
43 051
634 824

3
1
7
100

Laskennassa on mukana 89 prosenttia yksikön kokonaiskustannuksista. Laskennalla päästään riittävän tarkkoihin tuloksiin, koska laskentamalli on tarkoitettu
tuotekustannuslaskentaan. Laskennasta rajattiin pois 11 prosenttia kustannuksista
eli yhteensä 69.439 euroa, koska rajattujen kustannusten mukana olo ei olisi tuonut mitään lisäarvoa laskentaan. Mainonnan ja poistojen osuus on vain neljä prosenttia, joten sillä ei laskentatarkkuuden kannalta ole merkitystä. Hallintokulut
muodostavat seitsemän prosenttia ja ne maksetaan suoraan konsernille, joka hoitaa keskitetysti hallinnon.

4.6.2 Kustannusajureiden määritys

Kun kustannukset ovat tiedossa, ne voidaan kohdistaa resurssiajureiden avulla
toiminnoille ja tämän jälkeen toiminnoilta toimintoajureiden avulla laskentakohteille. Ajureita määriteltäessä käytiin keskusteluja henkilöstön kanssa ja lopullinen valinta tehtiin yhteistyössä tutkimuksessa mukana olevan toimipisteen esimiehen kanssa.
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Ensimmäisen tason ajureita määritettäessä lähdettiin liikkeelle Vilkkumaan ehdotuksen mukaisesti (ks. sivu 35) eli mietittiin miten saataisiin kustannukset kohdistettua mahdollisimman oikein, ettei laskennan tulos vääristyisi. Tuloksena
saadut resurssiajurit on esitetty taulukossa 8.

TAULUKKO 8. Resurssiajurit

Kustannus

Resurssiajuri

Henkilökulut
Tilakustannukset
Toimistokulut
Postikulut (arvion mukaan)
Puhelinkulut:
10 % kirjanpito
90 % isännöinti
ATK
Kopiot

Ajankäyttö
Henkilömäärä
Henkilömäärä
Suorakohdistus
Henkilöryhmä

Henkilömäärä
Suorakohdistus

Henkilöstöresurssit muodostavat 72 prosenttia kaikista kustannuksista, joten niiden kohdistaminen on erityisen tärkeää. Henkilöstökustannukset voidaan kohdistaa kolmella eri tavalla (ks. kohta 3.5.3.1). Tässä tutkimuksessa muodostettiin
kaksi henkilöryhmää: kirjanpitäjät ja isännöitsijät. Sen jälkeen kummankin ryhmän kustannukset kohdistettiin ajankäytön mukaisesti toiminnoille. Osa kustannuksista kohdistettiin suoraan toiminnoille. Tutkimuksen toimipisteessä työskentelee 10 henkilöä (5 kirjanpitäjää ja 5 isännöitsijää) ja palkkataso ryhmän sisällä
on suunnilleen samanlainen, joten tämä tapa soveltui laskentaan hyvin.

Tilakustannukset suositellaan usein jaettavaksi neliöiden mukaan, mutta tässä
laskennassa päätettiin jakaa henkilöiden mukaan. Syynä siihen oli, että kukin
työskentelee omassa huoneessaan ja neliöillä ei ole merkitystä työn suorittamiseen. Lisäksi yhteisiä tiloja on kopiointihuone, jota kaikki käyttävät ja neuvotteluhuone, jota isännöitsijät käyttävät kokouksiin, mutta se toimii samalla henkilökunnan kahvitilana, joten todettiin, että yhteisiä tiloja käyttävät kaikki. Lisäksi
mukana tilakustannuksissa on siivous, sähkö ja vakuutus, jotka päätettiin jakaa
tasan kaikille.

54
Toimistokustannukset päätettiin jakaa henkilömäärän mukaan, koska tilatut lehdet, kirjat ja muut tarvikkeet ovat kaikkien käytössä.

Puhelinkustannukset jaettiin henkilöryhmittäin. Toimiston esimiehen laskelman
mukaan kirjanpitäjät kuluttavat 10 prosenttia ja isännöitsijät 90 prosenttia puhelinkustannuksista. Keskustelujen perusteella päätettiin jakaa henkilöryhmien kustannukset tasan toiminnoille, koska kaikki toiminnot kuitenkin kuluttavat tätä
resurssia. Eli puhelinkustannuksista 10 prosenttia jaettiin kirjanpitäjien kuudelle
toiminnolle tasan ja isännöitsijöiden neljälle toiminnolle tuli 90 prosenttia puhelinkustannuksista jaettavaksi tasan.

Postikustannukset jaettiin suoraan toiminnoille arvion mukaan. Ylivoimaisesti
suurin kustannus syntyy vuokranvalvonnassa, arvion mukaan noin 90 prosenttia.
Suurimalle osalle toimintoja ei laskennassa otettu postikuluja ollenkaan, esimerkiksi laskujen maksaminen, tilinpäätös, kirjanpito ja lainojen hoitaminen.

ATK-kustannukset on jaettu lisenssien määrän mukaan. Eli yksiköllä on niin
monta lisenssiä, kuin työntekijöitäkin.

Kopiokustannukset ovat vain prosentin luokkaa, joten ne olisi voitu yhdistää toimistokustannuksiinkin, mutta samaan lopputulokseen päästiin kohdistamalla ne
suoraan toiminnoille, sillä kaikki toiminnot kuitenkin kuluttavat tätä resurssia
ja näin voidaan erikseen seurata kopiokulkuja.

Toisen tason ajureiden avulla toimintojen kustannukset kohdistetaan laskentakohteille. Laskenta-ajuri ilmaisee kuinka paljon laskentakohde kuluttaa toimintoa. Laskenta-ajurit mittaavat kuinka usein toimintoa tehdään ja lisäksi jokaisen
toiminnon suorituskerran pitäisi olla kestoltaan suunnilleen yhtä pitkä, jotta ajurin käyttö johtaisi aiheuttamisperiaatetta noudattaen oikeaan lopputulokseen.
(Lumijärvi ym. 1995,54.)

Ajureiden valintaan vaikutti tiedonsaannin helppous ja laskennan tarkkuustaso.
Malliin valittiin seuraavat ajurit:
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Laskujen maksaminen – toiminnon ajurina käytettiin laskujen määrää. Tieto on
helposti saatavissa tietojärjestelmistä ja laskujen maksamiseen sisältyvät tehtävät
ovat samanlaisia asiakkaasta riippumatta.

Lainojen hoitaminen - toiminnon ajurina käytettiin lainojen määrää. Lainojen
hoitamiseen liittyvä aika vaihtelee tietysti sen mukaan, kuinka usein lainaa lyhennetään ja lainojen puhtaaksimaksujen määrän osalta, mutta toisaalta taas tämän toiminnon osuus kokonaistyöajasta on vähäinen.

Palkkojen maksaminen – toiminto on kaikkien palkkojen osalta samanlainen ja
tämänkin toiminnon osuus on vähäinen. Ajuriksi valittiin laskettavien palkkojen
määrä.

Vastikereskontran hoitaminen – toiminnon ajuriksi valittiin huoneistojen lukumäärä, koska tieto on helposti saatavissa ja antaa tämän tutkimuksen kannalta
riittävän tarkan tuloksen.

Kirjanpidon hoitaminen – toiminnon ajuri oli taloushallinnon toiminnoista vaikeimmin määritettävissä. Periaatteessa yrityksen kirjanpito-ohjelmassa kirjanpito
muodostuu eri sovelluksista, kuten palkat, lainat ja niin edelleen, jotka jo on
huomioitu laskennassa, joten kuukausittain kirjataan tiliotteelta vain ne tapahtumat, jotka eivät tule kirjanpitoon muista sovelluksista. Käytännössä kuitenkin
muistioilla kirjattavien tositteiden määrä vaihtelee taloyhtiöittäin. Kuukausittain
tehdään erilaisia täsmäytyksiä ja tulostetaan tuloslaskelma ja tase. Mahdollista
olisi, että kirjanpito tehtäisiin vaikka neljä kertaa vuodessa, jolloin vuositasolla
aikaa ei kuluisi tähän toimintoon niin paljoa. Päätettiin valita mahdollisimman
yksinkertainen ja helposti saatavat tieto, joten ajuriksi valittiin laadittujen tuloslaskelmien ja taseiden määrä. Käytännössä yksikön kaikille isännöintikohteille
laaditaan joka kuukausi tuloslaskelma ja tase.

Tilinpäätös - toiminto käsittää samat tehtävät kaikissa taloyhtiöissä, mutta jotkut
asiakkaat haluavat välitilinpäätöksen joko kerran tai kolme kertaa tilikaudessa.
Ajuriksi valittiin tilinpäätösten määrä.
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Taloushallinnon laskenta-ajureiksi eli toimintoajureiksi muodostuivat seuraavat:
•

laskujen lukumäärä

•

lainojen lukumäärä

•

palkkojen lukumäärä

•

huoneistojen lukumäärä

•

tuloslaskelmien ja taseiden lukumäärä

•

tilinpäätösten lukumäärä.

Isännöinnin osalta tavoitteena oli selvittää kustannukset vain toiminnoille asti,
joten toisen tason ajureita ei tässä vaiheessa pohdittu.

4.6.3 Henkilösidonnaisten kustannusten kohdistaminen

Toimintolaskennan perusperiaate on selkeä. Kun tiedetään ne toiminnot, joita
suoritteen aikaansaamiseksi tarvitaan, lasketaan niiden yksikköhinnat yhteen ja
näin saadaan tulokseksi tuotteen kustannus. Tutkimuksen seuraava vaihe olikin
laskea palvelukohtaiset yksikköhinnat. Tutkimuksen laskentakohteita ovat isännöintipalvelun taloushallinnon palvelut, esimerkiksi taloyhtiön lainojen hoitaminen tai tilinpäätöksen laadinta.

Ensin laskettiin toimintojen kustannukset eli se kuinka paljon toiminnot ovat kuluttaneet resursseja. Resurssiajurit on esitetty taulukossa 8. Tuloksena saatiin
pilottiyksikön toimintojen kustannukset vuoden 2006 toteutuneiden lukujen pohjalta. Taulukossa 9 on esitetty lisäksi toimintojen kustannusten prosentuaalinen
jakauma.

Kuten on havaittavissa, tutkimukseen valitun toimipisteen osalta taloushallinnon
osuus kokonaiskustannuksista on 43 prosenttia ja isännöinnin 57 prosenttia. Taloyhtiön vastikereskontran hoitaminen ja laskujen maksaminen vie eniten aikaa
taloushallinnon töistä. Isännöinnin osalta ajankäyttö eri toimintojen välillä jakautuu tasaisemmin.
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TAULUKKO 9. Toimintojen kustannukset euroina ja prosentuaalinen jakauma

Toiminto/toimintoryhmä

%Kustannus (€) jakauma

Taloushallinto
Vastikereskontran hoitaminen
Lainojen hoitaminen
Palkkojen maksaminen
Kirjanpidon hoitaminen
Tilinpäätöksen laadinta
Laskujen maksaminen
Yhteensä

95 621
10 894
10 957
40 226
31 060
54 892
243 649

17
2
2
7
5
10
43

88 605

16

Isännöinti
Teknistentehtävien hoitaminen
Taloudellisten tehtävien hoitaminen
Hallinnollisten tehtävien hoitaminen
Omistajatehtävät
Yhteensä

80 356

14

102 668
50 107
321 736

18
9
57

Yhteensä

565 385

100

Seuraavaksi selvitettiin toimintoajurien yksikkökustannukset jakamalla toiminnon kustannukset toimintoajurien kokonaismäärällä. Tätä varten valittiin kolme
kirjanpitäjää, jotka yhdessä hoitavat yksikön kaikkien niin sanottujen tavallisten
asunto- osakeyhtiöiden taloushallinnon työt. Laskennassa on siten mukana 3/5
osaa taloushallinnon toimintojen kustannuksista eli 146.189 euroa.

Valintaan vaikutti se, että tarvittavat tiedot saatiin helposti yrityksen tietojärjestelmästä. Saadut tulokset on esitetty taulukossa 10. Taulukosta on havaittavissa,
että laskun maksaminen – toiminnon toimintoajurina on ostolaskujen määrä vuodessa ja yksikkökustannus on 4,16 euroa. Samoin kirjanpidon hoitamisen ajurina
on laadittujen tuloslaskelmien ja taseiden kokonaismäärä ja jakolaskun jälkeen on
yksikkökustannukseksi saatu 27,55 euroa. Eli tutkimuksen toimipisteelle sen
isännöimän yhden taloyhtiön kirjanpidon hoitaminen maksaa kuukaudessa 27,55
euroa.
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TAULUKKO 10. Toimintoajurien yksikkökustannukset

YksikköKustannus Toimintoajuri
kustannus
(€ )
(kpl)
€/kpl

Toiminnot

Laskujen maksaminen
Lainojen hoitaminen
Palkkojen maksaminen
Vastikereskontran hoitaminen
Kirjanpidon hoitaminen
Tilinpäätöksen laatiminen

32 935
6 536
6 574
57 373
24 135
18 636

7916
612
228
51120
876
73

4,16
10,68
28,83
1,12
27,55
255,28

Kun on saatu laskettua toimintoajurien yksikkökustannukset, on helppo kohdistaa
kustannukset laskentakohteelle, vaikkapa asiakkaalle. Tutkimukseen valittiin
sellainen asiakas, jolla on kolme eri taloyhtiötä ja laskettiin asiakkaan kustannukset taloushallinnon osalta.

TAULUKKO 11. Mallilaskelma asiakkaan kustannuksista

Asiakas:

X (omistaa kolme As Oy:tä)

Taloushallinto

Aiheuttaja

Vastikereskotran hoitaminen
Laskujen maksaminen
Lainojen hoitaminen
Kirjanpito

á hinta

Huoneistojen lkm 1,12
Laskujen lkm
4,16
Lainojen lkm
10,68
Tl ja taseiden lkm 27,55
Tilinpäätösten
Tilinpäätös
lkm
255,29
Kokonaiskustannukset yhteensä/vuosi

Aiheuttajien lkm

Yhteensä

Yhtiö
1

Yhtiö
2

Yhtiö
3

504
150
12
12

336
137
12
12

132
144
12
12

1088,64
1792,96
384,48
991,80

1

1

1

765,87
5023,75

Taulukossa 11 on laadittu mallilaskelma asiakkaan aiheuttamista taloushallinnon
palvelukohtaisista kustannuksista vuodessa. Kyseessä on kolmen taloyhtiön
ryhmä, joilla on sama omistaja. Saatujen toimintojen yksikkökustannusten perusteella voidaan laskea kustannukset yhteensä. Tiedot perustuvat vuoden 2006 toteutuneisiin lukuihin ja ne saatiin yrityksen tietojärjestelmästä (LIITE 7).
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Isännöinnin osuutta ei näissä luvuissa ole mukana, koska tiedostettiin jo tutkimuksen alussa, että toimintolaskenta ei erityisen hyvin sovi laskentamenetelmäksi, silloin kun toiminnot eivät ole homogeenisia. Isännöinnin palveluprosessiin
vaikuttaa niin moni tekijä, että mikäli toimintoja olisi määritetty ja kohdistettu
laskentakohteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, niin se olisi kuitenkin perustunut arvauksiin. Samaan ongelmaan törmäsi Coker (2006, 76) ja tästä johtuen
tutkimuksessa pyrittiinkin lähinnä pohtimaan, voisiko jonkun ominaisuuden perusteella luokitella taloyhtiöt joko helposti tai vaikeasti hoidettaviin. Jos tällainen
luokitus saataisiin, niin niiden avulla voitaisiin karkealla tasolla laskea isännöinnin palvelukohtaisia kustannuksia erityyppisille kohteille.

4.7 Taloyhtiön ominaisuuksien vaikutuksesta työhön käytettyyn aikaan

Tähän lähdettiin etsimään vastausta käymällä ensin keskusteluja henkilökunnan
kanssa. Tarkoituksena ymmärtää ja hahmotella tutkimusongelmaa tarkemmin.
Varsinainen tutkimus suoritettiin kyselyn avulla. Kyselyssä esitettiin kolme väittämää, joihin oli viisi eri vastausvaihtoehtoa: 1= täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin
eri mieltä, 3= ei vaikutusta, 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.

Väittämät olivat:
•

Talon ikä vaikuttaa siten, että vanhat talot ovat työläämpiä hoitaa.

•

Huoneistolukumäärä vaikuttaa siten, että suuret talot ovat työläämpiä.

•

Vuokrahuoneistojen määrä vaikuttaa siten, että mitä enemmän talossa on
vuokrahuoneistoja, sitä työläämpi se on hoitaa.

Käytyjen keskustelujen pohjalta selvisi, että jos taloyhtiöitä eli laskentakohteita
halutaan luokitella, niin kullekin isännöinnin toimintoryhmälle (hallinnolliset,
taloudelliset, tekniset ja omistajatehtävät), tulisi löytyä sellaisia ominaisuuksia,
jotka vaikuttavat kyseisen toimintoryhmän toimintoihin, joko työhön käytetyn
ajan lisääntymisenä tai vähentymisenä. Mikäli tällaisia ominaisuuksia ei onnistuta löytämään, niin käyttökelpoista kohdistintakaan ei löydy.
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Hallinnollisille ja taloudellisille toimintoryhmille ei löytynyt tällaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi talous-, vero- ja toimintasuunnitteluun on vaikea miettiä
ominaisuutta, joka olisi helposti määritettävissä. Tiedot pitäisi olla lisäksi helposti saatavissa ja niiden pitäisi olla vaikutukseltaan merkittäviä. Lisäksi hallinnollisten tehtävien ryhmään kuuluva tehtävä; kokousrutiinien hoitaminen, joka tämän
tutkimuksen mukaan vie 86 prosenttia ajasta, on jo nyt erillislaskutuksen piirissä.

TAULUKKO 12. Isännöitsijöiden näkemys taloyhtiön eri ominaisuuksien vaikutuksesta työhön käytettyyn aikaan

Ominaisuudet

1

2

Vanhat kiinteistöt ovat työläämpiä hoitaa

3 4

5

10 7

Huoneistolukumääräisesti suuret yhtiöt ovat
työläämpiä

1

1

3 8

4

1

2 6

8

Mitä enemmän on vuokrahuoneistoja, sitä työläämpi

Sen sijaan tekniset tehtävät, joihin kuuluu kaikki peruskorjaukset ja remontit,
otettiin tarkasteluun. Oletettiin, että vanhat rakennukset ovat työläämpiä, mutta
haluttiin tutkimuksella selvittää isännöitsijöiden mielipidettä. Toinen oli omistaja
tehtävät, joihin kuuluu muun muassa huoneistotarkastukset, joka otettiin mukaan.
Luonnollista on, että tarkastusten määrä kasvaa huoneistomäärän kasvaessa, mutta pitävätkö isännöitsijät tätä merkittävänä seikkana? Samaan kysymykseen liittyi
myös kolmas väittämä, jossa tiedusteltiin vuokrahuoneistojen osuuden vaikutusta. Yllä oleva taulukko 12 havainnollistaa saatuja tuloksia.

Kaikki vastaajat olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että vanhat kiinteistöt ovat työläämpiä hoitaa kuin uudet. Huoneistolukumäärän kohdalla oli mielipiteissä hajontaa sen verran, että on vaikea muodostaa luokituksia ilman tarkempaa selvitystä. Sen sijaan isännöitsijät pitivät vuokrahuoneistojen osuutta
selvästi työmäärää lisäävänä tekijänä. Neljätoista isännöitsijää oli jokseenkin tai

61
täysin samaa mieltä, että mitä enemmän on taloyhtiössä vuokrahuoneistoja, sitä
työläämpi se on hoitaa.

Ensimmäistä väittämää tarkasteltiin lisäksi siten, että pyydettiin arvio taloyhtiökohtaisesti hoidettavuuden helppoudesta. Kysyttiin: arvio kuinka työläs/aikaa
vievä kukin taloyhtiö on. Kyselyyn oli listattu kaikki kyseisen isännöitsijän hoitamat taloyhtiöt ja pyydettiin rengastamaan yksi vaihtoehdoista, jotka olivat
helppo, keskitasoa, vaikea. Kyselystä tehtiin yhteenveto, joka on esitetty taulukossa 13.

TAULUKKO 13. Yhtiökohtaiset arviot taloyhtiön hoitamiseen käytetystä ajasta

Ikäluokat

Helppo

% Keskitasoa % Vaikea

%

Yhtensä

Alle 35 vuotiaat

9

39

4

17

10

44

23

35v. tai yli

14

13

38

34

59

53

111

Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, nuorten taloyhtiöiden ikäluokassa helppojen
osuus on 39 prosenttia ja iäkkäiden luokassa helppoja on vain 13 prosenttia. Mutta sen sijaan vaikeasti/työläästi hoidettavia on noin puolet kaikista yhtiöistä. Vain
yhdeksän prosenttia on enemmän iäkkäiden luokassa. Keskitasoa olevia nuorten
luokassa on yllättävän vähän eli 17 prosenttia, kun taas iäkkäillä vastaava luku on
34 prosenttia. Kuten voidaan todeta, kun kysyttiin yhtiökohtaisesti arviota, ei
enää tulos olekaan yhtä selkeä. Ja tämänkään perusteella ei selviä onko juuri ikä
kaikista ominaisuuksista se joka tekee yhtiön vaikeasti hoidettavaksi.

Todettiin, että tämän tutkimuksen puitteissa on mahdotonta analysoida isännöinnin osuutta niin tarkoin, että pystyttäisiin laskentakohteille asti menevää mallia
laatimaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Isännöintityön toiminnot eivät ole
riittävän standardeja, jotta löydettäisiin käyttökelpoinen kohdistin.

Kyselyyn vastasi 17 isännöitsijää ja heillä on hoidossa yhteensä 306 taloyhtiötä,
niistä 88 on tutkimuksen suurasiakkaan. Koulutus vastanneiden kesken jakautui

62
siten, että yksi oli kauppatieteiden maisteri ja yhdessä ei ollut vastausta, muut
jakautuivat seuraavasti (lyhenteiden selitykset kohdassa 2.2):
IAT = 7
ITS = 4
AIT = 4.

Työkokemus vaihteli suuresti. Keskimäärin työkokemus oli hieman yli kahdeksan vuotta. Alle kolme vuotta työkokemusta oli vain kolmella, kymmenen vuotta
tai yli oli kuudella.

4.8 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vastata seuraaviin kysymysiin: mitkä ovat
taloushallinnon tuotekohtaiset kustannukset, miten voimavarat jakautuvat isännöinnin osalta eri toiminnoille ja vaikuttavatko isännöitävän kohteen eri ominaisuudet työhön käytettyyn aikaan.

Tarkoituksena ei ollut etsiä tilastollisia riippuvuuksia vaan lähinnä tuoda tässä
kyseisessä tapauksessa käytännön tasolle toimintolaskennan teoria ja tunnistaa ja
kiinnittää huomio mahdollisiin ongelmiin.

Tehdyssä projektissa keskityttiin tunnetun teorian pohjalta perusasioihin. Tuloksiin päästiin toimintolaskennan osalta perehtymällä sekä aikaisempaan tietoon
että tutkimukseen. Liiketoimintaprosessin eli isännöintipalvelun osalta edesauttoi
suuresti esiymmärrys, joka on tullut henkilökohtaisen havainnoinnin ja vuosien
työkokemuksen myötä. Lisäksi tutkimuksen onnistumisen kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää saada asiantuntijoiden näkemyksiä useisiin kysymyksiin.
Luonteenomaista tutkimukselle onkin ollut teoreettisen tietämyksen ja työkokemuksen vuorovaikutus.

Suurin haaste oli isännöintityön vaikea mitattavuus. Lisäksi vastausten saaminen
kyselyyn oli ennakoitua työläämpää, samoin tietojen poimiminen yrityksen tietojärjestelmästä oli työlästä. On syytä painottaa, että ensimmäinen laskentamalli,
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joka laadittiin kerta-analyysinä, on karkea arvio. Lisäksi tutkimus sijoittuu tiettyyn aikaan, ympäristöön ja organisaatioon. Eikä vastauksia haettu yleistettävyyden, vaan intensiivisten tapaushavaintojen kautta.

Projekti aloitettiin valitsemalla tutkimukseen asiakas ja analysoimalla asiakkaan
taloyhtiöt. Sen jälkeen laadittiin toimintoanalyysi. Toimintolaskennan perusta
luodaan toimintoanalyysissä ja lähtökohtana on hyvä palveluprosessin tuntemus.
On tärkeää tietää millaisen prosessin tuloksena palveluja tuotetaan ja miten tekemiset liittyvät toisiinsa. Ratkaisujen löytämiseksi pitää olla aikaisempaa kokemusta ja osaamista. Ajankäyttöselvitys tehtiin kyselyn avulla ja sen perusteella
laadittiin laskentamalli. Viimeinen osuus tutkimuksessa oli pohtia yhtiöiden ominaisuuksien vaikutusta työhön käytettyyn aikaan.

Empiirinen osuus ei kaikilta osin edennyt suunnitellulla tavalla, kuten usein kvalitatiivisissa tutkimuksissa tapahtuukin. Esimerkiksi asiakkaan taloyhtiöiden analyysi ja tietojen päivitys muodostui suunniteltua suurempitöiseksi. Tutkimukselle
asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettiin. Ensimmäiseltä mallilta odotettiinkin
vain suuntaa antavaa informaatiota ja kuten useissa toimintolaskentaa käsittelevissä teoksissa todetaan, on paljon parempi olla kohtalaisen oikeassa kuin tarkalleen väärässä.

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, mitä tietoja on yrityksen tietojärjestelmissä ja kuinka helposti ne ovat saatavissa. Tietojenkeruun ongelmakohdat tulivat
myös esille ja kartoitetuksi. Lisäksi toimintoanalyysi antoi huomionarvoista informaatiota. Tärkeää ja uutta tietoa niin ikään saatiin, kun tutkimukseen valitun
asiakkaan tiedot kerättiin yhtenäiseksi tiedostoksi ja asiakkaan taloyhtiöt analysoitiin. Tavoitteen mukainen toimintopohjainen kustannusten laskentamalli saatiin tehtyä (LIITE 7). Malli laadittiin tunnetun teorian pohjalta ja on siten käyttökelpoinen ja sovellettavissa. Taloushallinnon osalta palvelukohtaiset kustannukset ja isännöinnin osalta ydintoimintojen kustannukset saatiin määritettyä. Taloushallinnon palvelujen kustannusten osalta tulokset olivat yhteneväiset Cokerin
tutkimuksen kanssa.
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Taloyhtiön eri ominaisuuksien vaikutuksesta työhön käytettyyn aikaan päästiin
alkuun. Teoriasta tutut toimintolaskennan rajoitukset tulivat hyvin näkyviin. Tämän tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että isännöintityön toiminnot ovat sen
luonteisia, ettei niitä voi kunnolla toimintolaskennan vaatimaa aiheuttamisperiaatetta noudattaen määrittää. Myöskään ei voida todellista kulutusta kuvaavia toimintokohdistimia löytää. Vilkkumaa (2005, 204) toteaa, ettei toimintolaskentaa
kannata käyttää, jos palveluiden luonteen vuoksi, toimintolaskentaa ei voi soveltaa. Joten Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, 163) toteamus, että ”perinteinen kustannuslaskenta tekee johtajan iloiseksi tai surulliseksi, vain toimintolaskenta tekee viisaammaksi” ei tässä tapauksessa pidä paikkansa, ellei sitten viisautta ole
todeta toimintolaskennan soveltumattomuus kyseisen tapaukseen.

5 YHTEENVETO

Toimintolaskenta luotiin alun perin tuotantolaitoksille ja pitkään eli käsitys, ettei
se sovi palveluyrityksille. Kuitenkin palvelutuote tarvitsee tiettyjen toimintojen
tekemistä ja erilaiset palvelut kuluttavat näitä toimintoja erilaisia määriä. Toimintolaskenta auttaa havainnollistamaan mihin panokset on todellisuudessa käytetty.
Se auttaa muodostamaan käsityksen jokaisen toimijan osalta ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta kokonaisuudessaan. Toimintolaskennan perusideahan on se,
että voimavarojen käyttö aiheuttaa kustannuksia, toiminnot käyttävät voimavaroja, toiminnoille kuuluu voimavarojen käyttöä vastaava osuus kustannuksista.
Tuotteet/palvelut taas käyttävät toimintoja, joten niille kuuluu käyttöä vastaavaa
osuus kustannuksista.

Isännöintialalla liiketoimintaympäristön muutokset, kuten toiminnan keskittyminen harvoille, suurille yrityksille ja uusien palvelumuotojen syntyminen lisäävät
paineita kehittää kustannuslaskentaa ja liiketoimintaprosesseja. Halutaan tietoja
siitä, mitä tuotetut palvelut maksavat. Tähän toimintolaskenta antaa yhden näkökulman. Uusien palvelumuotojen tullessa markkinoille ja yrityskoon kasvaessa
toimintolaskenta on yksi varteenotettava kustannustenlaskentamenetelmä. Sen
vuoksi tarve tämä tyyppisille tutkimuksille tulee kasvamaan.
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Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yhteydessä reliabiliteetilla tarkoitetaan
tutkimuksen toistettavuutta ja validiteetilla pätevyyttä. Tarkoituksena tutkimuksissa on, että jos tutkimus toistetaan, niin päästään samaan tulokseen. Huomioitava kuitenkin on, että tapaustutkimuksissa ei yleensä ole mahdollista toistaa tutkimusta ihan samanlaisena sillä ne ovat ainutkertaisia.

Kaikissa tämän tutkimuksen vaiheissa pyrittiin huomioimaan edellä mainitut seikat. Tietojen keruussa ja tallennusvaiheessa pyrittiin tarkkuuteen ja huolellisuuteen. Aineistoa valittaessa ja kysymyksiä laadittaessa pyrittiin siihen, että niillä
saataisiin vastaukset kysymyksiin. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa pyrittiin objektiivisuuteen ja asioita sekä ilmiöitä pyrittiin tietoisesti katsomaan ikään kuin
ulkopuolisen näkökulmasta, kuinka hyvin siinä on onnistuttu, jää lukijan arvioitavaksi.

Teoriaosassa esiteltiin sekä toimintolaskennan teoria että isännöinti toimialaa.
Tällä pyrittiin siihen, että tämä tutkiskelu auttaisi ymmärtämään empiirisessä
osassa laaditun mallin ja teorian yhteyttä toisiinsa.

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe isännöintialalla olisi prosessiulottuvuuden
tutkiminen. Tutkimuksen kohdassa 3.3 käsiteltiin toimintolaskennan kahta ulottuvuutta. Tässä työssä käsiteltiin kustannusnäkökulmaa, mutta mikäli haluttaisiin
operationaalista tietoa toiminnasta, niin pitäisi keskittyä prosessiulottuvuuden
tutkimiseen. Sillä saataisiin tietoja toimintojen tehostamisesta ja suorituskyvyn
paranemisesta.

Tämä tutkimus käsitteli ainoastaan fyysisiä resursseja, mutta mielenkiintoinen ja
ajankohtainen aihe olisi tutkia myös isännöintityön henkisiä resursseja. Tällä hetkellä on työvoimapula isännöintialalla ja isännöitsijöiden keski-ikä on korkeampi
kuin muilla aloilla keskimäärin, joten yrityksille olisi ensiarvoisen tärkeää paneutua tähän asiaan. Henkisiä resursseja tutkimalla olisi mahdollista saada tietoa
asenteiden ja osaamisen vaikutuksesta isännöintityöhön käytettyyn aikaan.
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Asiakkaan taloyhtiöiden sijainti

LIITE 4

LIITE 5/1
TOIMINTOLUETTELO
Taloushallinto
Laskujen maksaminen (toiminto)
– laskujen hyväksyminen
– kirjataan järjestelmään
– mapitetaan laskut
– maksetaan esim. kerran viikossa kerralla kaikki
– mapitetaan maksutositteet
Lainojen hoitaminen (toiminto)
– uusien lainojen perustaminen
– lyhennysten hoitaminen ja lainatapahtumien kirjaaminen tiliotteelta
– lainaosuuksien laskenta ja kirjaus
– täsmäytykset
Palkkojen maksaminen (toiminto)
– henkilöt perustetaan palkkaohjelmaan
– palkat lasketaan (kerran kuukaudessa)
– tulosteet mapitetaan
– laitetaan maksuun (pankkiohjelman kautta)
– sotu ja ennakko maksetaan
– kk-ilmoitus verottajalle
Vastikkeiden valvonta (toiminto)
– maksutavoitteet syötetään koneelle
– tiliotteiden nouto
– viitteiden nouto
– kohdistumattomien maksujen syöttö koneelle
– tehdään tarvittavat muutokset kuukausittain
– kuukausi täsmäytetään
– mahdolliset liikasuoritusten palautukset
– lähetetään karhut
– kuukausi täsmäytetään
– tulostetaan vastikereskontra
– mapitetaan
Kirjanpito (toiminto)
– kirjataan kuukausittain muistioilla oikaisut ja ne tapahtumat,
mitkä eivät tule muualta järjestelmästä
– tehdään täsmäytykset
– tulostetaan tuloslaskelma ja tase
– mapitus

Tilinpäätös (toiminto)

LIITE 5/2

– tehdään tilinpäätöskirjaukset
– toimintakertomus
– liitetiedot
– erittelyt
– talousarvio
– jälkilaskelma
– tulostukset (tasekirja, päivä ja pääkirjat)
– tehdään veroilmoitus
– vuoden vaihteessa viranomaisilmoitukset
Isännöinti
Hallinnollisten tehtävien hoitaminen (toimintoryhmä)
Kokoukset (hallitus ja yhtiökokous, mahd. asukasdemokratialain 949/1990 edellyttämä kokous, rakennuttamiseen liittyvät kokoukset)
– kokousasioiden valmistelu
– kutsun toimittaminen
– kokouksen läpivieminen
– pöytäkirja
Kiinteistön sopimusasiat
– vuokra-, vakuutus- ja liittymissopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
– huolto-, siivous-, jätehuolto ym. sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta
– mahdollisten sopimusriitojen hoitaminen
Valvonta tehtävät
– yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten sekä osake- että asuntoosake-yhtiölain ja viranomaisten määräysten noudattamisen valvonta
– häiriöiden hoitaminen (häätö, hallintaanotto=
– turvallisuusmääräykset
– väestönsuojelu
Työsuhdeasiat
– siivoojat
– talonmiehet
– työsopimukset
– työnohjaus ja valvonta
Ilmoitusvelvollisuudet
– kaupparekisterimuutokset
– osakas- ja asukastiedottaminen
– asuntohallitukselle ja tilastokeskukselle tehtävät ilmoitukset

Asiakaspalvelu

LIITE 5/3

– isännöitsijätodistukset
– talonkirjaotteet
– tavoitettavuus toimiston aukioloaikoina

Taloudelliset tehtävät
– taloussuunnittelu (toiminta ja rahoitussuunnitelmat)
– talousarvio
– maksuvalmiusseuranta
– tilintarkastuksen järjestäminen
– kulutustilastointi
– lainaosuuslaskelmat

Tekniset tehtävät
– kiinteistönhoitotyön järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen
– materiaalien hankinta, töihin liittyvät järjestelyt
– peruslaitejärjestelmien kunnon seuranta ja aiheutuvat toimenpiteet
– korjaus, perusparannus ja rakennuttamisasiat
Omistajatehtävät
– Suurten ns. ammattimaisten kiinteistönomistajien puolesta hoidetaan omistajalle kuuluvia tehtäviä esim. huoneistojen vuokraus, huoneistotarkastukset yms.

LIITE 6
Taloushallinto
Työajan jakautuminen eri toiminnoille
Laskujen maksaminen

1%

Vastikereskontran
hoitaminen

1%

12 %

25 %

17 %

Kirjanpidon hoitaminen
Tilinpäätöksen
laatiminen
Lainojen hoitaminen

44 %

Palkkojen maksaminen

Isännöinti

Työajan jakautuminen eri toimintoryhmille

14 %
33 %

Hallinnollisten tehtävien
hoitaminen
Taloudellisten tehtävien
hoitaminen

28 %
25 %

Teknisten tehtävien
hoitaminen
Omistajatehtävien
hoitaminen

Nämä kuviot esittävät kyselyyn vastanneiden työajan jakautumista eri toiminnolle, siten että mukana ovat myös muut isännöintikohteet, kuin tutkimuksessa olevan asiakkaan. Yhteensä isännöitäviä yhtiöitä näillä isännöitsijöillä on 306.
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