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Maailma digitalisoituu

Uudenlaisia palveluita

Toiminnan tehokkuutta

Läpinäkyvyyttä tietoon

Palvelut käytössä 24/7

Tiedolla johtamista

Parempia järjestelmiä



Isännöintialankin täytyy muuttua…

• Ala on muuttunut todella hitaasti
• Puolet isännöitsijöistä jää eläkkeelle

kymmenessä vuodessa
• Asiakastyytyväisyys matala
• Paperiaikakauden prosessit eivät

enää riitä
• Peruspalvelujen siirtäminen

lisämaksulistoihin ei ole oikein
• %-pohjaiset projektipalkkiot?
• Sähköiset palvelut eivät voi olla vain 

maksullisia lisäpalveluja



Uutiset isännöintialasta karua luettavaa…

”Uusi toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva aikoo 
kääntää isännöintialan arvostuksen nousuun 
houkuttelemalla alalle nuoria innovaattoreita”
HS 6.5.2019

.. artikkelin lopussa on 
ehdotuksena samaan 
aiheeseen liittyviä uutisia



Markkinan koko. Blue Ocean?

Existing
Real estate management 

350 M €

Real estate
management for 

small housing
companies

100 M €

40 000 taloyhtiötä ammatti-
isännöinnin piirissä

35 000 alipalveltua tai 
omatoimista taloyhtiötä



Fragmentoitunut markkina.
Uudistumishalukkuutta?

Organisaatio joka tukee uudistumista?

Huono: Tiimi ei 
saa tukea

Huono: Tiimi ei 
saa tukea

Organisaatio on 
molempikätinen: Hyvä



✓ Avoimuus

✓ Tiimityö

✓ Järjestelmällisyys

✓ Digitaalisuus



Läpinäkyvyyttä hallintoon, pienet tehtävät ja projektit
haltuun, sisäinen prosessien tehokkuus ja yhdenmukaisuus!

Tehtävien siirtäminen kolumnista 
toiseen kun toteutus etenee 

ideasta esityslistalle, päätöksiksi 
ja tehdyiksi asioiksi.

Aiheiden valokuvaus, 
dokumentointi ja liitetiedostot

Myös oma mobiilisovellus.

Tehtyjen ja toteutettujen päätösten 
arkistointi.

Ideat yhteen paikkaan ennen 
toteutukseen siirtymistä. Sekä 
hallitus että isännöitsijä voivat 

lisätä ideoita.

Tärkeän arkistotiedon koonti 
yhteen paikkaan:

Sopimukset, 
kokouspöytäkirjat jne.



Palvelu

Palvelutakuu hallitukselle
ja osakkaille

Hankkeiden johtamismalli

Läpinäkyvä hinnoittelu

Digitaalisuus

Läpinäkyvyys kaikkeen 
tietoon

Suunnitelmallisuutta 
johtamisjärjestelmällä

Sähköinen allekirjoitus

Varauskalenteri talon 
tiloille

Säästöt

Aktiivinen
kilpailuttaminen

Tilinpäätösvertailut

Energiakustannusten
säästöt

Kiinteä kk-hinta
viestinnässä

Henkilöstö

Pätevät isännöitsijät

Tiimityöskentely

Koulutus

Alan paras työpaikka

Markkinointikärki hioutuu…



4.0 …

3.0 Prosessien laaja
Integrointi

2.0 Markkinointi ja 
tärkeimpien prosessien 
integrointi

1.0 Markkinointikärki
ja tärkeimmät prosessit

MVP

Kehitykseen panostaminen – vähintään 10 % liikevaihdosta



Esimerkkejä:
§ Palvelutakuu: 10€ hyvitysmaksu jos isännöitsijä hidastelee

asukaspalvelussa tai hallitusviestinnässä
§ Hintatakuu: Postituskulut kiinteät ja vähintään 10%

vähemmän kuin aikaisemmin
§ Säästötakuu: Sopimus joka kannustaa etsimään säästöjä
§ Läpinäkyvyystakuu: Kaikki taloyhtiön tieto digitaalista ja

hallituksen nähtävillä
§ Hankkeiden johtamisen toimintamalli ja kustannukset

määritelty selkeästi
§ Talon sähköinen tieto asiakkaan omaisuutta ja siirrettävissä
Jne.. 

Uskallus sitoutua uudenlaiseen toimintaan myös 
asiakassopimuksessa!



Referenssit. Alussa oli yksi tai kaksi..



Muista kertoa missä olet hyvä.
Ja missä on onnistuttu!





Uusin keinoin 
perinteiselle toimialalle
case Fluxio isännöinti Oy

Rauli Oikarinen

p. 050 359 3346

rauli.oikarinen@fluxio.fi

KCL Park, Tekniikantie 2, 02150 Espoo


