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YRITYSTEN AUTOKANNAN TEHOKAS HALLINTA 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimusongelmana oli selvittää miksi suuren autokannan omaavien yritysten kannat
taa kiinnittää huomiota yritysautoilua ja autokannan hallintaa koskevaan päätöksente
koon sekä autokannan hallinnan organisointiin, mallintaa tehokasta autokannan hallin
taa ja sen organisoimisvaihtoehtoja sekä peilata tehokkaalle autokannan hallinnalle 
asetettuja viitekehyksiä autoasioiden hoidon nykytilaan suomalaisissa suuryrityksissä.

Lähdeaineisto

Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin etupäässä yritys- ja asiantuntijahaastatteluja 
sekä tutkimuksen case-yrityksenä toimineesta Valio Oy:stä kerättyä materiaalia, sillä 
niin yritysautoilua ja autokannan hallintaa kuin myös autokannan hallintaan rinnastet
tavien yrityksen muiden tukitoimintojen tehokkuutta ja tehostamismahdollisuuksia 
käsittelevää kirjallista lähdemateriaalia oli hämmästyttävän niukasti saatavilla. Tut
kimuksesta muodostuikin varsin empiriapainotteinen, jossa tutkijan omakohtaisilla ha
vainnoilla ja päätelmillä on huomattava osuus.

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksen teoriaosuudessa on tarkasteltu yrityksen ydintoimintoja tukevien palvelu
jen tehokkuutta ja sen mittaamista yleisellä tasolla, pohdittu tukipalvelujen organi
sointiin liittyviä kysymyksiä sekä kuvattu kehittyneiden kokonaispalvelujen oston 
taustalla olevia uusia käsitteitä ja niiden erityispiirteitä verrattuna palvelujen rutiini- 
ostamiseen. Tehokkaalle autokannan hallinnalle luodut viitekehykset on johdettu yri- 
tysautoilun aseman sekä autoasioiden hoidon merkityksen, mahdollisuuksien ja 
ongelmakentän tarkastelun pohjalta. Vertaamalla näitä tehokkaan autokannan hallin
nan elementtejä tutkimuksen case-yrityksessä suoritetun analyysin tuloksiin on tut
kimuksessa siten pystytty myös esittämään konkreettisia toimenpidesuosituksia yrityk
sen yritysautoilusta aiheutuvien kustannusten leikkaamiseksi. Lopuksi on lyhyesti ku
vattu autokannan hallinnan tilaa muissa suomalaisissa suuryrityksissä sekä esitetty 
tutkimuksen johtopäätökset.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa on osoitettu, että autoasioiden hoitoon kannattaa erityisesti suuren 
autokannan omaavissa yrityksissä kiinnittää huomiota. Tutkimuksessa esitettyjen 
autoasioiden hoidon painopistealueiden suunnittelulla ja tehokkaalla autokannan hal
linnalla saavutettavat säästömahdollisuudet liikkuvat jopa miljoonissa markoissa, mikä



pystyttiin konkreettisesti osoittaamaan myös tutkimuksen case-yrityksen kohdalla. 
Sekä liikkumisen suunnittelussa että itse yritysautojen hankinnassa ja myös muiden 
autokannan hallintaan liittyvien tehtävien hoidossa on yrityksissä paljon tehostamisen 
varaa, sillä autokannan hallinnalle asetettujen tehokkuusvaateiden täyttyminen ja ra
tionaalinen päätöksenteko yrityksen autopolitiikkaa luotaessa eivät tutkituissa yrityk
sissä olleet toteutuneet. Optimoidakseen yritysautoilunsa panos - tuotos -suhdetta jou
tunevat yritykset tulevaisuudessa käyttämään yhä enemmän ulkopuolisia palvelun tar
joajia ja erikoisosaajia autoasioidensa hoidon suunnittelussa sekä mahdollisesti jopa 
myös toteuttamisessa.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa

Aivan viime vuosiin saakka on yritysautoilun suosio kasvanut tasaisesti. Etenkin 1980-luvulla 

työsuhdeautosta muodostui käsite, jota hyvinkoulutetut työntekijäkunta alkoi pitää lähes itses

täänselvänä, toimenkuvasta riippumattomana palkanosana. Henkilöstöpoliittiset ratkaisut hä

märsivät käsitystä yrityksen todellisista henkilöliikkumisen tarpeista. Samalla yritysten auto

kanta eli yritysautojen lukumäärä yrityksissä ja siten myös yritysautoilun kustannukset yri

tyksissä kasvoivat nopeasti.

Vaikka 90-luvun alussa talous nopeasti kääntyikin jyrkkään laskuun, työsuhdeautojen 

verokohtelu kiristyi ja monessa yrityksessä autokannan koko pieneni "huippuvuosien" ta

sosta, ovat työsuhdeautot tästä huolimatta säilyttäneet asemansa suomalaisessa yrityskulttuu

rissa. Myös yritysten todelliset henkilöliikkumisen tarpeet, esimerkiksi henkilökohtainen 

myyntityö, ovat säilyneet jokseenkin ennallaan, vaikka sähköisten tiedonsiirtovälineiden kehi

tys onkin ollut lähes räjähdysmäistä.

Varsinaiseen autokannan hallintaan alettiin kiinnittää huomiota 80-luvulla, kannan ja kustan

nusten kasvettua ja etenkin erilaisten rahoitusvaihtoehtojen ja autoliikkeiden tuotetarjonnan li

säännyttyä. Asiantuntemuksen tarve, rationaalisen päätöksenteon tueksi esimerkiksi eri rahoi

tusvaihtoehtoja punnittaessa, kasvoi siten merkittävästi. Suurimpiin yrityksiin nimitettiin 

käytännön autoasioiden hoidosta vastaavia henkilöitä hoitamaan autokannan hallintaan liit

tyviä tehtäviä ja kustannustietoisissa yrityksissä rakennettiin atk-sovelluksia myös henki- 

lökuljetuskaluston seurantaa varten. Useinmiten yritysautokannan hallinta kuitenkin jäi yri

tyksissä rutiininomaisen ostotoiminnan tasolle, sillä vastuuhenkilöitä vastuualueineen ei oltu 

riittävän selkeästi määritelty, autokannan hallintaan liittyvien tehtävien hoitoon palkattujen 

henkilöiden tietotaidossa oli puutteita ja käytettävissä olevia työkaluja ei osattu hyödyntää tai 

ne olivat puutteellisesti suunniteltuja; tehokkaasta autokannan hallinnasta saati sitten riittä

vään ja asiantuntevaan informaatioon pohjautuvasta päätöksenteosta ei voida monenkaan yri

tyksen kohdalla vielä tänäkään päivänä puhua.



Yritysten toimintaympäristön monimuotoistuttua, kilpailun kiristyttyä ja etenkin taloudellisten 

toimintaedellytysten kavennuttua ovat yritysten kustannustehokkuusvaateet nousseet huip

puunsa. Myös yritysautoilulle voidaan ja tuleekin asettaa samoja kustannustehokkuus vaate itä 

kuin yrityksen toiminnan muillekin osa-alueille. Autokannan hallinnan suunnittelemisella ja 

järjestämisellä on tässä keskeinen merkitys.

Strategisella tasolla yritykset ovat viime aikoina pyrkineet tehostamaan toimintaansa ja kar

simaan tarpeettomia kustannuksia mm. madaltamalla organisaatiotasojaan ja keskittymällä 

varsinaisen ydinbisneksensä hoitamiseen. Esimerkkinä yritysten ydintoimintojen ulko

puolisten osien karsimisesta voidaan mainita mm. atk-osastojen yhtiöittäminen ja näiden 

palvelujen osto yritykseen ulkopuolelta. Myös asiantuntemusta vaativa yritysautokannan hal

linta voidaan nähdä yrityksen muita toimintoja tukevana palveluna, joka tarvittaessa voidaan 

ja mahdollisesti jopa kannattaakin hankkia ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta.
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1.2 Tutkimuksen painopistealueet ja tavoitteet
11

Tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan suomalaisten yritysten henkilöautokannan hallin

taan liittyviä kysymyksiä. Raskaan kuljetuskaluston (kuorma- ja pakettiautot) hallinnointi- 

kysymykset on siten rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, vaikkakin tutkimuksen varsinaisena 

case-yrityksenä toimineessa Valio Oy:ssä myös pakettiautoihin liittyvät kustannukset ovat 

olleet tarkastelun alla.

Yritysautot on tässä tutkimuksessa jaettu kahteen ryhmään: Työsuhdeautoihin ja osastoautoi- 

hin. Työsuhdeautot ovat yrityksen työntekijän henkilökohtaisessa käytössä, ja koska niiden 

käyttö on työntekijälle palkkaan rinnastettavaa tuloa, joutuu työntekijä maksamaan siitä veroa 

ja yritys sosiaaliturvamaksuja ym. hekilöstösivukuluja. Osastoautot puolestaan ovat ns. yleis

auloja, joilla ei tavallisesti ole varsinaisia nimikkokäyttäjiä. Osastoauto ei ole kenellekään ve

ronalainen etuisuus, eikä siitä myöskään aiheudu yritykselle em. henkilöstösivukuluja.

Tutkimuksellinen painopiste on ollut erityisesti suuren autokannan omaavien yritysten auto

kannan hallinnassa, sillä näissä yrityksissä autoasioihin liittyvien tehtävien hoitoon sekä 

etenkin yritysautoilun kustannuksiin liittyvä ongelmakenttä on huomattavasti suurempi kuin 

esimerkiksi yrityksissä, joiden autokanta koostuu vain muutamasta yritysautosta. Suuren 

autokannan omaavana yrityksenä on tässä tutkimuksessa pidetty yritystä, jonka omistuksessa 

tai hallinnassa yli 50 henkilöautoa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miksi autoasioiden hoitoon kannattaa kiinnittää huomi

ota, luoda teoreettiset viitekehykset yritysten autokannan tehokkaalle hallinnalle sekä peilata 

niitä autoasioiden hoidon nykytilaan suomalaisissa suuryrityksissä.

1.3 Tehdyt havainnot

Autokannan hallinta, kuten siivous, työpaikkaterveydenhoito, vartiointi, matkanjärjestäminen 

ja ravitsemistoimintakin ovat suurimmalle osalla yrityksiä ns. strategisesti merkityksettömiä 

toimintaa tukevia palveluja. Vaikka niiden kustannusvaikutukset saattavat yritystasolla



merkitä jopa useiden miljoonien markkojen arvosta syntyneitä kustannuksia, tuottivat tutki

muksen aikana tehdyt havainnot kuitenkin suuria yllätyksiä.

Tutkimuksen teoreettisen osan pohjana olleen kirjallisuustutkimuksen, lehtiartikkelien ja 

muun koti- ja ulkomaisen lähdemateriaalin tarkastelun tavoitteena oli etsiä autokannan hal

lintaan rinnastettavien, yrityksen muita toimintoja tukevien palvelujen tehokkuuteen ja te

hostamismahdollisuuksiin liittyvää teoriaa ja käytännön esimerkkejä. Hämmästyttävää oli 

kuitenkin havaita, miten puutteellisesti näitä tukipalveluja ja niiden tehostamismahdollisuuk

siin liittyviä kysymyksiä oli kirjallisuuudessa käsitelty. Yritysten kannalta "todella merkittä

viin" toimintaa tukeviin palveluihin (ostot, varastointi, jakelu jne.) oli kirjallisuudessa kiin

nitetty paljon huomiota (toiminnan organisointi ja tehostaminen) mutta ns. vähämerkitykselli

set palvelut oli pääsääntöisesti jätetty huomioimatta. Yllättävää sinänsä oli myös se, että 

vaikka palvelumarkkinat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kehittyneet valtavasti, ei 

palvelujen ostamisen teoreettinen käsittely tältä osin ole pystynyt vastaamaan yritysten tarpei

siin.

Kirjallisen lähdeaineiston puute oli erittäin kuvaavaa myös autoasioiden hoitoon liittyvissä 

kysymyksissä. Etenkin kotimainen, yritysautoilua käsittelevä kirjallisuus oli vaillinnaista. 

Kun aihetta käsittelevissä ulkomaisissa lehtiartikkeleissa oli pohdittu varsin laajasti yri- 

tysautoilun kustannusvaikutuksia yritykselle sekä esitetty käytännön esimerkein erilaisia 

mahdollisuuksia leikata niitä, oli kotimaisen kirjallisuuden painoarvo yritysten autoasioiden 

suhteen kuitenkin toisaalla; tutkimukset ja lehtiartikkelit käsittivät lähinnä vain autojen rahoi

tusvaihtoehtojen välisiä eroja ja niihin liittyviä vertailulaskelmia sekä autojen merkki- ja mal- 

livalintaan liittyviä kysymyksiä. Yritysautokannan hallintaan ja sen organisointiin liittyviin 

kysymyksiin ei oltu lainkaan kiinnitetty huomiota.

Mielenkiintoisia olivat myös tutkituissa yrityksissä tehdyt havainnot. Autoasioiden hoitoon ei 

oltu yrityksissäkään kiinnitetty mainittavampaa huomiota. Osassa tutkituista yrityksistä auto- 

asioiden hoitoon liittyvät ongelmat olivat kyllä tiedossa, mutta niiden ratkaisemiseksi käytet

tävissä olevia keinoja ei oltu usein tiedon tai asiantuntevien henkilöiden puutteesta johtuen 

hyödynnetty.
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Sen lisäksi että yritysautoja koskevaa tilastotietoa oli erittäin niukasti saatavilla, havaittiin 

myös saatavilla olevissa tilastotiedoissa merkittäviä puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. 

Saatavilla olevan tilastoaineiston epäjohdonmukaisuudesta voidaan mainita mm. seuraava 

esimerkki: Valtion tietokonekeskus (VTKK) toimittaa Autorekisterikeskukselta saamansa 

autokantaan liittyvät ensirekisteröinti- ja kantatiedot Tilastokeskukselle, joka puolestaan kir

jaa ne vuosittain ilmestyvään Moottoriajoneuvot julkaisuunsa. Jo usean vuoden ajan ovat 

VTKK:n ja Tilastokeskuksen yritysautokannan kokonaismäärää koskevat tiedot kuitenkin 

poikenneet toisistaan, vaikka tilastolähde ja poimintakriteerit ovat molempien osapuolten mu

kaan olleet samat. Tilastokeskuksen ilmoittamat luvut ovat pääsääntöisesti olleet kolme kertaa 

suurempia kuin tutkijan VTKK:lta saamat luvut. Tässä tutkimuksessa on käytetty VTKK:n 

ilmoittamia lukuja, sillä suhteutettuna yritysten autokannan kiertonopeudesta saadut tutki

mustiedot ensirekisreröintitilastoon, ovat VTKK:n ilmoittamat luvut lähempänä totuutta.
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1.4 Tutkimusaiheen käsittelystä

Tutkimuksen teoreettista osaa eli yrityksen toimintaa tukevien palvelujen tehostamista on 

käytettävissä olevan lähdeaineiston puutteen ja hajanaisuuden takia paikoitellen jouduttu 

käsittelemään varsin yleisellä tasolla. Em. seikoista ja tutkimusaiheen valinnasta johtuen on 

tehty tutkimus empiriapainotteinen. Tutkijan omakohtaisilla havainnoilla ja päätelmillä on 

tässä tutkimuksessa siten huomattava osuus.

Autoasioiden hoidon merkityksen, mahdollisuuksien ja ongelmakentän pohdinta sekä niistä 

johdettujen viitekehysten luominen autokannan tehokkaalle hallinnalle pohjautuvat pitkälti 

yritys- ja asiantuntijahaastatteluista saatuun informaatioon, asiantuntijoiden tekemiin epäviral

lisiin tutkimuksiin sekä tutkimuksen case-yrityksessä suoritetun kenttätyön kautta kerättyyn 

käytännön tutkimustietoon. Tutkimusta varten haastateltiin automaahantuojien ja autoalaa 

tutkivien instanssien edustajia, yritysautokonsultteja sekä kuuden suomalaisen suuryrityksen 

(Kesko, Nokia, Outokumpu, IBM, Siemens ja Partek) autoasioista vastaavia henkilöitä. Yri

tyshaastattelut toteutettiin syvähaastatelumenetelmällä ja haastatteluissa läpikäytiin näiden eri 

yritysten toimintatavat autoasioiden hoidossa aina päätöksenteosta autoasioiden käytännön 

hoitoon. Autoasioiden hoitoon liittyvän käsitteistön tunnettuvuuden puute sekä valitulla sy-



vähaastattelumenetelmällä saavutettavat, vastausten luotettavuuden paranemiseen (mm. tark

istuskysymysten suorittamismahdollisuus) liittyvät tekijät, olivat perusteina tutkimusmene

telmän valintaan.

Tutkimuksen empiiriseen osaan kuuluvat myös tutkimuksen varsinaisena case-yrityksenä to

imineessa Valio Oy:ssä tehty selvitys sekä lyhyt yhteenveto tutkittujen suuryritysten tavoista 

hoitaa autoasioitaan.

Valio Oy:ssä tehty selvitys toteutettiin hyvin seikkaperäisellä tasolla. Kaikki kirjallinen yri

tysautoja koskeva taustamateriaali kerättiin yrityksestä ja analysoitiin sekä toteutettiin avaih- 

enkilöiden syvähaastattelu. Yrityksessä haastateltiin osto- ja materiaalitoimintojen henkilö

kunnan lisäksi talous- ja muuta yritysjohtoa, jakelupäälliköitä, tytäryritysten edustajia sekä 

useita rutiinitehtävien hoitoon liittyviä avainhenkilöitä. Tutkimustyö Valiossa osoittautui erit

täin käytännönläheiseksi, sillä valmista kvalitatiivista ja etenkään kvantitatiivista perustietoa 

autoasioiden hoidosta ja yritysautoihin liityvistä kustannuksista ei ollut saatavilla. Perus

tietojen puutteellisuus ja havaittujen virheiden ja epäselvyyksien selvittäminen ja oikaise

minen, viivästyttivät huomattavasti tutkimuksen etenemistä, eikä alkuperäisessä tutkimus

suunnitelman mukaisessa aikataulussa pysytty. Käytännön selvitys- ja oikaisutyö kuitenkin 

kannatti tehdä, sillä näin tehostettiin nykyistä toimintaa sekä ennenkaikkea saatiin Valiolle 

selviä ja helposti toteutettavissa olevia kustannussäästöjä.
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2 YRITYKSEN SISÄLLÄ TUOTETTUJEN TUKIPALVELUJEN 

TEHOSTAMINEN

2.1 Tukipalvelun käsite

Yrityksen toiminta koostuu useista toiminnallisista osa-alueista, joiden määrä ja laatu 

määräytyvät yrityksen toiminnan luonteen ja yrityksessä tehtyjen valintojen perusteella. Osa 

näistä toiminnoista on yrityksen ydintoimintoja ja osa yrityksen toimintaa tukevia palveluja. 

Toimintaa tukevat palvelut voidaan jakaa kahteen ryhmään: Ydintoimintoja läheisesti 

palveleviin toimintoihin ja tukiresursseihin. Ydintoimintoja läheisesti palvelevat toiminnot 

ovat palveluja, joilla on strategista merkitystä yrityksen kilpailukyvylle tai tuloksen muo

dostumiselle. Tukiresursseiksi luokiteltavat toiminnot ovat puolestaan palveluja, joilla tätä 

strategista merkitystä ei ole.

Sitä, onko yrityksen toimintaa tukeva palvelu yritykselle strategisesti merkittävä vai ei, riip

puu yrityksen liiketoiminnan luonteesta sekä toimintaa tukevan palvelun kustannusmerkityk- 

sestä yritykselle. Onkin lähes mahdotonta yleisellä tasolla listata mitkä ovat ydintoimintoja 

läheisesti palvelevia toimintoja ja mitkä tukiresursseja.

Siivous-, vartiointi-, huolinta-, henkilöstön ravitsemus-, työterveydenhoito-, kopiointi-, vas

taanotto- ja postituspalvelut ovat tavallisimpia esimerkkejä yrityksen tukiresursseiksi luet

tavista palveluista. Myös yritysautokannan hallinta voidaan lukea edellä mainittujen palvelu

jen joukkoon kuuluvaksi. Niiden merkitystä suurimmalle osalle yrityksiä voidaan luonnehtia 

seuraavasti: Tarpeellisia mutta ei strategisesti merkittäviä. Tukiresurssiksi luokiteltavasta 

palvelusta aiheutuvat kustannukset saattavat olla hyvinkin huomattavat, mutta huonosti hoi

dettunakaan sillä ei vaaranneta yrityksen kilpailukykyä merkittävästi.



2.2 Palvelun tehokkuus
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Tehokkuuden käsite koostuu neljästä perusosasta:

1. Laatu (hyöty)

2. Hinta

3. Tuotantomäärä

4. Kustannukset

Laadun ja hinnan osamäärä muodostaa arvon ja tuotantomäärän ja kustannusten osamäärä 

puolestaan tuottavuuden. Koska kaiken organisoidun toiminnan tavoitteena on luoda arvo, 

joka ylittää arvon saamiseksi uhrattavat kustannukset, pätee sama myös yrityksen toimintaa 

tukeviin palveluihin. (Karlöf, Östblom 1993, 12)

Markkinataloudessa asiakkaalla on vapaus valita tarjolla olevista vaihtoehdoista itselleen 

sopivin (tuotteen arvo ratkaisee), mikä puolestaan ohjaa yrityksiä luomaan kilpailukykyisiä 

tuotteita/palveluja. Valinnan vapauteen pohjautuva tehokas toiminta ei kuitenkaan päde 

kaikkien yrityksen osien suhteen, sillä yrityksen toimintaa tukevia palveluja tarvitsevilla har

voin on todellista mahdollisuutta valita palvelun toimittajaa. Markkinoiden itsensä luomien 

tehokkuuspaineiden sijasta on yrityksillä kuitenkin mahdollisuus hyödyntää toimintojensa te

hostamisessa ns. keinotekoisesti luotuja tehokkuuspaineita. Strategisesti merkittävien osa- 

toimintojen, kuten mm. valmistuksen, myynnin, markkinoinnin sekä osto- ja jakelutoiminto

jen kehittämistyön avuksi onkin liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa luotu useita mittareita 

ja tunnuslukuja, joilla yritykset voivat tunnistaa kehitystyönsä painopistealueet sekä verrata 

omaa toimintaansa alan "parhaisiin".

Yrityksen strategisten toimintojen ollessa siten jatkuvien, joko markkinoiden luomien tai kei

notekoisesti luotujen, tehokkuuspaineiden alla, puuttuvat ne strategisesti merkityksettömiltä 

toiminnoilta lähes täysin. Ja mitä pienemmät ovat tehokkuspaineet, sitä tehottomampaa itse 

toiminnan voidaan ajatella olevan. Yrityksen itsensä tuottamien, tukiresursseiksi luokiteltujen 

palvelujen kohdalla tämä toiminnan tehottomuus pätee erityisesti.



Yritysten toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet yritykset kiinnit

tämään entistä enemmän huomiota myös strategisesti vähämerkityksellisten, sisäisesti tuotet

tujen toimintojensa tehokkuuteen. Toimintokohtaisen kustannusseurannan merkitys on kasva

nut ja monissa yrityksissä on tulosvastuullisten palveluyksiköiden myötä siirrytty niiden tuot

tamien palvelujen siirtohinnoitteluun (Ruutti 1985, 11). Em. keinot ovat periaatteessa olleet 

askeleita kohti sisäisten tehokkuuspaineiden luontia niille toiminnoille, joilta kilpailun tai 

tunnuslukujen aikaansaamat tehokkuuspaineet puuttuvat. Todelliset tehokkuuspaineet (em. 

keinoja hyödyntämällä) sisäisesti tuotetuille, tukiresursseiksi luokiteltaville, palveluille ai

kaansaadaan kuitenkin vain, jos palvelun panos/tuotos suhdetta pystytään vertaamaan muualla 

tuotettuihin vastaaviin palveluihin (esimerkiksi benchmarkingilla).

Tehokkuuspaineet luovat siten (ainakin teoriassa) tehokasta palvelun tarjontaa. Mikäli tukire- 

surssipalvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ei yrityksessä pystytä sisäisen lasken

tatoimen kautta seuraamaan, kannattaa kustannuksia ja palvelulle asetettujen odotusten 

toteutumisen tasoa silti pyrkiä mittaamaan ja valvomaan. Etenkin, jos sisäisesti tuotetulle 

palvelulle on vaihtoehtona ostettu palvelu.
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2.3 Tehokkuuden mittaaminen

Koska palvelun tehokkuuden mittaamiseksi ei ole olemassa yksiselitteistä teoreettista mallia, 

etenkin kun palveluja on erilaisia, on tässä kappaleessa käsitelty lyhyesti mittaamiseen liitty

vää ongelmakenttää sekä eräitä mittaustilanteessa huomioitavia seikkoja.

Yrityksen sisäisesti tuottamien palvelujen tehokkuuden mittaaminen edellyttää palvelun tuo

toksen ja palvelun tuottamiseksi vaatimien panosten vertaamista palvelulle asetettuihin tavoit

teisiin. Vaikka palvelulle asetetut tavoitteet onkin mahdollista kvalitatiivisesti määrittää, on 

niiden ja palvelujen tuotoksen eli palvelun määrän ja laadun saaminen kvantitatiivisesti mitat

tavaan muotoon hankalaa ellei mahdotontakin. Drury korostaa näitä ongelmia erityisesti 

voittoa tuottamattomien organisaatioiden yhteydessä (Drury 1991, 502), mutta koska sisäises



ti tuotettujen palvelujen tarkoituksena ei myöskään ole tuottaa voittoa (ellei kyseessä ole tu

losvastuullinen palveluyksikkö), voidaan ne rinnastaa voittoa tuottamattomiin organisaa
tioihin.

Palvelun tuottamiseksi vaadittavien panosten määrittäminen on hieman helpompaa. Alla ole

vassa kuviossa on pyritty esittämään, että useimmat tavarat ovat aineellisia ja useimmat 

palvelut aineettomia, mutta osaa tuotteista ja palveluista ei voida lukea kuuluvaksi kumpaan

kaan ryhmään. Rushtonin ja Carlsonin mukaan tuotteet sisältävätkin yleensä sekä tavara- että 

palveluominaisuuksia jopa niin, että tuote on enemmän kuin pelkkä tavara tai siihen liittyvä 

palvelu: Tuote on asiakkaalle tehty kokonaistarjous. (Rushton & Carlson 1990, 16).
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Kuva 1. Tuotteen aineellisuus. (Rushton & Carson 1990, 16)



Määriteltäessä yrityksen toimintaa tukevien palvelujen vaatimia panoksia, on edellä esitetty 

näkökanta palvelun sisältämistä aineellisista komponenteista oleellinen huomio. Esimerkiksi 

siivouspalvelun tuottaminen ei ole mahdollista ilman imureita, puhdistusaineita, harjoja, jne. 

Palvelun tuottamisesta yritykselle aiheutuneiden kustannusten määrittämiseen liittyvissä 

laskelmissa tulee siis aineettomien (useimmiten palvelujen tuottamisesta vastaavien hen- 

kilöpanosten) lisäksi ottaa huomioon myös palvelun sisältämistä aineellisista komponenteista 

aiheutuvat kustannukset.

Palvelun tehokkuuden mittaamista ja etenkin arvioimista (onko palvelu tuotettu tehokkaasti) 

edesauttaa, jos yrityksellä on käytössään vertailutietoa muualla tuotetun vastaavanlaatuisen 

palvelun kustannuksista ja aikaansaadusta tuotoksesta. Mikäli ko. palvelua on markkinoilla 

tarjolla, kannattaa palvelun tarjoajaa käyttää hyväksi tämän vertailun tekemiseksi.
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2.4 Palvelun organisoiminen

Yrityksen toimintaa tukeva palvelu voi olla joko sisäisesti tuotettu tai ostettu palvelu. Palve

lun organisointi onkin yritykselle pohjimmiltaan "make or buy" päätös, joka voi perustua yri

tyksen strategiseen valintaan, tarkkoihin laskelmiin tai molempiin. Itse tuotetulle tai palvelun 

ostamiselle on olemassa myös välimuoto; kahden tai useamman palvelua tarvitsevan yrityk

sen välinen yhteistyö (Ek & Salo-Kimppa 1992, 25). Tuttuja esimerkkejä siitä ovat mm. 

kuljetus-, tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö. Koska yritysten väliseen yhteistyöhön ja siten 

myös yhteisesti tuotetun palvelun rakentamiseen liittyvä ongelmakenttä on varsin laaja, ei sitä 

tässä tutkimuksessa tulla käsittelemään.

Yrityksen toimintaa tukevan palvelun organisointi eli miten palvelu tuotetaan yritykseen, on 

palvelun tehokkuuden ja tehostamismahdollisuuksien kannalta olennainen kysymys. Toimin

tojen kustannustehokkuusvaateiden kasvaessa ja palvelun organisointimahdollisuuksien 

lisäännyttyä ollaan tukipalvelujen organisointiin kiinnittämässä entistä suurempaa huomiota; 

eilinen hyvä ratkaisu ei välttämättä ole sitä enää tänään.



Tukipalvelujen organisoinnin lähtökohtana ovat palvelun tarpeet ja niistä johdetut tavoitteet. 

Kun ne on määritelty sekä listattu palvelun tuottamiseksi käytettävissä olevat vaihtoehdot, 

vaativat seuraavat kysymykset tarkempaa pohdintaa ennen lopullista päätöksentekoa:

- Mitä hyöty- ja haittatekijöitä eri vaihtoehtoihin liittyy?

- Mikä käytettävissä olevista vaihtoehdoista parhaiten täyttää palvelulle 

asetetut tavoitteet eli, että oikeanlaatuinen palvelu on oikeassa paikassa, 

oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan?

- Miten palvelulle asetettujen odotusten toteutuminen voidaan varmistaa 

eli kuinka seuranta ja valvonta organisoidaan?
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Pohdittaessa palvelun organisointia, tulisi edellä esitettyjen seikkojen huomioiminen olla riip

pumatonta palvelun strategisesta merkityksestä yritykselle.

2.4.1 Palvelun tuottaminen yrityksen sisällä

Yrityksen sisällä palvelut voidaan tuottaa joko keskitetysti yrityksen esikunnassa, hajautetusti 

jokaisessa (tulos)yksikössä ja/tai yhä useammin keskitetyssä yleisessä palveluyksikössä (Ge

neral Services Division GSD). Erityinen palveluyksikkö toimii usein itsenäisenä tulosyksik

könä, joka myy palvelusuoritteitaan toisille yksiköille ja yrityksen osille laskennallista mak

sua vastaan. Myös ulkoinen liiketoiminta on mahdollista. (Andersson et ai. 1989, 540-541, 

Keegan & Howard 1988, 96). Mitä hajautetummin tuotettua palvelu on ja ellei yrityksessä 

seurata palvelun tuottamisesta yritykselle aiheutuvia kustannuksia suhteessa palvelulle asetet

tuihin tavoitteisiin, sitä todennäköisempää sisäisesti tuotetun palvelun tehottomuus on. 

Palvelun sisäisen tuottamisen vaihtoehdossa piilee siis jo aiemmin käsitelty te- 

hokkuuspaineiden puutteesta johtuva tehottoman toiminnan vaara, etenkin kun kyseessä ovat 

tukiresursseiksi luettavat palvelut.



2.4.2 Palvelun ostaminen
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Suurten yritysten organisoinnissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut selvää 

kehitystä entistä matalampiin, tavoitteiltaan, strategioiltaan ja johtamistavoiltaan riippumatto

mista yksiköistä koostuviin rakenteisiin (organizational downsizing). Toiminnot, joilla ei ole 

riittävää synergiaa ja tehokkuusedellytyksiä toimia osana uutta organisaation rakennetta on 

joko yhtiöitetty tai muuten karsittu organisaatiorakenteesta eli pyritty toiminnan tehokkuuden 

maksimointiin ja kaikkien turhien kustannusten eliminointiin. Tätä kehitystä on osaltaan ede

sauttanut tietotekniikan hyväksikäyttö koordinaation ja viestinnän välineenä. Kevyen ja jous

tavan organisaation (lean management) edut, kuten reagointinopeuden paraneminen ja voi

mavarojen tehokkaampi allokointi todellista arvoa tuottaviin toimintoihin, ovat kilpailun yle

isen kiristymisen ja tuotteiden elinkaarien lyhentymisen myötä saaneet aikaisempaa suurem

man painoarvon. (Sääksjärvi, Saarinen, Pohjalainen, Reijonen 1991, 18). Toimintaa tukevien 

palvelujen ostamisesta yrityksen ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta on siis tullut entistä hou

kuttelevampi vaihtoehto.

Palvelu voidaan ostaa ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta joko osittaisena tai täydellisenä 

palveluna. Esimerkkinä voidaan jälleen mainita siivouspalvelut, jota ostaessaan asiakas voi 

itse määrittää mitä hän haluaa ostamaansa palveluun sisällyttää.

Palvelujen tarjontamarkkinat ovat kasvaneet viime vuosikymmenten aikana lähes räjähdys

mäisesti. Erityisesti USA on oiva esimerkki maasta, jossa palvelujen tarjonta on lähes raja

tonta. Kotimaisille palvelujen tarjontamarkkinoille on kuvaavaa kilpailun puute, mutta 

esimerkiksi tukiresurssipalveluille löytyy jo useita palvelun tarjoajia. Tukiresursseiksi 

luokiteltavat palvelut ovatkin perinteisesti olleet yritykseen ostettuja palveluja.

Palvelun ostovaihtoehdossa on aina hyvät ja huonot puolensa. Yleisesti ottaen voidaan 

kuitenkin sanoa, että mitä vähämerkityksellisempi toimintaa tukeva palvelu yritykselle on, 

sitä pienemmät mittasuhteet ostovaihtoehtoon liittyvät negatiiviset argumentit saavat ja siten 

myös ostovaihtoehdon hyvät puolet korostuvat entisestään.



Palvelun ostamista voidaan puoltaa mm. seuraavin argumentein:
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1) Palvelun laadun paraneminen ja alemmat kustannukset.

Palvelua ostava yritys hyötyy siitä, että palvelua tarjoava yritys toimii jatkuvien te- 

hokkuuspaineiden alaisena. Säilyttääkseen kilpailukykynsä omassa ydinbusinek- 

sessään, sen on siis jatkuvasti pyrittävä kehittämään toimintaansa ja suuruuden 

ekonomian mukaan myös pystyykin siihen paremmin kuin yrityksen sisään rakennettu 

palvelutoiminto. Alemmat kustannukset perustuvat mm. siihen, että palvelua tarjoava 

yritys pystyy suuren asiakasmääränsä johdosta tasaamaan kysynnän vaihteluja sekä 

hyödyntämään palvelun tuottamiseen tarvitsemaansa kapasiteettia (koneet, laitteet, 

henkilöstö) tehokkaammin kuin yrityksen oma palvelua tuottava elin.

2) Joustavuuden kasvu.

Yrityksen joustavuus erilaisissa muutostilanteissa kasvaa, sillä ostettavan palvelun 

määrä ja laatu on helposti sopeutettavissa muutoksiin.

3) Laajemman asiantuntemuksen saanti yrityksen käyttöön.

Asiantuntemuksen merkitys korostuu erityisesti silloin kun on kyse vähänkin moni

mutkaisemmasta palvelusta (esim. tietohallintapalvelut, autokannan hallinta).

4) Palvelun ostaminen auttaa yritystä keskittymään omaan osaamisalueeseensa.

Yrityksen kilpailukyky voi parantua jo sillä, että se voi kohdistaa voimavarojaan 

(henkilöstö, pääoma, tietotaito) todella merkittäviin asioihin.

5) Palvelun tuottamisen kustannukset muuttuvat kiinteistä muuttuviksi.



Argumentteja palvelun ostamista vastaan ovat puolestaan:
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1) Riski menettää palvelujen laadun kontrolli.

2) Vaikeus palata takaisin aikaisempaan tilanteeseen (oman tietotaidon katoaminen).

3) Oman strategian ja strategisesti tärkeiden resurssien kehittämisen mahdolliset ongel

mat verrattuna palvelun sisäiseen tuottamiseen.

4) Palvelun ulkopuolisen tarjoajan henkilöstön ominaisuuksien yliarviointi.

5) Ristiriita asiakkaiden toiveiden ja palveluyrityksen tavoitteiden välillä.

6) Palvelun hintaan liittyvän kustannustietoisuuden katoaminen, mikäli palvelua voidaan 

ostaa vain yhdeltä yritykseltä tai alalla ei muuten ole kilpailua.

2.5 Tukipalvelujen ostamisen uudet tuulet

Kuten jo aikaisemmin on todettu, ovat palvelumarkkinat viimeisen vuosikymmenen aikana 

kehittyneet valtavasti. Samalla on myös yrityksen toimintaa tukevien palvelujen sisältö ja lu

onne saaneet uusia ulottuvuuksia ainakin käsitteellisellä tasolla. Lehdistössä ja yritysten ke

skuudessa käytetyt termit kuten outsourcing, palvelujen ulkoistaminen, ulosliputtaminen ja 

vendorisointi ovat syntyneet kuvaamaan yritysten kasvaneita odotuksia palvelujen tarjoajilta 

sekä osaltaan myös palveluja tarjoavien yritysten entistä voimakkaampaa halua tuottaa kok

onaisvaltaisempaa ja sisältörikkaampaa palvelua asiakkailleen.

Yritysten toimintaa tukeviin palveluihin kohdistuneissa odotuksissa ja tarjonnassa tapahtuneet 

muutokset ja niiden taustalla olevat tekijät ovat periaatteessa samoja, kuin teollisessa ali

hankinnassa viimevuosina tapahtuneet muutokset. Perimmäisenä lähtökohtana "uudesta" tai 

"kehittyneestä" alihankinnasta puhumiselle ovat olleet japanilaisen alihankintakuittuurin 

(toimittajan vastuu tuotteen kehittämiseksi sekä kiinteät ja sopimukseen pohjautuvat pitkäai-



kaiser hankkijan ja toimittajan väliset yhteistyösuhteet -> toimittajalla ja hankkijalla tavoit

teena yhteisen päämäärän saavuttaminen) soveltaminen myös länsimaiseen yrityskulttuuriin. 

Tätä uutta alihankintaa käsittelevää kirjallisuutta on runsaasti, kun taas palveluihin kohdistu

via uusia odotuksia ja palvelujen tarjonnan sisällössä ja luonteessa tapahtuneita muutoksia ei 

muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ole liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa käsitelty. 

Tästä johtuen on myös aihetta kuvaava käsitteistö sekavaa.
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2.5.1 Outsourcing

Palvelujen ulkoistaminen ja ulosliputtaminen ovat outsourcing -termistä johdettuja suomen

noksia. Sen käsittely liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa on kuitenkin ollut epäjohdonmu

kaista; kun outsourcingilla toisaalla on haluttu korostaa palvelun ostajan ja tarjoajan välistä 

voimakasta ja molemminpuolista positiivista "riippuvuussuhdetta", on esimerkiksi logistista 

jakeluketjua ja sen organisointia koskevassa kirjallisuudessa termillä käsitetty normaalia kul

jetuspalvelujen ostoa (engl. third-party logistics), tosin korostaen sitä, että palvelu on ai

kaisemmin tuotettu itse. Outsourcing -termin ristiriitainen käyttö korostuu erityisesti aihetta 

käsittelevissä lehtiartikkeleissa (mm. Muller 1993, 45 ja Bradley 1993, 33-37).

Kotimaisen outsourcing-kirjallisuuden eräänä lähtökohtana ollut aikaisemmin itse tuotetun 

toiminnon siirto ulos ja termiä on käytetty yrityksen toimintaa tukevien, strategista merkitystä 

omaavien, toimintojen yhteydessä. Sääksjärvi, Saarinen, Pohjalainen, Reijonen ovat tut

kimuksessaan "OUTSOURCING Tietohallinnon tehokkuus ja palvelevuus palvelujen ul

koistamisen valossa" kuvanneet sitä strategiseen liittoon ja pidempiaikaiseen sopimukseen pe

rustuvaksi omien tietojenkäsittelyn resurssien tai palvelujen osittaiseksi tai totaaliseksi siir

roksi ulkopuoliseen yhtiöön. Strategista liittoa ja pidempiaikaista sopimussuhdetta voidaankin 

pitää outsourcingin luonnetta keskeisesti kuvaavina tekijöinä.

Verrattuna outsourcingia rutiiniostamiseen, voidaan näiden kahden ostamisen välillä havaita 

eräitä merkittäviä eroavaisuuksia: Kun palvelun rutiiniostamisessa ostetaan tarkasti 

määriteltyjä suoritteita ja pyritään jatkuvalla toimittajien kilpailuttamisella hinnanalennuksiin, 

on outsourcing luottamuksellista, sopimuspohjaista ja läheistä yhteistyötä palvelun tarjoajan



ja ostajan välillä. Kun outsourcingissa toimittajan vastuu ostajan bisneksen onnistumisesta 

vielä on usein huomattava, voidaan suoritteiden oston sijasta puhua kokonaispalvelun tuot

tamisesta yritykseen. Rajapinta palvelua ostavan ja sitä tuottavan yrityksen välillä on 

hämärtynyt.

Koska aihetta käsittelevä kirjallisuus on vielä vaillinnaista voidaan termin sisältöä tässä 

yhteydessä laajentaa: Outsourcing on strategiseen liittoon ja pidempiaikaiseen sopimukseen 

perustuvaa, palvelun, joko osittaista tai totaalista, hankintaa yritykseen ulkopuoliselta palve

lun tarjoajalta. Eli yhtä hyvin sillä voidaan tarkoittaa myös sellaisenkin palvelun hankintaa 

ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta, jota ei ole koskaan itse tuotettu.

Outsourcingin luonnetta ja radikaalisuutta voidaan määritelmän mukaisesti luonnehtia toisaal

ta siirrettyjen palvelujen laajuudella ja toisaalta sopimuskauden pituudella.
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2.5.2 Vendorisointi

Vendorisointi on liiketaloustieteellisessä kirjallisuudessa vielä tuntematon käsite, mutta yritys

ten keskuudessa ja kotimaisissa lehtiartikkeleissa sitä jonkin verran käytetään. Termi "luo

tiin" Digital Equipment Corporation Oy:ssä 1980 ja -90 lukujen vaihteessa kuvaamaan yri

tyksen uusia ja ennakkoluulottomia odotuksia yrityksen toiminnan tukiresursseiksi luokitel

tujen palvelujen tarjoajilta. Siivousliikkeiltä alettiin ostamaan siisteyttä entisten tarkoin 

määriteltyjen palvelusuoritteiden sijasta ja entisten huolintaliikkeistä ostettujen suoritteiden 

sijasta, vastaa huolitsija DEC:n materiaalivirtojen hallinnasta kokonaisuudessaan (varastointi, 

toimitusvalvonta ja kuljetukset).(Koskivirta 1991, 34-35)

Vendorisointi on siten outsourcingin tavoin luottamuksellista, pitkäaikaiseen sopimukseen 

perustuvaa ja läheistä yhteistyötä palvelun tarjoajan ja ostajan välillä. Koska vendorisointi - 

termiä on kuitenkin käytetty vain tukiresurssipalvelujen hankinnan yhteydessä, voidaan 

palvelun strategisen merkityksen yrityksen toiminnalle katsoa olevan se ainoa tekijä, joka 

erottaa nämä kaksi käsitettä toisistaan.



Mikäli outsourcing käsitettä tulkitaan laajasti, sisältyvät myös tukiresursseiksi luokiteltavien 

palvelujen hankinta outsourcingin piiriin. Vendorisointi -termin käyttö on perusteltua siinä 

tapauksessa, että ostettavan palvelun strategista merkityksettömyyttä yritykselle halutaan 

korostaa. Raja outsourcing- ja vendorisointi-käsitteiden välillä on käytännössä kuitenkin vet

een piirretty viiva, koska se mikä on toiselle yritykselle strategisesti merkittävä toimintaa 

tukeva palvelu ei välttämättä ole sitä toiselle.
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3 YRITYSAUTOILUN TAUSTAA
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3.1 Yritysautoilun suosion kehittyminen

Yritysautoilun suosion kehittymistä on tässä tutkimuksessa tarkasteltu pelkästään autojen en- 

sirekisteröinti- ja edunsaajatilastojen pohjalta, sillä luotettavaa historiatietoa yritysautokannan 

suuruudesta ja siten yritysautojen määrässä tapahtuneista muutoksista ei ollut saatavilla. 

Valitettavasti myöskään ulkomaista vertailutietoa yritysautojen määrästä ja työsuhdeautoilun 

suosion kehittymisestä ei ollut saatavilla.

Vuonna 1993 Suomessa oli rekisteröitynä 1 860 261 henkilöautoa, joista 114 042 (VTKK:n 

autokantatilastot 1994) eli noin 6 % oli rekisteröity yritysten yksityiskäyttöisiksi autoiksi.

Kuvassa 2 on esitetty kotitalouksille ja yhteisöille myytyjen uusien henkilöautojen määrät ja 

osuudet vuosina 1980 - 1993. Autorekisterikeskuksessa yhteisöautoiksi rekisteröidään muut 

kuin yksityiseen omistukseen tai haltijasuhteeseen merkityt autot. Valtaosa yhteisöautoista on 

yritysautoja eli autoja, jotka ovat yrityksen omassa tai sen palveluksessa olevan henkilön yk

sityisessä käytössä. Taksit ym. ammattimaisessa liikenteessä olevat autot on rajattu tilaston 

ulkopuolelle.
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Kuva 2. Vuosina 1980 - 1993 ensirekisteröidyt henkilöautot. (VTKK-Tietopalvelu Oy:n 

autokantatilastot 1994)

Vuosittaiset uusien henkilöautojen rekisteröintimäärät ovat kasvaneet voimakkaasti koko 80- 

luvun ajan. Yhteisöille myytyjen uusien autojen määrä on kuitenkin, muutamaa poikkeuksel

lista vuotta lukuunottamatta, kasvanut nopeammin kuin kotitalouksille myytyjen henkilöau

tojen määrä. Yhteisöille ensirekisteröityjen henkilöautojen osuuden tasaista vuosittaista kas

vua voidaankin pitää eräänä osoituksena yritysautoilun suosion jatkuvasta kasvusta.

Maan taloudellisessa tilanteessa viime vuosien aikana tapahtuneet muutokset ovat kuitenkin 

romahduttaneet uusien henkilöautojen myynnin. Esimerkiksi autokaupan huippuvuosien 

1988-1989 tasosta oli vuoden 1993 henkilöautojen myynti pudonnut alle kolmannekseen. 

Vuonna 1993 maassa rekisteröitiinkin "ainoastaan" 55 836 uutta henkilöautoa.



Kuten kuvasta ilmenee, on vuonna 1990 alkanut ensirekisteröintimäärien romahtaminen 

koskenut sekä yksityistalouksia että yhteisöjä. Jyrkimmin myynnin lasku on kohdistunut 

kuitenkin yksityistalouksien henkilöautohankintoihin, vaikka myös yrityksissä toteutettujen 

saneeraustoimien ja työsuhdeautojen verotuskohtelun kiristämistoimenpiteiden arvioitiinkin 

leikkaavan huomattavasti juuri yrityksille myytyjen uusien henkilöautojen osuutta. Yritysten 

ja muiden yhteisöjen osuus uuden auton hankkijana onkin noussut voimakkaasti etenkin vuos

ina 1992 ja 1993. Esimerkiksi vuonna 1993 yhteisöautojen osuus kaikista myydyistä uusista 

henkilöautoista oli jo 38,8 % eli 21 670 kpl.

Yhteisöille vuosittain rekisteröityjen uusien henkilöautojen määrällisen kasvun taustalla on 

ollut kaksi tekijää: Yritysten kasvaneet liikkumisen tarpeet sekä yritysauton merkityksen ko

rostuminen henkilöstön hankinnassa ja motivoinnissa. Työsuhdeautojen käyttäminen palkan- 

maksumuotona yleistyi 1970-luvulla korkean marginaal¡veroasteen vuoksi. Erityisesti 80-lu- 

vulla, aikana jolloin työvoiman saatavuus oli monelle yritykselle kynnyskysymys, näkivät 

työnantajat työsuhdeauton myös hyvänä keinona houkutella yrityksen palvelukseen nuoria ja 

hyvinkoulutettuja työntekijöitä. Autoedun omaavien henkilöiden lukumäärä onkin kasvanut 

voimakkaasti aina viime vuosiin saakka. Verohallituksen keräämien tietojen mukaan kehitys 

on vuosina 1979-1992 ollut seuraava:
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Taulukko 1. Yritysauto -edunsaajien määrä ja veronalaisen autoedun kokonaisarvo vuosina 

1979 - 1992. (Verohallituksen tilastot 1994)

1979 1982 1985 1988 1991 1992

Edunsaajien

lukumäärä 32 833 44 428 64 595 85 492 85 181 75 878

Autoedun

arvo, mmk 214 428 804 1 292 1 979 1 820



Vaikka edellä esitetyillä luvuilla onkin pyritty kuvaamaan yritysautoilun suosion kehitty

mistä, on lopullisten johtopäätösten tekeminen varsinkin viimeaikaisesta kehityksestä kuiten

kin lähes mahdotonta. Esimerkiksi ensirekisteröintejä koskevissa tilastoissa ei ole eriteltynä 

yritysten ja muiden yhteistöjen autohankintoja, rekisteröintitiedot koskevat vain ensirekiste

röintejä, autoja omaavien yritysten määrissä tapahtuneita vaihteluita ei ole huomioitu ja maan 

taloudellisesta tilanteesta johtuva henkilöautojen kokonaismyynnin voimakas lasku nykyiselle 

tasolleen vaikeuttaa huomattavasti tilastollista tarkastelua. Edellä esitettyjä tilastoja ja niiden 

perusteella tehtyjä havaintoja kuitenkin voidaan pitää suuntaa-antavina.
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3.2 Yritysten autokannoissa viimeaikoina tapahtuneet muutokset

Yritysten autokantojen kokoa kuvaavaa tilastotietoa oli saatavilla ainoastaan vuodelta 1993. 

Syyskuussa 1993 Autorekisterikeskuksessa oli rekisteröitynä 114 042 yksityiskäytössä olevaa 

henkilöautoa 53 058 yritykselle. Rekisteröityjen autojen lukumäärä ei sisällä valtion ja kun

tien omistamia tai hallinnoimia sekä ammattimaisessa liikenteessä (taksit, vuokra-autot jne.) 

olevia henkilöautoja. Lähes puolet (n. 47 %) näistä yritysautoista oli rekisteröity yrityksille, 

joiden omistuksessa tai hallinnassa oli 1 - 2 autoa. Rekisteröidyt yritysautot jakautuivat yri

tysten kesken seuraavasti:

Taulukko 2. Yritysten autokannat vuonna 1993. (VTKK-Tietopalvelu Oy:n tilasto, syyskuu 

1993)

Henkilöautojen lkm. Yritysten lkm.

yrityksessä (53 058)

Autoja yhteensä

(114 042)

1 -20 52 611 kpl 85 843 kpl

21 -50 290 kpl 8 643 kpl

51 - 150 114 kpl 8 924 kpl

151 - 43 kpl 10 632 kpl



Suuren autokannan omaavia (kannassa yli 50 henkilöautoa) yrityksiä oli siten Au

torekisterikeskuksen VTKK:lle luovuttamien tietojen mukaan 157 kpl. Todellisuudessa näitä 

yrityksiä on hieman enemmän, sillä Autorekisterikeskuksen kirjauskäytännössä oli havait

tavissa puutteita.

Automaahantuojien edustajilta ja tutkimuksen aikana haastatelluilta suuryritysten autoasioiden 

hoitajilta saadun informaation mukaan yritysten autokannat viime vuosina pienentyneet ja 

ikääntyneet. Saatuja tietoja tukee myös Autoalan tutkimuskeskus Oy:n tekemät yrityskyselyt. 

Se julkaisi huhtikuussa 1993 yritysautopäättäjätutkimuksen, jonka kohteena oli 300 suurinta 

suomalaista autonostajayritystä. Tutkimuksen mukaan työsuhdeautojen ja autoetua nauttivien 

henkilöiden määrä vähenisi joka toisessa kyselyyn vastanneissa yrityksissä. Vaikka hankinto

jen määrän arveltiin yrityksissä piristyvän, saatiin tutkimuksessa yritysten kannan kierton

opeudeksi silti yli neljä vuotta. Mielenkiintoista oli myös se, että yllättävän moni tutkimuk

seen vastanneista yrityksistä aikoi lisätä käytettyjen autojen hankintaa.
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3.3 Yritysautoilusta yritykselle aiheutuvat kustannukset

Monissa yrityksissä autoilun kustannukset nähdään usein vain auton ostoon tai leasing- 

vuokriin kohdistuvina kuluina. Yritysautojen käytöstä, ylläpidosta, autoedullisten sosiaali

turva- ym. maksuista syntyvät kuluerät voivat yhteen laskettuina olla kuitenkin jopa suurem

mat, kuin hankittuun autoon kohdistuvat pääomakustannukset. Yrityksessä, jossa autoilun 

aiheuttamia kustannuksia ei seurata, saattavat jo pelkästään autoihin suoraan kohdistettavissa 

olevien kustannusten selvittäminen tuottaa yllätyksen.

Yritysautoilusta yritykselle aiheutuvia kustannuksia ovat myös autoasioiden hoidon kustan

nukset. Uusien autojen hankinta, vanhojen realisointi, käyttäjäneuvonta, yritysautoiluun liit

tyvien oheistuotteiden/palvelujen hankinta, eri organisaatiotasoilla tapahtuva autoja koskeva 

päätöksenteko sekä yritykseen saapuvan, yritysautoja koskevan Iaskumassan käsittely, tar

kistus- ja hyväksymisrutiineineen ovat esimerkkejä autoasioiden hoitoon liittyvistä taval

lisimmista tehtävistä. Niiden hoito vie paljon työaikaa ja lisää siten yritysautoilusta aiheutuvia



kustannuksia. Autoasioiden hoidon aiheuttamien kustannusten laskeminen on useimmissa ta

pauksissa hankalaa, sillä autoasioita saattaa suuressa yrityksessä hoitaa kymmeniä eri hen

kilöitä.

Jotta yritysautoilun yritykselle aiheuttamien kustannusten laajuus kokonaisuudessaan selviäisi, 

on seuraavissa kappaleissa pyritty lyhyesti erittelemään yritysautoilusta aiheutuvat kuluerät. 

Näiden kuluerien tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää etenkin pohdittaessa yritysautoilun 

kustannustehokkuuden kehittämismahdollisuuksia.

Tarkastelun helpottamiseksi on yritysautoihin liittyvät kustannukset tässä tutkimuksessa jaettu 

kahteen pääryhmään: suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Näistä suorat kustannukset ovat 

selvästi tiettyyn yritysautoon kohdistettavissa olevia kustannuksia. Epäsuorilla kustannuksilla 

on puolestaan tarkoitettu niitä yritysautoilusta aiheutuvia kustannuksia, joiden kohdistaminen 

tietylle yritysautolle on joko epätarkoituksenmukaista tai käytännössä lähes mahdotonta.
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3.3.1 Suorat kustannukset

Yritysautojen suorilla kustannuksilla on tässä tutkimuksessa tarkoitettu:

1) autojen pääomakustannuksia (Vaikka pääomakustannuksia sisältyy myös muihin

yritysautoilun suoriin kulueriin, on ne tässä yhteydessä kuitenkin kohdistettu ainoastaan 

itse auton hankintakustannuksiin.)

- leasingrahoitetuissa autoissa niitä ovat leasingvuokrat. (Huoltolea- 

singillä rahoitettuissa autoissa vuokra kattaa rahoituskustannusten eli 

lyhennyksen ja koron lisäksi myös huollot ja renkaat, kun taas rahoi- 

tusleasing sisältää ainoastaan auton rahoituskustannukset).

- omitusautoissa pääomakustannuksia ovat auton nettohankintahinnat 

(auton hinnan lisäksi ne kattavat myös varustepaketin hinnan ja toimi

tuskulut). Omistusautojen pääomakustannusten suuruuteen vaikuttaa 

myös auton jäännösarvo sen myyntihetkellä.
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2) autojen ylläpidosta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia

- huollot ja korjaukset (työ, varaosat, tarvikkeet)

- pesut

- moottoripolttoaineet

- voiteluaineet

- renkaat

- muut varusteet ja tarvikkeet (esim. varashälyttimet, kattotelineet, 

lisäjarruvalot, jne. mikäli ne eivät sisälly auton oston yhteydessä 

hankittuun varustepakettiin)

- vakuutukset (liikenne- ja autovakuutukset)

- katsastukset

- rekisteröinnit

- käyttömaksut sekä

3) haltijoiden/käyttäjien sotu-kustannuksia.

Pääomakustannukset sekä autojen ylläpitoon ja käyttöön liittyvät kustannukset ovat kustan

nuksia, jotka kohdistuvat välittömästi yritysautoon. Haltijoiden sotu-kustannukset puolestaan 

ovat yritysautoihin välillisesti kohdistuvia kustannuksia. Ne määräytyvät yritysautolle 

asetetun verotusarvon mukaisesti, joka puolestaan on suoraan verrannollinen auton ov- 

hintaan ja autoedun muotoon (vapaa- tai kättöetu).

Yritysautoilun suoria kustannuksia ovat myös yritysautoihin sitoutuneelle pääomalle 

vaihtoehtoisten tuottojen menettämisestä yritykselle aiheutuvat kustannukset. 

Vaihtoehtoiskustannukset huomioidaan yritysautoilun kustannuksiksi tavallisesti yritysautojen 

hankintapäätöksen yhteydessä esim. eri rahoitusmuotoja koskevissa vertailulaskelmissa ja ne 

sisällytetään pääomakustannuksiin.



3.3.2 Epäsuorat kustannukset
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Yritysautoilun epäsuoria kustannuksia ovat autoasioiden hoidosta, aina päätöksenteosta yri

tysautoihin liittyvien osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn, aiheutuvat kustannukset. Ne muo

dostuvat kaikkien autoasioiden hoitoon osallistuvien henkilöiden palkka- ja sotu-kustannuk

sista (suhteessa autoasioiden hoitoon kuluvasta työajasta), kustannusten seurannassa käytettä

vien apuvälineiden (rekisterit ja muut erillisjärjestelmät) pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustan

nuksista sekä autoasioihin liittyvästä yhteydenpidosta aiheutuvista kustannuksista (mm. posti 

ja puhelinkulut).

Epäsuoriin kustannuksiin voidaan lukea myös ns. laatukustannukset eli autoasioiden hoitoon 

liityvän toiminnan huonosta laadusta yritykselle aiheutuvat lisäkustannukset. Niistä aiheutuvat 

menetykset voivat rasittaa joko välittömästi tai vasta pitkällä aikavälillä yrityksen taloutta. 

Esimerkiksi virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin perustuvat autojen hankintapäätökset 

voivat aiheuttaa mm. yritysautoihin liittyvien suorien kustannusten kasvua, autoasioiden 

käytännön hoidon vaikeutumista, henkilöstön työmotivaation alenemista, henkilöstön han

kinnan vaikeutumista ja yrityksen ulkopuolisten sidosryhmäsuhteiden ja yrityskuvan vahin

goittumista. Näitä laatukustannuksia on useimmiten lähes mahdotonta mitata ilman perusteel

lista selvitystyötä.

3.4 Kustannuskehitys

Yritysautoilun suorat kustannukset ovat viimeisten kolmen vuoden aikana kasvaneet nopeasti, 

kuten seuraavalla sivulla esitettävästä kuviosta käy ilmi. Erityisesti autojen huolto- ja kor

jauskustannukset (varaosat, renkaat ja työ) ovat nousseet viime vuosien aikana lähes rä

jähdysmäisesti. Vaikka markan devalvoituminen osaltaan selittääkin ylläpitokustannusten 

tämänhetkistä tasoa (tuontivaraosat ja -renkaat), löytyy kustannusten kasvulle myös toinen 

selitys, etenkin jos ylläpitokustannusten kehitystä verrataan autojen hinnankehitykseen: Kun 

uusien autojen hinnat (keskihintainen hlö.auto) ovat vuodesta 1990 vuoteen 1993 nousset 

37,7 prosenttiyksiköllä, on ylläpitokustannusten nousu vastaavana ajanjaksona ollut



keskimäärin jopa 60,9 prosenttiyksikköä! Uusien henkilöautojen myyntivolyymin romahdet

tua, pyrkivät autoliikkeet mitä todennäköisimmin paikkaamaan alentuneita katteitaan kor

jaamotoiminnan avulla.

Moottoripolttoaineiden osalta suurin kasvu on asiantuntijoiden mukaan odotettavissa lähivuos

ina, vaikka hinnankehitys onkin jo viimevuosina lähtenyt jyrkkään nousuun. Yritysautoilun 

kustannuksia kasvattavat lähitulevaisuudessa myös moottoriajoneuvojen käytöstä (alk. 

1.6.1994) perittävä ylimääräinen vero sekä se, etteivät työsuhdeautojen kululaskuihin sisälty

vät arvonlisäverot ole uuden ALV-lain mukaan verovähennyskelpoisia. Kun lisäksi vielä au

toetujen verotusarvot ovat viimeisen kahden vuoden sisällä nousseet huomattavasti (eräiden 

merkkien osalta korotukset ovat merkinneet jopa kymmenien prosenttien veronnousua) ja 

siten yritysautoilusta aiheutuvat henkilösivukulut kasvaneet, on yritysautoilun kannattavuus- 

raja noussut oleellisesti. Suuren autokannan omaaville yrityksille em. käyttö- ja ylläpitokus

tannusten kasvu merkitsee satojentuhansien markkojen lisäkuluja, ellei kustannusten seuran

taan ja niiden hallintaan kiinnitetä erityistä huomiota.
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Auto

Polttoaine
Huolto työ
Varaosat
Renkaat
Vakuutus
Käyttök.yht
Elink.ind.
Ansiot.ind.

Auto Huolto työ Varaosat Renkaat Vakuutus
1976 118.62 124.43 116,89 111.48 111,87 109,39
1977 131.49 142.34 127,4 128,02 117.66 119.2
1978 151,78 156.1 140.88 136,44 129,78 124.78
1979 168.42 170,1 157.67 147,89 139.98 116.89
1980 179,02 230.23 170,72 157,28 159,04 124,99
1981 184.23 264,43 191,77 168.61 178,22 138,37
1982 191.95 275.09 211.13 175.82 184,26 154,71
1983 211,57 293,78 233,32 193.83 197,14 178.02
1984 221,81 301,53 254,07 206,04 204,98 201.86
1985 224.1 306.95 278,41 211,33 211,2 219,02
1986 239.11 247,46 297,95 224.09 216,97 231.09
1987 260,8 252,25 320,72 237,47 229,35 266.96
1988 273,71 261.37 344,94 247,93 234,01 308,14
1989 282,99 278,1 382,78 254,15 241,64 328,9
1990 287,54 327.15 420,31 261.92 242.44 322.68
1991 284.26 345.3 455,15 274,7 247.56 347,91
1992 299.82 341,71 469.36 303,99 265,59 351.92
1993 325.29 396.41 481,76 341.44 283,99 349.62

Käyttök.yht Elink.ind.
118,59 114,54
132,52 129,08
149.13 138.78
162.75 148,72
186,75 166.07
201,55 185.97
211.46 203,32
231,31 220,66
243.18 235.97
249,37 250
246.5 258,93

265,01 268.37
279,92 281.63
292,84 300,26
308,57 318,37
321.29 331,63
329.68 340.05

361,4 347.45

Ansiot.ind.
114,95
124,68
133,18
148.42
166.27 

187,5
207,34
228.83
250.43 
271,51
290.44 
310,86 
338,77
368.84 
402,71
428.28 
436,41 
439,57

I

!

Kuva 3. Yritysautoilun kustannuskehitys vuosina 1975 - 1993 (1975 = 100). (Tilastokeskus: 

elinkustannus- ja asiotasoindeksitilastot)
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4 MIKSI AUTOASIOIDEN HOITOON KANNATTAA KIINNITTÄÄ 
HUOMIOTA?

4.1 Autoasioiden hoidon sisältö

Autoasioiden hoito on laajakäsitteinen prosessi, jonka yhteisenä nimittäjänä ovat autot ja nii

hin liittyvät erilliskysymykset. Autoasioiden hoito pitää sisällään monia erillisiä toimintoja 

tehtävineen ja ne ovat yrityksessä useimmiten hajautettuna useille eri osastoille/tulosyksi

köille ja useiden eri henkilöiden vastuulle ja hoidettavaksi. Autoasioiden hoidosta puhutta

essa, on kuitenkin syytä pitää erillään kaksi toisistaan selvästi erotettavissa olevaa tehtävä

aluetta: Yritysautojen hankintaa ohjaava päätöksenteko eli yrityksen autopolitiikka sekä 

autoasioiden hoito käytännössä eli varsinainen autokannan hallinta.

4.1.1 Yrityksen autopolitiikka

Yritysautojen hankintaa ohjaavat perusvalinnat määritellään yleensä yrityksen ylimmän 

johdon toimesta ja ne muodostavat eräänlaisen hankintoja ja menettelytapoja ohjaavan viite

kehyksen, jota kutsutaan yrityksen autopolitiikaksi. Yrityksen liikkumisen tarpeet, henki

löstöpolitiikka, yrityksen talouden peruskriteerit, yrityksen ulkopuoliset sidosryhmäsuhteet ja 

yrityskuvaan sekä työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ohjaavat useimpien suurten yritysten 

autopolitiikkojen muotoutumista ja lähes jokaisessa suuren autokannan omaavassa yrityksessä 

on autohankintoja ohjaavia sääntöjä ja ohjeita joko kirjattuina tai suullisesti sovittuina jo vaki

intuneina menettelytapoina.

Keskitetysti laaditut ja auktorisoidut säännöt ja ohjeet ovat yrityksille tärkeitä monesta syystä. 

Tärkeimpinä voidaan kuitenkin pitää seuraavia: Säännöt antavat käytännön vastuuhenkilöille 

valtuudet toimia autopolitiikan mukaisesti, niiden avulla ei toistuvia ja samankaltasia tilan

teita varten ei tarvitse jatkuvasti tehdä uusia päätöksiä ja ennenkaikkea niillä voidaan oleellis

esti vaikuttaa yritysautoilusta yritykselle aiheutuviin kustannuksiin. Yritysautojen hankintaa 

ja käytännön menettelytapoja ohjaavat säännöt ja ohjeet syntyvät tavallisesti vastauksina 

seuraaviin peruskysymyksiin:
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- Miksi ja kenelle yritysautoja yritykseen hankitaan?

- Millaisia - " - ?

- Millä kriteereillä hankinnat tehdään?

- Miten hankinnat rahoitetaan?

- Kuinka käytännön autoasioiden hoito organisoidaan?

- Kenellä ovat päätöksentekoon liittyvät vastuudet ja valtuudet?

Yritysten autopolitiikan sisältö vaihtelee kuitenkin yrityskohtaisesti ja laaditut säännöt ja oh

jeet eivät välttämättä ole edes yhteneviä läpi koko yrityksen. Joustot ja poikkeukset ovatkin 

yrityksissä varsin tavallisia. Lisäksi on myös yrityksiä, joista nämä keskitetysti sovitut auto- 

politiikan linjaukset puuttuvat täysin. Käytäntöjen sekalaisuudesta huolimatta, on jokaisessa 

yrityksessä kuitenkin ainakin jollakin organisaatiotasolla jouduttu miettimään vastauksia 

edellä esitettyihin peruskysymyksiin.

Yrityksen ylimmän johdon panos näiden sääntöjen ja menettelytapaohjeiden laatimiseksi on 

ymmärrettävää, sillä kyse on yrityksen kannalta miljoonien markkojen vuosittaisista investo

inneista (suuren autokannan yritykset) ja kuluista sekä yrityksen henkilöstöpolitiikan kannalta 

tärkeistä päätöksistä. Myös ajoturvallisuuteen ollaan entistä enemmän kiinnitetty huomiota ja 

joissakin yrityksissä keskitetysti laaditut ohjeet saattavat kattaa jopa hankintakanavan valin

nan. Tyypillistä tämä on yrityksissä, jotka joko omistuksellisesti tai muuten (esim. molem

minpuolisen asiakassuhteen säilyttämiseksi) ovat sidoksissa tiettyyn toimittajaan. Lisäksi on 

muistettava, että yritysautolla on oma merkityksensä myös yrityksen sidosryhmien yrityksestä 

muodostamalle kuvalle. Autoon liittyvät imagotekijät saattavatkin olla monessa yrityksissä 

merkittävä hankintaa ohjaava kriteeri, jota halutaan keskitetetysti kontrolloida.



4.1.2 Autokannan hallinta - Fleet Management
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Kuten jo aikaisemmin on todettu, autokannan hallintapalvelu voidaan luokitella yrityksen 

tukiresurssiksi, koska sen tuottamalla palvelulla harvoin on strategista merkitystä yritykselle. 

Muihin tukiresursseiksi luokiteltaviin palveluihin verrattuna autokannan hallinta on siitä 

erikoisessa asemassa, että se on lähes kaikissa suomalaisissa yrityksissä tuotettu yrityksen 

sisällä ja useimmiten vielä hajautetusti.

Lähtökohtana autoasioiden käytännön hoidon muotoutumiselle yrityksissä voidaan pitää yri

tyksen autopolitiikkaa eli yrityksissä syntyneitä vastauksia edellisessä kappaleessa esitettyihin 

peruskysymyksiin. Niiden pohjalta ratkeavat käytännön hoitotyön vastuu-ja valtuus- 

kysymykset sekä hoitotyön tarpeen määrä, laatu ja luonne. Koska yrityksillä on kuitenkin 

erilaisia tarpeita ja käytettävissä olevat keinot ja voimavarat näiden tarpeiden tyydyttämiseksi 

vaihtelevat yrityskohtaisesti, vaihtelee myös autoasioiden hoidon sisältö ja yritysten tavat 

hoitaa autoasioitaan.

Tutkimusten mukaan lähes kaikissa suuren autokannan omaavissa yrityksissä on palkattuna 

yksi henkilö hoitamaan käytännön autoasioiden hoitoon liittyviä tehtäviä (Autoalan tut

kimuskeskus Oy 1993). Tutkimukset eivät kuitenkaan kerro, mitä nämä tehtävät käsittävät. 

Tehtyjen yritys- ja asiantuntijahaastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ne 

tavallisesti käsittävät uusien autojen hankintaa, vanhojen realisointia, rekisteröinteihin ja 

vakuutushakemuksiin liittyviä rutiineja, yritysluottokorttien (öljy-yhtiöt) hankintaa sekä 

käyttäjäneuvontaa.

Suomalaisessa yrityskulttuurissa autokannan hallinta on käsitteenä vielä varsin tuntematon. 

Tavallisesti yrityksissä puhutaankin autohankinnoista tai autoasioiden hoidosta ja monissa 

yrityksissä autoasioiden käytännön hoito nähdään juuri uusien autojen hankintaan ja vanhojen 

realisointiin liittyvien rutiinitehtävien suorittamista kuvaavana tehtäväkenttänä. Tämä yk

sipuolinen näkökanta on ollut osasyynä myös siihen, että yritysautoilun kustannukset on 

otettu annettuina eli niihin ei ole kokonaisvaltaisella tasolla pyritty vaikuttamaan.



Mm. USA:ssa ja Isossa-Britanniassa autoasioiden käytännön hoitoon on kiinnitetty, ainakin 

lehtiartikkeleista saadun kuvan perusteella, paljon huomiota (mm. Schleier 1993, 78-87 ja 

Bradley 1993, 47-51). Autokannan hallinta -käsitteellä (engl. fleet management) on ulk

omailla suomalaista autoasioiden hoitoa (hankinta, realisointi) paljon kokonaisvaltaisempi 

merkitys. Käytettäessä sitä myös tässä tutkimuksessa, on tietoisesti haluttu laajentaa käsitystä 

autoasioiden käytännön hoitoon liittyvistä tehtävistä ja tavoitteista sekä painottaa niiden kok

onaisvaltaisen tarkastelun merkitystä erityisesti optimoitaessa yritysautoilun kustannuksia.

Autokannan hallintaa on tämän tutkimuksen mukaan kaikki (yritysautojen hankintaa ja 

menettelytapoja ohjaavaa päätöksentekoa lukuunottamatta) ne käytännön tehtävät, joita yri

tyksessä joudutaan yritysautoilun aiheuttamana suorittamaan. Näitä tehtäviä ovat autojen 

hankinnan ja realisoinnin lisäksi myös monien muiden yritysautoihin liittyvien oheistuottei

den ja -palvelujen (vakuutukset, moottoripolttoaineet, huollot ja korjaukset jne.) hankinnat 

rutiineineen, käyttäjäneuvonta, eri organisaatiotasoille kohdistuva informointi, kustannusten 

seuranta sekä valvonta. Myös yritysautoihin liittyvien osto- ja myyntilaskujen käsittely on 

tässä tutkimuksessa määritelty kannan hallinnan tehtäväalueeseen kuuluvaksi. Monille yrityk

sille tähän käsittelytapahtumaan liittyvät tehtävät (laskujen aiheellisuuden ja oikeellisuuden 

tarkastaminen sekä laskujen hyväksyminen) ovat ainoa keino seurata autoilun kustannuksia 

sekä valvoa autojen käyttöä.
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4.2 Autoasioiden hoidon merkitys yritykselle

Koska autoasioiden hoidolla voidaan vaikuttaa yritysautoilun nykyisiin ja tuleviin kus

tannuksiin, ratkaista liikkumisen tarpeita, edesauttaa autojen käyttäjien työturvallisuutta ja 

tehdyillä päätöksillä on suuri henkilöstöpoliittinen merkitys sekä oma vaikutuksensa yri

tyskuvaan, voidaan autoasioiden hoidolla eli hankintoja ja menettelytapoja ohjaavalla päätök

senteolla ja kannan hallinnalla todeta olevan moniulotteiset ja useasti huomattavatkin vaiku

tuksensa yrityksen toiminnalle. Autoasioiden hoidon merkitys korostuu etenkin yritysautoi- 

lusta yritykselle aiheutuviin kustannuksiin vaikuttamisena, sillä myös muihin autopolitiikan 

syntyyn vaikuttaviin tekijöihin kodistuneet etenkin virheelliset ratkaisut aiheuttavat kustan

nuksia.



Autoasioiden hoidolla on yleisesti nähty olevan huomattavaa merkitystä erityisesti suuren 

autokannan omaaville yrityksille, koska näissä yrityksissä liikkumisen tarpeet, yritysautoi- 

lusta aiheutuvat miljöönakustannukset, autoihin liittyvät henkilöstöpoliittiset ristiriitatilanteet, 

yritysautoinvestointien rahoituskysymykset jne. aiheuttavat yritykselle huomattavasti enem

män toiminnan suunnittelupaineita kuin pienen autokannan yrityksissä. Autokannan koko ei 

kuitenkaan ratkaise autoasioiden hoidon merkittävyyttä yritykselle. Käytännössä tilanne on 

usein jopa päinvastainen; pienen autokannan omaavan pienen yrityksen laskiessa markkansa 

tarkoin, saattaa autoasioiden hoito yritysautosta aiheutuvine kustannuksineen "hukkua" 

suuren autokannan omaavassa suuressa yrityksessä ns. tärkeimpien asioiden viedessä 

huomion. Tehokkaalla toiminnalla aikaansaatavat huomattavat säästöt eivät siten useinkaan 

käytönnössä ole korostaneet autoasioiden hoidon merkittävyyttä näissä yrityksissä.

Myös yrityksen toiminnan luonteella on vaikutuksensa autoasioiden hoidon merkitykselle. 

Esimerkiksi palveluyrityksissä (siivous-, kiinteistönvälitys- ja vartiointiyritykset), joissa yri

tysautoilla liikkumisella on keskeinen osa yrityksen toimintaa, saattavat yritysautoilun suorat 

kokonaiskustannukset olla jopa liikevaihtoon suhteutettuna huomattavat vaikkei yrityksen 

autokanta sinänsä olisi suuri. Näille yrityksille autoasioiden hoidolla saattaa olla jopa kil

pailukyvyn kannalta strategista merkitystä ja tehokas autoasioiden hoito voi siten parantaa 

yrityksen tominnallista tulosta. Samaa voidaan sanoa myös pienen autokannan omaavista pi

enistä yrityksistä.

Myös kustannusten nousun myötä yritykset tarvitsevat liikkumisen ja siihen liittyvien kustan

nusten entistä tarkempaa suunnittelua, seurantaa ja kontrollointia eli autoasioiden hoidon 

merkitys yrityksissä korostuu entisestään. Voidaankin todeta, että autoasioiden hoidon 

merkitystä ei niinkään ratkaise autokannan koko vaan se, kuinka kustannustehokkaasti yritys 

haluaa toimia etenkin kun kustannuksiin vaikuttamiseen on useita mahdollisuuksia.
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4.3 Kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuudet

Yrityksessä, jossa autoasioiden hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota, voivat yritysautoi

lun kustannukset olla jopa miljooniakin markkoja pienemmät kuin yrityksessä, jossa autoilun



kustannukset otetaan annettuina. Sillä, miten yritys on autopolitiikkansa synnyn taustalla 

oleviin peruskysymyksiin (ks. kpl. 4.1.1) liittyvät valinnat ratkaissut, on keskeinen merkitys 

yritysautoilusta yritykselle aiheutuviin kustannuksiin. Syntyviin kustannuksiin voidaankin 

yrityksen autopolitiikan myötä vaikuttaa jo kauan ennen kuin yritykseen on hankittu yhtäkään 

yritysautoa.

Autopolitiikan lisäksi kustannuksiin voidaan merkittävissä määrin vaikuttaa myös autokannan 

hallinnalla, sillä useimmat tässäkin kappaleessa esitettävät kustannusten leikkaustoimenpiteet 

edellyttävät käytännön toimia. Yrityksillä onkin useita tapoja vaikuttaa yritysautoilusta yri

tykselle aiheutuviin kustannuksiin. Esimerkiksi suorien kustannusten kulueristä ovat kaikki, 

viranomaismaksuja (katsastus-, rekisteröinti- ja käyttömaksut) lukuunottamatta, sellaisia ku

lueriä, joiden suuruuteen yritykset voivat vaikuttaa.
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4.3.1 Käytettävissä olevat keinot

Yritysautoilusta aiheutuvien suorien ja epäsuorien kustannusten alentamiseksi käytettävissä 

olevat keinot ovat pääsääntöisesti riippumattomat yrityksen autokannan koon suuruudesta. 

Suuren autokannan yritykset hyötyvät kuitenkin suuren ostovolyymin mukanaantuomista 

eduista suuremmassa määrin kuin pienen autokannan yritys. Suuren yrityksen kannattaakin 

käyttää hyväkseen suurta neuvotteluvoimaansa, jonka avulla se voi alentaa kymmenilläkin 

prosenteilla yritysautoilunsa kustannuksia.

Autokannan koolla on merkitystä myös sovellettaessa tässä kappaleessa esitettäviä kustannus

ten leikkauskeinoja käytännössä. Kun esimerkiksi yrityksen, jonka autokanta muodostuu yli 

200 autosta kannattaa vahvasti harkita merkkivalikoiman supistamista ja hankintojensa 

keskittämistä, saattaa pienen autokannan yritykselle olla kannattavampaa kilpailuttaa toimit

tajia ja pyrkiä hyväksikäyttämään erilaisia tilannehyötyjä. Myös kustannusten seuranta

järjestelmän hankkiminen pienen autokannan yritykseen saattaa olla kannattamaton investointi 

kun taas suuren autokannan yrityksessä se voi maksaa itsensä takaisin jopa muutamassa kuu

kaudessa.



Konkreettisia tapoja kustannusten leikkaamiseksi niin yrityksen autopolitiikalla kuin auto

kannan hallinnalla ovat mm.:

1) Pääomakustannukset

-yrityksen todellisten liikkumisen tarpeiden kartoitus eli mihin yritysautoja todella 

tarvitaan

-autoedun kompensoiminen muilla tavoin työssään autoa tarvitsemattomille henkilöille 

-käytettyjen autojen hankinta 

-autojen pitoaikojen jatkaminen

-yrityksen kokonaistalouden kannalta optimaalisimman rahoitusmuodonvalinta 

ostovolyymi on suuri

-merkkiautohankintojen keskittäminen tietyille toimittajille, mikäli yrityksen ¡valikoi

man rajoittaminen

-pidempiaikaisten alennussopimuksien neuvotteleminen tai toimittajien jatkuva kil

pailuttaminen alimman hankintahinnan tai leasingvuokran saamiseksi 

-hyvitys ai ¡kilometreistä -klausuulin neuvotteleminen leasingvuokrasopimuksiin tai 

yli- ja alikilometrien siirto autoista toiselle sopimuksen päättyessä (edellyttää samaa 

toimittajaa)

-hintarajojen asettaminen hankinnoille (esim. yritykseen hankitaan vain alle 100 000 

mk maksavia autoja)

-työntekijän rahapalkan leikkaaminen mikäli hän haluaa autoedun 

-"riisuttujen" mallien hankinta

-kassa-alennuksen sisältämien maksuaikojen pidentäminen 

-varustepaketin supistaminen

-varustepaketin osien hankinta muualta keskitetysti (esim. radiot, tuulilasin turvaurat, 

jne.)

-sellaisten merkkien suosiminen, jotka säilyttävät parhaiten jäännösarvon 

(omistusau toissa)

-huolenpitovelvollisuuksien tai "palkintoporkkanoiden" asettaminen autojen käyttäjille 

(omistusautoissa)

-laajan myyntiverkon hyväksikäyttö myyntihetkellä, parhaimman hinnan varmis

tamiseksi (omistusautoissa)
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2) Huollot ja korjaukset (varaosat, työ, tarvikkeet)

-alennussopimusten neuvotteleminen esim. - 20 % varaosista ja pientarvikkeista 

-laskutuslisien neuvotteleminen pois huoltolaskuista 

-kassa-alennuksen sisältämien maksuaikojen pidentäminen 

-ns. "kestävimpien" automerkkien suosiminen merkkivalikoimassa 

-merkkikorjaamoissa käyntien minimoiminen eli pienten vikojen (tuulilasit, peltikor- 

jaukset, öljynvaihdot, jne.) korjauttaminen tavallisilla huoltokorjaamoilla (esim. 

sopimuskorjaamot tai öljy-yhtiöiden huoltamoketjut)

-suosittujen, mutta huoltokustannuksiltaan kaiteiden merkkien osalta huolenpi 

tosopimusten neuvotteleminen (maahantuoja tai piirimyyjä tarjoaa kaikenkattavan 

huollon tietylle ajanjaksolle tiettyyn hintaan esim. 3 vuotta/90000 huollot 12p/km) 

-"palkintoporkkanoiden" asettaminen autojen käyttäjille alhaisista huoltokustannuk

sista (voidaan soveltaa kaikkiin käyttö- ja ylläpitokustannuksiin)

-selkeästi määritetyt huoltotoimeksiannot sekä itse huoltolaskujen tarkka seuranta 

korjaamoiden tekemän "valohoidon"eliminoimiseksi

-osastoautojen käytön rajoittaminen vain yrityksen todellisia liikkumisen tarpeita 

varten ja/tai kulukorvauksen asettaminen muuta käyttöä varten (vaikutukset myös 

muihin ylläpidon ja käytön kustannuksiin)

3) Moottoripolttoaineet

-hankintojen keskittäminen (luotokorttien määrän rajoittaminen)

-kattavien alennussopimusten neuvotteleminen

-polttoaineostojen kieltäminen muilla (esim. Eurocardilla) kuin alennukseen oikeut

tavilla korteilla

-vähän kuluttavien autojen suosiminen merkki- ja mallivalikoimassa 

-käyttäjien ajotapakoulutus



4) Pesut
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-yrityksen kustannuksella tehtyjen sisäpesujen kieltäminen 

-kattavien (pesu, vahaus) alennussopimusten neuvotteleminen 

-pesujen keskittäminen 

-pesukertojen rajoittaminen

5) Voiteluaineet

-alennussopimusten neuvotteleminen (huoltamot, merkkikorjaamot)

-volyymiostojen tekeminen omaan varastoon, tulevien tarpeiden varalle

6) Renkaat

-hankintojen keskittäminen

-kattavien alennussopimusten neuvotteleminen (renkaat, alleasennus, jne.) 

-rengasvalikoiman rajoittaminen (ei erikoisrenkaita)

-erikoispölykapseleiden hankinnan kieltäminen

-myytäväksi joutuvien autojen hyväkuntoisten renkaiden kierrätys (mikäli mahdollista) 

muille yrityksessä renkaita tarvitseville

-volyymiostojen tekeminen omaan varastoon, tulevien tarpeiden varalle

7) Vakuutukset (liikenne- ja autovakuutukset)

-yrityksen riskinkantokyvyn ja vahinkohistorian pohjalta optimaalisen vakuutusturvan 

rakentaminen

-vakuutusten keskittäminen

-kattavien alennussopimusten neuvotteleminen (liikenne- ja autovakuutukset) 

-vakuutusmaksuiltaan edullisten autojen suosiminen 

-auton käyttäjien ajotapakoulutus onnettomuusriskien minimoimiseksi 

-varashälytinten asettaminen autoihin

-vahinkotapauksen yhteydessä perittävän "sakkomaksun" asettaminen mikäli käyttäjä 

on itse ollut vahingon aiheuttaja

8) Haltijoiden/käyttäjien sotu-kustannukset

-käyttäjän rahapalkan leikkaaminen, mikäli tämä haluaa autoedun



9) Autoasioiden hoidon kustannukset
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-laskujenkäsittelyrutiinien yksinkertaistaminen (esim. laskujen tarkastus ja hyväksyntä 

hoidetaan keskitetysti)

-levyke- tai linjasiirtolaskutukseen siirtyminen (leasingvuokrat, vakuutukset, moot

toripolttoaineet, pesut, huollot, matkapuhelimen käyttö)

-hankintojen (autot, vakuutukset, moottoripolttoaineet, jne.) keskittäminen 

-autokannan hallintaan liittyvien tehtävien osto palveluna yritykseen 

-selkeiden menettelyohjeiden laatiminen autojen käyttäjiä varten 

-kannan hallintaa helpottavan erillisseurantajärjestelmän hankinta ja tehokas hyväk
sikäyttö

Autoasioiden hoidolla voidaan vaikuttaa myös epäsuoriin kustannuksiin luettaviin laatukus

tannuksiin. Esimerkiksi yritysautolla ajavien henkilöiden työturvallisuutta voidaan parantaa 

ajotapakoulutuksella, turvallisuutta lisäävien lisävarusteiden (lukkiutumaton jarrujärjestelmä, 

turvatyynyt, ohjaustehostimet) ja turvallisimmiksi todettujen automerkkien hankinnalla. 

Lisäksi selkeällä, oikeudenmukaisella ja yhtenäisellä autopolitiikalla voidaan pyrkiä estämään 

henkilöstöpoliittisten ristiriitojen synnyn aiheuttamia kustannuksia.

4.3.2 Rajoittavat tekijät

Vaikka kustannusten alentamiseen käytettävissä olevien keinojen määrä onkin valtaisa, liittyy 

moniin edellä esitettyihin toimenpiteisiin myös omat rajoituksensa. Nämä seurannaisvaiku

tukset saattavat vesittää järkeviltäkin tuntuvat kustannusten leikkaustoimenpiteet. Esimerkiksi 

helpoimmalta ja tehokkaimmalla tuntuvin keino leikata yritysautojen pääomakustannuksia 

olisi luopua kaikista yritysautoista ja ostaa liikkumiseen tarvittava palvelu ulkoa (taksit, 

vuokra-autot, julkiset kulkuneuvot) tai maksaa työntekijöille kilometrikorvausta työajoista. 

Koska yritysauto on työntekijälle saavutettu etu ja sen merkitys on työmotivaation kannalta 

huomattava, ei näennäisesti helpoimmalta ja tehokkaimmalla tuntuva keino välttämättä ole 

sitä käytännössä.



Lisäesimerkkeinä leikkaustoimenpiteiden seurannaisvaikutuksista ovat mm. seuraavat: 

Käytettyjen autojen hankinta ja autokannan keski-iän nostaminen puolestaan merkitsevät 

huolto- ja korjauskustannusten kasvua ja merkkivalikoiman rajoittaminen saattaa aiheuttaa 

tyytymättömyyttä työntekijöiden keskuudessa, kuten myös varustepakettien supistaminen. 

Laajan myyntiverkon hyväksikäyttö autoja realisoitaessa aiheuttaa lisätyötä autoasioiden 

käytännön hoidosta vastaaville henkilöille ja edelleen esimerkiksi levykelaskutukseen siirty

minen voi tuoda mukanaan tietokoneviruksien leviämisen riskit. Kustan- 

nustenleikkaustoimenpiteiden tulisikin perustua hyöty - haitta -tekijöiden kriittiseen tarkaste
luun.
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4.4 Autoasioiden hoidon ongelmat

Autoasioiden hoito saattaa päältäpäin katsottuna tuntua yksinkertaiselta toiminnalta: Oh

jesääntöjen laatimista, autojen ostamista ja myymistä tai leasingsopimusten solmimista ja 

purkamista, niihin liittyvien rutiinien hoitamista, alennussopimusten neuvottelua, käyt- 

täjäneuvontaa, jne. Yrityksessä, joissa autoilun kustannuksiin ei ole kiinnitetty tai haluttu ki

innittää huomiota näin onkin. Mikäli myös yritysautoilulle ja autoasioiden käytännön hoidolle 

halutaan asettaa samoja kustannustehokkuusvaateita kuin yrityksen muille investointikohteille 

ja toiminnoille, on myös autoasioiden hoidon problematiikan tunnistamisella yritykselle 
tärkeä merkitys.

Yrityksen kannalta optimaalisten ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen autopolitiikan punaiseksi 

langaksi ja autokannan hallintaan liittyvien tehtävien hoitaminen tehokkaasti edellyttääkin 

useiden ongelmien tunnistamista ja niiden ratkaisemista, ennenkuin autoasioiden hoito on sen 

merkitystä vastaavalla tasolla. Vaikka esitettävät autoasioiden hoitoon liittyvät ongelmat 

ovatkin moninaiset, eivät ne kustannustehokkaasti toimivassa yrityksessä ole tehokkaan 

autoasioiden hoidon esteenä, etenkin kun niihin on löydettävissä ratkaisut. Esitettävät ongel

mat pitäisikin nähdä mahdollisuuksina.



4.4.1 Autopolitiikan luonnin vaikeudet
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Hankintaa ja menettelytapoja ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden laatiminen ei ole yksinkertainen 

tehtävä, sillä harvalla yksittäisellä investointipäätöksellä on niin laajakantoiset vaikutukset 

kuin yritysautojen hankintaa ohjaavalla päätöksenteolla (henkilöstöpolitiikka, yrityksen ta

loutta ohjaavat peruskriteerit, yrityskuvaan vaikuttavat tekijät, jne.). Autopolitiikan laadin

nassa huomioitavien tekijöiden yhteensovittaminen saati sitten kokonaisuuden kannalta 

mahdollisimman optimaalisten ratkaisujen luominen vaatii yritykseltä huomattavasti enem

män voimavaroja kuin esim. tavallisia kone- ja laiteinvestointeja ohjaava hankintapolitiikka.

Autoinvestointeihin kohdistuvien tuotto-odotusten ja panosten määrittäminen, yrityksen 

autopolitiikan synnyn lähtökohtana oleviin peruskysymyksiin liittyvien valintavaihtoehtojen 

runsaus sekä päätöksentekoon liittyvät mittaus-, laajuus- ja arvostusongelmat vaikeuttavat 

optimaalisten ratkaisuvaihtoehtojen löytämistä entisestään. Toisaalta kuitenkin jo näiden 

päätöksentekoon liittyvien ongelmien tunnistaminen voi edesauttaa yritystä etsimään optimi- 

ratkaisuja yrityksen autopolitiikalle.

4.4.1.1 Investoinnin tuotto-odotusten ja panosten määrittäminen

Yritysauton hankinta on yritykselle investointipäätös, johon tulisi kohdistua sen vaatimien 

panosten lisäksi aina myös tuotto-odotuksia. Yrityskuvaan, työntekijöiden työtyytyväi

syyteen, asiakaspalvelun tasoon jne. liittyvien tuotto-odotusten määrittäminen on vaikeaa. 

Myös hankinnan vaatimien panosten määrittäminen saattaa tuottaa vaikeuksia, sillä pelkän 

hankinnan vaatiman kerta- tai kuukausi-investointipanoksen (riippuen valitusta rahoitusmuo

dosta) lisäksi yritysautoon sitoutuu sen elinaikana myös monia muitakin kustannuseriä, joiden 

suuruutta on vaikea etukäteen ennustaa. Autoinvestointiin liittyvää päätöksentekoa vaikeuttaa 

em. seikkojen lisäksi myös yritysautoilusta aiheutuvien epäsuorien kustannusten määrittämi

sen ongelmat.



4.4.1.2 Valintavaihtoehtojen runsaus
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Yritysautoja hankitaan yrityksiin pääasiassa kahdesta syystä; palvelemaan yrityksen toimin

nasta syntyviä liikkumisen tarpeita sekä edesauttamaan työvoiman hankintaa, työntekijöiden 

työmotivaation säilymistä tai kasvamista. Näiden tarpeiden tyydyttämiseksi yrityksillä on 

valittavanaan useita, myös yritysautolle vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, kuten autoedun kom

pensoiminen rahapalkalla, kilometrikorvausten maksaminen työntekijän ajaessa työajoa om

alla autollaan, liikkuminen vuokra-autolla jne. Valintavaihtoehtoja riittää myös autoetuun 

oikeutettujen henkilöiden määrittämisessä, koska yritysautoa haluavien ja sitä työssään tarvit

sevien henkilöiden/henkilöstöryhmien määrä on suuressa yrityksessä tavallisesti suuri.

Millaisia yritysautoja yritykseen hankitaan- kysymyksen taustalla ovat hankittaville autoille 

asetettujen odotusten määrittäminen: hinta, laatu, ulkonäkö, auton käyttöominaisuudet 

(käyttövarmuus, turvallisuus, ajo-ominaisuudet), jne. Myös autovaihtoehtoja mietittäessä 

saattaa päätöksenteko olla vaikeaa, sillä yrityksillä on välittävissään kymmeniä eri auto

merkkejä, satoja eri malleja ja tuhansia eri lisävarusteiden yhdistelymahdollisuuksia puhumat

takaan autojen hintavaihtoehdoista.

Millä kriteereillä hankinnat tehdään -kysymyksen taustalla on puolestaan yritysten mahdol

lisuudet määritellä erilaisia reunaehtoja hankinnoille. Autojen pitoajan, autoedun saajan vas

tuiden ja valtuuksien (esim. auton käytön ja ylläpidon suhteen) sekä autoedun luonteen 

määrittämisessä on myös monta mahdollisuutta. Mm. onko autoetu työntekijälle etu vai leik- 

kaako se hänelle maksettavaa rahapalkkaa käsittää monia vaihtoehtoja, sillä mikäli se leikkaa 

maksettavaa rahapalkkaa, onkin seuraava kysymys: "Missä suhteessa?"

Myös rahoitusvaihtoehtoja on useita. Näistä tärkeimpiä ovat vieraalla, omalla tai osittain 

vieraalla/osittain omalla pääomalla rahoitettu osto yrityksen omaan taseeseen tai sisäisen ra

hoitusyhtiön taseeseen, osamaksu, huoltoleasing tai rahoitusleasing.

Kuinka autoasioiden käytännön hoito organisoidaan -kysymys käsittää kannan hallintaan liit

tyvien vastuu- ja vakuuskysymysten ratkaisemisen. Vastauksen löytäminen ei ole helppoa, 

sillä jo yritysautoihin liittyvien hankintojen (autot, vakuutukset, polttoaineet, huolto- ja kor- 

jauspalvelut, jne.) kokonaisarvo liikkuu miljoonissa markoissa. Yrityksen kannalta katsottuna 

ei siis ole aivan yhdentekevää, kuka ja missä käytännön autoasioita hoidetaan. Kannan halli



nnan organisointia mietittäessä on yrityksillä valittavanaan seuraavat perusvaihtoehdot: 

palvelu tuotetaan yrityksen sisällä joko keskitetysti tai hajautetusti tai se ostetaan ulko

puoliselta palvelun tarjoajalta joko osittaisena tai täydellisenä palveluna. Yrityksen sisäiseen 

henkilöstövalintaan ja ulkoisiin palvelun tarjoajiin liittyvät valintamahdollisuudet ovat myös 

lähes rajattomat.

Vastuu- ja vakuuskysymykset vaativat ratkaisuja myös yrityksen autopolitiikan linjauksiin 

liittyvän päätöksenteon suhteen, koska jo esimerkiksi autohankintoja ohjaavan päätöksenteon 

ja kannan hallinnan välillä oleva raja voi käytännössä olla häilyvä. Kenellä ovat päätöksente

koon liittyvät vastuudet ja valtuudet on eräs keskeisimmistä ratkaisua vaativista kysy

myksistä. Valintamahdollisuuksia on tässäkin useita. Esimerkiksi autojen merkki, malli ja 

varustepaketin valinnasta päättäminen voidaan yrityksen ylimmän johdon keskitetysti 

laatimien sääntöjen sijasta luovuttaa käytännön autoasioiden hoidosta vastaavan henkilön, 

työntekijän kenttäesimiehen tai jopa auton käyttäjän itsensä vapaasti päätettäväksi. Myös au

toetuun oikeutettujen henkilöstöryhmien keskitetylle määrittämiselle löytyy vaihtoehtoja: pää

täntävallan luovuttaminen joko täydellisesti tai tapauskohtaisesti esimiestasolle.
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4.4.1.3 Päätöksentekoon liittyvät mittaus-, laajuus- ja arvostusongelmat

Yritysautoihin liittyvää päätöksentekoa vaikeuttaa huomattavasti siihen sisältyvät mittaus-, 

laajuus- ja arvostusongelmat. Autoinvestointien tuotto-odotusten, epäsuorien kustannusten ja 

hankittaville autoille asetettujen odotusten rahassa mitattavaan muotoon saaminen sekä auto- 

investointimuotojen rahoituslaskelmiin sisältyvät, auton jälleenmyyntiarvon ennustamiseen 

liittyvät ongelmat ovat vain eräitä esimerkkejä päätöksentekoa vaikeuttavista mittaus- ja ar- 

vostusongelmista. Myös päätöksenteon pohjana oleviin laskelmiin liittyvät laajuusongelmat 

kuvaavat hyvin autoasioita koskevan päätöksenteon valtaisaa ongelmakenttää: mitkä kaikki 

hyöty, haitta ym. tekijät huomioidaan laskelmissa, mikäli autoetu päätetään antaa tietylle 

henkilöryhmälle tai mikäli kannan hallintapalvelu ostetaan yritykseen. Esimerkkejä olisi usei

ta.



4.4.2 Autokannan hallintatehtävien hoitoon liittyvät vaikeudet
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Myöskään käytännön autoasioiden hoito ei ole helppoa, mikäli tavoittena on yrityksen 

autopolitiikan luomien perusraamien puitteissa pyrkiä minimoimaan yritysautoilusta aiheutu

via kustannuksia. Valintavaihtoehtojen runsaudesta aiheutuvat päätöksenteon ongelmat 

kohdistuvat etenkin käytännön autoasioiden hoitoon, sillä jos esimerkiksi yrityksen autopoliti

ikan ohjesäännöissä on määritelty kaikkien yritykseen hankittavien autojen merkiksi Opelin ja 

varustepaketiksi radion, vetokoukun ja kattotelineen, jää autokannan hallinnan vastuuhen

kilön (mikäli kyseessä on työsuhdeauto päättää auton käyttäjä tavallisesti mallista sekä usein 

myös hintaluokasta ja väristä) päätettäväksi mistä auto varusteineen hankitaan ja mikä on 

lopullinen hankintahinta. Toimittaja- ja tuotetarjonnan runsaudesta aiheutuvat päätöksenteon 

ongelmat vaikeuttavat autohankintojen lisäksi myös muiden yritysautoihin liittyvien oheis

tuotteiden ja palvelujen (vakuutukset, moottoripolttoaineet, huollot ja korjaukset, renkaat, 

jne.) hankinta-ja alennussopimusten tekoa.

Autoasioiden käytännön hoitotyötä vaikeuttaa myös näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden tieto

taidon puutteet. Autojen hankinta ja realisointi sekä hankinta- ja alennussopimusten teke

minen vaatii asiantuntemusta monilla eri alueilla. Esimerkiksi koko yrityksen autokannan 

kattavan vakuutussopimuksen neuvotteleminen ja optimaalisen vakuutusratkaisun 

löytämiseksi vaadittujen tarkkojen laskelmien tekeminen ei onnistu jokaiselta. Samoin myös 

yritysautoilusta aiheutuvista kululaskuista erityisesti huolto- ja korjauslaskujen aiheellisuuden 

ja oikeellisuuden tarkastaminen vaatii asiantuntemusta, sillä huoltokorjaamoista etenkin 

merkkikorjaamojen laskut eivät useinkaan vastaa todellisuudessa tehtyjä töitä.

Yritysautoihin liittyvien kustannusten seurantaa ja valvontaa varten on monessa yrityksessä 

kehitetty erilaisia ATK-sovelluksia helpottamaan näiden tehtävien hoitoa. Niiden puutteel

lisuus tai puuttuminen vaikeuttaa em. tehtävien suorittamista oleellisesti. Kun esimerkiksi 

yrityksen kannalta optimaalisen vakuutusratkaisun tekeminen edellyttää vahinkohistorian 

selvittämistä ja seurantajärjestelmää tätä tiedonkeruuta varten ei ole käytettävissä, hankaloit

taa se huomattavasti tehtävää selvitystyötä.

Koska autoasioiden käytännön hoito muotoutuu yrityksen autopolitiikkaan sisältyvien rat

kaisujen perusteella, ovat ne myöskin osasyynä autokannan hallintatehtävien hoidossa esiin



tyviin vaikeuksiin. Mikäli esimerkiksi autoasioiden käytännön hoitoon liittyvät tehtävät ovat 

hajautettuna useille eri osastoille ja useiden henkilöiden hoidettavaksi, merkitsee se yri- 

tysautoilusta aiheutuvien suorien kustannusten hallittavuuden vaikeutumista. Jos esimerkiksi 

henkilö on osastolla A neuvotellut merkkikorjaamon kanssa 20 % alennussopimuksen kaikista 

varaosista ja kululaskun tarkastajana onkin henkilö osastolla B, saattaa yritys maksaa huol

losta täyden hinnan ellei henkilöllä В ole tätä alennusinformaatiota käytössään. Ja mitä hajau

tetummin palvelu tuotetaan sitä enemmän korostuvat myös tietotaidon puutteesta aiheutuvat 

tehtävien hoidon vaikeudet.

Kirjallisen ja auktorisoidun ohjesäännön puuttuminen tai sen puutteellisuus (esim. vas

tuu/valtuus -kysymykset) puolestaan aiheuttaa vaikeuksia käyttää hyväkseen kustannusten 

leikkaamiseksi esitettyjä keinoja. Ellei autokannan hallinnasta vastaavilla henkilöillä ole riit

täviä valtuuksia tehdä itsenäisiä ratkaisuja yritysautoihin liittyvissä hankintakysymyksissä 

(esim. hankintojen keskittäminen: autot, moottoripolttoaineet, vakuutukset, huollot ja kor

jaukset) ja kykyä seurannalla ja valvonnalla kontrolloida näiden ratkaisujen toteutumista 

käytännössä, on tehtävien tehokas hoitaminen käytännössä lähes mahdotonta.
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4.5 Käyttäjät autoasioiden hoitajina: Perusteltua?

Mikäli yritys tarvitsee joko todellisista liikkumisen tarpeista tai henkilöstö- tai palkka- 

polittisista syistä johtuen autoja, täytyy jonkun hankkia niitä, huolehtia niiden myymisestä tai 

leasingsopimuksen päätyttyä vastata niiden luovuttamisesta sekä hoitaa rekisteröintiin ja luo

vutukseen liittyvät asiakirjat (omistusautoissa). Ja koska kaikkien autojen täytyy olla 

vakuutettuja, on jonkun hankittava ne. Näennäiset tarpeet autoasioiden hoidolle loppuvat pe

riaatteessa tähän ja edellämainittuja tehtäviä voisivat aivan hyvin hoitaa autojen käyttäjät 

oman toimensa ohella. Ja kun vielä autohankinnan (hinta, laatu) hyväksyntäpäätökset voidaan 

hoitaa ilman varsinaista autopolitiikkaakin esimiestasolla, voidaankin kysyä mihin auto- 

asioiden hoitoa todellisuudessa edes tarvitaan, varsinkin kun se on niin hankalaa. Vaikka ky

symys saattaakin tuntua järjettömältä, etenkin kun aiemmin on juuri osoitettu miten tärkeää 

autoasioiden hoitoon on kiinnittää huomiota ja että ongelmatkin on nähtävä mahdollisuutena.



Kysymys on kuitenkin perusteltu, sillä vielä tänäkin päivänä monissa yrityksissä autoasiat on 

hoidettu edellä kuvatulla tavalla joko "tietentahtoen" tai välinpitämättömyydestä ja vaih

toehtojen puutteesta johtuvista syistä.

Tietoisen valinnan taustalla on saattanut olla kaikki tekevät kaikkea -periaate eli samainen 

toimintatapa kuin esimerkiksi yrityksissä, joissa työpaikkasiivoukseen osallistuu jokainen 

yrityksen työntekijä. Eräässä yrityksessä, jossa käyttäjät itse vastaavat autoasioista, on 

autoista aiheutuvien kustannusten leikkaamiseksi luotu bonussysteemi; pienimmillä käyttö- ja 

ylläpitokustannuksilla ajava palkitaan (edellyttää kuitenkin seurantaa).

Vaikka em. tapaa hoitaa autoasioita ei tämän enempää tulla käsittelemään, voidaan tässä 

yhteydessä kuitenkin mainita muutamia huomionarvoisia tekijöitä ko. toimintatavan suhteen: 

Suuren autokannan omaavassa yrityksessä, jossa autoasiat on hoidettu em. tavalla, me

netetään lähes kaikki kustannusten leikkamiseksi käytettävissä olevat keinot. Myöskään 

autoasioiden hoidosta aiheutuvat kustannukset eivät kaikki tekevät kaikkea -periaatteella 

alene, sillä näin toimiessa autoasioita hoitavien henkilöiden määrä ja siten myös kustannukset 

vain kasvavat. Ja mitä useampi henkilö autoasioiden hoidosta vastaa, sitä todennäköisemmin 

tehdään oman edun tavoittelusta ja asiantuntemuksen puutteesta johtuvia virheellisiä valin

toja, joiden kustannusvaikutukset voivat olla vain arvattavissa.
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5 TEHOKKAAN AUTOKANNAN HALLINNAN ELEMENTIT
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5.1 Autokannan hallintapalvelun tarve

Peruslähtökohtana tehokkaan autokannan hallinnan viitekehysten luomiseksi on palvelun tar

peen määrittäminen, jossa oletusarvona on yrityksen halu asettaa kustannustehokkuusvaateita 

myös yritysautoilunsa ja autoasioidensa hoidosta aiheutuville kustannuksille; muutoinhan 

autokannan hallinnan tuottamaa palvelua ei kaikilta osin tarvittaisi. Seuraavissa kappaleissa 

esitettävät tarpeet ja palvelua tarvitsevat henkilöryhmät ovat siten universaalit jokaisessa 

suuren autokannan omaavassa yrityksessä.

Autokannan hallintapalvelua tarvitaan yrityksissä yritysautojen ja niihin liittyvien oheis

tuotteiden/palvelujen hankintaa ja realisointia, neuvontaa, informaation tuottamista sekä kus

tannusten hallintaa varten. Palvelun laadullinen tarve on riippumaton autokannan koon suu

ruudesta. Palvelun määrällinen tarve sitävastoin on sitä suurempi mitä suuremmasta auto

kannasta on kysymys, sillä jo palvelua tarvitsevien henkilöiden määrä on suoraan riippuvai

nen autojen määrästä. Palvelun tarvitsijoita saattaa suuren autokannan omaavissa suurissa 

yrityksissä olla jopa satoja. Vaikka yrityksen autokanta olisikin pieni, voidaan palvelun tar

vitsijat kuitenkin jakaa kolmeen pääryhmään:

1) Autojen käyttäjät

2) Eri organisaatiotasoilla toimivat päättäjät

3) Muut

Autojen käyttäjät, ovatpa ne sitten yrityksen työntekijöitä (työsuhdeautot) tai osastojen kul

jetuksista vastaavia henkilöitä (osastoautot), tarvitsevat hankinta- ja neuvontapalvelua. Käyt

täjien odottaman palvelun tarve muodostuu autojen ja niihin liittyvien oheistuotteiden ja 

palvelujen (esim. polttoaineluottokortit, ajotapakoulutus, sijaisautot, jne.) hankinnasta ja toi

mituksesta käyttäjälle sekä neuvonnasta erilaisissa hankintaan, mahdollisiin veroseuraamuk

siin, luovutukseen, ylläpitoon ja vahinkotapauksiin liittyvissä kysymyksissä.



Yrityksen eri organisaatiotasoilla toimivat päättäjät tarvitsevat monenlaista neuvontaa ja in

formaatiota yritysautoihin liittyvissä erilliskysymyksissä. Autopoliittisesta päätöksenteosta 

vastaaville henkilöille se on erityisen välttämätöntä, sillä yrityksen kokonaistalouden kannalta 

optimaalisten hankintoja ja menettelytapoja ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden laatiminen ei ole 

mahdollista ilman riittävää ja asiantuntevaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Autokannan 

hallintapalvelun tuottaman informaation avulla voidaan siis ratkaista useimmat autopolitiikan 

luontiin liittyvistä ongelmista!

Yrityksen eri organisaatiotasoilla toimivat muut päättäjät eli henkilöt, joiden vastuulle yri

tysautoista aiheutuvat kustannukset kuuluvat tarvitsevat ennenkaikkea kustannusten hallintaan 

liittyvää palvelua vaikka siitä pääasiallisesti hyötyy ja tuleekin hyötyä koko yritys. Tulosyk

sikköjen tai osastojen vastaavat, autojen käyttäjien suorat esimiehet saattavat tarvita myös 

neuvontaa ja erimuotoista informaatiota esimerkiksi kenttähenkilöstönsä myyntipiirien suun

nittelussa tai uudelleenjaossa (impulssi tähän voi tosin tulla myös autokannan hallinnasta 

vastaavan henkilön toimesta). Myös autokannan hallinnan tuottamiin kustannusraportteihin 

liittyvä lisäinformaation tarve saattaa olla suuri, etenkin jos niissä esiintyy "kustannuspii- 

kkejä" tai muita poikkeamia (esim. budejetoitu - toteutunut).

Koska työsuhdeautoista aiheutuu työntekijälle veroseuraamuksia ja yritykselle sosiaalitur

vamaksuja, tarvitsevat palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitavat henkilöt informaatiota 

yritysauton hankintahinnasta ja edun laadusta (käyttöetu/vapaaetu). Myös yritysautoista ai

heutuvien kululaskujen tarkastajat tarvitsevat autokannan hallinnan vastuuhenkilöiden toimit

tamaa informaatiota esim. eri toimittajien kanssa tehdyistä alennussopimuksista, ellei kulu- 

laskujen tarkastusta ole keskitetty autokannan hallinnasta vastaaville henkilöille/henkilölle. 

Näiden muiden tietoa tarvitsevien henkilöryhmien joukkoon kuuluvat lisäksi myös sisäiset 

tarkastajat ja käyttöomaisuusrekisteriä ylläpitävät henkilöt sekä viranomaiset, joille toim

itetaan autojen rekisteröintiin ja luovutukseen liittyviä asiapapereita.
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5.2 Tavoitteet

Autokannan hallintapalvelu on kokonaispalvelua, joka koostuu edellisessä kappaleessa 

esitetyistä neljästä osasta: Yritysautoihin ja niihin liittyvien oheistuotteiden/palvelujen han

kinnasta ja realisoinnista, neuvonnasta, kustannusten hallinnasta sekä informaation tuottamis

esta. Autokannan hallinnan yhtenä tavoitteena onkin tyydyttää näiden osapalvelujen tarvitsi

jat.

Autokannan hallinnalla on yritysautoilusta yritykselle aiheutuvien kustannusten määräyty

misen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä tehokkaasti hoidettuna se kykenee edesauttamaan 

yritysautoilulle asetettujen kustannustehokkuusvaateiden toteutumista kahdella tavalla: Yri

tyksen autopolitiikan luomien perusraamien puitteissa toteutettujen käytännön toimien avulla 

sekä tuottamalla riittävää ja asiantuntevaa informaatiota yrityksen autopolitiikan luomisen 

tueksi. Käytännön toimien avulla toteutettu kustannusten hallinta ja informaation tuottaminen 

ovat siten keskeisiä autokannan hallintatyön painopistealueita ja autokannan hallintapalvelun 

ensisijaisena tavoitteena onkin tuottaa näitä palveluja niin, että yritysautoilusta yritykselle ai

heutuvat kustannukset saataisiin optimaalisiksi suhteessa yrityksen kokonaistalouteen sekä 

yritysautoilun yritykselle tuomaan hyötyyn. Tuotettavan palvelun täytyy em. tavoitteesta 

johtuen siten olla sopusoinnussa yrityksen kokonaistavoitteiden ja päämäärien kanssa. Yri

tyksen kokonaistarpeiden huomioiminen autokannan hallinnan tavoitteenasetannassa on 

tärkeää myös siksi, että autojen käyttäjien, yrityksen eri organisaatiotasoilla toimivien päättä

jien ja muiden palvelua tarvitsevien tyydyttäminen voi usein olla ristiriidassa koko yrityksen 

etuihin nähden.

Jotta koko yritys ja palvelun tarvitsijat tulisivat tyydytetyiksi, vaaditaan autokannan hallin

nalta myös oikean laatuista, aikaista, oikeaan paikkaan kohdistuvaa sekä oikean hintaisen pal

velun tuottamista. Autokannan hallintapalvelun oikealla laadulla tarkoitetaan sitä, että tuo

tettava palvelu on asiantuntevaa ja perustuu tarvittaessa tarkkoihin laskelmiin. Esimerkiksi 

voidaan ottaa kannan hallinnan tuottama informaatio yrityksen autopolitiikan tueksi, yrityk

sen ylimmän johdon määrittäessä merkkivalikoimaa (eri automerkkien välillä saattaa olla 

huomattaviakin eroavaisuuksia esim. imago, huolto- ja korjauskustannukset, polttoai

neenkulutus, jne.). Myös oikea-aikaisuus ja palvelun kohdistaminen oikeaan paikkaan on 

tärkeätä. Esimerkiksi yritysautoilun virheellisiin kululaskuihin on pystyttävä vaikuttamaan



ennen niiden maksamista, koska jälkikäteisperinnässä on etenkin pienillä yrityksillä han

kaluuksia. Myös oikeiden painopistealueiden löytäminen esim. kustannusten hallintatyössä tai 

informaation tuottamisessa on tärkeää, sillä vähämerkityksellisten asioiden korostaminen 

saattaa viedä huomion todella merkittävistä seikoista. Lisäksi on tärkeää, että palvelu on 

tuotettu kustannustehokkaasti. Yrityksen palvelulta saaman hyödyn on oltava suurempi kuin 
sen saamiseksi uhrattavat kustannukset. /
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5.3 Tavoitteiden toteutumisen edellytykset

Jotta autokannan hallinnalle asetettuihin tavoitteisiin eli tuottaa yritysautoihin ja niihin liitty

vien oheistuotteiden/ palvelujen hankinta- ja realisointi-, neuvonta-, kustannusten hallinta- 

sekä informaation tuottamispalveluja niin, että yritysautoilusta yritykselle aiheutuvat kustan

nukset saataisiin optimaaliseksi suhteessa yrityksen kokonaistalouteen sekä yritysautoilun 

yritykselle tuomaan hyötyyn ja samalla tyydyttää näitä palveluja tarvisevat, voidaan päästä, 

edellyttää se ensinnäkin autokannan hallintaan liittyvien tehtävien suorittamista, mutta 

samalla myös tiettyjen perusedellytysten täyttymistä. Tehokkaan autokannan hallinnan te- 

htäväsisällön lisäksi tullaan siten seuraavissa kappaleissa käsittelemään myös näitä tehokkaan 

tehtävienhoidon kannalta merkittäviä ja huomionarvoisia tekijöitä sekä niille asetettavia 

vaateita.

5.3.1 Laajan tehtäväkentän hoito

Autokannan hallintaan liittyvien tehtävien hoitaminen käsittää kymmeniä eri työtehtäviä, 

joista useimmat ovat liitoksissa toisiinsa ja usein myös edellisen tehtävän hoitaminen 

mahdollistaa seuraavan hoitamisen. Tarkastelun helpottamiseksi on tehtävät jaettu neljään te

htäväalueeseen, joita ovat hankinta ja realisointi, valvonta, seuranta sekä neuvonta ja infor

mointi. Vaikka osaa näistä tehtäväalueista onkin jo aikaisemmissa yhteyksissä käsitelty, kal

paa tehtävien sisältö kuitenkin vielä lähempää tarkastelua, etenkin kun ne eivät useimmissa 

yrityksissä ole itsestäänselvyyksiä.



1) Hankinta ja realisointi

Hankintaan ja realisointiin liittyvien tehtävien hoidolla pystytään konkreettisesti 

vaikuttamaan yritysautoilun yritykselle aiheuttamiin kustannuksiin lyhyellä tähtäyk

sellä. Tehtäväalue käsittää yritysautojen lisäksi myös paljon muuta yritysautojen 

käyttöön ja ylläpitoon liittyvää hankintaa, myymistä, irtisanomisia sekä erilaisten ru

tiinitehtävien hoitoa. Konkreettisia hankinnan kohteita ovat autojen lisäksi autojen 

vakuutukset, osastoautojen käytöstä vastaaville ja vapaan autoedun omaaville hen

kilöille hankittavat öljy-yhtiöiden luottokortit, mahdolliset matkapuhelimet ja si- 

jaisautot sekä moottoripolttoaineisiin, huolto- ja korjauspalveluihin, vakuutuksiin, 

renkaisiin (ellei kyseessä ole huoltoleasingauto), pesuihin, jne. liittyvät alennus- 

sopimukset. Leasingrahoitteisissa autoissa hankintaan liittyy vuokrasopimusten teko ja 

sopimuksen purkauduttua joko ennenaikaisesti tai määräajassa, sopimuksen ehtojen 

mukaisten veloitusten maksaminen (mm. y 1 ¡kilometreistä) tai hyvitysten perintä 

(alikilometreissä).

Hankintaan välittömästi liittyviä rutiinitehtäviä puolestaan ovat mm. autojen 

rekisteröintiin ja luovutukseen liittyvien asiapapereiden toimitus viranomaisille, yri

tysautoista aiheutuvien palkanmaksuperusteiden muutostietojen toimitus palkkalasken- 

nalle (työsuhdeautot) sekä hankinta- ja myyntihintojen ilmoitus käyttöomaisuusre- 

kisterin ylläpitoa varten (omistusautot).

Yritysautojen hankinta ja myynti (omistusautot) sekä yritysautoilun oheistuottei

siin/palveluihin liittyvien alennussopimusten tekeminen vaatii tehokkaasti hoidettuna 

yhteydenpitoa eri toimittajiin, toimittaja- ja tuotetietojen ylläpitoa, erilaisten tarjous

kierrosten valmistelua ja toteutusta, vertailulaskelmien tekoa sekä mahdollisia vasta- 

tarjouksia. Tehtävien päätösten on palveltava ennenkaikkea yrityksen kokonaista

loutta, sillä yksittäisten autojen käyttäjien, osastojen, jne. toiveet ovat usein ristirii

dassa koko yrityksen kannalta optimaalisten ratkaisujen kanssa. Autokannan hallinnan 

vastuuhenkilön/henkilöiden on kuitenkin toimittava yrityksen autopolitiikan linjausten 

puitteissa.

58



2) Valvonta
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Myös valvonnalla voidaan konkreettisesti vaikuttaa syntyviin kustannuksiin lyhyellä 

tähtäimellä. Valvontaan liittyviä tehtäviä ovat toimitusten, niihin liittyvien hankinta- 

ja alennussopimusten sekä auton käyttäjien valvonta.

Toimitusten eli autojen ja niihin liittyvien oheistuotteiden/palvelujen valvonnassa 

varmistetaan, että toimituksen sisältö vastaa sovittua: Toimitetut autot ovat sovitun 

hintaisia, laatuisia (malli, väri, sisältää sovitut varusteet, jne.); vakuutukset vastaavat 

sovittua hintaa ja kattavat sovitut kohdat (sovittu omavastuu, korvaa sovitut vahinko

tapahtumat, jne.); tehdyt huolto- ja korjaustyöt varaosineen vastaavat suoritettuja 

töitä, ylimääräisiä tai turhia varaosavaihtoja töineen ei ole suoritettu, määräaikaishu

olto vastaa huoltokirjan mukaisia töitä, takuun piiriin kuuluvia korjauksia ei laskuteta, 

varaosa-alennukset vastaavat sovittua, jne. Niin toimitusten kuin myös niihin liittyvien 

hankinta- ja alennussopimusten valvonta perustuu lähinnä yritykseen saapuvien kulu- 

laskujen tarkastamiseen. Reklamaatiot virheellisesti veloitetuista kululaskuista sekä 

korvausvaateiden esittäminen toimittajille, kuuluvat siihen olennaisena osana.

Autojen käyttäjien valvonta perustuu pääasiassa yrityksen autopolitiikan ohjesäännön 

mukaisten, käyttäjille asetettujen, käyttökriteerien valvontaan: Sovitut velvoitteet 

täytetään (esim. autoa huolletaan säännöllisesti, polttoaineita ja huolto- ja kor- 

jauspalveluja hankitaan vain tehtyjen alennussopimusten piiriin kuuluvista liikeistä, 

jne.) sekä asetettuja rajoitteita ja kieltoja noudatetaan (esim. mahdollisesti kiellettyjä 

sisäpesuja ei yrityksen laskuun suoriteta). Autojen käyttäjien valvonnassa on tosin ra

joitteensa, sillä kaikkia yrityksen asettamia kieltoja, rajoitteita ja velvoitteita on 

käytännössä lähes mahdotonta valvoa (esim. työntekijä kiellosta huolimatta luovuttaa 

oman työsuhdeautonsa ulkopuolisten käytettäväksi). Yrityksellä saattaa olla myös eri

laisia "sakkomaksuja" määriteltynä autojen käyttäjille asetettujen velvoitteiden, kielto

jen ja rahoitusten noudattamatta jättämisten ja muiden laiminlyöntien varalle. 

Esimerkiksi monissa yrityksissä peritään auton käyttäjältä omavastuuosuus vahinkota

pauksissa, mikäli käyttäjä on itse ollut vahingon aiheuttajana. Autokannan hallinnan 

tehtävänä on siten myös varmistaa näistä laiminlyönneistä aiheutuvien sakkojen per

intä.



3) Seuranta
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Seurannan avulla voidaan vaikuttaa yritysautoilusta yritykselle tulevaisuudessa aiheu

tuviin kustannuksiin ja siksi sillä onkin merkittävä painoarvo verrattuna autokannan 

hallinnan muihin tehtäväalueisiin. Seuranta voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen 

seurantaan. Ulkoisella seurannalla tarkoitetaan tässä yritysautoihin liittyvän infor

maation keräämistä yrityksen ulkopuolelta ja vastaavasti sisäisellä seurannalla yrityk

sen sisältä.

Ulkoisen seurannan kohteina ovat mm. kaikkien hankittavaksi määriteltyihin tuottei

siin ja palveluihin, viranomaismääräyksiin sekä toimittajiin kohdistuva yleinen mark- 

kinainformaatio (alan erikoislehdet, toimittajien tuotekuvastot ja hinnastot, sekä muu 

informaatio, jonka avulla on mahdollista edesauttaa autokannan hallinnalle asetettujen 

tavoitteiden toteutumista. Ulkoista seurantaa on esimerkiksi eri toimittajien tuoteuu- 

tuuksien (uudet automerkit ja -mallit, uudet oheispalvelut, uudet rahoitusvaihtoehdot- 

jne.), autojen ja niihin liittyvien oheistuotteiden ja palvelujen hinnoittelussa ta

pahtuneet muutokset, yritysautoihin liittyvät tulevaisuuden ennusteet (esim. auto- ja 

yritysverotuksen sekä ympäristöystävällisyysnormien kehittyminen), vaihtoautojen 

hinnankehitys, jne.

Sisäisen seurannan kohteina ovat erityisesti yritysautoista aiheutuvien suorien kustan

nusten kululajittainen (pääomakustannukset, huollot, moottoripolttoaineet, pesut, 

vakuutukset, jne. suhteessa ajokilo-metreihin), auto- kustannuspaikka- ja käyt

täjäkohtainen seuranta. Autokohtaisen kustannusseurannan kautta saadaan tärkeää 

auton merkki- ja mail ¡kohtaista tietoa tulevia autohankintoja silmälläpitäen 

(polttoaineen kulutus, huoltojen ja korjausten hintataso, jälleenmyyntiarvot). 

Autokohtainen kustannusseuranta on tärkeää myös autoihin liittyvien oheistuotteiden 

ja palvelujen hankinnan kannalta, sillä esimerkiksi "Kannattaako uusiin hankittaviin 

autoihin (mikäli yrityksen autot rahoitetaan muuten kuin huoltoleasingillä) ottaa hu- 

olenpitosopimus" -kysymys ratkeaa pitkälti toteutuneiden p/ajokilometri -kustannusten 

seurannan perusteella. Kustannuspaikkakohtaisella seurannalla voidaan verrata budje

toituja autoilun kustannuksia toteutuneisiin ja poikkeamien avulla löydetään kustan

nusten hallintatyön pohjaksi oikeat painopistealueet (esim. tietyssä yrityksen yksikössä



huoltokustannukset muita suuremmat). Käyttäjäkohtainen kustannusseuranta on 

tärkeää siksi, sillä suuri osa syntyvistä kustannuksista on suoraan riippuvaisia siitä, 

miten autoa käytetään (esim. ajotapa vaikuttaa polttoaine- ja huoltokustannusten suu

ruuteen) ja kuinka siitä huolehditaan (esim. huoltovälit). Pitkällä aikavälillä 

"poikkeamakäyttäjät" voidaan tunnistaa ja ohjata esimerkiksi ajotapakoulutukseen tai 

sakottaa huolimattomasta auton käytöstä.

Sisäisen seurannan kohteena tulisi olla myös vahinkotapahtumat sekä yrityksen sisäi

sen laskentatoimen tuottama, yrityksen taloudellista tilaa ja näkymiä käsittelevä, in

formaatio. Vahinkotapahtumien seuranta on ehdoton edellytys optimaalisen vakuutus- 

ratkaisun rakentamisessa. Mikäli esimerkiksi yrityksen autovahingot ovat pääsääntöis

esti pieniä, kannattaa harkita pienen omavastuun ottamista autovakuutuksiin. Vahinko

jen suuren määrän puolestaan tulisi merkitä turvallisuusnäkökannan korostamista, 

autohankintoja ohjaavan päätöksenteon tueksi tuotetussa informaatiossa tai ajotapakou- 

lutuksen järjestämistä tulevien vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi.

Lisäksi on tärkeää seurata palvelua tarvitsevien henkilöryhmien mielipiteiden ja 

toiveiden kehittymistä. Esimerkiksi autojen käyttäjäkyselyiden avulla saadaan käyt

tökelpoista tietoa välitettäväksi yrityksen merkkivalikoimasta vastaaville päättäjille 

(automerkkien ja -mallien käyttövarmuus, ajettavuus, käytännöllisyys, jne.). Myös 

autokannan hallintapalvelun laatua voidaan palvelua tarvitsijoiden mielipiteitä kuun

telemalla parantaa; mahdollisesti saatavat moitteet ovat tärkeitä kehitysimpulsseja.
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4) Neuvonta ja informointi

Autokannan hallinnan tuottamaa palvelua tarvitsevien neuvonnalla ja informoinnilla, 

on niin käytännön rutiinien hoidon kuin myös kustannusten kannalta, huomattava 

merkitys yritykselle, etenkin kun näiden tehtävien hoidolla voidaan vaikuttaa yri- 

tysautoilusta aiheutuviin kustannuksiin sekä lyhyellä tähtäimellä että myös pitkällä. 

Autoja käyttävien henkilöiden/osastojen informoinnilla, tehdyistä alennussopimuksista 

ja sovituista menettelytavoista, on tärkeä osa lyhyen tähtäimen konkreettista kustan

nusten hallintaa. Samoin myös oikean tiedon välittäminen autojen hankinta-, lu-



opumis- ja vahinkotilanteissa. Kustannuksiin vaikuttamisen kannalta keskeinen neu

vontaa ja inforfointia tarvitseva henkilöryhmä on kuitenkin yrityksen eri organisaatio

tasoilla toimivat päättäjät ja erityisesti autopolitiikan päätöksenteosta vastaavat hen

kilöt. Autokannan hallinnasta vastaavan henkilön/henkilöiden tärkeimpänä tehtävänä 

onkin tuottaa seurannan avulla kerättyä ja jalostettua tietoa hankintaa ja menettelyta

poja ohjaavan päätöksenteon tueksi. Myös hankinnan ja realisoinnin sekä valvonnan 

tehtäväalueiden hoidosta saaduilla havainnoilla voi olla suurta merkitystä tuleviin 

autopoliittisiin linjauksiin. Esimerkiksi jos yritys on joko omistuksellisesti tai muuten 

sidoksissa tiettyyn toimittajaan ja toimittaja on niin laadullisesti kuin myös hinnallis- 

esti kaukana kilpailijoistaan, kannattaa tehtyjen vertailulaskelmien perusteella punnita 

mahdollisen toimittajan vaihdoksen aiheuttamia todellisia hyötyjä ja haittoja. Neuvon

nan ja informoinnin tehtäväalueeseen kuuluukin erilaisten vertailulaskelmien ja 

raporttien tuottaminen päätöksentekijöille. Ilman jalostettua tietoa ja neuvontaa sen 

tueksi on vaikea nähdä "metsää puilta".

Tuotettavat kustannusraportit ja esim. käyttäjävalvonnaan perusteella tuotettava in

formaatio palvelevat myös muita yrityksen päättäjiä. Kuten jo aiemmin on todettu, on 

kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden tärkeää saada informaatiota erilaisista 

"kustannuspiikeistä" ja muita poikkeamista sekä niiden mahdollisista syistä. Useim

miten autojen käyttäjien konkreettinen "kurinpalautus" tapahtuukin juuri heidän varsi

naisten esimiestensä toimesta, vaikkakin myös autokannan hallinnan vastuuhen

kilö/henkilöt voivat ohjata käyttäjiä esim. käyttämään vain sovittuja alennuskor- 

jaamoja. Oikea toimintatavan ratkaisee kunkin yrityksen oma yrityskulttuuri.
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5.3.2 Tehtävien hoidon kannalta tärkeät perusedellytykset

Selkeä ja auktorisoitu autopolitiikka, tehtävien keskitetty hoito, asiantunteva vastuuhenkilö 

ja tehokas seurantajärjestelmä ovat tehokkaan tehtävienhoidon elintärkeitä perusedellytyksiä. 

Yritysautoilusta yritykselle aiheutuviin kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuuksia ei 

muutoin pystytä, autokannan hallinnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, hyödyntämään. 

Näiden perusedellytysten huomioiminen jo yrityksen autopolitiikka luotaessa on siten tärkeää, 

sillä autopolitiikan luomisesta yritykseen vastaavat henkilöt myös päättävät kuka, missä ja 

miten yrityksessä käytännön autoasioita hoidetaan. Seuraavassa on kuvattu näiden perusedel

lytysten sisältöä:
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1) Selkeä ja auktorisoitu autopolitiikka

Tehokkaan autokannan hallinnan lähtökohtana ja perusedellytyksenä on kirjalliseen 

muotoon saatettu selkeä ja auktorisoitu autopolitiikka, joka antaa autokannan hallin

nan vastuuhenkilöille/henkilölle riittävät valtuudet tehdä itsenäisiä, mutta koko yrityk

sen kannalta optimaalisia ratkaisuja erityisesti yritysautojen ja niihin liittyvien oheis

tuotteiden/palvelujen hankintaa ja realisointia koskevissa kysymyksissä. Tällä ei 

tarkoiteta sitä, että autokannan hallinnan vastuuhenkilöllä/henkilöillä olisi esimerkiksi 

oikeus tekemiensä laskelmien perusteella korvata työntekijän työsuhdeauto rahapal

kalla tai vaihtaa vanhoja autoja uusiin ilman yrityksen sisällä käytyjä neuvotteluja, 

puhumattakaan toimista, jotka ovat ristiriidassa yrityksen autopolitiikan linjauksiin 

vaikkakin ne olisivat perusteltuja. Itsenäinen päätöksenteko perustuu palvelun tuot

tamiseen yrityksen autopolitiikan antamien perusraamien puitteissa ja mahdollisten 

epäkohtien oikaiseminen tapahtuu informaatiota ja neuvontaa tuottamalla.

Mitä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin määriteltyjä hankintaa ja menettelytapoja 

ohjaavat säännöt ja ohjeet ovat, sitä helpompaa on myös käytännön autoasioiden hoi

totyö. Laaditut säännöt ja ohjeet antavat käytännön tehtäviä hoitaville henkilöille riit

tävää auktoriteettia tehdä sovitun mukaisia ratkaisuja, ilman että esimerkiksi jokainen 

auton varustetasoon tyytymätön pyrkisi esimiehiinsä vaikuttamalla saada autoonsa 

vaikkapa kalliin metallivärin tai kattoluukun ja hankaloittaisi näinollen hankintaa hoi



tavan työtä. Lisäksi autojen ylläpitoon ja käyttöön liittyvät tiedon puutteesta aiheutu

vat kustannustehokkuutta vaarantavat ristiriitatilanteet, kuten esimerkiksi autojen hu

oltaminen muualla kuin sopimuskorjaamossa, ovat eliminoitavissa selkeillä ja kaikkien 

autoja käyttävien saatavilla olevilla ohjeilla sekä selkeästi määritetyillä sakkomaksuilla 

mikäli sovitusta käytännöstä ilman lupaa poiketaan. Autoja käyttäviä hen

kilöitä/osastoja varten tulisikin olla laadittuna selkeä yleisohje, josta yksiselitteisesti 

selviää käyttäjille asetetut rajoitukset, kiellot ja velvoitteet sekä yhteyshenkilö eri

laisissa neuvontaa ja informointia vaativissa tilanteissa.

64

2) Keskitetty tehtävien hoito

Tehokkaasti toteutettua autokannan hallintapalvelua ei ole mahdollista (vrt. kpl. 4.5) 

tuottaa, mikäli siihen liittyvät tehtävät on hajautettuna yrityksen yksikköjen, osastojen 

ja useiden henkilöiden kesken. Autokannan hallinnan keskittämisellä saavutetaan 

samoja hyötyjä, kuin yrityksen muunkin ostotoiminnan keskittämisellä on mahdollista 

saada; tosin vieläkin korostuneemmin, sillä autojen ja niihin liittyvien oheistuottei

den/palvelujen hankinta on yksinkertaisempaa (vaikkakin myös se vaatii asiantunte

musta) kuin esimerkiksi sellaiset teollisuuden raaka-aineostot, joissa vaaditaan tuotan- 

tokohtaista asiantuntemusta. Keskittämisen etuja ovat mm.:

-keskittämällä varmistetaan parempi kontrolli (autojen käyttäjät sekä toimitukset 

ja niihin liittyvät hankinta- ja alennussopimukset).

-keskittäminen edesauttaa erikoistuneen tietotaidon ja toimintatapojen kehit

tymistä, mikä puolestaan johtaa tehokkaampaan palvelun tuottamiseen.

-yrityksen muiden toimintojen/osastojen tulos voi parantua, niiden ollessa vapau

tettuja autokannan hallinnan tehtävistä rutiineineen. Koska autokannan hallinta on 

myös ostamista ja myyjien voimakkaat myynninedistämistoimet erilaisine hou- 

kuttimineen kohdistuvat näitä tehtäviä hoitaviin henkilöihin, voidaan keskittä

misellä, työajan menetyksestä aiheutuvien kustannusten säästämisen lisäksi,



minimoida myös tehtäviä hoitavien henkilöiden omaneduntavoitteiu yrityksen 

kokonaistalouden kustannuksella.

-autokannan hallinnan eriyttäminen muiden toimintojen/osastojen vaikutuspiiristä 

tai dominoivasta otteesta edesauttaa tehtävien hoidolle asetettujen tavoitteiden 

toteutumista myös sillä, että se ennaltaehkäiseen yrityksen ja sen osien välisten 

eturistiriitojen syntymistä.
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Vielä muutama vuosi sitten saatettiin autokannan hallintatyön hajautettua mallia pu

olustella sillä, että esimerkiksi ympäri maata sijaitsevat yrityksen yksiköt pystyvät 

helpommin sopimaan erilaista alennuksista paikallisten liikkeiden kanssa. Nykyään on 

kuitenkin mahdollista tehdä eri maahantuojien kanssa maankattavia alennussopimuksia 

(esim. autojen huolenpitosopimukset) ja tiedonsiirrossa on muutenkin tapahtunut val

taisaa kehitystä. Palvelun hajautetulle tuottamiselle on siten vaikea löytää taloudellisia 

perusteita, mutta muita syitä löytyy sitäkin enemmän; hajautetulla mallilla on aina 

kannattajansa, sillä kukapa ei esimerkiksi haluaisi olla autojen ostajana, kun autoliik

keet tarjoavat ilmaisia koti- ja ulkomaanmatkoja, "seurapiiritilaisuuksia", hen

kilökohtaisia liikelahjoja, jne.

3) Asiantunteva vastuuhenkilö

Jotta autokannan hallinnan tehtävistä ylipäätään on mahdollista suoriutua, edellyttää se 

ennenkaikkea riittävää asiantuntemusta ja tietotaitoa näitä tehtäviä hoitavalta hen

kilöltä/henkilöiltä. Vaikka tehtävien keskittämisellä tätä asiantuntemusta yritykseen 

saadaankin, eivät henkilön voimavarojen riittäminen tehokkaaseen tehtävien hoitoon 

ole välttämättä itsestäänselvyys. Esimerkiksi optimaalisen vakuutusratkaisun raken

taminen, virheellisiin kululaskuihin puuttuminen tai selkeiden kustannusraporttien 

laatiminen ei onnistu ilman asiantuntemusta. Asiantuntevan ja riittävää tietotaitoa 

omaavan henkilön/henkilöiden valtuuttaminen hoitamaan autokannan hallinnan teh

täviä on ehdoton edellytys tehokkaalle autokannan hallinnalle.



Autokannan hallintatyö vaatii myös aikaa. Kuinka paljon, riippuu monesta tekijästä, 

kuten esimerkiksi yrityksen ja sen autokannan koosta, yrityksen organisaatioraken

teesta, tehtäviä hoitavan henkilön/ henkilöiden ammattitaidosta sekä autokannan hal

lintatyötä helpottavista järjestelmistä. Tehokas autokannan hallinta ei ole mahdollista, 

ellei tätä tehtävien hoitoon kuluvaa aikaa ole riittävästi varattuna autokannan hallinnan 

vastuuhenkilölle/henkilöille. Vastuun antamisella esimerkiksi kiireiselle talousjohta

jalle tai muille henkilöille, joiden työtaakka on jo ennestään riittävä, ei saavuteta 

parhaita tuloksia. Jo yli 150 auton omaavassa yrityksessä investointi, joko osa- tai 

kokopäiväiseen, ammattitaitoiseen autoasioiden hoitajaan maksaa mitä toden

näköisimmin itsensä moninkertaisesti takaisin.
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4) Tehokas seurantajärjestelmä

Yritysautoilusta yritykselle aiheutuvien suorien kustannusten seurannalla on tärkeä 

merkitys tehokkaassa autokannan hallintatyössä. Yrityksillä onkin käytössään erilaisia 

ATK-sovelluksia helpottamaan autokannan määrän, laadun, käyttäjien ja kustannusten 

seurantaa, mutta monessa yrityksessä autokannan määrän ja laadun seuranta (mikäli 

yrityksessä on kustannuksia ylipäätään edes seurattu) on hoidettu täysin ilman tietok

oneita ja kustannuksia seurataan pistokokeilla. Pistokokeet eivät kuitenkaan anna 

kokonaiskuvaa tiettyjen automerkkien kalleudesta tai edullisuudesta saati sitten osoita 

poikkeamia eri käyttäjien ja kustannuspaikkojen suhteen. Pistokokeilla tapahtuva ku- 

luseuranta on myös aikaavievää ja hankalaa toteuttaa, etenkin jos laskuja säilytetään 

useissa pisteissä. Ilman tehokasta seurantajärjestelmää ja sen mahdollistamaa järjes

telmällistä tiedonkeruuta syntyneistä kustannuksista, on siis lähes mahdotonta toteuttaa 

seurantaa sekä tehdä erilaisia rahoitukseen, riskienhallintaan (vakuutukset), autojen 

merkki-ja mallivalintaan liittyviä tärkeitä vertailulaskelmia.

Markkinoille onkin muutama vuosi sitten tullut juuri yritysautojen kuluseurantaa 

varten rakennettu CarMaster erillisseurantajärjestelmä, joka mahdollistaa räätälöityjen 

seurantaraporttien tuottamisen ja sen avulla voidaan ottaa vastaan levykelaskuja 

esimerkiksi öljy- ja vakuutusyhtiöiltä ilman että yrityksen omia laskentajärjestelmiä 

jouduttaisiin uusimaan. Yrityksissä (suuryrityksiä, joiden autokanta vaihtelee 150 ja



400 auton välillä), joissa järjestelmä on käytössä, tarvitaan enää vain yksi henkilö 

hoitamaan kaikkia autokannan hallintaan liittyviä tehtäviä ja järjestelmän mahdollis

tamalla tehokkaalla kustannuseurannalla on myös autoilun kustannuksia pystytty 

alentamaan. Esimerkiksi laskujen käsittelykustannukset ovat merkittävästi alentuneet 

sillä, että levykkeellä yritykseen saapuvat polttoainelaskut syötetään järjestelmään, 

joka puolestaan on suorassa yhteydessä laskut maksavaan reskontraan.

Jotta autokannan hallintaa palveleva seurantajärjestelmä pystyy palvelemaan tarkoitus

taan, on oikean tiedon kerääminen siihen elintärkeää. Tällä tarkoitetaan sitä, että kulu- 

tapahtuma kohdentuu oikealle autolle ja auton käyttäjän kustannuspaikalle. Autokan

nan hallintaan liittyvien tehtävien keskittämisellä on siten myös seurannan kannalta 

merkitystä, sillä ohjaamalla yritysautoista aiheutuvat kululaskut autokannan hallinnan 

vastuuhenkilölle tarkastettavaksi (kulutapahtuman aiheellisuus ja oikeellisuus) ja 

mahdollisesti myös hyväksyttäväksi, varmistetaan valvonnan toteutumisen lisäksi 

myös oikean tiedon välittyminen seurantajärjestelmään; vastuuhenkilö voi syöttää ku

lutapahtuman seurantajärjestelmään joko itse tai niin, että hän tekee laskuun tarvit

tavat tiliöintikirjaukset sekä merkitsee tunnuksen (tavallisesti rekisterinumero), jonka 

perusteella kulutapahtumat voidaan myöhemmin kohdistaa yrityksen päälaskentajär- 

jestelmästä erillisseurantaan. Sillä, että valvonta ja oikean tiedon välittyminen 

seurantajärjestelmään tapahtuvat samanaikaisesti yhden henkilön toimesta, pystytään 

leikkaamaan myös autokannan hallinnasta aiheutuvia, laskujen käsittelyrytiineihin liit

tyviä, kustannuksia.
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5.4 Autokannan hallintapalvelun tehokkuuden niittäminen ja valvonta

Kuten jo kappaleessa 2.3 todettiin, ei palvelun tehokkuuden mittaaminen ole helppoa. Auto

kannan hallintapalvelun tehokkuuden mittaamisessa em. kappaleessa esitetyt mittaamisen 

ongelmat (palvelulle asetettujen tavoitteiden ja tuotoksen mitattavaan muotoon saaminen) 

korostuvat pääasiassa kolmesta syystä: Ensinnäkin autokannan hallintapalvelun laadun eli 

yrityksen palvelulta saaman hyödyn määrittäminen on vaikeaa, koska tuotettava palvelu 

koostuu useasta eri osasta (hankinta ja realisointi, neuvonta, kustannusten hallinta sekä in



formaation tuottaminen) ja esimerkiksi jo hallittavia kustannuseriä on useita. Toiseksi, laadun 

kokijoita eli palvelun tarvisijoita, saattaa suuressa yrityksessä olla satoja. Kolmanneksi, ver

tailukohtien puuttuminen eli mikä on esimerkiksi autokannan hallinnan vaikutuspiiriin kuu

luvien kustannusten "oikea" taso. Autokannan hallintapalvelun tehokkuuden mittaaminen tai 

edes sen arvioiminen kuitenkin kannattaa, sillä tuotettava palvelu on harvoin kustannustehok- 

kasti ja muuten sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tuotettua, ellei sitä mittaamalla val

vota.

Tuotettavan autokannan hallintapalvelun "sirpaleisuudesta" johtuen, koostuu myös palvelun 

tehokkuuden mittaaminen monen eri osa-alueen tarkastelusta. Näiden tarkastelua vaativien 

osa-alueiden määrä ja tarkastelun luonne riippuu sekä yrityksen autokannan koosta ja laadusta 

että yrityksen tavasta hoitaa käytännön autoasioitaan. Koska autokannan hallintapalvelun te

hokkuuden mittaaminen (eli esitettävien osa-alueiden erillistarkastelu sekä niiden yhteensovit

taminen varsinaisen tehokkuuden selvittämiseksi) on aikaavievä prosessi ja vaatii asiantunte

musta, saattaa selvitystyön teettäminen yrityksen ulkopuolisella henkilöllä kannattaa. Yrityk

sen ylimmän johdon on kuitenkin tehtävä lopulliset arviot palvelun tehokkuudesta sekä 

ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin palvelun kehittämiseksi.

Tarkasteltavia osa-alueita ovat periaatteessa kaikki autokannan hallintaan liittyvät, kap

paleessa 5.3.1 esitetyt, tehtävät sekä niiden suorittamisen tuotoksena syntyneet palvelun 

neljä osa-aluetta, joista tärkeimpinä ja koko yrityksen kannalta merkityksel 1 is i mp i nä voidaan 

pitää kustannusten hallintaa sekä informaation tuottamista. Niiden toteutumisen tasoa arvioi

taessa, voidaan käyttökelpoisina mittareina pitää mm. yritysautoilusta yritykselle aiheutuvien 

suorien kustannusten kulueräkohtaisia p/ajokilometri -arvoja. Yrityksessä toteutuneita kus

tannuksia voidaan verrata muiden yritysten tai esimerkiksi Autoliiton tekemiin selvityksiin 

(tosin Autoliiton kustannusarviot eivät perustu todellisiin kustannuksiin ja nekin koskevat 

vain uusia autoja) arvioiduista p/ajokilometri -kustannuksista. Kuluerittäisen vertailutiedon 

saaminen muilta yrityksiltä on usein hankalaa, etenkin kuin vain harvassa yrityksessä kustan

nuksia tällä tarkkuudella seurataan. Mikäli yritys maksaa itse autojensa huollot, antavat maa

hantuojien/piirimyyjien tarjoamat huolenpitosopimukset huoltokustannusten vertailun suorit

tamiseksi sitävastoin hyvän pohjan, sillä huolenpitosopimustarjoukset tehdään merkeittäni ja 

tarjoukset ovat kaikkien saatavilla. Pelkkä toteutuneiden kustannusten p/ajokilometri -vertailu 

ei kuitenkaan anna täysin oikeaa kuvaa toiminnan laadusta, sillä esimerkiksi autojen ikä ja
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erityisesti huoltokustannusten suuruuteen vaikuttava, yrityksessä valittu, moottoriajoneu- 

vovakuutusten omavastuutaso vaikuttavat syntyneisiin kustannuksiin. Lisäksi on muistettava, 

etteivät autokannan hallinnasta vastaavat henkilöt pysty suoraan vaikuttamaan kaikkiin kulu- 

eriin; mm. auton käyttäjien ajotavalla on omat vaikutuksensa huolto- ja korjaus- sekä polt- 

toainekuluihin ja vastaavasti pääomakustannuksiin vaikuttaa yrityksen ylimmän johdon te

kemät autopolitiikan linjaukset (mikä merkki, malli, hintaluokka, jne.).

Tuotettavan palvelun laatun tarkastelua voidaan toteuttaa myös kululaskuihin kohdistuvien 

pistokokeiden avulla, jolla selvitetään mm. alennussopimusten taso sekä niiden, että myös 

yrityksen autopolitiikan sääntöjen noudattamisen valvonnan toteutuminen. Myös omistusauto- 

jen myyntiaikojen pituudella eli kuinka kauan auto seisoo käyttämättömänä ennen sen 

myymistä, on merkitystä palvelun laadun tarkastelussa (toisaalta kuitenkin optimaalisen 

myyntiajan määrittäminen on usein lähes mahdotonta).

Palvelun tuottamiseksi vaadittavien panosten määrittäminen perustuu useimmiten arviointiin, 

etenkin jos autoasioiden käytännön hoitoon liittyvät tehtävät on hajautettuna useille eri hen

kilöille. Palvelun tuottamiseksi vaadittujen kustannusten määrittäminen tapahtuu kappaleessa

3.3.2 esitetyn, yritysautoilusta yritykselle aiheutuvien epäsuorien kustannusten määrittämis

essä käytettävän, mallin mukaisesti. Sopivana mittarina voidaan pitää esimerkiksi mark

kaa/auto/kk, mikä huomioi tehokkaasti myös autojen määrässä vuoden aikana tapahtuneet 

muutokset. Toteutunutta kustannusta voidaan verrata autokannan hallintapalvelua tarjoavan 

yrityksen veloittamiin kustannuksiin tai muiden yritysten vastaaviin laskelmiin. Vaikka ver

tailuarvojen käyttö on osa myös kustannustehokkuuden mittaamista ja käytettävissä olevia 

lukuarvoja kannattaa hyödyntää, on vertailun suorittamisessa huomioitava niin yrityskohtaiset 

palvelun tuottamisen erot kuin myös palvelua tarjoavan yrityksen palvelun kattavuus.

5.5 Palvelun tuottamisen vaihtoehdot: Hyödyt ja haitat

Autokannan hallintapalvelun organisoiminen on yrityksen ylimmän johdon ratkaistavissa ja se 

on osa yrityksen autopolitiikan linjauksiin johtavaa päätöksentekoa. Kuten monien muidenkin 

yrityksen toimintaa tukevien palvelujen organisoinnissa, on myös autokannan hallinnan tuot
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tamisessa kaksi päävaihtoehtoa: Palvelun sisäinen tuottaminen tai palvelun siirtäminen ulk

opuolisen palveluntarjoajan tuotettavaksi eli palvelun vendorisointi. Näiden päävaihtoehtojen 

lisäksi on palvelun tuottamiselle olemassa myös välimuotoja, joita tässä tutkimuksessa on 

käsitelty palvelun sisäisen tuottamisen yhteydessä. Esitettävät välimuodot ovat autokannan 

hallintaa helpottavia, eivät siis korvaavia, palveluja, joten niiden käsittelyä sisäisen palvelun 

tuottamisen yhteydessä voidaan pitää perusteltuna. Seuraavissa kappaleissa on käsitelty auto

kannan hallintapalvelun organisoinnissa huomioitavia, mainittuihin päävaihtoehtoihin 

sisältyviä, hyöty- ja haittatekijöitä sekä lyhyesti kuvattu autokannan hallintaa helpottavien 

palvelujen sisältöä sekä niitä tarjoavia yrityksiä.
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5.5.1 Sisäisesti tuotettu autokannan hallinta

Palvelun sisäistä tuottamista hajautetulla mallilla on käsitelty jo aikaisemmissa kappaleissa, 

eikä sitä pidetty varteenotettavana vaihtoehtona tehokkaan palvelun tuottamiselle. Sisäisesti 

tuotetun autokannan hallinnan rakentaminen edellisissä kappaleissa esitettyjen tehok- 

kuuskriteerien mukaiseksi kokonaispalveluksi on täysin mahdollista, mutta se vaatii yrityk

seltä paljon voimavaroja. Toiminnan käytännön organisoiminen tai jo asiantuntevan henkilön 

löytäminen, hoitamaan edellisissä kappaleissa esitettyä laajaa tehtäväkenttää, saattavat tuottaa 

ongelmia. Yrityksen omien voimavarojen (tietotaito, aika, kärsivällisyys) puute onkin eräs 

tärkeimmistä palvelun ostovaihtoehtoa puoltavista tekijöistä.

Käytännön ongelmien ratkaisuun liittyvien vaikeuksien lisäksi, voidaan palvelun sisäisestä 

tuottamisesta luopumiselle nähdä myös muita syitä. Sisäisesti tuotetun palvelun huonoina 

puolina voidaan pitää mm. joustavuuteen liittyvien etujen menettämistä (mikäli tehtäviä hoi

tamaan on palkattu esim. yksi henkilö ja autokannan määrä yrityksessä supistuu tai kasvaa 

oleellisesti) sekä käytettävissä olevan asiantuntemuksen suppeutta. Keskitetysti tuotettunakin, 

liittyy autokannan hallintapalvelun sisäiseen tuottamiseen myös vaara toiminnan tehotto

muudesta (ks. kpl 2.4.1), ellei palvelulle asetettujen odotusten toteutumista pystytä val

vomaan. Lisäksi oman ydinosaamisalueen kehittämiseen käytettävissä olevat voimavarat ovat 

sitä pienemmät, mitä enemmän toimintaa tukevien palvelujen kehittämiseen panostetaan.



Autokannan hallintaa helpottavien palvelujen tarjonta on viime vuosien aikana lisääntynyt. 

Yritysten voimavarojen puute esimerkiksi kustannusseurannan tuottamisessa sekä kululasku- 

jen käsittelyyn liittyvien rutiinien yksinkertaistamisen tarve, ovat synnyttäneet niin uusia 

palvelutuotteita kuin myös uusia palvelua tarjoavia yrityksiä. Kasvanutta palvelujen tarjontaa 

voidaan pitää myös eräänlaisena osoituksena siitä, että autoasioihin ja etenkin yritysautoihin 

liittyviin kustannuksiin ollaan entistä suuremmassa määrin kiinnittämässä huomiota. Yhteistä 

näille autokannan hallintaa helpottaville palveluille on se, etteivät yritykset, joiden autot ovat 

omarahoitteisia, pääse niistä hyötymään. Ja vaikka yritykseen hankittaisiinkin vain leasingra- 

hoitteisia autoja, eivät nämä autokannan hallintaa helpottavat palvelut kuitenkaan yksin pysty 

edesauttamaan tehokkaalle autokannan hallintapalvelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
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Huoltoleasing

Huoltoleasing voidaan nähdä autokannan hallintaa helpottavana palveluna, sillä huoltoihin 

liittyvien kululaskujen määrä vähenee yrityksessä (laskujen käsittelytyö ja sen aiheuttamat 

kustannukset alenevat) eikä alennussopimuksia useisiin korjaamoihin tarvitse neuvotella. 

Myös yritysautoista aiheutuvien kustannusten budjetoiminen helpottuu, koska sovittu kiin

teähintainen leasingvuokra kattaa sekä autojen pääoma- että lähes kaikki huoltokustannukset. 

Monet yritykset ovatkin valinneet huoltoleasingrahoitteiset autot juuri kustannusten hallin

tatyön helppouden johdosta, vaikka yrityksessä tehdyt investointilaskelmat muutoin puol- 

taisivatkin omarahoitteisten autojen hankintaa. Huoltoleasingautot eivät kuitenkaan täysin 

poista huoltolaskujen käsittelytyön merkitystä, sillä huoltoleasing -sopimukseen sisältyvät 

vain normaalista auton käytöstä aiheutuvat huolto- ja korjaustyöt. Lisäksi yritys saattaa 

vahingossa maksaa itse huoltoleasing -sopimuksen piiriin kuuluvan huoltolaskun, mikäli 

kontrollia laskujen tarkastuksen suhteen ei yrityksessä ole ja merkkikorjaamo tai muu kor

jaamo on "vahingossa" osoittanut laskun väärään osoitteeseen.

AFL-leasing Oy (ent. Shell-leasing)

A FL-leas ing ostaa asiakkaillensa menevät autot omaan taseeseensa (volyymiostoihin perustu

vat edulliset hankintasopimukset maahantuojien kanssa) ja rahoittaa ne asiakkaan valitseman



leasingmuodon mukaisesti, sovituksi sopimuskaudeksi. Yrityksen osuus Suomen leasing- 

markkinoista on noin 10 prosenttia. AFL-leasingin tarjoama palvelu on kattavampaa kuin 

tavallinen esim. maahantuojan kautta hankittu huolto- tai rahoitusleasing. AFL-leasingin ra

hoittamiin autoihin on ollut helppo kytkeä, leasinsopimusten päätymisten tai purkaantumisten 

yhteydessä esiintyvien yli- ja alikilometrien hyvitysten ja veloitusten, kompensoiminen yri

tyksen autojen kesken. Kilometriveloitusten ja -hyvitysten kompensoiminen em. tilanteissa on 

tosin mahdollista myös piirimyyjien/maahantuojien kautta suoraan hankittuihin leasingautoi

hin, mutta se edellyttää yritykseltä autojen hankinnan merkkikohtaista keskittämistä. AFL- 

leasingin kautta hankituissa autoissa yli- ja alikilometrien kompensoiminen voi tapahtua 

automerkistä riippumatta.
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AI - kortti

AI - kortti on Kansallisrahoitus (Kanra) Oy:n hallinnoima maksuväline, jolla voidaan maksaa 

auton polttoaine-, pesu-, tarvike-, varaosa- sekä huolto- ja korjauskuluja riippumatta os topai- 

kasta. Kortin on mahdollista saada vain, jos auto on Kanran rahoittama rahoitus- tai huol- 

toleasingauto. Sen käyttö helpottaa laskujen maksamisen aiheuttamia rutiineja, sillä Kansal

lisrahoitus maksaa kululaskut yrityksen puolesta ja laskuttaa ne yhdistelmälaskulla sovituin 

väliajoin. Kulujen kirjaaminen helpottuu, koska laskussa on mahdollista kirjata kustannukset 

kustannuspaikkakohtaisesti (yhdistelmälaskussa siten vähemmän kirjattavia tapahtumia kuin 

normaalissa laskussa). Lisäpalveluna yritys saa myös kustannuspaikka- ja autokohtaisia kus- 

tannusraportteja käyttöönsä. Palvelun huonona puolena on kuitenkin se, että esim. huolto- 

laskujen tarkastaminen on mahdotonta, sillä Kanran yhdistelmälaskussa ei näy normaalin 

huoltolaskun sisältämää työ- ja varaosakohtaista kuluerittelyä. Tarjottavaa palvelua voi

daankin nykyisessä moudossaan pitää lähinnä Kanran huoltoleasingrahoitteisille autoille 

suunniteltuna.

Suomen Autopalvelu Oy

Suomen Autopalvelu (SAP) on Neste Oy:n ja Suomen Asiakasrahoitus Oy:n (SAR) omistama 

hankinta- ja palveluyritys, joka perustettiin vuonna 1993. SAP tarjoaa yritykselle huoltoleas-



ing-leasingrahoitteisia autoja hieman edullisempaan hintaan, kuin esim. piirimyyjät ja muut 

rahoitusyhtiöt (alemmat hinnat voivat perustua joko markkinoilletulon vauhdittamiseksi 

"poljettuihin" hintoihin tai suuriin volyymiostoihin). SAR toimii sopimusten rahoittajana ja 

hallinoijana. SAP tarjoaa yritysten käyttöön myös Nesteen yritysluottokortit, valmiiksi neu

voteltuine alennuksineen, polttoaine- ja tarvikeostoja varten sekä haluttaessa myös kil

pailukykyiseksi hinnoitellun ryhmäkasko -autovakuutuksen kaikille SAP:n kautta hankituille 

autoille. Lisäksi asiakas saa käyttöönsä kirjalliset toimintaohjeet koskien auton tilausta, toimi

tusta, ylläpitoa ja takaisin luovutusta sekä erilaisia autokanta- ja kustannusraportteja toimitet

tuna sovituin välein. SAP veloittaa asiakkaitaan kuukausittaisilla yhdistelmälaskuilla (sis. 

leasingvuokrat, mahdolliset autovakuutusmaksut, Nesteen kortilla tehdyt ostot sekä SAP:n 

mk/auto/kk palvelumaksut, ryhmiteltynä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla), jotka se myös 

päivittää palvelua ostavan yrityksen käyttöön tarjoamaansa seurantarekisteriin. Mikäli palve

lua ostava haluaa täyden hyödyn SAP:n tuottamasta palvelusta, edellyttää se yritykseltä 

kuitenkin sitoutumista yhteen öljy-yhtiön luottokortiin ja SAP:n kautta hankittaviin leasing - 

autoihin. Muiden hankintasopimusten pohjalta tehdyt ostot jäävät ilman seurantaa ja valvon

taa, ellei yrityksessä ole rinnakkaista erillisseurantajärjestelmää käytössään. SAP:n palvelu

tarjonta on kuitenkin huomattavasti kattavampaa verrattuna muihin edelläesitettyihin palve

lumuotoihin.
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5.5.2 Vendorisoitu palvelu

Vaikka edellisessä kappaleessa esitettiinkin monia autokannan hallintapalvelun os- 

tovaihtoehtoa puoltavia tärkeitä seikkoja, liittyy palvelun ostamiseen myös eräitä riskiteki

jöitä. Periaatteessa ne ovat aivan samoja kuin kappaleessa 2.4.2 käsitellyt, yrityksen toimin

taa tukevan palvelun ostamiseen liittyvät riskit. Varsinaisina riskitekijöinä autokannan hallin

tapalvelun ostovaihtoehdon osalta voidaan kuitenkin pitää vain palvelua tarjoavan yrityksen ja 

sen henkilöstön ominaisuuksien yliarviointia sekä mahdollista ristiriitaa asiakkaan toiveiden 

ja palveluyrityksen tavoitteiden välillä, sillä esimerkiksi palvelun laatua ja hintaa voidaan 

kappaleessa 5.4 esitetyin menetelmin kontrolloida. Autokannan hallintapalvelun yksinkertais

esta luonteesta, verrattuna esimerkiksi yritykselle strategisesti merkittäviin toimintoihin, 

johtuen, ei oman tietotaidon katoamista voida myöskään pitää varsinaisena riskitekijänä, 

etenkin kun yrityksillä on mahdollisuus käyttää autokannan hallintaan erikoistuneita konsult-



teja sisäisen palvelutuotannon jälleenrakentamisessa. Autokannan hallintapalvelun siirtoa ulk

opuolisen palveluntarjoajan tuotettavaksi voidaan siten pitää erittäin varteenotettavana 

vaihtoehtona, varsinkin kun tätä palvelua on tarjolla myös Suomessa:

Yritysautopalvelu (YAP) Oy tarjoaa asiakkailleen oman alansa eli autokannan hallinnan 

erikoisosaamista. Yrityksen tuottama palvelu on kokonaispalvelua, joka kattaa kaikki esitetyt 

autokannan hallintaan liittyvät tehtäväalueet aina autojen ja niihin liittyvien oheistuottei

den/palvelujen hankinnasta yritykseen saapuvien kululaskujen syöttöön, YAP: n käyttämään 

CarMaster -erilliseurantajärjestelmään. YAP:n ja sen asiakkaiden välinen suhde perustuu 

sopimukseen ja yrityksen toimintaa asiakasyrityksissä on käytännössä vaikea edes hahmottaa 

ulkopuolisen tuottamaksi palveluksi. YAP:llä onkin sopimukseen ja luottamukseen perustuva 

vastuu asiakasyrityksen autokannan hallinnan tehokkuudesta. Autokannan hallintapalvelun 

YAP:lie vendorisoineita yrityksiä on tällä hetkellä kaksi: Hewlett-Packard Oy ja Huoneis

tomarkkinointi Oy, joiden autokannan koko on keskimäärin 250. Nykyisessä muodossaan eli 

kokonaispalvelua tuottavana palveluyrityksenä YAP on toiminut vuodesta 1993.

YAP:n tarjoama palvelu on riippumatonta asiakasyritysten valitsemista autoinvestointien ra- 

hoitusmuotovaihtoehdoista sekä autoihin ja niihin liittyvien oheistuotteiden/palvelujen hankin

takanavista. Palvelu rakennetaankin räätälöitynä aina kunkin asiakasyrityksen erillistarpeita 

vastaavaksi. Se tuotetaan osittain palvelua ostavan yrityksen tiloihin rakennetussa palvelupis

teessä (kulukirjaukset ja muut rutiinit) sovittuina palvelupäivinä, mutta palvelupakettiin kuu

luu myös 24 h/vrk. tarjolla oleva puhelinpalvelupäivystys. Yritysautopalvelulla on valmiiksi 

neuvoteltuja alennussopimuksia eri toimittajien kanssa ja se pystyy tehokkaasti hyödyntämään 

myös linjasiirtoyhteyksiä mm. öljy-, vakuutus- ja puhelinyhtiöiden kanssa. Vaikka linjasiir- 

roilla mahdollistetaankin palvelun edullinen tuottaminen (säästöt laskujen käsittelyyn vievässä 

ajassa), hyötyy asiakasyritys myös esimerkiksi puhelinyhdistysten/Telen erikoisalennuksista 

(esim. Tele:llä -2% kaikista puhelinlaskuista, joiden laskutus tapahtuu lnjasiirtoyhteyden 

kautta).

Sen lisäksi, että vendorisoimalla autokannan hallintapalvelun tuottaminen YAP.n hoidet

tavaksi, asiakasyritykset pystyvät keskittymään paremmin omiin ydinbusinessalueisiinsa, saa

vutetaan myös muita etuja. Toiminnallinen joustavuus erilaisissa muutostilanteissa kasvaa, 

sillä YAP pystyy sopeuttamaan tuottamansa palvelun määrää asiakasyrityksen autokannan
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koon mukaan. Asiakasyrityksen autokannan koko ja sen vaihtelu on huomioitu myös Yri- 

tysautopalvelun hinnoittelussa, jonka perusteena on aina mk/auto/kk. YAP:llä on kiinteät 

suhteet autojen ja niihin liittyvien oheistuotteiden/palvelujen toimittajiin sekä alan tut

kimuslaitoksiin (esim. Autoalan Tutkimuskeskus Oy) ja sillä on käytössään mm. Autodata 

Oy:n tuottama vaihtoautojen hinnanmuodostumista seuraava rekisteri. Näiden, sekä myös 

muilta asiakasyrityksiltä (YAP tekee myös konsulttitoimeksiantoja muille asiakasyrityksille) 

keräämänsä kustannustietouden kautta yritys pystyy tarjoamaan asiakasyrityksilleen laajem

paa asiantuntemusta yritysautoiluun liittyvissä kysymyksissä.

Ulkomailla YAP:n kaltaisia, lähes vastaavanlaatuista palvelua tarjoavia yrityksiä on ollut 

yritysten käytettävissä jo useita vuosia. Esimerkkinä voidaan mainita mm. Ruotsissa toimiva 

Svensk Vagnparks finans Ab sekä Yhdysvaltalainen PHH Corp., jonka tytäryritykset sijaitse

vat Iso-Britanniassa, Irlannissa, Kanadassa, Saksassa ja Ranskassa. Näiden yritysten tarjoama 

palvelu on YAP:n tuottaman palvelun tavoin pitempiaikaiseen sopimukseen perustuvaa ja ri

ippumatonta asiakasyritysten valitsemista autoinvestointien rahoitusmuotovaihtoehdoista 

(tosin ne tarjoavat asiakkailleen myös yritysautoinvestointien rahoitusta, mikä elementti 

YAP:n palvelutarjonnasta puolestaan puuttuu) sekä käytännössä myös autoihin ja niihin liit

tyvien oheistuotteiden/palvelujen hankintakanavista; molemmat yritykset ovat esim. tehneet 

erillissopimuksia niin alennuksista kuin myös laskutusrutiineista lähes kaikkien suurimpien 

öljy-yhtiöiden kanssa. Em. yritykset tuottavat autokannan hallintapalvelua asiakasyrityk

silleen juuri siinä laajuudessa kuin asiakas itse haluaa. PHH:n ja Svensk Vagnparksfinanssin 

toiminnasta kertovien esitteiden ja muun lähdemateriaalin perusteella on kuitenkin mahdo

tonta sanoa kuinka suuret valmiudet niillä on kokonaisvaltaisesti ulkoistettavan autokannan 

hallintapalvelun tuottamiseen.
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6 CASE VALIO
76

6.1 Case-tutkimuksen taustaa

Valion autokannan hallinnan ja sen kehittämismahdollisuuksien selvitys- ja analysointityö 

käynnistyi elokuussa 1993. Tutkimus alkoi varsin kattavalla peruskartoituksella, jonka tarkoi

tuksena oli selvittää miten autoasioita Valiossa hoidetaan ja mitkä ovat yritysautoilun kustan

nukset. Lähtökohtana peruskartoitustyölle oli nykyisen toimintamallin ja -tapojen mahdol

listen heikkouksien ja epäkohtien paikallistaminen.

Tutkimuksen case-osan tarkoituksena on antaa tutkimuksen toimeksiantajalle mahdollisimman 

selkeä kuva Valion tämän hetken autoasioista ja niiden hoidosta, listata eri osa-alueiden ke

hitysmahdollisuudet sekä antaa ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

6.1.1 Tehdyt rajaukset

Valion nykyiset autokannan hallinnointiin liittyvät tehtävät on pääsääntöisesti pyritty ku

vaamaan varsin karkealla tasolla. Käytännön yksityiskohtiin ei muutamaa poikkeutta lu

kuunottamatta ole katsottu aiheelliseksi puuttua. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja sen 

pohjalta tehtävien toimenpidesuositusten esittäminen ovat olleet case-tutkimuksen keskeisim

piä tavoitteita. Tutkimuksessa on lisäksi tarkasteltu pääosin vain emoyhtiön autokannan hal

lintaa. Tytär- ja osakkuusyritysten vastaava tarkastelu on tutkimuksen laajuudesta johtuen 

jouduttu jättämään tutkimuksen kirjallisen osuuden ulkopuolelle. Samaisesta syystä johtuen 

keskityttiin tutkimuksessa yrityksen kevyen henkilökuljetuskalustokannan (henkilö- ja paketti

autot) hallintakysymyksiin, vaikka myös raskaan kuljetuskalustokannan (kuorma-autot) hal

lintaan ja suoriin kustannuksiin liittyvät kysymykset olisivat olleet jo pintapuolisenkin tar

kastelunkin perusteella tarpeellisia selvittää (tosin liitteessä 1 on, yrityksen pyynnöstä 

johtuen, karkealla tasolla kuvattu Valion raskaasta kuljetuskalustosta aiheutuvia huolto- ja 

korjauskustannuksia verrattuna yrityksen ulkopuolisille jakelijoille maksettuihin, tariffinmu- 

kaisiin huolto-ja korjauskustannusten p/ajokilometri -veloituksiin).



Autokantaan liittyviä suoria kustannuksia on tässä tutkimuksessa jouduttu käsittelemään 

eräiltä osin varsin epätarkalla tasolla, sillä Valion yritysautokannan keskeiset perustiedot 

(kannan rakenne- ja kustannustiedot) sisältävä Kuljetuskaluston seurantajärjestelmä (KKS) 

osoittautui tutkimuksen aikana erittäin puutteelliseksi niin ylläpidon kuin myös itse ohjelman 

teknisen toimintakyvyn suhteen. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu autokantaan liittyviä 

pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannuksia ainoastaan vuoden 1993 osalta, sillä ko. perustiedot 

saatiin kerättyä KKS:stä ja kirjanpidon laskentajärjestelmän erillisseurannasta vain tältä vuo

delta.
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6.1.2 Yrityskuvaus

Valio Oy on 51 suomalaisen osuusmeijerin omistama yritys, joka markkinoi maitoa, mai

tovalmisteita ja muita elintarvikkeita kotimaassa ja ulkomaille. Tuotevalikoima ulottuu mai

dosta ja juustosta jäätelöön, jogurttiin ja jälkiruokiin.

Yritys perustettiin tämän vuosisadan alussa hoitamaan osuusmeijereiden voin vientiä ulk

omaille. Vuosien saatossa yrityksestä on kasvanut merkittävä elintarvikealan yritys, jonka 

konserniliikevaihto vuonna 1993 oli 8 625 Mmk (emoyhtiöllä 7 942 Mmk). Henkilöstöä yri

tyksen palveluksessa oli ko. vuonna keskimäärin 3 3234 (emoyhtiössä 2 636). Yritys tunne

taan kotimaan lisäksi ulkomailla. Menestynein vientituote on emmental, jolla on vahva 

markkina-asema Yhdysvalloissa ja Belgiassa.

Valio Oy, tytäryhtiöt ja Valion osakasmeijerit muodostavat Valioryhmän. Maitoa näille to

imittaa 30 800 maidontuottajaa. Valioryhmän osuus Suomen maidontuotannosta on 85 % ja 

jalostuksesta 90 %.

Yhtiössä eletään tällä hetkellä suurten muutosten keskellä, sillä Valioryhmä on organisoi

massa sisäistä työnjakoaan uudelleen. Markkinoinnin, myynnin ja jakelun lisäksi osakasyri- 

tysten teollisuus yhdistetään Valio Oy:öön. Työnjakoon liittyvien haasteiden lisäksi yrityk

sellä on myös muita haasteita: Sisäisistä ja ulkoisista paineista erityisesti Valion kilpailijoita 

raskaampi kustannusrakenne, vientituen väheneminen sekä kilpailun koveneminen yhdessä



EY/ETA-kuvioiden kanssa antavat omat impulssinsa kilpailukyvyn kehittämisen vaatimuksiin 

ja edellytyksiin. Kustannustehokkuuden edistäminen sekä turhien kustannusten leikkaaminen 

ovatkin olleet uuden toimitusjohtajan avainsanoja Valion toiminnan kehittämiseksi.
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6.2 Valio Oy:n autokanta ja sen rakenne

Valio Oy:n ajoneuvokanta muodostuu (tilanne 31.12.1993) 240 henkilö- ja pakettiautosta 

sekä 107 kuorma-autosta. Ns. osastoautoja eli vara-autoja, virka-autoja ja lähettitoiminnassa 

käytettäviä henkilö- ja pakettiautoja yrityksellä oli käytössään 36 kpl. Puhtaita työsuhde- 

autoja yrityksen yritysautokannasta oli 205 kpl. Näistä 111 oli vapaan autoedun autoja ja 93 

käyttöetuautoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty Valion yritysautojen jakaantuminen 

Pitäjänmäen toimintakeskuksen (Valion hallinnollinen keskus), tuotantolaitosten sekä 10 alue- 

tulosyksikön kesken. Taulukosta puuttuu 2 yrityksen leasing-rahoitteista, toimintakeskuksessa 

sijaitsevaa autoa (vapaanedun- ja osastoauto).

Taulukko 3. Valion yritysautojen määrät eri toimintayksiköissä (tilanne 31.12.1993)

Vapaaetu Käyttöetu Osastoauto Yhteensä
Toimintakeskus 78 12 12 102
Tuotantolaitokset 13 8 8 29
Riihimäki ATY 1 8 9
H:ki ATY 3 11 3 17
Kouvola ATY 1 7 2 10
T:re ATY 3 4 2 9
T:ku ATY 2 7 3 12
Jikylä ATY 3 9 1 13
Kuopio ATY 1 9 10
Seinäjoki ATY 1 5 2 8
Joensuu ATY 1 2 3
Oulu ATY 3 11 2 16
Kaikki yhteensä 110 93 35 238



Osastoauto
15%
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Käyttöetu 
39 %

Vapaaetu 
46 %

Kuva 4. Valion yritysautojen jakaantuminen käyttöluokittain

Oulu KiLa yhteensä 
7 %

J:kylä KiLa yhteensä 
14 %

H ki KiLa yhteensä 
79%

Kuva 5. Valion yritysautot yrityksen kirjanpito- ja laskentayksiköissä

Pääosa eli n. 80 prosenttia henkilö- ja pakettiautokannasta sijaitsee eteläisessä Suomessa 

(tampere - kouvola -akselin eteläpuolella eli alueella, jonka kirjanpidollisena pääyksikkönä 

toimii Helsinki). Lähes kaikki (kaksi leasingrahoitteista autoa) emoyhtiön autot ovat omara

hoitteisia, yrityksen omaan taseeseen ostettuja. Vuonna 1993 yritykseen hankittiin 80 yri

tysautoa, joiden keskihinnaksi saatiin 115 000 mk. Valion uusautoinvestoinnit olivat ko.



vuonna siten n. 9,2 miljoonaa markkaa mikä vastaa n. 6 prosenttia yrityksen kokonaisin- 

vestoinneista (emoyhtiön kokonaisinvestoinnit vastaavana vuonna n. 150 milj. markkaa). 

Yritykseen hankituista autoista 79 oli henkilöautoa ja yksi pakettiauto. Autokannan koko 

säilyi ko. vuoden aikana lähes muuttumattomana, sillä vastaavana aikana yrityksestä myytiin 

74 henkilö- ja 4 pakettiautoa. Kannan kiertonopeudeksi saatiin näinollen 3 vuotta. Todel

lisuudessa se on hieman suurempi, sillä ostettujen autojen lukumäärään sisältyy 7 meijereiltä 

Valiolle käytettynä siirtynyttä henkilöautoa.

Valion autokannan on arvioitu kasvavan lähitulevaisuudessa, sillä yrityksessä aiemmin sallit

tua, oman auton käyttöä työajoissa ilman kilometrirajoitteita, rajoitettiin vuoden 1993 aikana; 

yli 18 000 kilometriä työajoa vuosittain ajavat valiolaiset joutuvat siirtymään työsuhdeauton 

käyttöön (käyttöetu) ja näitä henkilöitä on arviolta 38 kpl. Myös meijerifuusioiden yhteydessä 

Valion autokanta tulee kasvamaan, sillä yritykseen siirtyy autoetuun oikeutettuja työntekijöitä 

autoineen. Em. muutokset nostanevatkin Valion autokannan koon arvioilta 300 yritysautoon.

Valion tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallinnassa oli 31.12.1993 yhteensä 75 ajoneuvoa, joista 

Valio Biotuotteilla 2, Kuivamaidolla 5, Valio Datalla 37 ja Valio Tekniikalla 31. Lähes 

kaikki em. yritysten autoista oli rahoitettu leasingrahoituksella.

80

6.3 Yritysautoilusta Valiolle aiheutuvat suorat kustannukset

Yritysautoihin liittyvät suorat kustannukset muodostavat Valiolla huomattavan vuosittaisen 

menoerän. Karkeasti laskettuna Valiolla oli vuonna 1993 sitoutunut lähes 15 milj. markkaa 

yritysautoilusta aiheutuvina suorina kustannuksina. Yrityksen liikevaihtoon verrattuna summa 

on pieni (n. 2 promillea emoyhtiön liikevaihdosta), mutta toisaalta on myös huomioitava 

yrityksen toiminnan luonne.

Tarkkojen laskelmien esittäminen yritysautoilun sitomista vuosittaisista suorista kustannuksis

ta ei Valion kohdalla ollut mahdollista, sillä käyttö- ja ylläpitokustannuksista arviolta vain 

puolet oli kirjattu yrityksen autokustannusten seurannassa käytettävään erilliseurantajär- 

jestelmään. Tutkimuksen aikana nämä järjestelmään kerääntymättömät kulut (rekisteröinti- ja



katsastusmaksuja lukuunottamatta, jotka esitettävässä laskelmassa on jouduttu arvioimaan) 

jouduttiinkin lasku laskulta viemään tutkijan käytössä olleeseen CarMaster seurantajär

jestelmään. CarMasteriin syötettiin myös Valion omaan seurantajärjestelmään kerätyt Valion 

autokannan perustiedot (autot merkeittäin, malleittain, hankinta- ja myyntihinnat 

päivämäärineen, käyttäjät kustannuspaikkoineen, jne) sekä käyttö- ja ylläpitokustannukset, 

sillä Valion oma seurantajärjestelmä ei esimerkiksi CarMasterin tavoin pysty tuottamaan eri

lasia kuluvertailuraportteja. Kaikkia kuluja ei yrityksestä huolimatta kuitenkaan onnistuttu 

saamaan CM:iin, sillä osasta kululaskuista puuttui sekä auton käyttäjän nimi että auton 

rekisteritunnus eli ts. oli mahdotonta tietää mille autolle ko. kustannukset kuuluivat. Esitet

tävät lukuarvot vastaavat kuitenkin lähes toteutuneita, sillä "ohimenneiden" laskujen osuus oli 

varsin pieni.

Pääomakustannuksia arvioitaessa on hankintahinnaksi otettu vuoden 1993 yritykseen ostettu

jen uusien autojen nettohankintahintojen keskiarvo (n. 115 000 mk). Laskennalliseksi pitoa- 

jaksi ja jälleenhankinta-arvoksi on laskentateknisistä syistä johtuen otettu 3 vuotta ja 44 % 

(saatu vuoden 1993 aikana myytyjen, yli vuoden käytössä olleiden autojen suhteutetuista ar

voista, kun toteutunut ka pitoaika oli 39 kk ja toteutunut ka jälleenmyyntiarvo% 42). 

Laskelmassa on huomioitu muös EVL:n vuotuiset maksimipoistot (30 %). Sotu-kus- 

tannuslaskelma puolestaan on bruttohankintahintapohjainen, sillä autoedun verotusarvo 

määräytyy suoraan sen perusteella. Laskelmassa on huomioitu autoedun muoto 

(käyttö/vapaa) suhteessa ko. edunsaajien määrään ja kerrottu vuotuiset yhteenlasketut vero

tusarvot sotu-maksukertoimella (Valiolla 0,36). Esitetyissä lukuarvoissa ei ole huomioituna 

yrityksen sisäistä korkokantaa eikä myöskään verovaikutusta.

Kuluerittäin tarkasteltuna olivat vuoden 1993 aikana arvioidut toteutuneet kustannukset 

seuraavat:
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- autojen hankinnasta aiheutuneet pääomakustannukset: [(115 000 x 0,7 X 0,7 x 

0,7) - (115 000 x 0,44)] x 240 = n. 10 055 600 mk,

- huollot ja korjaukset (työ, varaosat, tarvikkeet), pesut, voiteluaineet ja renkaat: 

yhteensä n. 1 540 000 mk,



- moottoripolttoaineet: yhteensä n. 1 551 000 mk,

- vakuutukset (liikenne- ja autovakuutukset): yhteensä n. 384 000 mk,

- rekisteröintimaksut: 80 x 60 = 4 800 mk,

- katsastusmaksut: n. 200 x 100 = 20 000 mk sekä

- haltijoiden/käyttäjien sotu-kustannukset: [(111 x 3050) + (93 x 2820)] x 12 x 

0,36 = 2 595 499 mk.

Kaikki yhteensä: 14 764 899 mk eli 61 520 mk/auto
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6.4 Autokannan hallinnan nykyinen toimintamalli

Valion autoasioiden käytännön hoitotyötä ohjaa yrityksen autopoliti ¡kasta laadittu kirjallinen 

ohjesääntö, jota päivitetään, pääasiassa autokannan hallinnan vastuuhenkilöiden esityksestä, 

aina tarpeen mukaan. "Autoetuohjesääntö" on hallituksen/johtoryhmän hyväksymä ja se 

määrittelee auton hankintaan, vaihtoautojen myyntiin, autojen käyttöön ja ylläpitoon 

(käyttäjän vastuut ja velvoitteet), rekisteröintiin, vakuutusten ja vahinkotapahtumien hoitoon, 

luottokorttiasioihin sekä kustannusseurantaan liittyvän toimintatavan. Ohjesääntö on selkeä ja 

yrityksen autoetupolitiikkaa erittäin yksityiskohtaisesti kuvaava. Se on autoedun omaavien 

henkilöiden luettavissa ja ohjesäännön noudattamisesta on eräitä kohtia lukuunottamatta 

pidetty kiinni.

Pääasiallinen autoasioiden hoito on keskitetty Pitäjänmäen toimintakeskuksessa toimivalle 

ostotoiminnoille. Ostotoiminnoille on autoetuohjesäännön mukaan määritelty seuraavat te

htävät:

-Autojen hankintasopimukset ja hankinta,

-vaihtoautojen myynti,
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-rekisteröinti ja lupa-asiat,

-vakuutukset ja vahinkoasiat,

-luottokorttiasiat,

-huolto- ja korjaussopimukset,

-yhteydet viranomaisiin,

-kustannusseuranta sekä

-autoetua koskevien verotietojen ilmoittaminen palkkalaskentaan.

Autoasioiden käytännön hoidon avainhenkilöitä ovat apulaisostopäällikkö Asko Kiiski, osas

tosihteeri Kaija Haaka, ostaja Sinikka Vuorinen, ostopäällikkö Jouko Pönkänen, materiaali- 

palvelujohtaja Lars Rask sekä 10 aluetulosyksikön jakelupäälliköt. Autojen hankintasopimuk

set ja hankinta, vaihtoautojen myynti, vahinkoasiat, luottokorttiasiat, huolto- ja korjaus- 

sopimukset (Helsingin aluetulosyksikön ja toimintakeskuksen autot), yhteydet viranomaisiin 

sekä autoetua koskevien verotietojen ilmoittaminen palkkalaskentaan ovat pääasiallisesti Asko 

Kiisken vastuulla, mutta myös Sinikka Vuorinen hoitaa niitä tarvittaessa. Valion autojen re

kisteröintiin, luovutusasiakirjojen ja muiden lupa-asioiden sekä vakuutusten ottamiset ja irti

sanomiset puolestaan kuuluvat Kaija Haakan tehtäviin. Lars Rask vastaa moottoriajoneu- 

vovakuutusten vuosisopimuksista sekä laatii yhdessä Jouko Pönkäsen kanssa yrityksen 

autopolitiikan ohjesäännön muutosesitykset esitettäväksi yrityksen ylimmälle johdolle. Öljy- 

yhtiöiden kanssa käytävät alennussopimusneuvottelut sekä yhteydenpito tärkeimpiin autoto- 

imittajiin ovat perinteisesti olleet Jouko Pönkäsen vastuulla. Jakelupäälliköt vastaavat aluetu- 

losyksikköjensä yritysautojen kululaskujen tarkastamisesta ja hyväksymisestä, vahinkoasioi- 

den hoidosta sekä huolto- ja korjausliikkeiden kanssa tehtävistä alennussopimuksista.

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty autokannan hallintaan liityvien tehtävien hoitoa Valiolla 

eri tehtäväalueittain sekä esitetty nykyisessä toimintamallissa havaittuja puutteita ja epäko

htia.



6.4.1 Hankinta- ja realisointi
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Yritysautot

Valioon hankitaan vuositasolla lähes 100 autoa (tytär- ja osakkuusyritykset mukaanlukien). 

Autoetuun oikeutetun henkilön saatua esimieheltään luvan uushankintaan tai vaihtoon, toimit

taa ao. henkilö merkki-, malli-, väri- jne. -toiveilla sekä esimiehen hyväksymismerkinnöillä 

varustetun autotilauslomakkeen ostotoimintoihin Asko Kiiskelle. Jokaisen hankinnan yhtey

dessä pyydetään tarjoukset kolmelta toimittajalta. Vaihtoautoja tarjotaan lähes poikkeuksetta 

myyntiin vain niille (hlökunnan ostomahdollisuutta lukuunottamatta) autoliikkeille, mistä on 

pyydetty tarjous uudesta autosta. Eli vanhan auton myynti on ollut kytkettynä uuden auton 

hankintaan ja ostopäätöksen on ratkaissut maksettavan "välirahan" suuruus. Varsinaisen 

ostopäätöksen tekee Asko Kiiski, lukuunottamatta tytär- ja osakkuusyritysten autohankintoja. 

Näiden yritysten autohankintoja koskevat tarjoukset toimitetaan Kiisken välityksellä yritysten 

ao. vastuuhenkilöille, joiden harkinnassa lopullinen päätös hankinnasta on. Valio Data ja 

Valio Tekniikka sekä Valion muut tytäryritykset hoitavat itsenäisesti kaikki muut autoasioi- 

den hoitoon liittyvät tehtävät.

Uusien autojen hankinta on Valiolla varsin aikaavievää toimintaa (kolme tarjousta/jokainen 

hankittava auto eli n. 300 joko kirjallista tai suullista tarjouspyyntöä). Lisäksi uusi auto on 

saatettu hankkia kalleimmalta toimittajalta, mikäli ko. liike on tarjonnut vanhasta autosta 

parhaimman hyvityksen. Myös vaihdettavien autojen realisointi vie aikaa, sillä lähes jokainen 

ostajaehdokas haluaa nähdä auton ennen sen ostamista ja "näyttöaikojen" järjestäminen ei 

aina onnistu hetkessä.

Huollot ja korjaukset

Valion yritysautot korjataan ja huolletaan pääasiallisesti merkkikorjaamoilla ja usein vielä 

samassa liikkeessä, mistä auto on yritykseen ostettukin. Huoltojen ja korjausten sisältämistä 

tärkeimmistä varaosista on vuosittain pyydetty satunnaisia tarjouksia eri merkkikorjaamoilla 

(ts. piirimyyjiltä yritysautojen hankintaan liittyvien vuositarjouspyyntöjen yhteydessä). 

Lisäksi on suullisesti sovittu muutamien keskeisten toimittajien kanssa yleisalennuksista var



aosien ja tarvikkeiden hintoihin. Paikallisia alennussopimuksia ovat Kiisken ja Pönkäsen 

lisäksi satunnaisesti neuvotelleet myös aluetulosyksiköiden jakelupäälliköt muutamaa poik- 

keutta lukuunottamatta.

Valiossa suoritetun kululaskujen tarkastuksen yhteydessä havaittiin seuraavia epäkohtia li

ittyen huolto- ja korjauspalvelujen hankintaan: Alennussopimusten joko osittainen tai täydel

linen puuttuminen, neuvoteltujen alennussopimusten alhainen taso, laskutuslisien hyväksymi

nen kaikkiin kululaskuihin sekä maksuaikojen lyhyys. Lisäksi yrityksen autoja on viety huol

toon periaatteella "pistäkää kuntoon"; merkkikorjaamojen laskuttamat tekemättömät työt sekä 

autojen kuntoon nähden ylimitoitetut huollot olivat osittain myös tästä toimintatavasta johtu

via seurannaisvaikutuksia. Merkkikorjaamoissa oli teetetty myös kalliita sisä- ja ulkopesuja, 

vaihdettu tuulilaseja sekä ostettu lähes normaalihinnoilla erikoisrenkaita ja -vanteita.
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Moottoripolttoaineet

Moottoripolttoaineita ovat Valiolle viime vuosina toimittaneet pääasiassa Neste ja Shell. 

Yhteistyön pohjana ovat olleet ostotoimintojen neuvottelemat kirjalliset alennussopimukset, 

joita on tarkistettu lähes vuosittain. Osasto- ja vapaan autoedun omaavien henkilöiden autoi

hin liittyvät polttoaine, pesu ja muut tarvikeostot onkin pääsääntöisesti suoritettu em. toimit

tajayritysten yritysluottokorteilla ja toimittajat ovat noudattaneet sovittuja alennuksia. Vuoden 

1993 aikana työsuhdeautoilijoilla oli käytössään myös Esson yritysluottokortteja (13 kpl). 

Esson kanssa ei kuitenkaan ollut sovittuna alennussopimusta, minkä johdosta näitä kortteja 

käytettäessä maksettiin 27 p/litra "ylihintaa" (verrattuna Nesteen kanssa tehtyyn alennus- 

sopimukseen) polttoaineista. Lisäksi yritykseen on ostettu polttoaineita myös Eurocard- 

luottokorteilla. Ulkomailla tapahtuvat polttoaineostot ko. kortilla ovat ymmärrettäviä, mutta 

kotimaassa tapahtuneissa ostoissa on menetetty alennukset.

Moottoriajoneuvovakuutukset

Valio Oy:n moottoriajoneuvokannan vakuuttaja on jo useiden vuosien ajan ollut Tapiola- 

yhtiöt. Vakuutusyhtiöitä on Lars Raskin ja Jouko Pönkäsen toimesta edellisen kerran kilpailu-



tettu v. 1992, mutta tarjousten laadinnassa ja valintaa tehtäessä ei otettu huomioon Valion 

autovahinkojen rakennetta (tyyppivahingot suuruusluokittain). Käytännössä se ei olisi ollut 

edes mahdollistakaan, sillä vahinkoilmoituksia ei autopolitiikan ohjesäännössä annetuista oh

jeista huolimatta ole toimitettu ostotoimintoihin saati sitten kerätty talteen edes yksikköjen 

jakelupäällikköjen toimesta. Vakuutussopimuksesta ei oltu tehty kirjallista, mikä aiheutti 

eräitä tulkinnallisia ongelmia tarkasteltaessa vakuutusmaksujen määräytymisperusteita sekä 

johti vakuutuksen kattavuutta koskevien epäselvyyksien syntymiseen (esim. kuuluvatko 

kaikki Valion tytär- ja osakkuusyritysten autot tehdyn vakuutussopimuksen piiriin?). Vakuu

tusyhtiön kanssa ei ollut myöskään sovittu vakuutusmaksujen palautusta ainapalautus - 

periaatteella, joten emoyhtiön autoista saatavia palutuksia oli Tapiolassa ohjattu tytäryritysten 

tulevia vakuutusmaksuja hyvittämään. Koska em. siirtoja ei vakuutusyhtiön toimesta 

dokumentoida, eikä niiden selvittäminen ollut myöskään Valiolla mahdollista, jäivät nämä 

virheet selvittämättä.
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6.4.2 Valvonta

Sen lisäksi, että jo edellämainittuihin "valohoito" -tapauksiin ei oltu yrityksessä tehokkaalla 

valvonnalla puututtu, ei Valiossa pääsääntöisesti ole valvottu myöskään autojen käyttäjille 

asetettujen velvoitteiden toteutumista, saati sitten autoihin liittyvien oheistuottei

den/palvelujen toimittajien kanssa tehtyjen hankinta- ja alennussopimusten noudattamista. 

Erityisesti yritysautojen huolto- ja korjaus- sekä moottoriajoneuvovakuutuslaskujen kohdalla 

tämä valvonnan puute oli selvästi havaittavissa.

Esimerkkinä merkkikorjaamojen yritykselle myöntämien alennussopimusten noudattamatta 

jättämisestä voidaan mainita Maanauto Oy:n ja Veho Oy:n laskuttamat huollot- ja korjaukset. 

Näiden yritysten korjaamoverkosto kattaa maan suurimmat kaupungit ja tekemällä alennus- 

sopimuksen yhden ketjuun kuuluvan liikkeen kanssa, pitäisi sen em. yritysten lupausten mu

kaan päivittyä asiakasyrityksen asiakasnumeron perusteella automaattisesti myös muihin yri

tyksen liikeisiin. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, sillä asiakasyrityksellä saat

taa olla jokaisessa ketjuun kuuluvissa liikkeissä jopa useita asiakasnumeroita. Ja koska alen

nussopimusten noudattamista ei Valiossa valvota, olivat useimmat em. toimittajille maksetut



laskut tarpeettomat suuria. Esimerkiksi 15 prosentin alennuksen (Maanauton myöntämä alen

nus % varaosien ja tarvikkeiden hinnoista) menettäminen yhden huoltolaskun osalta saattaa 

tuntua pieneltä summalta, mutta vuositasolla se merkitsee tuhansien markkojen menettämistä.

Tapiolan vakuutuslaskutus oli myös suoritettu virheellisesti vastoin sovittua. Vaikka osa vir

heellisistä vakuutuslaskuista perustuikin jo aikaisemmin mainittuun kirjallisen sopimuksen 

puuttumiseen, oli suurin osa havaituista virheistä vakuutusyhtiön omien järjestelmien puut

teellisuudesta ja selvistä laiminlyönneistä aiheutuneita. Tästä muutamia esimerkkejä: Valion 

kuorma- ja pakettiautojen autovakuutuksiin oli merkitty virheelliset omavastuut sekä niitä 

vastaavat "ylisuuret" vakuutusmaksut. Osa emoyhtiön liikennevakuutusmaksuista oli veloi

tettu normaalihintaisina ilman niille kuuluvaa, koko Valiolle yhtenäistä ja yli 50 % vakuu

tusmaksua pienentävää, bonusta (henkilö- ja pakettiautojen keskibonus). Ns. vapaina olevia 

traktoreiden, työkoneiden ja kuorma-autojen bonuksia ei oltu pyynnöistäkään huolimatta siir

retty näiden moottoriajoneuvojen uusille liikennevakuutuksille.Vakuutusyhtiön ympäri maata 

sijaitsevissa konttoreissa ei oltu tietoisia Valion henkilö- ja pakettiautojen liikennevakuu

tusmaksujen määräytymisestä keskibonus -järjestelmän mukaisesti, joten vahinkotapauksissa 

yritystä kehotettiin maksamaan tuhansienkin markkojen liikennevahingot itse; keskibonusjär- 

jestelmässä liikennevahingot vaikuttavat tuleviin vakuutusmaksuihin huomattavasti lievemmin 

kuin ns. tavallisessa autokohtaisessa bonusjärjestelmässä eli Valio tapauksessa korvaukset 

olisi ehdottomasti kannattanut hakea vakuutusyhtiöltä. Vakuutussopimuksen noudattamisen 

valvonnassa havaittu, markkamäärissä suurimpia menetyksiä yritykselle aiheuttanut, valvon

nan puute liittyi Valion tytär- ja osakkuusyritysten vakuutusveloituksiin: Esimerkiksi Valio 

Datan autoista suurin osa on vuosia ollut vakuutettuna lähes ilman alennuksia, vaikka myös 

niille olisi kuulunut em. yli 50 % alennus liikennevakuutusmaksuista. Vakuutusyhtiön lasku- 

tuslogiikan puutetta kuvaa erityisesti se, että osalle Datan autoista keskibonus oli myönnetty.

Muiden valvontaa vaativien kulujen valvonnassa havaituista puutteista voidaan mainita mm. 

seuraavat esimerkit: Valiossa on hinauksia maksettu itse, vaikka vakuutusyhtiö korvaisikin ne 

autovakuutuksen piiriin kuuluvana automaattisesti ilman asiakasyritykseltä perittävää 

omavastuuta. Omavastuita ei muutamaa poikkeusta lukuunottamatta oltu peritty, vaikka yri

tyksen autoetuohjesäännön mukaan niiltä Valion työntekijöiltä, jotka ovat syyllisiä sat

tuneeseen vahinkoon (liikenne- ja autovahingot riippumatta korvaako vakuutus niitä), tulisi 

periä 1500 markan omavastuu. Yrityksessä on hyväksytty suuria kululaskuja autojen kor
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jauksista ja huolloista sekä rengasostoista. vaikka auton haltijan tiedettiin lähiviikkoina 

lunastavan auton omaan käyttöönsä. Lisäksi yritysautoista aiheutuneita kululaskuja oli kirjat

tuna virheellisille kustannuspaikoille (esim. eräänkin auton kustannuksia viidellä eri kustan

nuspaikalla).

Valvonnan puutetta kuvaa räikeimmillään esimerkki erään yritysauton ostolaskun maksamis

esta kahteen kertaan (tosin ylimääräistä oli maksettu "vain" 42 000 mk, koska samaiseen 

laskuun oli kirjattuna hyvitys vaihtoauton ostosta toimittajalle). Auton toimittajalla ei ollut 

aikomustakaan omaehtoisesti hyvittää ko. laskua, sillä yrityksen tilinpäätös oli suoritettu 

useita kuukausia ennen kuin ylimääräisestä suorituksesta reklamoitiin. Tilanteen toivotto

muutta kuvaa myös seuraava esimerkki: Valion maitotytöillä on ollut käytössään huolto- 

leasing-sopimuksella rahoitetut autot. Yritys on kuitenkin itse maksanut näiden autojen huol

tokustannukset, vaikka ne sisältyvät leasingvuokraan. Vastaavia esimerkkejä olisi lähes 

loputtomiin.
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6.4.3 Seuranta

Valiossa, autokannan hallintyöhön oleellisena osana liittyvä, seuranta on painottunut ulk

oiseen seurantaan (toimittajien tuoteuutuudet, viranomaismääräykset, jne.), vaikka yrityksen 

autoetuohjesäännössä onkin jo kauan aikaa korostettu juuri sisäisen seurannan merkitystä. 

Esimerkkinä autoetuohjesääntö vuodelta 1989: "Ostotoiminnot vastaa autojen kantakortin 

(autojen ja niitä käyttävien henkilöiden perustiedot) ylläpidosta sekä jatkuvasta kustan

nusseurannasta, analyyseistä ja vertailusta automerkki- ja mail ¡kohtaisesti. Jos havaitaan 

poikkeamia käyttökustannuksissa, puututaan asiaan ja selvitetään syyt." Käytännön seuran- 

työtä varten on yrityksellä ollut käytössään erillisseurantajärjestelmä, jonka ylläpidosta on 

henkilö- ja pakettiautojen osalta vastannut Asko Kiiski (raskaan kaluston osalta aluetulosyk- 

sikköjen jakelupäälliköt). Rekisterin ylläpito on kuitenkin ollut puutteellista ja sen hyväk

sikäyttö on rajoittunut lähinnä vain autokannan koon tarkkailuun; autoetuohjesäännön mu

kaisia kustannusseurantaa, analyysejä ja vertailuja merkki- ja malli- , saati sitten käyttäjä- ja 

kustannuspaikkakohtaisesti ei Valiolla käytännössä ole koskaan suoritettu.



Puutteellisesta ylläpidosta löytyi tutkimuksen aikana mm. seuraavia esimerkkejä: Autojen 

hankinta- ja myyntihintoja, kustannuspaikoissa tapahtuneita muutoksia sekä jopa uusia 

hankittuja autoja oli useita päivittämättömänä erillisseurantajärjestelmään. Erityisen puutteel

linen rekisteri oli kuorma-autojen kantatietojen osalta, sillä vain alle puolet Valion omis

tamista kuorma-autoista oli syötettynä järjestelmään (tieto yrityksen kuorma-autokannan 

koosta saatiin vakuutusyhtiöltä!!!). Koska Valion erilliseurantajärjestelmää ei ole hyödyn

netty, on sen ylläpito näinollen ollut jo useita vuosia periaatteessa turhaa. Esimerkiksi kus- 

tannusseurantatyön pohjaksi ajateltujen, p/ajokilmetri tunnuslukuun liittyvien, ajokilometritie- 

tokyselyjen suorittaminen (tehty kolme kertaa vuodessa) on vienyt Kaija Haakalta useita 

"turhia" työpäiviä.
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6.4.4 Neuvonta ja informointi

Autojen käyttäjien neuvonta erilaisissa autojen hankintaan, vaihtoon, vahinkoihin jne. liitty

vissä tilanteissa on jakaantunut ostotoimintojen (Kiiski, Vuorinen, Pönkänen) ja aluetulosyk- 

sikköjen j ake 1 upääl 1 ikköj e n kesken. Koska yrityksessä ei suoriteta kustannusten seurantaa 

edes pistokokeilla, ei osto-osasto ole sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti pystynyt tuot

tamaan kustannuspaikkojen/osastojen/aluetulosyksikköjen vastuuhenkilöille informaatiota eri

laisista kustannuspiikeistä, poikkeamista ja niiden mahdollisista syistä. Myöskään yrityksen 

autopolitiikan luomisen tueksi tarkoitettua informaatiota ei pääsääntöisesti ole ollut yrityksen 

ylimmän johdon saatavilla. Yrityksen autopolitiikan linjaukset, koskien esimerkiksi valittua 

autoinvestointien rahoitusmuotoa tai merkkivalikoimaa, eivät siten ole voineet perustua 

laskennallisiin tosiasioihin.

Neuvotelluista alennussopimuksista ei ole myöskään lähtenyt osto-toiminnoilta informaatiota 

varsinaisille laskun tarkastajille (mutta koska näitä kymmeniä, voidaan myös pohtia olisiko se 

ollut edes tarkoituksenmukaistakaan). Konkreettisena esimerkkinä tästä informaation puut

teesta voidaan mainita mm. moottoriajoneuvovakuutuslaskujen keskitetyn tarkastuksen suorit

taminen Valion ostotoiminnoissa: Vakuutusten kattavuudesta saati sitten sovituista alennuk

sista ei ollut niitä käsittelevillä Kaija Haakalla ja Arto Antamoniemellä tietoa, vaikka em. 

henkilöiden oma esimies oli vastannut sopimusneuvotteluista.



Lisäosoituksena puutteellisesti tuotetuista neuvonta- ja informointipalveluista voidaan pitää 

myös osto-osaston yrityksen ylintä johtoa varten tekemiä kannattavuuslaskelmia aiheesta: 

Työntekijän oma auto vs. yritysauto. Tavoitteena oli löytää ns. kriittinen piste työntekijän 

omalla autolla ajettuihin työajokilometreihin. Laskelmien lähtökohtana oli pyrkiä minimoi

maan työntekijöiden maksettaviin kilometrikorvauksiin (Valiolla 1.73 p/työajokilometri) 

sisältyvä nettoamismahdollisuus. Osto-osaston laskelmissa päädyttiin 18 000 kilometrin 

työajorajaan eli kaikki yrityksen työntekijät, joiden työajokilometrit ylittävät em. kilometrira- 

jan ovat pakotettuja siirtymään yritysauton käyttöön. Kilometrirajan laskenta suoritettiin 

kuitenkin "mutu"-tuntumalla virheellisine perusolettamuksineen. Mikäli yrityksessä aiotaan 

em. kilometrirajaa noudattaa, merkitsee se Valiolle satojentuhansien markkojen markkojen 

(liite 2) lisälaskua liikkumisen kustannuksiin.
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6.5 Toiminnan tehokkuuden arviointi

Vaikka autokannan hallinnan voitaisiin jo edellisissäkin kappaleissa kuvattujen lukuisten 

epäkohtien ja puutteiden perusteella todeta Valiolla olevan tehotonta, antavat numeeriset te

hokkuusmittarit toiminnan tasosta kuitenkin vieläkin luotettavamman kuvan. Seuraavissa 

kappaleissa onkin tarkasteltu yritysautoilun kustannustasoa mittaavia p/ajokilometri -arvoja 

toteutuneiden ylläpito- ja käyttökustannusten osalta (pääomakustannusten tarkastelu rajattiin 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle, sillä sopivien vertailukohtien löytäminen ja tarkastelu mal Iin 

rakentaminen olisi vaatinut laajempia tutkimuksellisia voimavaroja) sekä itse palvelun tuot

tamisen kustannustehokkuutta, vertaamalla mm. palvelun tuotantokustannuksia ulkopuolisen 

palveluyrityksen (YAP Oy) tarjoaman kokonaispalvelun hintaan.

6.5.1 Yritysautoilun kustannustaso

Valion yritysautoilla ajetaan keskimäärin lähes 30 000 km/vuosi. Autojen ylläpitokustannuk

set eli huollot, korjaukset, voiteluaineet ja renkaat yhteensä olivat vuoden 1993 aikana n. 23 

p/ajokilometri (todellisuudessa n. 25 p/km, sillä kaikkia huoltokustannuksia ei saatu 

kohdistettua Valion yritysautoille). Arvoa voidaan pitää varsin korkeana, sillä jo esimerkiksi



kattavalla (sis. renkaat) huolenpitosopimuksella päästään auton merkistä ja mallista riippu

matta jopa alle 15 p/km -kustannuksiin. Toteutuneet ylläpitokustannukset siis vahvistavat en

nakkokäsitystä tehottomasta autokannan hallinnasta yrityksessä. Tosin eräänä huomionarvois

ena tekijänä voidaan mainita yrityksen autovakuutusten korkean omavastuuosuuden ( v. 1993 

10 000 mk), mikä luonnollisesti hieman kasvattaa ylläpidon p/km -kustannuksia.

Tarkasteltaessa toteutuneiden ylläpitokustannusten jakaantumista autoetuluokittain, toimin

tayksiköittäin sekä automerkeittäin, voidaan niillä havaita olevan selkeitä yhteyksiä ylläpi

tokustannusten suuruuteen. Liitteessä 3 on esitettynä ylläpitokustannusten jakaantuminen 

autoetuluokittain suhteutettuna toteutuneisiin ajokilometreihin (kuviossa on mukana myös 

polttoainekustannukset). Yrityksen vapaan autoedun autoilla ylläpitokustannukset olivat tar

kasteluvuonna 24 p/km, käyttöedun 16 p/km ja osastoautojen 40 p/km. Suuriin autoetuluokit- 

taisiin eroavaisuuksiin vaikuttaa mm. eroavaisuudet autojen hankintahinnoissa (vapaan auto

edun omaavat henkilöt ovat lähes poikkeuksetta valinneet autonsa ylimmistä hintaluokista, 

kun taas käyttöedulliset saavat valita autonsa pääsääntöisesti vain alimmasta, Valiolla 

käytössä olevasta viidestä hintaluokkaryhmästä), sillä mitä kalliimpi auto, sitä suuremmat 

ovat tavallisesti myös ylläpitokustannukset. Mielenkiintoista kylläkin on, että huolenpi- 

tosopimusten hinnoittelussa autojen hankintahintojen eroavaisuudet eivät kuitenkaan juuri 

vaikuta. Myös auton ikä vaikuttaa ylläpitokustannusten suuruuteen, mikä osaltaan selittää 

Valion osastoautojen poikkeuksellisen korkeita ylläpitokustannuksia.

Liitteissä 4a, 4b ja 4c on esitetty ylläpitokustannusten jakaantuminen autoetuluokittain yrityk

sen toiminnallisissa yksiköissä. Eri autoetuluokittain esitettyjä, keskimääräisiä ylläpitokustan

nuksia korkeimpia toteuma-arvoja oli havaittavissa seuraavissa toimintayksiköissä: Turku 

(kaikki autoetuluokat), Jyväskylä (käyttöetu), tuotantolaitokset (vapaaetu) sekä Pitäjänmäen 

toimintakeskus (käyttöetu). Näitä tuloksia voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa-antavina, sillä 

havaintoyksiköitä oli osassa toimintayksiköistä vain muutamia (esim. Turun aluetulosyk- 

sikössä vain kolme vapaan autoedun autoa) ja käytettävissä oli ainoastaan yhden vuoden 

ajalta kerääntynyt kustannustieto.

Liitteessä 5a, 5b ja 5c on puolestaan esitettynä tarkasteluvuonna toteutuneiden ylläpitokustan

nusten jakaantuminen eri automerkkien kesken Valiolla (liitteen 5c taulukossa esitettynä eri 

merkkien lukumäärä yrityksessä yhteensä ja autojen käyttöluokittain). Keskimääräisiä ylläpi
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tokustannuksia suurempia arvoja oli havaittavissa erityisesti seuraavien "valtamerkkien" 

(autoja yli 10) osalta: Mercedes-Benz, Volkswagen, Peugeot ja Ford. Tosin kahdessa ensik- 

simainituissa merkeissä autot ovat lähes kaikki osastoautoja. Japanilaiset automerkit ja Opel 

ovat ylläpitokustannuksiltaan edullisimpia autoja.
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6.5.2 Palvelun tuottamisen kustannustehokkuus

Yritysautoilusta Valiolle aiheutuvat epäsuorat kustannukset on jouduttu arvioimaan karkealla 

tasolla ja kaikkia kustannuseriä (järjestelmien po-, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä tiedon 

välittämisestä aiheutuvat posti-, puhelin- yms. kustannukset) ei ole tiedon puutteesta johtuen 

saatu mukaan laskelmaan. Seuraavassa laskelmassa esitetyt prosenttiluvut autoasioiden hoi

toon kuluvasta työajasta/henkilö perustuvat henkilöiden itsensä tekemiin arvioihin.

Kaija Haaka n. 60 % työajasta eli 8 000 (arvioitu kk-palkka) x 12 x 1,36 x 0,6 = 

78 336 mk

Asko Kiiski n. 70 % työajasta eli 10 000 (arvioitu kk-palkka) x 12 x 1,36 x 0,7 

= 114 240 mk

Jouko Pönkänen n. 20 % työajasta eli 20 000 (arvioitu kk-palkka) x 12 x 1,36 x 

0,2 = 65 280 mk

Sinikka Vuorinen n. 10 % työajasta eli 10 000 (arvioitu kk-palkka) x 12 x 1,36 x 

0,1 = 16 320 mk

Jakelupäälliköt (yhteensä 10 kpl) keskimäärin n. 2 % työajasta eli n. 12 000 

(arvoitu keskim. kk-palkka) x 10 x 12 x 1,36 x 0,02 = 39 168

Kaikki yhteensä: 313 344 mk/vuosi eli 109 mk/auto/kk



Valioon saapuu vuositasolla n. 3 000 (arvio) yritysautoihin liittyvää ostolaskua. Suurin osa 

näistä laskuista on ns. yhdistelmälaskuja ja siten esimerkiksi vakuutus- ja polttoainelaskuista 

ainoastaan niiden loppusumma syötetään saapuvien laskujen seurantajärjestelmään. Osto

toiminnoissa, jonka kautta kulkevat kaikki Helsingin kirjanpito- ja laskentayksikköön kuulu

vat ostolaskut, on laskettu yhden laskun käsittelykustannuksiksi (toiminnot laskun avaami

sesta esikäsittelyyn) n. 7 markkaa sisältäen laskujen käsittelijöiden palkka- ja sivukulut. 

Mikäli käsittely kahdessa muussa kirjanpito- ja laskentayksikössä vastaisi em. kustannuksia, 

saataisiin näiden laskujen käsittelyyn liittyvien osatoimintojen yhteiskustannuksiksi Valiolla 

n. 21 000 markkaa vuodessa.

Varsinaiseen kirjanpidon- ja laskentajärjestelmään kirjataan Valiolla vuositasolla lähes 8 000 

(arvio) yritysautoihin liittyvää kulutapahtumaa, sillä em. yhdistelmälaskut on sisäistä lasken

taa varten purettava tileittäin (esim. öljy-yhtiön luottokorteilla maksettu myös pesuja, tarvik

keita, voiteluaineita jne.) ja kustannuspaikoittain. Laskujen tilikirjauksen, tarkastuksen 

(oikeellisuus ja aiheellisuus) ja hyväksymisen vaatima työ lisää siis laskujen käsittelystä ai

heutuvia kustannuksia. Näitä tehtäviä hoitavien henkilöiden määrää ja työhön kuluvaa aikaa 

on kuitenkin lähes mahdoton arvioida. Mikäli kustannuksiksi em. tehtävien osalta arvioidaan 

edelleen 7 mk/lasku, saadaan vuotuisiksi kustannuksiksi 56 000 markkaa.

Ostolaskujen kirjaaminen sisäiseen laskentajärjestelmään tapahtuu ostoreskontrassa. Koska 

esim. Helsingin KiLa:n alueen ostoreskontraa hoitaa pääasiallisesti vain yksi henkilö, voi

daan kustannusten arvioida olevan samaa tasoa kuin saapuvien laskujen seurannassa eli n. 21 

000 mk/vuosi. Näin on varovasti laskien päädytty yhteissummaan, joka lähentelee 100 000 

markkaa. Jaettuna yritysautojen lukumäärällä, saadaan autokohtaiseksi kuukausittaiseksi kus

tannukseksi kaikkien laskujen käsittelyyn liittyvien rutiinitehtävien osalta n. 35 mk/auto/kk.

Yhteensä autoasioiden käytännön hoidosta aiheutuvat epäsuorat kustannukset ovat noin 

413 000 mk/vuosi eli n. 143 mk/auto/kk.
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Autokannan hallintapalvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ovat Valiolla varsin 

korkeat, sillä esimerkiksi Yritysautopalvelu Oy:n tuottamaa kokonaispalvelua on yritykselle 

tarjottu 52 mk/auto -kuukausiveloituksella. YAP:n alhaiset palvelun tuottamiskustannukset



perustuvat, ammattimaisella autokannan hallintapalvelun tuottamisella saavutetun, asiantun

temuksen lisäksi keskitettyyn toimintamalliin (toteutunut molemmissa yrityksen nykyisissä 

asiakasyrityksissä) sekä CarMaster -seurantajärjestelmän mahdollistamaan tehokkaaseen osto- 

laskujen käsittelyyn; samanaikaisesti ostolaskun käsittelyn yhteydessä (auton rek. nro:n ja 

kululajin perusteella automaattinen tiliöinti ja kustannuspaikoin^) tapahtuu myös valvonta 

sekä kustannus- ja kantatietojen päivittyminen säännöllisin väliajoin toteutuvaa seurantaa 

varten.

Lyhyenä yhteenvetona Valion nykyisen toimintatavan tehokkuudesta voidaan todeta 

seuraavaa: Kun korkeiden tuotantokustannusten lisäksi myös toiminnalla saavutetut tulokset 

ovat jääneet heikoiksi, ei Valion autokannan hallintapalvelua nykyisellä toimintamallilla 

tuotettuna voida pitää kustannustehokkaana.
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6.6 Tehottoman toiminnan perussyyt

Syinä siihen, ettei Valion nykyisellä toimintamallilla ole pystytty vastaamaan tehokkaalle 

autokannan hallintapalvelulle asetettuihin tavoitteisiin, voidaan pitää autoasioiden käytännön 

hoitoon liittyvien tehtävien jakaantumista useiden henkilöiden hoidettavaksi sekä tehokkaan 

seurantajärjestelmän puutetta. Vaikka em. tekijät selittävät osaltaan myös havaittua asiantun

temuksen puutetta tuottaa oikeanlaatuista informaatiota autopolitiikan päätöksenteon tueksi, 

voidaan tehtävien hoidon nykyistä tasoa pitää myös henkilökysymyksenä. Merkittävä tehot

tomuutta aiheuttava seikka on myös se, ettei yrityksen autopolitiikan ohjesäännöissä autokan

nan hallinnalle asetettujen velvoitteiden toteutumista valvota.

6.6.1 Hajautettu toimintamalli

Vaikka Valion autopolitiikan ohjesäännössä autokannan hallintaan liittyviä toimintoja onkin 

määritetty ostotoimintojen vastuulle ja hoidettavaksi, hoitavat yrityksen aluetulosyksikköjen 

jakelupäälliköt käytännössä monia ostotoiminnoille määriteltyjä tehtäviä. Keskittämällä toi

mintoja tietylle osastolle, ei keskittämisellä saavutettavia etuja kuitenkaan kokonaisvaltaisesti



pystytä hyödyntämään, ellei autokannan hallinnalle samanaikaisesti nimetä pääasiallista vas

tuuhenkilöä. Esimerkiksi Valion tapauksessa toiminnasta vastaavan osaston sisäiset infor- 

maatiokatkokset aiheuttivat yritykselle taloudellisia menetyksiä mm. moottoriajoneuvovakuu- 

tusten osalta. Yritysautoilusta aiheutuvien kustannusten hallintatyön edellyttämä asiantunte

mus sekä palvelun tuottamiseen liittyvät kustannusnäkökulmat, voivat käytännössä puoltaa 

autokannan hallintaan liittyvien tehtävien keskittämistä jopa yhden henkilön vastuulle.

Esteenä tehokkaalle toiminnalle voidaan Valiossa pitää myös yritysautoilusta aiheutuvien os

tolaskujen käsittelyyn liittyvien rutiinien hajautusta läpi yrityksen. Hajautetulla toiminnalla 

menetetään autokannan hallinnan tehokkuudelle elintärkeä kulujen kontroll ¡mahdollisuus sekä 

jopa asiantuntemuksen lisääntymiseen liittyvä tietotaidon ja toimintatapojen kehittyminen. 

Jotta yritysautoilusta aiheutuvien ostolaskujen nykyiseen toimintatapaan liittyvät epäkohdat 

voitaisiin paremmin ymmärtää, on sitä seuraavassa lyhyesti käsitelty.

Yritysautoiluun liittyvien ostolaskujen käsittelyyn liittyy Valiolla seuraavia toimenpiteitä:

- Saapuvien laskujen avaus,

- tarvittavat leimaukset (juokseva nro ja tilileima),

- laskujen tulokirjaus saapuvien laskujen seurantajärjestelmään,

- laskuihin liittyvä esikäsittelytyö (mm. postitus ao. osastoille),

- laskujen tarkastukset (aiheellisuus ja oikeellisuus),

- laskujen tiliöinti ja kustannuspaikoin,

- laskujen hyväksyminen,

- kirjanpitoyksiköiden tilitarkastus sekä

- laskujen maksatus ostoreskontrassa.
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Nämä kululaskujen (vakuutus-, polttoaine-, pesu-, huolto-ja korjaus- sekä muut autojen 

käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kululaskut) käsittelyyn liittyvät rutiinitehtävät on Valiolla 

hajautettu osastojen, aluetulosyksikköjen ja kolmen hallinnollisen kirjanpito- ja lasken

tayksikön (H:gin KiLa, J:kylän KiLa ja Oulun KiLa) hoidettavaksi. Kululaskujen kierto 

näiden eri yksikköjen välillä, aina laskun yritykseen saapumisesta sen maksamiseen asti, on 

Valiolla seuraavanlainen:
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Autojen ylläpitoon liittyvistä kululaskusta suurin osa saapuu suoraan kirjanpitoyksiköiden 

osastoille (Helsingin kirjanpitoyksikössä ostotoiminnot), missä ne avataan, niihin leimataan 

juokeva tunnistenumero ja tiliöintileima (tili, kustannuspaikka, tarkastus - ja hyväksyn

tämerkintöjä varten), kirjataan saapuvien laskujen seurantajärjestelmään (SLS) ja lähetetään 

kustannuksen aiheuttajan osastolle tai aluetulosyksikköön. Osastoilla/aluetulosyksiköissä nii

hin merkitään rekisteritunnus ostoreskontraa varten, ne numerotarkastetaan (sihteerit/muut 

toimihenkilöt), niihin merkitään tilit ja kustannuspaikat, laskujen aiheellisuus todetaan (auton 

haltija tai tulosyksikön jakelupäällikkö) ja hyväksytään maksettavaksi (haltijan esimies, alue- 

tulosyksikön/osaston johtaja tai jakelupäällikkö). Tämän jälkeen laskut lähetetään ko. kir

janpitoyksikön ostoreskontraan kirjattavaksi oikeille tileille ja kustannuspaikoille sekä lopulta 

maksettavaksi. Ennen ostoreskontran kirjausta ovat myös kirjanpitäjät tarkastaneet tilimerkin- 

töjen oikeellisuuden.

Osa kululaskuista saapuu suoraan aluetulosyksiköihin, missä ne avataan, tilileimataan, 

tiliöidään ja kustannuspaikoitetaan, numero- ja aiheellisuustarkastetaan sekä hyväksytään. 

Tämän jälkeen laskut lähetetään ko. kirjanpitoyksiköihin kirjattavaksi saapuvien laskujen 

seurantajärjestelmään sekä maksettavaksi ostoreskontraan.

Kululaskuista ainoastaan autojen hankinta-, realisointi- ja vakuutuslaskujen käsittelyrutiinit 

poikkeavat edellä kuvatusta "kierrosta". Nämä laskut saapuvat kaikki keskitetysti Helsingin 

kirjanpitoyksikön ostotoimintoihin, missä ne keskitetysti tarkastetaan ja hyväksytään. 

Helsingin kirjanpitoyksikkö (ostoreskontra) myös maksaa ne keskitetysti, mutta velkoo 

samalla sisäisen yhdystilin kautta aiheuttajien kirjanpitoyksiköitä. Laskut lähetetään tämän 

jälkeen ko. kirjanpitoyksiköiden ostoreskontroihin kustannusten tarkempaa kohdistusta 

varten.

Em. rutiinitehtäviin kuuluu myös muita työvaiheita: mm. saapuvien laskujen seurantajär

jestelmän vaativan osastotunnuksen, laskun aiheuttajan osaston/tulosyksikön (tarkastus- ja 

hyväksymiskierrosta varten) sekä ajoneuvon rekisteritunnusten (mikäli ne laskusta puuttuvat) 

selvittämiset.



Kuvatuilla rutiinitehtävillä on yrityksen kannalta kolme tavoitetta:
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1. Laskujen maksetuksi tuleminen

2. Laskujen aiheellisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen

3. Tarpeellisten tietojen kerääminen kustannusseurantaa varten

Vaikka em. laskurutiineiden hoitoon ja siten myös laskujen kiertoon yrityksen sisällä ku

luukin paljon aikaa, on autojen kululaskut maksettu Valiossa ajallaan, ilman mainittavia vi

ivästyskorkoja. Laskujen aiheellisuuden ja oikeellisuuden varmentamiseen liittyvä neuvoteltu

jen alennussopimusten valvonta on kuitenkin nykyisellä toimintamallilla lähes mahdotonta 

toteuttaa, etenkin kun valtaosa laskuista kulkee niistä tietämättömien henkilöiden kautta (esim 

Kiiski ja Pönkänen hyväksyvät vuosittain vain muutamia huolto- ja korjaus las kuja). Nyky

isellä toimintatavalla ei saada myöskään kustannusseurantaa varten tarvittavaa tietoa, sillä 

esimerkiksi ajoneuvokohtaisista ylläpitokustannuksista oli päivittynyt Valion erillisseuranta- 

järjestelmään vain puolet (tosin osa “ohimenneistä” kuluista johtui itse järjestelmässä havai

tuista virheistä). Myös oikeiden kustannuspaikkojen ja kululaskujen til ¡erottelu on tuottanut 

yrityksessä ongelmia (mm. rengaskulujen merkinnässä havaittu epäjohdonmukainen kolmen 

eri kulutilin käyttö sekä useat esimerkit virheellisestä kustannuspaikoituksesta). Tehokkaan 

erillisseurantajärjestelmän mahdollistamalla keskitetyllä yritysautoilusta aiheutuvien osto- 

laskujen käsittelyllä niihin liittyvät rutiinit yksinkertaistuisivat ja samalla saavutettaisiin myös 

merkittäviä kustannussäästöjä niin palvelun tuotanto- kuin myös yritysautojen käytöstä ja 

ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

6.6.2 Puutteellinen kustannusseurantajärjestelmä

Valio Oy : llä on ollut 1980-luvun loppupuolelta asti käytössään Valio Data Oy:n kehittämä 

Kuljetuskaluston seurantajärjestelmä (KKS), yrityksen kuljetuskaluston kanta- ja kustan

nustietojen seurantaa varten. Se kehitettiin alunperin, silloisen Etelä-Suomen aluekonttorin 

toivomuksesta, raskaan kuljetuskaluston (kuorma-autot, päällerakenteet, traktorit, trukit jne.) 

kantatietojen seurantaa varten. Vuonna 1992 sovelluksen käyttöä laajennettiin myös kevyen



kaluston (henkilö-ja pakettiautot) seurantaa varten. Samalla laajennettiin myös sovelluksen 

käyttäjäkuntaa ja alettiin kiinnittää huomiota myös kuljetuskaluston pääoma- ja ylläpitokus

tannusten seurantaan.

Kuljetuskaluston seurantajärjestelmän käyttäjäkunta muodostui lähinnä aluetulosyksikköjen 

jakelupäälliköistä ja toimintakeskuksen osto-osaston apulaisostopäälliköstä (Kiiski), joille 

Valio Data järjesti myös koulutustilaisuuden keväällä 1992. Raskaan kaluston kantatietojen 

ylläpidosta vastaaviksi nimettiin jakelupäälliköt ja kukin vastaisi oman alueensa kaluston 

kantatiedoista. Apulaisostopäällikön tuli vastata koko yrityksen kevyen kalustokantatietojen 

päivityksestä seurantajärjestelmään sekä ajaa kolmannesvuosittain Kirjanpito- ja laskentajär

jestelmästä (KILA) raskaan ja kevyen kaluston ylläpitokustannustiedot KKS:ään, jotta 

ajoneuvokohtainen kustannusseuranta voisi toteutua.

Sovelluksen tavoitteina oli palvella osto-osastoa ja jakelupääl likö itä yrityksen autoe- 

tuohjesäännön määrittelemissä, kuljetuskaluston kanta- ja kustannusseurantaan liittyvissä te

htävissä. Kuljetuskaluston seurantajärjestemälle asetetut tavoitteet olivat kunnianhimoiset ver

rattuna siihen, millaisiksi sovelluksen kanta- ja ylläpitokustannustietojen ylläpito ja hyödyn

täminen tosiasiassa muodostuivat. Myös sovellus itsessään sisälsi useita ohjelmavirheitä ja oli 

toiminnoiltaan puutteellinen (verrattuna esim. CarMaster-seurantajärjestelmään ja sen 

mahdollisuuksiin tuottaa erilaisia autokanta- ja kustannusraportteja). Sovellus lanseerattiinkin 

käyttäjien hyödynnettäviksi puolivalmiina. Sen toimintaa ei oltu riittävästi ja edes kaikilta 

osin testattu käytännössä eikä sitä oltu rakennettu vastaamaan käyttäjien ja pää

töksentekijöiden todellisia tarpeita. Saadakseen tutkimusta varten tarvittavat perustiedot Valio 

Oy:n autokannasta sekä yritysautojen käyttöstä ja ylläpidosta aiheutuneista kustannuksista, 

joutui tutkija itse testaamaan sovellusta, etsimään järjestelmästä virheitä sekä tekemään 

sovelluksen laatijalle tarvittavat korjausehdotukset. Sovelluksen laatijalta ei löytynyt 

omaehtoista halua ryhtyä testaamaan sovelluksen toimivuutta, vaikka Valio Data veloittaakin 

järjestelmän ylläpidosta säännöllistä kuukausimaksua. Lisäksi järjestelmää käyttävien hen

kilöiden koulutuksessa oli puutteita, sillä esimerkiksi muutamissa aluetulosyksiköissä oli ras

kaan kuljetuskaluston ajokilometritietoja päivitetty moottoripolttoaineiden litratietojen pai

kalle ja päinvastoin.
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Järjestelmän em. puutteista johtuen Valiolla ylläpidetäänkin kuljetuskalustoon liittyviä kanta- 

tietoja mm. tekstinkäsittelyohjelmiin tehdyillä listoilla. Mikäli käytössä olisi toimiva seuran

tajärjestelmä ja sen hyväksikäyttäjät olisivat siihen perusteellisesti koulutettuja, vältyttäisiin 

ylimääräiseltä ja paikoin turhaltakin työltä läpi yrityksen. Myös Valion autokannan hallintaa 

leimaava seurannan puute on osittaista seurausta KKS:n toiminnallisesta vajavaisuudesta; os

totoiminnoilla ei ole ollut tarvittavia työkaluja tehokkaan seurannan toteuttamiseksi.
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6.7 Toimenpidesuositukset

Mikäli autokannan hallintaan ei Valiolla kiinnitetä huomiota, menettää yritys vuositasolla jo 

pelkästään ylläpitokustannusten osalta n. 720 000,-/vuosi (toteutunut 25 p/km - huolenpi- 

tosopimusten 15p/km -keskihinta x keskimääräiset ajokilometrit x 240 yritysautoa). Yrityk

sen autokannan koon kasvaminen sekä harkittu autojen pitoaikojen jatkaminen kasvattavat 

entisestään kuilua nykyisellä toimintamallilla toteutuvien ja toimintaa tehostamalla aikaan

saatavien kustannussäästöjen välillä. Eräs vaihtoehto yritysautoilusta Valiolle aiheutuvien 

kustannusten leikkaamiseksi on siirtyä huoltoleasing -autojen käyttöön. Tämän vaihtoehdon 

edut, verrattuna omarahoitteisten autojen käyttöön, perustuvat Valion tapauksessa juuri yri

tysautojen nykyisten ylläpitokustannusten suuruuteen (liitteessä 6 on esitettynä eri rahoitus- 

muotovaihtoehdoilla toteutuvat, auton elinkaaren mukaiset, kustannukset).

Jotta yritysautoilun kustannukset saataisiin Valiolla kuriin, edellyttää se autokannan hallintaan 

liittyvien tehtävien kokonaisvaltaista keskittämistä. Myös yritysautoilusta aiheutuvien kulu- 

laskujen käsittely, aina tarkastus- ja hyväksymisrutiineja myöten, tulisi ohjata autokannan 

hallinnasta vastuulliseksi nimetyn henkilön suoritettavaksi. Tehtävien keskitetty hoitaminen 

puolestaan vaatii asiantuntevaa osaamista sekä nykyaikaisen ja tehokkaan työvälineen jär

jestämistä autokannan hallinnasta nimetylle vastuuhenkilölle. Valion nykyisellä kanta- ja kus

tannustietojen seurantajärjestelmällä ei pystytä vastaamaan tehokkaalle autokannan hallinnalle 

asetettuihin vaateisiin. Koska KKS on suunniteltu passiivista kuluseurantaa varten 

(kolmannesvuosittain tapahtuvat kuluajot KiLa:n järjestemästä), ei sillä nykyisessä muodos

saan myöskään pystytä hyödyntämään mm. CarMaster -asiakasyritysten käyttämää kululasku-
l

jen suoraa ohjausta erillisjärjestelmästä yrityksen ostoreskontraan. Ilman tehokasta jär



jestelmää menetetään myös levykelaskutuksen hyväksikäyttömahdollisuus, kululaskujen ai

heellisuuden ja oikeellisuuden tarkastamisen nopeutuminen ja tehostuminen (esim. tarkkuutta 

vaativa osastoautojen kululaskujen AVL-verovähennyskelpoisuus ja AVL:n tulouttaminen 

takaisin yritykseen) sekä jalostettujen raporttien tuottamiseen liittyvät mahdollisuudet. KKS:n 

kehittäminen em. vaateita vastaavaksi tai uuteen järjestelmään siirtyminen osoittautuisi mitä 

todennäköisimmin kannattavaksi investoinniksi, vaikka Valio siirtyisikin huoltoleasingautoi- 

hin; sen lisäksi, että myös huoltoleasingautojen käyttö vaatii seurantaa eikä polttoainelaskujen 

määrä tule vähenemään, kestää vuosia ennenkuin yrityksen vanha omarahoitteinen autokanta 

on uusiutunut.

Edellämainittujen toimenpidesuositusten lisäksi on Valion autokannan hallinnassa myös muita 

kehittämismahdollisuuksia. Suurin osa seuraavassa kappaleessa esitettävistä kustannusten 

leikkaustoimenpiteistä on toteutettavissa autokannan hallintaa tehostamalla, mutta osa vaatii 

täydennyksiä myös yrityksen autopolitiikan ohjesääntöön. Aiemmin esitetyt sekä seuraavaksi 

esitettävät toimenpide-ehdotukset edellyttävät kuitenkin Valiolta määrätietoista toimintaa ja 

tahtoa uudistusten läpiviemiseksi.
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6.7.1 Muut käytännön toimet

Eräänä vaihtoehtona vähentää vanhojen autojen realisointiin kuluvaa aikaa on järjestää 

esimerkiksi neljä kertaa vuodessa ns. autojen vaihtoviikot, jolloin kaikki myytävänä olevat 

yrityksen autot olisivat ostajaehdokkaiden nähtävillä yhdessä paikassa. Tällä toimintamallilla 

pystyttäisiin myös eliminoimaan kalleimmalla uuden auton toimittajalta tehdyt hankinnat sekä 

hyödyntämään uusien autojen hankinnassa piirimyyjiltä ja/tai maahantuojilta saatavia 

volyymialennuksia. Volyymialennusten määrää lisäisi myös merkkivalikoiman supistaminen 

(tällä hetkellä autoetuun oikeutettu voi valita laadittujen hintarajojen puitteissa yhdeksästä eri 

merkistä!!) sekä hankintojen keskittäminen muutamalle toimittajalle. Hankintojen keskit

tämisellä helpotettaisiin myös itse hankintarutiinien hoitamista (tarjouspyynnöt, vertailut, 

vastatarjoukset), sillä muutaman kertaa vuodessa tarkistettavien puitesopimusten myötä 

hankintatilanne yksinkertaistuisi oleellisesti.



Yritysautojen ylläpitokustannusten alentamiseen on Valiolla erinomaiset mahdollisuudet, sillä 

useille huolto- ja korjauspalvelua tarjoaville toimittajilleen yritys on merkittävä suurasiakas. 

Tämä asema merkitsee huomattavaa neuvotteluvoimaa, jota tulisi myös pyrkiä maksimaal is- 

esti hyödyntämään erityisesti alennussopimusneuvotteluissa. Ostojen keskittämisellä tätä neu

votteluvoimaa voidaan myös entisestään kasvattaa, mikä käytännössä tarkoittaisi esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla sijaitseville yritysautoille asetettavaa velvoitetta huollattaa autot 

sopimusliikkeissä. Muita käytännön toimenpiteitä ylläpitokustannusten alentamiseksi ovat 

mm. sisä- ja ulkopesujen kieltäminen merkkiliikkeissä suoritettavien huoltojen ja korjausten 

yhteydessä, sopia toimittajien kanssa laskutuksesta ilman laskutuslisiä (tavallisesti 15 - 30 

markkaan/lasku ja poistamiseksi vaaditaan useimmiten vain huomautus) sekä vaatia maksua- 

jaksi vähintään 14 vrk netto, edellyttää autojen käyttäjiltä lievästi naarmuuntuneiden tai 

vahingoittuneiden tuulilasien korjauttamista/paikkauttamista alan erikoisliikeissä, ostaa ja 

vaihdattaa renkaat muualla kuin merkkikorjaamoilla sekä rengashankintasopimuksen neuvot

teleminen maankattavan rengasliikeverkoston omaavan toimittajan (esim. Euromaster) kanssa 

sekä sisällyttää neuvoteltuun sopimukseen renkaiden lisäksi myös säilytys ja työ 

(tasapainotus, vanne työ, alleasennus jne. kiinteinä sopimushintoina).

Erityisesti osastoautojen korkeisiin ylläpitokustannuksiin tulisi puuttua. Niiden käyttöä tulisi 

tehokkaammin valvoa ja esimerkiksi veloittaa niiden yksityiskäytöstä sopivalla p/km - 

summalla. Merkkikohtaisia kustannuseroja voidaan puolestaan tasata kilpailukykyisillä hu- 

olenpitosopimuksilla. Koska niitä voidaan solmia kuitenkin vain ostettaessa uutta autoa, tulisi 

alennussopimusten solmimiseen ja niiden noudattamisen valvontaan “vanhojen” autojen os

alta kiinnittää erityistä huomiota (vrt. autojen pitoaikojen suunniteltu jatkaminen Valiolla).

Yrityksen autopolitiikan ohjesäännössä tulisi ehdottomasti kieltää muiden kuin alennukseen 

oikeuttavien yritysluottokorttien käyttö maksuvälineenä kotimaassa tapahtuvissa polttoaine-, 

pesu- ja tarvikeostoissa. Moottoripolttoaineiden toimittajavalinnassa tulisi kiinnittää huomiota 

toimittajan kykyyn tarjota konekielistä kuukaus¡laskutusta. Valion nykyisillä moottoripolt- 

toainetoimittajilla nämä valmiudet ovat jo olemassa ja niitä hyödyntävät myös muut suuryri

tykset.

Vastuullisen autoasioiden hoitajan tulisi ohjata vahinkotapahtuman käsittelyä mm. toimitta

malla tarkastetut korvaushakemukset (ts. vahinkoilmoitukset) vakuutusyhtiössä nimetylle
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Valion korvauskäsittelijälle. Kululaskujen keskitetyllä käsittelyllä (laskusta asiantuntijan on 

helppo nähdä onko kyseessä ollut vahinko) sekä vahinkoasioiden keskitetyllä hoidolla varmis

tetaan myös vahinkoon syyllisiltä käyttäjiltä perittävien omavastuiden tulouttaminen yrityk

seen, korvaussotkujen eliminoiminen sekä vahinkorekisterin asianmukainen päivittäminen.

Autoetuohjesääntöön kirjatun 18 000 työajokilometrirajalle vaihtoehtona, ja etenkin sen nou

dattamisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten eliminoimiseksi, voitaisiin omaa autoa 

työajoissa käyttäville Valiolaisille maksettavaa kilometrikorvausta porrastaa. Lainsäädännöl

lisiä tai muita esteitä kilometrikorvausten leikkaamiseksi ei ole, sillä Valion nykyisin mak

sama 1.73 mk/työajokilometrikorvaus on vain verottajan hyväksymä ylin, työntekijälle 

verovapaa, kulukorvaus. Porrastusvaihtoehdolla tarkoitetaan tässä sitä, että maksettava kilo

metrikorvaus laskisi suhteessa ajettuihin työajokilometreihin. Malli saisi mitä toden

näköisemmin myös henkilöstön hyväksynnän, etenkin kun nykyinen työsuhdeautoon pakkosi- 

irtyminen on aiheuttanut laajaa tyytymättömyyttä.
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6.7.2 Autokannan hallintapalvelun vendorisointi

Kilpailukykyisenä vaihtoehtona palvelun tuottamiselle voidaan pitää myös autokannan hallin

tapalvelun tuottamisen siirtämistä yrityksen ulkopuolisen palveluyrityksen hoidettavaksi. 

Koska Valion autot ovat omarahoitteisia, tulee palvelua tarjoavista yrityksistä kyseeseen ai

noastaan Yritysautopalvelu Oy. Poissuljettuna vaihtoehtona ei myöskään voida pitää palvelun 

ostamista yksityiseltä henkilöltä, mikäli asiantunteva henkilö olisi vain löydettävissä. Koska 

palvelun ostovaihtoehtoon sisältyviä hyöty- ja haittatekijöitä on tässä tutkimuksessa jo useaan 

otteeseen käsitelty, ei niihin enää tässä yhteydessä ole katsottu aiheellisiksi palata.

Mikäli yrityksessä kuitenkin päädytään palvelun sisäiseen tuottamiseen, edellyttää autokannan 

hallinta Valiolla eräitä, esitetyistä toimenpide-ehdotuksistakin riippumattomia, uudelleenjär

jestelyjä: Nykyisen autoasioita pääsääntöisesti hoitavan Asko Kiisken jäädessä sairaseläk

keelle, joudutaan hänen tilalleen nimeämään uusi vastuuhenkilö. Ostotoiminnoissa suunniteltu 

ostopäällikkö Jouko Pönkäsen nimeäminen autoasioista vastaavaksi ja osastosihteeri Kaija 

Haakan hoidettavaksi ajateltu autoista aiheutuvien kululaskujen kirjaaminen mahdollisesti



hankittavaan CarMaster -järjestelmään, ei välttämättä ole Valion kannalta paras mahdollinen 

ratkaisu. Pohdittavaksi jää mm. se, kuinka paljon aikaa kiireisellä ostopäälliköllä on hoitaa 

autokannan hallinnan vaativia tehtäväalueita.
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7 AUTOKANNAN HALLINTAA MUISSA SUOMALAISISSA 

SUURYRITYKSISSÄ
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Vaikka tietoja tutkittujen yritysten tavoista hoitaa autoasioitaan kerättiin tunteja kestäneillä 

syvähaastatteluilla, saatiin yritysten autoasioiden hoidon toimintamalleista kuitenkin vain 

pintapuolinen kuva. Hajautetut toimintamallit sekä haastateltujen autokannan hallinnan vas

tuuhenkilöiden rajoittunut tietämys muiden kuin omaan tehtäväalueeseen kuuluvista te

htävistä, vastauksista, valtuuksista ja tavoista toimia, olivat tähän pääsyynä. Tarkastelluista 

yrityksistä ei esimerkiksi saatu tietoa yrityksissä toteutuneista autojen käyttö- ja ylläpitokus

tannuksista, saati pystytty arvioimaan autokannan hallinnasta aiheutuvia epäsuoria kustan

nuksia. Luotettavien tutkimustulosten esittäminen olisikin vaatinut pitempiaikaista perehty

mistä kussakin yrityksessä valittuun toimintamalliin sekä toteutuneiden kustannusten perus

teellista kartoitusta.

Kaikki tutkitut suuryritykset olivat suuren autokannan omaavia yrityksiä ja niiden autokanto

jen koko vaihteli 120 - 500 yritysauton välillä. Leasingautojen osuus autokannan määrästä oli 

huomattava: Yhtä poikkeutta lukuunottamatta (tosin autojen rahoittajana sisäinen rahoitusy

htiö), oli jokaisessa tutkituissa yrityksissä huoltoleasingrahoitteisten autojen osuus vähintään 

lähes puolet (kahdessa vain leasingrahoitteisia). Vain kahdessa yrityksessä oli rahoitus

muodon valinnan perusteena käytetty investointilaskelmia. Tutkituissa yrityksissä ei 

myöskään oltu laskettu autokannan vahinkohistoriatietoihin perustuvaa optimaalista vakuutus- 

ratkaisua. Useimmissa yrityksissä pyydettiin kuitenkin eri vakuutusyhtiöiltä vuosittain tar

jouksia, mutta koska optimaaliseen ratkaisuun päätyminen edellyttää tarkkoja laskelmia ja 

niitä ei oltu tehty, voidaan myös mutu-tuntumalla tehtyjen päätösten oikeellisuus asettaa 

kyseenalaiseksi.

Jokaisella tutkituista yrityksistä oli käytössään ainakin jonkintasoinen rekisteri, kaluston 

määrällistä ja laadullista seurantaa varten, kirjallinen toimintaohjeisto/autopolitiikka käytän

nön menettelytapoja varten sekä nimetty autoasioiden hoitaja, jonka vastuulla lähes pääsään

töisesti olivat kuitenkin vain autojen hankinnat ja realisoinnit. Yritysautoilusta aiheutuvien 

kululaskujen käsittelyyn liittyvät rutiinit oli kaikissa yrityksissä hajautettuna läpi yrityksen.



Hajautetuista toimintamalleista päätellen, voidaan siten esimerkiksi palvelun tuottamisen 

kustannusten olettaa vastaavan vähintäänkin samaa luokkaa kuin Valiolla. Lisäksi hankintaa 

ja käytännön menettelytapoja ohjaavissa säännöissä ja ohjeissa havaitut vajavaisuudet (esim. 

eräässä yrityksessä ohjesääntönä oli vain hankittaville autoille asetetut hintarajat), sallittujen 

joustojen määrä sekä kattavien alennussopimusten, tehokkaan valvonnan ja seurannan lähes 

pääsääntöinen puuttuminen antavat ymmärtää, että kustannusten leikkaamiseksi käytettävissä 

olevia mahdollisuuksia ei ole yrityksissä hyödynnetty. Tutkituissa yrityksissä tehtyjä havain

toja tukevat myös muualta saadut tutkimustulokset. Esimerkiksi Autoalan tutkimuskeskuksen 

tekemän päättäjätutkimuksen mukaan mm. autojen ylläpitoon liittyvät seikat jäävät yrityksissä 

yleensä vähemmälle huomiolle: Vain joka kolmannessa tutkimuskeskuksen kyselyyn vastan

neissa yrityksissä autojen käyttökustannusten seuranta oli erikoistarkastelun kohteena.

Hämmästyttävää on ollut myös todeta, ketkä yrityksissä itseasiassa autoasioita hoitavat. Yri

tys- ja asiantuntijahaastatteluista saadun tiedon mukaan yritysautoihin liittyviä hankintoja 

(autot, moottoripolttoaineet, huollot, korjaukset, matkapuhelimet, jne.) saattaa todella suu

renkin autokannan yrityksessä hoitaa autonkuljettaja, sihteeri, henkilöstöhallintopäällikkö, 

talousjohtaja tai koulutuspäällikkö eli henkilö, jonka työnkuvaan kuuluisi ainakin nimikkeen 

mukaan kaikkea muuta kuin autojen ostamista ja myymistä. Lisäksi voidaan kysyä, riittääkö 

esimerkiksi autonkuljettajan tietotaito tuottamaan riittävää ja asiantuntevaa informaatiota 

autopolitiikan päätöksenteon tueksi.

Autokantojen hallinta vastaa tutkituissa yrityksissä pääpiirteittäin tutkimuksen case-yrityksenä 

toimineen Valion tapaa hoitaa autoasioitaan. Valion autokannan hallintaa voidaankin pitää 

tyyppiesimerkkinä suomalaisen suuryrityksen tavasta hoitaa autoasioitaan: Hankinnat on yri

tysautojen osalta keskitetty, alennussopimuksia on satunnaisesti neuvoteltu, mutta kuluseuran- 

taa, käyttäjien ja sovittujen alennussopimusten noudattamisen valvontaa sekä jalostetun in

formaation tuottamista mm. autopoliittisen päätöksenteon tueksi, ei hajautetusta toiminta

mallista ja erillisseurantajärjestelmien puutteellisuuksista johtuen voida käytännössä toteuttaa.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa on osoitettu, että autoasioiden hoitoon kannattaa kiinnittää huomiota vaikka 

autoasiat ja niiden hoito saattaakin tuntua vähämerkityksellisiltä yrityksen muihin toimintoi

hin verrattuna. Koska autokannan hallinnalla voidaan oleellisesti edistää yritysautoilun kus

tannustehokkuutta ja autoasioiden hoidolla voi siten olla yritykselle jopa strategista merki

tystä, on tässä tutkimuksessa esitetyillä, tehokkaalle autokannan hallinnalle asetetuilla tavoit

teilla ja niiden saavuttamiseksi esitetyllä keinoilla, huomattavaa taloudellista painoarvoa mo

nelle yritykselle.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja yritysautoilun kustannusten kasvettua, ovat monet 

yritykset viime vuosina lykänneet hankintojaan, kiristäneet autoetupolitiikkaansa, nostaneet 

autokantansa keski-ikää sekä jopa leikanneet vanhoja työsuhdeautoetuja. Yritysten mahdol

lisuudet karsia yritysautoilunsa kustannuksia em. keinoin ovat kuitenkin rajalliset, sillä 

esimerkiksi autokannan keski-iän nostaminen merkitsee samalla myös ylläpitokustannusten 

kasvamista. Lisäksi on muistettava, että työsuhdeauto on monelle työntekijälle vielä tänäkin 

päivänä merkittävä motivaatiotekijä, mikä puolestaan asettaa rajoituksia autopolitiikan voi

makkaille muutoksille ja yritysautokannan nopealle "alasajolle". Yritysautoihin liittyvien 

kustannusten saneeraustoimenpiteiden tulisikin perustua tarkkoihin laskelmiin ja kustannuksia 

tulisi tarkastella kokonaistasolla punniten samalla kaikki hyöty- ja haittatekijät.

Jotta yrityksen hankintaa ja menettelytapoja ohjaavat säännöt ja ohjeet saataisiin rationaal

iselle pohjalle tarvitaan riittävää ja asiantuntemukseen perustuvaa informaatiota. Tehokkaasti 

organisoitu ja hoidettu autokannan hallinta on ainoa mahdollisuus saattaa tätä tietoa yrityksen 

päättäviin elimiin. Ja koska autokannan hallinta on myös siihen liittyvien tehtävien kautta 

avainasemassa yritysautoilusta yritykselle aiheutuvien kustannusten optimoinnissa, on asian

tuntevalla vastuuhenkilöllä, tehokkailla työvälineillä, keskitetyn toimintamallin organiso

imisella sekä selkeällä ja auktorisoidulla autopolitiikalla tehtävien tehokkaan hoidon kannalta 

keskeinen merkitys. Ellei yrityksessä ole asiantuntevaa ja riittävää informaatiota käytettä

vissään, saattavat mutu-tuntumalla tehdyt ja virhearvioihin perustuvat päätökset aiheuttaa 

yritykselle miljoonien markkojen arvosta ylimääräisiä kustannuksia.



Kun keskihintaisen henkilöauton kustannukset lähentelevät 60 000 markkaa/vuosi ja siten jo 

200 yritysauton kannasta yritykselle aiheutuu vuositasolla n. 12 miljoonan markan arvosta 

kustannuksia, luulisi autoasioiden hoidon merkityksen ja kustannusten leikkamisiksi käytet

tävien mahdollisuuksien hyödyntämisen, etenkin suuren autokannan omaaville yrityksille, 

olevan itsestääselvyys. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin osoitettu, etteivät autokannan hal

linnalle asetettujen tehokkuusvaateiden täyttyminen ja rationaalinen päätöksenteko yrityksen 

autopolitiikkaa luotaessa olleet ainakaan tutkituissa yrityksissä toteutuneet. Yritysauto onkin 

yrityksissä siksi harvinainen investointihyödyke, että sen hankintaa yllättävän harvoin oh

jaavat rationaalisen päätöksenteon kriteerit. Vaikka yrityksen kokonaistasolla kyse saattaa 

olla useiden miljoonien markkojen vuosittaisesta investoinnista ja syntyneillä päätöksillä on 

laajamittaiset vaikutukset, ohjaavat autopoliittista päätöksentekoa monasti tunteet eikä järki. 

Tietämättömyys, välinpitämättömyys ja autoasioiden hoitoon liittyvät ongelmat ovat aiheut

taneet sen, että monissa yrityksissä autoasiat on lakaistu maton alle. "Mitä silmä ei näe ja 

korva kuule, sitä ei ole" päteekin valitettavan monessa suomalaisessa suuryrityksessä eri

tyisesti autoasioiden suhteen.

Työn aikana tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että sekä liikkumisen suunnitte

lussa että itse yritysautojen hankinnassa ja myös muiden autokannan hallintaan liittyvien te

htävien hoidossa on yrityksillä paljon tehostamisen varaa. Säästääkseen kustannuksissa ja 

löytääkseen optimaaliset ratkaisuvaihtoehdot, joutunevat yritykset tulevaisuudessa käyttämään 

yhä enemmän ulkopuolisia palvelun tarjoajia ja erikoisosaajia autoasioidensa hoidon suun

nittelussa sekä mahdollisesti jopa toteuttamisessa. Autokannan hallintapalvelun vendorisointi 

ulkopuolisen palveluntarjoajan tuotettavaksi, voi yrityksen omien voimavarojen puutteista 

johtuvista syistä osoittautua hyvinkin kannattavaksi toimenpiteeksi. Sisäisesti tuotettuun 

palveluun verrattuna, saavutetaan autokannan hallinnan vendorisoinnilla myös monia muita 

etuja. Koska autokannan hallinta voidaan luokitella yrityksen muuta toimintaa tukevaksi 

tukiresurssiksi, korostuu tässä tutkimuksessa esitettyjen, palvelun ostamista puoltavien argu

menttien painoarvo entisestään.

Autokannan hallinta on kuitenkin vain eräs esimerkki, yrityksissä vähemmälle huomiolle 

tavallisesti jääneistä, tukiresursseiksi luokitelluista palvelutoiminnoista. Autokannan hallin

nasta ja sen toiminnan tasosta suomalaisissa suuryrityksissä saadun kuvan perusteella voisi 

olettaa, että muiden, yrityksen sisäisesti tuottamien tukipalvelujen toiminnan kustannustehok
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kuudessa on paljon mm. vendorisoinnilla saavutettavissa olevia tehostamismahdollisuuksia. 

Sopivina jatkotutkimusten kohteina voitaisiinkin pitää esimerkiksi kattavaa selvitystä ven- 

dorisoiduista toiminnoista suomalaisissa suuryrityksissä sekä palvelutoimintojaan ulkoistanei- 

den yritysten kokemusten kartoittamista (esim. ostetun palvelun hinta, laatu ja ulkoistamisella 

saavutettavien muiden lisäarvojen toteutuminen). Myös palvelujen ulkoistamisen teoreettinen 

tausta sekä aihetta kuvaava käsitteistö kaipaisi lisätutkimuksia.
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Liite 1. Valion kuorma-autokannan kustannukset

Valion kuorma-autoilla ajetaan keskimäärin vain n. 21 000 kilometriä/auto vuodessa. Niiden 

ylläpitokustannukset ovat kuitenkin lähes kolminkertaiset verrattuna esimerkiksi liikennöitsi

jöille maksettaviin p/ajokilometri -ylläpitokulukorvauksiin (määräytyvät “Sinisessä kirjassa” 

esiintyvien tariffitaulustojen mukaisesti), joka vuonna 1994 on 96.1 p/veloitusajokilometri. 

Em. havaintoa voidaan pitää merkittävänä ja syitä korkeisiin ylläpitokustannuksiin tulisikin 

Valiolla tarkoin kartoittaa.

Koska Valiolla ei seurata kuorma-autojen käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia ja 

myös ajokilometriseurannassa havaittiin vakavia puutteita, perustuvat edelläesitetyt huomiot 

seuraaviin laskelmiin:

Esitettyyn ajokilometriarvion päästiin vähentämällä KiLa:sta saaduista polttoainekuluista á 3 

660 545 mk CarMaster -seurantajärjestelmään poimitut henkilö- ja pakettiautoille kuuluvat 

polttoainekulut á 1 550 552 mk eli kuorma-autojen osuudeksi saatiin 2 109 993 mk. Kilo- 

metrikohtainen polttoaineenkulutus Valion tyyppikuorma-autoilla on n. 95 p/ajokilometri 

(käyttötarkoitus: jakelu, kuorma-auton tyyppi :5; Sininen kirja). Jakamalla kuorma-autojen 

polttoainekulut p/ajokilometri -kulutusarvolla sekä Valion kuorma-autokannan koolla (107 

kpl), päädyttiin yllä esitettyyn 21 000 ajokilometriin/auto.

Valion kuorma-autoista aiheutuviin 2.80 mk/ajokilometri -ylläpitokustannuksiin puolestaan 

päästiin vähentämällä KiLa:sta saaduista koko Valion kuljetuskalustolle kuuluvista ylläpi

tokustannuksista á 7 670 303 mk henkilö- ja pakettiautojen osuus á 1 526 690 mk, jolloin 

kuorma-autojen osuudeksi saatiin v. 1993 6 143 613. Jakamalla em. summa keskimääräisellä 

ajokilometriarviolla/auto sekä kertomalla saatu summa kuorma-autojen määrällä, saatiin 

esitetty ylläpitokustannusten p/ajokilometri -ylläpito-kustannusarvio.



Liite 2. Valiossa toteutettavan työajokilometrirajan vaikutukset
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Seuraavan sivun taulukoissa on esitetty tällä sivulla esitettyjen laskelmien pohjana käytettyjä 

perusarvoja. Laskelmien kustannusarvioiden pohjana käytettiin leasing-vuokraa (3 vuotta/90 

000 km -sopimukseen perustuva autoliikkeestä saatu leasing-vuokratarjous), koska käytän

nössä ero oma- ja leasingrahoitteisten autojen välillä oli Valion tapauksessa häviävän pieni 

(esim. ylläpitokustannusten ollessa Valiolla v. 1993 toteutuneella tasolla, kannattaisi yrityk

sen siirtyä huoltoleasing -rahoitteisiin autoihin) ja niiden avulla pystytään huomioimaan myös 

autojen ylläpitokustannusten kasvu sekä jälleenmyyntiarvon alentuminen suhteessa autojen 

ajokilometrimäärien nousuun (perustuu tässäkin laskelmassa esitettyyn 50p - ylikilo- 

metriveloitukseen).

Mikäli kaikki, Valiolla yli 18 000 työajokilometriä/vuosi ajavista, 38 työntekijästä ylittäisivät 

nykyiseksi säädetyn rajan 2 000 kilometrillä, merkitsisi se yritykselle yli 600 000 markan 

lisäkuluja verrattuna nykyistensuuruisten kilometrikorvausten maksamiseen (20 000 km x 

0,80 p ero km- korvausten ja yritysautojen p/työajokilometri -kustannusten välillä x 38 hlöä). 

Vaara em. huikeisiin kustannuslisiin on aiheellinen, sillä suurin osa näistä 38 työntekijästä 

ylittää em. rajan vain muutamilla tuhansilla kilometreillä!!

Mikäli yritys ehdottomasti haluaisi asettaa ajetuille työajokilometreille rajan (eli milloin 

työsuhdeauton käyttö tulisi pakolliseksi), liikkuisi laskennallinen, mutta yrityksen kannalta 

optimaalinen raja lähempänä 50 000 kilometriä. Seuraavan sivun kuviossa alin käyrä osoittaa 

työntekijän oman auton käytölle lasketun “break even” -pisteen (n. 32 000 työajokiloinetriä). 

Vasta tämän rajan jälkeen muuttuu työntekijän omalla autolla ajettavat työajot hänelle kannat

tavaksi (perusoletuksena on, että työntekijä ajaa vastaavantasoisella omalla autolla kuin 

muilla vastaavaa työtä tekevillä kollegoilla on työsuhdeautona käytössä). Mikäli työntekijä 

käytännössä ajaa vanhemmalla tai “halvemmalla” autolla ja/tai huoltaa sitä itse, ei saisi 

vaikuttaa laskelmiin.



-------------- Työntekijän
kulut/kustannukset

------------Yrityksen
kustannukset
(käyttöetu)

...............Yrityksen
kustannukset 
(kilometrikorvauks 
et), verovaikutus 
huomioitu

Ajetut työajokilometrit

Työntekijällä käyttöetu-työsuhdeauto 
Kilometrit
Yhteensä Työ Omat Leas.vuokr Vakuutu Km-korvau Sotut Verovaiki Yht. Mk/km

20000 10000 10000 34740,00 1600 4700 9936 -12744 38232 3,82
25000 15000 10000 34740,00 1600 7050 9936 -13332 39995 2,67
30000 20000 10000 34740,00 1600 9400 9936 -13919 41757 2,09
35000 25000 10000 37240,00 1600 11750 9936 -15132 45395 1,82
40000 30000 10000 39740,00 1600 14100 9936 -16344 49032 1,63
45000 35000 10000 42240,00 1600 16450 9936 -17557 52670 1,50
50000 40000 10000 44740,00 1600 18800 9936 -18769 56307 1,41
55000 45000 10000 47240,00 1600 21150 9936 -19982 59945 1,33
60000 50000 10000 49740,00 1600 23500 9936 -21194 63582 1,27

Työntekijällä oma auto 
Kilometrit
Yhteensä Työ Omat

Kustannukset 
Leas.maks Vakuut. Polttoainee Kust. yht.

Tulot
Km-korv. Erotus Mk/km

20000 10000 10000 34740,00 2400 3700 40840 17300 -23540 -2,35
25000 15000 10000 34740,00 2400 5550 42690 25950 -16740 -1,12
30000 20000 10000 34740,00 2400 7400 44540 34600 -9940 -0,50
35000 25000 10000 37240,00 2400 9250 48890 43250 -5640 -0,23
40000 30000 10000 39740,00 2400 11100 53240 51900 -1340 -0,04
45000 35000 10000 42240,00 2400 12950 57590 60550 2960 0,08
50000 40000 10000 44740,00 2400 14800 61940 69200 7260 0,18
55000 45000 10000 47240,00 2400 16650 66290 77850 11560 0,26
60000 50000 10000 49740,00 2400 18500 70640 86500 15860 0,32
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Liite 3. Valion yritysautojen ylläpitokustannukset autoetuluokittain
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Liite 4a. Valion yritysautojen ylläpitokustannukset toimintayksiköittäin (vapaa autoetu)
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Liite 4b. Valion yritysautojen ylläpitokustannukset toimintayksiköittäin (käyttöetu)
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Liite 4c. Valion yritysautojen ylläpitokustannukset toimintayksiköittäin (osastoautot)
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Liite 5а. Valion yritysautojen merkkikohtaiset huoltokustannukset
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Liite 5b. Valion yritysautojen merkkikohtaiset huoltokustannukset autoetuluokittain
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Liite 5c. Valion yritysautojen merkkikohtaiset huoltokustannukset autoetuluokittain 
(taulukko)
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Liite 6. Tutkimuksen johdosta Valiolla aikaansaadut säästöt
122

Tutkimuksen aikana toteutettiin Valiolla moottoriajoneuvovakuutusten hankintaan liittyvä 

vakuutustarjouskilpailu, jonka käytännön toteutuksesta, aina vertailulaskelmista vastatarjous

ten suorittamiseen asti, tutkimuksen tekijä henkilökohtaisesti vastasi. Säästöjä uudesta 

vakuutussopimuksesta saatiin yritykselle yli 100 000 mk. Mikäli tutkijan ehdottama vakuu

tusratkaisu (olisi edellyttänyt vakuutusyhtiön vaihtoa sekä omavastuun alentamista 2000 

markkaan) olisi valittu, olisivat kaskovakuutusmaksut nousseet nyt valittuun vaihtoehtoon 

verrattuna n. 120 000 markalla, mutta vastaavasti toteutuneet säästöt autojen ylläpitokustan

nuksissa kattaneet sen selvästi.

Tutkijan toimesta oikaistiin myös vakuutusyhtiön laskutusvirheitä, haettiin korvauksia 

takautuvasti sekä saatettiin Valion tytär- ja osakkuusyritykset mukaan sekä neuvoteltuun että 

aikaisemmin solmittuun vakuutussopimukseen. Takautuvia hyvityslaskuja saatiin tuloutettua 

yritykseen jopa vuodelta 1991. Koska vakuutusyhtiö ei kyennyt palauttamaan hyvityksiä ao. 

autoille vaan osa hyvityksistä ohjautui tulevia vakuutusmaksuja hyvittämään, on saatujen 

hyvitysten lopullista summaa vaikea tarkkaan arvioida. Virheiden oikaisusta ja Valion liitän- 

näisyritysten sisällyttämisestä vanhoihin vakuutussopimuksiin merkitsevät yhteensä arviolta 

lähes 150 000 mk (josta Valio Data:n osuus n. 60 000 mk) säästöjä. Vakuutuksilla aikaan

saadut säästöt lähentelevät yhteissummaltaan vähintään 300 000 markkaa, sillä virheiden oi

kaisu ja liitännäisyritysten saaminen mukaan sopimukseen alentavat myös tulevien vuosien 

vakuutusmaksuja.

Tutkimuksen johdosta saatiin myös kahteen kertaan maksetusta yritysautosta tuloutettua 

takaisin 42 000 mk. Lisäksi tutkijan ansiosta ryhdyttiin perimään perimättä jätettyjä omavas

tuuosuuksia (autovahinkoihin syyllisiltä käyttäjiltä 1500 mk omavastuu).

Aikaansaatuina säästöinä voidaan pitää myös autokannan hallinnan tehostamiseksi esitetyillä 

toimenpiteillä aikaansaatavia säästöjä: Esimerkiksi jo ylläpitokustannuksiin (esitetyt 25 p/km 

verrattuna esim. huolenpitosopimusten 15p/km -tasoon) puuttuminen mm. alennussopimuksia 

solmimalla ja valvontaa tehostamalla voi alentaa yrityksen kustannuksia jopa yli 700 000 

markalla!! Mikäli yrityksessä harkitaan myös tutkijan ehdottamaa maksettavien kilometrikor-



vausten porrastusmallia, nykyisen 18 000 kilometrirajan sijaan, liikkuvat säästömahdol- 

lisuudet sadoissa tuhansissa markoissa.
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