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1

Johdanto

Tämä opinnäytetyö toteutettiin markkinatutkimuksena, jonka aiheena olivat kiinteistönhoitoalan lisäpalvelut. Opinnäytetyö tehtiin tutkimustyyppisenä työnä. Tutkimuksella pyrittiin saamaan toimeksiantajalle tuoretta hyödynnettävää informaatiota toimialasta, markkinoista ja kotitalouksien tarpeesta. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli pohjoiskarjalainen keskisuuri kiinteistönhoitoalanyritys. Toimeksiantaja halusi pysyä anonyyminä.
Työn taustalla oli toimeksiantajan tarve kartoittaa kiinteistönhoidollisten palveluiden tarvetta toiminta-alueellaan. Palvelut, jotka opinnäytetyössä otettiin huomioon, olivat siivous-, remontti-, LVIS-, laitevuokraus-, muutto-, ulkoaluepalvelut
sekä muut kiinteistöalalle olennaiset palvelut. Palveluita katsottiin työssä lisäpalveluiden näkökulmasta. Markkinatutkimuksen aihe oli toimeksiantajalle ajankohtainen, sillä yritys on suunnitellut palveluiden laajentamista sopimus- ja yritysasiakkaista yksittäisiin kotitalouksiin. (Toimeksiantaja 2018.)
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaiken ikäiset ihmiset, jotka asuvat omakoti-,
kerros-, rivi-, luhti- tai paritalossa. Tutkimuksen kohderyhmä oli kuitenkin rajattu
internetin kautta tavoitettaviin ihmisiin. Opinnäytetyössä perehdyttiin tutkimuksen
tulosten lisäksi markkinatutkimukseen liittyvään teoriaan, kiinteistöpalvelualaan,
kilpailijoihin, palveluihin sekä kotitalouksien tarpeisiin. Työn lopuksi tehtiin johtopäätös, jossa esiteltiin tutkimukseen perustuva tutkijan oma näkemys sekä toimenpide-ehdotuksia toimeksiantajalle.
Markkinatutkimuksen menetelmänä oli kvantitatiivinen, eli määrällinen, tutkimus
internetkyselyn muodossa. Internetkyselyn linkkiä levitettiin pääasiassa Facebook-yhteisöpalvelun avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotitalouksien, erityisesti omakotitaloasukkaiden, kiinteistönhoitoalan palveluiden tarvetta
Joensuun, Kontiolahden sekä Liperin alueella Itä-Suomessa. Opinnäytetyön aihe
valittiin toimeksiantajan tarpeen mukaan. Toki valintaan vaikutti myös tutkijan
oma kiinnostus kiinteistöpalvelualaa kohtaan. Oli hienoa saada tehdä tutkimus,
jota yritys voi hyödyntää tulevaisuuden valinnoissaan.
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2

Opinnäytetyön lähtökohdat

2.1

Toimeksianto

Opinnäytetyön toimeksiantaja oli keskisuuri pohjoiskarjalainen kiinteistönhoitoalan yritys. Toimeksiantaja halusi pysyä anonyyminä, sillä tutkimus oli alustava
tarvekartoitus mahdollisille lisäpalveluille ennen tuotteistamista. Ennen opinnäytetyön aloittamista toimeksiantajan kanssa tehtiin kirjallinen sopimus ja keskusteltiin tarpeista työn taustalla, työn sisällöstä sekä tavoitteista. Opinnäytetyön
taustalla oli yrityksen halu saada laadukasta ja tuoretta informaatiota kiinteistönhoitoalaan kuuluvien palveluiden tarpeesta kotitalouksien keskuudessa. (Toimeksiantaja 2018.)
Markkinatutkimus tutkimusmuotona oli sopivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimeksiantaja toivoi opinnäytetyön antavan realistisen kokonaiskuvan kiinteistönhoitoalan markkinatilanteesta sekä kilpailijoista toiminta-alueellaan. Työn lopussa oli tavoitteena esitellä alan tutkimuksiin perustuva arvio tulevaisuuden
muutoksista markkinatilanteessa sekä kiinteistönhoitoalalla yleisesti. (Toimeksiantaja 2018.)
Yrityksen ydinpalvelut keskittyivät opinnäytetyön tekohetkellä kerros-, rivi- ja luhtitalojen sekä liikekiinteistöjen kiinteistöhuoltoon sisätila- ja ulkotöiden osalta. Yrityksen ydinpalvelut ovat jaettu kiinteistönhoitoyrityksille perinteisesti kolmeen laajempaan osa-alueeseen: kiinteistönhoito, siivouspalvelut sekä remonttipalvelut.
Uutena palveluna yritys aloitti hiljattain myymään myös LVIS-palveluita, joiden
tarvetta kotitalouksissa tutkimus myös käsitteli. Toimeksiantajayrityksellä on hyvät kehitys- ja kasvumahdollisuudet, mikä oli myös yksi iso syy toimeksiannon
taustalla. Toimeksiantajan (2018) mukaan yrityksellä olisi resursseja laajentaa liiketoimintaansa, kouluttaa nykyistä henkilökuntaa ja palkata tarvittaessa uusia
työntekijöitä, mutta johdolla ei ole ollut tarpeeksi aikaa selvittää kattavasti uusien
mahdollisten palveluiden tarvetta ja kohderyhmää. (Toimeksiantaja 2018.)
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2.2

Tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyö toteutettiin tutkimustyyppisenä työnä, jonka tavoitteena oli tehdä
markkinatutkimus kiinteistönhoitoalan yritykselle. Toimeksiantona oli laatia kvantitatiivinen, eli määrällinen kyselytutkimus osana markkinatutkimusta. Kysely tehtiin tarvekartoituksen näkökulmasta kiinteistönhoitoalalle sopivien lisäpalveluiden
tarpeen selvittämiseksi. Kohderyhmänä tutkimukselle olivat kuluttaja-asiakkaat,
jotka asuvat kerros-, luhti-, omakoti-, pari- tai rivitaloissa. Toimeksiantaja mainitsi
omakotitaloissa asuvat tärkeimmäksi kohderyhmäkseen, koska kyseiset kotitaloudet eivät kuulu yrityksen normaaliin asiakaskuntaan. Tekijälle annettiin vapaat
kädet rajata kyselytutkimus haluamallaan tavalla tavoitteet huomioiden.
Markkinatutkimuksen tuloksien tavoitteena oli toimia ajankohtaisena ja luotettavana informaationa yrityksen päätöksenteossa palvelutarjontaa koskien. Tarvekartoituksella haluttiin selvittää, mihin ydinpalveluihin ja lisäpalveluihin yrityksen
kannattaa keskittää työntekijöidensä osaamista sekä resursseja. Laadukkaan tutkimuksen avulla yritys minimoi riskiään epäonnistua muun muassa segmentoinnissa, palvelusuunnittelussa ja markkinoinnissa. Tutkimusta toteutettaessa kerros-, luhti- ja rivitalot olivat yrityksen pääasialliset asiakkaat liikekiinteistöjen lisäksi. Tavoitteena oli löytää tutkimuksen avulla perusteita lisäpalveluiden ottamiseksi osaksi yrityksen tarjoomaa sekä sille, mitä palveluita ei tarpeen vähäisyyden perusteella ole kannattavaa tarjota.
Kiinteistönhoidon yleisesti tunnetut ydinpalvelut rajattiin opinnäytetyössä kiinteistönhoitoon (ulko- ja sisätyöt), puhtaanapitoon sekä teknisiin palveluihin. Kiinteistönhoitoon kuuluvien ydinpalveluiden lisäksi toimeksiantajayritys on viime vuosien aikana tehnyt lisälaskutustyönä viheralueiden korjausta, hoitoa ja ylläpitoa,
remonttipalveluita, muuttopalveluita, koti- ja liiketilasiivouksia sekä LVIS-töitä.
Näitä erillismaksusta tehtyjä lisäpalveluita alettiin toimeksiantajan (2018) mukaan
tekemään puhelinsoittojen perusteella todetun kysynnän seurauksena. Remonttija LVIS-palveluita on pääosin tehty asiakkaana olevien taloyhtiöiden asukkailta
tai isännöitsijöiltä tulleiden tilausten mukaan. (Toimeksiantaja 2018.)

8
Aiemmassa kappaleessa mainittujen ydinpalveluiden lisäksi lisäpalvelumahdollisuuksia kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon on olemassa paljon. Kysymyksenä
olikin: Mitkä kiinteistönhoidolliset työt asukas pystyy ja haluaa tehdä itse, ja milloin kaivataan ammattilaisen apua? Tutkimuksen tavoitteena oli markkinatutkimuksen keinoin selvittää mille eri lisäpalveluille olisi tarpeeksi kysyntää. Kyselytutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, miten ja mistä kuluttajat tavanomaisesti hankkivat palvelun, ja ovatko ennen ostaneet joiltakin yrityksiltä kyseisiä
palveluita.
Toimeksiantaja (2018) pyysi lyhyen selvityksen tutkimusalueen, eli Joensuun,
Kontiolahden ja Liperin, yrityksistä, jotka tarjoavat samankaltaisia palveluita. Toimialan markkinatilannetta, kysyntää ja kilpailijoita kartoitetaan opinnäytetyön seitsemännessä luvussa. Tutkimusten tulosten analysointi painottui toimeksiantajan
toiveen mukaan omakotitaloasukkaiden vastauksiin. Omakotitalokiinteistöt eivät
ole huoltoyrityksen tavallista asiakaskuntaa, ja siitä syystä yritys haluaa kohdistaa mahdolliset lisäpalvelut myös normaalin asiakaskunnan ulkopuolelle. Tutkimukseen sisällytetyt lisäpalvelut rajattiin seuraavasti seitsemään osa-alueeseen:

2.3

•

Siivouspalvelut

•

Remonttipalvelut

•

Ulkoalue- ja konepalvelut

•

LVIS-palvelut

•

Muuttopalvelut

•

Laitevuokrauspalvelut

•

Muita kiinteistöalaan kuuluvia palveluita

Keskeiset käsitteet

Asuinrakennustyyppi on asumiseen tarkoitetun rakennuksen, jossa vähintään
puolet kerrosalasta on asumiskäytössä, rakennusmuodon yläkäsite. Asuinrakennustyyppejä ovat esimerkiksi kerrostalo, omakotitalo ja rivitalo. Asuinrakennuksiin kuuluu yksi tai useampi huonetila. (Tilastokeskus 2018a.)
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Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkittävä itsenäinen maanomistusyksikkö.
Maa- tai vesialue, osuus yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin sekä rasiteoikeudet ja yksityiset erityiset etuudet (kiinteistön ulottuvuus) muodostavat kiinteistön.
(Finlex, Kiinteistönmuodostamislaki 13.6.2018/463.)
Kiinteistön elinkaari sisältää rakennusvaiheen, käyttöönoton, hoidon ja kunnossapidon, perusparannuksen sekä käytöstä luopumisen (Tiainen & Haarma, 2006,
9-14).
Kiinteistönhoito- ja ylläpitopalvelut ovat toimintaa, jotka ylläpitävät kiinteistön
arvon, kunnon, ominaisuudet sekä olosuhteet halutulla tasolla. Toimia, jotka liittyvät kiinteistöhoitoon ovat siivouspalvelut, teknisten laitteiden ja järjestelmien
huolto, kiinteistönhuolto, ulkoalueiden hoito, kiinteistön jätehuolto ja korjaustoimet. (Tilastokeskus 2011.)
Kunnossapito on korjausrakentamisen osa, joka auttaa pitämään kiinteistön laadun ennallaan korjaus- ja huoltotyöllä. Kiinteistön alkuperäisen tason säilyttäminen on kunnossapidon tavoite. Vanhojen kiinteistöjen osalta kunnossapito voi
vaatia nykyaikaisempia teknisiä ratkaisuja. (Tiainen & Haarma 2006, 22.)
Kotitalous muodostuu henkilöistä, jotka asuvat samassa asunnossa. Käsitettä
kotitalous käytetään myös silloin, jos henkilöt käyttävät tulojaan yhdessä asumatta samassa paikassa. Kotitaloutta vastaava käsite on asuntokunta, jota käytetään, kun henkilöt asuvat vakituisesti yhdessä. Asuntokunnassa voi asua useampi kotitalous. (Tilastokeskus 2018b.)
Lisäpalvelu on ydintuotteen tai -palvelun lisäksi suunniteltu täydentävä tai yksittäin ostettava palvelu (Bergström & Leppänen 2011, 204).
Markkinatutkimus on tutkimus, jonka avulla tutustutaan jonkin alan markkinatilanteeseen, sen muutoksiin ja arvioidaan tulevaisuuden näkymiä. Markkinatutkimus on osa markkinointitutkimusta. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 10.)
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Määrällinen tutkimus, eli kvantitatiivinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa
käytetään tilastollisia menetelmiä. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi suuren ihmisryhmän mielipiteiden selvittämiseen. (Mäntyneva ym. 2008, 32.)
Tarvekartoitus on keino, jolla selvitetään asiakkaiden todellinen tarve halutusta
asiasta. Kattava tiedon kerääminen on tärkeää tarpeen selvittämiseksi. (Bergström & Leppänen 2011, 427.)
Ydinpalvelu on olennaisin osa palvelukokonaisuutta ja yleensä syy asiakkaan
ostopäätökseen. Ydinpalvelua täydentämään yrityksillä voi olla tarjolla mahdollistavia, eli avustavia palveluita, lisäpalveluita sekä tukipalveluita. (Bergström &
Leppänen 2011, 204.)

2.4

Aiemmat tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kiinteistönhoitoalaan liittyvää lisäpalveluiden markkinatutkimusta tai tarvekartoitusta vastaavaa opinnäytetyötä ei löytynyt Theseus.fi-sivustolta. Kiinteistönhoitoalaan liittyen löytyi useampia asiakastyytyväisyystutkimuksia, vuosikello, yritystoiminnan ja järjestelmien kehittämisprojekteja sekä kiinteistöjen ylläpidon kehittämiseen liittyvä opinnäytetyö. (Theseus-palvelu 2018.)
Useat yritykset markkinoivat erillisestä pyynnöstä tehtäviä tarvetutkimuksia, joita
yritykset voivat ostaa ja hyödyntää. Julkisia kiinteistönhoitopalveluita koskevia
tarve- tai markkinatutkimuksia ei löytynyt. Koska vastaavia tutkimuksia ei ainakaan julkisesti ole tehty, kyselytutkimuksen tuloksia ei voitu vertailla aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa.

2.5

Toimiala

Kiinteistöpalveluala on osa kiinteistöalaa, joka käsittää useita eri toimialoja: kiinteistöpalvelut, isännöintipalvelut, asunnon myynti- ja vuokrauspalvelut sekä kiinteistöjen hallinta- ja management-palvelut (Kiinteistötyönantajat ry 2018.) Tässä
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opinnäytetyössä käsitellään perinteisten kiinteistönhoitopalveluiden lisäksi myös
muun muassa rakentamisalanpalveluita. Suomessa kiinteistö- ja rakentamisala
muodostavat niin kutsutun KiRa-klusterin, eli maantieteellisen keskittymän, jonka
toimialat ovat sidoksissa toistensa kanssa. Joka viides Suomen työllistyneistä
työskentelee kiinteistö- tai rakentamisalalla, eli yhteensä hieman yli 500 000 henkilöä. Tämä klusteri on Suomen suurimpia työllistäjiä. (Lith 2018.) Kuviossa 1 esitetään kiinteistöalan osuutta Suomen kansallisvarallisuudesta, joka on noin 60
(%) prosenttia. Kuviossa 2 esitetään Suomen rakennuskannan jakaumaa. Kuviosta näkee selvästi miten suuri osa (63 %) rakennuskannasta on asuinrakennuksia, joihin tämän opinnäytetyön palveluiden tarvetutkimus keskittyy. (ROTI 2011.)

Kuvio 1. Kansallisvarallisuuden jakautuminen (KTI, RAKLI-KTI Markkinaselvitys
2/2013).
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Kuvio 2. Kiinteistökannan jakautuminen rakennustyypeittäin (KTI, RAKLI-KTI
Markkinaselvitys 2/2013).
Vuoden 2016 lopussa Suomen rakennuskanta käsitti 1,5 miljoonaa rakennusta,
jolloin asuinrakennuksien määrä oli kasvanut 63 (%) prosentista 85 (%) prosenttiin kolmen vuoden aikana. (Tilastotiedossa eivät ole mukana kesämökit, maatalous- tai muut talousrakennukset). Tuolloin lähes 60 % asuinrakennuksista on
ollut enintään 46 vuotta vanhoja, eli Suomen rakennuskanta on muuhun maailmaan nähden melko nuorta. (Tilastokeskus 2016.)
Kiinteistönhoito on tärkeässä asemassa Suomessa, koska kiinteistön kuntoa tulee ylläpitää koko sen elinkaaren ajan. Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistön
arvoa, kuntoa, toimivuutta sekä käyttäjän viihtyvyyttä ylläpitäviä toimenpiteitä.
Kiinteistönhoidossa toimenpiteiden suunnitelmallisuus ja hankinta ovat kiinteistöjen omistajien vastuulla. Suunnitelmallisuus ja tavoitteellinen strategia ovat keino
välttää yllättäviä kustannuksia myös kiinteistönhoidossa. (Tiainen & Haarma
2006, 13-18.)
Useissa kiinteistöissä taloyhtiö päättää, mitä toimia kunnossapito vaatii, sekä tarvitaanko esimerkiksi korjausrakentamista. Kiinteistönhoidosta on useissa taloyh-
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tiöissä tehty kokonaan tai osittain sopimus kiinteistönhoitoyrityksen kanssa. Tällöin vastuu sopimukseen kuuluvista toimenpiteistä on kiinteistöä hoitavalla yrityksellä. Lisätöistä laskutetaan taloyhtiötä sovitusti erikseen. (Tiainen & Haarma
2006, 13-18.) Tilastokeskuksen (2011a) mukaan kiinteistönhoitoon sisältyy kiinteistöhuollon järjestäminen sopimus- tai palkkiopohjalla. Kiinteistönhoitopalveluihin voivat Tilastokeskuksen (2011a) mukaan kuulua seuraavat palvelut:
•

Ulkoalueiden huolto (puhtaanapito, lumityöt, hiekoitus, nurmikonleikkuu)

•

Kiinteistön pienkorjaukset ja kunnossapitotyöt, LVIS-laitteiden, eli lämpö-,
vesi-, ilmanvaihto- ja sähkölaitteiden valvonta, pienet huoneistokorjaukset
(LVIS)

•

Jätehuollon valvonta ja jätetilojen puhdistus, säännölliset roskalenkit

•

Kiinteistön tilojen siivouspalvelut

•

Vartioinnista ja turvallisuudesta vastaaminen

•

Vastaanottopalvelut, kuten puhelin- ja sähköpostipalvelu

Tähän eivät kuulu:
•

Toimistohotellit

•

Sisätilojen siivous

•

Jätehuolto

•

Viheralueiden hoito ja ylläpito

Kiinteistönhoidon toimenpiteiden seuranta, arviointi sekä kehittäminen ovat todella tärkeitä tehtäviä varsinkin silloin, jos kiinteistönhoito ja sen kunnon ylläpito
on jonkin kiinteistöhuoltoyrityksen vastuulla. Kiinteistönhoitoalalla laatu on tärkeä
mittari. Alan palveluiden laatu on helposti nähtävillä ja työn lopputulos vaikuttaa
suoraan hinta-/laatusuhteeseen. Ala on altis valituksille ja mitä parempaa laatua
tuotetaan sitä vaativampia asiakkaat ovat. Suurin osa kiinteistönhoitoon liittyvistä
toimenpiteistä vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen. (Tiainen & Haarma 2016, 6467.)
Esimerkkinä kulkuväylien lumenaurauksen ja hiekoituksen puute talvisin vaikuttaa suoraan asukkaiden turvallisuuteen liikkua ulkona. Mikäli hiekoitus on ollut
huoltoyhtiön toimesta puutteellista, tällöin asukkaan mahdollisen kaatumisen
kustannukset ovat kiinteistöhuoltoyrityksen vastuulla. Laadukas kiinteistönhoito
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ottaa huomioon kiinteistön elinkaaren kaikki vaiheet, jolloin voidaan puhua elinkaaritaloudellisesta ajattelusta. Kiinteistönhoitoalan yrityksillä on tärkeää olla toimiva laadunvalvonta ja -hallinta, jotta palvelun koettu laatu vastaisi odotettua laatua. Laadunvalvonta kuuluu myös asiakkaille. Passiivinen tilaaja ei auta kiinteistönhoitoyritystä kehittämään toimintaansa. (Tiainen & Haarma 2006, 64-67.)
Kiinteistöpalveluala on kasvava toimiala myös tulevaisuudessa rakennuskannan
ja väestön kasvaessa. Tilastokeskuksen vuonna 2007 tekemän palvelualojen toimialakatsauksen toisen neljänneksen mukaan kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden liikevaihto oli muita palvelualoja enemmän nousussa. Reilun kymmenen vuotta sitten tapahtuneen kasvun takana olivat
pääasiassa toimeksiantajayrityksen kaltaiset keskisuuret ja pienet palvelualan
yritykset. Palvelualoille odotettiin tuolloin myönteistä kasvua. (Tilastokeskus
2007.)
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vuoden 2018 toukokuussa tehdyn suhdannebarometrin mukaan kiinteistöpalveluiden myynnin ennustettiin kiihtyvän vuoden
aikana. Rekrytointivaikeuksista huolimatta kiinteistöpalveluyritysten henkilöstön
ennustettiin kasvavan. Barometri antoi positiiviset suhdannenäkymät loppuvuodelle 2018. Kiinteistöpalvelujen tilannetta kuvattiin keskimääräistä paremmaksi.
Suhdannebarometri perustuu alan johtavilta yrityksiltä kysyttyihin tietoihin. (Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2018.)
Kiinteistöntyönantajat ry (2019) julkaisi hallituskaudelle 2019-2023 seuraavia tavoitteita edistääkseen toimialan kehitystä:

Kiinteistötyönantajien tärkeimmät tavoitteet tulevalle hallituskaudelle
ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, tasavertaisten kilpailuedellytysten takaaminen alan yksityisille ja julkisille toimijoille sekä olemassa olevan rakennuskannan ennakoivan ja ekotehokkaan ylläpidon
edistäminen muun muassa uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa
tukemalla. (Kiinteistötyönantajat ry 2019.)
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Kiinteistöpalvelualan voidaan olettaa kiinnittävän tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota kestävään kehitykseen ja pitkäjänteiseen, rakennuksista aiheutuvan, hiilijalanjäljen pienentämiseen.

3

Tarpeen tiedostaminen

3.1

Tarve

Kaikilla tuotteilla ja palveluilla on oma kohderyhmänsä, jolle ne on tarkoitettu. Ilman kohderyhmää tuotteita ja palveluita olisi haastavaa myydä ja markkinoida.
Yritys ei myöskään pystyisi erottumaan, eli differoitumaan, markkinoilla. Ennen
kuin voidaan määrittää kohderyhmä, eli segmentoida, tulee tutustua kuluttajien
tarpeisiin. Tarvekartoitus on keino hankkia tietoa kuluttajien tarpeista. Kuluttajista
voidaan tarpeiden perusteella tehdä segmenttejä, jotta yritykset pystyisivät parhaalla tavalla vastamaan asiakkaiden tarpeita. (Bergström & Leppänen 2011,
150.)
Tarveilmiötä on tutkinut muun muassa psykologi Abraham Maslow. Maslow on
kehittänyt tarvehierarkian, joka pyrkii selittämään ihmisen tarpeen syntyä ja niiden tasoja. Maslow’n tarvehierarkian mukaan ihmisen täytyy ensin saavuttaa tietyn tason tarpeet ennen kuin seuraavan tason tarve voi syntyä. Alla oleva kuvio
3. esittää tarvehierarkian tasot. Myyntiosaajat voivat käyttää tarvehierarkiaa hyväkseen pyrkiessään tunnistamaan asiakkaiden tarpeita. (Askegaard, Bamossy,
Hogg & Solomon 2013, 194-197.)
Hierarkia on tulkittavissa usealla tavalla, eikä se ole yksiselitteinen. Alimmalla tasolla on ihmisen fysiologiset tarpeet, kuten unen, ruuan ja veden tarpeet. Toisella
tasolla on ihmisen turvallisuuden tarpeet, kuten turvassa pysyminen, asunto ja
terveys. Kolmannella tasolla on ihmisen yhteenkuuluvuuden tarpeet, kuten rakkaus, ystävyys ja perhesuhteet. Neljännellä tasolla on ihmisen arvonannon tar-
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peet, kuten itsearvostus, itsevarmuus ja toisten ihmisten arvostus. Viidennellä tasolla on ihmisen itsensä toteuttamisen tarpeet, kuten omien kykyjen käyttöön
saaminen työssä tai vanhempana. (Askegaard, Bamossy, Hogg & Solomon
2013, 194-197.)

Korkeamman tason tarpeet

5 Itsensä toteuttamisen tarpeet
4 Arvon tarpeet
3 Yhteenkuuluvuuden tarpeet
2 Turvallisuuden tarpeet
1 Fysiologiset tarpeet
Alemman tason tarpeet

Kuvio 3. Maslow’n tarvehierarkia (Mukaillen Askegaard, Bamossy, Hogg & Solomon 2013, 195).
Maslow’n tarvehierarkiassa ainakin osa kiinteistöpalveluiden tarpeista voisi sijoittua tasolle kaksi. Turvallisuuden tarpeisiin liittyvät asunnon ja elinympäristön turvallisuus sekä niiden kunnon ylläpitäminen. Toisaalta taas hyväkuntoisen kiinteistön omistaja voi haluta remontoida kiinteistöä sisustuksen vuoksi, vaikka turvallisuuden puolesta tarvetta ei olisi. Tällöin ihminen itse on luonut tarpeen palvelulle, joka on syntynyt tarpeesta parantaa omaa elinympäristöään ja tarve kuuluu hierarkiassa ylemmäs. Nykypäivän kulutusyhteiskunta luo ihmisille tarpeita
markkinoimalla tuotteita ja palveluita houkuttelevasti. Vaikka ihmisellä ei olisikaan
todellista tarvetta jollekin tuotteelle, markkinoinnilla voidaan luoda kuvitteellinen
tarve.
Kun kuluttaja on tunnistanut tarpeensa, alkaa ostoprosessi tarpeen tyydyttämiseksi. Palveluiden osalta ostoprosessi käynnistyy yleensä palvelun päättyessä
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tai kuluttajalle tulleesta spontaanista toiveesta hankkia jokin palvelu. Uusien tarpeiden täyttäminen on kuluttajalle usein haastavampaa. Silloin on isompi riski
epäonnistua kuin samaa palvelua ostaessa uudemman kerran. (Bergström &
Leppänen 2011, 140-141.)

3.2

Tarvekartoitus

Palvelutilanteessa ennen tuotteen tai palvelun esittelyä, asiakkaan tarpeet tulee
tunnistaa. Tarpeiden tunnistaminen edellyttää tarvekartoitusta. Tarpeita, odotuksia ja toiveita on erilaisia, joten tavanomainen palveluprosessi ei sovi kaikille asiakkaille. Oikein muodostetuilla kysymyksillä ja keskustelulla asiakas saadaan
kertomaan tarpeensa. Asiakkaan voi eri tarvekartoitusmalleja hyödyntämällä
saada tajuamaan tarpeen, jota ei aiemmin ole tiedostanut. Yksi malli, jota voi
hyödyntää tarvekartoituksessa on SPIN-kaava. Kyseisessä kaavassa myyjä kysyy asiakkailta kaavan mukaan kysymyksiä ja johdattelee asiakasta. (Bergström
& Leppänen 2011, 427-429.)
Kiinteistöpalvelualalla asiakkaiden tarvekartoitus voi tapahtua kasvokkain, puhelimitse tai sähköisesti. Tavallisesti asiakas on yhteyttä ottava osapuoli. Myyjän
johdattelu asiakkaan tarpeen tiedostamiseen ei yleensä ole kiinteistöpalvelualalla
tarpeen, sillä asiakkaalla on tavallisesti jo yhteyttä ottaessaan olemassa oleva
tarve, johon etsii ratkaisua. Tämän opinnäytetyön yhtenä aiheena oli tarvekartoitus. Kyse on laajemmasta kartoituksesta, joka auttaa ymmärtämään yksittäisen
asiakkaan tarpeita. Tarvekartoitusta seuraa tarpeiden analysoiminen ja johtopäätösten pohjalta tarpeisiin vastaaminen. Yrityksen tulee olla perillä kohderyhmänsä tarpeista, jotta palvelut voidaan räätälöidä kilpailijoita paremmin.
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3.3

Kotitalouksien tarpeet

Kotitaloudet kuluttavat entistä enemmän palveluita. Kotitalouksille ja palvelunkäyttäjille on tärkeää, että palvelut ovat saavutettavissa. Saatavuuden, laadun ja
hinnan on kohdattava. Sosioekonominen asema ja elämänvaiheet vaikuttavat kotitalouksien tarpeisiin ja kulutukseen. Opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille
palveluiden edullisuus on tärkeää. (Tilastokeskus 2014.)
Tämän opinnäytetyön kyselyssä kartoitettiin yhtenä osana kiinteistönhoidollisten
tarpeiden ratkaisemista. Asuinrakennustyyppejä on useita, ja jokaisen asuinrakennuksen kiinteistönhoidolliset tarpeet ovat erilaisia. Yleensä kerrostaloissa, rivitaloissa sekä luhtitaloissa on olemassa edes pienessä roolissa kiinteistöhuolto,
jolle pääosa tehtävistä kuuluu. Silti on olemassa monia kiinteistönhoidollisia tehtäviä, jotka eivät kuulu kiinteistöhuollolle osana sopimusta tai joita taloyhtiö ei
kustanna. Osa kuluttajista tekee itse ne kiinteistönhoitoon liittyvät toimenpiteet,
jotka eivät kuulu kiinteistöhuollolle tai taloyhtiölle. Osa taas ei kykene iän, kunnon,
osaamisen tai ajan puutteen vuoksi tekemään kaikkia kiinteistön vaatimia töitä.
Tällöin kuluttaja tarvitsee avukseen joko osaavan tuttavan tai kiinteistönhoidon
ammattilaisen.
Kotitalouksia on olemassa erikokoisia, ja asukkaat pitävät kiinteistöistään eri tavalla huolta. Vuokrattujen asuntojen kuntoon liittyvät hankinnat tekee asunnon
omistaja. Kiinteistöt, joihin kuuluu useita asuntoja, ovat osakkeiden omistajien ja
taloyhtiön vastuulla. Osa kiinteistöistä halutaan hoitaa erittäin hyvin, osa taas tekee vain välttämättömät toimet viime tingassa. Tarpeita on erilaisia ja niitä hoidetaan eri tavalla. Vaikka voidaan ajatella kaikkien kiinteistöjen tarvitsevan ylläpitoa
ja korjausta, aina omistaja ei pidä tarvittavaa huolta kiinteistöstä. Aina ei ole
myöskään varaa maksaa tarvittavia korjauksia. Pahimmassa tapauksessa kiinteistöistä voi tulla asuinkelvottomia. Myös kotitalouksissa, joissa kiinteistön vaatimat toimenpiteet on tehty kunnolla, voi silti tulla odottamattomia vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan ammattilaista. Vesivahinko on yksi esimerkki odottamattomasta vahingosta, joka voi aiheuttaa kiinteistöön vakaviakin vaurioita.
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4

Palvelukokonaisuus

4.1

Palvelu kokonaisuutena

Markkinat muodostuvat tuotteista ja palveluista. Tämä opinnäytetyö keskittyy palvelutuotteisiin. Palvelun osa-alueiden hahmottaminen on tärkeä osa tuotteistamista ja hyvällä palvelukokonaisuudella voidaan vastata asiakkaan tarpeisiin.
Palvelu käsitteenä on moniulotteinen ja vaikea määrittää. Palvelu on ainakin osittain aineeton teko tai prosessi, jonka vaiheisiin asiakas voidaan vuorovaikutuksen kautta osallistaa. (Bergström & Leppänen 2011, 194-204.)
Tuote ja palvelu ovat toistensa ääripäät, joiden välissä voi olla esimerkiksi tuotteita, jotka sisältävät palveluita tai palveluita, jotka sisältävät tuotteita. Palvelun ja
tuotteen erona on myös se, että palvelun tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuu
samanaikaisesti, kun taas tuote on yleensä tuotettu etukäteen ja kuluttaja käyttää
tuotetta vasta ostettuaan sen. Tuote voidaan varastoida, palvelua ei. Palvelutuotteet voidaan jaotella havainnollistavasti kerroksiin, kuten alla oleva kuvio 4 esittää. (Bergström & Leppänen 2011, 194-204.)

TUKIPALVELUT
Kanta-asiakasedut

Help Desk 24h

LISÄPALVELUT
Tavanomaisesta
poikkeava
palvelu

Saavutettavuus

Käytön sujuvuus
Palvelubrändi

YDINPALVELU
Materiaali

Toiminnallinen laatu
Tavarat
Palvelun räätälöinti
Kirjallinen viestintä

Kuvio 4. Tavara- ja palvelutuotteen kerrokset (Mukaillen Bergström & Leppänen
2011, 204).
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Palvelujen määrään markkinoilla vaikuttavat väestön ikääntyminen, kansainvälisten palvelumarkkinoiden mahdollisuudet sekä teknologian edistyminen. Kuluttajien tulotaso on vaikuttanut myös palvelusektorin muutoksiin positiivisesti. Palveluiden kehittyminen ja tuottavuus verrattuna teollisuuden tuotteisiin on hitaampaa, mutta palveluala on jatkuvassa kasvussa. Palveluiden tuottavuuden kasvua
on mahdollista kasvattaa entisestään palvelujohtamisen ja liiketoimintaosaamisen kehittämisellä. Palvelukokonaisuus voidaan määrittää tuotteistamisen avulla,
jolloin tarvitaan tietoa kohderyhmän tarpeista, toiveista sekä kulutustottumuksista. Onnistunut palveluiden tuotteistaminen luo yritykselle kilpailukykyä ja mahdollistaa osaltaan kannattavaa liiketoimintaa. (Bergström & Leppänen 2011, 194204.)
Palvelu voi olla henkilökohtaista palvelua, yrityksen ydintuote tai osa yrityksen
tuotetarjoomaa. Palvelun päätavoite on ratkaista asiakkaan ongelma palveluprosessissa syntyvän lopputuloksen avulla. Palveluntarjoajan tuottama palvelu voi
toteutua henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa tai esimerkiksi silloin, kun asiakas ei ole itse paikalla, mutta on ollut vuorovaikutuksessa
palvelua tilatessaan. Asiakaslähtöisyys on tärkein asia palveluiden toteuttamisessa. Toimeksiantaja myy palvelutuotteita, joten osa-alueet jaoteltiin ydin-, lisäja tukipalveluihin. Jaottelu on kiinteistönhoidollisen palveluprosessin kannalta selkeä. (Bergström & Leppänen 2011, 194-204.)
Ydinpalvelut ovat niitä palveluita, joita asiakas ensisijaisesti haluaa. Ydinpalvelun tarkoitus on tyydyttää asiakkaan tarve. (Leppänen & Bergström 2011, 204.)
Ydinpalveluita voivat olla yksinkertaisuudessaan hieronta tai taksikuljetus. Ydinpalveluita ovat myös esimerkiksi majoituspalvelut, joissa haluttuna palveluna on
majoitus. Kaikki ydinpalvelut sisältävät joitain tukipalveluita. Hieronta, taksimatka
ja majoitus täytyy yleensä varata etukäteen sekä maksaa toteutunut palvelu, ja
näihin toimintoihin tarvitaan tukipalveluita, kuten ajanvaraus ja laskutus. Ydinpalvelu on yrityksen ensisijainen kilpailuetu.
Lisäpalvelut ovat ydinpalveluiden lisänä tarjottavia palveluita. Lisäpalveluita kutsutaan myös liitännäispalveluiksi ja avustaviksi palveluiksi. Tarjoamalla lisäpal-
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veluita yrityksellä on yksi keino lisää erottua markkinoilla. Lisäpalvelut ovat esimerkiksi palveluita, joiden avulla asiakkaat saavuttavat haluamansa ydinpalvelun. Lisäpalveluita ovat myös palveluun liittyvät tuotteet ja materiaalit. Lisäpalvelut voivat olla myös ydinpalveluista erillään olevia palveluita, joita yritys haluaa
lisätä omaan tuotetarjoomaansa laajentaakseen toimintaansa ja erottuakseen kilpailijoista. Esimerkkinä lisäpalveluista on sohvan ostamisen lisäksi tilattava kotiinkuljetus. Lisäpalvelut eivät ole aina ydinpalvelun kannalta välttämättömiä palveluita, mutta antavat asiakkaalle lisäarvoa ja auttavat erottumaan samaa ydinpalvelua myyvästä kilpailijasta. (Bergström & Leppänen 2011, 203-204.)
Tukipalvelut ovat palveluita, jotka tukevat ydin- sekä lisäpalveluiden palveluprosessia. Tukipalveluita voivat olla esimerkiksi ohjaus-, neuvonta- ja laskutuspalvelut. Tukipalvelut tuovat lisäarvoa asiakkaalle. Esimerkiksi palveluiden ja tuotteiden kanta-asiakasedut ovat yksi tukipalveluiden muoto, mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle sekä kilpailuetua yritykselle. Tukipalvelut voivat olla välttämättömiä palveluprosessin kannalta, sillä osa ydinpalveluista vaatii ympärivuorokautisen mahdollisuuden ottaa palveluntarjoajaan yhteyttä. (Bergström & Leppänen 2011,
204.)

4.2

Palvelukokonaisuus kiinteistöpalvelualalla

Kiinteistönhoidon ydinpalveluiden tarve on suuri, koska kaikilla kiinteistöillä on
oma elinkaarensa ja kiinteistöt tarvitsevat ylläpitoa. On tärkeää huolehtia kiinteistöjen ja pihojen kunnosta ja siisteydestä, jotta niiden turvallisuus, arvo ja käyttötarkoitus säilyy. (Tiainen & Haarma 2006, 5.) Kuten luvussa 2.5 mainittiin, kiinteistönhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluu perinteisesti ulkoalueiden huolto ja
puhtaanapito, kiinteistön kunnossapito ja korjaukset, jätehuollon valvonta, kiinteistön yleisten tilojen puhtaanapito, turvallisuuden ylläpitäminen sekä töiden vastaanottopalvelut (Tilastokeskus 2011a).
Toimeksiantajan (2018) pyrkimyksenä on luoda palvelutarjonta, jota hyödyntämällä asiakas saisi mahdollisimman monta kiinteistön kuntoa ja arvoa ylläpitävää
palvelua samalta yritykseltä. Palvelutarjonnan suunnittelemiseen tarvitaan tietoa
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kuluttajilta itseltään, jotta palvelut tuottaisivat lisäarvoa asiakkaalle ja vastaisivat
tarvetta. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla palvelukokonaisuudella yritys erottuu
myös toimialan kilpailijoista. Menestyäkseen lisäpalveluilla yrityksellä tulee olla
ammattitaitoista henkilökuntaa ja resursseja palveluiden laajentamiseen ja palvelun prosessin laadukkaaseen toteuttamiseen. (Bergström & Leppänen 2011,
198.)
Palvelukokonaisuuden suunnittelussa tulee ottaa huomioon, kenelle palveluita
halutaan tuottaa ja markkinoida. Kohderyhmää määrittäessä tulee ottaa huomioon monta eri tekijää, kuten kuluttajien sukupuoli, ikä, sosiaalinen asema, alueelliset erot, elämäntavat, tarve palveluille sekä esimerkiksi yleinen tulotaso. (Askegaard, Bamossy, Hogg & Solomon 2013, 8-12.) Täsmennetty, räätälöitävissä
oleva palvelu antaa asiakkaalle parasta hyötyä. Palvelun tuotteistaminen auttaa
hinnoittelemaan palvelun oikein. Kun palvelun suorittaja tietää, mitä palvelu sisältää ja mitä asiakas odottaa, palveluprosessi on tehokkaampi. Tuotteistaminen
säästää taloudellisia resursseja sekä yritykseltä että asiakkaalta. (Tiainen &
Haarma 2006, 61-63.)
Opinnäytetyön internetkyselyn avulla kartoitettiin, mitkä kiinteistöpalvelualan palvelut ovat ne tarpeellisimmat kuluttajille. Kyseisiä palveluita kutsuttiin lisäpalveluiksi, sillä ne ovat nimensä mukaan ydinpalveluiden lisäksi yrityksen resursseihin
ja toimintaan soveltuvia palveluita. Useimmiten kyseisiä palveluita tarjoavat ydinpalveluina yksittäiset, yhteen tai muutamaan palveluun, erikoistuneet yritykset.
Lisäpalveluiden käsitteleminen painotettiin omakotitalojen näkökulmaan. Toimeksiantaja rajasi lisäpalvelut seitsemään eri ryhmittymään, joita esitellään tarkemmin seuraavaksi. (Toimeksiantaja 2018.)

4.3

Kiinteistöpalvelualalle sopivat lisäpalvelut

Siivouspalvelut käsittävät kaikki kiinteistöjen siivoustyöt sekä sisätiloissa että
ulkona. Toimeksiantajalla kuuluu siivouspalvelut taloyhtiöille räätälöityihin sopimuksiin, joihin sisältyy myös kiinteistöhuolto. Tarkoituksena on, että tulevaisuu-
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dessa siivouspalvelut voisivat lisäpalveluna tarjota mahdollisuuden myös yksittäisille kotitalouksille ostaa tarvittava palvelu erikseen. Siivouspalvelu voi olla esimerkiksi kerta-, viikko- tai kuukausiluontoista. Palvelusisältö räätälöitäisiin asiakkaan tarpeen mukaan. Siivouspalveluiden valikoima voi olla melko laaja ja tavoite
olisi tietysti helpottaa asiakkaan arkea. Palveluvalikoimaan voisi kuulua esimerkiksi:
§

allergia- tai homesiivous, desinfiointi

§

huonekalujen pesu

§

ikkunoiden pesu

§

kodin perussiivous (kerta-, viikko- tai kuukausisiivous)

§

lattioiden koneellinen puhdistus (peruspesu)

§

remonttisiivous

§

mattojen pesettäminen

§

kylpyhuonetilojen puhdistus

Monipuolisten siivouspalveluiden potentiaalisia asiakkaita ovat esimerkiksi kotitaloudet, toimistot, liikekiinteistöt sekä tapahtuma- ja liikuntapaikat sekä edellä
mainittujen ulkoalueet. Tilastokeskuksen (2011b) mukaan siivouspalvelut eivät
käsitä rakennus- ja teollisuussiivousta, joihin kuuluu esimerkiksi rakentamisen jälkeinen siivous, savuhormien ja tulisijojen nuohous sekä teollisuuskoneiden puhdistus. Siivouspalveluihin lisäpalveluina voisi kuitenkin kuulua rakennusten valmistumisen jälkeinen sisätilojen sekä ulkoaluepalveluihin kuuluva pihan siistiminen.
Rakennus- ja remonttipalvelut eivät kuulu niin sanottuun perinteiseen kiinteistönhoitoon. Kiinteistön teknisten laitteiden ja rakenteiden kunnossapito taloyhtiön
kustannuksiin kuuluvalta osalta kuuluu kiinteistönhoitoon, mutta esimerkiksi
asuinhuoneiston remontointi tai autotallin rakentaminen ovat erillisinä palveluina
toteutettavia töitä. (Tiainen & Haarma 2006, 21-24.)
Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (2011c) mukaan rakentamiseen kuuluu
yleisen rakentamisen lisäksi erikoisalarakentaminen sekä asennus- ja viimeistelytyöt. Rakentaminen voi olla perusparannusta, uudis- tai korjausrakentamista.
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Myös erilaiset muutostyöt, kuten laajentaminen kuuluvat rakentamiseen. Rakentaminen jakaantuu kolmeen alaluokkaan, joita ovat talonrakentaminen, maa- ja
vesirakentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta. Kiinteistönhoitoyritykselle
sopivat rakentamispalvelut eivät sisällä maa- ja vesirakentamista. Erikoistuneesta rakentamisesta LVI- ja sähkötyöt kuuluvat alla olevaan kohtaan LVIS-palvelut. Talviaika vaikuttaa osittain rakentamiseen ulkona tehtävien töiden osalta.
Muuten rakentaminen on vuodenajasta riippumatonta. Remonttipalveluihin kiinteistönhoidon lisäpalveluna voisi kuulua esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

perusparannukset ja pienrakentaminen

§

sauna-, kylpyhuone-, keittiö- ja huoneistoremontit

§

liiketilojen remontit

§

pintakäsittelytyöt, kuten tapetointi ja laatoittaminen

§

korjaustyöt

§

rakentamisen viimeistelytyöt

§

kattotyöt

Ulkoalue- ja konepalvelut ovat iso osa kiinteistönhoitoalaa. Ulkoalueen hoidon
suunnittelu alkaa yleensä piirustuksien avulla työmäärän arvioimisesta. Piha-alueen käyttötarkoitus ja olemassa olevat rakennukset määrittävät pitkälti, mitä muutostöitä voidaan tehdä. Ulkoalueiden hoitotehtävät kulkevat käsikädessä vuodenaikojen mukaan. Ennen piha-alueen muokkausta ja hoitoa tulee tietää kasvillisuudesta, päällimmäisestä maa-aineksesta, alueen rakennelmista sekä mahdollisista muista tontilla olevista varusteista ja laitteista. Hyvä ulkoalueen hoito parantaa alueen käyttötarkoitusta, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. (Tiainen & Haarma
2016, 20.)
Kesäisin piha-alueen hoidon tärkeimmät tehtävät etenkin taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen pihoilla ovat kasvillisuuden ja kulkuväylien siisteyden ylläpitäminen. Lisäpalveluna ulkoalue- ja konepalveluiden ydinpalveluiden ympärille voisi ajatella
esimerkiksi omakotitaloasukkaille suunnattuja palveluita, kuten nurmikon leikkuuta, pensasaitojen leikkuuta, kitkemistä, kasvien ja puiden istuttamista sekä
pihan muokkausta. Muissa asuinrakennustyypeissä nämä palvelut ovat usein
osa kiinteistöhuoltosopimusta ja muussa tapauksessa pyynnöstä erillisveloitustyötä. (Tiainen & Haarma 2016, 20-21.)
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Talvisin taloyhtiöiden ja liikekiinteistöjen piha-alueiden hoidon tärkeimpiä tehtäviä
ovat lumen auraus, käsilumityöt, lumen poisvienti, liukkauden minimointi sekä
kattolumien ja jääpuikkojen kertymisen seuranta sekä tarvittaessa pudotus.
Näistä tehtävistä auraus, käsilumityöt, hiekoitus sekä kattolumien pudotus sopisivat hyvin esimerkiksi omakotitaloissa asuville tarjottaviin lisäpalveluihin. Toki
omakotitalojen tontit ovat erikokoisia ja pienemillä tonteilla pyöräkuormaajalla lumen auraamisen tai hiekoituksen tarve voi olla vähäistä. (Tiainen & Haarma
2016, 20-21.)
Syksyisin, kun lehdet putoavat puista, ainakin taloyhtiöissä alkaa tarve haravoinnille sekä oksien ja roskien keruulle. Sama ongelma ilmenee myös puustoisten
omakotitalojen pihamailla. Syksyllä sateiden aikaan tulee myös tarve puhdistaa
tukkiutumiselle alttiita räystäskouruja ja sadevesikaivoja, jotta sadevesi ei aiheuttaisi tulvia ja kosteusvaurioita kiinteistöihin. (Toimeksiantaja 2018.) Toimeksiantaja (2018) kertoi huomanneensa, että yhä harvemmin ikääntyneet ihmiset uskaltavat kiivetä omakotitalonsa katolle puhdistamaan lehtiä, mikä on yksi palvelun
tarpeen aiheuttava tekijä. Keväisin kun lumen sulaminen on enimmillään, tulee
sulamisveden poistumisreitit pitää myös avoinna, jottei vesi kertyisi rakenteiden
ympärille aiheuttamaan vahinkoa (Tiainen & Haarma 2018, 21).
Ulkoalueiden hoitoon voisi lisäpalveluna kuulua myös leikkialueiden säännöllinen
turvallisuuden tarkastaminen ja tarvittaessa korjaus. Kiinteistönhoidossa leikkialueiden huoltaminen ja korjaaminen kuuluu yleensä lisälaskutustöihin. (Tiainen
& Haarma 2018, 20.) Leikkialueiden turvatarkastajan tehtävään tarvitaan koulutus, jota tulee ylläpitää sertifiointikokeella 10 vuoden välein (Viherympäristöliitto
2018). Safe to Play Oy on alansa johtava leikki- ja liikunta-alueiden turvatarkastajan koulutusta järjestävä taho Suomessa (Safe to Play Oy 2018). Toimeksiantajayrityksessä esimerkiksi yksi työntekijä voisi kouluttautua ja vastata tehtävästä. Ulkoalue- ja konepalveluihin kiinteistönhoidon lisäpalveluna voisi kuulua
esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

piha-alueiden pohjien tasaus

§

maan- ja lumensiirto

§

nosturityöt
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§

vuodenaikojen vaihteluun liittyvät ennaltaehkäisevät työt, kuten räystäskourujen ja vesikaivojen puhdistus

§

lumen auraus, käsilumityöt ja hiekoitus

§

piha-alueiden puhdistustyöt

§

viherpalvelut, kuten istuttaminen ja viheralueiden ylläpitäminen

§

leikkialueiden kunnostus ja tarkistus

LVIS-palvelut koostuvat sanoista lämpö, vesi, ilma ja sähkö. LVI-asentajan toimenkuvaan kuuluvat korjaavat ja kunnossapitävät työt muun muassa erilaisten
vesi-, viemäri-, lämmitys-, ilmastointi-, kaasu- ja jäähdytyslaitteiden osalta. Sähköasentajan toimenkuvaan kuuluu kaikkien sähkölaitteiden ja -järjestelmien
asentaminen sekä korjaaminen. Myös sähkökäyttöisten koneiden asennus ja korjaus ovat sähköasentajan työtä. (Tilastokeskus 2018c.) LVIS-palvelut ovat tärkeässä ja välttämättömässä roolissa asuinrakennuksien käytettävyydessä ja asukkaiden turvallisuudessa.
Kaikissa asuinkiinteistöissä on LVI- tai sähköasentajan ammattitaitoa vaativia
laitteita ja rakenteita sekä rakennus- että asuinvaiheessa. Monet asentajille kuuluvat työt ovat luvanvaraisia, eikä vakuutusyhtiö välttämättä korvaa vahinkoa, mikäli asukas ilman tarvittavaa pätevyyttä asentaa tai korjaa laitteita itse. Hyvä esimerkki on pyykin- tai astianpesukoneen asennus, jotka ovat luvanvaraisia muutostöitä. Virheellisesti asennettu pesukone voi aiheuttaa mittavia kosteusvaurioita
ja koitua asukkaalle kalliiksi. Samoin vaikeampien sähkölaitteiden korjaaminen ja
asennus itse voi olla hengenvaarallista sähköisku- ja sähköpalovaaran vuoksi. If
Vahinkovakuutus Oyj:n (2018) mukaan yli puolet kotien sähköpaloista on aiheutunut sähkölaitteesta.
Toimeksiantajayrityksen palvelupäällikön (2018) mukaan tavallisten valaisimien
asennukset sekä hehkulamppujen vaihdot ovat yleisiä tehtäviä kiinteistönhoitajan
arjessa. Kyseiset työt ovat kiinteistönhoitajalle sallittuja, ja asiakkaalle erillisveloitustöitä, joihin ei tarvita sähköasentajaa. Aika ajoin toimeksiantajalle on tullut soittoja asiakkailta, jotka tarvitsisivat kodin sähkölaitteille korjausta. Yritys ei ole voinut vastata tarpeeseen, mikäli sähkölaite ei ole kuulunut taloyhtiön vastuulle. Ta-
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loyhtiöille kuuluvissa sähkötöissä kiinteistöhuollon tai isännöitsijän tehtävä on taloyhtiön luvalla tilata sähköasentaja, mikäli kiinteistönhoitoyrityksellä ei ole ammattilaista omassa henkilökunnassa. Osalla taloyhtiöistä on olemassa sopimuksia yksityisten LVI- tai sähköasennusyritysten kanssa, jotka luonnollisesti lasketaan toimeksiantajan kilpailijoiksi. Kilpailijoita kartoitetaan tarkemmin luvussa 7.3.
Sähköalan ammattilaisen palkkaamisesta olisi yritykselle hyötyä, mikäli palvelut
markkinoitaisiin siten, että taloyhtiölle kuuluvien sähkötöiden lisäksi olisi tilausta
töille, jotka asukas kustantaisi itse. Asukkaalta veloitettavissa töissä kate on suurempi, mitä taloyhtiön maksamissa töissä. Myös mikäli toimeksiantaja laajentaisi
rakentamispalveluitaan, sähköasentajan tarve kasvaisi sen ansiosta. Yleisimmät
toimeksiantajayrityksen LVI-asentajalle tulleet työt ovat tähän mennessä olleet
erilaiset putkivuodot, hanojen vaihdot ja WC-istuinten tukokset, korjaukset sekä
vaihdot. LVI-asentaja työntekijänä alentaa myös rakennustöiden kustannuksia
asiakkaille, verrattuna saman palvelun ostamiseen toisesta yrityksestä. (Toimeksiantaja & palvelupäällikkö 2018.)
Kotitalouksille ja erityisesti omakotitaloasukkaille sopivimpia LVIS-palveluita voisivat olla ilmalämpöpumppujen asennus- ja huoltotyöt, pesukoneiden sekä sähkölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, erikoisempien valaisimien asennus ja vaihtotyöt, kylpyhuoneremontteihin liittyvät työt, pesualtaiden, hanojen ja WC-istuinten
asennus- ja korjaustyöt. LVIS-palveluihin kiinteistönhoidon lisäpalveluna voisi
kuulua esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

laiteosien vaihto- ja huoltotyöt

§

ilmalämpöpumppujen asennus

§

ilmanvaihtokoneiden asennus ja korjaus

§

sähkölaitteiden asennus ja korjaus

§

kylpyhuoneen ja keittiön vesikalusteiden asentaminen

Muuttopalveluita tekevä henkilö kuuluu tilastokeskuksen (2018d) toimialaluokituksessa kohtaan 9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Muuttotyötä tekevää henkilöä voidaan kutsua muuttomieheksi. Muuttopalveluihin kuuluvat pakattujen tavaroiden pakkaaminen muuttoautoon, kuljetus paikasta A paikkaan B
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sekä tavaroiden purkaminen muuttoautosta. Osana muuttopalveluita voi olla
muuttolaatikoiden vuokraus ja toimittaminen, yksittäinen kanto- tai kuljetusapu
sekä muuttosiivous. Muuttopalveluihin kiinteistönhoidon lisäpalveluna voisi kuulua esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

muuttoauton vuokraus

§

muuttolaatikoiden vuokraus

§

pakkaus- ja kantopalvelu

§

kuljetuspalvelu

§

koko muuton kattava palvelu

§

muuttosiivous

§

kaatopaikkakuljetus

Laitteiden ja koneiden vuokraaminen kuuluu tilastokeskuksen toimialaluokituksessa kohtaan 67 Koneiden ja laitteiden vuokraus. Laitevuokrauspalvelut voivat
sisältää esimerkiksi kulkuneuvojen, pienkoneiden, peräkärryjen, rakennuskoneiden sekä erilaisten kiinteistön ja pihan hoitoon tarvittavien laitteiden vuokrausta
ilman käyttäjää. (Tilastokeskus 2010.) Omakotitalokiinteistön vaativat ylläpitoa
varsinkin piha-alueella, jolloin usein tarvitaan erilaisia leikkureita ja välineitä. Laitteet ovat itselle ostettuna usein kalliita ja tilaa vieviä säilyttää. Yritys, jolta voi
vuokrata tarvittavan laitteen ja saada neuvoa käyttöön vähentää omakotitaloasukkaiden tarvetta ostaa vastaavia laitteita itselleen, ja siten kotitaloudet säästävät hankinta- ja huoltokustannuksissa. Laitevuokrauspalveluihin kiinteistönhoidon lisäpalveluna voisi kuulua esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

aitasahan- tai pensasleikkurin vuokraus

§

kuomullisen tai avonaisen peräkärryn vuokraus

§

lehtipuhaltimen vuokraus

§

pakettiauton vuokraus

§

päältä ajettavan tai työnnettävän ruohonleikkurin vuokraus

§

tekstiilipesurin vuokraus
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Muita kiinteistönhoitoalalle sopivia palveluita
Kiinteistöalaan kuuluu paljon eri toimialoja. Asunnot eivät välttämättä ole koko
elinkaartaan saman ihmisen tai ihmisten omistuksessa. Kiinteistöjä myydään ja
vuokrataan jatkuvasti, ja osa ihmisistä tarvitsee silloin apua ammattilaiselta. Kiinteistöjen elinkaarta ajatellen vanhempia rakennuksia tulee valvoa kunnon ja kosteuden osalta. Kosteusmittaukset ja kunnonarvioinnit ovat lähellä kiinteistönhoitajan valvontavelvollisuuksia, joten palvelu sopisi hyvin kiinteistöhuoltoyritykselle.
Taloyhtiöt tarvitsevat myös isännöintiä. Isännöinti on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön asioiden hallinnointia. (Tiainen & Haarma 2006.)
Toimeksiantajayritys on reilu kymmenen vuotta sitten toiminut yhteistyössä ja yhteisissä tiloissa isännöintiyrityksen kanssa. Tuolloin ilmeni useita haasteita toimialojen kesken, joiden vuoksi toimeksiantaja halusi jättää isännöintipalvelun
pois tutkimuksesta. (Toimeksiantaja 2018.) Muita kiinteistöpalveluita lisäpalveluina voisi olla esimerkiksi seuraavat palvelut:
§

asunnon myyntipalvelu

§

asunnon vuokrauspalvelu

§

kiinteistön kosteusmittaus

§

kiinteistön kunnonarviointi

§

sisustussuunnittelu

§

sisäilmakartoitukset

5

Menetelmät

5.1

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen avulla voidaan kerätä monipuolista ja tuoretta tietoa markkinatilanteesta. Tutkimus auttaa hahmottamaan markkinoiden realistisen tilanteen. Kartoittamalla kuluttajien sekä ulkopuolisten toimijoiden mielipiteitä saadaan erilaista näkökulmaa markkinoista. Markkinoita tutkimalla ymmärretään
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myös kilpailutilannetta sekä alan kehityssuuntia paremmin. Markkinatutkimus on
osa markkinointitutkimusta. (Mäntyneva ym. 2014, 10.)
Markkinatutkimus sisältää tarvittavan tiedon tunnistamisen, datan, eli aineiston
keräämisen, aineiston analysoimisen, tulosten levittämisen sekä tulosten käyttämisen päätöksenteossa. Markkinatutkimus osana markkinointitutkimusta auttaa
myös tunnistamaan ja ratkaisemaan markkinoinnillisia ongelmia. Markkinointitutkimus voidaan jakaa ongelman tai mahdollisuuksien tunnistavaan tutkimukseen
sekä ongelman ratkaisevaan tutkimukseen. Yksi tapa tehdä markkinatutkimus on
toteuttaa se tarvekartoituksen näkökulmasta ja selvittää markkinoilta löytyviä tarpeita. Markkinatutkimus kuuluu mahdollisuuksia tunnistavaan tutkimusmuotoon,
jonka kohteena ovat nimensä mukaan markkinat ja markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeet. (Malhotra 2014, 18-24.)

5.2

Määrällinen tutkimus

Ennen tutkimusmenetelmän valintaa tulee miettiä, mitä tutkimukselta halutaan.
Tutkimus voi olla kvalitatiivinen, eli laadullinen tai kvantitatiivinen, eli määrällinen.
Tutkimus voi olla myös case-tutkimus, eli edellä mainittujen menetelmien yhdistelmä. Tutkittava ilmiö tulee ensin ymmärtää ja muodostaa teoriakokonaisuus.
Tämän jälkeen tehdään deduktio, eli määrällinen tutkimus, eli teorian soveltaminen käytäntöön. (Kananen 2014, 56-58.) Tämä opinnäytetyö on deduktio, eli
kenttätutkimus, jolla määritetään mitattavia ja numeerisesti ilmaistavia muuttujia.
Kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana ovat muuttujat ja mittaaminen. Tutkimus koostu erilaisista mittareista, jotka tutkivat muuttujia. Jotta mitataan oikeaa
asiaa, tulee mitta-asteikkoja osata soveltaa tutkimuksen kannalta johdonmukaisesti. Samaa tutkittavaa ilmiöitä voidaan mitata eri tavoilla. Tulosten analysointiin
ja saadun tiedon tarkkuuteen vaikuttavat muuttujien tutkimiseen valitut mittarit.
Valitut mittarit tulee miettiä huolella ajatellen analysointivaihetta ja haluttua mittaasteikkoa. (Kananen 2014, 140-141.) Määrällisen tutkimuksen vastauksia analy-
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soidaan tavallisesti hyödyntäen tilastollisia menetelmiä. Kvantitatiivisen tutkimuksen erottaa kvalitatiivisesta tutkimuksesta systemaattisuuden perusteella. (Mäntyneva ym. 2008, 31-32.)
Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet (Lähde, Kananen 2014, 133):
1. Teoriaan perustuvan tutkimusongelman määrittäminen
2. Tutkimuskysymysten määrittäminen
3. Tiedonkeruukysymysten päättäminen
4. Kysymystyyppien muodostaminen
5. Kysymysosan ja vastaustekstin kirjoittaminen
6. Lomakkeen ulkoasun muokkaaminen
7. Lomakkeen testaaminen
8. Havaintomatriisin tekeminen
9. Tietojen kerääminen
10. Tutkimuksen toteutus eli kenttätyö (Web)
11. Tulosten analysointi esim. SPSS tai excel-ohjelmilla
12. Raportointi

5.3

Kyselyn toteutus ja aineiston hankinta

Ennen tutkimuksen toteuttamista tutkimusongelma määriteltiin ja rajattiin. Tavoitteista ja rajauksista kerrottiin tarkemmin luvussa 2.2. Tutkimuksen toteutus päätettiin tehdä internetkyselynä. Perusteluina valintaan olivat toimeksiantajan
kanssa sovitut alhaiset kustannukset sekä toteutuksen nopea aikataulu. Internettutkimuksen, eli surveyn vastaajiksi määriteltiin Pohjois-Karjalassa Joensuun,
Kontiolahden sekä Liperin alueella asuvat ihmiset. Tutkimuksen perusjoukkona,
eli kohderyhmänä olivat kaikki ihmiset, jotka päättävät jollain tavalla kiinteistöjen
hoitoon liittyvistä palveluhankinnoista.
Koska tutkimukselle valittiin perusjoukko, puhutaan osatutkimuksesta. Perusjoukosta ei ollut saatavilla olevaa rekisteriä, sillä ei ole olemassa sähköpostilistaa tai
esimerkiksi Facebook-käyttäjälistaa eri sosio-demograafisin perustein. Vastaajien tavoittaminen perustui puhtaasti kyselyn levittämiseen sosiaalisen median
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palveluissa. Sosiaalisesta mediasta käytettiin Facebook-, sekä Instagram-yhteisöpalveluita. Otantamenetelmänä käytettiin harkintaan perustuvaa otantaa, jolloin otantajoukkona oli näyte. Toimeksiantajan pyynnöstä tutkimus toteutettiin internetkyselynä, jolloin se osa perusjoukosta, joka ei käytä internetiä jäi näytteen
ulkopuolelle. Kaikilla internetiä käyttävillä ei ollut samaa mahdollisuutta osallistua
kyselyyn, koska tutkijan oma harkinta oli osallisena otantayksiköiden valinnassa.
Harkintaa käytettiin otannassa mahdollisimman hyvin perusjoukkoa edustavan
otoksen muodostamiseksi, kuten Mäntyneva ym. (2008, 37-45) suosittelee.
Tutkimuksen perusjoukko sisälsi viiteen eri sosio-demograafiseen luokkaan kuuluvia ihmisiä. Sosio-demograafiset luokat jaoteltiin asuinrakennustyypin perusteella, eli luokat olivat kerros-, luhti-, omakoti-, pari- sekä rivitaloissa asuvat ihmiset. Kun perusjoukko on suuri, pienempi näyte riittää luotettavan tuloksen saamiseksi. Ihmisiä pyrittiin motivoimaan vastaamaan kyselyyn saatetekstin sekä arvonnan avulla. Tarpeen tullen kyselyn olisi voinut uusia muutaman päivän kuluttua ensimmäisestä kyselystä, eli tehdä niin sanotun karhukyselyn. (Mäntyneva
ym. 2008, 44-45.)
Tutkimuksen ongelmia olivat tarvittavien vastaajien tavoittaminen, oikeanlaisten,
tarpeeksi tietoa antavien kysymysten laatiminen, asiallisten vastausten saaminen
sekä tiedon tehokas analysointi. Tavoitteena oli saada tarvittavat tiedot luotettavasti, tarkoituksenmukaisesti sekä taloudellisesti. Jotta tutkimus olisi validi, eli pätevä, täytyy sen mitata sitä, mitä tarkoituksena on mitata. Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina, eli luotettavana silloin, kun sen satunnaiset virheet eivät vaikuta
tuloksiin. Koska otantayksikköinä on ihmisiä, reliabiliteettiin vaikuttavat muun muassa kysymysten väärinymmärrys, vastaajan motivaatio, vastausajankohta ja tilanne ja vastausten virheellinen kirjaaminen. Huolellisella suunnittelulla ja harkitulla tiedonhankinnalla pyrittiin varmistamaan tutkimuksen luotettavuus. (Kananen 2014, 136-137.)
Internet-tutkimus laadittiin Webropol-kyselytutkimustyökalulla. Kyselyn rakenteen ja kysymysten luonteen tavoitteina olivat yksinkertaisuus, ymmärrettävyys
ja kattavuus. Kysymykset ryhmiteltiin osa-alueittain. Kyselyn alkuun kirjoitettiin
vastaajille tarkoitettu saateteksti, joka kertoi, kenelle tutkimus oli tarkoitettu ja
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miksi. Saatetekstissä kerrottiin myös ohjeet vastaamiseen. Alkuun kysymykset
koskivat esitietoja, joista tärkein oli asuinrakennustyypin kartoitus. Kysely jatkui
yksi kysymys ja sivu kerrallaan eri lisäpalveluryhmittäin, jolloin vastaaja pystyi
valitsemaan eri palveluista useampia vaihtoehtoja, joita oli tarvinnut tai uskoi tarvitsevansa tulevaisuudessa.
Valittavissa olivat myös vaihtoehdot ”En ole tarvinnut” ja ”En osaa sanoa” sekä
avoin kysymys, johon vastaaja pystyi kirjoittamaan mieleen tulleita asioita. Eoskäsite (en osaa sanoa) oli tarkoituksella valittu kysymys, jotta vastaajaa ei pakotettu vastaamaan ja näin vääristämään tuloksia. Avoimet kysymykset valittiin tuomaan spontaaneja vastauksia. Kysymyksistä muodostettiin markkina-analyyseille ominaisia strukturoituja ja valmiit vastausvaihtoehdot sisältäviä kokonaisuuksia. Vastaajien voitiin olettaa osaavan vastata kysymyksiin, niiden yksiselitteisyyden ja harhaanjohtamattomuuden perusteella. (Lotti 2001,145-149.)
Kysely jaettiin omilla Facebook- ja Instagram-tileilläni, sekä ”Haloo, kuuleeko Liperi?”-Facebook-ryhmässä. Tileillä seuraajia ja jäseniä on yhteensä yli 3700. Lisäksi omalta Facebook-tililtäni kyselyä jakoi 9 henkilöä omille Facebook-kavereilleen. Facebook-kaverini ovat pääasiassa joensuulaisia, mikä oli perusteena kyselyn jakamiseen ryhmässä, johon kuuluu liperiläisiä. Olen itse ”Haloo, kuuleeko
Liperi?”-ryhmän jäsen, joten julkaisu ryhmässä oli siten mahdollista. Pyysin myös
erästä kontiolahtelaista tuttavaani jakamaan julkaisun omalla Facebook-profiilillaan, varmistaakseni kyselyn tavoittavan myös kontiolahtelaisia vastaajia. Tarkkaa lukumäärää kyselyn tavoittaneista henkilöistä ei pystynyt Facebookin rajallisista toiminnoista johtuen saaman selville, mutta Instagramissa kysely tavoitti
noin 150 henkilöä. Kuvassa 1 on Facebook-julkaisuun kirjoitettu heräteteksti.
Kyselyn tavoitteena oli tutkimussuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan tavoittaa
600 ihmistä. Tavoite voidaan olettaa toteutuneeksi sosiaalisen median tilien seuraaja- ja jäsenmäärien perusteella. Tavoitteena oli saada noin 200 vastausta. Sosiaalisen median on puhuttu olevan tehokas kanava tiedon levittämisessä, joten
tavoite oli realistinen. Kyselyyn saatiin vastauksia 166 kpl, joten tavoite toteutui
83-prosenttisesti. Kysely oli auki viikon ajan 14.– 20.11.2018, ja kaikilla osallistu-
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jilla oli mahdollisuus osallistua kyselyn lopuksi myös arvontaan. Arvontapalkintona oli Pentikin jouluinen tuotepaketti, jonka arvo oli 39,50 € palkinnon rahoitti
postituskuluineen toimeksiantaja. Palkinnon voittajalle ilmoitettiin henkilökohtaisesti 26.11.2018 klo 18:00 mennessä.

Kuva 1. Facebookissa jaetun kyselyn heräteteksti.

5.4

Aineiston analysointimenetelmät

Nykypäivänä aineistojen analysointi on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa
kuin 2000-luvun alussa. Tietokoneella ja erilaisilla tilastollisten menetelmien ohjelmilla pystytään tallentamaan aineistoa jo tiedonkeruun aikana, kun aiemmin se
on tehty vasta tiedonkeruun jälkeen. Aineiston muuttaminen datasta raportiksi
alkaa poimimalla ja yhdistelemällä vastauksia toimeksiantajan tavoitteet huomioiden. Avoimet vastaukset käsitellään koodaamalla ja löytämällä teemoja. Kaikkia vastauksia ei yleensä ole olennaista käydä yksityiskohtaisesti raportissa läpi,
vaan tarkoitus on painottaa niitä tutkimusongelman ratkaisemisen kannalta olennaisia vastauksia. (Lotti 2001, 174-180.)
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Internet-tutkimuksen tuloksia ja taulukoita peilattiin tutkimusongelmaan ja pyrittiin
tekemään hyödyllisiä tulkintoja. Aineiston analysoinnilla pyrittiin löytämään eroja
ja yhtenäisyyksiä muuttujien välillä. Analyysissä katsottiin ensin laajemmin, mitä
aineistosta saadut esitiedot kertovat vastaajista. Kokonaiskuvan jälkeen katsottiin
palveluryhmittäin vastauksia tarkemmin taulukoimalla olennaisia ryhmiä ja vertailemalla niitä keskenään. Yleistyksiin ja tulkintoihin vaikuttivat vastausten määrät.
Tilastotieteessä on tarkat ehdot sille, milloin joidenkin ryhmien väliset erot ovat
tarpeeksi suuret yleistettäväksi ja, milloin ei kannata puuttua eroihin sen syvemmin. On olemassa erilaisia tilastollisia testejä, joilla mitata aineiston ryhmien
eroja. (Kananen 2014, 2015-217.)
Kyselyn aineistoa järjesteltiin kuvioilla, suorilla jakaumilla ja ristiintaulukoinnilla.
Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Kuvioihin yhdistettiin eri ehtoja ja tulkintoja tehtiin vertailemalla. Ristiintaulukoinnin
avulla voitiin selvittää esimerkiksi muuttujien välisiä suhteita. Ristiintaulukoinnissa käytettiin joko kahta tai useampaa muuttujaa ja taulukoitiin niitä keskenään.
Tällöin toimeksiantajalle on helpompaa ymmärtää ja hyödyntää tuloksia. Koska
määrällisen tutkimuksen tavoitteena on pystyä yleistämään vastauksia aineiston
perusteella, arvojen esittäminen suhteellisina osuuksina, eli prosentteina oli tarkoituksenmukainen tapa. (Kananen 2014, 209.) Internet-tutkimuksessa kyselyn
tavoittaneiden määrää on usein hankala tietää, varsinkin sosiaalisessa mediassa. Tällöin vastausprosenttia voi olla haastavaa määrittää ja kadosta tulee
suuri. Vastauksia kyselyyn tuli ensimmäisen päivän aikana yli 50 (%) prosenttia
ja loput kuuden päivän aikana, kuten Kananen (2014) kirjassaan arvioi. (Kananen
2014, 206-208.)

6

Internet-tutkimuksen tulokset ja analysointi

Kiinteistönhoitopalveluiden tarvetutkimukseen (liite 1) vastasi 14.-20.2018 välisenä aikana yhteensä 166 ihmistä. Kyselyn Webropol-linkkiä jaettiin Facebookin
ja Instagramin välityksellä. Tavoitteena oli saada vastauksia joensuulaisilta, kontiolahtelaisilta sekä liperiläisiltä. Kyselyssä oli yhteensä 16 kysymystä, joista 15.
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oli vapaaehtoinen avoin kysymys ja 16. arvontaan osallistuminen. Arvontaan
osallistui 84 (%) prosenttia vastaajista. Arvonnasta kerrottiin tarkemmin luvussa
5.3. Kyselyn alussa kysymykset 1–7 kartoittivat vastaajien esitietoja. Kysymykset
8-14 kartoittivat vastaajien tarvetta kiinteistönhoidon lisäpalveluille. Lisäpalveluita
kuvattiin tarkemmin luvussa 3.3. Osaan kysymyksistä oli mahdollista vastata
myös avoimesti. Kaikkiin, lukuun ottamatta avoimiin kysymyksiin ja kuudenteen
kysymykseen, vastasivat kaikki 166 osallistujaa (100 %). Kuudenteen kysymykseen vastasi 164 ihmistä. Liitteeseen 2 on koottu kokonaiskuvan kertovat kuviot,
ilman erittelyjä, kysymyksiin 1-14 liittyen.

6.1

Esitiedot

Ensimmäisenä kysyttiin, millä paikkakunnalla vastaaja asuu. Kysymys oli pakollinen. Puolet vastaajista (50 %) oli liperiläisiä. Liperiläisten suuren määrän vastaajissa voi selittää se, että kysely jaettiin Facebookissa ”Haloo, kuuleeko Liperi?”
-ryhmässä, jossa jäseniä on noin 3200. Kuviosta 5 näkee, kuinka paljon vastaajia
oli paikkakuntakohtaisesti.
Toisena kysyttiin, mihin ikäluokkaan vastaaja kuuluu. Kysymyksen vapaaehtoisuudesta huolimatta siihen vastasivat kaikki (100 %). Ikäluokkia oli yhteensä
kuusi. Vastaajien yleisintä ikäluokkaa kuvattiin paikkakuntakohtaisella moodilla,
jonka näkee kuviosta 5. Kaikkiaan eniten vastaajia, eli 55 kpl (33 %), oli ikäluokasta 25–34. Toiseksi suurin joukko oli 35–44-vuotiaat (24 %). Kolmanneksi ja
neljänneksi suurimmat joukot yhden vastaajan erolla olivat alle 25-vuotiaat (17
%) ja 45–54-vuotiaat (16 %). Viidenneksi ja kuudenneksi eniten vastaajia oli luokissa 55–64-vuotiaat (5 %) ja yli 65-vuotiaat (5 %). Tutkimuksen näyte vastaa
hyvin perusjoukkoa, sillä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella asuu eniten
nimenomaan 15–64-vuotiaita (Tilastokeskus 2017). Yllättävää oli, että internetkyselyyn vastasi myös yli 65-vuotiaita.
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Joensuu; 37 %; 62 kpl
Ikä (Mo) 25-34
Liperi; 50 %; 83 kpl
Ikä (Mo) 35-44

Kontiolahti; 13 %; 21 kpl
Ikä (Mo) 35-44

Kuvio 5. Asuinkuntakohtaiset erot prosentteina ja lukumäärinä sekä vastaajien
ikäluokan moodi.
Kolmantena kysymyksenä oli vastaajan asuinrakennustyyppi. Kysymys oli vastaajille pakollinen ja toimeksiantajan toivoma kysymys. Asuinrakennustyyppiä
koskevan hajonnan näkee kuviosta 6. Toimeksiantaja halusi kartoittaa, mitä palveluita tietyissä asuinrakennustyypeissä, erityisesti omakotitaloissa tarvitaan. Kysely oli tästä näkökulmasta onnistunut, sillä eniten vastauksia saatiin omakotitaloasukkailta, joita oli yhteensä 94 kpl, eli 57 (%) prosenttia vastaajista. Omakotitaloasukkaiden vastauksia käsitellään erikseen tämän luvun lopussa. Toiseksi
eniten vastauksia saatiin rivitaloasukkailta (19 %). Kolmanneksi eniten vastauksia saatiin kerrostaloasukkailta (13 %). Vähiten vastauksia saatiin paritaloasukkailta (9 %) ja luhtitaloasukkailta (2 %).

Rivitalo; 19 %; 32 kpl

Kerrostalo; 13 %; 22 kpl
Luhtitalo; 2 %; 4 kpl

Paritalo; 9 %; 14 kpl

Omakotitalo; 57 %; 94 kpl

Kuvio 6. Vastaajat asuinrakennustyypin mukaan prosentteina ja lukumäärinä.
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Neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kysymyksessä kartoitettiin vastaajien
kiinteistönhoitopalveluiden käyttöä. Neljäs kysymys kartoitti, miten vastaajat
yleensä ratkaisevat kiinteistönhoidollisen tarpeensa. Taulukossa 1. kuvataan
vastauksia ristiintaulukoinnin avulla eri asuinrakennustyyppeihin vertaillen. Eniten vastauksia sai vaihtoehto ”Teen työn itse”, joita oli yhteensä 113 kpl (68 %).
Toiseksi eniten vastauksia 29 kpl (18 %) sai vaihtoehto ”Ostan palvelun yritykseltä”. Kolmanneksi eniten vastauksia 22 kpl (13 %) sai vaihtoehtoon ”Tuttava tai
sukulainen tekee työn puolestani”. Yhteensä kaksi (1 %) vastaajaa kertoi, ettei
tarvetta ole ratkaistu.
Taulukosta 1 huomaa omakotitaloasukkaista 89:n (95 %) vastanneen, että ominaisin tapa ratkaista kiinteistönhoidollinen työ, on tehdä se itse, tai hyödyntää
tuttavaa tai sukulaista apuna. Kerrostaloasukkaiden tarpeet on ratkaistu 15 (68
%) vastaajan mukaan tekemällä itse tai tuttavan avulla ja 7 (22 %) on ostanut
palvelun yritykseltä. Luhtitalo on yleisesti harvinaisempi asuinrakennustyyppi verrattuna muihin. Luhtitalossa asuvien vastauksia saatiin kyselyllä todella vähän
ja niihin ei kiinnitetä tutkimuksessa erityistä huomiota. Paritalossa asuvista 11
(79 %) kertoi tekevänsä työn itse ja vain 3 (21 %) ostavansa palvelun yritykseltä.
Rivitaloasukkaista 19 (59 %) tekee työn itse tai tuttavan avulla ja 12 (36 %)
ostaa palvelun yritykseltä.
Taulukko 1. Kiinteistönhoidollisen tarpeen ratkaiseminen asuinrakennustyypeittäin.
Miten yleisimmin ratkaiset kiinteis-
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79
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4

0

0

1
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1
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13 %
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100 %
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Vastauksia yht. / asuinrakennustyyppi
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2
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Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, onko vastaaja koskaan tarvinnut kiinteistönhoitopalveluita yritykseltä. Kysymys taulukoineen löytyy liitteestä 2. Vastaajista 118 (71 %) kertoi tarvinneensa kiinteistönhoitopalveluita yritykseltä. Loput
48 (29 %) ei ole tarvinnut tai ei osannut sanoa. Kun verrataan neljännen ja viidennen kysymyksen vastauksia, huomataan, että vastaajista 81 % kertoo tekevänsä työn yleensä itse tai tuttavan avulla ja viidennen kysymyksen vastausten
mukaan 71 % on tarvinnut kiinteistönhoitopalveluita joltakin yritykseltä. Voidaan
päätellä, että yleensä työn tekee asukas itse, mutta yritysten palveluille on silti
paljon tarvetta. Neljäs ja viides kysymys ovat toki voineet olla harhaanjohtavia
taloyhtiölle kuuluvien ja asukkaalle itselleen kuuluvien palveluiden osalta. Omakotitaloasukkaita tämä harhaanjohtavuuden mahdollisuus ei koske.
Kuudes kysymys kartoitti, milloin vastaaja oli viimeksi tarvinnut kiinteistönhoitoonliittyviä palveluita. Kysymys taulukoineen löytyy liitteestä 2. Vastaajista 73 (45 %)
kertoi tarvinneensa palveluita puolen vuoden sisällä. Yli vuosi sitten palveluita
tarvinneita oli 45 (27 %) ja 46 (28 %) ei ollut tarvinnut tai ei muistanut. Eniten
puolen vuoden sisällä palveluita tarvinneita olivat rivitaloasukkaat (66 %). Seitsemäs kysymys oli markkinointiin keskittyvä kysymys. Siinä kartoitettiin, mitä kautta
vastaajat olivat hankkineet tai mieluiten hankkisivat tietoa kiinteistönhoitoyrityksen palveluista. Taulukossa 2 esitetään suoran jakauman avulla vastauksia suosiojärjestyksessä. Taulukon 2 mukaan yrityksen verkkosivut ovat suosituin kanava hankkia tietoa. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 17, joissa toistui viisi
kertaa sosiaalinen media yhtenä kanavana hankkia tietoa. Lisäksi seitsemän vastaajaa mainitsi isännöitsijän tai taloyhtiön kanavaksi hankkia tietoa. Suositusten
tärkeyttä myös korostettiin.
Kolmanneksi suosituinta oli soittaa tai laittaa sähköpostia yritykselle. Tämä kertoo
asiakaspalvelun tärkeydestä. Huono asiakaspalvelu jättää negatiivisen kuvan
asiakkaalle ja vaikuttaa hyvin nopeasti tyytyväisyyteen. Asiakaspalvelun tulee
olla tavoitettavissa ja osaavaa. Perinteisten paperilehtien suosio on ymmärrettävästi laskenut nykypäivän digimaailmassa. Lehtiä voi kuitenkin lukea tableteilla,
ja Sanomalehti Karjalaisen (2015) mukaan 45 % heidän lukijakunnastaan lukee
lehden digitaalista versiota. Lehtimainokset tavoittavat hyvin myös toimeksianta-
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jalle potentiaalista asiakaskuntaa, joten lehtiä markkinointikanavana ei tule unohtaa. Yrityksessä käyminen ei ole vastausten perusteella kovin suosittua, mutta
niihinkin asiakkaisiin, jotka asioivat yrityksen tiloissa, tulee kiinnittää huomiota.
He kuitenkin osoittavat erityistä kiinnostusta palveluihin vaivautumalla paikanpäälle ja ovat todennäköisesti jo vierailleet verkkosivuilla tai kysyneet palveluista
soittamalla.
Taulukko 2. Kanavat hankkia tietoa kiinteistönhoitopalveluista lukumäärinä ja
prosentteina kaikkien vastaajien näkökulmasta.
Miten olet hankkinut, tai hankkisit tietoa kiin-

N

%

Yrityksen verkkosivuilta

104

63

Tuttavan kautta

67

40

Soittamalla yritykseen

53

32

Sähköpostilla kysymällä

37

22

Sanomalehtimainoksista

20

12

Esitelehtisistä

10

6

Käymällä yrityksessä

8

5

En osaa sanoa

6

4

teistönhoitoyrityksen palveluista?

6.2

Lisäpalveluiden tarve

Siivouspalveluiden tarve
Kysymys kahdeksan kartoitti vastaajien siivouspalveluiden tarvetta. Siivouspalveluihin tutustuttiin tarkemmin sivulla 18. Kuviosta 7 näkee tarpeen lisäksi erot
paikkakuntien välillä. Paikkakuntakohtaiset erot johtuvat myös vastaajamäärien
vaihtelusta. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Prosenttiluvut on
saatu vertaamalla vastausmääriä kokonaisvastaajamäärään. Hieman yli puolet
vastaajista, eli 95 (57 %) kertoi, ettei tarvetta ole ollut eikä uskonut olevan tulevaisuudessakaan.
Tarpeellisimmiksi palveluiksi nousivat 26 (16 %) vastauksen perusteella kodin
viikko- tai kuukausiluontoinen siivouspalvelu, ikkunoiden pesupalvelu 24 (15 %)
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vastauksella, sekä kertaluontoinen siivouspalvelu 22 (13 %) vastauksella.
Toiseksi suosituimpia olivat mattojen pesettäminen sekä suursiivous esimerkiksi
joulun alla. Edellä mainitut saivat noin 15 (10 %) vastausta. Muuttosiivouspalvelu
sekä huonekalujen puhdistus saivat molemmat 10 (6 %) vastausta. Loput palvelut saivat alle 5 (2 %) vastausta. Vastaajista 7 (4 %) ei osannut sanoa vastausta.
Siivouspalvelut kokonaisuudessaan saivat yhteensä 136 vastausta. Lukuun ei
laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa. Avoimissa vastauksissa ilmeni uusien asuntojen loppusiivous.
Paikkakuntien välisiä eroja vertaillessa, joensuulaisille tarpeellisin palvelu oli kodin viikko- tai kuukausisiivous 8 (13 %) vastaajan mukaan. Kontiolahtelaisille tarpeellisin palvelu oli ikkunoiden pesu 5 (24 %) vastaajan mukaan. Liperiläiset tarvitsivat eniten myös kodin viikko- tai kuukausisiivousta 14 (17 %) vastaajan mukaan.
Ikäryhmiä vertaillessa alle 25-vuotiaista eniten tarvittiin mattojen pesettämistä ja
muuttosiivousta. 25–44-vuotiaiden keskuudessa eniten tarvittiin suursiivousta,
koko kodin perussiivousta ja kodin viikko- tai kuukausisiivousta. Yli 45-vuotiaista
tarpeellisimmat palvelut olivat ikkunoiden pesu ja koko kodin viikko- tai kuukausiluontoinen siivouspalvelu.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa tuli ilmi, että kerrostaloasukkaille 7 (32 %) vastaajan mukaan muuttosiivous oli tarpeellisin palvelu. Luhtitaloasukkaat vastasivat, etteivät osaa sanoa tai eivät ole tarvinneet, eivätkä
usko tarvitsevansa tulevaisuudessa. Paritaloasukkaille tarpeellisin palvelu oli
kahden (14 %) vastaajan mukaan kodin viikko- tai kuukausisiivous. Rivitaloasukkaille tarpeellisin palvelu oli 8 (25 %) vastaajan mukaan kertaluontoinen
koko kodin perussiivous.
Vastauksissa toistuu koko kotia koskeva siivouspalvelu tarpeellisena. Tämän näkee myös selkeästi kuviosta. Muuttosiivous ja mattojen pesettäminen oli nuorille
tarpeellisempaa kuin vanhemmille. Allergia- tai homesiivous oli tarpeettomin
vaihtoehto kaikkien vastaajien mielestä.
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Kuvio 7. Siivouspalveluiden tarve paikkakuntakohtaisesti.
Rakennus- ja remonttipalveluiden tarve
Kysymys yhdeksän kartoitti vastaajien tarvetta rakennus- ja remonttipalveluille,
joihin tutustuttiin paremmin sivulla 19. Kuviosta 8 näkee tarpeen ja paikkakuntakohtaiset erot. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Vastaajista 55, eli
noin kolmasosa (33 %) kertoi, ettei ole tarvinnut palveluita, eikä usko tarvitsevansa. Noin joka kymmenes ei osannut vastata.
Selkeästi tarpeellisin palvelu oli 37 (22 %) vastaajan mukaan kylpyhuoneremontti. Seuraavaksi eniten vastauksia sai keittiöremontti, jota 24 (14 %) vastaajaa piti tarpeellisena. Palveluista piharemontit, maalaustyöt ja korjaustyöt olivat
kolmanneksi tarpeellisimpia palveluita, ja ne saivat keskimäärin 18 vastausta (11
%). Tapetointi, saunaremontti, kodin julkisivuremontti sekä huoneistoremontti olivat neljänneksi tarpeellisimpia, ja saivat keskimäärin 13 (8 %) vastausta. Pienasennustyötä ja lattian asennustyötä ei pidetty vastaajien keskuudessa kovin tarpeellisena ja ne jäivät alle 5 (2 %) vastauksen. Rakennus- ja remonttipalvelut
saivat yhteensä 176 vastausta. Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja vii-
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meistä vaihtoehtoa. Avoimia vastauksia tuli 12, joissa nousi esiin LVIS-palveluihin liittyviä töitä ja kattoremontin, pihasuunnittelun, koko talon rakentamisen, parvekelasien asennustyön sekä muurauspalvelun tarvetta.
Paikkakuntien välisiä eroja tarkastellessa, ylivoimaisesti tarpeellisin palvelu oli
kylpyhuoneremontti joensuulaisille 16 (26 %) sekä liperiläisille 18 (22 %) vastaajan mukaan. Kontiolahtelaisille yhtäläisen tarpeellisia palveluita olivat keittiöremontti sekä kylpyhuoneremontti kolmen (14 %) vastaajan mukaan.
Ikäryhmiä vertaillessa ikäluokkien alle 25, 25–34, 45–54 ja 55–64 mukaan kylpyhuoneremontti oli tarpeellisin. 55–64-vuotiaiden mielestä maalaustyö oli myös
yhtä tarpeellinen palvelu. Edellä mainituista ikäluokista noin 20 % oli kyseistä
mieltä. Erojakin löytyi, sillä 35–44-vuotiaista 26 % piti piharemonttia tarpeellisimpana palveluna. Yli 65-vuotiaista vastaajista kaksi, eli 25 % piti huoneistoremonttia ja kodin julkisivun remontointia tarpeellisimpina palveluina.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa ilmeni, että kerrostaloasukkaille 7 (32 %) vastaajan mukaan kylpyhuoneremontti oli tarpeellisin palvelu.
Luhtitaloasukkaista 25 % vastasi huoneistoremontin, kodin julkisivun remontin,
korjaustyön ja pintakäsittelytöiden olevan yhtäläisen tarpeellisia palveluita. Paritaloasukkaille tarpeellisimmat palvelut olivat kahden (14 %) vastaajan mukaan
keittiöremontti sekä korjaustyöt. Rivitaloasukkaille tarpeellisin palvelu oli kylpyhuoneremontti 7 (22 %) vastaajan mukaan. Keittiöremontti ja pintakäsittelytyöt
olivat myös hyvin tarpeellisia rivitaloasukkaille.
Vertailujen vastauksissa toistui kylpyhuoneremontin tarpeellisuus. Yllättävää oli
35–44-vuotiaiden tarve piharemontille. 65-vuotiaiden tarpeen julkisivuremontille
voisi olettaa johtuvan siitä, että vanhemmat ihmiset asuvat usein vanhemmissa
kiinteistöissä, jotka kaipaavat kunnostusta enemmän kuin uudemmat kiinteistöt.
Huoneistojen pintoihin liittyvien töiden tarve toistui myös vastauksissa.
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Kuvio 8. Rakennus- ja remonttipalveluiden tarve paikkakuntakohtaisesti.
Ulkoalue- ja konepalveluiden tarve
Kymmenes kysymys kartoitti vastaajien tarvetta ulkoalue- ja konepalveluihin liittyen, joihin tutustuttiin sivulla 20. Kuviosta 9 näkee palveluiden tarpeen paikkakuntakohtaisesti. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Vastaajista 59,
eli reilu kolmasosa (36 %) ei ollut tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa kyseisiä
palveluita tulevaisuudessa. Vain kuusi (4 %) vastaajaa ei osannut sanoa.
Ylivoimaisesti tarpeellisimmaksi palveluksi nousi lumen auraus, jonka valitsi 67
(40 %) vastaajista. Toiseksi tarpeellisin palvelu oli 49 (30 %) vastaajan mielestä
mullan, soran tai muun maa-aineksen toimitus. Vastaajista keskimäärin 20 (12
%) piti hiekoitusta, lumen pudotusta katolta sekä pihan muokkaustyötä lähes yhtä
tarpeellisina palveluina. Räystäskourujen puhdistus, nurmikon leikkaus sekä käsilumityöt saivat keskimäärin 14 vastausta, eli noin 8 % vastaajista piti kyseisiä
palveluita tarpeellisina. Pensasaidan leikkaus ja haravointi tai lehtien puhallus olivat 4 % mielestä tarpeellisia. Alle kolme (2 %) vastausta saivat rikkakasvien kitkeminen, pihakasvien istutus ja nosturityö. Ulkoalue- ja konepalvelut saivat yhteensä 239 vastausta, eli oli kyselyn palveluryhmistä tarpeellisimmaksi koettu.
Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa.
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Avoimia vastauksia tuli yksi, jossa oli maininta palveluiden kuuluvan useimmiten
huoltoyhtiölle. Kommentti on tärkeä, sillä osa palveluista kuuluu taloyhtiöiden kiinteistönhoitosopimuksiin ja osa taas on erillisveloitustyötä. Kysely ei erittele huoltosopimukseen kuuluvia tai kuulumattomia palveluita tarkoituksella, koska sopimukset vaihtelevat taloyhtiöittäin, eikä läheskään kaikille kiinteistölle ole tehty sopimusta.
Paikkakuntien välisiä eroja tarkastellessa, kaksi tarpeellisinta palvelua joensuulaisille olivat lumen auraus 22 (36 %) ja hiekoitus 12 (20 %) vastaajan mukaan.
Kontiolahtelaisille ja liperiläisille kaksi tarpeellisinta palvelua olivat lumen auraus
8 (38%) ja 37 (45 %) vastaajan mukaan sekä maa-aineksen toimitus 8 (38 %) ja
31 (37 %) vastaajan mukaan.
Ikäryhmiä vertaillessa ikäluokkien alle 25-vuotiaista 36 (%) prosentin mielestä
maa-aineksen toimitus oli tarpeellisin palvelu ja 29 (%) prosentin mielestä lumen
auraus toiseksi tarpeellisin. 25–54-vuotiaista noin 40 (%) prosentin mukaan lumen auraus oli tarpeellisin ja 30 (%) prosentin mielestä maa-aineksen toimitus
toiseksi tarpeellisin palvelu. 55–64-vuotiaista 33 (%) prosenttia piti lumen aurausta tarpeellisimpana palveluna. Edellä mainitussa ikäluokassa maa-aineksen
toimitusta ei koettu kovin tarpeellisena. Yli 65-vuotiaista 6 (75 %) piti lumen aurausta tarpeellisena. Tässä ikäluokassa myös hiekoitus ja räystäskourujen puhdistus nousi 25 (%) prosentin mielestä tarpeelliseksi.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa ilmeni, että kerrostaloasukkaista 20 (%) prosenttia piti hiekoitusta, lumen aurausta sekä käsilumitöitä
yhtä tarpeellisina palveluina. Luhtitaloasukkaista kolme (75 %) vastasi lumenaurauksen olevan tarpeellisin palvelu ja 50 (%) prosentin mukaan hiekoitus, maaaineksen toimitus, nurmikon leikkaus sekä räystäskourujen puhdistus olivat yhtä
tarpeellisia palveluita. Paritaloasukkaista 29 (%) prosenttia piti lumen aurausta
tarpeellisimpana. Maa-aineksen toimitus oli toiseksi tarpeellisin 21 (%) prosentin
vastausmäärällä. Rivitaloasukkaille lumenauraus oli 60 (%) prosentin mielestä
tarpeellisinta. Kolmasosan mielestä vaihtoehdot hiekoitus, lumenpudotus katolta
ja räystäskourujen puhdistus olivat toiseksi tarpeellisimpia palveluita. Vastauksissa toistui lumen aurauksen tarpeellisuus. Ymmärrettävää oli yli 65-vuotiaiden
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tarve hiekoitukselle sekä räystäskourujen puhdistukselle. Liukkailla kaatuminen
ja katolta putoaminen ovat vaarallista kaikille, mutta riskit vammoille ovat suurempia varsinkin ikääntyneillä ihmisillä. Yllättävää oli alle 25-vuotiaiden tarve
maa-aineksen toimitukselle ennemmin kuin lumen auraukselle.
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Kuvio 9. Ulkoalue- ja konepalveluiden tarve paikkakuntakohtaisesti.
LVIS-palveluiden tarve
Yhdestoista kysymys kartoitti vastaajien tarvetta LVIS-palveluihin liittyen, joihin
tutustuttiin tarkemmin sivulla 21. Kuviosta 10 näkee palveluiden tarpeen paikkakuntakohtaisesti. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Vastaajista 39
(24 %) ei ollut tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa kyseisiä palveluita tulevaisuudessa. Vain viisi (3 %) vastaajaa ei osannut sanoa.
Tarpeellisimmaksi palveluksi nousi ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyö,
jonka valitsi 53 (32 %) vastaajista. Toiseksi tarpeellisin palvelu oli 41 (25 %) vastaajan mielestä sähkölaitteiden asennus- ja huoltotyöt. Putkiasennustyöt koettiin
kolmanneksi tarpeellisimmaksi palveluksi, jonka valitsi 34 (21 %) vastajaa. Vastaajista keskimäärin 25 (15 %) piti ilmanvaihtokoneen asennus- tai huoltotyötä,
astian- tai pyykinpesukoneen asennusta ja hananvaihtotyötä yhtä tarpeellisena.
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Tarpeettomimpia palveluita alle 10 vastausta saaneina olivat viemärinavaus, lampun asennus- tai vaihtotyö ja vesikiertopatterin huolto. LVIS-palvelut saivat yhteensä 217 vastausta, eli palveluryhmistä toiseksi eniten. Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa. Avoimia vastauksia tuli seitsemän,
joissa mainittiin useamman kerran aurinkopaneeleiden asennustyöt ja maalämpöön liittyvät asennus- ja huoltotyöt.
Paikkakuntien välisiä eroja tarkastellessa, tarpeellisin palvelu joensuulaisille oli
ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyö 17 (27 %) vastaajan mukaan. Toiseksi
eniten vastauksia, eli keskimäärin 11 (14 %) vastausta saivat astian- tai pyykinpesukoneen asennus, hananvaihtotyö, iv-koneen asennus- tai huoltotyö, putkiasennus sekä sähkölaitteiden asennus- ja huoltotyö. Kontiolahtelaisille tarpeellisimpia palveluita olivat 33 (%) prosentin vastausmäärällä ilmalämpöpumpun
asennus- tai huoltotyöt sekä sähkölaitteiden asennus- ja huoltotyöt. Liperiläisille
edellä mainitut palvelut olivat myös keskimäärin 30 (%) prosentin vastausmäärällä tarpeellisimpia.
Ikäryhmiä vertaillessa ilmeni, että alle 54-vuotiaiden keskuudessa yli neljäosa
piti ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyö tarpeellisimpana palveluna. Yli 55vuotiaista reilu neljäsosa piti sähkölaitteiden asennus- ja huoltotyötä sekä ilmanvaihtokoneen asennus- tai huoltotyötä tarpeellisimpina palveluina.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa ilmeni, että kerrostaloasukkaista 25 (%) prosenttia piti astian- tai pyykinpesukoneen asennusta sekä
putkiasennusta yhtä tarpeellisina palveluina. Luhtitaloasukkaista 25 (%) prosenttia piti astian- ja pyykinpesukoneen asennusta, hanavaihtotyötä, lamppujen asennusta sekä viemärinavausta yhtä tarpeellisina palveluina. Paritaloasukkaista 50
(%) prosenttia piti ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyötä tarpeellisimpana.
Rivitaloasukkaista kolmasosa oli sitä mieltä, että sähkölaitteiden asennus- ja
huoltopalvelu on tarpeellisin. Vastauksissa tuli melko tasaisesti ilmi ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyön olevan tarpeellinen palvelu. Kuitenkin yli 55-vuotiaat ja kerros-, luhti- sekä rivitaloasukkaat pitivät sähkölaitteiden asennus- ja
huoltotyötä sekä astian- tai pyykinpesukoneen asennusta tarpeellisimpina palveluina.
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Kuvio 10. LVIS-palveluiden tarve paikkakuntakohtaisesti.
Muuttopalveluiden tarve
Kahdestoista kysymys kartoitti vastaajien tarvetta muuttopalveluihin liittyen, joihin
tutustuttiin sivulla 23. Kuvioista 11 näkee palveluiden tarpeen paikkakuntakohtaisesti. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Vastaajista 111 (67 %) ei
ollut tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa kyseisiä palveluita tulevaisuudessa.
Kolme prosenttia (3 %) ei osannut sanoa. Eniten tarvetta ilmeni kuljetusavulle,
kantoavulle sekä muuttolaatikoille, jotka saivat keskimäärin 29 (17 %) vastausta.
Muuttosiivous sai 11 (7 %) vastausta ja kuljetus kaatopaikalle 6 (4 %) vastausta.
Muuttopalvelut saivat yhteensä 103 vastausta, eli vähiten kaikista palveluryhmistä. Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa.
Paikkakuntien välisiä eroja tarkastellessa, tarpeellisin palvelu joensuulaisille oli
kuljetusapu 19 (31 %) vastausta saaneena. Kontiolahtelaiset kolmen (14 %) vastauksen perusteella tarvitsivat eniten kantoapua. Liperiläiset taas tarvitsivat eniten muuttolaatikoita, jonka valitsi 13 (16 %) vastaajista.
Ikäryhmiä vertaillessa ilmeni melko paljon eroja. Alle 25-vuotiaista 18 (%) prosenttia vastasi tarvitsevansa eniten kantoapua. Yli 65-vuotiaille kantoapua tarvitsi
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yksi vastaaja ja kuusi vastasi, ettei tarvitse ollenkaan muuttopalveluita. Avoimessa vastauksessa yksi vastaaja kertoi hoitavansa muutot itse. Yllättävää, sillä
voisi ikääntyneiden tarvitsevan apua tavaroiden siirtelyssä ja kuljetuksessa. Toisaalta taas, muuttavatko eläkeikäiset usein? Ikäluokissa 25–34 ja 45–54 kuljetusapu oli tarpeellisin vajaan kolmasosan mielestä. 35–44-vuotiaat tarvitsivat eniten muuttolaatikoita, ja näin vastasi ikäluokasta noin neljäsosa. 55–64-vuotiaiden
keskuudessa 22 (%) prosenttia vastasi tarvitsevansa kantoapua, kuljetusapua,
muuttolaatikoita sekä muuttosiivousta.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa ilmeni, että kerros-, pari- sekä
rivitaloasukkaiden keskuudessa eniten tarvetta oli kanto- sekä kuljetusavulle. Rivitaloasukkaista 16 (%) tarvitsi myös muuttolaatikoita. Luhtitaloasukkailta tuli
kaksi vastausta kuljetusapuun ja muuttolaatikoihin, muihin vaihtoehtoihin yksi
vastaus. Vastauksissa tuli melko tasaisesti ilmi tarve kuljetusavulle, kantoavulle
sekä muuttolaatikoille, kuten alla olevasta kuviostakin voi päätellä. Kuitenkin
paikkakuntien ja ikäluokkien vertailussa ilmeni eroja.
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Kuvio 11. Muuttopalveluiden tarve paikkakuntakohtaisesti.
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Laitevuokrauspalveluiden tarve
Kolmastoista kysymys kartoitti vastaajien tarvetta laitteiden ja koneiden vuokraukseen liittyen, joihin tutustuttiin sivulla 23. Kuvioista 12 näkee palveluiden tarpeen paikkakuntakohtaisesti. Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa. Vastaajista 66 (40 %) ei ollut tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa kyseisiä palveluita
tulevaisuudessa. Vastaajista 11 (7 %) ei osannut sanoa. Laitevuokrauspalvelut
saivat yhteensä 135 vastausta, eli yhden vastauksen vähemmän kuin siivouspalvelut. Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa.
Eniten tarvetta ilmeni tekstiilipesurin vuokraukselle, joka sai 44 (27 %) vastausta.
Kuomullisen peräkärryn vuokraus sai toiseksi eniten vastauksia, ja se oli 37 (22
%) vastaajan mielestä tarpeellinen palvelu. Kolmanneksi tarpeellisin palvelu oli
pakettiauton vuokraus 25 (15 %) vastaajan mielestä. Peräkärryn vuokraus sai 15
(9 %) vastausta. Alle 10 vastausta saaneet palvelut olivat aitasahan tai pensasleikkurin vuokraus, lehtipuhaltimen vuokraus sekä päältä ajettavan ruohonleikkurin vuokraus. Moottorisahan vuokrausta ja työnnettävän ruohonleikkurin vuokrausta ei pidetty lainkaan tarpeellisena. Avoimia vastauksia tuli yhteensä yhdeksän, joissa esiin nousi neljän vastauksen kohdalla nosturin tai henkilönostimen
vuokraus. Vastauksissa mainittiin myös raivaussahan, lattiahiomakoneen sekä
teollisuusimurin vuokrauksen tarve. Kaksi vastasi omistavansa kaikki tarvitsemansa laitteet.
Paikkakuntien välisiä eroja tarkastellessa, tarpeellisin palvelu joensuulaisille oli
kuomullisen peräkärryn vuokraus 16 (26 %) vastausta saaneena. Myöskin pakettiauton vuokraus koettiin tarpeelliseksi 20 (%) prosentin mielestä. Kontiolahtelaiset viiden (24 %) vastauksen perusteella tarvitsivat eniten tekstiilipesuria ja kolme
vastasi pakettiauton vuokrauksen olevan tarpeellinen palvelu. Liperiläiset myös
tarvitsivat eniten tekstiilipesuria, jonka valitsi 30 (36 %) vastaajista. Toiseksi tarpeellisin palvelu liperiläisille oli kuomullisen peräkärryn vuokraus 19 (23 %) vastaajan perusteella.
Ikäryhmiä vertaillessa ilmeni, että alle 64-vuotiaista neljäsosan mielestä tarpeellisin palvelu oli tekstiilipesurin vuokraus. 55–64-vuotiaista kolme mainitsi avoimissa vastauksissa nosturin tai henkilönostimen vuokrauksen tarpeen. Yli 65-
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vuotiaiden vastauksissa tuli ilmi kuomullisen peräkärryn vuokrauksen tarve. Avoimet vastaukset paljastivat niiden vastaajien, jotka kertoivat omistavansa kaikki
tarvittavat laitteet, olevan yli 65-vuotiaita.
Eri asuinrakennustyyppien välisessä vertailussa ilmeni, että kerros-, pari- sekä
rivitaloasukkaiden keskuudessa eniten tarvetta tekstiilipesurin vuokraukselle.
Kerros- ja paritaloasukkaat tarvitsivat yhtä paljon myös kuomullisen peräkärryn
vuokrausta. Luhtitaloasukkailta tuli kolme vastausta kuomullisen peräkärryn
vuokraukseen ja kaksi vastausta pakettiauton vuokraukseen. Vastauksissa tuli
selkeästi ilmi tarve tekstiilipesurin, sekä kuomullisen peräkärryn vuokraukselle.
Myös pakettiauton vuokraus koettiin tarpeelliseksi. Ikäluokkien välillä ilmeni hieman eroja.
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Kuvio 12. Laitteiden ja koneiden vuokrauksen tarve paikkakuntakohtaisesti.
Muiden kiinteistöalaan kuuluvien palveluiden tarve
Neljästoista kysymys kartoitti vastaajien tarvetta muille kiinteistöalaan kuuluville
palveluille. Kysely ei kartoittanut läheskään kaikkia kiinteistöalaan kuuluvia palveluita. Vaihtoehdot määriteltiin toimeksiantajan toiveen mukaan ja niihin tutustuttiin sivulla 24. Kuviosta 13 hahmottaa vastausten määrän vaihtoehtoa kohden.
Kysymykseen vastasivat kaikki 166 vastaajaa ja palvelut saivat yhteensä 183
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vastausta. Lukuun ei laskettu kuvion ensimmäistä ja viimeistä vaihtoehtoa. Vastaajista 58 (35 %) ei ollut tarvinnut, eikä kokenut tarvitsevansa palveluita tulevaisuudessa. Vastaajista 12 (7 %) ei osannut sanoa.
Tarpeellisimmaksi palveluksi koettiin asunnon myyntipalvelu, jonka valitsi 66 (40
%) vastaajaa. Toiseksi tarpeellisimpia olivat samoilla vastausmäärillä kiinteistön
kosteusmittaus sekä kiinteistön kunnon arviointipalvelu. Asunnon vuokrauspalvelu sekä sisustussuunnittelu palveluna kiinnosti kumpikin reilua kymmentä vastaajaa. ”Muuta, mitä?” -kysymykseen, eli avoimeen kysymykseen vastasi yksi,
että asuu vuokralla. Kysymys on voinut olla haastava tai jopa turha vuokralla asuvia kohtaan. Kysymykseen on voinut myös vastata mitä palveluita uskoo tulevaisuudessa tarvitsevansa, ei pelkästään sen hetken tilanteen mukaan. Saatetekstissä mainittiin myös kyselyn sopivan heille, jotka päättävät kiinteistönhoidollisista
asioista esimerkiksi perheenjäsenen puolesta. Kyselyä on voitu katsoa monesta
eri näkökulmasta, mikä on varmasti vaikuttanut vastauksiin.
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Kuvio 13. Muiden kiinteistöalaan kuuluvien palveluiden tarve prosentteina ja vastausten lukumäärinä.
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Avoimet vastaukset
Viidestoista kysymys oli vapaaehtoinen ja siinä kysyttiin vastaajien omia kommentteja kiinteistönhoidollisiin palveluihin liittyen. Vastauksia tuli yhteensä 19.
Vastaajien kommenteista kävi ilmi, että osalla vastaajista tarvetta palveluille ei
nimenomaan vastaushetkellä ollut. Monella oli joko perheenjäsen tai tuttava, joka
auttaa kiinteistönhoidollisissa tarpeissa. Mainintoja oli myös, mikäli osaavia perheenjäseniä tai tuttavia ei olisi, tarve palveluille olisi suurempi. Muutama kertoi
tarpeiden olevan jo hoidossa kiinteistöhuollon kautta. Palveluista, joita kyselyssä
ei mainittu, tuli esiin pihapuiden kaato, sakokaivojen tyhjennys, nuohouspalvelut,
pihasuunnittelu sekä kohtuuhintainen pienremonttiavun tarve Ylämyllylle, Liperiin. Hinnoittelusta tuli esiin tärkeä kommentti:
”Palveluille pitää olla selkeä hinnoittelu, tuntihinnoittelu liian läpinäkymätöntä.”
Usein kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan toimeksiantajan (2019) mukaan joko
tunti- tai urakkahintojen mukaan. Tuntihinnoittelu on monesti asiakkaalle edullisempaa, kuin urakkahinnoittelu. Lisäpalveluille olisi tärkeää löytyä ainakin suuntaa antava hinnasto yrityksen verkkosivuilta. Kun asiakas etsii internetistä palvelua, nopeasti löytyvä hintatieto voi olla ratkaiseva tekijä palvelun hankkimisessa.

6.3

Omakotitaloasukkaiden tarve lisäpalveluille

Tässä luvussa käsiteltiin toimeksiantajan toiveesta tarkemmin omakotitaloasukkaiden tarvetta. Luvussa ei käyty vastauksia kysymyksittäin, vaan keskityttiin
toimeksiantajan ja tutkimusongelman kannalta oleellisiin tuloksiin. Kuten luvussa
6.1 mainittiin, kokonaisvastaajamäärästä, eli 166:sta omakotitalossa asui 94 (57
%) vastaajaa. Omakotitalossa asuvista 20 (21 %) oli joensuulaisia, 16 (17 %) oli
kontiolahtelaisia ja 58 (62 %) liperiläisiä. Ikäluokkakohtaisesti vastaajien määrää
kuvataan taulukossa 3. Taulukkoon 3 kootut tulokset osoittavat, että omakotitalossa asuvista vastaajista 82 (%) prosenttia oli 25–54-vuotiaita. Ikäluokasta 25–
34 oli eniten vastaajia koko kyselyssä, kun taas omakotitalossa asuvia vastaajia
oli eniten luokasta 35–44.
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Taulukko 3. Omakotitalossa asuvien vastaajien ja kaikkien vastaajien määrä ikäluokittain lukumäärinä ja prosentteina.
OKT

KAIKKI

IKÄLUOKKA

N

%

N/%

Alle 25

7

7

28 / 17

25-34

27

29

55 / 33

35-44

29

31

39 / 24

45-54

21

22

27 / 16

55-64

8

9

9/5

65+

2

2

8/5

Kaikista omakotitaloasukkaista 84 (%) prosenttia kertoo ratkaisevansa kiinteistönhoidollisen tarpeen yleisimmin tekemällä työn itse ja 11 (%) prosenttia kertoi
tuttavan tai sukulaisen auttavan. Vain 5 (%) prosenttia omakotitaloasukkaista kertoi ostavansa palvelun yleensä yritykseltä. Heistä 71 (%) prosenttia kertoi kuitenkin tarvinneensa kiinteistönhoitoon liittyviä palveluita yritykseltä.
Omakotitaloasukkaista 63 (%) prosenttia kertoi yrityksen verkkosivujen olevan
suosituin kanava, mistä hankkia tietoa kiinteistönhoitopalveluista. Taulukkoon 4
on koottu viisi suosituinta tapaa tiedonhankkimiseksi. Vähiten suosiota (6 %) saivat esitelehtiset ja yrityksessä käyminen. Sosiaalinen media tiedonhakukanavana mainittiin avoimissa vastauksissa. Noin puolet vastaajista hankkisi tietoa
tuttavan kautta. Referenssit, eli suosittelut ovat tulosten mukaan melkein yhtä
tärkeässä asemassa asiakkaiden ostopäätöksissä, kuin verkkosivut. Asiakaspalvelun tärkeys tuli myös esiin vastauksista. Myös yrityksen muiden työntekijöiden
tavoitettavuus on tärkeää.
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Taulukko 4. Neljä suosituinta tapaa hankkia tietoa kiinteistönhoitoyritysten palveluista omakotitaloasukkaiden näkökulmasta.

TIEDON HANKINTA

N

%

1.Yrityksen verkkosivut

59

63

2.Tuttavan kautta

50

53

3.Soittamalla

25

27

4.Sähköpostilla kysymällä

19

20

Siivouspalveluiden tarpeesta omakotitaloasukkaiden keskuudessa ilmeni tarpeellisimmaksi ikkunoiden pesupalvelu (21 %) sekä koko kodin viikko- tai kuukausisiivous (19 %). Suursiivous (esim. keväällä tai joulunaikaan) oli 11 (%) prosentin mielestä kolmanneksi tarpeellisin palvelu. Yli puolet vastauksista vaihtoehdoille huonekalujen puhdistus ja mattojen pesettäminen oli omakotitalossa
asuvilta, mistä voi päätellä kyseisten palveluiden tarpeen olevan suurin omakotitalossa asuvilla (kts. kuvio 7).
Kyselyn kokonaisvastaajamäärästä 57 (%) prosenttia valitsi vaihtoehdon, ettei
ole tarvinnut, eikä usko tarvitsevansa siivouspalveluita, kun omakotitaloasukkaiden vastauksia oli 30 (%) prosenttia. Taulukossa 5 ristiintaulukoitiin siivouspalveluiden kolmea tarpeellisinta palvelua omakotitalossa asuvien ja kaikkien vastaajien kesken. Omakotitaloasukkaiden kesken ikkunoiden pesu oli tarpeellisin, kun
taas kaikkien vastaajien kesken kodin viikko- tai kuukausisiivous oli tarpeellisin.
Taulukossa 5 esitettyjen vaihtoehtojen välillä ei ollut suuria eroja.
Taulukko 5. Kolme tarpeellisinta siivouspalvelua suosiojärjestyksessä omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
Siivouspalvelut

OKT %

KAIKKI %

1.Ikkunoiden pesu

12

15

2.Kodin vko- tai kk-siivous

11

16

3.Kertaluontoinen kodin siivous

8

13
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Rakennus- ja remonttipalveluiden tarpeet omakotitaloasukkaiden ja kaikkien
vastaajien kohdalla olivat melko yhtenäisiä. Taulukko 6 osoittaa, että kylpyhuoneremontti oli tarpeellisin palvelu ja keittiöremontti oli toiseksi tarpeellisin kaikkien
mielestä. Eroavaisuutena löytyi kuitenkin se, että omakotitaloasukkaiden mielestä piharemontti oli kolmanneksi tarpeellisin (7 %), kun taas kaikkien mielestä
kolmanneksi tarpeellisin oli korjaustyö (12 %) (kts. kuvio 8). Tarvetta kyseisille
palveluille ei ollut noin kolmasosan mielestä. Kylpyhuoneremontti osoittautui selvästi tarpeellisimmaksi.
Taulukko 6. Kolme tarpeellisinta siivouspalvelua suosiojärjestyksessä omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
Rakennus- ja remonttipalvelut

OKT %

KAIKKI %

1.Kylpyhuoneremontti

13

22

2.Keittiöremontti

8

14

3.Piharemontti

7

10

Ulkoalue- ja konepalveluista yhtä tarpeellisia palveluita olivat omakotitaloasukkaista reilun viidesosan (22 %) mielestä lumenauraus ja maa-aineksen toimittaminen. Kaikkien vastaajien kesken lumen auraus oli tarpeellisin, minkä valitsi 40 (%) prosenttia vastaajista. Tämä on kuvattu taulukon 7 ensimmäisellä rivillä. Pihan muokkaustyön valinneista yli 80 (%) prosenttia oli omakotitaloasukkaita. Kaikkien vastaajien kesken pihan muokkaustyö, hiekoitus ja lumen pudotus katolta olivat kaikki yhtä tarpeellisia (12 %), kun taas omakotitaloasukkaista
hiekoitus oli vain 2 (%) prosentin ja lumen pudotus katolta vain 4 (%) prosentin
mielestä tarpeellista. Ulkoalue- ja konepalvelut olivat omakotitaloasukkaidenkin
mielestä tarpeellisimpia kaikkiin kysyttyihin lisäpalveluihin verrattuna.

57
Taulukko 7. Kolme tarpeellisinta ulkoalue- ja konepalvelua suosiojärjestyksessä
omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
Ulkoalue- ja konepalvelut

OKT %

KAIKKI %

1.Lumen auraus

22

40

2.Maa-aineksen toimitus

22

30

3.Pihan muokkaustyö

10

12

LVIS-palveluista

omakotitaloasukkaille

tarpeellisin

oli

ilmalämpöpumpun

asennus- tai huoltotyöt, jonka valitsi 37 vastaajaa, eli reilu viidesosa (22 %).
Toiseksi tarpeellisimmaksi palveluksi koettiin sähkölaitteiden asennus- ja
huoltotyöt,

kuten

taulukosta

8

voi

päätellä.

Kolmantena

esiin

nousi

putkiasennustyöt. Ilmalämpöpumpun asennus- tai huolto nousi selkeästi
tarpeellisemmaksi

omakotitaloasukkaille

muihin

asuinrakennustyyppeihin

nähden.
Taulukko

8.

Kolme

tarpeellisinta

LVIS-palvelua

suosiojärjestyksessä

omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
LVIS-palvelut
1.Ilmalämpöpumpun
asennus- tai huoltotyö
2.Sähkölaitteiden
tai huoltotyö
3.Putkiasennustyöt

Muuttopalveluista

asennus-

OKT %

KAIKKI %

22

32

15

24

12

21

tarpeellisimmiksi

palveluiksi

omakotitaloasukkaiden

keskuudessa nousi muuttolaatikot sekä kuljetusapu (8 %), kuten taulukko 9
osoittaa. Kaikkien vastaajien keskuudessa kuljetusapu oli tarpeellisin (19 %) ja
kantoapu toiseksi tarpeellisin (17 %). Kaikista vastaajista 67 (%) prosenttia ei ollut
tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa kyseisiä palveluita tulevaisuudessa.
Omakotitaloasukkaiden osuus samoin vastanneista oli 40 (%) prosenttia.
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Taulukko

9.

Kolme

tarpeellisinta

muuttopalvelua

suosiojärjestyksessä

omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
Muuttopalvelut

OKT %

KAIKKI %

1.Muuttolaatikot

8

16

2.Kuljetusapua

8

19

3.Kantoapua

7

17

Laitevuokrauspalveluiden tarpeellisuus oli omakotitaloasukkaiden ja kaikkien
vastaajien osalta yhtäläinen. Tekstiilipesurin vuokraus koettiin tarpeellisimmaksi,
jonka

13

(%)

prosenttia

omakotitaloasukkaista

ja

14

(%)

muissa

asuinrakennustyypeissä asuvista valitsi. Kaikki taulukossa 10 näkyvistä
palveluista oli hieman tarpeellisempia muissa asuinrakennustyypeissä asuville,
kuin omakotitaloasukkaille, vaikka omakotitaloasukkaiden osuus kyselyyn
vastanneista oli yli puolet.
Taulukko 10. Kolme tarpeellisinta laitevuokrauspalvelua suosiojärjestyksessä
omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien vastauksiin.
Laitevuokrauspalvelut

OKT %

KAIKKI
%

1.Tekstiilipesurin vuokraus

13

27

2.Kuomullisen peräkärryn vuokraus

10

22

3.Pakettiauton vuokraus

6

15

Muiden

kiinteistöpalvelualaan

kuuluvien

palveluiden

tarve

oli

omakotitaloasukkaille hieman pienempi verrattuna muihin vastaajiin. 21 (%)
omakotitaloasukkaista kertoi ettei ole tarvinnut, eikä usko tarvitsevansa kysyttyjä
palveluita, kun taas 14 (%) muista vastaajista oli samaa mieltä. Taulukosta 11
huomaa, että asunnon myyntipalvelu koettiin tarpeellisimmaksi palveluksi.
Vaihtoehdot 2 ja 3 koettiin molemmissa ryhmissä yhtä tarpeellisiksi.
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Taulukko 11. Kolme tarpeellisinta kiinteistöpalvelualaan kuuluvaa palvelua
suosiojärjestyksessä omakotitaloasukkaiden mielestä, verrattuna kaikkien
vastauksiin.
Muut kiinteistöpalvelualan palvelut

OKT %

KAIKKI %

1.Asunnon myyntipalvelu

21

40

2.Kiinteistön kunnonarviointi

15

27

3.Kiinteistön kosteusmittaus

15

27

Omakotitaloasukkaat olisivat potentiaalinen uusi kohderyhmä toimeksiantajalle.
Markkinointiin tulisi kiinnittää huomiota, jotta tieto palveluista tavoittaisi asiakkaat.
Sosiaalinen media (Facebook ja Insragram) kiinteistöpalvelualan sisällön
tiedostamiseksi olisi kokeilemisen arvoinen kanava, myös toimeksiantajalle.

7

Toimialan markkinatilanne

7.1

Markkinat

Kiinteistöpalvelualan markkinat ovat kasvaneet rakennuskannan kasvaessa.
Kiinteistötyönantajat ry:n (2018) mukaan kiinteistöpalvelualan työpaikkoja on tullut neljäsosa lisää kymmenen vuoden aikana. Runsas rakentaminen, kiinteistösijoittamisen kasvu sekä hyvä taloustilanne luovat kiinteistöpalveluille vahvat markkinat. Alalla on myös entistä enemmän ulkomaista työvoimaa. (Kiinteistötyönantajat ry 2018.) Ilman markkinoita yrityksellä ei ole asiakkaita, joille tuotteita tai
palveluita markkinoida. Kiinteistöpalvelualan markkinat ovat kuluttaja sekä yritysmarkkinat, koska palveluita tuotetaan kuluttajille sekä yrityksille. Kokonaismarkkinat koostuvat tällöin kuluttajista ja yrityksistä. Yrityksen tulee olla tietoinen kokonaismarkkinoidensa suuruudesta, ostajien tarpeista, segmenteistä sekä mahdollisista tulevaisuuden muutoksista markkinoilla. (Bergström & Leppänen 2011,
64.)
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Markkinat ja markkinointiympäristö muuttuvat erilaisten ilmiöiden ja trendisuuntauksien seurauksena. Markkinoijan on osattava mukautua muutoksiin, jotta
suuntaukset eivät vaikuta liiketoimintaan negatiivisesti. Ennakointi ja selkeät päämäärät auttavat sopeutumaan muutoksiin. Megatrendit voivat aiheuttaa pidemmällä aikavälillä suuriakin muutoksia yritysten liiketoimintaan ja toimialaan. Yksi
edelleen pinnalla oleva megatrendi on väestön ikääntyminen. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa jatkuvasti ja väestö elää kehittyneissä teollisuusmaissa terveydenhuollon ansiosta pidempään kuin ennen. Yhteiskunnan ylläpitämien palveluiden lisäksi myös muiden senioreille suunnattujen palveluiden kysyntä kasvaa.
Ilmiö luo markkinoijille mahdollisuuden kehittää uusia ikääntyneille differoituja
tuotteita ja palveluita. (Bergström & Leppänen 2011, 42-46.) Väestön ikääntyminen työllistää myös kiinteistönhoitajia enemmän, sillä ikääntyneet tarvitsevat nuorempaa väestöä enemmän apua yksinkertaisissa kiinteistönhoidollisissa töissä.
(Toimeksiantaja 2018.)
Markkinoilta on osattava tunnistaa potentiaaliset asiakkaat ja löytää oikeat kohderyhmät. Luvun alussa puhuttiin, että yrityksen oltava tietoinen segmenteistä.
Segmentit ovat kohderyhmiä, jotka muodostuvat potentiaalisista asiakkaista. Potentiaaliset asiakkaat muodostuvat taas kokonaismarkkinoista. Alla oleva kuvio
14 havainnollistaa markkinoiden segmenttejä. Kuviossa tähdet kuvastavat erilaisia tavoiteltavia segmenttejä, joille markkinointia kohdennetaan. (Bergström &
Leppänen 2011, 150.)

KOKONAISMARKKINAT
POTENTIAALISET MARKKINAT
KOHDEMARKKINAT

Kuvio 14. Kohdemarkkinat (Bergström & Leppänen 2011, 150).
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Kiinteistöpalvelualan lisäpalveluille tulee myös määrittää omat segmentit. Kiinteistöpalvelualan ydinpalveluiden segmenttejä ovat taloyhtiöt ja liikekiinteistöt.
Luvuissa 6.1-6.3 esiteltiin tarvetutkimuksen tulokset. Tulosten perusteella kiinteistöpalveluiden lisäpalveluille potentiaaliset markkinat ovat sekä taloyhtiöt että
yksittäiset kotitaloudet. Tavoiteltavat segmentit olisivat siis kaikki asuinrakennustyypit. Kaikki kiinteistöt tarvitsevat ylläpitäviä toimia, erityisesti vanhemmat rakennukset. Verrattuna uudisrakennuksiin, vanhemmat kiinteistöt olisivat potentiaalisempi segmentti.

7.2

Kysyntä

Kiinteistötyönantajat ry:n (2017) mukaan kiinteistöpalvelualalla monipalvelujen
kysyntä on nousussa. Monipuolisten palveluiden tarjoaminen vaatii yritykseltä
monipuolisia osaajia. Haasteena on kuitenkin löytää ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilökuntaa. Vasta vuonna 2018 kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisällössä on tehty muutos. Koulutus keskittyy nykyään monipuolisempaan alan eri
osa-alueita käsittävään opettamiseen, yhden koulutusalueen sijaan. Muutos on
hyvä kiinteistöpalvelualan työnantajien kannalta. (Kiinteistötyönantajat ry 2017.)
Markkinointiympäristönä kiinteistöpalveluala on muuttunut digitalisaation myötä.
Järjestelmät automatisoivat työtehtäviä ja toiminta on toiminnan ohjauksen ansiosta tehokkaampaa. Samalla laadun ja tehokkuuden parantuessa asiakkaiden
vaatimustaso nousee. Kuitenkin kiinteistönhoitoalan tarve on jatkuva. Kiinteistöjä
ei voi jättää hoitamatta, mikäli niiden haluaa säilyttävän arvonsa ja pysyvän asuttavana. (Toimeksiantaja 2018.)
Palveluiden ja tuotteiden kysyntään vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen.
Ostokäyttäytymiseen, kuten markkinoihinkin, vaikuttavat yleismaailmalliset ilmiöt
ja trendit. Myös toimialojen tilanne vaikuttaa kysyntään. Kysyntään vaikuttava ostajien määrä, tarpeet, tulot, elämäntyyli sekä arvot. Kysynnällä on myös kausivaihteluja. Kiinteistöpalveluiden tarpeen voidaan olettaa olevan jokaisessa kiinteistössä. Tarpeen täyttämiseen ei kuitenkaan aina tarvita yrityksen palveluita.
Kysyntä vaihtelee ja sen määrä muuttuu. Kysynnän vaihtelua on pitkäaikaista ja
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lyhytaikaista. Pitkäaikaiseen vaihteluun vaikuttavat suhdannevaihtelut ja pitkäaikaiset trendit, kuten maailman taloustilanne ja väestön ikääntyminen. Lyhytaikaisia vaihteluita ovat muotitrendit, epäsäännölliset vaihtelut sekä kausivaihtelut.
(Bergström & Leppänen 2011, 65-77.)
Kiinteistöpalvelualaan lyhytaikaisista vaihteluista vaikuttaa paljon esimerkiksi
vuoden aikoihin perustuva kausivaihtelu. Muotitrendit eivät sinänsä vaikuta, eikä
kiinteistönhoitopalveluita myydä kausien mukaan alennettuina, kuten esimerkiksi
vaatteita. Epäsäännöllisiä vaihteluita voi ilmetä esimerkiksi ennalta arvaamattomien sääolosuhteiden vuoksi. Sää ja vuodenaika vaikuttaa eniten kiinteistöpalveluista ulkoaluetöihin. (Toimeksiantaja 2018.)

7.3

Kilpailu

Yritykset, varsinkaan kiinteistöpalveluita tarjoavat yritykset, eivät ole markkinoilla
yksin. Kilpailussa pärjätäkseen yrityksen tulee voida erottua edukseen markkinoilla ja perustella asiakkaille, miksi on paras valinta omalla toimialallaan. Erikoistuminen ja kilpailuedun saavuttaminen ovat menestystekijöitä. Koska tarvetutkimuksessa tutkitut palvelut ovat kilpailtuja omilla toimialoillaan, yksi hyvä mahdollisuus löytää asiakkaita on erikoistua niistä johonkin tiettyyn palveluun ydinpalveluiden lisäksi. Esimerkiksi tutkimuksessa tarpeellisimmiksi todettuihin kotitalouksien ulkoalue- ja konepalveluihin. Markkinoilla on vaikeaa pyrkiä miellyttämään
kaikkia. Oman asiakasryhmän löytäminen on kannattavampaa. Erikoistumalla
löydettyyn nicheen, eli markkinasegmenttiin, yrityksellä on hyvät mahdollisuudet
erottua markkinoilla. Myös monenlainen osaaminen yrityksessä luo kilpailuetua.
(Bergström & Leppänen 2011, 81.)
Kiinteistöpalvelualalla palvelut ovat lähtökohtaisesti samanlaisia lopputulokseltaan. Tärkeä erottautumiskeino kiinteistöpalveluissa on palvelunlaatu. Hyvin tuotettu palvelu luo asiakastyytyväisyyttä. Jos yritys tietää palveluidensa olevan muihin verrattuna laadukkaampaa, voi palvelut myös hinnoitella kilpailijoita hieman
korkeammalle. Hyvä palvelu luo ostajille hyviä mielikuvia ja hyvistä mielikuvista
muodostuu hyvä maine, eli imagollinen kilpailuetu. Taloudellinen kilpailuetu on
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sitä, että yrityksen kustannukset on saatu niin alas, että yritys voi kilpailla halvemmalla hinnalla. Halvempi hinta voi kuitenkin viestiä asiakkaille huonommasta palvelusta. Toisaalta taas asiakkaat eivät myöskään odota liikoja matalamman hinnan perusteella. Toiminnallinen kilpailuetu voisi kiinteistöpalvelualalla tarkoittaa
parempaa koneistoa tai palveluprosessia kuin kilpailijoilla. Kiinteistöpalvelualalla
kaikkia edellä mainittuja kilpailuetuja on havaittavissa. Asiakkaat tekevät ostopäätöksen sen tekijän perusteella, joka tuottaa heille eniten lisäarvoa. (Bergström
& Leppänen 2011, 84-87.)
Kiinteistöpalvelualan markkinoille on melko helppoa päästä. Alan palveluiden toteuttaminen vaatii kuitenkin investointeja esimerkiksi kalustoon ja yhteistyökumppaneita. Alalla pysyminen edellyttää pitkäaikaisia asiakassuhteita ja asiakkaiden
luottamusta. Tieto huonolaatuisesta palvelusta kiirii nopeasti alalla asiakkaiden
keskuudessa, ja pärjätäkseen tulee osata toimia laadukkaasti ja korjata virheensä ripeästi. Kilpailutilanteen tai toimialan mahdollisista muutoksista toimeksiantaja ei ole kovin huolissaan. Muutokset eivät vaikuta siihen, että kiinteistönhoitopalveluille on aina tarvetta. (Toimeksiantaja 2019.)
Yksi asia, mihin kuluttajat vähitellen heräävät on yritysten hiilijalanjälki. Ekologisuuteen ja vähäpäästöisyyteen panostaminen voi tulevaisuudessa olla yksi kilpailuetu kiinteistöpalvelualan markkinoilla. Varsinkin, koska kiinteistöjen energiankulutus on suurta. Yritys, joka tuo esille kiinnittävänsä huomiota ympäristöön
ja päästöihin, luo positiivista ja vastuullista mielikuvaa.
Kiinteistöpalveluita tarjoavia yrityksiä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella
on useita. Alla olevassa taulukossa 12 on lueteltu niistä kuusi alueittain. Taulukossa on myös tutkimuksessa käsiteltyihin palveluihin erikoistuneita yrityksiä. Viimeinen sarake ”palvelut” kertoo, mitä palveluita yritys tarjoaa. Yritykset on valittu
tutkimuksen palveluiden ja alueen perusteella. Suurin osa taulukossa 12 luetelluista yrityksistä toimii sekä Joensuun, Kontiolahden että Liperin alueella. Osa
yrityksistä toimii laajemmalla alueella joko valtakunnallisesti tai Pohjois-Karjalassa. Kiinteistöpalvelualan yrityksistä osa tarjosi kiinteistöpalvelualaan kuulumattomia palveluita lisäpalveluna.

64
Taulukko 12. Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueella toimivien kiinteistöpalvelualan yrityksiä ja tutkimuksessa määritettyjen lisäpalveluryhmien palveluita
tarjoavia yrityksiä. Lähteinä käytetty yritysten omia verkkosivuja.
Yritys

Joensuu

Kontiolahti

Liperi

Palvelut
kiinteistönhoito, raken-

Karsikon Talohuolto Oy

taminen, siivous, ulko-

x

alue- ja maanrakennustyöt, vaihtolavakuljetus
kokonaispalvelut, kiin-

ISS-Palvelut Oy
(valtakunnallinen)

x

x

x

teistö-, siivous-, turvallisuus-, ravintola-, ja työpaikkapalvelut

L&T Oyj
(valtakunnallinen)

x

kiinteistöhuolto, jäte-

x

huolto, siivous
kiinteistöhuolto, siivous-

Talohuolto Multanen Oy

x

x

x

ja remonttipalvelut,
LVIS-palvelut ym.
kiinteistöhuolto, höyry-

Savottamiehet Oy

x

tys ja sulatus, korjaukset

Liperin Kiinteistöhuolto

x

Jukka Räsänen

kiinteistönhoito, siivous,
viheralueet, konetyöt
kotisiivous, ikkunoiden
pesu, rakennussiivous,

Kotileena Oy

x

x

x

mökkisiivous, kertasiivoukset, pk-yritysten siivoukset
kotisiivous, yrityssiivous, taloyhtiösiivous,

Joen Siivous Oy

x

x

x

erikoispalvelut: lumenpudotus, haravointi, ruohonleikkuu, rännien
puhdistus ym.

x

Kodinpalvelut Liperi Tmi
Joen Remontointipalvelut
Oy
Timpurityö Lyytikäinen Oy

x

x

x

x

x

x

kotisiivous
sisäremontit, ulkoremontit ym.
sisäremontit, purkutyöt,
ulkoremontit ym.
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Yritys

Joensuu

Kontiolahti

Liperi

Palvelut
rakennuspalvelut, saneeraus, huoneistore-

Joen Asennustiimi Oy

x

x

x

montit, kalusteasennukset ym.
kaukolämpörakentaminen, maanrakentami-

Konepalvelu H Tahvanainen Oy

x

x

x

nen, maa-ainekset, talvikunnossapito, vaihtolavapalvelu, nosturipalvelut ym.

Maanrakennus Leivo Oy
Konepalvelu Kuivalainen
Oy

x

x

x

maa-ainesten toimitus,
kaivuutyöt
maa-ainesten toimitus,

x

x

x

piha- ja viherrakentaminen ym.
lämmitysjärjestelmät,
vesi- ja viemärisanee-

LVI-Myller Oy

x

x

x

raus, ilmanvaihto, LVIsuunnittelu ja urakointi,
jätevesijärjestelmät
ilmanvaihtokanavien

LVI-asennus Joentaiturit
Oy

x

x

x

puhdistus, käyttövesiremontit, lämpöjohtoremontit, maalämpö
LVI-asennus, LVI-remontit, huollot, ilmas-

Eko Lvi Oy

x

x

x

tointilaitteet, lämpöpumput, tarvikemyynti,
suunnittelu, kuntoarviot,
saneeraukset
muutot, varastointi, kul-

Suomen Muuttofirma Oy

x

x

x

jetukset, tarvikkeet, kantopalvelut, suunnittelupalvelut
tavarakuljetukset,

Kuljetusliike Kontio-kuljetus

nouto- ja jakelupalvelut,

x

x

x

pikakuljetukset, sopimusajot, muuttopalvelut, säilytystilavuokraus
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Yritys

Joensuu

Kontiolahti

Liperi

Palvelut
muutto- ja kuljetuspalvelut, siivous- ja remon-

Kuljetusliike Petteri Voutilainen

x

x

x

tointipalvelut, kodin
elektroniikan asennusja ylläpitopalvelut, kalusteasennukset
piha- ja puutarhanhoitokalusto, nostimet,

Konevuokraamo Vatupassi

x

x

x

maanrakennuskalusto,
siivous- ja puhdistuskalusto ym.

Kärripojat Oy
OVV Asuntopalvelut, Joensuu

x

x

x

x

x

x

peräkärryjen ja trailereiden vuokraus
asunnon tai toimitilan
vuokraus ja myynti
kiinteistön kuntoarviot,

x

AVS Ins.Valvonta Oy

x

x

energiatodistus, kuntotarkastus
kosteusmittaus

Karelia-ammattikorkea-

x

koulu, rakenteiden kos-

yksityi-

sille, rakennusalan yrityksille ja taloyhtiöille

teusmittaus
Sisustussuunnittelu Satu
Väistö Ky

x

x

x

sisustussuunnittelu, saneeraussuunnittelu ym.
sisäilmakartoitukset,

Kiwa Inspecta

x

x

x

kosteusmittaukset ja laboratoriotulokset

Yritys voi käyttää tarvetutkimusta hyväkseen suunnitellessaan lisäpalveluiden kilpailukeinoja. Alla oleva kuvio 15 on hyvä malli liikeidean rajaamisessa, palveluiden rajaamisessa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Mallia käytetään yritystä
perustettaessa, mutta se sopii hyvin myös uuden palvelukokonaisuuden
hahmoittamiseen. Mallissa kerrotaan numerojärjestyksessä, kuinka liikeideaa
tulisi suunnitella ennen toteuttamista, jotta kaikki tärkeät osa-alueet huomioidaan.
Yrityksestä

syntyvä

mielikuvan

muodostuu

asiakkaiden

kautta,

mutta

tavoiteimago on hyvä miettiä, jotta yritys osaa toimia tavoitteen mukaan ja näin
välittää mielikuvaa myös asiakkaille. (Bergström & Leppänen 2011, 29.)
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MARKKINOINNILLINEN LIIKEIDEA
1. SEGMENTTI:
Kenelle?

2. TOIMINTATAPA:
Miten?

3. TAVOITEIMAGO:
Millä saa asiakkaan
ostamaan?

4. TARJOOMA:
Mitä palveluita
tarjotaan?

Kuvio 15. Markkinoinnillisen liikeidean vaiheet numerojärjestyksessä (Mukaillen
Bergström & Leppänen 2011, 29).

8

Johtopäätökset ja pohdinta

8.1

Johtopäätökset

Tarvekartoituksen päämääränä oli selvittää valitun kohderyhmän tarpeita kiinteistöalaan kuuluville palveluille. Kaikista kyselyyn valituista asuinpaikoista, ikäluokista ja asuinrakennustyypeistä saatiin vastauksia. Kuten luvussa 6. todettiin,
tarvetutkimukseen vastasi eniten liperiläisiä ja omakotitaloasukkaita. Molempia
oli vastaajista yli puolet. Kaikista luokista ei kuitenkaan saatu yhtä paljon vastauksia ja siksi kaikkia vastauksia ei voitu vertailla tasapuolisesti. Vastauksia saatiin
yhteensä 166 kpl ja vapaaehtoisiin avoimiin kysymyksiin saatiin lisäksi useita
vastauksia ja ihmisten aitoja mielipiteitä.
Suurin osa, eli 113 vastaajaa kertoi tekevänsä kiinteistönhoidolliset työt itse.
Heistä 79 vastaajaa oli omakotitaloasukkaita ja 34 vastaajaa muissa asuinraken-
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nustyypeissä asuvia. Yhteensä 29 vastaajaa kertoi ostavansa palvelun yleisimmin yritykseltä, mutta 118 vastaajaa kertoi tarvinneensa kiinteistönhoitopalveluita
yritykseltä aiemmin.
Alla olevasta koosteesta näkee kaikkien tutkimuksessa käsiteltyjen palveluiden
tarpeen suosiojärjestyksessä, sekä tarpeellisimmiksi osoittautuneet palvelut vastausmäärien perusteella (kts. tulokset luku 6.2):
1. Ulkoalue- ja konepalvelut: Lumen auraus
2. LVIS-palvelut: Ilmalämpöpumpun asennus- tai huoltotyöt
3. Muut kiinteistöalaan kuuluvat palvelut: Asunnon myyntipalvelu
4. Rakennus- ja remonttipalvelut: Kylpyhuoneremontti
5. Siivouspalvelut: Kodin viikko- tai kuukausisiivous
6. Laitevuokrauspalvelut: Tekstiilipesurin vuokraus
7. Muuttopalvelut: Kuljetusapu
Tarvetutkimuksessa kaikista tarpeellisimmaksi kiinteistöpalveluksi ilmeni lumen
auraus. Ulkoalue- ja konepalveluiden tarpeellisuus koettiin selkeästi tarpeellisimmaksi lisäpalveluryhmistä, joiden palveluvaihtoehdot saivat osakseen yhteensä
217 vastausta. Lumen auraus ja maa-aineksen toimitus olivat selkeästi suosituimmat. Kysymykseen vastanneista 65 ei ollut joko tarvinnut, eikä uskonut tarvitsevansa tai ei osannut sanoa. Omakotitaloasukkaillekin tarpeellisin palvelu oli
ulkoalue- ja konepalvelut, joista lumen auraus ja maa-aineksen toimitus olivat
tarpeellisimmat samalla vastausmäärällä.

8.2

Pohdinta

Tarvetutkimus onnistui saamaan vastauksia kaikista kyselyyn rajatuista kohderyhmistä. Kysely oli vastaajien tavoittamisen suhteen onnistunut. Yllättävää oli
Facebookin kautta tavoitetut yli 65-vuotiaat vastaajat. Selkeästi eniten kysely tavoitti 25–44-vuotiaita, minkä pääteltiin johtuneen osittain myös Facebookin käyt-
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täjien iästä luvussa 6.1. Tutkimuksen näyte onnistui myös vastaamaan asuinpaikkakuntien isoimpia ikäryhmiä. Tutkimus onnistui mittaamaan sitä, mitä oli tarkoituskin mitata.
Vastaajista yli puolet prosenttia asui omakotitalossa, mikä toimeksiantajan tavoitteiden kannalta oli hyvä. Tarkempi vertailu asuinrakennustyyppien kesken olisi
vaatinut enemmän vastaajia muista asuinrakennustyypeistä. Puolet kyselyyn
vastanneista oli liperiläisiä. Liperiläisten suuren määrän kyselyyn vastanneissa
voidaan olettaa johtuvan siitä, että kysely tavoitti eniten liperiläisiä.
Lisäpalveluista ulkoalue- ja konepalvelut saivat osakseen eniten vastauksia ja
lumen auraus osoittautui tarpeellisimmaksi palveluksi. Lumen auraus on tärkeää
liikkumisen helppouden, turvallisuuden ja pihojen siisteyden kannalta. Kysely toteutettiin alkutalvesta marraskuussa, mikä on voinut vaikuttaa myös lumen aurauksen tarpeeseen vastaajien keskuudessa. Mikäli kysely olisi toteutettu kesällä, esimerkiksi nurmikon leikkuu olisi voinut olla tarpeellisimmaksi koettu palvelu. Tutkimuksen luotettavuus on voinut vääristyä vuodenajasta johtuen. Ulkoaluepalveluiden tarpeellisuus on hyvä toimeksiantajan kannalta, sillä kalustoa,
osaamista ja henkilökuntaa palveluihin löytyy ennestään. Palveluita olisi vaivattomampaa laajentaa yksittäisille kotitalouksille verrattuna esimerkiksi palveluun,
jota yrityksessä ei ole vielä tehty.
Tutkimus ei ottanut huomioon ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä, joten näytettä
ei voida yleistää kaikkien osalta. Kysymykseen, missä kysyttiin kiinteistöpalveluyrityksiin liittyvästä tiedonhankinnasta, suurin osa vastasi käyttävänsä yrityksen
verkkosivuja. Vastausmäärä vaihtoehtoon olisi voinut olla toinen, mikäli vastaajiin
olisi kuulunut myös ihmisiä, jotka eivät käytä internetiä. Tutkimuksen perusjoukko
ei ollut myöskään satunnainen, sillä kyselyn levittämisessä käytettiin tutkijan
omaa harkintaa. Yrityksen verkkosivut ja niihin panostaminen nykypäivänä on
kuitenkin erityisen tärkeää. Verkkosivujen toteutus ja ylläpito on hyvä ulkoistaa
ammattitaitoiselle yritykselle. Kilpailijoita kiinteistöalalla on paljon. Jotta asiakkaat
löytävät yrityksen helposti internetistä, oman yrityksen verkkosivut tulisi olla ensimmäisten hakutulosten joukossa.
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Avoimissa vastauksissa kaksi vastaajaa kertoi tutkimuksen olleen hieman harhaanjohtava vuokralla asuville sekä taloyhtiöille kuuluvien palveluiden osalta. Ennen kyselyn julkaisua mahdollinen väärinymmärrettävyys tiedostettiin ja tutkimuksen ymmärrettävyyttä pyrittiin lisäämään saatetekstillä. Kyselystä ei kuitenkaan
jätetty taloyhtiöille kuuluvia palveluita pois eikä kysymyksiä eroteltu vuokralla
asuville, omakotitalossa asuville sekä taloyhtiössä asuville. Kysymykset olivat
kaikille samat.
Perusteluna valinnalle oli se, että vastaajat ohjattiin kysymyksien muodolla miettimään myös tulevaisuuden tarvetta. Vaikka vastaaja asuisi nyt vuokralla ja taloyhtiön huoltoyhtiö tekisi suurimman osan töistä, voi vastaaja viiden vuoden
päästä asua omakotitalossa ja tarvita kiinteistönhoitopalveluita. Useat ihmiset
hankkivat palveluita esimerkiksi ikääntyneille vanhemmilleen, vaikka itse asuisivatkin vuokralla. Saateteksti ohjasi miettimään myös edellä mainitusta näkökulmasta. Väärinymmärrykset ovat voineet vaikuttaa tutkimuksen reliabiliteettiin.
Myös vuodenaika, vastaushetki ja vastaajien motivaatio ovat voineet vaikuttaa
tulosten luotettavuuteen.
Tutkimus eri lisäpalveluryhmien ja sosio-demograafisien muuttujien kanssa oli
laaja. Kyselyn olisi voinut jakaa esimerkiksi eri asuinrakennustyyppien kesken
tarkemmaksi ja eritellä kysymykset sopivimmiksi. Kysely päätettiin toteuttaa samanlaisena kaikille, koska siinä kartoitettiin myös tulevaisuuden tarvetta. Tarvetutkimus on hyvä yleiskartoitus kotitalouksien tarpeesta ja ohjaa tekemään tarkempia tutkimuksia tarvittaessa eri ryhmille. Seuraava tutkimus voisi olla esimerkiksi pelkästään omakotitalouksille tarkoitettu palveluihin, hintoihin ja palvelunlaatuun keskittyvä tutkimus. Myös tiettyyn palveluryhmään tai ikäluokkaan keskittyvä tutkimus antaisi lisää vastauksia tarpeista.
Tutkimuksen lisäpalveluryhmistä kaikki eivät kuulu kiinteistöpalvelualaan. Perinteiseen kiinteistönhoitoon kuuluvat palvelut, kuten puhdistus- ja siivouspalvelut,
kiinteistönhoitotehtävät, tekniset palvelutehtävät, viherpalvelutehtävät ja näihin
läheisesti kuuluvat tehtävät kuuluvat kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen.
(PAM ry 2018.) Muilla tutkimuksessa käsitellyillä palveluilla on omat työehtosopi-
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muksensa, jotka palvelusuunnittelussa ja työntekijöiden työtehtävissä sekä rekrytoinnissa tulee ottaa ehdottomasti huomioon. Muun muassa sähköasentajilla,
muuttomiehillä, LVI-asentajilla ja rakentajilla on omat työehtosopimuksensa.
Opinnäytetyö oli prosessina erittäin mielenkiintoinen. Työ valmistui lähes aikataulussa, vaikka aikaa olisi voinut käyttää enemmänkin. Tavoite kerätä tarpeellista tietoa kotitalouksien tarpeesta kiinteistönhoidollisille palveluille toteutui.
Opinnäytetyöstä saa myös neuvoja markkinoinnillisiin seikkoihin. Tutkimus auttaa toimeksiantajaa muun muassa segmentoimaan palveluita eri asuinrakennustyyppien, paikkakuntien sekä ikäluokkien mukaan. Haastavinta työssä oli löytää
tarpeeksi informaatiota kiinteistöpalvelualasta. Myös ymmärrettävän kyselylomakkeen laatiminen oli haasteellista. Opinnäytetyö oli erittäin opettavainen prosessi, sillä työn aikana astui tutkijan saappaisiin ja joutui pohtimaan koko työtä
tutkimusongelman kannalta. Uskon, että työstä ja tuloksista on konkreettista hyötyä toimeksiantajalle.

8.3

Toimenpide-ehdotukset

Tarvekartoituksen perusteella toimeksiantaja voisi lähteä laajentamaan ainakin
ulkoalue- ja konepalveluitaan uudelle kohderyhmälle, eli omakotitaloasukkaille.
Talviaikaan esimerkiksi lumen aurauksen markkinointi ja kesäaikaan maa-ainesten toimituksen ja pihanmuokkaustöiden markkinointi. Puutarhurin palkkaaminen
viherpalveluille on myös yksi vaihtoehto ulkoaluepalveluille, mutta ongelma voi
ilmetä puutarhurin työtehtävissä talviaikaan. Ulkoalue- ja konepalveluiden esittelyssä sivulla 25 mainittiin leikkialueiden tarkastaminen. Kyseiseen tehtävään vaaditaan koulutus, mutta koulutuksen voisi käydä esimerkiksi yksi huoltomiesten
palveluesimies. Tarkastuksia voisi tällöin toteuttaa muun työn ohessa, eikä palvelua varten tarvitsisi palkata uutta työntekijää.
Myös rakennus- ja remontointi palvelut ovat potentiaalinen lisäpalvelu, jota
laajentaa, sillä toimeksiantajayrityksessä on jo aiemmin toteutettu rakennus- ja
remontointipalveluita. Myöskin tutkimuksessa ilmenneen kylpyhuoneremontin
tarpeeseen vastaaminen on mahdollisuus, sillä yrityksessä on jo tarvittavaa ammattitaitoa. Pienten korjausten ja pintakäsittelytöiden markkinointi kotitalouksille
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voisi olla myös yksi vaihtoehto mihin tarttua. LVI- ja sähköasentaja toimeksiantajalla on jo palveluksessa ja heidän ammattitaito rakennusammattilaisten lisäksi
on hyvä yhdistelmä asiakkaan kannalta. Etenkin kesäisin sähköasentajalle voisi
riittää töitä ilmalämpöpumppujen parissa, mitä kannattaisikin markkinoida kotitalouksille. Ilmalämpöpumpun asennukseen tarvitaan kylmäaineasennuslupa, joka
toimeksiantajan sähköasentajalla on jo valmiiksi. (Toimeksiantaja 2019.)
Siivouspalveluita kodinsiivoukseen on tarjolla jo paljon. Kodin siivouksessa tulee ottaa huomioon riski varkauksille ja asiakkaan omaisuuden rikkoutumiselle.
Siivouspalveluita voisi ajatella kuitenkin liikekiinteistöille. Yritysten tarpeiden kartoittaminen siivouspalveluille on yksi vaihtoehto jatkotutkimukselle. Ikkunoiden
pesu kotitalouksille, etenkin ikääntyneemmille kuluttajille voisi myös olla yksi lisäpalvelumahdollisuus.
Muuttopalveluille voisi olla järkevintä hankkia yhteistyökumppani, jolle ohjata
asiakkaat, jotka tarvitsevat kyseisiä palveluita. Muuttosiivous voisi olla siivouspalveluista yksi, jota markkinoida. Yhteistyökumppani ja toimeksiantaja voisi markkinoida toisiaan puolin ja toisin. Laitevuokrauspalveluita voisi toteuttaa hankkimalla tekstiilipesurin, jota vuokrata esimerkiksi olemassa olevien sopimuskiinteistöjen asukkaille. Kuomullisen peräkärryn tarvetta ilmeni myös, mutta palvelun
laajempaan toteuttamiseen peräkärryjä pitäisi hankkia useampi. Peräkärryjä voi
ainakin Joensuun alueella vuokrata monesta yrityksestä, joten palvelu voisi olla
järkevämpää jättää siihen erikoistuneille.
Muista kiinteistöalaan kuuluvista palveluista toimeksiantajalle kiinteistöjen
myynnin ja vuokrauksen toteutus vaatisi suurempia muutoksia ja melkeinpä tytäryhtiön perustamisen. Samoin kiinteistön kunnon ja kosteuden mittaaminen
vaatii insinööritasoista ammattitaitoa sekä laboratorion kanssa yhteistyötä. Näihinkin palveluihin voi toki hankkia yhteistyökumppaneita, koska palveluiden tarjoajia löytyy Joensuun alueelta.
Ammattitaitoiset työntekijät, asiakaspalvelun laatu ja hyvin kohdennettu markkinointi ovat avainasemassa uusien palveluiden menestyksessä. Yrityksen tulee

73
miettiä todelliset resurssinsa palveluiden toteuttamiselle. Työntekijöiden ja kaluston määrä vaikuttaa suoraan yrityksen kuluihin ja niiden arvioiminen töiden määrään nähden on tärkeää. Tutkimus toi esiin useita tarpeita, joihin vastaaminen on
toimeksiantajalle mahdollista ydinpalveluiden ohessa. Olemassa olevat sopimusasiakkaat ovat yksi potentiaalinen asiakasryhmä lisäpalveluille alkuun ja toimintaa voisi pikkuhiljaa markkinoida omakotitaloasukkaille.
Markkinoinnissa mahdolliset referenssit ja esimerkiksi kuvagalleria toteutuneista
remonteista verkkosivuilla edesauttaisivat madaltamaan palvelujen hankkimisen
kynnystä. Sosiaalinen media, erityisesti Facebook ja Instagram ovat nykypäivänä
tehokkaita kanavia markkinoida omaa toimintaansa. Toimeksiantaja voisi erottua
kertomalla lisäpalveluistaan ja toteutuneista projekteistaan esimerkiksi Instagramissa. Tutkimusta seuraavat toimenpiteet voivat parhaillaan auttaa luomaan uusia työpaikkoja toimeksiantajayrityksessä ja siten lisätä työllistymismahdollisuuksia alalle. Tutkimus antaa myös muille alalla oleville tai alalle ryhtyville
arvokasta tietoa kohderyhmistä sekä palveluiden koostamisesta kohderyhmien
tarpeita vastaaviksi.
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Kiinteistönhoitopalveluiden tarvetutkimus

TARVETUTKIMUS:
KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT
Tämä kysely on tarkoitetttu Sinulle, joka asut Joensuun, Kontiolahden tai Liperin alueella,
omakoti-, rivi-, pari-, kerros- tai luhtitalossa. Kysely on tarkoitettu myös Sinulle, joka vastaat
toisen henkilön, esimerkiksi oman vanhemman, asuinkiinteistön hoitoon liittyvistä asioista.
Mikäli olet vastannut, vastaat tällä hetkellä tai tulet mahdollisesti vastaamaan tulevaisuudessa, jonkin
asuinkiinteistön kuntoon liittyvien palveluiden hankinnasta, olethan ystävällinen ja vastaat tähän
kyselyyn mahdollisimman todenmukaisesti.
Vastaamiseen kuluu aikaa keskimäärin alle 5 minuuttia.
Kysely on osa Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijan opinnäytetyötä, jonka
lopputuotoksena on markkinatutkimus. Kaikki kyselyssä annetut vastaukset ovat luottamuksellisia, ne
käsitellään anonyymisti ja niitä käytetään ainoastaan opinnäytetyön tutkimusaineistona. Kysely on auki
14.-20.11.2018. Lisätietoja tarvittaessa annika.multanen@edu.karelia.fi.
VOITA PALKINTO: Kaikkien arvontaan osallistuneiden vastaajien kesken arvotaan Pentikin jouluinen
tuotepaketti (arvo 39,50€). Osallistuaksesi arvontaan lisääthän oman nimesi JA sähköpostiosoitteesi tai
puhelinnumerosi kyselyn lopuksi niille varattuun tekstikenttään. Yhteystiedot hävitetään heti arvonnan
jälkeen 26.11.2018.
Jokainen mielipide on erittäin tärkeä ja vastaamalla kyselyyn autat opiskelijalle tärkeän
tutkimuksen onnistumisessa!
Pääset liikkumaan kyselyssä klikkaamalla sivun alareunasta "edellinen" tai "seuraava". Lopuksi
muistathan vahvistaa vastauksesi ja klikata "lähetä".
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Esitiedot
1. Asuinkunta
Joensuu
Kontiolahti
Liperi

2. Ikä
Alle 25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

3. Asuinrakennustyyppi
Kerrostalo
Luhtitalo
Omakotitalo
Paritalo
Rivitalo
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4. Miten yleisimmin ratkaiset kiinteistönhoidollisen tarpeen?
Teen työn itse.
Ostan palvelun yritykseltä.
Tuttava tai sukulainen
tekee työn puolestani.
Tarvetta ei ole ratkaistu.

5. Oletko koskaan tarvinnut kiinteistönhoitoon liittyviä palveluita
yritykseltä?
Kiinteistönhoitoon liittyvillä palveluilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi siivous-, huolto-, remontti-, pihatyöja LVI-palveluita.

Kyllä olen.
En ole.
En osaa sanoa.

6. Milloin viimeksi olet tarvinnut kiinteistönhoitoon liittyviä palveluita?
1 kk sisällä.
3 kk sisällä.
6 kk sisällä.
Yli vuosi sitten.
En muista.
En ole tarvinnut
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7. Miten olet hankkinut, tai hankkisit tietoa kiinteistönhoitoyritysten

palveluista?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

Yrityksen verkkosivuilta
Esitelehtisistä
Käymällä yrityksessä
Sanomalehtimainoksista
Soittamalla yritykseen
Sähköpostilla kysymällä
Tuttavan kautta
En osaa sanoa.
Muuten, miten?

Siivouspalvelut

8. Mitä siivouspalveluita olet tarvinnut, tai uskot tarvitsevasi

tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Allergia- tai homesiivous
Huonekalujen puhdistus
(esim. sohvan peseminen)
Ikkunoiden pesu
Kertaluontoinen koko
kodin perussiivous
Koko kodin viikkotai kuukausisiivous
Kylpyhuonetilojen
puhdistus
Lattioiden koneellinen
puhdistus (peruspesu)
Mattojen pesettäminen
(sis. haku, pesu ja tuonti)
Muuttosiivous
Remonttisiivous
Suursiivous
(esim. keväällä tai jouluna)
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

Remonttipalvelut
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9. Mitä rakennus- tai remonttipalveluita olet tarvinnut, tai uskot

tarvitsevasi tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Huoneistoremonttia
Keittiöremonttia
Kodin julkisivun
remontointia
Korjaustyötä
(esim. jalka-, ovilistojen
korjaus tai
seinien paikkaus)
Kylpyhuoneremonttia
Lattian asennustyötä
Maalaustyötä
Piharemonttia
(esim. aidan rakennus- tai
korjaustyötä ja autotallin/
terassin rakennusta)
Pienasennustyötä
(esim. taulujen, hyllyjen tai
naulakoiden asennusta)
Saunaremonttia
Tapetointia
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

Ulkoalue- ja konepalvelut
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10. Mitä ulkoalue- ja konepalveluita olet tarvinnut, tai uskot

tarvitsevasi tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Haravointia tai lehtien
puhallusta
Hiekoitusta
Käsilumityötä
Lumen aurausta
Lumen pudotusta katolta
Mullan, soran tai muun
maa-aineksen toimitusta
Nosturityötä
Nurmikon leikkausta
Pensasaidan leikkausta
Pihakasvien istutusta
Pihan muokkaustyötä
Rikkakasvien kitkemistä
Räystäskourujen
puhdistusta
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

LVIS-palvelut
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11. Mitä LVIS-palveluita olet tarvinnut, tai uskot tarvitsevasi

tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Astian- tai pyykinpesukoneen asennusta
Hananvaihtotyötä
Ilmalämpöpumpun
asennus- tai huoltotyötä
Ilmanvaihtokoneen
asennus- tai huoltotyötä
Lampun asennus- ja
vaihtotyötä
Putkiasennustyötä
Sähkölaitteiden asennusja huoltotyötä
Vesikiertopatterin huoltoa
Viemärinavausta
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

Muuttopalvelut
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12. Mitä muuttopalveluita olet tarvinnut, tai uskot tulevaisuudessa

tarvitsevasi?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Kantoapua
Kuljetusapua
Kuljetusta kaatopaikalle
Muuttolaatikoita
Muuttosiivousta
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

Laitevuokrauspalvelut
13. Mitä laitevuokrauspalveluita olet tarvinnut, tai uskot tarvitsevasi

tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Aitasahan tai
pensasleikkurin
vuokrausta
Kuomullisen peräkärryn
vuokrausta
Lava-auton vuokrausta
Lehtipuhaltimen
vuokrausta
Moottorisahan vuokrausta
Pakettiauton vuokrausta
Peräkärryn vuokrausta
Päältäajettavan ruohonleikkurin vuokrausta
Työnnettävän ruohonleikkurin vuokrausta
Tekstiilipesurin vuokrausta
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

Muut mahdolliset kiinteistöalaan liittyvät palvelut
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14. Mitä muita kiinteistöalaan liittyviä palveluita olet tarvinnut, tai uskot

tarvitsevasi tulevaisuudessa?
Voit valita alla olevista vaihtoehdoista yhden tai useamman.

En ole tarvinnut,
enkä usko tarvitsevani.
Asunnon myyntipalvelua
Asunnon vuokrauspalvelua
Kiinteistön kosteusmittausta
Kiinteistön kunnon
arviointipalvelua
Sisustussuunnittelua
En osaa sanoa.
Muuta, mitä?

15. Heräsikö muita ajatuksia liittyen kiinteistönhoidollisiin palveluihin? Otan mielelläni
kommentteja vastaan!

300 merkkiä jäljellä
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Arvontaan osallistuminen

Kaikilla kyselyyn vastanneilla on mahdollisuus osallistua arvontaan!
Palkintona on Pentikin jouluinen tuotepaketti (arvo 39,50€).

Arvontaan voi osallistua lisäämällä alla olevaan tekstikenttään oman nimen JA
sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron.

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti maanantaina 26.11.2018 klo 18
mennessä. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

HUOM!
Arvontaan osallistuneiden yhteystiedot hävitetään heti arvonnan jälkeen, eikä niitä käytetä
muuhun tarkoitukseen.

16. Haluatko osallistua arvontaan?
En halua, kiitos.
Kyllä haluan!
Lisää tekstikenttään oma nimesi
JA sähköpostiosoitteesi
tai puhelinnumerosi.

Lämmin kiitos Sinulle ajastasi!
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Kyselytutkimuksen kokonaistulokset kuvioina
1.
Asuinkunta
JOENSUU

37%

KONTIOLAHTI

13%

LIPERI
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2.
Ikä
ALLE 25

17%

25-34

33%

35-44

24%

45-54

16%

55-64

5%

65+
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3.
Asuinrakennustyyppi
KERROSTALO
LUHTITALO

13%
2%

OMAKOTITALO

57%

PARITALO

9%

RIVITALO
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4.
Miten yleisimmin ratkaiset kiinteistönhoidollisen tarpeen?
TEEN TYÖN ITSE.

68%

OSTAN PALVELUN YRITYKSELTÄ.

18%

TUTTAVA TAI SUKULAINENTEKEE
TYÖN PUOLESTANI.
TARVETTA EI OLE RATKAISTU.

13%
1%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

5.
Oletko koskaan tarvinnut kiinteistönhoitoon liittyviä
palveluita yritykseltä?
KYLLÄ OLEN.

71%

EN OLE.

27%

EN OSAA SANOA.
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

6.
Milloin viimeksi olet tarvinnut kiinteistönhoitoon liittyviä
palveluita?
1 KK SISÄLLÄ.

17%

3 KK SISÄLLÄ.

11%

6 KK SISÄLLÄ.

17%

YLI VUOSI SITTEN.

27%

EN MUISTA.

3%

EN OLE TARVINNUT
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7.
Miten olet hankkinut, tai hankkisit tietoa
kiinteistönhoitoyritysten palveluista?
YRITYKSEN VERKKOSIVUILTA

63%

ESITELEHTISISTÄ

6%

KÄYMÄLLÄ YRITYKSESSÄ

5%

SANOMALEHTIMAINOKSISTA

12%

SOITTAMALLA YRITYKSEEN

32%

SÄHKÖPOSTILLA KYSYMÄLLÄ

22%

TUTTAVAN KAUTTA
EN OSAA SANOA.

40%
4%

MUUTEN, MITEN?
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8.
Mitä siivouspalveluita olet tarvinnut, tai uskot tarvitsevasi
tulevaisuudessa?
57%

EN OLE TARVINNUT, ENKÄ USKO TARVITSEVANI.
ALLERGIA- TAI HOMESIIVOUS

1%

HUONEKALUJEN PUHDISTUS(ESIM. SOHVAN PESEMINEN)

6%
14%

IKKUNOIDEN PESU

13%

KERTALUONTOINEN KOKOKODIN PERUSSIIVOUS

16%

KOKO KODIN VIIKKO-TAI KUUKAUSISIIVOUS
KYLPYHUONETILOJENPUHDISTUS

3%

LATTIOIDEN KONEELLINENPUHDISTUS (PERUSPESU)

1%
10%

MATTOJEN PESETTÄMINEN(SIS. HAKU, PESU JA TUONTI)
MUUTTOSIIVOUS

6%

REMONTTISIIVOUS

2%
9%

SUURSIIVOUS(ESIM. KEVÄÄLLÄ TAI JOULUNA)
EN OSAA SANOA.

4%

MUUTA, MITÄ?

1%
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9.
Mitä rakennus- tai remonttipalveluita olet tarvinnut, tai
uskot tarvitsevasi tulevaisuudessa?
33%

EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO TARVITSEVANI.

8%

HUONEISTOREMONTTIA

14%

KEITTIÖREMONTTIA

8%

KODIN JULKISIVUNREMONTOINTIA
KORJAUSTYÖTÄ(ESIM. JALKA-, OVILISTOJENKORJAUS
TAISEINIEN PAIKKAUS)

11%
22%

KYLPYHUONEREMONTTIA

2%

LATTIAN ASENNUSTYÖTÄ

11%

MAALAUSTYÖTÄ
PIHAREMONTTIA(ESIM. AIDAN RAKENNUSTAIKORJAUSTYÖTÄ JA AUTOTALLIN/TERASSIN…
PIENASENNUSTYÖTÄ(ESIM. TAULUJEN, HYLLYJEN
TAINAULAKOIDEN ASENNUSTA)

10%
2%

SAUNAREMONTTIA

8%

TAPETOINTIA

8%

EN OSAA SANOA.

7%

MUUTA, MITÄ?

7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

10.
Mitä ulkoalue- ja konepalveluita olet tarvinnut, tai uskot
tarvitsevasi tulevaisuudessa?
36%

EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO TARVITSEVANI.
HARAVOINTIA TAI LEHTIENPUHALLUSTA
HIEKOITUSTA
KÄSILUMITYÖTÄ

4%
12%
8%
40%

LUMEN AURAUSTA
LUMEN PUDOTUSTA KATOLTA

11%
30%

MULLAN, SORAN TAI MUUNMAA-AINEKSEN TOIMITUSTA
NOSTURITYÖTÄ
NURMIKON LEIKKAUSTA
PENSASAIDAN LEIKKAUSTA
PIHAKASVIEN ISTUTUSTA
PIHAN MUOKKAUSTYÖTÄ
RIKKAKASVIEN KITKEMISTÄ
RÄYSTÄSKOURUJENPUHDISTUSTA
EN OSAA SANOA.
MUUTA, MITÄ?

1%
8%
5%
2%
12%
2%
9%
4%
1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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11.
Mitä LVIS-palveluita olet tarvinnut, tai uskot tarvitsevasi
tulevaisuudessa?
23%

EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO TARVITSEVANI.

15%

ASTIAN- TAI PYYKINPESU-KONEEN ASENNUSTA

13%

HANANVAIHTOTYÖTÄ

32%

ILMALÄMPÖPUMPUNASENNUS- TAI HUOLTOTYÖTÄ

16%

ILMANVAIHTOKONEENASENNUS- TAI HUOLTOTYÖTÄ

2%

LAMPUN ASENNUS- JAVAIHTOTYÖTÄ

20%

PUTKIASENNUSTYÖTÄ

25%

SÄHKÖLAITTEIDEN ASENNUS-JA HUOLTOTYÖTÄ

2%

VESIKIERTOPATTERIN HUOLTOA

5%

VIEMÄRINAVAUSTA
EN OSAA SANOA.

3%

MUUTA, MITÄ?

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

70%

80%

12.
Mitä muuttopalveluita olet tarvinnut, tai uskot
tulevaisuudessa tarvitsevasi?
EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO
TARVITSEVANI.

67%

KANTOAPUA

17%

KULJETUSAPUA
KULJETUSTA KAATOPAIKALLE

19%
4%

MUUTTOLAATIKOITA

16%

MUUTTOSIIVOUSTA

7%

EN OSAA SANOA.

3%

MUUTA, MITÄ?
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13.
Mitä laitevuokrauspalveluita olet tarvinnut, tai uskot
tarvitsevasi tulevaisuudessa?
40%

EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO TARVITSEVANI.

4%

AITASAHAN TAIPENSASLEIKKURINVUOKRAUSTA

22%

KUOMULLISEN PERÄKÄRRYNVUOKRAUSTA
LAVA-AUTON VUOKRAUSTA

1%

LEHTIPUHALTIMENVUOKRAUSTA

2%

MOOTTORISAHAN VUOKRAUSTA

0%
15%

PAKETTIAUTON VUOKRAUSTA

9%

PERÄKÄRRYN VUOKRAUSTA
PÄÄLTÄAJETTAVAN RUOHON-LEIKKURIN
VUOKRAUSTA
TYÖNNETTÄVÄN RUOHON-LEIKKURIN
VUOKRAUSTA

2%
0%
27%

TEKSTIILIPESURIN VUOKRAUSTA

7%

EN OSAA SANOA.

5%

MUUTA, MITÄ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

14.
Mitä muita kiinteistöalaan liittyviä palveluita olet tarvinnut,
tai uskot tarvitsevasi tulevaisuudessa?
EN OLE TARVINNUT,ENKÄ USKO
TARVITSEVANI.

35%

ASUNNON MYYNTIPALVELUA

40%

ASUNNON VUOKRAUSPALVELUA

7%

KIINTEISTÖN KOSTEUSMITTAUSTA

27%

KIINTEISTÖN
KUNNONARVIOINTIPALVELUA

27%

SISUSTUSSUUNNITTELUA

9%

EN OSAA SANOA.
MUUTA, MITÄ?
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