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Asukaspalvelut ovat asunnoissa tai asuinrakennuksessa asukkaille tuotettavia palveluita, jotka 
tukevat asumista ja kotitöiden suorittamista. Vaikka asukaspalveluille on havaittavissa kysyntää, 
nykyiset asukaspalveluiden tarjontamallit ovat vielä kehittymättömät ja niihin liittyy monenlaisia 
haasteita. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asukaspalveluiden tarjontamallien 
kehittämisen toimintaympäristöstä asuinliiketoiminnan yritysten näkökulmasta. 
Kirjallisuustutkimuksella selvitettiin asukaspalveluiden nykyistä kysyntää ja tarjontaa. 
Haastattelututkimuksessa toteutettiin 21 teemahaastattelua, joissa haastateltiin 
kiinteistönomistajia, isännöintiyrityksiä, kiinteistöhuoltoliikkeitä sekä kotipalveluyrityksiä. 
Haastattelututkimuksella selvitettiin nykyisiä asukaspalveluiden tarjontamalleja sekä tarjonnan 
kehittämisen haasteita ja keinoja. Työpajat tukivat haastattelututkimuksen tulosten ja 
johtopäätösten muodostamista.  
 
Suosituimmat asukaspalvelut aiempien tutkimusten perusteella vastasivat pitkälti haastateltujen 
toimijoiden näkemyksiä tärkeimmistä asukaspalveluista. Lähes kaikkien palveluiden käyttö oli 
yleisempää vanhemmissa ikäluokissa, joita myös toimijat pitivät tärkeimpänä asiakasryhmänä. 
Asukaspalveluiden tarjonta on hyvin hajautunutta, sillä asukaspalveluita tuottavat nykyisin niin 
isännöintiyritykset, kiinteistöhuoltoliikkeet, kotipalvelu- ja hoivapalveluyritykset, kunnat, asukkaat ja 
yhteisöt kuin kolmas sektori. Nykyisissä tarjontamalleissa vastuu asukaspalveluiden hankinnasta 
tai tuottamisesta on pääosin asukkaalla. Vaikka valtaosa haastateltavista uskoi asukaspalveluiden 
kysynnän kasvavan merkittävästi seuraavan viiden vuoden sisällä, harvassa organisaatiossa oli 
vielä ryhdytty konkreettisiin toimiin tarjontamallien kehittämiseksi.  
 
Kotitalousvähennystä pidettiin kriittisenä koko asukaspalveluiden markkinoiden olemassaololle. 
Kysyntälähtöisinä haasteina nähtiin kilpailu pimeiden markkinoiden sekä naapuri- ja tuttava-avun 
kanssa. Tarjontamallien kehittämisen haasteina pidettiin asiakkaiden suurta määrää, tilausten 
hajanaisuutta, kuluttajaliiketoiminnan vastuukysymyksiä, palveluiden vaikeaa standardisointia 
sekä kannattavuuden saavuttamista asukkaiden maksuhalukkuutta vastaavilla palveluiden 
hinnoilla. Esillä nousivat myös toimijoiden nykyiseen liiketoimintaan liittyvät haasteet, jotka 
hidastavat asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämistä. Menestystekijöinä nähtiin toimijoiden 
välinen yhteistyö ja kokeilujaksot, joilla saataisiin kokemusta tarjontamallien jatkokehittämistä 
varten. Kannattavuuden saavuttamiseksi tarjontamalli tulisi organisoida kevyesti ja suunnata 
riittävälle asukasmassalle. Muita mainittuja kehityskeinoja ovat asuinrakennusten oikeanlaisia 
suunnitteluratkaisut, sähköisten alustojen hyödyntäminen sekä aktiivinrn alueellinen markkinointi. 
Menestyksekkäänä asukaspalvelutuotteena nähtiin ihmisläheinen, joustava ja monipuolinen yhden 
luukun palvelu. Empiirisen aineiston synteesinä muodostettiin kuusi asukaspalveluiden 
potentiaalista tarjontamallia: kiinteistönomistajan sisäinen johtamismalli, isännöinnin 
johtamisvastuu- ja kokonaispalvelumalli, huoltoyhtiömalli, aluehuoltoyhtiön kokonaisvastuumalli 
sekä asukaspalveluyritysmalli. 
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Käsitteet 

 

Asukaspalvelut ovat asunnoissa tai asuinrakennuksessa asukkaille tuotettavia palveluita, 

jotka tukevat asumista ja kotitöiden suorittamista. Asukaspalveluita ovat esimerkiksi 

kotitalouspalvelut, hoivapalvelut, remontti-, sisustus- ja asennuspalvelut, 

hyvinvointipalvelut sekä asumisyhteisössä tarjottavat yhteistilat tai niissä järjestettävä 

toiminta.  

 

Asumisen palveluilla voidaan tarkoittaa kontekstista riippuen esimerkiksi 

asukaspalveluita tai asumispalveluita. Käsitettä käytetään laajassa merkityksessä ja sen 

sisältö on epäselvä. Esimerkiksi Roth et al. (2012) käyttävät asumisen palveluita 

asukaspalveluiden synonyymina.   

 

Asumispalvelut ovat kunnan järjestelmiä sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluita 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013). 

”Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on 

omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston 

tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä 

määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön 

jokainen osake tuottaa yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita 

yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön hallinnassa olevasta 

rakennuksesta tai kiinteistöstä.” (Asunto-osakeyhtiölaki, 1599/2009, 1 § 2) 

Hoivapalveluyritys tuottaa hoivapalveluita joko asukkaiden kodeissa tai erillisissä tiloissa 

(Rissanen & Sinkkonen, 2004). 

 

Isännöinnin tarkoituksena on vastata kiinteistöhallintoon ja kiinteistön hoito- ja 

ylläpitopalveluihin liittyvistä toiminnoista asumisyhteisössä. Isännöitsijä toimii asunto-

osakeyhtiön toimitusjohtajana. (RAKLI, 2012) 

 

Johtamisvastuumalli on palveluiden hankintamalli, jossa toimeksisaaja toimii tilaajan 

edustajana toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden hankinnassa, johtamisessa ja 

laadunvalvonnassa. Toimeksisaaja hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 

Palvelusopimukset tehdään tilaajan nimiin.  (Heinimäki, et al., 2003) 

 

Kokonaisvastuumalli on palveluiden hankintamalli, jossa toimeksisaajalla on tilaajan 

toimeksiannosta kokonaisvastuu sekä palveluiden tuottamisesta että johtamisesta 

toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Kokonaisvastuumallissa toimeksisaaja tuottaa 

palvelut pääosin omalla organisaatiolla, mutta voi hankkia niitä myös ulkopuolisilta 

palveluntuottajilta, jolloin sopimukset tehdään kuitenkin toimeksisaajan nimiin. 

(Heinimäki, et al., 2003) 

 

Kotihoitoon sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset kotipalvelut sekä terveydenhuoltolain 

mukainen kotisairaanhoito. Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen 

hoivaan ja lasten hoitoon liittyviä tehtäviä tai niissä avustamista. Kotipalvelut ja 

kotisairaanhoito voidaan järjestää osittain tai kokonaan yhdistettynä kotihoidoksi joko 



   

 

 

sosiaalitoimen tai terveystoimen tehtävänä. (Kansanterveyslaki, 66/1972, 2a § 13c; 

Sosiaalihuoltolaki, 710/1982, 3 § 20; Terveydenhuoltolaki, 1326/2010, 3 § 25)  

 

Kotitalouspalvelut ovat kotona kodin hyväksi tuotettavia, kotitöitä korvaavia 

ostopalveluita (Varjonen, et al., 2007). 

 

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen verovähennysoikeus asunnossa tai vapaa-ajan 

asunnossa teetetystä kotitaloustyöstä, hoiva- tai hoitotyöstä, kunnossapito- ja 

perusparannustyöstä tai tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus- ja 

kunnossapitotyöstä (Verohallinto, 2013a).  

 

Kotipalveluyritys tuottaa kotitalouspalveluita asukkaiden kodeissa (Varjonen, et al., 

2007). 

 

Kustannusvastuumalli on palveluiden hankintamalli, jossa toimeksisaaja toimii tilaajan 

edustajana toimeksiantosopimuksen mukaisten palveluiden hankinnassa, johtamisessa ja 

laadunvalvonnassa. Toimeksisaaja hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta, mutta 

johtamisvastuumallista poiketen palvelusopimukset tehdään toimeksisaajan nimiin 

(Heinimäki, et al., 2003) 

 

Liiketoimintamalli on väline, jolla voidaan kuvata yrityksen ansaintalogiikka sekä 

yrityksen ja sen yhteistyöverkon arkkitehtuuri, jonka avulla luodaan ja toimitetaan arvoa 

yhdelle tai useammalle asiakasryhmälle ja luodaan kestäviä tulovirtoja yritykselle 

(Osterwalder, 2004, p. 15). 

 

Lähipalvelut ovat paikallisia, helposti saavutettavissa olevia palveluita, joita merkittävä 

osa alueen asukkaista käyttää päivittäin ja joiden käyttökynnys on matala. Lähipalveluksi 

voidaan nimittää ainakin sellaista palvelua, joka voidaan saavuttaa helposti kevyen 

liikenteen, joukkoliikenteen, palvelulinjan tai korvattavan taksikyydin avulla. (Zitting & 

Ilmarinen, 2010) 

 

Palvelukoordinaattori on toimija, joka yhdistää asiakkaat, palvelut ja palveluntuottajat. 

Palvelukoordinaattori kokoaa palveluntuottajien palvelut asiakkaiden palvelutarvetta 

vastaavaksi palvelukokonaisuudeksi. (Sitra, 2013) Palvelukoordinaattori voi tuottaa itse 

osan palveluista tai toimia vain palveluiden välittäjänä (Roth, et al., 2012). 



 

1 

 

1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Asukaspalveluiden markkinat ovat viime vuosina olleet Suomen yksi harvoista nopeasti 

kasvavista toimialoista. Asukaspalvelut synnyttävät arvokasta kotimarkkinoiden 

liiketoimintaa, luovat uusia työpaikkoja sekä ehkäisevät harmaata taloutta. Lisäksi 

asukaspalveluiden ostomahdollisuuden on nähty parantavan elämisen laatua (Varjonen, et 

al., 2007).  Asukaspalveluiden tuottaminen tai hankkiminen on tällä hetkellä pääosin 

asukkaiden vastuulla. Väestön ikääntyminen sekä asenteiden ja palveluiden ostokulttuurin 

muutokset ovat tuoneet uusia edellytyksiä asukaspalveluiden liiketoiminnalle. 

Asukaspalveluiden tuottamisen liiketoimintapotentiaali on vähitellen havaittu myös 

asumisliiketoiminnassa, vaikka markkinat ovat vielä kehittymättömät. Tarve uusien 

asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämiselle on tunnistettu useissa tutkimuksissa 

(Huuskonen, et al., 2013; Aalto, et al., 2007; Varjonen, et al., 2005).  
 

Asukaspalveluiden potentiaaliset markkinat ovat merkittävät, sillä kotitaloustyön arvo 

Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä 73,5 miljardia euroa. Kotitaloustyön arvo sisältää 

muun muassa kotitaloustöihin, kodin kunnossapitoon, korjauksiin, remontointeihin ja 

sisustamiseen, puutarhanhoitoon, aterioiden valmistukseen, vaatehuoltoon, kotitöiden 

suorittamiseen vaadittavaan liikkumiseen, hoivatyöhön sekä vapaaehtoistyöhön käytetyn 

työn arvon, jonka laskennallisena kaavana on käytetty kodinhoitajan palkkaa 13,44€/h 

käytetyillä työtunneilla (sis. kotityömatkat) kerrottuna. Kotitalouksien tuottamasta työstä 

jäi vuonna 2009 noin 90 % kansantalouden tilinpidon ulkopuolelle (non-SNA -tuotanto). 

Ainoastaan muutamia kotitalouksien tuottamien työerien, kuten oman asunnon 

rakentamisen, omistusasuntojen tuottamien laskennallisten asuntopalveluiden sekä omaan 

käyttöön tuotettujen maataloustuotteiden, arvo on otettu huomioon virallisessa taloudessa 

(SNA-tuotanto). (Varjonen & Aalto, 2013). Vuonna 2001 kotitalouspalveluista oli 

ulkoistettu 12 prosenttia (Leskinen & Varjonen, 2008, p. 227). Kotitaloustuotannon 

ulkoistamisessa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.   

 

Asukaspalveluiden käyttö on kasvanut 2000-luvun aikana huomattavasti 

kotitalousvähennyksen käytön tilastotietojen mukaan. Asukaspalveluiden markkinoiden 

syntymistä on merkittävästi edesauttanut kotitalousvähennyksen käyttöönotto ensin 

kokeiluluonteisesti vuonna 1997 ja pysyvästi vuodesta 2001 lähtien (Häkkinen Skans, 

2011). Kotitalousvähennysten kokonaismäärä on vuodesta 2001 vuoteen 2012 noussut 32 

miljoonasta eurosta noin 302 miljoonaan euroon ja vähennysten saajien määrä on samalla 

aikavälillä 72 000 henkilöstä 360 000 henkilöön. Ennätyslukemat saavutettiin jo vuotta 

aiemmin vuonna 2011, kun käytön kokonaismäärä kohosi 476 miljoonaan euroon ja 

käyttäjien määrä 402 000 käyttäjään. (Veronmaksajat, 2014) 

Asukkailla teetetyt kyselyt (Suomen Isännöintiliitto ry, 2010a) osoittavat, että asukkaat 

toivovat laajempaa palveluntarjontaa taloyhtiöissä. Toivottuja palveluita olivat esimerkiksi 

siivouspalvelut, pienremonttipalvelut, kodin hoivapalvelut, sisustusneuvonta, 

puutarhapalvelut, kiinteistönvälitys, verkkopalvelut, ruokapalvelut, tietoa lähiympäristön 

palveluista, koulutus, tallennustila datalle, pysäköintipaikkojen vuokraus, varastot, 

muuttopalvelu sekä lakipalvelut. Asukkaat kuitenkin kokevat, että asukaspalveluiden 

hankkiminen on tällä hetkellä työlästä. Varjosen et al. (2007) tutkimukseen vastanneista (N 

=2110) yli kolmanneksen mielestä erilaisia asukaspalveluita ei ole riittävästi saatavilla. 

Kanasen & Tyvimaan tutkimuksen (2011) vastanneista jopa 60 % (N=807) oli sitä mieltä, 
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että ihmiset eivät tiedä riittävästi kotiin tarjolla olevista palveluista. Tutkimustulokset 

viittaavatkin siihen, että asukaspalveluiden tarjontamalleja kehittämällä voitaisiin kasvattaa 

asukaspalveluiden käytön määrää. 

Asukaspalveluiden tuottamisen organisointiin ja johtamiseen liittyy kuitenkin monenlaisia 

haasteita uusien tarjontamallien kehittämiselle. Asiakasrajapintaan ja kysyntään liittyviä 

ongelmia ovat kehittymätön kysyntä, kuluttajien epätietoisuus sekä asenteet. 

Palveluntuottajan näkökulmasta potentiaalisten asiakkaiden määrä ja preferenssit ovat 

epävarmoja, minkä vuoksi palveluntuottajat suhtautuvat asukaspalveluiden liiketoimintaan 

varauksella. Yritykset eivät pidä asukaspalveluiden kysyntää riittävänä ja kysynnän 

uskotaan kasvavan hitaasti itsepalvelukulttuurin vallitessa edelleen voimakkaana. 

(Huuskonen, et al., 2013). Aiemmat tutkimukset (Aalto, et al., 2007; Pihlajakangas, 2012; 

Kananen & Tyvimaa, 2011) osoittavat myös, että asukkaiden maksuhalukkuus ei vastaa 

asukaspalveluiden todellisia hintoja. Kanasen & Tyvimaan tutkimuksen (2011) mukaan 

jopa 77 prosenttia asukkaista pitää kotitalouspalveluita liian kalliina.  

 

Vähäiset kokemukset leimaavat niin asukkaiden kuin palveluntuottajien käyttäytymistä. 

Aallon et al. (2007) ja Varjosen et al. (2005) mukaan markkinoilta puuttuvat kattava 

kuluttajapalaute, palveluntuottajien vertailukelpoiset laatuluokitukset, palvelusisällöt ja 

hintaluokitukset sekä tunnistettavat palvelukonseptit ja brändit. Vähäisten kokemusten 

vuoksi yksittäisillä laatukokemuksilla voi olla suuri merkitys koko asukaspalvelusektorin 

kehityksen kannalta (Huuskonen, et al., 2013). Asukkaat kaipaavat myös enemmän tietoa 

asukaspalveluita tarjoavista yrityksistä (Varjonen, et al., 2005; Kananen & Tyvimaa, 

2011). 

 

Liiketoiminnan organisoinnin haasteet liittyvät kannattavien liiketoimintamallien 

rakentamiseen sekä asiakasrajapinnan hallitsemiseen. Vähäisten kokemusten vuoksi 

palveluntuottajien on haastavaa hahmottaa luontevia liiketoimintamalleja sekä kriittisiä 

menestystekijöitä eivätkä nykyiset liiketoimintamallit tarjoa luontevia vertailukohtia 

uusien liiketoimintamallien rakentamiselle. Taloudellinen kannattavuus edellyttää riittävän 

suurta volyymia tietyllä alueella kiinteiden organisointi-, markkinointi- ja 

tuotantokustannusten kattamiseksi. Kohdetason palvelutarjonnassa haastavaksi mielletään 

tuotantokustannusten sekä palveluiden koordinointivastuun jakaminen kannattavasti ja 

toimivasti kiinteistönomistajien ja palveluntuottajien kesken. Kohdetason konseptit 

nähdään palveluntuottajien näkökulmasta kannattamattomina ilman kiinteistönomistajan 

tai asukkaiden sitoutumista kiinteään kuukausittaiseen palkkioon. (Huuskonen, et al., 

2013) 

 

Monet palveluntuottajat näkevät asiakasrajapinnassa toimimisen ja asiakaskeskeisen 

ajattelun haastavana, sillä kuluttajien kanssa toimiminen eroaa merkittävästi yritysten 

välisestä toimintaympäristöstä. Asukkaat toivovat sujuvaa, täsmällisesti ajoittuvaa, 

ammattitaitoista, edullista ja helposti saatavissa olevia palveluita (Aalto, et al., 2007). 

Palveluntuottajan näkökulmasta asukaspalveluiden tarjontaan liittyy mallien ja 

järjestelmien kehittämistä, kun taas asukkaan näkökulmasta asukaspalveluiden tulisi 

vastata kokonaisvaltaisesti palvelutarvetta ja synnyttää miellyttäviä kokemuksia (Wiinikka 

& Junnonen, 2013). Kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien tuottaminen on haastavaa, 

mikäli palveluita ei tarjota yhden tahon kautta.  
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Kotitalousvähennyksen käyttöönotto 2000-luvun alussa avasi kokonaan uudet markkinat 

asukaspalveluiden tuottamiselle. Toisaalta valtion tuen varassa oleva palvelutuotanto on 

epävarmaa, sillä tuen muutokset vaikuttavat merkittävästi asukaspalveluiden käyttöön. 

Vuoden 2012 alussa kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laski 3000 eurosta 2000 

euroon ja vähennyksen määrä putosi 60 prosentista 45 prosenttiin yritykselle maksetusta 

työstä tai itse palkatun työntekijän palkkakustannuksista. Kotitalousvähennyksen 

supistukset laskivat myönnettyjen kotitalousvähennyksien määrää 476 miljoonasta eurosta 

302 miljoonaan euroon vuonna 2012 ja käyttäjien lukumäärää 402 000 käyttäjästä 360 000 

käyttäjään (Kuva 1). Keskimääräinen vähennyssumma laski näin ollen käyttäjämäärää 

vähemmän, mikä osoittaa, että asukaspalveluille on paljon kysyntää, mutta taloudelliset 

resurssit rajoittavat yksittäisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää asukaspalveluita. 

Vähentyneen käytön myötä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostettiin vuoden 2014 

alusta 2 400 euroon. (Veronmaksajat, 2014)  

 

 
Kuva 1 Myönnettyjen kotitalousvähennysten määrä verotuksessa (Veronmaksajat, 2014) 

Asukaspalveluiden kysynnän ja tarjonnan kehittämiskeinoja on jo tähän mennessä 

tunnistettu. Tällaisia keinoja ovat asukaspalveluiden hinta-laatusuhteen vertailua 

helpottavan järjestelmän luominen, kiinnostavien palvelunkonseptien kehittäminen, 

luottamusta herättävään markkinointiin sekä työntekijöiden koulutukseen panostaminen 

(Varjonen, et al., 2005). Asukaspalveluiden liiketoiminnan organisointia parantavia toimia 

ovat asiantuntijahaastattelujen mukaan tiiviimpi yritysten välinen yhteistyö, laajempien 

asukas- ja kiinteistömassojen saataville tuotavat palveluntuottajaverkostot sekä 

palvelutoimintojen tehokkuuden ja asiakaskeskeisyyden kehittäminen (Huuskonen, et al., 

2013). Monet asukaspalveluiden tuottamiseen liittyvät ongelmat ovat kysyntälähtöisiä, 

minkä vuoksi niihin vaikuttaminen on vaikeaa. Esimerkiksi asumisen suhteellinen 

kallistuminen etenkin pääkaupunkiseudulla voi johtaa siihen, ettei asukaspalveluiden 

kysyntä kasva palveluntuottajien kannalta riittävällä tavalla lähitulevaisuudessa. 

Asukaspalveluiden tarjontamalleja kehittämällä voidaan kuitenkin helpottaa 

asukaspalveluiden ostamista sekä parantaa asukkaiden tietoisuutta saatavilla olevista 

palveluista, ja vaikuttaa siten vähitellen asenteisiin ja kulutustottumuksiin. 
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1.2 Tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä asukaspalveluiden tarjontamallien 

kehittämisen toimintaympäristöstä. Näkökulmaksi on valittu asumisliiketoiminnan 

yksityisten toimijoiden näkökulma, minkä vuoksi julkisen sektorin roolia sivutaan vain 

palvelumarkkinoiden kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Tutkimuskysymykset tukevat 

tutkimukselle asetetun tavoitteen saavuttamista. Tutkimuksen keskeiset 

tutkimuskysymykset ovat: 

 Millainen on asukaspalveluiden kysynnän rakenne ja määrä tänä päivänä? 

 Millaisia ovat asukaspalveluiden tarjontamallit? 

 Millaisia haasteita ja menestystekijöitä asukaspalveluiden tuottamiseen koetaan 

liittyvän? 

 Millaisia uusia malleja voidaan tunnistaa asukaspalveluiden organisointiin ja 

johtamiseen? 

Tutkimus koostuu kirjallisuustutkimuksesta sekä empiirisen osuuden työpajoista ja 

laadullisesta haastattelututkimuksesta. Ensimmäistä tutkimuskysymystä selvitetään 

ainoastaan kirjallisuustutkimuksessa. Kolmeen jälkimmäiseen tutkimuskysymykseen 

vastataan niin kirjallisuustutkimuksen kuin empiirisen tutkimuksen perusteella.  

Kirjallisuuskatsauksessa muodostetaan käsitys asukaspalveluiden nykyisistä markkinoista 

niin kysynnän kuin tarjonnan osalta. Työpajoilla tuettiin kirjallisuus- ja 

haastattelututkimuksen tekoa ideoimalla potentiaalisia tarjontamalleja. Laadullisessa 

haastattelututkimuksessa haastateltiin kiinteistönomistajia, isännöintiyrityksiä, 

kiinteistöhuoltoliikkeitä sekä kotipalveluyrityksiä. Haastattelututkimuksella selvitettiin 

toimijoiden näkemyksiä asukaspalveluiden merkityksestä asukkaille, asukaspalveluiden 

nykyisiä tarjontamalleja ja niihin liittyviä haasteita ja menestystekijöistä sekä toimijoiden 

mahdollisia rooleja tarjontamallien kehittämisessä. Tutkimuksessa tunnistetaan 

asukaspalveluiden tarjontamalleihin liittyviä haasteita sekä keinoja, jolla asukaspalveluiden 

saatavuutta voidaan parantaa kaikkien asukasryhmien näkökulmasta. Tutkimuksen lopussa 

esitetään mahdollisia uusia malleja asukaspalveluiden organisointiin ja johtamiseen.  

 

Asumismuoto vaikuttaa siihen, miten hyvin asukaspalvelut voidaan tuoda asukkaiden 

saataville. Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa, jotka jäävät tutkimuksen 

ulkopuolelle tutkimuksessa tarkasteltavien toimijoiden puuttumisen vuoksi. 

Mittakaavaetujen vuoksi otollinen asukaspalveluiden tuottamisympäristö ovat 

asuinkerrostalot sekä rivitalot, joissa asui vuonna 2012 noin 2,5 miljoonaa henkilöä, ja 

jotka muodostivat noin 1,5 miljoonaa asuntokuntaa. (Suomen virallinen tilasto, 2012a) 

Tutkimuksessa otetaan huomioon myös asunto-osakeyhtiöiden sekä suurten 

kiinteistönomistajien kohteiden väliset palveluiden tuottamisympäristöjen eroavaisuudet, 

jotka vaikuttavat tarjontamallien organisointiin.  

 

Palveluiden rooli asumisessa on tärkeä, ja asumisen palvelutarpeita voidaan täyttää 

monenlaisilla palvelumuodoilla. Lähipalvelut ovat tärkeässä roolissa asuinsijaintia 

valitessa sekä asuinalueen viihtyisyystekijänä (Strandell, 2010). Tämän tutkimuksen 

piirissä tarkastellaan kuitenkin vain asukaspalveluita ja niiden merkitystä asumisen ja 

kotitöiden suorittamisen tukijana. Siinä missä kotitalouspalvelut perinteisesti määritellään 

päivittäisiä kotitöitä korvaavina ostopalveluina (Varjonen, et al., 2007), asukaspalveluihin 

sisältyy monenlaisia asunnossa tai asuinyhteisössä tuotettavia palveluita kuten 
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kotitalouspalvelut, hoivapalvelut, remontti-, sisustus- ja asennuspalvelut, 

hyvinvointipalvelut sekä asumisyhteisössä tarjottavien tilojen käyttöoikeuteen liittyvät 

palvelut. 

 

 



   

6 

 

2 Asukaspalveluiden markkinat 

2.1 Asukaspalveluiden käyttö ja käyttäjäryhmät 

Kotitalouspalvelut ovat keskeinen osa asukaspalveluita. Aiemmissa tutkimuksissa on 

pääosin tutkittu kotitalouspalveluiden käyttöä. Kotitalouspalveluiden käytön kulttuuri on 

Suomessa vielä varsin nuori, sillä enemmistö (44 %) kotitalouspalveluita käyttäneistä 

asukkaista oli ostanut palveluita korkeintaan kaksi vuotta, 35 % oli ostanut niitä 3–5 

vuoden ajan ja vain viidennes oli ostanut niitä yli viisi vuotta (Varjonen, et al., 2007). 

Kotitalouspalveluiden käyttö on kotitalousvähennyksen käytön kasvun perusteella selvästi 

lisääntynyt, sillä verotuksessa hyödynnettyjen kotitalousvähennysten kokonaismäärä on 

kymmenkertaistunut vuosina 2001–2013, ja vähennysten saajien määrä on samalla 

aikavälillä noussut 72 000 henkilöstä 360 000 henkilöön (Veronmaksajat, 2014). 

Yksittäisten kotitalouspalveluiden kysynnän ja käytön kehittymistä on haastavaa arvioida, 

koska tehdyt tutkimukset perustuvat suhteellisen suppeisiin poikkileikkausaineistoihin.  

 

Varjosen et al. (2007) tutkimuksen mukaan kotitalouksista lähes puolet (46 %) on joskus 

käyttänyt jotakin kotitalouspalvelua. Tutkimuksessa nimetyistä kotitalouspalveluista 

kotitaloudet olivat keskimäärin ostaneet alle neljää palvelua ja palveluita oli ostettu 

vuodessa keskimäärin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Käytetyimpiä kotitalouspalveluita 

olivat kotitalouskoneiden asennus, huolto tai korjaus (31 %), atk-apu tai muu laitetekninen 

palvelu (29 %), valmiin aterian tilaus kotiin (24 %), remontti kotona tai mökillä (19 %), 

tavarankuljetus (14 %), puutarhan tai pihan hoito (9 %) sekä siivous (8 %). Kanasen & 

Tyvimaan (2011) tutkimuksen mukaan suosituimpia kotitalouspalveluita ovat 

tavarankuljetus (34 %), kodin pienet kunnostustyöt (21 %), vaatehuolto (19 %), siivous (13 

%), hyvinvointipalvelut (11 %) sekä huonekalujen asennus (9 %). Aallon & Varjosen 

(2010) tutkimuksessa vastaajina olivat ainoastaan kotitalouspalveluita aiemmin käyttäneitä 

henkilöitä ja listattuna vain kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita. Käytetyimpiä 

palveluita olivat siivous (96 %), ikkunanpesu (62 %), remonttipalvelut (28 %), pitopalvelu 

(15 %), puutarhan tai pihan hoito (14 %), ostos- ja asiointiapu (13 %) sekä silitys kotona 

(12 %).  Siivouspalvelut olivat kuitenkin käyttötiheydeltään useimmin käytetty palvelu 

kaikissa tutkimuksissa.  

 
Taulukko 1 Käytetyimmät asukaspalvelut (Varjonen, et al., 2007; Aalto & Varjonen, 2010; Kananen & Tyvimaa, 2011) 

Varjonen et al. (2007)  

(N=2110) 
Aalto et al 2010 (N=292) 

Kananen & Tyvimaa (2011) 

(N=807) 

kodinkoneiden asennus ja 

korjaus 
siivous tavarankuljetus* 

atk- ja laitetekninen palvelu ikkunanpesu kodin pienet kunnostustyöt 

remonttipalvelut remonttipalvelut vaatehuolto 

tavaroiden kuljetus 

(kierrätykseen tai kaatopaikalle)* 
pitopalvelu siivous 

siivous puutarhan tai pihan hoito 
hyvinvointipalvelut (fysioterapia, 

hieronta)* 

ikkunanpesu ostos- ja asiointiapu huonekalujen asennus 

*eivät oikeuta kotitalousvähennykseen 

Siivouspalvelut sekä remonttipalvelut nousivat käytetyimpien palveluiden joukkoon 

kaikissa kolmessa tutkimuksessa (Varjonen, et al., 2007; Aalto & Varjonen, 2010; 

Kananen & Tyvimaa, 2011). Eroavaisuuden palveluiden suosiossa tutkimusten välillä 

voivat johtua muun muassa eroista kyselyn toteuttamisvuodessa, kyselylomakkeissa 
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listatuissa palveluissa tai otoksen edustavuudessa. Esimerkiksi Kanasen & Tyvimaan 

(2011) kyselyssä ei ollut listattu remonttipalveluita, kodinkoneiden asennusta ja korjausta 

tai atk-palveluita eikä Aallon & Varjosen (2010) tutkimuksessa ollut listattu kodinkoneiden 

asennusta ja korjausta.  

 

Tutkimuksissa on nähtävillä epäselvyyttä käsitteiden määrittelystä. Kotitalouspalveluihin 

oli luokiteltu myös asunnon tai asuinyhteisön ulkopuolella kodin hyväksi tuotettuja 

palveluita, kuten pesulapalvelut sekä lämpimän aterian tilaus kotiin, sekä perinteisiin 

kotitöihin kuulumattomia palveluita. Kotitalouspalveluiden laaja määritelmä tutkimuksissa 

vastaa ennemminkin asukaspalveluiden käsitettä. Asuinrakennuksen yhteiskäyttötiloja ja 

niissä järjestettävää toimintaa voidaan myös pitää eräänlaisina asukaspalveluina. 

Tutkimuksen (Kananen, 2012) mukaan asukkaat pitävät yhteiskäyttötiloja hyvinä ja 

asumisviihtyisyyttä lisäävinä, vaikka yhteiskäyttötilat vaikuttavat harvoilla asunnon 

valintaan.  

 

Asukaspalveluiden käytön alttius voidaan kuvata elämänkaarimallin mukaisesti (Kuva ). 

Nuorien aikuistalouksien asumista leimaavat rajalliset taloudelliset resurssit, 

lapsiperheiden asumista arkipäivän aikarajoitteet, aikuistalouksien asumista elämysten 

hakeminen sekä vanhuksien asumista fyysisen toimintakyvyn rajoitukset ja tukiverkon 

tarve. Alttius asukaspalveluiden käytölle on huipussaan lapsiperhevaiheessa sekä 

aikuistalouksien ikääntyessä. (Varjonen, et al., 2005) Elinkaarimallin mukaista 

asukaspalveluiden käytön alttiutta tukevat tutkimustulokset (Aalto, et al., 2007; 

Pihlajakangas, 2012), jotka osoittavat asukaspalveluiden käytön painottuvan 

lapsiperheisiin ja ikääntyneisiin. Lähes kaikkien palveluiden käyttö on sitä suositumpia 

mitä vanhempi käyttäjä on kyseessä. Kehittämiskeskus Oy Hämeen (2011) tutkimuksen 

mukaan ikäihmisten palveluita arvioi tarvitsevansa 28 % vastaajista yli 70-vuotiaana, 31 % 

yli 75-vuotiaana 31 % ja noin 20 % vasta yli 80- tai 85-vuotiaana. Vastaajat arvioivat 

tarvitsevansa ikääntyneenä muun muassa ateria-, kuljetus-, turva-, sauna-, kauppa- ja 

ystäväpalveluita. 

 

 
Kuva 3 Kotitalouspalveluiden käytön alttius elämänkaarimallin mukaisesti (Varjonen, et al., 2005, p. 89) 

Asukaspalveluiden käytön  ovat halu saada lisää vapaa-aikaa tai mukavuutta, sairauteen tai 

fyysisiin ongelmiin tarvittava apu sekä kiire. Muita syitä ovat halu työllistää, halu saada 

parempi tulos kuin itse tehden tai koska työtä ei osata tehdä itse. Tutkimuksen mukaan iän 

myötä tarve käyttää palveluita omien fyysisten rajoitteiden vuoksi lisääntyy kun taas 

palveluiden käyttö mukavuuden ja kiireen vuoksi vähenee. Lapsiperheissä palveluita 

käytetään etenkin mukavuuden ja kiireen vuoksi (Aalto & Varjonen, 2010). 

Nuoret lapsettomat

1-2 henkilön

taloudet

Lapsiperheet 1-2 henkilön

aikuistaloudet

Ikääntyneet

Itse tekemisen ura Kotitalouspalveluiden käytön ura
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Asukaspalveluiden käyttö keskittyy siten, että ne jotka ostavat palveluita, ostavat usein 

monia palveluita (Varjonen, et al., 2007). Pihlajakankaan (2012) mukaan 

asukaspalveluiden käyttö vaihtelee jonkin verran kausittain, siten että, keväisin ja syksyisin 

käyttö on verrattain runsaampaa kuin kesäisin ja talvisin. Palveluiden käyttöä lisäävät 

taitojen puute, fyysiset rajoitukset, kotitöiden paljous, pitkät työpäivät ansiotyössä, 

palvelukulttuurin ja myönteisen asenteen kehittyminen sekä palveluiden hankkimisen 

helppous. Palveluiden käyttöä sen sijaan vähentävät tai estävät korkea hinta, rahapula, 

luottamuspula tai halu tuottaa palvelut itse. Monet kotitalouksista eivät kokeneet 

tarvitsevansa palveluita tai ne oli totuttu tekemään itse tai asukaspalveluiden hankkimista 

pidettiin vaivalloisena. (Varjonen, et al., 2005; Varjonen, et al., 2007). 

 

Elämänkaaren lisäksi palveluiden käyttöön vaikuttaa asumismuoto sekä käytettävissä 

olevat varat. Talouden bruttotulojen kasvaessa halukkuus palveluiden ostoon kasvaa 

selvästi (Kananen & Tyvimaa, 2011; Aalto, et al., 2007; Varjonen, et al., 2005). Kanasen 

& Tyvimaan (2011)  mukaan tulojen vaikutus oli samankaltainen kaikissa palveluissa 

lukuun ottamatta hyvinvointi- ja terveyspalveluita, joita tutkimukseen vastanneet käyttivät 

yhtä paljon kaikissa tulolukiossa. Omakoti- ja rivitaloissa asuvat vastaajat käyttivät lähes 

kaikkia kysyttyjä kodin palveluita useammin kuin kerrostaloissa asuvat (Kananen & 

Tyvimaa, 2011). Toisaalta omakotitalojen ylläpitoon liittyy monia palveluita, kuten 

pihanhoito, joille kerrostalossa asuville ei ole tarvetta.  

 

Luottamus on merkittävä tekijä asukaspalveluiden hankinnassa, sillä tuttavien ja 

sukulaisten suositukset ja kokemukset ovat tärkein tietolähde asukaspalveluiden 

hankinnassa ikäryhmästä riippumatta. Muita tärkeitä tietolähteitä palveluiden hankintaan 

ovat sanoma- ja paikallislehdet, internet, kotiin jaettavat esitteet, puhelinluetteloiden 

keltaiset sivut sekä suorat kontaktit palveluntarjoajalta. Nuorten ikäluokkien osalta 

internetin merkitys palveluiden markkinointikanavana korostuu selvästi. Yrityksiltä 

ostettavia palveluita käytetään etenkin remontteihin, atk- ja muuhun laitetekniseen apuun 

sekä siivoukseen. Lasten ja lemmikkien hoidossa, ruoanvalmistuksessa, ostoksissa ja 

asioinnissa sekä pikkukorjauksissa käytetään sukulaisilta ja tuttavilta saatua apua 

yrityksiltä ostettua palvelua useammin. Kunnan palveluita oli käytetty enimmäkseen 

hoivapalveluihin sekä niihin liittyviin tukipalveluihin. (Varjonen, et al., 2007). 

 

Asukkaat pitävät asukaspalveluille sopivana tuntihintana noin 10–17 euroa (Varjonen, et 

al., 2007; Aalto, et al., 2007). Asukaspalveluita käyttäneiden maksuhalukkuus on selvästi 

korkeampi, noin 21–26 euroa palvelusta riippuen (Aalto & Varjonen, 2010), mihin syitä 

voivat olla kotitalouksien asenteiden kypsyminen palveluiden käyttöön sekä parempi 

käsitys palveluiden todellisista hinnoista. Pihlajakankaan (2012) mukaan 

kotipalveluyritysten tuntihinnat vaihtelevat 28–32 euron välillä. Näin ollen 

asukaspalveluiden hinnat ovat selkeästi asukkaiden maksuhalukkuutta korkeammat. 

Kanasen & Tyvimaan (2011) tutkimus vahvistaa tätä johtopäätöstä, sillä kyselyyn 

vastanneista asukkaista 77 % piti kotitalouspalveluita liian kalliina.   

 

Kotitalousvähennyksen hyödyntäminen pienentää asukkaiden maksuhalukkuuden ja 

palveluiden hintojen välistä eroa. Asukaspalveluita käyttäneistä lähes kaikki ilmoittivat 

tuntevansa kotitalousvähennyksen (Aalto & Varjonen, 2010). Aallon et al. (2007) 

tutkimukseen vastanneista noin kolmasosa ei tuntenut kotitalousvähennystä ollenkaan ja 

vain 10 % vastaajista arvioi saavansa kotitalousvähennystä vuonna 2005. Kanasen & 

Tyvimaan tutkimukseen (2011) vastanneista vain noin 31 % oli hyödyntänyt 
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kotitalousvähennystä verotuksessa, mikä osoittaa, että tietoisuus kotitalousvähennyksen 

hyödyntämisestä on heikohko. Kotitalousvähennyksen käytön tilastotietojen mukaan 

suosituimpana kotitalousvähennyksen käyttökohteena ovat asuntojen remontti- ja 

korjauspalvelut, jotka muodostivat 81 % kotitalousvähennykseen oikeuttavista 

kustannuksista vuonna 2009. Seuraavaksi suositumpia olivat kotitaloustyöt (16 %) sekä 

hoiva- ja hoitopalvelut (3 %). (Häkkinen Skans, 2011) Kotitalousvähennyksen saajista noin 

27 % oli eläkeläisiä ja 56 % palkansaajia vuonna 2011 (Veronmaksajat, 2014).  

 

2.2 Asukaspalveluihin liittyvät toiveet ja unelmien palvelut 

Asukaspalveluiden valikoimaan, saatavuuteen, tilaamiseen sekä tuottamiseen liittyy 

monenlaisia toiveita. Asukkaista 80 % haluaa tilata asukaspalvelut itse, mutta 17 % voisi 

myös käyttää palveluasiahenkilöä palveluiden tilaamiseen, mikäli sellainen olisi saatavilla 

(Kananen & Tyvimaa, 2011). Enemmistö (62 %) asukkaista haluaisi saada itseään 

kiinnostavaa tietoa esimerkiksi oman talon asioista mieluiten internetistä talon kotisivuilta, 

23 % kirjeenä postitse ja 12 % sähköiseltä ilmoitustaululta (Pirinen & Jacobson, 2007). 

Varjosen et al. (2007) tutkimukseen vastanneista puolet toivoi voivansa hankkia 

asukaspalvelut yhden luukun kautta.   

 

Palveluyritystä valitessa tärkeimpiä kriteerejä ovat tuttujen hyvät kokemukset yrityksestä, 

luottamusta herättävä markkinointi sekä ennakkoperintärekisteriin kuuluminen. 

Asukaspalveluiden tuottamisessa tärkeitä tekijöitä ovat työn hyvä laatu, sovitussa 

aikataulussa pysyminen, yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen sekä 

asiakaspalautteeseen reagointi. (Aalto & Varjonen, 2010) Palveluntuotannolta toivotaan 

myös ihmisläheisyyttä, ekologisuutta, sekä leppoistamista (Kehittämiskeskus Oy Häme, 

2011). 

 

Kanasen & Tyvimaan (2011) mukaan yhteiskäyttötiloista toivotuin on kokous-, kerho- tai 

askartelutila, jota toivoi 26 % asukkaista. Muita kerrostalossa asuvien yleisimmin toivomia 

yhteiskäyttötiloja ovat kuntosali, kierrätyspiste sekä pesu- tai kuivaushuone. 

Yhteiskäyttöiset saunat eivät tutkimuksen mukaan ole kovin suosittuja, mikä saattaa johtua 

siitä, että monilla vastaajista on oma sauna nykyisessä asunnossaan. Yli 60-vuotiaat 

toivoivat muita enemmän yhteistilaa, 50–59-vuotiaat hieman muita useammin 

kierrätyspistettä sekä 30–39-vuotiaat varastotilaa vaunuille, polkupyörille sekä muille 

ulkoiluvälineille. 

 

Asukkaat ovat kiinnostuneita käyttämään kotitalouspalveluita tulevaisuudessa, noin 

kymmenen vuoden päästä. Kiinnostavia palveluita ovat siivouspalvelut (78 %) sekä kodin 

pienet kunnostustyöt (73 %). Jopa vähiten kiinnostaneet palvelut – kauneudenhoito, 

rengaspalvelu ja pesulapalvelu kotoa noudettuna – kiinnostivat vähintään 35 % vastaajista. 

(Kananen & Tyvimaa, 2011) Varjosen et al. (2005) mukaan asukkaita kiinnostaa erityisesti 

piha- ja puutarhatöiden sekä teknisen avun ja laitehuollon tilaaminen. Yli 30-vuotiaat 

olivat selvästi kiinnostuneempia käyttämään kotitalouspalveluita tulevaisuudessa kuin alle 

30-vuotiaat (Kananen & Tyvimaa, 2011). Eläkeläisillä teetetyssä kyselyssä yli 

kolmanneksen mielestä kotiin tuotavia palveluita tulisi lisätä, ja vastanneet toivoivat 

saavansa pientä apua arjen askareisiin sekä seuraa ja ajanvietettä asukaspalveluiden kautta 

(Haapalainen, 2011). Tutkimuksissa saadut tulokset viittaavatkin siihen, että 

asukaspalveluiden käyttö ja kysyntä tulee selvästi lisääntymään tulevaisuudessa.  
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Pirisen & Jacobsonin (2007) tutkimustulokset asukkaiden unelmien palveluista ovat 

pitkälti linjassa Kanasen & Tyvimaan (2011) tutkimuksessa toivottujen palveluiden kanssa. 

Avoimella kysymyksellä selvitetyt unelmien palvelut liittyvät ennen kaikkea arkea 

helpottaviin palveluihin, joita toivoi 21 % vastaajista. Arkea helpottavia palveluita ovat 

vastaajien mukaan esimerkiksi siivous- ja ikkunanpesu, tavaroiden kuljetus tai 

ruokaostosten kotiintilaus. Kodin pieniä korjaustöitä sekä asunnon remontteja varten 

toivottiin omaa talonmiestä tai remonttimiestä. Lisäksi asukkaat toivovat palveluiden 

helppoa saatavuutta sähköisten kanavien kautta. Unelmien palveluita kartoittavissa 

tutkimuksissa on otettava huomioon, että vaikka asukkaat osoittavat kiinnostuksena 

tiettyihin palveluihin, todellisuudessa palveluista ei välttämättä olla halukkaita vastamaan. 

Maksuhalukkuuden tiedustelu toivottavien asukaspalveluiden yhteydessä antaisikin 

todenmukaisen kuvan siitä, mikä on asukaspalveluiden potentiaalinen käyttö vallitsevilla 

hinnoilla.   

 

 
Kuva 2 Unelmien asukaspalveluta (Pirinen & Jacobson, 2007) 

Tulevaisuustutkimuksissa esille tulleet asumisen muutostrendit muovaavat asumisen 

tarpeita ja voivat lisätä myös asukaspalveluiden kysyntää. Aiemmissa tutkimuksissa 

tunnistettuja asumisen muutostrendejä ovat asukkaiden ja heidän asumistarpeidensa 

erilaistuminen, kodin merkitys yksilöinnissä, tilojen uudenlainen organisointi, 

asumismuotojen lisääntyminen ja erilaistuminen sekä kaupunkiasumisen 

monimuotoistuminen asumisen palveluiden varioinnilla. Asunnon uskotaan muuttuvan 

pelkästä tilaratkaisusta erilaisten asumiskonseptien ja yksilöllisten asumistarpeiden 

mukaan räätälöitäväksi palvelualustaksi, jossa asukaspalveluilla voi olla nykyistä suurempi 

painoarvo.  (Lehtonen, 2010; Juntto, 2010).  

21%

4%

5%

3%

8%

12%
12%

9%

10%

9%

5% 2%
Arjen helpottaminen 21%

Eri elämänvaiheet 4%

Asunnon vaihtaminen 5%

Asunnon ominaisuudet 3%

Isännöinti ja huoltoyhtiö 8%

Pienet huolto- ja korjaustyöt 12%

Remontointi ja asumistason parantaminen 12%

Palvelujen keskittäminen, verkkopalvelut 9%

Yhteistet tilat ja pihat 10%

Turvallisuus 9%

Naapurit 5%

Muut 2%
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3 Asumisen sektorin palveluntuottajat ja nykyiset 
toimintamallit 

3.1 Isännöintiyritykset 

Isännöitsijä vastaa kiinteistöhallintoon ja kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyvistä 

toiminnoista asumisyhteisössä ja toimii asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajana (RAKLI, 

2012). Isännöinti on palveluliiketoimintaa, jossa isännöitsijällä on suora asiakasrajapinta 

taloyhtiön hallitukseen sekä osakkaisiin ja lisäksi suhde ammattilaisverkostoon, kuten 

huoltoliikkeeseen, rakennusliikkeeseen ja pankkiin (Hedvall, et al., 2011). 

Isännöintiyritykset ovat Suomessa perinteisesti olleet kooltaan ja toiminta-alueiltaan 

pieniä. Isännöintialalla toimii Suomessa noin 800 isännöintiyritystä, joissa työskentelee 

keskimäärin kolme ihmistä (Hedvall, et al., 2011). Isännöintiala työllistää noin 2500 

isännöitsijää ja 300 muuta ammattilaista (Hedvall, et al., 2011). 

 

Isännöitsijän tehtävät voidaan jakaa tehtäviin, taloushallintoon, kiinteistön ylläpitoon sekä 

asukaspalveluihin. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu kokousten valmistelu, kiinteistön 

sopimusasiat, kuten vuokra-, vakuutus-, sähkö- ja kiinteistöhoitosopimusten valmistelu 

sekä erilaisista ilmoitusasioista huolehtiminen.  Taloushallinnon tehtäviä ovat muun 

muassa talous-, vero- ja toimintasuunnittelu sekä asunto-osakeyhtiön rahaliikenteestä ja 

kirjanpidosta huolehtiminen. Kolmas tehtäväkokonaisuus ovat kiinteistön teknisen ja 

toiminnallisen kunnon ylläpidon tehtävät, kuten kunnossapidon suunnittelu ja seuranta, 

kiinteistöhoitotehtävien järjestäminen sekä korjaus- ja perusparannushankkeiden 

organisointi, kilpailuttaminen ja valvonta. (Kiinteistöalan Kustannus Oy & Suomen 

Kiinteistöliitto, 2004) Isännöinnin kolmen perinteisen tehtäväryhmän lisäksi neljäntenä 

segmenttinä voidaan nähdä erilaiset taloyhtiön asukkaita palvelevat asukaspalvelut. 

Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sauna-, pesula- ja autopaikkalistoissa huolehtiminen, 

talkoiden organisointi sekä taloyhtiön asioista tiedottaminen asukkaille. Isännöitsijät 

isännöivät kuitenkin monia asunto-osakeyhtiöitä ja valtaosa heidän tehtävistään liittyy 

hallinnollisiin tehtäviin, joten asukasrajapinnassa toiminen jää usein vähäiseksi.  

 

Kuva 3 Isännöinnin palvelut 

Isännöitsijä on perinteisesti ollut asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen, joka on pientä 

korvausta vastaan hoitanut taloyhtiön isännöinnin sivutoimisesti. Tällainen sisäisen 

isännöinnin malli on edelleen käytössä joissakin taloyhtiöissä. Isännöitsijän vastuiden ja 

tehtävien lisääntyminen ja monimutkaistuminen sekä isännöitsijän ammattitaidon 

kasvaneet vaatimukset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että valtaosa asunto-osakeyhtiöistä 

Taloushallinto

Kiinteistön 
ylläpito

Asukaspalvelut

Hallinnolliset 
tehtävät
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on ulkoistanut isännöintipalvelut ammattimaiselle isännöintiyritykselle. Isännöitsijän 

taustalla toimii isännöintiyrityksissä usein erilaisia tukitoimintoja ja asiantuntijoita, kuten 

taloushallinnon osaajia ja teknisiä (Hedvall, et al., 2011).  Isännöintipalveluita tuottavat 

niin isännöintiyritykset kuin aluehuoltoyhtiöt. Alueellisessa isännöintimallissa 

kiinteistönhoito keskitetään jo rakentamisvaiheessa taloyhtiöiden yhteisomistetulle 

aluehuoltoyhtiölle, jolloin myös isännöintitehtävät on luonnollista järjestää samalla 

periaatteella. Kiinteistönomistajilla saattaa myös olla oma isännöintiyksikkö tai he 

hyödyntävät ulkopuolisia isännöintipalveluita sisäisen isännöinnin ohella. (Hedvall, et al., 

2011; Heinimäki & Puhto, 2001) 

 

Isännöitsijän perustehtävät kuuluvan kiinteään kuukausiveloitukseen kun taas muista 

tehtävistä suositellaan neuvottelemaan sopimuskohtaisesti (Kiinteistöalan Kustannus Oy & 

Suomen Kiinteistöliitto, 2004). Hedvallin et al. (2011) mukaan isännöintiyritysten 

liikevaihdosta noin 80 prosenttia muodostuu isännöintisopimuksiin perustuvista kiinteistä 

kuukausivelotuksista. Isännöitsijän kannattaa siis maksimoida kuukausisopimusten määrä, 

jolloin palvelutaso saattaa ajanpuutteen vuoksi kärsiä. Kiinteän palkkiorakenteen haasteena 

on ristisubventio, kun työläät, remontin alla olevat taloyhtiöt teettävät keskimääräistä 

enemmän työtä vähätöisiin taloyhtiöihin verrattuna. Lisäveloitettavien töiden määrittelyä 

on pidetty haastavana taloyhtiössä ja tällä hetkellä isännöintipalveluiden muuttuva osa 

koostuu lähinnä kokouspalkkioista, monistuskuluista ja muista samantyyppisistä 

pakollisista kuluista. Isännöintialan johtavat yritykset ovat kuitenkin tuoneet markkinoille 

varsinaisia lisäveloitettavia palveluita, kuten remonttien suunnittelupalvelut (Hedvall, et 

al., 2011). 

 

Suomen Isännöintiliitto ry:n teettämän asiakaskyselyn (2012) mukaan isännöitsijälle 

tärkeitä ominaisuuksia ovat tehokkuus, johtajuus, huolellisuus, luotettavuus oma-

aloitteisuus ja palveluhenkisyys. Kriittisinä tekijöinä nähdään myös isännöitsijän kyky 

suorittaa hallituksessa päätetyt asiat sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa, 

suunnitelmallisuus, hallitustyöskentelyn suunnittelu ja päätösten valmistelu, aktiivinen 

viestintä sekä asiakaspalvelu. Suomen Isännöintiliitto ry:n toteuttaman Isännöinnin Visio 

2020 -hankkeen loppuraportti (Suomen Isännöintiliitto ry, 2010b) linjaa tärkeimpinä 

tulevaisuuden kehitystrendeinä isännöintiyrityksen erikoistumisen ja ammattitaidon 

merkityksen korostumisen sekä isännöinnin palveluiden monipuolistumisen sisältäen 

erilaiset asukaspalvelut. 

 

3.2 Kiinteistöhuoltoliikkeet 

Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää kiinteistön arvoa, kuntoa ja 

ominaisuuksia. Kiinteistönhoidon tehtäviin sisältyvät kiinteistön teknisten järjestelmien 

hoito, kiinteistönhuolto, energiahallintapalvelut, siivouspalvelut, jätehuolto ja ulkoalueiden 

hoito. (Lith, 2006; RAKLI, 2012) Kiinteistönhoitoalan koko riippuu siitä, miten toimiala 

määritellään. Kiinteistöpalvelut ry:n (2013) mukaan kiinteistöpalvelualan 

työehtosopimuksen piirissä työskentelee yli 60 000 työntekijää. TOL 2008 

toimialaluokituksen mukaan kiinteistön- ja maisemanhoidon toimialalla toimi vuonna 2011 

noin 7 500 yritystä, jotka työllistivät 49 000 henkilöä (Tilastokeskus, 2008). Vainion et al. 

(2009) mukaan kiinteistönhoidon, ulkoalueiden hoidon, siivouksen, vuosikorjausten ja 

jätehuollon parissa työskenteli julkisella ja yksityisellä sektorilla yhteensä 102 300 

henkilöä vuonna 2008. Kuitenkin vain osa tilastojen yrityksistä työskentelee 

asuinkiinteistöjen parissa. Asuinrakennukset muodostivat 44 % kiinteistökannan 
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ylläpitokustannuksista vuonna 2008 (Vainio, et al., 2009), minkä perusteella voidaan 

hahmottaa asuinkiinteistöjen kiinteistönhoidon volyymia.  

 

(Balk & Puhto, 2007) ovat jakaneet kiinteistönhoitoalan yritykset viiteen kategoriaan: 

valtakunnallisiin monipalveluyrityksiin, talotekniikkayrityksiin, vahvoihin 

paikallistoimijoihin, julkisiin liikelaitoksiin sekä yksityisyrittäjiin. Yksittäisiin 

kiinteistöpalveluihin erikoistuneita yrityksiä ovat muun muassa siivouspalveluyritykset, 

jätehuoltoyritykset, turvapalveluyritykset sekä korjauksista vastaavat rakennusliikkeet. 

Kiinteistönhoitoalalle tulon esteet ovat matalat, minkä vuoksi kiinteistönhoitoalalla ovat 

tyypillisiä pienet, alueellisesti toimivat palveluntuottajat (Ventovuori, et al., 2005). Alan 

hajanaisuutta kuvaa se, että 2,85 miljoonan liikevaihdosta kymmenen suurinta yritystä 

tuotti lähes 45 prosenttia (Suomen virallinen tilasto, 2011b). Trendinä on ollut paikallisten 

kiinteistöhoitoalan toimijoiden verkottuminen (Hedvall, et al., 2011), mikä on laajentanut 

myös palveluvalikoimaa erilaisten käyttäjäpalveluihin (Rautio, 2005). Käyttäjäpalveluiden 

tarjonta kohdistuu kuitenkin tällä hetkellä lähinnä kaupallisiin kohteisiin, kuten toimisto- ja 

liikekiinteistöihin, eikä niinkään asuinkiinteistöihin.  

 

Taloyhtiöissä kiinteistönhoidosta on vastannut perinteisesti talonmies, joka on hoitanut 

yhden taloyhtiön kiinteistönhoidon tehtävät ja on asunut usein itse taloyhtiön tarjoamassa 

talonmiehen asunnossa.  Talonmiesten ammattikunta on kuitenkin harvinaistunut ja 

markkinoille saapunut erilaisia kiinteistönhoitopalveluita tarjoavia yrityksiä. Valtaosassa 

taloyhtiöitä kiinteistönhoidon tehtävät on ulkoistettu näille kiinteistöhuoltoliikkeille 

kiinteistönhoitosopimuksella. Kolmas käytössä oleva malli on aluehuoltoyhtiömalli, jossa 

asunto-osakeyhtiöiden omistama aluehuoltoyhtiö tuottaa kiinteistönhoidon ja isännöinnin 

yhtenä kokonaisuutena ilman avointa kilpailutusta (Hedvall, et al., 2011). Huoltotoiminnan 

kautta syntyy hyvä tuntemus paikallisista olosuhteista ja talojen historiasta, johon 

ulkoistetusti hankittu korjausosaaminen voidaan yhdistää.   

 

Talonmies on perinteisesti ollut taloyhtiön asukkaiden luottohenkilö, jonka apu kodin 

pieniin korjaustöihin, taulun kiinnitykseen tai lampun vaihtoon on ollut helposti 

asukkaiden saatavissa. Kiinteistöhuollon ulkoistaminen vähentää asukkaille saatavilla 

olevia asukaspalveluita, sillä huoltoliikkeen työntekijällä ei ole yhtälailla resursseja 

huolehtia yksittäisten asukkaiden asukaspalvelutarpeista. Kiinteistöhuoltoliike voi 

kuitenkin edelleen tuottaa joitain asukaspalveluita, kuten päivystävää ovenavauspalvelua 

kotiavainten unohduttua tai nikkarointiapua. 

 

3.3 Kotipalveluyritykset 

Kansantalouden tilinpidon (Suomen virallinen tilasto, 2012b) mukaan kotitalouspalvelut 

työllistivät 8400 henkilöä vuonna 2006 ja niiden tuotokset olivat käypinä hintoina 222 

miljoonaa euroa vuonna 2012. Tuotosten kolminkertaistuminen 2000-luvun aikana 

(Suomen virallinen tilasto, 2012b) osoittaa kotitalouspalvelualan olevan kasvuala. 

Täsmällisen kuvan saaminen markkinoiden laajuudesta on vaikeaa kotitalouspalveluiden 

käsitteeseen ja palvelujen tilastointiin liittyvien epäselvyyksien vuoksi. 

 

Kotipalveluyritysten keskeisimpinä palveluina voidaan pitää erilaisia kotitalouspalveluita 

eli kotona kodin hyväksi tuotettavia, kotitöitä korvaavia asukaspalveluita (Varjonen, et al., 

2007, p. 6). Kotitalouspalveluyritykset voidaan nähdä eräänlaisina monipalveluyrityksinä, 

joiden palveluihin kuuluvat niin kotisiivous ja muut kotityöt, ateriapalvelut, lastenhoito ja 

pihanhoito (Lith, 2007). Monet kotipalveluyrityksistä ovat laajentaneet perinteisiä kotitöitä 
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korvaavista palveluista myös esimerkiksi hoiva- ja terveyspalveluihin, kodin pieniin 

korjaustöihin ja atk-apuun. Olennaista kotipalveluyrityksen määritelmässä on, että 

pääasiallisena palvelukonseptina ovat kotitalouksille heidän asunnoissaan tai 

asuinympäristössään tuotettavat palvelut. 

 

Sähköisessä palveluportaalissa ELIAS.fi:ssä (2013) kotitalouksille tarjottavat 

asukaspalvelut on ryhmitelty siivous-, remontti, pihanhoito, hoiva-, terveydenhoito-, 

ruoka-, atk- ja muihin palveluihin (ELIAS.fi, 2013). Kotipalveluyritysten lisäksi 

palveluportaalissa on esimerkiksi teknisempiä asukaspalveluita tarjoavia remontti- ja 

maalausliikkeitä sekä putkimiehiä ja sähköasentajia.  

 
Taulukko 2 Esimerkkejä ELIAS.fi sivuston palveluista 

Palveluryhmä Esimerkkipalvelut 

Kotityöt 

Viikkosiivous, muutto- tai remonttisiivous, ikkunanpesu, pyykinpesu, 

matonpesu, ruoan valmistus 

Korjaustyöt ja remontit 

Kalusteiden kokoaminen, remontit, pienet asennus- ja korjaustyöt, 

maalaus, lattianasennus, muuraus, LVI-työt, sähköasennus 

Pihanhoito Pihahoito, puunkaato, pihasuunnitelmat, viherrakentaminen, lumityöt 

Hoivapalvelut  

Kaupassakäynti, kotipalvelu, henkilökohtainen avustaminen, pesu, 

hieronta, jalkahoito, hiustenleikkuu, lastenhoito 

Terveydenhoitopalvelut Kotisairaanhoito, fysioterapia, kuntoutus kotona 

Tekniset palvelut Atk-tuki, kodin elektroniikan asennus, kodinkoneiden huolto ja korjaus 

Muut 

Lemmikinhoito, lakipalvelut, muutto- ja kuljetuspalvelut, ompelupalvelut, 

talonmiespalvelut, sisustussuunnittelu, renkaanvaihto kotona, 

turvapalvelut, tuholaistorjunta, pitopalvelu juhliin, ostosten kotiinkuljetus 

 

3.4 Hoivapalveluyritykset 

Hoivapalveluyrityksen tarjoavat hoiva- ja terveyspalveluita, joihin kuuluvat niin avo- ja 

laitospalvelut, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kattava kotihoito sekä lasten päivähoito 

niin kotona kuin yksityisessä päiväkodissa (Rissanen & Sinkkonen, 2004). Kuitenkin 

Hiironen (2005) on rajannut hoivapalveluyrityksien toimenkuvan koskemaan vain kotona 

asuvien ikääntyvien toimintakyvyn tukena tarvittavien palveluiden tuottamista. Monet 

hoivapalveluyritykset ovatkin keskittyneet täysin ikääntyneiden palveluihin. 

 

Hoivapalveluyritykset kuuluvat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemissa 

tilastoissa (Suomen virallinen tilasto, 2011a) yksityisiin sosiaalipalveluihin. 

Hoivapalveluala on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla, sillä vuonna 2000 yksityisiä 

sosiaalipalveluita tuottavia toimintayksiköitä oli vajaa 2 700 ja vuonna 2010 niitä oli jo 4 

350. Yleisin toimiala on ikääntyneiden palveluasuminen, joka oli pääpalveluna joka 

viidennellä toimintayksiköllä vuonna 2010, ja toiseksi yleisimpänä kotipalvelut 

ikääntyneille ja vammaisille. Muita yksityisiä sosiaalipalveluita olivat lasten ja nuorten 

laitokset ja ammatillinen perhehoito (614 toimintayksikköä) sekä lasten päiväkodit (615 

toimintayksikköä).  

 

3.5 Kunta 

Kuntien on lainsäädännön nojalla järjestettävä asukkailleen sosiaali- ja terveyspalveluita 

sisältäen myös eräitä asukaspalveluita. Lainsäädäntö ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti 

määrittele palvelutoiminnan laajuutta, palveluiden sisältöä tai järjestämistapaa. Kunta voi 
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hoitaa sille määrätyt tehtävät itse, järjestää niitä yhdessä muiden kuntien kanssa, ostaa 

palveluita muilta julkisilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta tai antaa palvelunkäyttäjälle 

palvelusetelin palvelun ostamista varten (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 

ja valtionavustuksesta, 733/1992). Käytännöt, palveluiden saatavuus, laatu ja sisältö sekä 

kunnan itse tuottamat palvelut vaihtelevat näin ollen kunnittain merkittävästi. 

 

Kuntien järjestämiä asukaspalveluita ovat kotipalvelu ja kotisairaanhoito, asumispalvelut 

sekä perhehoito. Asumispalveluilla tuetaan vanhusten ja vammaisten asumista 

kustantamalla asunnon muutostöitä tai palveluasumisen järjestämisellä. Perhehoito on 

kodinomaista ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa hoitoa apua ja tukea tarvitsevalle henkilölle, 

kuten lapselle tai vammaiselle. Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. 

Kotipalvelu auttaa vanhuksia, vammaisia, sairaita ja lapsiperheitä autetaan kotipalveluilla 

selviytymään arkielämästä ja sitä voivat täydentää erilaiset tukipalvelut. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2014) Muita kuntakohtaisia asukaspalveluita ovat esimerkiksi 

kuljetuspalvelu, fysioterapian kotikäynnit, ateriapalvelu ja kotikirjasto. (Helsingin 

kaupunki, 2013) Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastotietojen (Suomen virallinen 

tilasto, 2013) mukaan 75 vuotta täyttäneestä väestöstä lähes 12 % oli marraskuussa 2012 

säännöllisen kotihoidon asiakkaina. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli noin 70 500, 

joista lähes 65 % sai tukipalveluita, kuten esimerkiksi ateria-, kuljetus- ja turvapalveluita. 

Kuntien itse tuottamat, ulkoistetut tai palvelusetelillä tuotetut asukaspalvelut ovat näin 

ollen merkittävä osa asukaspalveluiden tarjontaa. 

 

Eräät kunnat ovat alkaneet hyödyntää yksityisiä palveluntuottajia tehokkaasti oman 

palveluntarjonnan tukena tai korvaajana. Onnistuneena esimerkkinä on Kotitori, joka on 

Tampereen kaupungin koordinoima yksityisten palveluntuottajien palveluverkosto. 

Kotitori ikäihmisten palvelu- ja neuvontapiste, joka välittää ensisijaisesti kotihoitoon ja 

kotisairaanhoitoon liittyviä palveluita, kuten asiakkaan terveyden seurantaa, lääkkeiden 

jakamista ja reseptien uusimista. Muita Kotitorin välittämiä palveluita ovat myös ateria-, 

kauppa-, siivous-, ja turvapuhelinpalvelu. Kotitorin palvelut ovat tilattavissa internetin 

kautta, mutta tämän lisäksi Kotitorilla on palveleva puhelin ja toimipiste Tampereella. 

(Kotitori, 2013)  

 

3.6 Yhteisöllinen palveluntuotanto 

Myös asukkaat ja yhteisöt voivat toimia palveluntuottajina. Yhteisöllinen 

asukaspalveluiden tuottaminen perustuu usein asukkaiden vastavuoroisuuteen tai 

puhtaaseen apuun ilman vastavuoroisuutta (Varjonen, et al., 2005). Asukkaiden toistensa 

hyväksi tekemään työhön kuuluvat talkootyö, naapuriapu tai vaihtotyö. Asuinyhteisössä 

järjestettävät talkoot, kuten pihatyötalkoot ovat asukkaiden tapa tuottaa palveluita omalle 

asuinyhteisölle. Naapuriapu on talkootyön tavoin korvauksetta toisen hyväksi tehtävää 

satunnaista työtä. Talkootyöstä poiketen naapuriapu perustuu sukulaisuuteen, ystävyyteen 

tai naapuruuteen. Naapuriapu voi olla myös erityisen ammattitaidon, koulutuksen tai 

erilaisiin tehtäviin pätevyyttä omaavan henkilön työsuorite lähipiiriin kuuluville henkilölle, 

jos työ tehdään vastikkeetta. Naapuriapu on talkootyöhön verrattuna yleensä 

pienimuotoisempaa ja tyypillisesti yhden ihmisen suorittamaa. Sekä talkootyölle että 

naapuriavulle on kuitenkin ominaista vastikkeeton työn tekeminen ja satunnaisluontoisuus, 

minkä vuoksi ne eivät ole veronalaista työtä. (Verohallinto, 2013b) 

Vastavuoroisuus- eli vaihtotyö sen sijaan perustuu kahdenkeskeiseen sopimukseen, jossa 

toinen sopimusosapuolista tekee työtä toiselle sillä ehdolla, että vastapuoli tekee 
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vastavuoroisesti hänelle työtä. Vaihtotyö on lähtökohtaisesti vastikkeellista ja siten myös 

veronalaista työtä, mutta se voi olla luonteeltaan myös satunnaisesti tehtävään 

naapuriapuun rinnastettavaa työtä. Viime vuosina ovat yleistyneet erilaiset yhteisöt ja 

verkostot, joiden jäsenten välillä tapahtuu monenkeskistä vaihtotyötä. Suomessa toimii 

tällä hetkellä useita aikapankkeja, joiden kautta palveluiden vaihdanta tapahtuu yhteisöön 

rekisteröityneiden jäsenien kesken. Aikapankin toiminta-ajatus perustuu siihen, että 

maksuvälineenä ei toimi raha vaan tovit (1 tovi=1 tunti). Toveja kerätään omaan 

aikapankkiin tarjoamalla palvelua ja aikapankkiin kertyneet tovit voi käyttää muiden 

tarjoamien palveluiden ostamiseen. (Verohallinto, 2013b) Globaaliin CES-

paikallistalousjärjestelmään (Community Exchange System) kuuluu tällä hetkellä 41 

suomalaista aikapankkia, joista eräs esimerkki on pääkaupunkiseudulla toimiva Stadin 

aikapankki (Community Exchange System, 2013).  

3.7 Järjestöt ja säätiöt 

Kolmas sektori eli voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja säätiöt tuottavat myös eräitä 

asukaspalveluita. Kolmannen sektorin tuottamilla asukaspalveluilla on pitkä historia, sillä 

jo 19450-luvulta alkaen järjestöt tarjosivat kotipalvelua ensin maatilojen emännille ja 

myöhemmin vanhuksille ja lapsiperheille. 1960-luvulta alkaen kunnat ottivat 

huolehtiakseen monia järjestöjen tuottamista palveluista hyvinvointivaltion laajentuessa. 

(Heikkilä & Lemponen, 2005) Kolmannen sektorin tuottamat asukaspalvelut täydentävät 

kuitenkin edelleen kuntien tarjoamia lakisääteisiä palveluita etenkin erilaisten vanhuksille, 

vammaisille ja lapsiperheille tarjotuilla asukaspalveluilla (Mäkelä, 2013; Lith, 2007). 

Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliiton tarjoaa kotitalouksille lastenhoitoapua 

kotona tilapäiseen ja lyhytaikaiseen lastenhoidon tarpeeseen esimerkiksi lapsen sairastuttua 

tai vanhempien ollessa kiireisiä (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2014). Kolmannen 

sektorin toiminta perustuu vahvasti niille myönnettyihin avustuksiin. Esimerkiksi Raha-

automaattiyhdistyksen myöntävät tuet Mannerheimin lastensuojeluliitolle ja sen piiri- ja 

paikallisjärjestöille ovat vuonna 2014 yhteensä lähes 4,7 miljoonaa euroa, joka koostuu 

noin miljoonan euron yleisavustuksesta sekä erilaisista kohdennetuista toimintaan, 

projekteihin ja investointeihin myönnetyistä avustuksista (Raha-automaattiyhdistys, 2014).  

 

Järjestöiltä ja yhdistyksiltä saatu apu on yrityksiltä tai palkatulta työntekijältä ostettuihin 

tai sukulais- ja tuttava-apuna saatuihin asukaspalveluihin verrattuna vähäistä. Yleisimmin 

kolmannelta sektorilta saadut tai ostetut asukaspalvelut ovat siivouspalvelut, pihan- ja 

puutarhanhoito sekä lastenhoito. (Varjonen, et al., 2007) Järjestöjen ja säätiöiden rooli 

asukaspalveluiden tarjoajana on kuitenkin merkittävä etenkin vähävaraisille kotitalouksille 

sekä erityisryhmille (Mäkelä, 2013; Lith, 2007). 

 

3.8 Yhteenveto asukaspalveluiden tarjonnasta 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella asukaspalveluiden tarjonta on hajautunut monelle 

erityyppiselle toimijalle. Asukaspalveluita tuottavat niin asumisliiketoiminnan perinteiset 

toimijat, julkinen ja kolmas sektori sekä koti- ja hoivapalvelualan toimijat (Taulukko 3). 

Asumisliiketoiminnan perinteisten toimijoiden sijaan merkittävän roolin asukaspalveluiden 

tuottamisessa ovat viime vuosina ottaneet koti- ja hoivapalveluyritykset, jotka ovat 

onnistuneet vastaamaan asukaspalveluiden kysynnän nousuun ja kasvattamaan 

liiketoimintaansa.  
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Taulukko 3 Asukaspalveluiden tarjonta 

Tuottaja Asukaspalvelu 

Isännöitsijä 
Sauna-, pesula- ja autopaikkalistojen hallinta, talkoiden 

organisointi, tiedottaminen ja viestintä 

Kiinteistöhuoltoliike Ovenavauspalvelu, huoneiston pienet korjaustyöt ja remontit 

Kotipalveluyritys Kotitalouspalvelut 

Hoivapalveluyritys Hoivapalvelut, terveydenhoitopalvelut 

Kunta Kodinhoito, hoivapalvelut, terveydenhoitopalvelut 

Asukkaat ja yhteisöt Talkootyö, naapurityö ja vaihtotyö 

Järjestöt ja säätiöt Siivouspalvelut, pihanhoito, hoivapalvelut 

 

Vaikka kuntien tuottamat kodinhoidon palvelut sekä hoiva- ja terveydenhoitopalvelut 

muodostavat kirjallisuustutkimuksen mukaan merkittävän osan asukaspalveluiden 

tarjonnasta, kuntien roolia osana asukaspalveluiden tarjontamalleja ei tarkastella 

tutkimuksessa. Myös yhteisöllinen palveluntuotanto sekä kolmannen sektori tuottamat 

asukaspalvelut jätetään selvyyden pois tarkastelusta, ja keskitytään kuvaamaan yksityisten 

toimijoiden rooleja asukaspalveluiden tarjontamalleissa.  
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4 Asukaspalveluiden nykyiset tarjontamallit 

4.1 Tarjontamallien kuvaaminen 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella voitiin havainnollistaa asukaspalveluiden nykyiset 

tarjontamallit, jotka kuvattiin yhdessä muiden asuinkiinteistöjen palvelutuotannon mallien 

kanssa. Tarjontamallit jaettiin omistajuuden perusteella asunto-osakeyhtiöiden 

tarjontamalleihin sekä vuokra-asuntokohteiden tarjontamalleihin. Tarjontamalleissa 

kuvattiin asukas ja omistaja sekä isännöinnin, kiinteistönhuollon sekä asukaspalveluiden 

palveluntuottajat ja heidän väliset sopimus-, johtamis- ja tuottamissuhteet. 

 

Mallien kuvaamisessa hyödynnettiin toimitusketjun hallinnan (en supply chain 

management) sekä toimitilajohtamisen (en facility management) kirjallisuudessa käytettyjä 

kuvaamistapoja. Tarjontaketjun visualisoinnissa otetaan huomioon kolme yrityksen 

verkostoon liittyvää tärkeää elementtiä: tarjontaketjun jäsenet, verkoston rakenteellinen 

ulottuvuus sekä erilaiset prosessisuhteet (Lambert, et al., 1998). Yritysten 

toimitilajohtamisen ulkoistamisen myötä monissa tutkimuksissa on pyritty visualisoimaan 

toimitilajohtamisen vastuunjakoa ja suhteita eri toimijoiden välillä.  Atkins & Brooks 

(2000) sekä Heinimäki et al. (2003) ovat esittäneet toimitilajohtamisen toimintamallit, siten 

että mallin huipulla esitetään asiakas eli toimitilajohtamispalveluiden tilaajayritys, joka 

linkittyy muihin toimijoihin johtamis- ja sopimussuhteiden kautta (Kuva 4). Malleissa 

havainnollistetaan lisäksi, tuotetaanko palvelut sisäisillä palveluyksiköillä vai ulkoisilla 

palveluntuottajilla. Samanlaista lähestymistapaa käytettiin alaluvuissa kuvattavissa 

asukaspalveluiden tarjontamalleissa. 

 

 
Kuva 4 Toimitilajohtamismallit (Atkins & Brooks, 2000, p. 160; Heinimäki, et al., 2003, pp. 19-21) 

 4.2 Palvelumallit asunto-osakeyhtiössä 

Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistö- ja asukaspalveluiden järjestämiseen tunnistettiin neljä 

mallia: sisäinen organisointimalli, sisäinen isännöintimalli, aluehuoltoyhtiömalli sekä 

ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon malli. Sisäinen organisointimalli on 

perinteinen malli asunto-osakeyhtiön kiinteistö- ja asukaspalveluiden järjestämiseen. 

Sisäisessä organisointimallissa sekä isännöinti että kiinteistönhuolto on organisoitu 

taloyhtiön sisäisellä organisaatiolla. Isännöitsijänä toimii tällöin asunto-osakeyhtiön 

osakas, ja kiinteistönhoidosta vastaa talonmies tai osakkaat yhdessä. Asunto-osakeyhtiön 

hallitus johtaa isännöitsijän toimia ja isännöitsijä johtaa talonmiehen toimia. Sekä 

isännöitsijä että talonmies tuottavat asukkaille asukaspalveluita oranssien nuolten 

mukaisesti (Kuva 5). Isännöitsijän tuottamia asukaspalveluita ovat esimerkiksi sauna-, 

pesula- ja autopaikkalistojen hallinta, talkoiden organisointi sekä asukkaiden 

tiedottaminen. Talonmies auttaa asukkaita esimerkiksi kodin pienissä korjaus- ja 
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kunnostustöissä. Talonmiehellä on myös merkittävä sosiaalinen rooli taloyhtiössä. Muut 

tarvittavat asukaspalvelut asukas tuottaa itse tai hankkii tarvittaessa palveluntuottajilta.  

 

Sisäisessä isännöintimallissa isännöitsijänä toimii sisäisen organisointimallin tavoin 

asunto-osakeyhtiön osakas. Kiinteistönhoito on kuitenkin ulkoistettu 

kiinteistöhuoltoliikkeelle. Asunto-osakeyhtiö tekee kiinteistöhuoltosopimuksen 

huoltoyhtiön kanssa ja isännöitsijä johtaa kiinteistöhuoltoliikkeen toimintaa. 

Huoltoliikkeen suhde asukkaisiin on etäisempi omaan talonmieheen verrattuna, ja 

huoltoliikkeen tuottamat asukaspalvelut ovat vähäisiä. Asukas tuottaa asukaspalvelut 

pääosin itse tai hankkii ne palveluntuottajilta (Kuva 5). 

 

 
Kuva 5 Palveluiden sisäinen organisointimalli ja sisäinen isännöintimalli asunto-osakeyhtiössä 

Kolmas asunto-osakeyhtiön kiinteistö- ja asukaspalveluiden järjestämiseen tunnistettu 

malli on aluehuoltoyhtiömalli, jossa asunto-osakeyhtiöiden omistama aluehuoltoyhtiö 

vastaa sekä isännöinnistä että kiinteistönhoidosta. Aluehuoltoyhtiö tuottaa asukkaille 

joitakin asukaspalveluita aluehuoltoyhtiön resursseista ja palveluvalikoimasta riippuen 

(Kuva 6). Asukas tuottaa muut tarvitsevansa asukaspalvelut itse tai hankkii ne 

palveluntuottajilta.  

 

Neljäs malli on ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon malli, jossa asunto-osakeyhtiön 

isännöinti on ulkoistettu isännöintisopimuksella isännöintiyritykselle, joka kilpailuttaa 

kiinteistönhuollon ja johtaa huoltoliikkeen toimintaa. Kiinteistöhuoltosopimus 

huoltoliikkeen kanssa tehdään asunto-osakeyhtiön nimiin. Ulkoistetun isännöinnin ja 

kiinteistöhuollon mallissa isännöitsijän ja huoltoyhtiön kosketuspinta asunto-osakeyhtiön 

asukkaisiin on vähäinen. Isännöitsijä ja huoltoyhtiö voivat edelleen tuottaa joitain 

asukaspalveluita, mutta pääosin asukas on vastuussa niiden tuottamisesta tai hankkimisesta 

palveluntuottajilta (Kuva 6).  
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Kuva 6 Aluehuoltoyhtiömalli sekä ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon malli 

Asunto-osakeyhtiön kiinteistö- ja asukaspalveluiden järjestämiseen tunnistetut mallit 

keskittyvät erityisesti kiinteistöpalveluiden järjestämiseen. Asukaspalveluiden tuottaminen 

jää tarjontamalleissa taka-alalle. Vaikka kaikki mallit ovat edelleen käytössä suomalaisissa 

asunto-osakeyhtiössä, ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon malli on selvästi yleisin. 

Sisäinen organisointimalli ja sisäinen isännöintimalli sen sijaan ovat menettäneet 

suosiotaan taloyhtiöiden ulkoistaessa palveluntuotantoaan.  

 

4.3 Palvelumallit vuokra-asuntokohteissa 

Vuokra-asuntokohteissa kiinteistö- ja asukaspalveluiden järjestämiseen tunnistettiin kaksi 

mallia: sisäinen isännöintimalli sekä ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistönhuollon malli 

(Kuva 7). Tarjontamallit soveltuvat vastaavasti ammattimaisen omistajan asumisoikeus- ja 

osaomistusoikeuskohteisiin. 

 
Kuva 7 Vuokra-asuntokohteiden palveluntuotannon mallit 

Asukaspalveluiden sekä muiden kiinteistön palveluiden tuotanto on malleissa organisoitu 

samaan tapaan kuin asunto-osakeyhtiöiden vastaavissa malleissa. Sisäinen 

organisaatiomalli, jossa kiinteistönhuollosta vastaa omistaja omalla organisaatiollaan, ei 

ammattimaisien omistajien keskuudessa ole yleisesti käytössä, minkä vuoksi sitä ei 

kuvattu. Sisäisen isännöinnin malli eroaa asunto-osakeyhtiön vastaavasta mallista siten, 

että asukas ei kuulu omistajan kanssa samaan organisaation. Vuokra-asuntokohteiden 
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sisäinen isännöintimallissa sekä ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon mallissa 

asukaspalveluiden tuottamis- ja hankkimisvastuu ovat asunto-osakeyhtiön tarjontamallien 

tavoin pääosin asukkaalla. Asukas tuottaa siis asukaspalvelut pääosin itse tai hankkii ne 

palveluntuottajilta.  
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5 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät 

5.1 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi (Kuva 8) alkoi työpajalla, jonka jälkeen aloitettiin 

kirjallisuustutkimuksen teko. Kirjallisuustutkimus antoi tärkeää taustatietoa 

haastattelututkimuksen toteuttamista varten. Haastattelututkimuksen valmisteluvaiheessa 

pidettiin vielä toinen työpaja, joka tuki haastattelututkimuksen valmistelua. 

Haastattelututkimuksessa kerättiin pääasiallinen tutkimusaineisto. Tutkimusprosessin 

lopussa analysoitiin tutkimusprosessin aikana kerättyä tietoa, minkä perusteella 

muodostettiin tutkimustulokset sekä johtopäätökset. 

 
Kuva 8 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessi toteutettiin puolen vuoden aikana. Tutkimusprosessin vaiheet tukivat 

toinen toisiaan ja edesauttoivat tutkimusprosessin etenemistä. Vaikka tutkimusmenetelmiin 

kuuluivat niin kirjallisuustutkimus, työpajat kuin haastattelututkimus, tutkimuksen 

pääpaino oli kuitenkin haastattelututkimuksessa.  

 

5.2 Työpajat 

Työpaja (en workshop) on tutkimusmenetelmä, joka mahdollistaa osapuolten epävirallisen 

kerääntymisen, ajatustenvaihdon ja asioiden analysoinnin ryhmässä. Työpaja on 

”seminaari, jossa on mukana havaintoesityksiä ja muuta käytännön toimintaa” (Gummerus 

Kustannus Oy, 2013). Oxford University Press (2013) määrittelee työpajan tapaamiseksi, 

jossa suuri ihmisjoukko voi keskustella intensiivisesti ja suorittaa erilaisia tehtäviä 

rajattuun aiheeseen tai projektiin liittyen. Työpajan tavoitteena on synnyttää runsaasti uusia 

ja tuoreita ajatuksia, joista valitaan parhaat ideat eteenpäin kehitettäviksi erilaisten yksilö- 

ja ryhmätehtävien avulla. Työpajatyöskentelyssä oleellista ovat visuaaliset, verbaaliset ja 

kirjalliset, työpajan aikana vaihtelevat työskentelytavat, joiden avulla työpajan osallistujat 

voivat haastaa perinteisiä ajatusmallejaan. Ryhmädynamiikalla voidaan myös vaikuttaa 

uusien ideoiden muodostumiseen vaihtelemalla ryhmien kokoja ja kokoonpanoja. 

Kohderyhmästä riippuen työpajan tulokset voivat vaihdella suuresti. Esimerkiksi alan 

asiantuntijat pystyvät syventymään aiheeseen ja sen yksityiskohtiin siinä missä 

maallikkoryhmä voi tuoda samaan aiheeseen uusia tuoreita ajatuksia ja näkökulmia, jotka 

saattavat vaatia hiomista yksityiskohtien osalta.  
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Kuva 9 Ideoiden syntyminen ja kehittyminen työpajassa 

Tutkimuksessa toteutettiin kaksi työpajaa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin ELMO-

tutkimusprojektin johtoryhmän kesken. Työpajassa ideoitiin alustavia asukaspalveluiden 

organisointi- ja johtamismalleja. Toimintamalleissa vaihtoehtoiseksi näkökulmiksi valittiin 

isännöitsijän roolin lisääminen, palvelukoordinaattorin roolin perustaminen tai 

kiinteistönomistajien roolin kasvattaminen asukaspalveluiden tuottamisessa asukkaille. 

 

Toiseen työpajaan osallistui viisi BES-tutkimusryhmän tutkijaa. Työpajassa ideoitiin 

potentiaalisia toimijoita asukaspalveluiden palvelukoordinaattoriksi. 

Palvelukoordinaattorin rooli määriteltiin työpajan yhteydessä toimijaksi, joka kokoa 

yksittäisten palveluntuottajien palvelut yhteen palvelutarvetta vastaavaksi 

palvelukokonaisuudeksi (Sitra, 2013). Palvelukoordinaattorille tyypillisiä tehtäviä ovat 

asiakkaiden tarvitsemien ja heille oikeutettujen palveluiden etsiminen ja hankkiminen, 

asiakkaiden palvelutarpeiden määrittely, organisaatioiden välisenä yhteyshenkilönä 

toimiminen sekä palvelun laadun arviointi. (Bunger, 2010). Valituille toimijoille ideoitiin 

palvelukoordinaattorimalleja, jossa huomiotiin toimintamalliin olellisimmin liittyvät 

toimijat ja heidän väliset suhteensa. Yhdelle toimijalle esimerkinomaisesti rakennetussa 

liiketoimintamallissa hyödynnettiin Osterwalderin liiketoiminnan Canvas-mallia 

(Osterwalder & Pigneur, 2010), joka esitellään myöhemmin. 

 

5.3 Haastattelututkimus 

5.3.1 Haastattelumenetelmä  

Pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelututkimus, koska tutkimuksessa 

haluttiin kerätä moniulotteista laadullista aineistoa. Haastattelu on monipuolinen 

tutkimusmuoto, jonka erilaisia tyyppejä avoimet haastattelut, puolistrukturoidut 

haastattelut sekä strukturoidut haastattelut eli lomakehaastattelut (Robson, 2002, p. 270). 

Koska haastattelu on interaktiivinen tilanne, haastattelijan oma läsnäolo, paikka ja tilanne 

vaikuttavat merkittävästi haastattelun tuloksiin (Holstein & Gubrium, 2004, p. 143).  

 

Tutkimuksessa haastattelutyypiksi valittiin teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 

haastattelu, koska haastattelutyyppi mahdollistaa syvän tutkimusaineiston keräämisen sekä 

tuo haastattelijalle liikkumavaraa toteutuksen suhteen. Teemahaastattelussa 

haastattelukysymykset ovat avoimia, ennalta määriteltyjä kysymyksiä, mutta kysymysten 

esittämisjärjestys voi vaihdella haastattelun kulun ja haastattelijan tuntuman mukaan. 

Kysymysten asettelu ja asioiden kuvailu voi myös vaihdella. Tietylle haastateltavalle 

sopimattomat kysymykset voi jättää pois tai vastaavasti voidaan kysyä lisäkysymyksiä. 

(Robson, 2002, p. 270) 
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Haastattelulomakkeiden (Liite 3–6) suunnittelussa tavoitteena oli muodostaa selkeä, 

loogisesti etenevä rakenne haastattelun kululle. Haastattelukysymykset jaoteltiin 

pääteemojen alle liiketoiminnan Canvas-mallia (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

hyödyntäen. Kysymykset muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi ja neutraaleiksi. 

Kvalitatiivisen aineiston lisäksi haluttiin kerätä myös kvantitatiivista aineistoa, minkä 

vuoksi valmisteltiin myös lyhyt kyselylomake (Liite 7) haastattelutilanteessa täytettäväksi. 

  

5.3.2 Liiketoiminnan Canvas-malli 

Haastattelulomakkeiden rakenteessa hyödynnettiin liiketoiminnan Canvas-mallia, jota 

voidaan hyödyntää yrityksen liiketoimintalogiikan analysointiin ja parantamiseen, 

strategian, organisaation ja teknologian yhteensovittamiseen sekä innovaatioiden 

edistämiseen, tulevaisuuteen varautumiseen ja liiketoiminnan patentoimiseen (Osterwalder, 

2004). Canvas-mallin avulla voidaan kuvata yrityksen liiketoiminnan yhdeksän 

komponenttia: asiakassegmentit, arvolupaus, jakelukanavat, asiakassuhteet, tulovirrat, 

avainresurssit, avainaktiviteetit, pääkumppanit ja kustannusrakenne (Osterwalder & 

Pigneur, 2010, pp. 138-139).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 10  Liiketoiminnan Canvas-malli (mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Asukaspalveluiden tuottamiseen kehitettävän liiketoimintamallin osalta asukaspalveluiden 

asiakkaat eli asukkaat ovat kriittisessä roolissa, sillä kaikki liiketoimintamallin elementit 

linkittyvät asiakassegmentteihin ja heidän tarpeidensa täyttämiseen. Canvas-mallissa 

määritellään, millaisille asiakasryhmille tuotetta tai palvelua tarjotaan. Arvolupaus voi 

liittyä joko jonkin asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen tai jonkin ongelman ratkaisemiseen. 

Mikäli asiakassegmenttejä on useita, määritellään myös mitä palveluita tai tuotteita 

tarjotaan kullekin asiakassegmentille. Yrityksen tulee määritellä kanavat, joiden kautta 

tehdään asiakkaat tietoiseksi tuotteen tai palvelun olemassaolosta sekä autetaan heitä 

arvioimaan annettua arvolupausta. Lisäksi valitaan kanavat, joiden kautta asiakas voi ostaa 

tuotteen tai palvelun ja joiden kautta tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle. 

Asiakassuhteen ylläpitämiseen voi sisältyä henkilökohtaisen avustuksen tarjoaminen, 

automatisoidut palvelut, mahdollisuus palautteen antamiseen sekä käyttäjien yhteisöt, 
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joissa jaetaan tietoa tuotteista ja kokemuksista ja joissa asiakkaat voivat kokea 

yhteisöllisyyden tunnetta. (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 20-23, 26-29) 

 

Asiakassegmenttien, arvolupausten, jakelukanavien sekä asiakassuhteiden määrittämisen 

jälkeen Canvas-mallissa keskitytään yrityksen ansaintalogiikkaan. Liiketoimintamalliin voi 

liittyä kaksi erilaista tulovirtaa: kertaluontoiset transaktiotulot sekä jaksolliset tulot, jotka 

liittyvät joko arvolupauksen täyttämiseen tai oston jälkeiseen asiakastukeen. Yrityksen 

ansaintalogiikka voi perustua kiinteään tai dynaamiseen hinnoitteluun, ja kokonaistulot 

voivat muodostua asiakkailta, yhteistyökumppaneilta tai molemmilta kerättäviin 

palkkioihin. Olennaista on määritellä tulovirtojen muodostamat kokonaistulot. 

Liiketoimintamallia rakennettaessa on pohdittava, kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan tarjotusta arvolupauksesta. (Osterwalder & Pigneur, 2010, pp. 30-31) 

 

Arvolupauksen tuottaminen asiakkaalle vaatii monenlaisia aineellisia, älyllisiä ja 

taloudellisia resursseja sekä henkilöstöresursseja. Yritys tarvitsee monenlaisia resursseja ja 

aktiviteetteja, joiden avulla arvolupaus voidaan tuottaa asiakkaalle. Aktiviteetit voidaan 

jakaa kolmeen ryhmään: tuotanto, ongelmanratkaisu sekä verkot ja alustat. Yrityksen 

omien resurssien ja aktiviteettien lisäksi liiketoimintamallin toteuttaminen vaatii 

pääkumppanien ja -alihankkijoiden valitsemista. Kumppanuus voi liittyä strategisen 

yhteistyön luomiseen muiden yritysten kanssa, yhteishankkeeseen, tai luotettavien 

alihankintasuhteiden luomiseen. Lopuksi analysoidaan liiketoimintamallin 

kustannusrakennetta, jolla tarkoitetaan kaikkia liiketoimintamallin toteuttamisessa 

aiheutuvia kustannuksia. Erityisen tärkeää on tunnistaa yritykselle kalleimmat aktiviteetit 

ja resurssit. Kustannusrakenne voi olla kustannuslähtöinen, arvolähtöinen, kiinteä, 

muuttuva, massatuotannon tai keskittämisen etuihin perustuva. (Osterwalder & Pigneur, 

2010, pp. 34-41) 

 

5.3.3 Haastatteluiden toteuttaminen 

Haastatteluja toteutettiin yhteensä 21 kappaletta. Haastattelut toteutettiin maaliskuun 2013 

ja tammikuun 2014 välisenä aikana yritysten toimipisteillä sekä tutkimusryhmän tiloissa 

pääkaupunkiseudulla. Haastateltaviksi ryhmiksi valittiin kiinteistönomistajat, 

isännöintiyritykset, kiinteistöhuoltoliikkeet sekä kotipalveluyritykset (Liite 1–2). 

Tavoitteena oli moniulotteisen kokonaiskuvan muodostaminen asukaspalveluiden 

nykyisistä tarjontamalleista sekä tarjontamalleihin liittyvistä haasteista ja 

menestystekijöistä neljän eri toimijan näkökulmasta (Kuva 11). Haasteltaviksi valittiin 

sekä valtakunnallisesti toimivia yrityksiä että pääkaupunkiseudulla merkittäviä toimijoita.  
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Kuva 11 Haastatteluiden perusteella muodostettava kokonaisnäkemys asukaspalveluiden tarjonnasta  

Haastatteluissa keskeisinä teemoina olivat 

 asumisliiketoiminnan trendit ja menestystekijät 

 asukaspalveluiden kysyntä ja merkitys asukkaille, keskeiset asukasryhmät ja 

asukasryhmien palvelutarpeet 

 asukaspalveluiden tarjontamallit sekä niihin liittyvät asiakaskanavat, resurssit, kriittiset 

tehtävät ja ansaintamallit 

 toimijoiden roolit tarjonnan kehittämisessä 

 asukaspalveluiden haasteet ja menestystekijät. 

 

Haastattelutilanteessa täytettäväksi annetussa haastattelulomakkeessa kysyttiin, miten 

haastateltava uskoo asukaspalveluiden kysynnän kehittyvän. Lisäksi tiedusteltiin, miten 

tärkeää erilaisten asukaspalveluiden tuottaminen asukkaille on. Tärkeydellä ei kuitenkaan 

tässä yhteydessä viitannut siihen, että kyseisen toimijan tuottaa itse kyseinen palvelun. 
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6 Tutkimustulokset 

6.1 Kiinteistönomistajat 

6.1.1 Asumisen muutostrendit ja asumisliiketoiminnan menestystekijät 

Asumisen muutostrendit muokkaavat asumisliiketoimintaa ja vaikuttavat siten myös 

asumisliiketoiminnan menestystekijöihin. Kiinteistönomistajien mukaan merkittävin 

asumisen muutostrendi on väestön ikääntyminen, jonka vaikutusten uskottiin voimistuvan 

asumisliiketoiminnassa tulevina vuosina. Muita haastatteluissa mainittuja muutostrendejä 

ovat 

 elämäntyylin vaikutus asumismuodon valintaan  

 asumismuodon vaihto omistusasunnosta asumisoikeusasuntoon eläkepäivien 

lähestyessä  

 asukaspalveluiden roolin kasvu asukkaiden varallisuuden ja vaatimustason kasvaessa 

 elämyksellisyys asumisessa 

 uusien palvelukonseptien ja -innovaatioiden kehittyminen ja niiden muodostuminen 

erottautumis- ja kilpailutekijöiksi asumisliiketoiminnassa 

 ympäristö- ja energia-asioiden korostuminen. 

 

Elämäntyylin vaikutus asumismuodon valintaan vuoksi nähtiin kasvavana trendinä. Asukas 

saattaa valita vuokra-asunnon sen joustavuuden vuoksi, vaikka tulot riittäisivät 

omistusasunnon ostamiseen. Haastatteluissa mainittiin, että monet iäkkäämmät 

omistusasunnon omistajat ovat myyneet omistusasuntonsa ja muuttaneet 

asumisoikeusasuntoon ja, jolloin asuminen helpottuu ja vapautetaan käyttöpääomaa 

eläkepäivien ajaksi. Asumisen elämyksellisyyden uskottiin korostuvan, jolloin asukkaat 

toivovat asumiselta yksilöllisiä ratkaisuja niin tilojen kuin palveluiden osalta.  

 

6.1.2 Asukaspalveluiden kysyntä ja asiakasryhmät  

Asukaspalveluiden kysyntää ja merkitystä asukkaille oli tutkinut ainoastaan yksi 

haastatelluista omistajista. Teetetyt asukastyytyväisyyskyselyt liittyivät pääosin asuntojen 

ja talojen fyysisten ominaisuuksien sekä kiinteistönhoito- ja isännöintipalveluiden laadun 

selvittämiseen. Asukkailta välittyneet kehitysehdotukset liittyivät enimmäkseen pihan 

viihtyisyyden tai yhteistilojen siisteyden tai asunnon varustetason parantamiseen. 

Asukaspalveluille uskottiin olevan tällä hetkellä ainakin jonkin verran kysyntää. 

Enemmistö omistajista uskoi, että asukaspalveluiden kysyntä kasvaa seuraavien viiden 

vuoden sisällä vain hieman (Kuva 12).  

 

 
Kuva 12 Kiinteistönomistajien näkemys asukaspalveluiden kysynnän kehittymisestä 
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Väestön ikääntymistä pidettiin merkittävimpänä tekijänä asukaspalveluiden kysynnän 

kasvuun. Asennemuutokset, palveluiden ostamisen hyväksyttävyys ja niiden käyttöön 

tottuminen koettiin asukaspalveluiden käyttöä lisääviä tekijöinä. Asukkaiden vaatimusten 

ja varallisuustason nousu sekä vapaa-ajan tarpeen ja arvostuksen nousun koettiin 

vaikuttavan positiivisesti palveluiden kysyntään. Kysyntää ja käyttöä rajoittavina tekijöinä 

pidettiin ostovoiman tai maksuhalukkuuden puutetta, itse tekemisen kulttuuria, sekä 

epävarmuutta palveluiden ostamisen hyväksyttävyydestä, minkä vuoksi asukkaille saattaa 

olla korkea kynnys asukaspalveluiden ostoon. Taloustilanteen sekä 

kotitalousvähennysperusteiden muutoksilla uskottiin olevan selkeä vaikutus 

asukaspalveluiden käyttöön. Omistajien (N=5) mukaan tärkeimpiä asukaspalveluita 

(asteikolla 1–5) ovat kodin pienet korjaukset (keskiarvo 4,2), siivouspalvelut (3,8), 

remonttipalvelut (3,8), kodinkoneiden asennus ja huolto (3,6) sekä hoiva- ja hoitotyö (3,4) 

(Taulukko 4).  

 
Taulukko 4 Asukaspalveluiden tärkeys kiinteistönomistajien mielestä  

Pienet korjaukset: taulujen kiinnitys, 

lampunvaihto, huonekalujen kokoaminen 
4,2 

Siivouspalvelut 3,8 

Remonttipalvelut 3,8 

Kodinkoneiden asennus ja huolto 3,6 

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, lapset) 3,4 

ATK-apu ja asennukset 3,2 

Ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus 3 

Kerho- tai harrastustila 3 

Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,8 

Lemmikin hoito 2,8 

Kuljetuspalvelut 2,8 

Ateriapalvelu 2,6 

Terveydenhoitopalvelut 2,4 

Sisustussuunnittelu 2,4 

 

Omistajien mielestä asukasryhmien palvelutarpeet poikkeavat toisistaan. Ikääntyneitä 

asukkaita pidettiin keskeisimpänä kohderyhmänä, jolla on paljon toimintakyvyn 

alenemiseen liittyviä palvelutarpeita. Ikääntyneiden asukaspalvelutarpeista huolehtimista 

pidettiin tärkeänä, koska ikääntyneiden osuus asukkaista on suuri.  Erään omistajan 

vuokralaisista joka kolmas on vähintään 55-vuotias.  Asumisoikeusasunnoissa yli 55-

vuotiaiden osuus on kasvanut, sillä tällä asukasryhmällä ei ole tulorajoja, jotka 

rajoittaisivat asumisoikeusasunnon hankkimista. Vaikka itse tekemisen kulttuuri vallitsee 

vielä vanhemman sukupolven keskuudessa, eläkkeelle jäävillä uskottiin olevan enemmän 

varallisuutta ja myös halukkuutta ostaa palveluita kuin nykyisillä eläkeläisillä. 

 

Opiskelijoille ja nuorille on omistajien mukaan vaikea löytää asukaspalveluita, joista he 

olisivat valmiita maksamaan. Lapsiperheiden palvelutarpeet liittyvät arkipäivän haasteisiin, 

kuten arkipäivän askareiden hoitamiseen, ajan riittämättömyyteen ja vanhempien vapaa-

ajan vähäisyyteen. Erään omistajan mukaan tyytyväisin asukasryhmä ovat nuoret, kun taas 

tyytymättömimpiä ovat keski-ikäiset asukkaat sekä yksinhuoltajat, joiden tyytyväisyyttä 

parantamiseen asukaspalveluiden lisääminen voisi olla eräs mahdollinen keino. 

Ostovoiman perusteella potentiaalisimpina asukaspalveluiden käyttäjinä pidettiin 
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asumisoikeusasunnoissa tai osakehuoneistoissa asuvia ja vähiten potentiaalisimpina 

korkotuetuissa vuokra-asunnoissa asuvia. Asukaspalveluiden ostajankunnan epäiltiin 

olevan todellisuudessa suhteellisen pieni ja monia asukaspalvelutarpeita pidettiin 

kertaluonteisina.  

 

6.1.3 Nykyinen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa 

Haastateltujen omistajien asukaspalveluiden tarjonta oli organisoitu joko sisäisellä 

isännöintimallilla, ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon mallilla tai näiden 

yhdistelmänä paikkakuntakohtaisesti. Valtaosa omistajista isännöi kohteitaan omalla 

organisaatiollaan ainakin pääkaupunkiseudulla tai jopa valtakunnallisesti. Yksi omistajista 

oli ulkoistanut isännöinnin kokonaan isännöintiyritykselle. Kiinteistönhuolto oli kaikilla 

omistajilla ulkoistettu palveluntuottajille. Useimmat omistajista kilpailuttivat 

kiinteistöhuollon alueellisina kokonaisuuksina selkeitä sopimuskokonaisuuksia tavoitellen. 

Kiinteistönhuollon ja siivouksen kilpailuttaminen erillisinä kokonaisuuksina on 

haastatteluiden perusteella yleistyvä toimintatapa kiinteistönomistajien keskuudessa. 

Ainoastaan yksi omistaja oli sisällyttänyt asukaspalvelut osaksi kiinteistöhuollon 

tarjouspyyntöä tavoitteenaan muodostaa monipuolisia palvelukonsepteja osana 

kiinteistöhuollon ja -siivouksen sopimuskokonaisuuksia.  

Tyypillisesti omistajien tarjoamia asukaspalveluita ovat asuinrakennusten yhteistilat, kuten 

kerhotila, yhteissauna sekä pyykinpesu- ja kuivaustilat. Uusi tilaratkaisuihin liittyvä 

asukaspalvelu on Suurpellon uusissa asuinrakennuksissa standardina oleva palvelueteinen, 

johon asukkaat voivat tilata esimerkiksi ruokaostoksia lukittavaan, lämpöeristettyyn 

kaappiin. Asukasdemokratiaa ja asukastoimintaa pidettiin tärkeinä asukkaiden 

tyytyväisyyttä ja yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä. Omistajat ilmoittivat tukevansa 

määrärahoilla asukkaiden itse järjestämiä asukaspalveluita, kuten talkoita ja yhteistiloissa 

järjestettävää kerhotoimintaa. Tällöin asukaspalveluiden järjestäminen on kuitenkin 

asukkaiden oman aktiivisuuden varassa. Omistajilla on myös asukasetujärjestelmiä, joiden 

kautta joidenkin asukaspalveluiden tilaaminen on mahdollista. Tällaisia palveluita ovat 

esimerkiksi maalauspaketti omatoimista seinien maalausta varten, laajakaistayhteys sekä 

kotisiivous tai muuttopalvelu alennettuun hintaan. Asukaspalveluihin ei ollut aktiivisesti 

haettu kumppaneita lukuun ottamatta yhtä omistajaa, jonka tavoitteena oli lisätä 

asukaspalveluiden hankintaa asukkaille.  

Senioriasumiskohteissa omistajien rooli asukaspalveluiden hankinnassa oli merkittävämpi. 

Senioritaloihin oli järjestetty taloemäntä tai palveluohjaaja jonka tehtävänä on muun 

muassa ohjata ja tukea asukkaita terveyteen liittyvissä asioissa sekä järjestää asukkaille 

pienimuotoista viriketoimintaa. Tyypillisesti taloemännän tai palveluohjaajan kustannukset 

on jyvitetty vuokraan tai vastikkeeseen, mutta muilta osin asukkaat tekevät itsenäisesti 

sopimukset senioritalossa operoivan palveluntuottajan kanssa haluamistaan 

asukaspalveluista. Palveluntuottajien kanssa tehdyt raamisopimukset mahdollistavat 

esimerkiksi terveydenhoito-, turvallisuus-, ravintola- ja harrastepalveluiden saatavuuden 

asukkaille. Erään omistajan kohteessa asukasvalintaa ei ollut rajoitettu ikäihmisiin, vaikka 

talossa toimi taloemäntä. Taloemännän palvelut oli kuitenkin edelleen suunnattu vain 

senioriasukkaille. Jatkossa taloemäntä voisi tuottaa palveluita myös muille asukasryhmille, 

kuten lastenhoitopalveluita lapsiperheille.  
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6.1.4 Rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä 

Omistajalle mahdollinen rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä on 

haastattelutulosten mukaan asukaspalveluiden hankkiminen ja johtaminen. 

Asukaspalveluiden liittämistä osaksi kiinteistöhuollon ja -siivouksen tarjouspyyntöä 

pidettiin mahdollisena toimintamallina. Omistaja voisi jatkossa myös neuvoa asukkaita 

aktiivisemmin kotitalousvähennyksen käytössä. Ulkoistetun isännöinnin mallissa 

asukaspalveluiden tarjonnan kehittäminen toimii luontaisesti yhteistyössä 

isännöintipalveluiden tuottajan kanssa, jolloin asukaspalveluiden hankinta olisi isännöinnin 

tehtävänä. Toisaalta osa haastatelluista piti omistajan roolia asukaspalveluiden tarjonnan 

kehittämisessä lähinnä puitteiden tarjoajana kuin aktiivisena asukaspalveluiden hankkijana 

ja palveluverkoston johtajana. Korkotuetussa asumisessa lainsäädännön (ARA, 2014) 

nähtiin rajoittavan omistajan mahdollisuuksia toimia palvelukoordinaattorina.  

 

Internet nähtiin keskeisenä kanavana asukaspalveluiden tarjoamiseen. Omistajan 

suosittelemien palveluntuottajien listaamiseen kotisivuilla tai intranetissä pidettiin 

mahdollisena ratkaisuna. Asukkaille tarjottavat asukasedut olivat jo monilla omistajilla nyt 

listattuina kotisivuilla. Omistajat pyrkivät lisäämään asukkaiden sähköisiä itsepalveluita, 

jolloin asukaspalvelutarjonnan integrointi samaan tapaan olisi luonnollista. Erään 

omistajan asukkaista neljäsosa ei käytä internetiä, jolloin sähköisen palveluportaalin kautta 

tarjotut asukaspalvelut eivät välttämättä tavoita heitä. Valtaosa omistajista piti 

asukaspalveluvaihdetta liian paljon resursseja vaativana tilauskanavana. 

 

Asukaspalveluiden tarjoaminen vaatii omistajalta pitkää valmisteluajanjaksoa. Omistajat 

hakevat toiminnassaan valtakunnallisia kumppaneita ja palvelun standardisointia, jotta 

palveluiden saatavuudessa tai tasossa ei esiintyisi paikkakuntakohtaisia eroja. 

Asukaspalvelut pitäisi pystyä järjestämään kattavasti kaikissa kohteissa, sillä alueelliset 

erot aiheuttavat tyytymättömyyttä asukkaissa. Koska asukaspalveluiden tuottajat ovat usein 

alueellisia toimijoita, asukaspalveluiden tarjonnan valtakunnallista yhtenäistämistä 

pidettiin haasteena. Osa omistajista oli sitä mieltä, ettei tarvittavia resursseja 

asukaspalveluiden järjestämiseen löydy.  

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että omistajan tärkein motivaatio asukaspalveluiden 

hallinnointiin on asukastyytyväisyyden lisääminen ja siten vuokrasuhteiden pidentäminen 

eikä niinkään asukaspalveluiden hankinnasta saatava ansainta. Palveluntuottajilta perittävä 

palveluverkoston liittymismaksu olisi kuitenkin periaatteessa mahdollinen ansaintamalli. 

Palveluvuokran tai palkkion periminen asukaspalveluista ARA-asuntokannassa ei 

kuitenkaan olisi mahdollista omistajan toimia rajoittavan lainsäädännön vuoksi (ARA, 

2014). Palveluvuokran epäiltiin seniorikohteita lukuun ottamatta olevan mahdoton malli, 

sillä homogeenistä kysyntää ei ole riittävästi. Omistajien mielestä asukkaiden tarpeet 

taloyhtiössä poikkeavat toisistaan niin paljon, ettei palveluvuokran periminen olisi 

oikeudenmukaista, vaan ainoastaan palveluiden käyttäjien tulisi maksaa palvelusta.  

 

6.1.5 Tarjonnan kehittämisen haasteet ja menestystekijät 

Asukkaiden asenteet ja huonon taloustilanteen aiheuttama heikko ostovoima sekä liian 

korkeat palveluiden hinnat asukkaiden maksuhalukkuuteen nähden lueteltiin 

asukaspalvelutarjonnan kehittämisen haasteiksi. Asukaspalveluiden tarjontamallien 

haasteena pidettiin helposti liian korkeaksi nouseva palvelun hintaa, mikäli 

asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy useampi osapuoli. Omistajat epäilivät sekä omien 
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että muiden toimijoiden kehitysresurssien riittävyyttä. Vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa 

asukkaiden mahdollisuuksia hyödyntää asukaspalveluita pidettiin rajallisena, sillä moni 

omistusasumisen puolella oleva asukaspalvelutarve on vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa 

katettu omistajan puolesta tai niiden suorittamisesta vastaa omistaja asukkaan 

kustannuksella. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi jääkaapin korjaus ja vaihto tai 

kiinteiden kalusteiden korjaus.  

 

Menestystekijänä pidettiin isojen toimijoiden yhteistyötä ja sitä kautta saavutettavia 

mittakaavaetuja. Yleistä tietoisuutta voidaan omistajien mukaan lisätä markkinoinnilla 

sekä kotitalousvähennyksen käytöstä tiedottamisella. Erään haastateltavan mukaan 

lisäpalveluiden tuottaminen vaatisi julkista tukea. Useampi haastateltava oli sitä mieltä, 

että kiinteistöalalle tarvittaisiin uudenlaista ajattelua ja uuden tyyppisiä yrityksiä ja 

innovaatioita, jotka ravistelisivat alan vanhoja rakenteita ja ajattelumalleja. Myös 

oikeanlaisilla suunnitteluratkaisuilla, kuten palvelueteisillä, uskottiin olevan myönteistä 

vaikutusta palvelutarjonnan kehittämiseen.  

 

6.2 Isännöintiyritykset 

6.2.1 Asumisen muutostrendit ja asumisliiketoiminnan menestystekijät 

Isännöintiyritykset tunnistivat kiinteistönomistajien tavoin monenlaisia asumisen 

muutostrendejä, jotka vaikuttavat asumisliiketoiminnan toimijoiden menestymiseen 

tulevaisuudessa. Isännöitsijöiden tunnistamat asumisen muutostrendit ovat monilta osin 

yhteneväisiä kiinteistönomistajien vastausten kanssa. Isännöintiyritysten mukaan 

asumisliiketoiminnassa menestymiseen vaikuttavia tulevaisuuden muutostrendejä ovat 

 väestön ikääntyminen  

 asumisen vaatimustason nousu varallisuuden kasvun vuoksi 

 asumisratkaisujen joustavuus  

 huoneistokokojen pienentyminen etenkin pääkaupunkiseudulla 

 asumisen muuttuminen kohti elämystaloutta 

 asukaspalveluiden rooli korostuminen asumisessa 

 asukaspalveluiden hallinnointi isännöintiyritysten kilpailutekijänä  

 asukaspalveluiden kysynnän kasvu tietoisuuden parantuessa 

 asukaspalveluiden palveluvalikoiman laajentuminen. 

 

Väestön ikääntymisen uskottiin tuovan monenlaisia muutoksia asumisliiketoimintaan ja 

isännöintialalle, mutta tällä hetkellä näkyviä muutoksia ei taloyhtiön hallitusten 

vanhenemisen ja vanhoihin taloihin rakennettavien hissien lisäksi ollut havaittavista. 

Yksinasujien lisääntyessä huoneistokokojen uskottiin pienentyvän etenkin 

pääkaupunkiseudulla. Ongelmallisena pidettiin, että nykyiset huoneistokoot ja 

kaavamääräykset eivät vastaa kotitalouksien koon myötä pienentyvää tilatarvetta. 

Asukaspalveluiden markkinoiden uskottiin kasvavan jatkossa palveluvalikoiman 

laajentuessa ja asukkaiden tietoisuuden parantuessa.  

 

6.2.2 Asukaspalveluiden kysyntä ja asiakasryhmät  

Isännöintiyrityksillä oli toisistaan eroavia kokemuksia asukaspalvelutarpeiden 

välittymisestä asukkaiden suunnalta. Osan mielestä asukkaiden suunnalta välittyy kysyntää 

asukaspalveluille, kun taas toiset eivät olleet havainneet selkeää kysyntää. Asukasryhmillä 

nähtiin olevan erilaisia palvelutarpeita, vaikka esimerkiksi remonttipalveluita, kodin pieniä 
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korjauksia ja siivouspalveluita pidettiin tarpeellisina monille asukasryhmille. Ikääntyvät 

nähtiin tärkeänä asukasryhmänä, joiden kotona asumista voidaan tukea asukaspalveluilla. 

Työikäisillä epäsäännöllinen työnteko ja sen ympärivuorokautisuus teknologian kehityksen 

myötä on lisännyt vapaa-ajan arvostusta, mikä nähtiin asukaspalveluiden kysyntää 

lisäävänä tekijänä. Lapsiperheillä uskottiin olevan kysyntää esimerkiksi arjen kiireitä 

helpottaville kotisiivoukselle, lastenhoitopalveluille sekä remontti- ja korjauspalveluille.  

 

Tulotaso nähtiin vaikuttavan merkittävästi asukaspalveluiden käyttöön. Helsingin 

kantakaupungin asukkaat, jotka omistavat arvoasuntoja ja joiden varallisuus, ja 

koulutustaso ovat keskiarvoa korkeampia, ovat valmiita maksamaan asumisen 

viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja sujuvuudesta. Tämä näkyy jo isännöinnin 

peruspalveluiden hinnoittelussa. Kynnys asukaspalveluiden ostoon ei ole heille korkea, 

mikäli asukaspalvelut ovat laadukkaita ja luotettavia sekä helposti saatavilla ja vaivattomia 

käyttää. Tuetussa asumisessa ei omistajien mukaan sen sijaan löydy ostovoimaa 

asukaspalveluiden käyttöön ilman yhteiskunnan tukea.  

 
Taulukko 5 Asukaspalveluiden tärkeys isännöintiyritysten mukaan  

Remonttipalvelut 4,7 
Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, lapset) 4,3 
Pienet korjaukset: taulujen kiinnitys, 

lampunvaihto, huonekalujen kokoaminen 
4,3 

ATK-apu ja asennukset 4,2 
Siivouspalvelut 4,0 
Ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus 4,0 
Kodinkoneiden asennus ja huolto 4,0 
Ateriapalvelu 3,7 
Kuljetuspalvelut 3,5 
Kerho- tai harrastustila 3,5 
Terveydenhoitopalvelut 3,0 
Lemmikin hoito 3,0 
Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,8 
Sisustussuunnittelu 2,7 
 

Isännöitsijöiden (N=6) mukaan keskiarvoltaan tärkeisiin (4) palveluihin ylsi seitsemän 

listatuista palveluista ja melko tärkeisiin (3) 12 palvelua. Kolme tärkeintä asukaspalvelua 

ovat isännöintiyritysten mielestä remonttipalvelut (4,67), hoiva- ja hoitotyö (4,33) sekä 

kodin pienet korjaukset (4,33) (Taulukko 5). Kiinteistönomistajiin verrattuna isännöitsijät 

pitivät asukaspalveluiden tuottamista asukkaille selvästi tärkeämpänä.  
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Kuva 13 Isännöintiyritysten näkemys asukaspalveluiden kysynnän kehittymisestä 

Enemmistö haastateltavista uskoi asukaspalveluiden kysynnän kasvavan merkittävästi 

seuraavan viiden vuoden aikana (Kuva 13). Kattavampi tieto asukaspalveluiden kysynnästä 

ja potentiaalisesta käyttövolyymista rohkaisisi isännöintiyrityksiä kehittämään 

asukaspalveluiden tarjontamalleja. Merkittävänä asukaspalveluiden käyttöä lisäävänä 

tekijänä pidettiin väestön ikääntymistä. Muita kysynnän kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat 

isännöintiyritysten mukaan tietoisuuden lisääntyminen palveluiden saatavuudesta ja 

palveluiden ostokulttuurin voimistuminen, varallisuuden kasvu sekä uusavuttomuuden 

lisääntyminen. Pääkaupunkiseudulla palvelukulttuuria pidettiin vahvempana kuin muualla 

Suomessa, jolloin asukaspalveluiden kysynnänkin uskottiin olevan pääkaupunkiseudulla 

suurempi.  Yrityksiltä ostettavien asukaspalveluiden määrää vähentävät sukulaisten ja 

tuttavien apu, jonka uskottiin tyydyttävän paljon asukaspalvelutarpeista. 

 

6.2.3 Nykyinen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa 

Valtaosalla isännöintiyrityksistä nykyiset asukaspalvelut rajoittuvat sauna-, pesula- ja 

autopaikkalistojen hallintaan, talkoiden organisointiin sekä asukkaiden tiedottamiseen. 

Eräs yritys oli kuitenkin osana hankintapalveluita kilpailuttanut myös asukaspalveluita 

taloyhtiön sähköisen portaalin kautta tilattavaksi. Portaalin kautta asukas voi lähettää 

yhteydenottopyynnön palveluntuottajalle, joka tuottaa palvelun asukkaalle 

isännöintiyrityksen neuvottelemalla hinnalla. Tällä hetkellä portaalin  kautta tilattavissa 

olevat asukaspalvelut rajoittuivat kuitenkin pääosin remonttipalveluihin.  

 

Toisella isännöintiyrityksellä oli tavoitteena aloittaa asukaspalveluiden hankinta ja 

johtaminen. Isännöintiyrityksen roolina olisi tällöin luotettavien palveluntuottajien 

valitseminen, raamisopimusten neuvottelu, palveluiden välittäminen asukkaille sähköisen 

käyttöliittymän kautta ensin mainosbannerissa ja myöhemmin palveluhakemistossa sekä 

palveluiden laadunvalvonta. Lisäksi eräässä yrityksessä asukaspalveluiden tarjontaa oli 

kehitetty kauppakeskushankkeiden yhteydessä isännöintitoimen ulkopuolella. Näissä 

hankkeissa tavoitteena oli ollut laajentaa kauppakeskuksissa tarjottavia palveluita myös 

läheisen asumisen piiriin.  

 

Haastatteluiden mukaan isännöintiyritykset pitävät asukaspalveluiden tuottamista 

asukkaille erittäin tärkeänä. Isännöintiyritysten nykyinen rooli asukaspalveluiden 

hankinnassa tai johtamisessa on kuitenkin tällä hetkellä vähäinen. Isännöintiyritysten 

asukaspalveluita kohtaan osoittaman kiinnostuksen sekä isännöintiyrityksissä 

käynnistyneiden  ensimmäisten kokeiluhankkeiden perusteella isännöintiyritysten roolin 

asukaspalveluiden tarjonnassa voidaan olettaa lisääntyvän. 
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6.2.4 Rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä 

Isännöintiyritykselle mahdollinen rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä on 

haastatteluiden mukaan asukaspalveluiden hankinta ja johtaminen. Isännöintiyritys olisi 

myös palveluntuottajille hyvä kontakti taloyhtiöiden asukasmassan saavuttamiseen. 

Isännöitsijän sijaan vastuun asukaspalveluiden hallinnoinnista voisi ottaa 

isännöintiyrityksen keskitetty hankintapalvelu. Isännöinnin hankintatoimen kautta 

laatutestattujen yritysten uskottiin myös tuovan luottamusta palveluntuottajan ja asukkaan 

välille. Isännöintiyrityksen keskitetysti kilpailuttamia ja tarjoamia palveluita voitaisiin 

kehittää tarpeen ja kysynnän mukaan.  

 

Moni haastateltava piti asukaspalveluiden hankintaa ja johtamista omassa yrityksessä 

mahdollisena ja monissa yrityksissä asiaa olikin jo mietitty. Osa isännöintiyrityksistä näki 

kuitenkin, että uusien tarjontamallien kehittäminen vaatii selkeämpää signaalia 

asukaspalveluiden tarpeellisuudesta taloyhtiöiden suunnalta, jotta tarjontamallien 

kehittämiseen ryhdyttäisiin. Valtaosa yrityksistä uskoi, että asukaspalveluiden hallinnointi 

tulee olemaan kilpailutekijä ainakin suuremmille isännöintiyrityksille ja mahdollisuus 

lisätienesteihin tulevaisuudessa. Isännöinnin alalla vallitsee kuitenkin myös mielipiteitä, 

joiden mukaan asukaspalveluiden hallinnointi ei kuulu isännöitsijän tehtäviin. 

Asukaspalveluita jo hallinnoivat tai sitä suunnittelevat suhtautuivat asukaspalveluiden 

markkinoihin muita positiivisemmin ja tunnistivat enemmän mahdollisuuksia isännöitsijän 

laajempaan rooliin liittyen. 

 

Sähköiset työkalut ovat haasteltavien mukaan merkittävästi lisänneet isännöitsijän 

mahdollisuuksia hallinnoida asukaspalveluita. Sähköisellä tilauslomakkeella tai 

yhteydenottopyynnöllä asukkaan palvelupyyntö välittyy suoraan palveluntuottajalle, 

jolloin palveluiden tilaus- ja toimitusketju ei vaadi isännöitsijältä juurikaan resursseja. 

Myös laskutus tulisi isännöintiyritysten mielestä hoitaa mieluiten palveluntuottajan ja 

asukkaan välillä. Kaikilla haastateltavilla yrityksillä on käytössä jonkinlainen sähköinen 

käyttöliittymä, jonka kautta asukas saa tietoa asumiseen ja taloyhtiöön liittyvistä asioista. 

Asukaspalveluiden integroiminen samalle sivustolle olisi haastateltavien mukaan 

mahdollista. Isännöintiyrityksen palveluprosessin kriittiset tehtävät liittyvät 

asukaspalveluiden hinnan, laadun ja palveluntuottajien luotettavuuden arviointiin sekä 

tarvittaessa huonosti suoriutuneiden palveluntuottajien poistamiseen palveluverkostosta. 

Isännöintiyrityksen on pidettävä yllä reklamointi- ja palautejärjestelmää, jotta asukkaiden 

palvelukokemuksista saadaan tietoa. Koska isännöintiyrityksillä on kokemusta vain 

taloyhtiön teknisten palveluiden hankinnasta, asukaspalveluiden hankinta vaatii 

isännöintiyrityksiltä perehtymistä uudenlaisiin palveluntuottajiin, kuten koti- ja 

hoivapalveluyrityksiin.  

 

Asukaspalveluiden hallinnoinnin tulisi olla kannattavaa liiketoimintaa 

isännöintiyritykselle. Ansaintamallin läpinäkyvyyttä asunto-osakeyhtiön suuntaan pidettiin 

erittäin tärkeänä. Isännöintiyritykselle mahdollisia ansaintamalleja ovat palveluntuottajilta 

veloitettava palveluverkoston liittymismaksu tai hankintapalkkio myydyistä palveluista. 

Osa haastateltavista piti palveluntuottajalta perittävään maksuun perustuvia 

ansaintamalleja ongelmallisena ja taloyhtiön suuntaan intressiristiriitoja aiheuttavina.  

Asukaspalveluiden hallinnointi voisi vaihtoehtoisesti olla taloyhtiön tilaama lisäpalvelu, 

josta taloyhtiö maksaisi isännöitsijälle. Kannattavuuden saavuttaminen vaatii 

isännöintiyritysten mukaan asukaspalveluiden hankinnan ja johtamisen keskittämistä 

riittävän suurelle asukasmassalle eli esimerkiksi tietyn kiinteistönomistajan kohteisiin tai 
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useampaan taloyhtiöön. Yhdessä taloyhtiössä ei uskottu olevan riittävästi kysyntää 

kannattavan tarjontamallin luomiseksi. Riittävä asukasmassa on kriittinen paitsi 

isännöintiyrityksen taloudellisen kannattavuuden myös asukaspalvelun hinnan kannalta. 

Mikäli tarjontamallin asukasmassa on riittävä, asukaspalveluiden hinta ei 

isännöintiyrityksen palkkionkaan jälkeen nouse korkeaksi, koska palveluntuottaja voi 

laskea palvelunsa hintaa kattavan asiakasverkoston vastineeksi.  

 

6.2.5 Tarjonnan kehittämisen haasteet ja menestystekijät 

Asukaspalveluntarjonnan kehittämisen haasteet isännöintiyrityksen kannalta liittyvät 

vahvasti isännöintialan haasteisiin, joita ovat esimerkiksi vaikeudet houkutella nuoria 

työntekijöitä alalle, isännöinnin alueittainen sirpaloituneisuus sekä kova hintakilpailu. 

Isännöintiyritykset ovat vahvasti kiinni arkipäivän tekemisessä, ja isännöitsijät ovat usein 

ylikuormittuneita, minkä vuoksi kehitystyölle ei ole aikaa ja innovaatioita ei synny. Tällä 

hetkellä vallitseva taloyhtiöiden korjausrakentamisbuumi vie myös paljon isännöitsijöiden 

resursseja. Isännöintialan nähtiin kärsivät myös imago-ongelmista, jolloin laajentaminen 

uusiin tehtäviin on haastavaa. Asukaspalveluiden hallinnoinnin riskinä 

isännöintiyritykselle nähtiin epäonnistumisen ja maineen menettämisen mahdollisuus.  

Haasteena pidettiin myös asukkaiden epäluuloisuutta isännöitsijän uudesta roolista sekä 

ansaintalogiikan läpinäkyvyydestä. Isännöintisopimusten lyhytaikaisuuden nähtiin 

haittaavan pitkäjänteistä kehitystyötä. Asukaspalveluiden kysynnän kannalta haasteina 

pidettiin vanhakantaisia asenteita, palveluiden korkeita hintoja, asukkaiden vaativuutta ja 

korkeaa kuluttajasuojaa. Heikko taloudellinen tilanne ja ihmisten rajalliset taloudelliset 

resurssit saattavat myös hidastaa asukaspalveluiden käytön lisääntymistä.  

 

Isännöitsijäyritykset voisivat jatkossa tuoda selkeämmin esille omaa rooliaan 

asukaspalveluiden hankkijana. Isännöintiyritysten hankintatoimen kehittäminen toisi etuja 

myös asukaspalveluiden hankintaan. Tarjontamallien kehittäminen vaatii 

isännöintiyritysten tukiorganisaatioilta resurssien osoittamista kehitystyöhön. Asunto-

osakeyhtiömallin keventämisellä voitaisiin vapauttaa varoja kokouspalkkioista esimerkiksi 

asukaspalveluiden organisointiin. Asunto-osakeyhtiöiden strategisen ajattelun 

korostaminen sekä aktiivisempi rooli asukaspalveluiden kysyjänä kannustaisi 

isännöintiyrityksiä kehittämään uusia tarjontamalleja. Esimerkiksi useammasta taloyhtiöstä 

muodostuvaa asiakasverkostoa mahdollistaisi kannattavan liiketoiminnan tarjontamallin 

toimijoille sekä edulliset palvelut asukkaille. Laaja asukkaiden keskuudessa teetetty 

asukaspalveluiden tarvekartoitus lisäisi asumisen liiketoiminnan toimijoiden tietoisuutta 

asukaspalveluiden kysynnästä ja auttaisi siten kehittämään asukaspalveluiden 

tarjontamalleja.  

 

6.3 Kiinteistöhuoltoliikkeet 

6.3.1 Liiketoiminnan menestystekijät ja muutostrendit 

Haastateltavilta tiedusteltiin kiinteistöhuollon liiketoiminnan muutostrendejä, uusia 

asiakastarpeita sekä tulevaisuuden menestystekijöitä. Kiinteistöhuollon liiketoiminnassa ei 

havaittu vahvoja muutostrendejä. Viime vuosina tapahtuneet yritysten konsolidoitumiset 

ovat tuoneet kiinteistöhuollon liiketoimintaan yhä suurempia yrityksiä, joilla on yhä 

isommat huoltokokonaisuudet. Kiinteistöhuollon menestystekijöinä mainittiin 

 energiasäästöasiat ja niiden seuraaminen kiinteistönhoidon kenttätyössä 

 kiinteistöhuoltopalveluiden hinta ja laatu 

 optimaalisella kiinteistönpidolla omistajalle saavutetut säästöt 
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 laaja palveluvalikoima sisältäen niin erillistyöt kuin asukaspalvelut. 

 

Kiinteistöhuoltoliikkeet pitivät ensisijaisena menestystekijänä laadukkaiden 

kiinteistöhuoltopalveluiden tarjoamista kohtuullisella hinnalla. Kiinteistönhuollon 

liiketoiminnan kilpailua pidettiin kovana ja kannattavuuden saavuttamista haastavana. 

Optimaalisella kiinteistönpidolla saavutettuja energia- ja kustannussäästöjä pidettiin 

tärkeänä tehtävänä kiinteistöhuoltoliikkeelle.   

 

6.3.2 Asukaspalveluiden kysyntä ja asiakasryhmät  

Kaikki haastateltavat (N=5) uskoivat asukaspalveluiden kysynnän kasvavan merkittävästi 

seuraavan viiden vuoden sisällä (Kuva 14). Väestön ikääntymistä pidettiin tärkeimpänä 

asukaspalveluiden kysyntää lisäävänä tekijänä. Muita asukaspalveluiden kysyntää ja 

käyttöä lisääviä tekijöitä ovat uusavuttomuus, varallisuuden kasvu sekä palveluiden 

ostokulttuurin muuttuminen, minkä vuoksi palveluiden ostaminen on hyväksyttävää. 

Asukaspalvelutarpeita on huoltoliikkeiden mielestä paljon, mutta asukkaat eivät 

välttämättä ole valmiita maksamaan niistä palveluntuottajien pyytämää hintaa. 

Asukaspalveluiden kysyntää vähentävät lisäksi huonot kokemukset esimerkiksi 

remontointipalveluiden tuottajista, asukkaiden heikko ostovoima sekä itse tekemisen 

kulttuuri. Asukaspalveluiden kysyntää yritysten suuntaan hillitsee naapuri- ja sukulaisavun 

sekä pimeän työvoiman käyttö.  

 

 
Kuva 14 Kiinteistöhuoltoliikkeiden näkemys asukaspalveluiden kysynnän kehittymisestä 

Asukasryhmien palvelutarpeet poikkeavat haastateltavien mukaan toisistaan, minkä vuoksi 

asukaspalveluiden tarjonnan tulisi myös tyydyttää erilaisten asukkaiden tarpeita. 

Tärkeimpänä ryhmänä pidettiin vanhuksia, joilla on tarvetta paitsi konkreettiselle 

palvelulle arkipäivästä selviämiseen myös seuranpidolle, sillä vanhusten yksinäisyyttä 

pidettiin kasvavana ongelmana. Koska eläkkeelle jäävien ihmisten varallisuustaso on 

noussut, uskottiin palveluiden ostamiseen olevan käytettävissä enemmän rahaa kuin 

aiemmin. Lapsiperheiden asukaspalvelutarpeiksi nostettiin esimerkiksi perheen vapaa-

aikaa lisäävät siivouspalvelut sekä remonttipalvelut. Asuntoremonttien suosio on kasvanut, 

koska sisustusohjelmat ovat muodissa ja ihmiset kiinnittävät huomioita siihen, miltä koti 

näyttää. Vuokralla asuvien ja opiskelijoiden taloudellisia resursseja asukaspalveluiden 

ostoon pidettiin rajallisina. Asukkaiden tarpeet eivät välttämättä välity huoltoliikkeiden 

suuntaan, koska asukaspalveluita ei ole aktiivisesti markkinoitu eivätkä asukkaat siten osaa 

kääntyä huoltoliikkeen puoleen asukaspalvelutarpeissa. 
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Taulukko 6 Asukaspalveluiden tärkeys kiinteistöhuoltoliikkeiden mukaan 

Remonttipalvelut 4,2 

Pienet korjaukset: taulujen kiinnitys, 

lampunvaihto, huonekalujen kokoaminen 
4 

Siivouspalvelut 3,8 

Kodinkoneiden asennus ja huolto 3,8 

Ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus 3,6 

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, lapset) 3,4 

Terveydenhoitopalvelut 3,4 

Kuljetuspalvelut 3,4 

Ateriapalvelu 3 

Kerho- tai harrastustila 3 

ATK-apu ja asennukset 2,8 

Sisustussuunnittelu 2,4 

Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,2 

Lemmikin hoito 2,2 

 

Tärkeimmiksi asukaspalveluiksi (asteikolla 1–5) kiinteistöhuoltoliikkeet nimesivät 

remonttipalvelut (4,29) kodin pienet korjaustyöt (4), siivouspalvelut (3,8), kodinkoneiden 

asennus ja huolto (3,8) sekä ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus (3,6) (Taulukko 6). 

Vähintään tärkeän (3) arvosanan saaneita palveluita oli kymmenen. Isännöintiyrityksiin 

verrattuna palveluiden saamat arvosanat olivat hieman matalampia, mutta kuitenkin 

kiinteistönomistajien arvosanoja korkeampia. 

 

6.3.3 Asukaspalveluiden nykyinen tarjonta 

Yleinen toimintatapa huoltoliikkeiden keskuudessa on, että asukkaille tuotetaan 

tapauskohtaisesti joitakin asukaspalveluita, kuten kodin pieniä korjaustöitä, mikäli 

asukkaat aktiivisesti pyytävät palvelua. Taloyhtiölle tehtävissä töissä ilmenee myös 

ajoittain tapauksia, joissa teetetty työ kuuluu vastuujaon mukaan osittain osakkaan 

vastuulle ja päätyy tältä osin osakkaan maksettavaksi. Haastateltavat myönsivät, että 

talonmiesten vähentyminen ja kiinteistöhuollon ulkoistaminen ovat samalla vähentäneet 

asukkaille tarjottavia asukaspalveluita.  

 

Huoltoliikkeet eivät olleet aktiivisesti markkinoineet asukaspalveluita, koska he pelkäsivät 

mahdollisen tilaustulvan johtavan riittämättömiin resursseihin ja siten negatiiviseen 

palautteeseen asukkailta. Haastattelujen perusteella pienet yritykset ovat usein suuria 

kiinteistöhuoltoliikkeitä halukkaampia tekemään asukaspalveluita asukkaille, koska 

huollettavien kohteiden määrä ja toimialue ovat pienempiä, jolloin kokonaisuuden hallinta 

on helpompaa. Asukkaille teetettävissä töissä tavanomainen veloitusperuste on 

tuntilaskutus. Eräs huoltoliikkeistä oli aloittanut erään kiinteistönomistajan kanssa 

kokeilujakson, jonka aikana kodin pieniä korjaustöitä ja remontteja markkinoidaan 

aktiivisemmin asukkaille.  

 

Huoltoliikkeiden rooli asukaspalveluiden tarjonnassa on tällä hetkellä melko vähäinen, 

vaikka asukaspalveluita pidettiin yleisesti tärkeinä. Nykyisen liiketoiminnan pienten 

katteiden ja kovan kilpailun vuoksi huoltoliikkeiden mahdollisuudet kohdistaa resursseja 

asukaspalveluiden kehittämiseen ovat heikot. Vähäiset merkit asukaspalveluiden 
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kysynnästä taloyhtiöiden ja omistajien suunnalta eivät kannusta huoltoliikkeitä 

kehittämään asukaspalveluiden tarjontaa. 

 

6.3.4 Rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä 

Huoltoliikkeelle mahdollisena roolina asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä pidettiin 

teknisten palveluiden, kuten kodin korjaus- ja asennustöiden sekä pienten remonttien, 

tuottamista. Esimerkiksi hoivapalveluiden tarjoamista alihankkijoiden kautta ei pidetty 

mahdollisena eikä huoltoliikkeen ydinliiketoimintaa tukevana. Huoltoliikkeen tuottamien 

asukaspalveluiden tilaamisessa luontevimpana kanavina pidettiin sähköistä tilauslomaketta 

tai tilausta asiakaspalveluvaihteen kautta. Internet-tilausta ei pidetty ongelmallisena edes 

vanhempien ihmisten kohdalla, sillä usein vanhempien asukkaiden lapset auttavat 

tällaisissa tilauksissa. Palveluiden markkinointi on yksinkertaisimmillaan postiluukku- tai 

ilmoitustaulumarkkinointia huoltokohteissa.  

 

Oleellisena asukaspalveluiden tuottamisessa on talonmiehen tai huoltomiehen 

henkilöityminen asukkaiden luottohenkilöksi. Kriittisinä tehtävinä asukaspalveluiden 

tuottamisessa pidettiin palvelun helppoa saatavuutta, joustavuutta, nopeutta, 

ihmisläheisyyttä sekä tilannetajua, jotta palvelun hinta asukkaalle ei nouse kohtuuttoman 

korkeaksi. Asukaspalveluiden tuottaminen vaatii pienten töiden ja suuren asiakasmäärän 

hallintaa. Asukaspalvelut voidaan tuottaa huoltokierrosten yhteydessä tai erillisen 

henkilöresurssin voimin. Tällaisen resurssin taloudellisuus vaatisi kuitenkin riittävän 

määrän töitä päivittäin. Töiden standardisointia pidettiin haastavana, koska työtehtävät ja 

tarvittavat välineet vaihtelevat ja palvelu on hyvin räätälöityä. Kuluttajaliiketoiminnan 

vastuukysymyksien vuoksi huoltoliikkeet eivät halua tehdä esimerkiksi vanhojen 

astianpesukoneiden asennuksia. Yksittäisten asukkaiden laskuttaminen on huoltoliikkeiden 

laskutusjärjestelmissä mahdollista, mutta pienten töiden laskutuksen uskottiin vievän 

paljon resursseja. Yksinkertaisimmillaan huoltoliikkeen ansainta perustuu 

tuntilaskutukseen asukkaalta. Saatavan palkkion tulee kattaa niin liikkuminen, tarvikkeet 

kuin työtunnit.  

 

Huoltoliikkeet pitivät palveluiden tuottamista yritykselle paljon helpompana kuin 

palveluiden tuottamista asukkaille. Asukaspalveluista saatavien positiivisten kokemusten 

uskottiin kuitenkin vahvistavan b-to-b -liiketoimintasuhdetta eli sopimussuhdetta 

taloyhtiön kanssa. Useimmat haastateltavat asukaspalveluiden tuottamista pitivät hyvänä 

liiketoimintamahdollisuutena pienille, joustaville toimijoille. Isommille toimijoille 

asukaspalveluiden tuottamista pidettiin haastavampana, koska huoltokierrokset ovat hyvin 

standardisoituja ja työntekijöiden tehtävät ovat erikoistuneita. Suurissa yrityksissä 

mahdollinen malli voisi olla talonmiehen tapaan taloyhtiölle nimetyt vastuuhenkilöt, 

jolloin asukaspalveluiden henkilökohtaisuus säilyy. Aluehuoltoyhtiömallia pidettiin 

optimaalisena asukaspalveluiden organisointiin, koska huoltokohteet sijaitsevat tiiviillä 

alueella. Eräs mahdollinen tarjontamalli olisi alueellinen talonmies, joka tuottaisi 

asukaspalveluille alueen taloyhtiöille ja jonka palkkio maksettaisiin yhteisöön kuuluvien 

taloyhtiöiden varoista.  

 

6.3.5 Tarjonnan kehittämisen haasteet ja menestystekijät 

Asukkaiden houkutus ostaa palvelua pimeiltä markkinoilta samoin kun naapuri- ja tuttava-

avun käyttö nähtiin haasteena palvelutarjonnan kehittämisen haasteena. 

Kotitalousvähennyksessä tapahtuvat muutokset tekevät toimintaympäristöstä epävarman, 
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sillä muutokset vaikuttavat merkittävästi asukaspalveluiden kysyntään. Huoltoliikkeet 

näkivät kuluttajaliiketoiminnan riskinä korkean kuluttajasuojan, jonka vuoksi asukkaat 

ovat usein riitatilanteissa vahvoilla. Monet pitivät kuluttajaliiketoiminnan riskejä 

verrattuna asukaspalveluiden tuottamisen potentiaalisiin tuloihin kohtuuttoman suurina. 

Nykyisen liiketoiminnan hintakilpailun ja pienten katteiden vuoksi uusien palveluiden 

kehittämiseen ei ryhdytä kovin helposti. Haasteena pidettiin asukaspalveluiden tuottamista 

kannattavasti siten, että palvelun hinta ei nouse liian korkeaksi asukkaan näkökulmasta. 

Haasteltavat pitivät tilausten hajanaisuutta vaikeasti hallittavana ja paljon liikkumista 

vaativana. Kokemusten vähäisyys tekee huoltoliikkeistä epävarmoja ja passiivisia 

palveluiden kehittämisessä. 

 

Asukaspalveluiden tarjonta tulisi huoltoliikkeiden mukaan organisoida matalalla 

organisaatiolla, jolloin asukaspalveluiden hinnat pysyvät kurssissa. Menestystekijöinä 

mainittiin myös toimijoiden välinen yhteistyö uusien tarjontamallien kehittämisessä sekä 

asukaspalveluiden aktiivisempi alueellinen markkinointi. Kun asukkaiden kiinnostus on 

herätetty, palvelukokonaisuuksien tulisi olla kokonaisvaltaisia, ihmisläheisiä ja joustavia, 

jolloin asukkaiden maksuhalukkuus nousisi. Teollisuuden työpaikkojen vähentämisen 

uskottiin lisäävän pienyrittäjyyttä ja parantavan asukaspalveluiden tarjontaa, jolloin 

palveluiden ostaminenkin helpottuu. Kokemukset asukaspalveluiden tuottamisesta 

edesauttavat tilaus- ja toimitusprosessin tehostamista. Alueelliset tilastot voisivat toimia 

apuvälineenä alueellisen kysynnän selvittämiseksi. Kotitalousvähennyksen käyttöön 

liittyvän byrokratian vähentämistä kotitalouksien kannalta pidettiin menestystekijänä 

kotitalousvähennyksen käytön lisäämiseksi. 

 

6.4 Kotipalveluyritykset 

6.4.1 Liiketoiminnan menestystekijät ja muutostrendit 

Kotipalveluyritysten liiketoiminnan menestystekijät liittyvät haastateltavien mukaan 

palveluiden tehokkaaseen tuottamiseen ja organisointiin sekä miellyttävän 

palvelukokemuksen tuottamiseen asukkaille. Kotipalveluyritysten liiketoimintaan liittyviä 

menestystekijöitä ovat haastattelujen mukaan 

 asiakkaan luottamuksen ansaitseminen 

 yrityksen hyvä maine ja nykyisten asiakkaiden suositukset 

 palvelutuotannon tehokas logistiikka 

 palvelutuotannon alueellinen organisointi 

 palveluiden henkilökohtaisuus ja yksilöllisyys 

 palvelun korkea laatutasoa ja joustavuus  

 asiakaslähtöisyys palveluiden kehittämisessä  

 monipuolinen markkinointi 

 kotitalousvähennyksen käytössä neuvominen. 

 

Etenkin pääkaupunkiseudulla yhä suurempi osuus kotipalveluyritysten työntekijöistä on 

ulkomaalaistaustaisia etenkin kotisiivoustehtävissä. Kotipalveluyritysten välinen kilpailu 

on kiristynyt ja monet yrityksistä hakevat kasvua muun muassa vanhuksille suunnatuilla 

palveluilla. Kotipalveluyritysten laajentaminen hoivapalveluihin on haastatteluiden 

perusteella tunnistettavissa merkittäväksi muutostrendiksi. 
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6.4.2 Asukaspalveluiden kysyntä ja asiakasryhmät  

Valtaosa kotipalveluyrityksistä uskoi asukaspalveluiden kysynnän kasvavan seuraavan 

viiden vuoden sisällä merkittävästi (Kuva 15). Kysynnän kasvuun merkittävimpänä syynä 

nähtiin väestön ikääntyminen ja sitä myötä päivittäisiin askareisiin liittyvien 

palvelutarpeiden kasvu. Muina kysyntää lisäävinä tekijöinä mainittiin palveluiden 

ostamiseen liittyvät asennemuutokset, palveluiden ostamisen hyväksyttävyys sekä 

uusavuttomuuden lisääntyminen. Ihmiset ovat yhä enemmän halukkaita ostamaan 

palveluita kotiin maksukyvyn rajoissa. Kysyntää vähentävinä tekijöinä nähtiin heikon 

taloustilanteen vaikutukset kotitalouksien käytössä oleviin varoihin sekä 

kotitalousvähennysperusteiden laskeminen. 

 

 
Kuva 15 Kotipalveluyritysten näkemys asukaspalveluiden kysynnän kehittymisestä 

Kotipalveluyritysten mukaan asukaspalveluita tilaavia on kaikissa ikäryhmissä ja 

kotitaloustyypeissä, mutta tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat lapsiperheet ja vanhukset. 

Kotitalousvähennyksen käyttöönoton alkuaikoina kotisiivousasiakkaiksi tuli etenkin paljon 

lapsiperheitä, mutta vanhusten osuus uusista asiakkaista kasvaa koko ajan. Lapsiperheiden 

tarpeet liittyvät arkipäivän askareita helpottaviin palveluihin, kuten siivoukseen ja 

lastenhoitoon. Uraa tekevät sinkut ja pariskunnat haluavat ostaa itselleen lisää vapaa-aikaa 

tai laatua arkeen. Kotipalveluyritysten asiakkaina on myös yllättävän nuoria asiakkaita, 

kuten opiskelijoita. Vanhusten tarvitsevat usein päivittäistä apua selvitäkseen 

kotiaskareista, kuten ruoanlaitosta ja siivouksesta. Vanhusten kohdalla haasteena on usein 

vahva itse tekemisen kulttuuri, jonka vuoksi vanhukset eivät halua hankkia palveluita 

itselleen. Haastateltavien mukaan asiakkaiden tietoisuus kotitalousvähennyksen käytöstä 

on kasvanut merkittävästi samoin kuin tietoisuus palveluiden saatavuudesta.  

 

Tärkeimmiksi asukkaille tarjottaviksi asukaspalveluiksi ilmoitettiin siivouspalvelut 

(vastausten keskiarvo 5 asteikolla 1-5), kodin pienet korjaukset (4,2), hoiva- ja hoitotyö 

(4), muut kotitaloustyöt (3,8) ja remonttipalvelut (3,6) (Taulukko 7). Kaikki haastatellut 

antoivat siivouspalveluille erittäin tärkeän arvosanan, mikä johtunee siitä, että 

siivouspalvelut ovat kaikkien haastateltujen kotipalveluyrityksen pääpalvelu. 

Siivouspalvelua pidettiin myös kaikille asukasaryhmille tärkeänä palveluna. 

Kotipalveluyritysten antamat arvosanat ovat keskiarvoltaan hieman isännöintiyritysten ja 

kiinteistöhuoltoliikkeiden arvosanoja matalampia, sillä arvosanaltaan tärkeiden palveluiden 

joukkoon nimettiin yhdeksän palvelua.  
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Taulukko 7 Asukaspalveluiden tärkeys kotipalveluyritysten mukaan 

 

 

Kotipalveluyritykset tunnistivat selkeitä asukaspalvelutarpeita kaikissa ikäryhmissä. 

Kotipalveluyritysten asiakkaat vaihtelevat laidasta laitaan, vaikka vanhukset ja lapsiperheet 

nimettiinkin tärkeimpinä asukasryhminä. Muihin toimijaryhmiin verrattuna 

asukaspalvelutarpeita tunnistettiin laajemmin kaikissa ikäryhmissä. Viime vuosien 

taloudellinen laskukausi yhdessä kotitalousvähennysperusteiden laskuun oli kuitenkin 

vaikuttanut asukaspalveluiden käyttöön laskevasti. 

6.4.3 Asukaspalveluiden nykyinen tarjonta 

Haastateltujen kotipalveluyritysten pääasiallinen palvelu on kotisiivous, joka voi kuitenkin 

sisältää asiakkaan tarpeen mukaan kodinhoidon tehtäviä, kuten vaatehuoltoa tai 

ruoanlaittoa. Valtaosa kotipalveluyrityksistä oli perustettu kotitalousvähennyksen 

käyttöönoton myötä. Palveluita tuotetaan pääosin kotitalouksille. Tyypillisesti 

kotisiivouksesta oli vähitellen laajennettu muihin palveluihin, kuten vanhusten 

hoivapalveluihin, lastenhoitoon tai kotiterveydenhoitoon. Muita kotipalveluyritysten 

tarjoamia asukaspalveluita ovat esimerkiksi pitopalvelu, nikkarointipalvelu, 

lakimiespalvelu, pukeutumisneuvonta, pihanhoito ja talonmiespalvelu. Lisäksi palveluita 

tuotetaan kunnille sekä jonkin verran myös yrityksille.  

 

Kotipalveluyritysten asiakaskanavat perustuvat pääosin markkinointiin kotitalouksille. 

Tehokkaimpana markkinointikanavana pidettiin nykyisten asiakkaiden suosittelua 

naapureille, sukulaisille ja tuttavilla. Yrityksen kotisivuja, joiden kautta on saatavilla tietoa 

palveluista ja kotitalousvähennyksen käytöstä sekä tarjouspyyntölomake, pidettiin myös 

hyvänä markkinointikeinona. Muita markkinointikanavia ovat palveluportaalit, 

hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, suoramarkkinointi postitse, lehtimainonta, 

äänimainonta, verkkokampanjat, elektroniset palvelulahjakortit sekä 

ilmoitustaulumainonta. Osalla yrityksistä oli tai oli ollut yhteistyötyötä kuntien lisäksi 

myös kiinteistönomistajien ja isännöintiyritysten kanssa.  

 

Kotipalveluyritysten palvelutuotantoon liittyy paljon liikkumista joko autolla tai julkisilla 

kulkuneuvoilla asiakkaiden hajanaisuuden vuoksi. Palvelutalot ovat ainoita kohteita, joissa 

kotipalveluyritys pystyy tällä hetkellä käyttämään kokonaisen päivän ilman liikkumista 

Siivouspalvelut 5 

Pienet korjaukset: taulujen kiinnitys, 

lampunvaihto, huonekalujen kokoaminen 
4,2 

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, lapset) 4 

Muut kotityöpalvelut mm. silitys 3,8 

Remonttipalvelut 3,6 

Kodinkoneiden asennus ja huolto 3,4 

Ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus 3,2 

Terveydenhoitopalvelut 3 

Ateriapalvelu 3 

ATK-apu ja asennukset 2,6 

Kerho- tai harrastustila 2,6 

Lemmikin hoito 2,2 

Kuljetuspalvelut 2 

Sisustussuunnittelu 1,8 
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paikasta toiseen. Palvelutaloissa hoidetaan sekä yleisten tilojen siivous sekä tarjotaan 

asukkaille mahdollisuutta asunnon siivoukseen. Tyypillisesti kotipalveluyritykset eivät 

tuota palveluita taloyhtiöille, kuten porrassiivousta, koska hintakilpailu huolto- ja 

siivousliikkeiden kanssa nähdään liian kovana. Liiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi 

sekä satunnaisesti tilattaviin palveluihin yrityksissä käytetään myös keikkatyöläisiä ja osa-

aikaista työvoimaa. 

 

Haastateltavien kotipalveluyritysten palveluiden hinnoissa ei ollut merkittäviä eroja. 

Esimerkiksi kotisiivous jatkuvalla sopimuksella maksoi arvonlisäverollisena 36,50–43,50 

€/h. Tuntihinnat ovat siis merkittävästi korkeammat kuin Pihlajakankaan (2012) mukaan, 

mikä johtunee pääkaupunkiseudun korkeammasta hintatasosta Oulun seutuun verrattuna. 

Tyypillinen minimilaskutus on 2-3h. Asukaspalveluiden tuottamiseen liittyvää logistiikka 

pidettiin merkittävänä kustannustekijänä, minkä vuoksi kotipalveluyritykset keskittyivät 

suurimpiin kaupunkeihin, joissa asutus on tiivistä. Palvelutaloissa palveluita voidaan 

tuottaa edullisemmin ja silti kannattavasti, koska logistiikkakustannukset ovat matalat. 

Sosiaalipalvelulaki mahdollistaa arvonlisäverottoman kotihoidon tai kotipalvelun 

tarjoamisen asukkaille ikäihmisille ja muille henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut. 

Arvonlisäverottoman palvelun tuottamisesta on tullut merkittävä osa kotipalveluyritysten 

liikevaihtoa. Kotipalveluyritykset opastavat asiakkaita kotitalousvähennyksen käytössä 

sekä lähettävät vuoden alussa koonnin edellisvuotena ostetuista palveluista verotusta 

varten. Haastatteluista yrityksistä osa toimii kuntien palvelusetelituottajina. Palvelusetelin 

saanut asukas voi valita haluamansa palvelusetelituottajaksi rekisteröityneen 

palveluntuottajan, jolta hän ostaa tarvitsemansa palvelun.  

 

6.4.4 Rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä 

Kotipalveluyritykset näkivät mahdollisuutensa asukaspalveluiden kehittämisessä tuottajan 

roolissa etenkin aktiivisemman kuluttajamarkkinoinnin ja laajemman palveluvalikoiman 

muodossa. Kotipalveluyritykset olivat halukkaita yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa 

ja suhtautuivat siihen positiivisesti. Verkostoituminen muihin asumisliiketoiminnan 

toimijoihin on ollut toistaiseksi vähäistä alan nuoruuden vuoksi. Osa kotipalveluyrityksistä 

oli kiinnostuneita liittymään maksulliseen palveluverkostoon, jonka uskottiin esimerkiksi 

pienentävän omia markkinointikuluja. Osa yrityksistä oli epäileväisiä palveluverkoston 

kustannusten tuomista hyödyistä.  

 

Palveluvalikoiman laajentamista esimerkiksi nikkarointipalveluun rajoittaa nykyisten 

työntekijöiden osaaminen, sillä palvelut vaatisivat samalla uusia henkilöresursseja tai 

nykyisen henkilöstön kouluttamista.  Uusien palveluiden kehittämisessä vaaditaan riittävää 

kysyntää kannattavuuden saavuttamiseksi.  Nykyisen palvelun markkina-alueen 

kasvattaminen nähtiin myös helpompana kuin uuden palvelun tuottaminen ja kannattavaksi 

tekeminen. Kotipalveluyrityksen mahdollisena roolina mainittiin myös asukkaiden 

kaikkien palvelupyyntöjen vastaanottaminen asiakaspalveluvaihteen kautta. Tällöin myös 

huollon ja isännöinnin asiakaspalvelu voisi olla yhdistetty kotipalveluyrityksen 

palvelunumeroon, josta isännöitsijälle tai huoltoliikkeelle kuuluvat palvelupyynnöt 

välitettäisiin eteenpäin. 

 

6.4.5 Tarjonnan kehittämisen haasteet ja menestystekijät 

Asukaspalveluiden tuottamisen haasteena suurimpia kaupunkikeskuksia lukuun ottamatta 

pidettiin ostokulttuurin puutetta sekä asutuksen hajanaisuutta. Haasteena palvelutarjonnan 
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kehittämisessä nähtiin palveluiden liian korkeaa hintaa asukkaiden maksuhalukkuuteen 

verrattuna. Heikko taloudellinen tilanne heijastuu myös palveluiden kysyntään. 

Kotipalveluyrityksen kannalta haasteena nähtiin työvoiman saatavuus ja pysyvyys. 

Yhteistyösopimusten haasteena pidettiin muiden toimijoiden mahdollisia korkeita 

katetavoitteita. Lisäksi muiden asuinliiketoiminnan toimijoiden kiinnostusta yhteistyöhön 

epäiltiin. 

 

Kotitalousvähennystä pidettiin erittäin kriittisenä tekijänä koko liiketoiminnan 

olemassaololle ja kannattavuudelle. Alati muuttuvat vähennysperusteet tuovat epävarman 

toimintaympäristön koko asukaspalveluiden liiketoimintaan, minkä vuoksi 

kotitalousvähennyksen asema ja vähennysperusteet tulisi vakiinnuttaa. Verottajan tiedotus 

kotitalousvähennyksen käytöstä ja käytön helpottaminen edesauttaisivat 

kotitalousvähennyksen käytön lisäämistä. Kotipalveluyritykset voisivat jatkossa ilmoittaa 

asiakkaiden ostot suoraan verottajalle, vaikkakin ongelmaksi voi nousta henkilötietojen 

luovuttaminen yrityksille. Yhteistyössä kuntien kanssa nähtiin haasteita niin byrokratian 

kuin kannattavuuden takia. Palvelusetelillä tuotettavan palvelun tuntihinta on etukäteen 

määritelty palveluntuottajasta riippumatta, minkä vuoksi osa yrityksistä piti 

palvelusetelituottajaksi rekisteröitymistä kannattamattomana. 

 

Kunnan rooli asukaspalveluiden tarjonnan kehittäjänä nousi haastatteluissa keskeiseksi 

aiheeksi. Tarjonnan kehittämisen menestystekijöinä pidettiin kuntien kanssa tehtävään 

yhteistyöhön liittyvän sopimusbyrokratian keventämistä sekä kuntien aktiivisempaa roolia 

tiedottajana ja palveluverkoston koordinaattorina. Kuntien tuottamissa asukaspalveluissa 

nähtiin selkeä potentiaali, jonka uskottiin vähitellen vapautuvan markkinoilla, kun kunnat 

ulkoistavat palvelutuotantoaan yhä enemmän. Asukkaiden tietoisuuden lisääminen 

saatavilla olevista asukaspalveluista ja niiden tuottajista nähtiin kysynnän lisäämisen 

menestystekijänä. Taloyhtiöiden tai omistajien aktiivisempi roolia asukaspalveluiden 

tilaajana pidettiin tärkeänä, koska asukaspalveluita voidaan samassa talossa tuottaa 

kustannustehokkaammin kuin hajanaisissa kohteissa. Jatkossa kotipalveluyritykset voisivat 

tehokkaammin hyödyntää esimerkiksi taloyhtiöiden kerhotiloja palveluiden järjestämiseen. 

Kotipalveluyritysten etuja ajava etujärjestön perustaminen edesauttaisi liiketoiminnan 

kehittämistä ja yhteistyösuhteiden syntymistä. 
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7 Tutkimustulosten yhteenveto ja synteesi 

7.1 Asukaspalveluiden merkitys  

Asumisratkaisujen joustavuuden, elämyksellisyyden sekä asukaspalveluiden roolin 

korostuminen asumisessa nähtiin tulevaisuuden trendeinä, joiden voidaan olettaa lisäävän 

asukaspalveluiden kysyntää tulevaisuudessa. Asukaspalveluiden kysyntää lisäävinä 

tekijöinä mainittiin 

 väestön ikääntyminen 

 varallisuuden ja vaatimustason kasvu 

 asennemuutokset ja palveluiden ostamisen hyväksyttävyys 

 palveluiden ostokulttuurin muutokset 

 uusavuttomuus 

 vapaa-ajan tarve ja arvostus 

 lisääntyvä tietoisuus palveluiden saatavuudesta 

 yksinasuvien lisääntyminen. 

 

Asukaspalveluiden kysyntää ja käyttöä rajoittavia tekijöitä ovat haastattelujen mukaan 

 ostovoiman tai maksuhalukkuuden puute 

 itse tekemisen kulttuuri, kynnys asukaspalveluiden käyttöön 

 heikon taloustilanteen vaikutukset käytettävissä oleviin varoihin 

 kotitalousvähennyksen laskeminen 

 huonot kokemukset 

 harmaa talous ja naapuri- ja sukulaisavun käyttö. 

 

Asukaspalveluiden kysynnän uskottiin kasvavan merkittävästi seuraavan 5 vuoden sisällä 

(76 % vastaajista). Kiinteistönomistajat suhtautuivat varauksella asukaspalveluiden 

kysynnän kasvuun, kun taas kiinteistöhuoltoliikkeet uskoivat asukaspalveluiden kysynnän 

kasvavan merkittävästi (Kuva 16).  

 

 

  
Kuva 16 Asukaspalveluiden kysynnän kasvu 5 vuoden sisällä toimijoiden mukaan 
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Tärkeimpinä 14 kyselylomakkeessa listatusta asukaspalveluista nimettiin kodin pienet 

korjaukset (4,2), siivouspalvelut (4,1), remonttipalvelut (4), hoiva- ja hoitotyö (3,8), 

kodinkoneiden asennus ja huolto (3,7) sekä ruokaostosten kotiinkuljetus (3,5). Kyselyssä ei 

otettu kantaa siihen, kenellä on palveluiden tuottajan rooli, vaan toimijoiden oman 

liiketoiminnan kautta muodostunutta näkemystä siitä, mitkä asukaspalvelut ovat asukkaille 

tärkeimpiä. Korkeimmat arvosanat asukaspalveluiden tärkeydelle antoivat 

isännöintiyritykset, joiden mukaan jopa 12 listatuista palveluista on keskiarvoltaan 

vähintään melko tärkeä (3). Alhaisimmat arvosanat antoivat kiinteistönomistajat, joiden 

mukaan kahdeksan listatuista palveluista on vähintään melko tärkeitä (Taulukko 8). 

Kiinteistönomistajien edustajien varovaisempi näkemys asukaspalveluiden kysynnän 

kasvusta sekä eri palveluiden merkityksestä saattaa johtua siitä, että asukkaiden 

palvelutarpeet eivät välity heille asti yhtä hyvin kuin muiden haastateltujen toimijoiden 

työssä. 

 
Taulukko 8 Asukaspalveluiden tärkeys toimijoiden mukaan 

 
 

Toimijoiden mukaan asukasryhmillä on toisistaan poikkeavia palvelutarpeita. 

Asukaspalvelutarpeita uskottiin olevan kaikilla asukasryhmillä, mutta ostovoima ja 

maksuhalukkuus rajoittavat asukaspalveluiden todellista kysyntää ja käyttöä. Tärkeimpänä 

asukasryhmänä pidettiin ikääntyneitä, joilla on päivittäisiä avuntarpeita esimerkiksi 

kotiaskareissa, peseytymisessä ja asioinnissa. Lapsiperheiden palvelutarpeet liittyvät 

arkipäivän kiireitä helpottaviin tehtäviin, kuten siivoukseen ja lastenhoitoon. Nuoret sinkut 

ja pariskunnat, jotka tekevät uraa, haluavat ostaa itselleen lisää vapaa-aikaa tai laatua 

arkeen. Ostovoiman ja maksuhalukkuuden kannalta potentiaalisimpina asukaspalveluiden 

käyttäjinä nähtiin omistusasunnoissa asuvat ja vähiten potentiaalisina tuetuissa vuokra-

asunnoissa asuvia.  

 

7.2 Nykyiset asukaspalveluiden tarjontamallit 

Haastatteluissa tunnistetut nykyiset asukaspalveluiden tarjontamallit vastaavat 

kirjallisuustutkimuksessa tunnistettuja malleja. Esimerkiksi kiinteistönomistajien kohdalla 

käytössä oli joko sisäinen isännöintimalli, ulkoistetun isännöinnin ja kiinteistöhuollon 

malli tai niiden välimuoto. Haastattelutulokset osoittavat, että nykyiset asukaspalveluiden 

Kiinteistönomistajat Isännöintiyritykset Kiinteistöhuoltoliikkeet Kotipalveluyritykset

Pienet korjaukset: taulujen 

kiinnitys, lampunvaihto, 

huonekalujen kokoaminen

4,2 Remonttipalvelut 4,67 Remonttipalvelut 4,2 Siivouspalvelut 5

Siivouspalvelut 3,8
Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, 

lapset)
4,33

Pienet korjaukset: taulujen 

kiinnitys, lampunvaihto, 

huonekalujen kokoaminen

4

Pienet korjaukset: taulujen 

kiinnitys, lampunvaihto, 

huonekalujen kokoaminen

4,2

Remonttipalvelut 3,8

Pienet korjaukset: taulujen 

kiinnitys, lampunvaihto, 

huonekalujen kokoaminen

4,33 Siivouspalvelut 3,8
Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, 

lapset)
4

Kodinkoneiden asennus ja 

huolto
3,6 ATK-apu ja asennukset 4,17

Kodinkoneiden asennus ja 

huolto
3,8 Muut kotityöpalvelut mm. silitys 3,8

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, 

lapset)
3,4 Siivouspalvelut 4,00

Ruokaostosten tilaus ja 

kotiinkuljetus
3,6 Remonttipalvelut 3,6

ATK-apu ja asennukset 3,2
Ruokaostosten tilaus ja 

kotiinkuljetus
4,00

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, 

lapset)
3,4

Kodinkoneiden asennus ja 

huolto
3,4

Ruokaostosten tilaus ja 

kotiinkuljetus
3

Kodinkoneiden asennus ja 

huolto
4,00 Terveydenhoitopalvelut 3,4

Ruokaostosten tilaus ja 

kotiinkuljetus
3,2

Kerho- tai harrastustila 3 Ateriapalvelu 3,67 Kuljetuspalvelut 3,4 Terveydenhoitopalvelut 3

Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,8 Kuljetuspalvelut 3,50 Ateriapalvelu 3 Ateriapalvelu 3

Lemmikin hoito 2,8 Kerho- tai harrastustila 3,50 Kerho- tai harrastustila 3 ATK-apu ja asennukset 2,6

Kuljetuspalvelut 2,8 Terveydenhoitopalvelut 3,00 ATK-apu ja asennukset 2,8 Kerho- tai harrastustila 2,6

Ateriapalvelu 2,6 Lemmikin hoito 3,00 Sisustussuunnittelu 2,4 Lemmikin hoito 2,2

Terveydenhoitopalvelut 2,4 Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,83 Muut kotityöpalvelut mm. silitys 2,2 Kuljetuspalvelut 2

Sisustussuunnittelu 2,4 Sisustussuunnittelu 2,67 Lemmikin hoito 2,2 Sisustussuunnittelu 1,8
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tarjontamallit ovat varsin kehittymättömiä ja toimijat näkevät uusien tarjontamallien 

käyttöönotolle monenlaisia haasteita. Päävastuu asukaspalveluiden hankinnassa on 

asukkailla, ja asukaspalveluita tuottavat tahot tulevat pääosin perinteisen 

asumisliiketoiminnan ulkopuolelta. Asukaspalveluiden tärkeimpänä hankintakanavana 

toimivat tuttavien suosittelut sekä kasvavassa määrin internet. Vaikka asukkaiden 

tietoisuus saatavilla olevista asukaspalveluista sekä kotitalousvähennyksestä on kasvanut, 

esimerkiksi tietoisuus palveluiden todellisesta hinnasta kotitalousvähennyksen jälkeen on 

monien haastateltavien mukaan edelleen heikko. 
 

Toimijoiden epävarmuus asukaspalveluiden todellisesta kysynnästä ja potentiaalisesta 

käyttövolyymista tekee toimijoista varovaisia uusien toimintamallien kehittämisessä. 

Haastatteluiden perusteella tunnistettiin kuitenkin kullekin toimijalle potentiaalinen rooli 

asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä. Omistajille ja isännöintiyrityksille 

mahdollisena roolina pidettiin asukaspalveluiden hallinnointia sisältäen asukaspalveluiden 

hankinnan ja palveluverkoston johtamisen. Huoltoliikkeelle ja kotipalveluyrityksen 

mahdollisuudet tarjonnan kehittämisessä liittyvät tuottajan roolissa toimimiseen.  Vaikka 

asukaspalveluiden kysynnässä nähdään selvää kasvua, harvassa organisaatiossa on vielä 

ryhdytty konkreettisiin toimiin tarjontamallien kehittämiseksi. 

 

7.3 Tarjonnan kehittämisen haasteet ja menestystekijät 

Monet haastatteluissa tunnistetuista asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisen haasteista ja 

menestystekijöistä liittyvät asukaspalveluiden kysyntään, sillä kysyntä luo edellytykset 

kannattavien tarjontamallien kehittämiselle. Aiemmin listatut asukaspalveluiden kysyntää 

edistävät ja rajoittavat tekijät vaikuttavat asukaspalveluiden kysynnän kehittymiseen 

jatkossa. Yritysten on lisäksi kilpailtava asiakkaista pimeiden markkinoiden sekä 

naapureiden ja sukulaisten asukaspalvelutuotannon kanssa.  

 

Asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämisen haasteina pidettiin asiakkaiden suurta 

määrää, tilausten hajanaisuutta sekä räätälöidyitä palvelukokonaisuuksia, minkä vuoksi 

palvelun standardointi on vaikeaa ja tilaukset vaikeasti hallittavia. Etenkin huoltoliikkeet 

pitivät haastavana kuluttajaliiketoimintaan liittyviä vastuukysymyksiä. Kokemusten 

vähäisyys asukaspalveluiden tuottamisesta samoin kuin epävarmuus asukaspalveluiden 

todellisesta kysynnästä tekee toimijoista passiivisia tarjontamallien kehittämisessä. 

Kannattavien tarjontamallien rakentamista asukkaiden maksuhalukkuutta vastaavilla 

asukaspalveluiden hinnoilla pidettiin vaikeana. Toimijoiden nykyisen liiketoimintaan 

liittyvät haasteet hidastavat myös asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämistä. 

Esimerkiksi isännöintialan murroksen, taloyhtiöiden korjausrakentamisbuumin tai 

kiinteistöhuoltoalan kovan hintakilpailun vuoksi huomio keskittyy uusien palveluiden ja 

tarjontamallien kehittämisen sijaan arkipäivän tekemiseen. Tulevaisuudessa haasteeksi 

saattaa myös nousta työvoiman saatavuus.  

 

Kotitalousvähennystä pidettiin kriittisenä koko asukaspalveluiden markkinoiden 

olemassaololle ja sen alentamista asukaspalveluiden käyttöä vähentävänä. 

Kotitalousvähennyksen vakiinnuttamisen ja verottajan sekä toimijoiden selkeä ja aktiivisen 

tiedottamisen kotitalousvähennyksen käytöstä uskottiin edesauttavan 

kotitalousvähennyksen käyttöä. Jatkossa voitaisiin tutkia mahdollisuutta välittää tiedot 

kotitalousvähennyksen käytöstä suoraan palveluntuottajalta verottajalle, vaikka ongelmaksi 

voi muodostua henkilötietojen luovuttaminen yrityksille. Kuntien aktiivisempi rooli 
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tiedottajana, palvelutuotannon ulkoistajana sekä mahdollisena palveluverkoston 

koordinaattorina tukisi myös asukaspalveluiden tarjontamallien kehittymistä. 

 

Menestystekijöinä haastatteluissa mainittiin toimijoiden välinen yhteistyö sekä 

kokeilujaksot, joiden aikana asukaspalveluiden tarjontamalleista saataisiin kokemuksia 

tilaus- ja toimitusprosessin tehostamista ja tarjontamallien konseptointia varten.  

Kannattavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi tarjontamalli tulisi suunnata riittävälle 

asukasmassalle, kuten useammalle taloyhtiölle. Tuotanto-organisaatio tulee olla matala ja 

katetavoitteiden maltilliset, jotta asukaspalveluiden hinnat voidaan pitää kurissa, Myös 

oikeanlaisilla suunnitteluratkaisuilla, kuten palvelueteisillä, sekä sähköisten alustojen 

hyödyntämisellä voitaisiin haastateltavien mukaan kehittää ja tehostaa asukaspalveluiden 

tarjontamalleja. Pienyrittäjyyden kasvun uskottiin parantavan ja monipuolistavan 

asukaspalveluiden tarjontaa. Aktiivisella alueellisella markkinoinnilla nähtiin tärkeä rooli 

asukkaiden tietoisuuden parantamisessa saatavilla olevista asukaspalveluista ja niiden 

tuottajista. Menestyksekkäänä asukaspalvelutuotteena nähtiin ihmisläheinen, joustava ja 

monipuolinen yhden luukun palvelu.  

 

Kotipalveluyritysten, kiinteistöhuoltoliikkeiden sekä isännöintiyritysten näkökulmasta 

omistajien ja taloyhtiöiden tulisi aktiivisemmin osoittaa kiinnostusta asukaspalveluita 

kohtaan. Huoltoliikkeiden tulisi aktiivisemmin tarjonta asukaspalveluita kun taas 

isännöintiyritysten tulisi aktivoida taloyhtiöitä ajattelemaan rooliaan asukkaiden 

hyvinvoinnin ja viihtyvyyden ylläpitäjänä. Laaja asukkaiden keskuudessa teetetty 

asukaspalveluiden tarvekartoitus lisäisi haasteltavien mukaan asumisen liiketoiminnan 

toimijoiden tietoisuutta asukaspalveluiden kysynnästä ja auttaisi siten kehittämään 

asukaspalveluiden tarjontamalleja.  

 

7.4 Asukaspalveluiden uudet tarjontamallit 

7.4.1 Sisäinen johtamismalli 

Haastatteluiden perusteella tunnistettiin kuusi asukaspalveluiden uutta tarjontamallia. Mallit 

ovat viitteellisiä ja antavat ainoastaan suuntaviivoja yksityiskohtaisempien mallien 

kehittämiselle. Ensimmäinen tunnistetuista asukaspalveluiden tarjontamalleista on 

asukaspalveluiden sisäinen johtamismalli. Tässä kiinteistönomistajan asukaspalveluiden 

hankintamallissa omistaja hankkii ja kilpailuttaa asukaspalvelut palveluntuottajilta ( 

Kuva 17). Keveimmillään sisäinen johtamismalli voi olla asukaspalveluiden 

kilpailuttamista muiden kiinteistöpalveluiden yhteydessä. Kattavimmillaan 

asuntokohteessa on palveluhenkilökunta sekä monipuolinen asukaspalveluvalikoima, josta 

asukkaat maksavat palveluvuokran muodossa.  

 

Asukaspalveluiden kilpailutuksesta vastaa omistajan hankintayksikkö. Omistaja toimii 

palveluiden laadunvalvojana, jolla on mahdollisuus poistaa palveluverkosta sovittua 

laatutasoa laiminlyövät palveluntuottajat. Asukas tekee sopimuksen tarvitsemista 

palveluista suoraan asukaspalveluyritysten kanssa. Palvelun laskutus tapahtuu suoraan 

palveluntuottajalta asukkaalle. Asukaspalvelut ovat asukkaiden saatavilla kootusti 

esimerkiksi omistajan internetsivujen kautta, jolloin tilausprosessi vaatii vähän resursseja 

omistajalta. Sisäisen johtamismalli soveltuu etenkin kiinteistönomistajille, jotka hoitavat 

myös kiinteistöjen isännöinnin omalla organisaatiolla. Sisäisessä johtamismallissa 

omistajan ansainta voi perustua esimerkiksi palveluntuottajilta perittävään 

palveluverkoston liittymismaksuun. Etenkin kevyemmissä malleissa omistajan 
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hankintamalli voi perustua pelkästään asukastyytyväisyyden lisäämiseen. Malli voi 

palveluvalikoimasta ja palveluntuottajien toimialueista riippuen olla joko alueellinen tai 

valtakunnallinen.  

 
Kuva 17 Asukaspalveluiden sisäinen johtamismalli 

Asukaspalveluiden sisäinen johtamismalli soveltuu ammattimaisille omistajille, joilla on 

resursseja ja ammattitaitoa asukaspalveluiden hankintaan. Malli soveltuu sen sijaan 

heikosti asunto-osakeyhtiömallin, sillä asukaspalveluiden hankintaan ei löydy resursseja tai 

ammattimaista osaamista.   

 

7.4.2 Isännöinnin johtamis- ja kokonaispalvelumalli 

Isännöinnin johtamisvastuumalli ja kokonaispalvelumalli soveltuvat asukaspalveluiden 

tarjontamalliksi silloin, kun isännöinti on ulkoistettu isännöintiyritykselle. Isännöinnin 

johtamisvastuumallissa isännöintiyritys hallinnoi asukaspalveluverkostoa omistajan 

valtuuttamana (Kuva 18). Isännöintiyritys hankkii ja kilpailuttaa asukaspalvelut muiden 

kiinteistöpalveluiden tavoin, ja sopimukset tehdään omistajan ja palveluntuottajien välille. 

Asukas tekee yksittäiset sopimuksen tarvitsemista asukaspalveluista suoraan 

palveluntuottajien kanssa ja palveluntuottaja laskuttaa asukasta käytetyistä palveluista 

isännöintiyrityksen neuvottelemin hinnoin. Isännöintiyrityksen laatutestaamat 

palveluntuottajat tuovat luottamusta asukkaan suuntaan. Isännöitsijän johtamisvastuumalli 

soveltuu etenkin kiinteistönomistajien ja isännöintitoimistojen kumppanuuksiin, joissa 

isännöinnin perinteiset tehtävät on jo ulkoistettu johtamisvastuumallilla. Yksittäiselle 

taloyhtiölle neuvotellut asukaspalvelut eivät tuo palveluntuottajille riittävästi massaa, jotta 

palvelutuottajille syntyisi merkittäviä hyötyjä ja palveluiden hinnoista voitaisiin neuvotella 

alennuksia. 

 

Isännöinnin kokonaispalvelumallissa isännöintiyritys on asukaspalveluiden 

hankintavastuun lisäksi sopimussuhteessa asukaspalveluyritysten kanssa (Kuva 18). 

Kokonaispalvelumalli mahdollistaa saman asukaspalvelukokonaisuuden tarjoamisen 

useampiin taloyhtiöihin, jolloin syntyy kustannustehokkaan palvelutuotannon kannalta 

kriittinen asukasmassa. Taloyhtiön ja isännöintiyrityksen välisessä isännöintisopimuksessa 

määritellään perinteisten isännöintipalveluiden lisäksi asukaspalveluiden laajuus, 

palvelusisältö ja hinnat. 
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Kuva 18 Asukaspalveluiden tuottaminen isännöitsijän johtamis- tai kokonaispalvelumallilla 

Isännöinnin johtamis- ja kokonaispalvelumalleissa isännöintiyrityksen ansaintalogiikka 

perustuu palveluntuottajalta veloitettavaan hankintapalkkioon, palveluverkoston 

liittymismaksuun tai isännöintisopimuksessa määriteltyyn lisäpalvelun veloitukseen 

omistajalta tai taloyhtiöltä. Palkkiorakenteen on oltava taloyhtiön suuntaan läpinäkyvä 

isännöinnin uskottavuuden säilyttämiseksi. Asukaspalveluiden hallinnointi voidaan hoitaa 

isännöitsijän toimesta tai osana isännöintiyrityksen keskitettyä hankintatoimea. 

Isännöintiyrityksen sähköisen palveluportaalin kautta tehtävä yhteydenotto asukaspalvelun 

tuottajaan vaatii vähän resursseja isännöintiyritykseltä. Isännöintiyritys arvio 

palvelutuotannon laatua, mikä vaatii reklamointi- ja palautejärjestelmän ylläpitoa 

palvelukokemusten saamiseksi asukkailta. 

 

7.4.3 Huoltoyhtiömalli 

Huoltoyhtiömallissa asukaspalveluita tuottaa huoltoyhtiö oman organisaationsa sisäisellä 

palveluyksiköllä (Kuva 19). Huoltoyhtiömallia voidaan soveltaa asuinkiinteistöissä, joissa 

kiinteistönhoito on ulkoistettu kiinteistöhuoltoliikkeelle. Huoltoliikkeillä on jo 

nykyisellään välineitä ja resursseja, joita voidaan kiinteistöä palvelevien tehtävien lisäksi 

hyödyntää myös asukaspalveluiden tuottamisessa. Huoltoyhtiön tuottamia asukaspalveluita 

voivat olla ainakin tekniset palvelut, kuten kodin pienet korjaustyöt, remontit ja 

kodinkoneiden huolto.  

 

Huoltoyhtiömallissa huoltoliike sopii omistajan tai taloyhtiön kanssa 

kiinteistöhuoltosopimuksessa kiinteistönhoidon perustehtävien lisäksi tuotettavista 

asukaspalveluista sekä palvelusisällöistä ja hinnoista. Tilauskanavana toimii sähköinen 

tilauslomake tai soitto huoltoliikkeelle. Huoltoyhtiö laskuttaa teetetyt palvelut suoraan 

asukkailta. Yksinkertaisimmillaan huoltoliikkeen ansaintamalli perustuu tuntilaskutukseen 

asukkaalta. Kattavammassa palvelumallissa tietyt huoltoliikkeen tuottamat asukaspalvelut 

voidaan sisällyttää osaksi kiinteistöhuoltosopimusta.  
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Kuva 19 Huoltoyhtiö asukaspalveluiden tuottajana 

Huoltoyhtiömalli soveltuu etenkin alueellisille toimijoille, joiden on helpompi organisoida 

asukaspalvelut osana huoltokierrosta. Huoltoliikkeellä voi vaihtoehtoisesti olla erillinen 

henkilöresurssi asukaspalveluiden tuottamiseen, jolloin asukaspalveluita ei tuoteta 

huoltokierrosten yhteydessä vaan niiden tuottaminen organisoidan erillisenä 

kokonaisuutena. Asukaspalveluiden tarjontamalli vaatii huoltoliikkeeltä nopeutta, 

joustavuutta ja asukaslähtöisyyttä palvelun tuottamisessa. Malli mahdollistaa 

huoltoliikkelle monipuolisemman palvelukokonaisuuden tuottamisen taloyhtiöissä tai 

kiinteistönomistajien kohteissa. 

 

7.4.4 Kokonaisvastuumalli 

Kokonaisvastuumallia voidaan soveltaa asukaspalveluiden tuottamiseen taloyhtiöissä, 

jotka kuuluvat sekä isännöinnistä että kiinteistönhuollosta vastaavan aluehuoltoyhtiön 

piiriin. Kokonaisvastuumallissa yhdistyvät huoltoyhtiömalli ja isännöitsijän 

palvelukoordinaattorimalli. Kokonaisvastuumallissa aluehuoltoyhtiö tuottaa asukaspalvelut 

joko sisäisellä asukaspalveluyksiköllä tai tekee sopimukset palveluntuottajien kanssa ja 

tarjoaa asukaspalvelut kootusti asukkaille (Kuva 20).  Asukaspalveluiden hankinta 

palveluntuottajilta voidaan organisoida osana isännöinnin hankintatoimea, kuten 

isännöinnin johtamis- ja kokonaispalvelumalleissa toimitaan. Aluehuoltoyhtiön 

asukapalveluyksikön palvelut tuotetaan huoltoyhtiömallin tavoin joko huoltokierrosten 

yhteydessä tai erillisenä kokonaisuutena. Aluehuoltoyhtiö laskuttaa asukasta käytetyistä 

palveluista ainakin kiinteistöhuollon alla toimivan asukaspalveluyksikön tuottamien 

palveluiden osalta. 
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Kuva 20 Asukaspalveluiden tuottaminen kokonaisvastuumallilla  

Koska haastattelututkimuksessa haastateltiin vain yhtä aluehuoltoyhtiötä, 

kokonaisvastuumallin toimivuutta tukeva aineisto on hyvin vähäistä. Alueellisen huolto- ja 

isännöintipalveluiden kokonaisuus on kuitenkin potentiaalinen ympäristö kattavan 

asukaspalvelutarjonnan rakentamiseen aluehuoltoyhtiön omistavien asunto-osakeyhtiöiden 

asukkaille.  

 

7.4.5 Asukaspalveluyritysmalli 

Asukaspalveluyritysmalli soveltuu niin kiinteistönomistajan kohteisiin kuin taloyhtiöihin 

riippumatta siitä, onko isännöinti ja kiinteistöhuolto organisoitu omalla organisaatiolla vai 

ulkoistettu isännöinti- ja kiinteistöpalveluita tuottaville yrityksille. Asukaspalveluyritys 

tuottaa asukkaille asukaspalveluita, joko oman organisaationsa sisäisillä palveluyksiköillä 

tai alihankkijasopimuksilla muiden palvelutuottajien kanssa (Kuva 21). Omistaja tekee 

asukaspalveluyrityksen kanssa raamisopimuksen, jossa määritellään tarjottavat palvelut 

sekä niiden laatu- ja hintataso. Asukas tilaa haluamansa palvelut asukaspalveluyritykseltä 

ja maksaa asukaspalveluyritykselle käyttämistään palveluista.  

 

Asukaspalveluyritys valvoo palveluverkostonsa laatua ja voi periä provisiota 

alihankkijoiden tuottamista palveluista. Omistaja voi myös maksaa 

asukaspalveluyrityksille palkkiota joidenkin palveluiden tuottamisesta. 

Asukaspalveluyrityksellä on mahdollisuus saavuttaa synergiaa laajentamalla 

asukaspalveluiden tuottamisesta kiinteistöpalveluiden tuottamiseen, ja tarjota yhden luukun 

kiinteistö- ja asukaspalvelukokonaisuutta taloyhtiölle tai kiinteistönomistajalle. 
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Kuva 21 Asukaspalveluiden tuottaminen asukaspalveluyrityksen organisoimana 

Asukaspalveluyrityksen roolin voivat jatkossa ottaa joko nykyiset koti- tai 

hoivapalveluyritykset. Asukaspalveluyritys voi myös olla täysin uudenlainen toimija. 

Asukaspalveluyrityksestä riippuen tarjotut palvelut voivat olla joko täysin 

asukaspalveluyrityksen tuottamia tai pääosin alihankkijoilta hankittuja, jolloin 

asukaspalveluyrityksen rooli on lähinnä palveluiden hankinnassa ja johtamisessa. 

 

7.5 Tutkimustulosten arviointi 

Asukaspalveluiden markkinoita tarkasteltiin tutkimuksessa niin kysynnän kuin tarjonnan 

näkökulmasta. Tutkimuksen pääfokus oli asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä, 

minkä vuoksi asukaspalveluiden kysynnän rakennetta ja määrää selvitettiin ainoastaan 

kirjallisuustutkimuksen piirissä. Koska näkökulmaksi oli valittu asumisliiketoiminnan 

yksityisten toimijoiden näkökulma, haastateltavien joukosta rajattiin pois julkinen ja 

kolmas sektori. Etenkin julkisen sektorin vaikutus asukaspalveluiden markkinoihin on 

merkittävä niin valtion tukien kuin kuntien palvelutuotannon muodossa. Julkisen sektorin 

rooli olisi kuitenkin ollut liian laaja aihe tämän tutkimuksen piirissä käsiteltäväksi.  

 

Haastatteluita toteutettiin tutkimukseen käytettävissä olevaan aikaan nähden suhteellisen 

paljon, ja niistä saatu aineisto on hyvin kattava. Kutakin tarkasteltavaksi valittua 

toimijaryhmää kohden otanta on kuitenkin suppea, minkä vuoksi haastattelutuloksia ei 

voida yleistää koskemaan kaikkia alan toimijoita. Haastatteluihin valittiin kustakin 

toimijaryhmästä alueellisesti tai valtakunnallisesti suurehkoja toimijoita. Toisenlaisten 

valintakriteerien käyttäminen yritysten valinnassa olisi saattanut johtaa toisenlaisiin 

tuloksiin.  Haastattelututkimuksen tulokset perustuvat pääkaupunkiseudulla toteutettuihin 

haastatteluihin eivätkä ne välttämättä ole päteviä valtakunnallisesti, koska pienemmillä 

paikkakunnilla toimijoiden liiketoiminnan edellytykset voivat olla hyvin erilaiset. 

Esimerkiksi muutama kotipalveluyrityksistä oli lopettanut toimintansa eräillä 

paikkakunnilla, joissa palveluiden tuottaminen oli osoittautunut kannattamattomaksi 

asumisen hajanaisuuden sekä palveluiden ostokulttuurin puuttumisen vuoksi.  

 

Teemahaastattelulle tyypillisesti haastattelun kulku, kysymysten asettelu sekä käsiteltyjen 

aiheiden yksityiskohtaisuus vaihtelivat haastattelusta riippuen, vaikka haastatteluissa 

käytiinkin läpi samat pääteemat. Siten haastatteluiden vertailtavuus oli osittain haastavaa. 

Haastateltavien henkilökohtaiset mielipiteet ja ajatukset heijastuivat myös väistämättä 

haastattelutuloksiin. Kaikki haastatteluissa tunnistetut asukaspalveluiden tuottamisen 
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haasteet ja menestystekijät eivät välttämättä ole todellisia kehittämisen haasteita ja keinoja, 

sillä vähäisten kokemusten vuoksi osa niistä perustuu vain mielikuviin ja 

ennakkoasenteisiin.  

 

Haastattelutulosten analysoinnissa tutkijan omat ennakkoasenteet ja tulkinnat vaikuttavat 

myös raportoituihin tuloksiin. Toisaalta teemahaastattelun valitseminen haastattelutyypiksi 

mahdollisti teemoihin syventymisen, uudenlaisten ajatusten syntymisen sekä 

moniulotteisen ja laajan tutkimusmateriaalin keräämisen. Haastattelutilanteessa toteutetun 

kyselylomakkeen vastausprosentti oli 100, ja kaikki vastauslomakkeet ovat täydellisesti 

täytettyjä. Kyselylomakkeilla kerätty kvantitatiivinen aineisto, jonka avulla pystyttiin 

täsmällisesti vertailemaan haasteltujen ryhmien tuloksia, täydensi hyvin 

haastattelututkimuksen tuloksia.   

 

Haastattelujen synteesinä muodostetut asukaspalveluiden uudet tarjontamallit ovat 

viitteellisiä ja ne perustuvat haastatteluissa tunnistettuihin toimijoiden potentiaalisiin 

rooleihin. Tarjontamallien käyttökelpoisuuteen liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä 

ja niiden käyttöönotto mallien yksityiskohtaisempaa kehittämistä liiketoimintamalleille 

kriittiset osa-alueet huomioiden esimerkiksi Osterwalderin liiketoiminnan Canvas-mallia 

hyödyntäen.  
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8 Johtopäätökset  

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä asukaspalveluiden tarjontamallien 

kehittämisessä huomioonotettavista tekijöistä. Haastattelututkimusten vertailu 

kirjallisuustutkimuksen tuloksiin osoittaa, että toimijoiden arviot asukaspalveluiden 

käytöstä ja rakenteesta vastaavat hyvin aiemmissa tutkimuksissa suoritettujen 

asukaskyselyjen tuloksia. Kotitalousvähennyksen käytön tilastojen mukaan 

asukaspalveluiden käyttö on kasvanut merkittävästi 2000-luvun aikana, ja aiempien 

tutkimusten perusteella asukkaat ovat halukkaita käyttämään asukaspalveluita yhä 

enemmän tulevaisuudessa. Haastateltavat tunnistivat asukaspalveluiden markkinoissa 

kasvupotentiaalia, sillä valtaosa uskoi asukaspalveluiden kysynnän kasvavan merkittävästi 

seuraavan viiden vuoden sisällä. Tulokset poikkeavat selkeästi aikaisemmista 

tutkimustuloksista, joiden mukaan yritykset eivät pidä asukaspalveluiden kysyntää 

riittävänä ja kysynnän uskotaan kasvavan hitaasti itsepalvelukulttuurin vallitessa. 

Tutkimuksen perusteella yritysten asenteissa on tapahtumassa muutoksia, ja 

asukaspalveluiden markkinoissa tunnistetaan liiketoimintapotentiaalia.  

 

Suosituimmat asukaspalvelut aiempien tutkimusten perusteella vastasivat pitkälti 

toimijoiden näkemyksiä tärkeimmistä asukaspalveluista. Haastatteluiden perusteella 

tärkeimpiä asukaspalveluita ovat kodin pienet korjaukset, siivouspalvelut, 

remonttipalvelut, hoiva- ja hoitotyö, kodinkoneiden asennus ja huolto sekä ruokaostosten 

kotiinkuljetus. Hoiva- ja hoitopalveluiden osto ei kuitenkaan aiempien tutkimuksien 

perusteella ollut kovin yleistä, mutta näiden palveluiden käytön voidaan olettaa lisääntyvän 

väestön ikääntyessä. Lähes kaikkien palveluiden käyttö oli yleisempää vanhemmissa 

ikäluokissa, joita myös toimijat pitivät tärkeimpänä asiakasryhmänä.  

 

Asukaspalveluiden tarjonta on hajautunut useamman toimijan kesken. 

Asumisliiketoiminnan perinteisten toimijoiden rinnalle on noussut koti- ja 

hoivapalveluyrityksiä, jotka ovat ottaneet vahvemman roolin asukaspalveluiden 

tarjoamisessa. Nykyisissä tarjontamalleissa vastuu asukaspalveluiden hankinnasta on 

pitkälti asukkaalla, joka joko tuottaa palvelut itse tai hankkii ne ulkoiselta 

palveluntuottajalta. Toimijoiden epävarmuus asukaspalveluiden todellisesta kysynnästä ja 

potentiaalisesta käyttövolyymista sekä asukaspalveluiden tarjontamalleihin liittyvät 

haasteet tekevät toimijoista varovaisia uusien toimintamallien kehittämisessä. Harvassa 

organisaatiossa oli vielä ryhdytty konkreettisiin toimiin tarjontamallien kehittämiseksi. 

 

Tutkimuksessa tunnistettiin merkittäviä asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämiseen 

liittyvät haasteita sekä tarjontamallien kehittämisen keinoja, joilla on arvokas rooli jatkossa 

asukaspalveluiden tarjontamalleja kehitettäessä. Tunnistetut haasteet ja menestystekijät 

jaettiin tutkimuksessa asukaspalveluiden kysynnän sekä asukaspalveluiden tarjontamallien 

kehittämisen haasteisiin ja menestystekijöihin. Useimmissa haastatteluissa tunnistettiin 

runsaasti haasteita kun taas tarjontamallien kehittämistä tukevia menestystekijöitä ei osattu 

nimetä yhtä selkeästi.  Monissa haastatteluissa asukaspalveluiden kysyntään liittyvät 

haasteet nähtiin niin merkittävinä, ettei toimintamalleja ollut ainakaan vielä ryhdytty 

kehittämään. Toisaalta haasteiden nimeäminen saattaa olla keino perustella yrityksen 

passiivisuutta tarjontamallien kehittämisessä. Esille tulleet asukaspalveluiden 

tarjontamallien kehittämisen haasteet oli pääosin tunnistettu jo aiemmissa tutkimuksissa. 

Eri toimijaryhmien haastatteluiden kautta haasteita pystyttiin kuitenkin tarkastelemaan 

useammasta näkökulmasta ja muodostamaan siten monipuolisempi käsitys 
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asukaspalveluiden tarjonnan keskeisimmistä haasteista. Aiempiin tutkimustuloksiin 

verrattuna tutkimuksessa onnistuttiin löytämään uusia tarjontamallien kehittämisen 

keinoja. Canvas-mallin elementtien kautta tunnistettiin tarjontamallien kriittisiä 

osatekijöitä kunkin toimijan kannalta.  

 

Asukaspalveluiden tarjontamallien kehittämisen kannalta keskeisiä keinoja 

asumisliiketoiminnan toimijoille ovat tutkimustulosten mukaan  

 toimijoiden välinen yhteistyö ja kokeilujaksot, jotka tuovat kokemusta tilaus- ja 

toimitusprosessin tehostamista ja tarjontamallien konseptointia varten 

 riittävän asukasmassan kerääminen esimerkiksi useammalle kerrostalolle suunnatulla 

tarjontamallilla  

 matala tuotanto-organisaatio ja asukaspalveluiden joustava toimitus 

 oikeanlaiset suunnitteluratkaisut, kuten palvelueteiset ja muut vastaavat yhteistilat, 

joiden avulla helpotetaan erilaisten asukaspalveluiden tarjontaa 

 sähköisten alustojen tehokkaampi hyödyntäminen asukaspalveluiden markkinoinnissa 

ja tilauksessa 

 aktiivinen alueellinen markkinointi ja alueellisten yhteisöjen luominen 

asukaspalveluiden tuottamiseen (esimerkiksi alueellinen talonmies) 

 vaivattomasti ostettavissa olevan, ihmisläheisen ja monipuolisen yhden luukun 

palvelun tarjoaminen asukkaille. 

 

Vaikka tutkimuksessa tunnistettiin useita keinoja tarjontamallien kehittämiseksi, 

asukaspalveluiden markkinoihin liittyy kuitenkin useita yritysten toiminnasta 

riippumattomia tekijöitä. Asukaspalveluiden markkinoiden kehittymiseen vaikuttavat 

merkittävästi esimerkiksi julkisen sektorin toimet ja päätökset, kuten harmaan talouden 

ehkäisy, aikapankkiin suhtautuminen tuloverotuksessa, kuntien tuottamien 

asukaspalveluiden vapauttaminen markkinoille sekä kotitalousvähennyksen liittyvät 

päätökset. Asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisen kannalta suotuisat julkisen sektorin 

toimet ja päätökset voivat edesauttaa asukaspalveluiden markkinoiden kehittymistä, kun 

taas epäsuotuisat toimet ja päätökset, kuten kotitalousvähennyksen lakkauttaminen, voivat 

tehdä asukaspalveluiden tuottamisen kannattamattomaksi. 

 

Tutkimuksessa kuvattiin sekä asukaspalveluiden nykyiset tarjontamallit sekä uudet 

potentiaaliset tarjontamallit, jotka antavat asumisliiketoiminnan toimijoille työkaluja 

miettiä omaa rooliaan asukaspalveluiden tarjonnassa. Asumisliiketoiminnan eräs 

erityispiirre on, että asuntosijoittajien joukossa on paljon pieniä yksityissijoittajia suurten, 

ammattimaisten sijoittajien lisäksi. Myös asumisliiketoiminnan palveluntuottajat ovat 

esimerkiksi toimitilasektoriin verrattuna pieniä ja monet yritykset yrittäjälähtöisiä. 

Tarjontamallien kuvaaminen edesauttaa toimijoita liiketoimintansa kehittämisessä ja 

ammattimaistamisessa sekä toimintamallien konseptoinnissa. Toistaiseksi 

asumisliiketoiminnassa tuotettavat tila- ja palveluratkaisut ovat hyvin homogeenisiä. 

Tutkimuksessa tunnistettiin kuitenkin useita asumisen muutostrendejä, kuten asumisen 

joustavuuden, vaatimustason ja elämyksellisyyden merkityksen kasvaminen, jotka tulevat 

todennäköisesti lisäämään asukaspalveluiden roolia. Asukaspalveluiden tarjontamallit 

tarjoavat omistajille mahdollisuuden vastata erilaisia palvelukokonaisuuksia ja asukkaiden 

yksilöllisiin palvelutarpeisiin. 

 

Esitettyjen asukaspalveluiden käyttöönotto vaatii kuitenkin syvällisempää tutkimusta 

kunkin toimijan näkökulmasta, jotta liiketoiminnan erityispiirteet ja edellytykset uusien 
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tarjontamallien kannattavuudelle voidaan ottaa huomioon yksityiskohtaisesti. On täysin 

mahdollista, että kaikista viitteellisistä tarjontamalleista ei ole mahdollista jalostaa 

käytännössä kannattavia toimintamalleja. Jatkotutkimus uusien toimintamallien 

kehittämiseksi tulisi toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa käyttökelpoisten mallien 

kehittämiseksi. Toimintamallien kehittämisen lisäksi jatkotutkimukselle on tarvetta myös 

asukaspalveluiden kysynnän osalta. Asukkaille teetettävä laaja asukaspalveluiden 

tarvekartoituksen teettäminen palvelutarpeiden ja maksuhalukkuuden selvittämiseksi 

parantaisi toimijoiden tietoisuutta kysynnästä ja rohkaisisi tarjontamallien kehittämisessä. 

 

Yksittäisen merkittävän tutkimustuloksen tai löydöksen sijaan tutkimuksen keskeisin 

saavutus on yleiskäsityksen muodostaminen asukaspalveluiden markkinoiden tilasta. 

Tutkimuksen alussa määritellyt käsitteet selkeyttävät käsitteiden käyttöä 

jatkotutkimuksissa. Haastatteluilla onnistuttiin myös herättämään useiden toimijoiden 

kiinnostus aiheesta sekä mahdollisesti synnyttämään tuoreita ajatuksia, jotka 

tulevaisuudessa jalostuvat asukaspalveluiden uudenlaisiksi tarjontamalleiksi. 
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Haastattelut 

 

Kiinteistönomistajat 

25.11.2013. VVO – Juha Heino, asiakkuusjohtaja. 

27.11.2013. Asokodit – Matti Tarhio, kiinteistöjohtaja. 

2.12.2013. Avara – Mika Savolainen, kiinteistöjohtaja. 

16.12.2013. Kruunuasunnot – Reijo Savolainen, toimitusjohtaja. 

18.12.2013. TA-yhtiöt – Olli-Pekka Piironen, senior isännöitsijä. 

 

Isännöintiyritykset 

25.11.2013. Ovenia – Jere Kilpi, johtaja (toimitilajohtaminen). 

29.11.2013. Matinkylän huolto – Mikko Peltokorpi, toimitusjohtaja. 

4.12.2013. Realco – Jari Porthén, toimitusjohtaja . 

5.12.2013. SKH Isännöinti – Markku Kulomäki, toimitusjohtaja.  

20.12.2013. Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki Oy – Jarmo Rantamäki, toimitusjohtaja. 

21.1.2014 Realia Isännöinti – Mika Laakkonen, aluejohtaja. 

 

Kiinteistöhuoltoliikkeet 

20.11.2013. Talonmiehet.fi – Jari Böckerman, toimitusjohtaja. 

21.11.2013. ISS / Laatutakuu – Henri Häyrinen, toimitusjohtaja. 

29.11.2013. Lassila&Tikanoja – Markku Sevón, yksikönpäällikkö (kiinteistötekniikka). 

11.12.2013. Kh-kiinteistöpalvelut – Markku Väisänen, toimitusjohtaja. 

10.1.2014. Are Oy – Seppo Korhonen, liiketoimintajohtaja (kiinteistöpalvelut).  

 

Kotipalveluyritykset 
20.11.2013. Kodinavux – Leena Mauno, toimitusjohtaja. 

20.11.2013. Servisole – Terhi Kotkansalo, toimitusjohtaja. 

3.12.2013. Kotipalvelu Ykköset – Piritta Laurila, toimitusjohtaja. 

10.12.2013. Kotipalvelu Klassikko – Pipsi Hassinen-Stelmakh, toimitusjohtaja. 

11.12.2013. Sivina Oy – Pasi Pietilä, toimitusjohtaja. 
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Haastateltavien yritysten esittely 

 

Kiinteistöomistajat 

 

Avara omistaa ja hallinnoi valtakunnallisesti noin 8000 asuntoa etenkin isoissa 

kasvukeskuksissa. Avaran omistuksessa on niin yleishyödyllisiä kuin vapaarahoitteisia 

vuokra-asuntoja.  

 

Asokodit on merkittävä asumisoikeusasuntojen omistaja, joka omistaa noin 13 900 

asumisoikeusasuntoa 31 paikkakunnalla ympäri Suomen.  

 

Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö on valtio-

omisteinen Governia Oy. Kruunuasuntojen omistuksessa on reilut 2 700 asuntoa 

varuskunnissa sekä isoimmissa kaupungeista.  

 

TA-Yhtymä -konserni rakennuttaa ja omistaa arava- ja korkotuettuja asuntoja ympäri 

Suomen.  TA-Yhtymä -konsernin omistuksessa on tällä hetkellä noin 12 000 

yleishyödyllistä asuntoa.  

 

VVO on Suomen suurin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistaja. VVO omistaa 

yhteensä noin 40 000 vuokra-asunnosta, joista noin 24 000 on vapaarahoitteisia. Asuntoja 

hallinnoidaan, vuokrataan ja isännöidään 13 VVO-kotikeskuksesta käsin ympäri maata. 

 

Isännöitsijät 

 

Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki on vuonna 1990 perustettu isännöintiyritys, jonka 

isännöitävänä on noin 100 asuinkiinteistöä Helsingin kantakaupungista.  

 

Matinkylän huolto on Matinkylän alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistama 

aluehuoltoyhtiö, joka tuottaa sekä isännöinnin, kiinteistönhuollon että kiinteistötekniikan 

palveluita omistajayhtiöille. 

 

Ovenia Isännöinti kuuluu Ovenia-konserniin, joka toimii 23 paikkakunnalla. Ovenia-

konserni työllistää valtakunnallisesti yli 500 henkilöä.  

 

Realco tarjoaa pääasiallisesti isännöintipalveluja toimiva konserni, joka isännöi noin 180 

asunto-osakeyhtiötä pääkaupunkiseudulla.  

 

Realia Isännöinti on Realia Group -konserniin kuuluva isännöintialan palveluyritys, jonka 

asiakkaana on 120 000 kotitaloutta ja yli 4000 taloyhtiötä. 

 

SKH Isännöinti on vuonna 1982 perustettu isännöintiyritys, joka isännöi 250 asunto-

osakeyhtiötä pääkaupunkiseudulla.  

 

Kiinteistöhuoltoliikkeet 

 

ARE on valtakunnallinen toimija, joka työllistää noin 1250 henkilöä. Yrityksen 

liiketoiminta-alueisiin kuuluvat talotekniikkaurakointi uudisrakentamiseen ja 

korjausrakentamiseen sekä kiinteistöpalvelut ylläpitoon, huoltoon ja korjausrakentamiseen. 
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Kh-kiinteistöpalvelut tarjoaa kiinteistöhuollon palveluita 30 alueellisen yrityksen kautta 

pääkaupunkiseudulla. Kiinteistöhuollon piiriin kuuluu noin 1200 rakennusta.  

 

Laatutakuu on ISS:n tytäryhtiö, joka tuottaa franchising-mallilla kiinteistöhuolto- ja 

siivouspalveluita. Laatutakuun alla työskentelee valtakunnallisesti noin 170 franchising-

yrittäjää. 

 

Lassila & Tikanoja tuottaa ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluita valtakunnallisesti. 

Kiinteistöpalveluihin kuuluvat perinteinen kiinteistöhuolto- ja siivous, vahinkosaneeraus 

sekä kiinteistötekniikan palvelut. Yritys työllistää noin 9500 työntekijää.  

 

Talonmiehet.fi on kolmen alueellisen kiinteistöhuoltoyhtiön, Aurinkolahden huolto Oy:n, 

Ruoholahden kiinteistöhuolto Oy:n ja Kalasataman huolto Oy:n, yhteenliittymä, joka 

vastaa noin 100 asunto-osakeyhtiön huollosta pääkaupunkiseudulla. 

 

Kotipalveluyritykset 

 

Kodinavux on 15-vuotias, pääkaupunkiseudulla sekä Tampereella toimiva 

kotipalveluyritys, jonka palveluihin kuuluvat kotisiivous, senioripalvelut sekä lastenhoito.  

 

Kotipalvelu Klassikko on vuonna 1989 perustettu kotipalveluyritys, joka toimii 

valtakunnallisesti työllistäen noin 100 henkilöä.  

 

Kotipalvelu Ykköset on vuonna 2004 perustettu, pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, 

jonka palveluihin kuuluvat kotitalouksille tuotettavat siivous-, hoiva- ja 

terveydenhoitopalvelut.  

 

Servisole on valtakunnallisesti siivouspalveluita tarjoava yritys, joka kuuluu RTK-

konserniin. Yritys tarjoaa monenlaisia siivouspalveluita niin yrityksille, yhteisöille, 

yksityishenkilöille.  

 

Sivina on vuonna 1998 perustettu kotisiivoukseen ja lastenhoitoon erikoistunut yritys, jolla 

on 13 toimipistettä ja 120 työntekijää eri puolilla Suomea. Lisäksi yrityksellä on toimintaa 

myös Tukholmassa. 
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Haastattelurunko – kiinteistönomistaja 

 

Yrityksen taustatiedot ja nykyinen liiketoiminta 

 Kertokaa lyhyesti organisaatiostanne? Mitä liiketoimintaanne sisältyy?  

 Millainen on omistuskantanne? 

o Kuinka paljon ja millaisia kohteita? 

 Miten hankitte kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelut?  

o Hoidatteko itse kiinteistöhuollon ja isännöinnin? 

o Hoidatteko itse isännöinnin? 

o Onko kiinteistönhoito- ja isännöintipalvelut ulkoistettu palveluntuottajille? 

 Mitä palveluntuottajia käytätte ja mitä palveluita kukin palveluntuottaja tuottaa? 

 

Asukaspalveluiden tulevaisuus 

 Miten asuminen on muuttumassa?  Millaisia uusia asumistarpeita on tunnistettu? 

 Mitkä ovat asumisliiketoiminnan menestystekijöitä tulevaisuudessa? 

 Mikä on palveluiden rooli asumisessa? 

 Miten uskotte asukaspalvelutarjonnan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 Mikä on asukaspalveluiden merkitys teidän asiakkaille? Onko tutkittu? 

 Mitkä asiakassegmentit käyttävät asukaspalveluita tai olisivat asukaspalveluiden 

potentiaalisia käyttäjiä? 

 

Asukaspalvelut 

 Tarjoatteko tällä hetkellä jotain palveluita asukkaille? 

o Kuka tuottaa nämä palvelut? 

o Kuinka kauan olette tarjonneet asukkaille palveluita? 

o Miten palveluiden kysyntä on kehittynyt?  

o Jos ette tarjoa, miksi ette? 

 Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asukaspalveluita? 

 Mitkä asukaspalvelut olisi helpoimmin liitettävissä osaksi asumista? 

 

Asukaspalveluiden tuottaminen 

 Kenellä tulee olemaan keskeisin rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä tulee olemaan omistajien rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on isännöitsijän rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on huoltoliikkeen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 

 Mikä on teidän yrityksenne rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat kriittiset tehtävät, jotka on tehtävä itse? 

 Mikä on netin rooli palveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat asukaspalveluiden avainresurssit? 

 Mitä voidaan ulkoistaa kumppaneille? 

 Ketkä ovat avainkumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Miten asukaspalveluiden tarjonta muuttaisi teidän toimintamalleja? 

 

 Mitkä olisivat omistajan keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Mitkä olisivat isännöitsijät keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Mitkä olisivat huoltoliikkeen keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 
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 Millaisia yhteistyökumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa tarvitaan? 

 

Asiakassegmentit 

 Oletteko arvioineet asukaspalveluiden kysynnän määrää? 

 Ketkä ovat keskeisiä asiakasryhmiä? 

 Miten asiakasryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan? 

 

Asiakaskanavat 

 Mitä kautta asiakkaat hankkivat palveluita tällä hetkellä? 

 Miten asukaspalvelut pitäisi tuoda asukkaiden saataville? 

 Kenellä on keskeinen rooli tässä? 

 

Ansaintamallit 

 Mitkä ovat nykyisten toimintamallien keskeiset esteet kannattavan liiketoiminnan 

tiellä? 

 Millaisia ongelmia palveluiden tuottamiseen liittyy (mm. kannattavuus)? 

 Miten asukaspalveluiden tuottamisesta voidaan saada kannattavaa liiketoimintaa? 

 Miten kotitalousvähennystä voidaan tehokkaammin hyödyntää asukaspalveluissa? 

 Voidaanko joissakin kohteissa ajatella myös palveluvuokraa? 

 

Kustannusrakenne 

 Millaisia kustannuseriä asukaspalveluiden tuottamisesta aiheutuu teidän 

yrityksellenne? 

 Voisivatko asukaspalvelut olla yksi isännöitsijäsopimuksen tai 

kiinteistöhuoltosopimuksen piirissä ostettava/kilpailutettava palvelu? 

 

Asukaspalveluiden haasteet & menestystekijät 

 Millaisia keskeisiä haasteita asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy? 

 Mitkä ovat mielestänne avaintekijöitä asukaspalveluiden kysynnän ja tarjonnan 

kehittämiseksi? 
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Haastattelurunko – isännöintiyritys 

 

Yrityksen taustatiedot 

 Kertokaa lyhyesti organisaatiostanne? Millaisia palveluita tuotatte? 

 Mikä on toimialueenne?  

 Kertokaa isännöimistänne kohteista 

o Kuinka paljon ja millaisia kohteita? 

 Käytättekö tällä hetkellä alihankkijoita palveluidenne tuottamisessa tai teettekö 

yhteistyötä muiden yritysten kanssa? 

 

Asukaspalveluiden tulevaisuus 

 Miten asuminen on muuttumassa?  Millaisia uusia asumistarpeita on tunnistettu? 

 Mitkä ovat asumisliiketoiminnan menestystekijöitä tulevaisuudessa? 

 Mikä on palvelujenpalveluiden rooli asumisessa? 

 Miten uskotte asukaspalvelutarjonnan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 Mikä on asukaspalveluiden merkitys teidän asiakkaille? Onko tutkittu? 

 Mitkä asiakassegmentit käyttävät asukaspalveluita tai olisivat asukaspalveluiden 

potentiaalisia käyttäjiä? 

 

Asukaspalvelut 

 Mitä palveluita tarjoatte tällä hetkellä suoraan asukkaille? 

 Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asukaspalveluita? 

 Mitkä asukaspalvelut olisi helpoimmin liitettävissä osaksi asumista? 

 

Asukaspalveluiden tuottaminen 

 Kenellä tulee olemaan keskeisin rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on isännöitsijän rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä tulee olemaan omistajien rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on huoltoliikkeen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 

 Mikä on teidän yrityksenne rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat kriittiset tehtävät, jotka on tehtävä itse? 

 Mikä on netin rooli palveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat asukaspalveluiden avainresurssit? 

 Mitä voidaan ulkoistaa kumppaneille? 

 Ketkä ovat avainkumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Miten asukaspalveluiden tarjonta muuttaisi teidän toimintamalleja? 

 Millaisia yhteistyökumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa tarvitaan? 

o Onko nykyisillä yhteistyökumppaneilla resursseja tuottaa asukaspalveluita? 

 

 Mitkä olisivat isännöitsijät keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

o Olisitteko valmiita palveluverkoston luomiseen? 

 Mitkä olisivat omistajan keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Mitkä olisivat huoltoliikkeen keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 

 



  Liite 4 2/2 

 

 

Asiakassegmentit 

 Oletteko arvioineet asukaspalveluiden kysynnän määrää? 

 Ketkä olisivat keskeisiä asiakasryhmiä? 

 Miten asiakasryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan? 

 Millainen isännöitsijän rooli asukaspalveluiden tuotantoketjussa toisi 

kiinteistönomistajille arvoa, josta he olisivat valmiita maksamaan? 

 

Asiakaskanavat 

 Miten asukkaat voivat tilata tai hankkia nykyisiä palveluita? 

 Miten asukaspalvelut pitäisi tuoda asukkaiden saataville? 

 Kenellä on keskeinen rooli tässä? 

 

Ansaintamallit 

 Mitkä ovat nykyisten toimintamallien keskeiset esteet kannattavan liiketoiminnan 

tiellä? 

 Miten asukaspalveluiden tuottamisesta voidaan saada kannattavaa liiketoimintaa? 

 Miten ansainta tulisi järjestää: 

o Tarjottava lisäveloituspalvelu kiinteistönomistajalle 

o Liittymismaksu palveluntuottajille 

o Palvelumaksu asukkailta 

o Provisio palveluiden hinnasta palveluntuottajalta ja/tai asukkaalta 

 Miten kotitalousvähennystä voidaan tehokkaammin hyödyntää asukaspalveluissa? 

 

Kustannusrakenne 

 Millaisia kustannuseriä asukaspalveluiden tuottamisesta aiheutuu teidän 

yrityksellenne? 

 

Asukaspalveluiden haasteet & menestystekijät 

 Millaisia keskeisiä haasteita asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy? 

 Mitkä ovat mielestänne avaintekijöitä asukaspalveluiden kysynnän ja tarjonnan 

kehittämiseksi? 
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Haastattelurunko – kiinteistöhuoltoliike 

 

Yrityksen taustatiedot 

 Kertokaa lyhyesti organisaatiostanne? Millaisia palveluita tuotatte? 

 Mikä on toimialueenne? 

 Millainen on asiakaskuntanne? 

o Kuinka paljon ja millaisia kohteita? 

 Käytättekö alihankkijoita palveluidenne tuottamisessa tai teettekö yhteistyötä 

muiden yritysten kanssa? 

 

Asukaspalveluiden tulevaisuus 

 Miten kiinteistöhuolto on muuttumassa liiketoimintana?  Millaisia uusia 

asiakastarpeita on tunnistettu? 

 Mitkä ovat kiinteistöhuollon menestystekijöitä tulevaisuudessa? 

 Mikä on asukaspalveluiden rooli teidän liiketoiminnassanne tällä hetkellä ja 

millaisena näette sen tulevaisuudessa? 

 Miten uskotte asukaspalvelukysynnän ja -tarjonnan kehittyvän tulevaisuudessa? 

o Miten kysynnän kasvu näkyy teidän liiketoiminnassanne? 

 

Asukaspalvelut 

 Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asukaspalveluita? 

o Mitkä asukaspalvelut olisi helpoimmin liitettävissä osaksi asumista? 

 Tarjoatteko tällä hetkellä jotain palveluita suoraan asukkaille? 

o Tuotatteko itse vai kuka tuottaa? 

o Kuinka kauan olette tarjonneet asukkaille palveluita? 

o Miten palveluiden kysyntä on kehittynyt?  

o Jos ette tarjoa, miksi ette? 

 

Asiakassegmentit 

 Mitkä asiakassegmentit käyttävät asukaspalveluita tai olisivat asukaspalveluiden 

potentiaalisia käyttäjiä? 

 Oletteko arvioineet asukaspalveluiden kysynnän määrää? 

 Miten asiakasryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan? 

 

Asukaspalveluiden tuottaminen 

 Kenellä tulee olemaan keskeisin rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on huoltoliikkeen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on isännöitsijän rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä tulee olemaan omistajien rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on erilaisten asukaspalveluyritysten rooli asukasapalveluiden tarjonnassa? 

 

 Mikä on teidän yrityksenne rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat kriittiset tehtävät, jotka on tehtävä itse? 

 Mikä on netin rooli palveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat asukaspalveluiden avainresurssit? 

o Miten voitte hyödyntää nykyisiä resurssejanne (mm. työvälineet)? 
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 Mitä voidaan ulkoistaa kumppaneille? 

 Ketkä ovat avainkumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Näkyykö palvelutarpeen kasvu tarjouspyynnöissä? 

 

Asiakaskanavat 

 Miten asukaspalvelut pitäisi tuoda asukkaiden saataville? 

 Kenellä on keskeinen rooli tässä? 

 

Ansaintamallit 

 Mitkä ovat nykyisten toimintamallien keskeiset esteet kannattavan liiketoiminnan 

tiellä? 

 Miten asukaspalveluiden tuottamisesta voidaan saada kannattavaa liiketoimintaa? 

 Miten kotitalousvähennystä voidaan tehokkaammin hyödyntää asukaspalveluissa? 

 

Kustannusrakenne 

 Millaisia kustannuseriä asukaspalveluiden tuottamisesta aiheutuu teidän 

yrityksellenne? 

 

Asukaspalveluiden haasteet & menestystekijät 

 Millaisia keskeisiä haasteita asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy? 

 Mitkä ovat mielestänne avaintekijöitä asukaspalveluiden kysynnän ja tarjonnan 

kehittämiseksi? 
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Haastattelurunko – kotipalveluyritys  

 

Yrityksen taustatiedot 

 Kertokaa lyhyesti organisaatiostanne? Mitä liiketoimintaanne sisältyy?  

 Mikä on toimialueenne? 

 Millaisia palveluita tuotatte? 

o Miten palveluiden kysyntä on kehittynyt?  

o Oletteko kasvattaneet palveluvalikoimaa? 

 

Asukaspalveluiden tulevaisuus 

 Miten asuminen on muuttumassa?  Millaisia uusia asumistarpeita on tunnistettu? 

 Mitkä ovat asumisliiketoiminnan menestystekijöitä tulevaisuudessa? 

 Mikä on / tulee olemaan palveluiden rooli asumisessa? 

 Miten uskotte asukaspalvelukysynnän / -tarjonnan kehittyvän tulevaisuudessa? 

 Mitkä asiakassegmentit käyttävät asukaspalveluita tai olisivat asukaspalveluiden 

potentiaalisia käyttäjiä? 

 

Asiakassegmentit 

 Oletteko puhtaasti kuluttajabisneksessä vai onko teillä myös yritysasiakkaita? 

 Oletteko arvioineet asukaspalveluiden kysynnän määrää? 

 Ketkä olisivat keskeisiä asiakasryhmiä? 

 Miten asiakasryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan? 

 Teettekö yhteistyötä kiinteistönomistajien tai isännöitsijöiden kanssa? 

 

 Kenellä tulee olemaan keskeisin rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä tulee olemaan omistajien rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on erilaisten asukaspalveluyritysten rooli asukasapalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on isännöitsijän rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mikä on huoltoliikkeen rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 

Asukaspalvelut 

 Mitkä ovat teidän mielestänne tärkeimpiä asukaspalveluita? 

 Mitkä asukaspalvelut olisi helpoimmin liitettävissä osaksi asumista? 

 

Asukaspalveluiden tuottaminen 

 Mikä on teidän yrityksenne rooli asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat kriittiset tehtävät, jotka on tehtävä itse? 

 Mikä on netin rooli palveluiden tarjonnassa? 

 Mitkä ovat asukaspalveluiden avainresurssit? 

 Mitä voidaan ulkoistaa kumppaneille? 

 Ketkä ovat avainkumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa? 

 

 Mitkä olisivat omistajan keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Mitkä olisivat isännöitsijät keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Mitkä olisivat huoltoliikkeen keinot asukaspalveluiden tarjonnan kehittämisessä? 

 Millaisia yhteistyökumppaneita asukaspalveluiden tarjonnassa tarvitaan? 
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Asiakaskanavat 

 Miten asukaspalvelut pitäisi tuoda asukkaiden saataville? 

 Kenellä on keskeinen rooli tässä? 

 Voisitteko liittyä maksulliseen palveluverkostoon asiakaskanavien laajentamiseksi? 

 

Ansaintamallit 

 Millaisia ongelmia asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy (mm. asiakaskunnan 

hajanaisuus, kannattavuus)? 

 Miten asukaspalveluiden tuottamisesta voidaan saada kannattavaa liiketoimintaa? 

 Mitkä ovat nykyisten toimintamallien keskeiset esteet kannattavan liiketoiminnan 

tiellä? 

 Miten kotitalousvähennystä voidaan tehokkaammin hyödyntää asukaspalveluissa? 

 

Kustannusrakenne 

 Millaisia kustannuseriä asukaspalveluiden tuottamisesta aiheutuu teidän 

yrityksellenne? 

 Miten palveluverkoston kustannukset tulisi kattaa: 

o Asukas maksaa (palveluvuokra/ korkeampi palveluhinta) 

o Kotipalveluyritys maksaa (palveluverkoston liittymismaksu/ provisio 

palveluiden tuotoista) 

 

 

Asukaspalveluiden haasteet & menestystekijät 

 Millaisia keskeisiä haasteita asukaspalveluiden tuottamiseen liittyy? 

 Mitkä ovat mielestänne avaintekijöitä asukaspalveluiden kysynnän ja tarjonnan 

kehittämiseksi? 
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Kyselylomake 

 

 

□ Kysyntä vähenee  

□ Kysyntä pysyy nykyisellä tasolla 

□ Kysyntä kasvaa hieman 

□ Kysyntä kasvaa merkittävästi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

Kuinka tärkeänä pidätte seuraavien palveluiden tuottamista asukkaalle hänen 

asunnossaan tai asuinyhteisössään? 

Asteikko: 1=ei tärkeä 2=ei kovin tärkeä 3=melko tärkeä 4=tärkeä 5=erittäin tärkeä 

Siivouspalvelut 1 2 3 4 5 

Muut kotityöpalvelut mm. silitys 1 2 3 4 5 

Hoiva- ja hoitotyöt (vanhukset, lapset) 1 2 3 4 5 

Terveydenhoitopalvelut 1 2 3 4 5 

Remonttipalvelut 1 2 3 4 5 

Sisustussuunnittelu 1 2 3 4 5 

Pienet korjaukset: taulujen kiinnitys, 

lampunvaihto, huonekalujen kokoaminen 
1 2 3 4 5 

Lemmikin hoito 1 2 3 4 5 

Kuljetuspalvelut  1 2 3 4 5 

ATK-apu ja asennukset 1 2 3 4 5 

Ruokaostosten tilaus ja kotiinkuljetus 1 2 3 4 5 

Kodinkoneiden asennus ja huolto 1 2 3 4 5 

Ateriapalvelu 1 2 3 4 5 

Kerho- tai harrastustila 1 2 3 4 5 

 

2) 

 

 

 

Miten uskot asukaspalveluiden kysynnän kehittyvän 5v. sisällä? 

 


