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2.1 Palveluiden erityispiirteet . . . . .
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Luku 1

Johdanto
Palveluliiketoiminnasta, laadusta ja mittaamisesta on saatavilla runsaasti
kirjallisuutta. Palvelusopimuksia laadittaessa kiinteistöpalveluiden laadulle
asetetaan usein tarkkojakin laatutavoitteita ja laadun mittaamista on tutkittu paljon. Kuitenkin valtaosa laadunmittaamisesta on keskittynyt muualle
kuin kiinteistöalalle. Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamiseen ei ole standardoitua yleisesti käytössä olevaa menetelmää. Kuitenkin kiinteistöpalveluiden laadun mittaaminen on oleellista, jotta voidaan arvioida kiinteistön
ylläpidon onnistumista asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

1.1

Tutkimuksen tausta

Kiinteistöalalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia 1990-luvulta lähtien.
Eräs keskeinen 90-luvulta alkanut toimintatapojen kehittymissuunta on yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa ja sen myötä lisääntynyt tukitoimintojen ulkoistaminen. Kiinteistöihin liittyvät palvelut ovat olleet juurikin
ensimmäisten ulkoistettavien asioiden joukossa. 2000-luvulla merkitystään
kasvattaneita uudentyyppisiä palveluja ovat kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen keskittyvät osaamisintensiiviset palvelut. Mikäli kiinteistöjen käyttäjät
jatkavat palvelujohtamisen ulkoistamisen trendiä, kasvaa kiinteistöpalveluala
entisestään. (Vainio et al., 2006, s. 10)
Palvelujen ulkoistamisen lisäksi kohteena on myös kiinteistöjen omistaminen. Motivaationa kiinteistöistä luopumiseen on taseen keventäminen, mitä
varsinkin pörssiyhtiöiden kohdalla arvostetaan. Kiinteistön omistamiseen varojen sitomisen sijaan ne sijoitetaan yleensä mieluummin oman ydinliiketoi1
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minnan kehittämiseen.
Ostopalvelujen tehokas hyödyntäminen edellyttää kokonaan uudenlaisia toimintamalleja verrattuna perinteiseen omaan tuotantoon. Aiemmin toimintojen johtamisessa edellytettiin perinteisiä johtamistaitoja, joilla hallittiin mm.
yrityksen omaa palvelutuotantoa ja henkilöstöä. Toiminnon siirtyessä ulkopuolisen palveluntuottajan vastuulle, organisaatioon jää yleensä vain tilaaja.
Tilaaja vastaa yhteistyösuhteen hoitamisesta palvelun tuottajan kanssa ja
tarvittaessa palvelun uudelleen kilpailuttamisesta. Jotta tämä toiminta voi
onnistua tehokkaasti, on saatua palvelua pystyttävä mittaamaan ja mittauksia vertaamaan. (Puhto ja Tiainen, 2001)
Kiinteistöpalveluhankintojen keskeinen ongelma on juuri ostettavan palvelun
määrittäminen vertailukelpoisella tavalla (kilpailutus), sekä sopimusaikaisen
saadun palvelun laadun todentaminen. Tämä vaikeuttaa kiinteistöpalvelujen
sopimuksenmukaisuuden todentamista niin tehokkaassa kuin tehottomassakin hankinnassa. (Nikander et al., 2007, s. 7)
Laadun mittaamisen lähtökohtaisena ongelmana on laadun määrittely etukäteen. Kiinteistöpalveluista puuttuu standardoidut palvelukuvaukset eli laatumääritelmät. Lisäksi olemassa olevat palvelukuvaukset ovat usein kuvauksia prosessista, eikä niinkään lopputuloksesta, ja ne yleensä soveltuvat vain
kyseiseen kohteeseen. Mittaamisen ja vertaamisen haastetta lisäävät kiinteistöpalveluiden moninaisuus, sillä kiinteistöihin liittyy monia eri palveluita, jotka vaativat omat mittarit, sekä laadun kaksijakoisuus eli jako tekniseen
ja toiminnalliseen laatuun.
Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamisen yksi ongelma on nykyisen mittaamisen vaatima resurssimäärä. Erityisesti auditointiin perustuva mittaaminen koetaan erittäin resursseja kuluttavaksi tavaksi arvioida laatua. Kehittynyt laatumittaristo mahdollistaa lopputulospohjaisen lähestymistavan kiinteistöpalveluhankintoihin, koska tällöin voidaan sopia lopputuloksesta ja lopputuloksen raja-arvoista tehtävien ja työsuoritteiden sijasta. Käyttökelpoisilla mittareilla sekä tilaajat että palveluntuottajat kykenevät seuraamaan
palvelutuotannon laatua. Standardoidulla menetelmällä tilaaja pystyy vertaamaan onnistumistaan referenssikohteisiin. (Routto ja Puhto, 2000, s. 42)

1.2

Tutkimuksen toteutus ja rakenne

Tutkimus toteutetaan Ramboll Finland Oy:n toimeksiantona. Diplomityö jakautuu kahteen osaan: Kirjallisuustutkimukseen ja empiiriseen osaan. Kirjal-
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lisuustutkimus perustuu kiinteistöalan kirjallisuuteen ja tieteellisiin julkaisuihin. Empiirisessä osassa luodaan laatuauditointityökalu kirjallisuustutkimukssa saatujen tietojen pohjalta. Lisäksi empiirisessä osuudessa tarvittavan
lisätiedon keruu suoritetaan alan asiantuntijoille kohdennetulla kyselytutkimuksella.
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää olemassa olevien laatuauditointimenetelmien pohjalta toimistorakennuksille standardoitu laatuauditointijärjestelmä. Tällöin auditoinnin voi suorittaa kuka tahansa ja tulokseksi saadaan objektiivinen vertailuluku toimistokohteille. Tutkimuksessa on myös tarkoitus
selvittää, voidaanko auditointikysymykset viedä ”kyllä/ei” ”oikein/väärin”
-tasolle, jolloin pystytään minimoimaan subjektiivinen vaikutus auditoinnin
tuloksista. Laatuauditointimenetelmän tulosten on indikoitava kiinteistönylläpidon laadun tasoa ja toisaalta muut tekijät eivät saa merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen. Laatuauditointimenetelmän tulee olla toteuttamiskelpoinen käytännössä ja antaa mahdollisimman yksiselitteisiä tuloksia.
Tutkimuskysymykset:
1. Onko mahdollista luoda toimistorakennuksille vertailukelpoinen laatuauditointimenetelmä?
2. Kuinka voidaan minimoida auditoinnin suorittajan subjektiivinen vaikutus tulokseen?
3. Miten nykyteknologiaa voidaan hyödyntää laatuauditoinnissa?
Auditointimenetelmää kehitetään toimeksiantajaorganisaation käyttöön ja
jatkojalostettavaksi. Menetelmästä pyritään tekemään yksinkertainen kyllä/ei
–kysymyksiin perustuva auditointijärjestelmä, jolla voidaan toteuttaa vertailukelpoisia ja mahdollisimman objektiivisia laatuauditointeja sekä palvelun
tuottajille, että palvelun tarjoajille. Tutkimuksessa keskitytään ainoastaan
teknisen laadun, eli lopputuloksen, mittaamiseen. Toiminnallinen ja havaittu
laatu rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.
Menetelmä kehitetään toimimaan ja koskemaan ainoastaan toimistorakennuksia ja niiden ylläpitoa. Menetelmän toimivuutta ei arvioida muun tyyppisissä kohteissa. Tällä rajauksella pyritään mahdollistamaan menetelmän
standardoiminen ja menetelmän antamien tulosten vertailukelpoisuus.
Työ koostuu kuudesta luvusta. Työn kirjallisessa tutkimuksessa aluksi luodaan reunaehdot ja suuntaviivat tutkimukselle. Luvussa 2 tutkitaan palveluita ja erityisesti kiinteistöpalveluiden erityispiirteitä. Loogisena jatkumona luvussa 3 perehdytään laatuun ja luvussa 4 mittaamiseen. Mittaamisen keskei-
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senä näkökulmana pidetään suoritusten mittaamista erityisesti toimitilajohtamisessa. Empiirisessä osassa, eli luvussa 6, kootaan yhteen kirjallisuustutkimuksessa selvinneet oleelliset asiat, joiden pohjalta luodaan laatuauditointityökalu. Lisäksi suoritetaan kyselytutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään
laatuauditointityökalun kehittämisessä. Viimeisessä luvussa 7 suoritetaan tutkimuksen yhteenveto, tehdään johtopäätökset ja esitetään jatkotutkimusehdotukset.

1.3

Metodologia

Työssä käytetään konstruktiivista tutkimusotetta, joka on yksi tapa suorittaa
case-tutkimus. Alun perin tämä tutkimusote on kehitetty liiketaloustieteen
alueelle. Konstruktiivista tutkimusotetta voi myös soveltaa muilla tieteenaloilla. Tämän tutkimusotteen vahvuutena on sen tarjoama mahdollisuus tuottaa kekseliäitä konstruktioita, joilla voi ratkaista käytännön ongelmia. Näin
ollen konstruktioiden kehittäminen on normatiivista toimintaa.
Tälle tutkimusotteelle on ominaista, että konstruktioiden toimivuus todennetaan. Joskus aika- ja resurssirajoitteet eivät kuitenkaan salli tätä. Iteratiivista vuoropuhelua käytännön ja teorian välillä käytetään tutkimusmetodina. Konstruktiiviselle tutkimusotteelle luonteenomainen metodi on tutkijan
tekemä interventio. Tällöin tutkija toimii tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa. Tämä mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen tutkijalle.
Kuvassa 1.1 on esitetty tyypillinen konstruktiivisen tutkimusotteen tutkimusprosessi. Konstruktiivisessa tutkimuksessa ratkaisun ja uutuuden toimivuuden osoittaminen on tärkeää, kuten myös ongelman sitominen aiempaan
tietämykseen (Lukka, 2000).

Kuva 1.1: Konstruktiivisen tutkimusotteen tutkimusprosessi (Lukka, 2000)
Ennen tutkimuksen aloittamista prosessin kaksi ensimmäistä vaihetta on tehty. Tutkimusongelma on määritetty ja tutkimusyhteistyö aloitettu toimeksiantajan kanssa. Tämä tutkimus aloitetaan prosessin kolmannesta vaihteesta.
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Laatuauditointimenetelmän, eli lomaketyökalun ja mittarien, kehitystä edeltää kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena on hankkia
syvällinen tuntemus tutkimusaiheen tärkeimmistä teemoista, kuten laadun
määritelmistä, sen mittaamisesta ja erilaisesta kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä mittareista. Tutkimuksessa paneudutaan myös kiinteistöpalveluiden ja
kiinteistöjen ylläpidon teoriaan. Palveluliiketoimintaan liittyvää problematiikkaa käsitellään lyhyesti teoriaosassa, sillä se vaikuttaa tutkimuksen taustalla. (Kuva 1.2) Teorioiden perusteella luodaan teoreettinen viitekehys, jota
hyödynnetään konstruktion rakentamisessa.

Kuva 1.2: Tutkimuksen kannalta merkittävät teoriat.
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Palveluliiketoiminnasta, kiinteistöpalveluista, laadusta ja mittaamisesta on
saatavilla runsaasti kirjallisuutta. Palvelusopimuksia laadittaessa kiinteistöpalveluiden laadulle (1) asetetaan usein tarkkojakin laatutavoitteita. Laadunmittausta (3) on tutkittu erittäin paljon ja tätä varten on kehitetty erilaisia mittareita sekä valvontaprosesseja. Kuitenkin valtaosa laadunmittaamiseen liittyvästä tutkimuksesta on keskittynyt muualle kuin kiinteistöalalle,
kuten esimerkiksi konepajateollisuuteen. Kiinteistöpalveluiden laadun (2) mittaamiseen ei ole standardoitua yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa menetelmää. Kuitenkin kiinteistöpalveluiden laadun mittaaminen on oleellista,
jotta voidaan arvioida palveluntarjoajan suoritusta ja tavoitteiden saavuttamista.
Tutkimus etenee kuvan 1.3 rakenteen mukaisesti: Keskustelut alan asiantuntijoiden kanssa ja heille suunnattu kyselytutkimus, sekä omat havainnot tutkimusprosessin aikana, ovat tärkeässä roolissa lisäämässä syvempää
ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Nämä ovat keskeisessä asemassa etenkin mittariston kehitysvaiheessa. Teoreettinen viitekehys muodostuu tehdyn
kirjallisuustutkimuksen pohjalta. Teoreettisen viitekehyksen avulla luodaan
konstruktio. Konstruktion arvioimisen perusteella tehdään johtopäätökset ja
pohditaan jatkokehitysmahdollisuuksia.

Kuva 1.3: Tutkimuksen rakenne.

Luku 2

Kiinteistöpalvelut
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto (RAKLI, 2012) määrittelee kiinteistöpalvelut
seuraavasti: ”kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon sekä toimitiloihin ja käyttäjiin
kohdistuvat palvelut”.
Kiinteistöpalvelut pitää sisällään kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ja ominaisuudet. Kiinteistönhoidolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutun kaltaisina. Kiinteistön
hoitoa ja ylläpitoa ovat muun muassa energiahallintapalvelut, tekniset palvelut, kiinteistönhuolto, jätehuolto, siivouspalvelut ja ulkoalueiden hoito. Lisäksi
kiinteistöpalvelu käsittää toimitila- ja käyttäjäpavelut, joiden tarkoituksena
on luoda tilojen käyttäjälle edellytykset harjoittaa toimintaansa kiinteistössä.
(RAKLI, 2012)
Kiinteistöpalvelut voidaan jakaa kuvan 2.1 mukaisesti toimitila ja käyttäjäpaveluihin sekä kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin. Kiinteistön hoito- ja
ylläpitopalvelut voidaan jakaa seuraaviin tehtäviin:
• Energiahallintapalvelut pitävät sisällään energia-alan asiantuntijapalveluita kuten energiakatselmuksen, jossa selvitetään kiinteistön energiatehokkuutta, energian kulutusta ja energian säästömahdollisuuksia.
• Tekniset palvelut, jossa haluttuja oloja tai toimintaa pidetään yllä
teknisten järjestelmien tarkastuksen, ohjauksen, kunnostuksen ja korjausten avulla.
• Kiinteistöhuolto on kiinteistön rakenneosiin, rakenteisiin ja kiinteisiin järjestelmiin kohdistuvaa tarkastus- ja korjaustoimintaa, jolla estetään vikatilojen ilmaantuminen ja säilytetään kohde käyttö- ja toimintakunnossa.
7
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• Kiinteistön jätehuollon tarkoituksena on organisoida kiinteistössä
syntyvän jätteen keräys, merkitseminen, lajittelu, säilyttäminen ja kuljetus sekä aiheeseen liittyvä raportointi.
• Siivous on toimintaa, jonka avulla ylläpidetään haluttu puhtaustaso
kiinteistön sisätiloissa.
• Ulkoalueiden hoito on toimintaa, jonka tarkoitus on ylläpitää ja parantaa ulkoalueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Kuva 2.1: Kiinteistöpalvelut mukaillen (RAKLI, 2012).

2.1

Palveluiden erityispiirteet

Palvelua käsittelevässä kirjallisuudessa on palvelun määritelmää lähestytty
monista eri näkökulmista. Käsitteenä palvelun kulloinenkin merkitys vaihtelee henkilökohtaisesta palvelusta palveluun tuotteena. Palvelun voi käsittää
laajemminkin, jolloin miltei mikä tahansa voidaan muuttaa palveluksi lisäämällä tuotteeseen tai sen toimittamiseen asiakkaalle vain erityisesti hänelle
tarkoituksen mukaisesti muotoiltuja osia. (Grönroos ja Tillman, 1990, s. 46)
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Palvelut ovat monimutkaisia ilmiöitä, joiden selittämistä tyhjentävästi pidetään lähes mahdottomana. Kirjallisuudessa palveluille on esitetty useita
määritelmiä, joista Grönroos ja Tillman (1990) on yhdistänyt yleisimmin
esiintyneet seuraavaksi määritelmäksi:
“Palvelu on ainakin jossain määrin aineeton teko tai tekojen sarja, joka
tapahtuu yleensä, joskaan ei välttämättä asiakkaan, palveluhenkilökunnan
ja/tai fyysisten resurssien tai tavaroiden ja/tai palvelun tarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa ja joka tarjoaa ratkaisun asiakkaan ongelmiin.” (Grönroos ja Tillman, 1990, s. 49)
Palveluiden määritelmistä voidaan erottaa neljä useimmille palveluille ominaista peruspiirrettä. Grönroos ja Tillman (1990) mukaan nämä neljä peruspiirrettä erottavat palveluliiketoiminnan tuoteliiketoiminnasta:
1. Palvelut ovat aineettomia
2. Palvelut ovat tekoja tai tekojen sarjoja, eivätkä asioita
3. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin yhtäaikaisesti
4. Asiakas on osa palvelun tuotantoprosessia ainakin jossain määrin
Palveluja ei voi nähdä tai tuntea ennen ostoa. Palvelut ovat abstrakteja ja
usein vaikeasti konkretisoitavissa. Ostaja pyrkii minimoimaan epätietoisuutensa analysoimalla palvelun laatua eri näkökulmista ja havainnoimalla sitä,
mikä on nähtävissä, kuten esimerkiksi ihmiset, tilat, varustus ja hinta. Aineettomat palvelut on voitava muuntaa konkreettisiksi hyödyiksi. Kuitenkin
on huomioitava, että monet palvelut eivät ole täysin aineettomia. Useimpiin
palveluihin sisältyy joitakin fyysisiä, tavaratuotteelle ominaisia, käsin kosketeltavia ja silmin havaittavia osia, kuten esimerkiksi haravoidut viheralueet tai puhtauttaan kiiltelevät pyyhityt pöydät. (Gustafsson ja Mannermaa,
1975, s. 139)
Palvelu on luonteeltaan erottamaton. Palvelun tuotanto ja kulutus tapahtuvat pääsääntöisesti samanaikaisesti eikä niitä voida erottaa toisistaan. Sekä
palveluntuottaja että asiakas vaikuttavat lopputulokseen, koska molemmat
ovat läsnä palvelua tuotettaessa. Yleensä palvelu myydään ennen sen tuottamista ja kuluttamista. Toisin kuin esimerkiksi tavara pitää tuottaa ennen
sen myyntiä. Palvelu on myös luonteeltaan häviävä ja omistamaton. Palvelu
on sidottu kulutuksen osalta aikaan ja paikkaan eikä se ole varastoitavissa
eikä myytävissä eteenpäin. Palveluyritys ei saa kerran ajallisesti käyttämättä
jääneelle palvelukapasiteetille uutta mahdollisuutta toimia alkuperäisenä palveluna vaan aina on kysymyksessä uusi palvelu. Palvelun omistamattomuus
tarkoittaa sitä, että asiakas ei voi omistaa palvelua. Asiakkaalla on oikeus
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vain palvelun käyttämiseen. Tämä on perusero palveluja ja tavaroita tuottavien yritysten välillä. (Pajusuo, 1996, s. 8)
Palveluiden varastoimattomuus ei ole ongelma palvelun tuottajille niin kauan kun kysyntä pysyy tasaisena. Ongelmat ilmaantuvat vasta kun kysyntä
vaihtelee (Kotler et al., 2000, s. 429-433). Toisaalta kuluttajia voi osin varastoida. Esimerkiksi ravintolassa asiakas saattaa suostua odottamaan vapaata
pöytää baarin puolella, eikä ravintola näin menetä asiakasta kilpailevalle ravintolalle. (Grönroos et al., 1989, s. 36)
Jokainen uusi palvelu on aina tuotettava alusta saakka, eikä menetettyä
myyntiä voi koskaan saada takaisin. Puolityhjät lentokoneet ovat tästä hyvä
esimerkki. Tuotantokapasiteetin suunnittelu on merkittävässä asemassa toiminnan kannattavuuden suhteen ja tämä aiheuttaa huomattavia haasteita.
(Grönroos et al., 1989, s. 36). Kotler et al. (2000, s. 429-433) toteaa kuitenkin, että vaikka palvelun ja tuotteen välinen ero perustuu palvelun aineettomuuteen ja tuotteen aineellisuuteen, saadaan tuotteen tuottama lisäarvo
tuotteen käytöstä eikä omistuksesta. Toisin sanoen fyysinen tuote on tapa
paketoida palvelu.

2.2

Kiinteistöpalveluiden erityispiirteet

Kiinteistöpalveluita tuotetaan kiinteistön käyttäjien ja omistajan hyödyksi,
mutta osalla kiinteistöpalveluista on laajempi sidos myös liike-elämän palveluihin kuten vartiointi, pysäköinti ja siivous tai muihin yhteiskunnallisiin
palveluihin kuten ulkoalueiden hoito ja jätehuolto. (Vainio et al., 2006, s. 24)
Kiinteistöpalvelut eroavat monista muista palveluista siten, että käyttäjät
eivät usein ole suoraan tietoisia käyttämiensä palveluiden tuottamisesta.
Käytetty palvelu otetaan itsestäänselvyytenä kunnes ongelmia ilmenee.
Hekkanen et al. (1992, s. 20)määrittää kiinteistönpalvelun prosessinomaiseksi tuotanto- ja palvelutoiminnaksi, jonka päämääränä on taloudellisen, selkeästi määritellyn lopputuloksen eli tuotteen aikaansaaminen. Yleensä tuote mielletään esineeksi, laitteeksi tai muuksi käsin kosketeltavaksi tavaraksi. Kiinteistöpalveluissa syntyviä lopputuotteita ovat toiminnan lopputulokset kohteessa, kuten siisti käytävä tai hiekoitettu piha. Kiinteistöpalvelut
myös luovat lopputuotteina olosuhteita, kuten toimivan sisäilmaston. Kiinteistöpalveluiden tuote ymmärretään siis toteutuneeksi tulokseksi kohteessa.
Siksi pitää muistaa tuotteen ominaisuuksia määriteltäessä, ettei tuotteella ole
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merkitystä ellei sen toteutumista seurata säännöllisesti. (Murtomaa, 1996, s.
139)
Kiinteistöpalvelusuhteista pyritään tekemään pitkäkestoisia. Pitkäkestoinen
sopimussuhde mahdollistaa työhön sitoutumisen, kokemuksen kertymisen ja
sen hyödyntämisen työn strategisessa suunnittelussa. Hyvä faktapohjainen
suunnittelu helpottaa pitkäjänteisen tuloksen tekemistä. (Suomen kiinteistöliitto,
1997, s. 17) Kiinteistöpalveluista maksettava hinta on kuitenkin monelle
tilaajalle se ratkaiseva tekijä, joten kiinteistöpalveluiden kilpailuttaminen
säännöllisin väliajoin on yleistä. Siksi pitkäkestoiset kiinteistöpalvelusopimukset eivät ole itsestäänselvyyksiä.
Kiinteistöpalvelun laatu on kuvattavissa asiakkaalle helpommin, mikäli palvelu määritetään työsuorituksen sijaan lopputuloksen omaavana tuotteena.
Palvelun tuotteistaminen johtaa siihen, että palvelun tuottaja toimittaa tilaajalle valmiita tuotteita, eli toiminnan tuloksia, eikä tuotteen tekoprosessia. Kiinteistöpalvelutuotteen ominaisuuksia ovat muun muassa toimitusaika, palvelutapa, hinta ja laadun sallitut vaihtelurajat. Toimitettava tuote voidaan määritellä tietyn tasoiseksi. Esimerkiksi ulkoalueiden hoito voidaan määritellä tietyn tasoiseksi pihakäytäväksi määrättyinä kellon aikoina, riippumatta säästä, sen sijaan että toimittajalta ostettaisiin puhtaasti
työtunteja. (Asikainen et al., 1995, s. 21) Kiinteistöpalvelun tuotteistamisen tavoitteena on se, että tilaaja pystyy määrittelemään haluamansa kiinteistöpalvelun ilman, että hänen tarvitsee tuntea työsuoritteita tai hoitomenetelmiä sen syvällisemmin (Routto ja Puhto, 2000, s. 8).
Kiinteistöpalvelutöiden luonteenomainen piirre on niiden kausiluonteisuus ja
toistuvuus. Usein toistuviin töihin kuuluvat esimerkiksi viheralueiden hoitotyöt ja lumityöt sekä liukkauden torjunta. Viheralueiden hoitotöitä harvoin
kuitenkaan priorisoidaan, kun taas lumi- ja liukkauden torjuntatyöt ovat niin
sanottuja kiireellisiä töitä. Jaksotettuja töitä ovat laitetekniikkaan kohdistuvat huoltotyöt. Tiheimmin huoltoa tai vaihtoa vaativa komponentti määrää
kuinka usein laitteet ja laitejärjestelmät huolletaan tai tarkastetaan. Osa kiinteistöpalvelutöistä voidaan luokitella hälytystöiksi, jotka hoidetaan ensisijaisesti heti. Pääsääntöisesti hälytystyöt katkaisevat välittömästi muut työt,
jonka vuoksi hälytystöiden määrittely on tärkeää. Hälytystöiksi tulee nimetä
vain välittömästi huomiota tarvitsevat työt. (Suomen kiinteistöliitto, 1997,
s. 17-18)
Kiinteistöpalveluiden ominaispiirteiden yhteenvetona Nikander et al. (2007)
kuvaavat teoksessaan sovelletun listan Grönroos (1987) esittämistä kiinteistöpalveluiden ominaispiirteistä:
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• Kiinteistöpalvelu on abstrakti, sillä sitä ei voi tarkkaan punnita eikä
mitata
• Asiakas näkee kiinteistöpalvelun lähinnä tuotantotapahtumana
• Kiinteistöpalvelun tuotanto tapahtuu asiakkaan tiloissa
• Kontaktipinta palveluntuottajan ja asiakkaan välillä on laaja
• Palvelua hankkiessaan asiakkaan on sitouduttava tiettyyn ennalta määrättyyn aikaperiodiin näkemättä etukäteen, mitä on ostamassa
• Tarjousvaiheessa kaikki palveluntuottajat väittävät toimittavansa saman palvelun, vaikka suuretkin erot suorituksessa ovat hyvin tavallisia
• Kiinteistöpalvelu on henkilökohtainen, subjektiivinen kokemus, joka
riippuu osaltaan ostajan omasta arvostuksesta (Nikander et al., 2007,
s. 30)

2.3

Kiinteistöpalveluiden kehitys

Kiinteistöalalla on tapahtunut 1990-luvulta lähtien merkittäviä muutoksia.
Vuosikymmenen alkupuolen taloudellinen lama ja rakentamisen romahtaminen siirsivät alan painopistettä rakentamiskulttuurista ylläpitokulttuuriin.
1990-luvun loppupuolella alkanut rakentamisen uusi nousukausi ei ole vähentänyt kiinteistöjen tehokkaaseen ylläpitoon kohdistuvaa mielenkiintoa. Kiinteistöjen ylläpito on edelleen jatkuvasti laajentuva liiketoiminta-alue. Viime
vuosien yleiset liike-elämän trendit ovat vaikuttaneet myös kiinteistöalan toimintatapoihin. Eräs keskeinen toimintatapojen kehityssuunta on ollut yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa ja sen myötä lisääntynyt tukitoimintojen ulkoistaminen. Ensimmäisenä ulkoistettavien toimintojen listalla ovat
usein olleet juuri kiinteistöpalvelut, joihin on olemassa jo varsin kattava palvelutarjonta alalla. Palvelujen lisäksi ulkoistamisen kohteena on myös kiinteistöjen omistaminen. Yritykset harkitsevat nykyään tarkkaan onko tarkoituksenmukaista omistaa itse toimitiloja. Luopuminen kiinteistöistä keventää
tasetta, mitä varsinkin pörssiyhtiöiden kohdalla arvostetaan. Varat sijoitetaan yleensä mieluummin oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen kuin kiinteistöihin. Omistaminen onkin yhä enemmän keskittymässä yrityksiin, joiden
ydinliiketoimintaa omistaminen on. (Puhto ja Tiainen, 2001)
2000-luvulla kiinteistöalaa ovat muokanneet erityisesti kansainvälistyminen,
kiinteistöjen omistamisen roolin muuttuminen yhä selkeämmin sijoituskoh-
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teeksi ja yleinen teknologian kehitys ja tietovaltaistuminen (Riihimäki ja
Siekkinen, 2002, s. 37). Merkitystään kasvattaneita uudentyyppisiä palveluja
ovat kiinteistö- ja toimitilajohtamiseen liittyvät osaamisintensiiviset palvelut.
Niistä toivotaan kasvualustaa kiinteistöpalveluja tuottaville yrityksille, jos
kiinteistöjen käyttäjät alkavat ulkoistaa laajalti palvelujohtamistaan oman
organisaationsa ulkopuolelle. (Pratt, 2003, s. 253) Kiinteistöjen ylläpidon
järjestämisen ohella toimitiloihin liittyvät käyttäjäpalvelut ovat kasvattaneet
merkitystään. Keskeisiä käyttäjäpalveluja ovat catering-palvelut ja turvallisuuspalvelut, joista etenkin turvallisuuspalvelujen kysyntä on kovassa kasvussa. (Lith, 2012)
Huolimatta kiinteistöalan kehittymisestä, aiheuttavat tietyt lainalaisuudet
yhä rajoitteita kiinteistöpalveluiden tuottamiselle. Toiminnan kohteena olevia kiinteistöjä ei voida siirtää, joten kiinteistöpalvelut on tuotettava paikallisesti. Tekniikan kehittyminen on toki mahdollistanut joidenkin tehtävien
siirtämisen hoidettavaksi keskitetysti etäpalveluna. Yhä useampi valvontaja seurantatehtävä voidaan hoitaa etätoimisesti. (Vainio et al., 2006, s. 10)

2.4

Kiinteistöjen ylläpidon merkitys

Kiinteistöjen ylläpitoon Suomessa kului vuonna 2008 yhteensä 15 miljardia
euroa ja kaiken kaikkiaan kiinteistöiden ylläpitäminen työllisti 190 000 henkilöä (RAKLI, 2013). Merkittävimpiä eriä ovat energia- ja käyttövesikustannukset, siivous, käyttö ja huolto, kunnossapito, hallinto ja ulkoalueiden
hoito. Kustannusrakenne vaihtelee huomattavasti rakennustyypeittäin. Myös
saman rakennustyyppien sisällä on huomattavia vaihteluita johtuen rakennusten iästä, taloteknisistä ratkaisuista ja käyttötottumuksista. Kuitenkin
tilastollisesti palvelurakennuksilla ja asuinkerrostaloilla on suurimmat kustannukset. Pienimmät kustannukset aiheutuvat tuotanto- ja varastorakennuksista. (Murtomaa, 1996, s. 161)
Aiemmin kiinteistöjen ylläpito nähtiin vain kulueränä. Ylläpidon tarkoitus
oli maksimoida kiinteistön käytettävyyttä. Toiminta oli pitkälti reagoivaa,
eikä itse ylläpitoa suunniteltu. (Arts et al., 1998, s. 6-7.) Organisaatio pyrki
minimoimaan ylläpidosta aiheutuneet kustannukset, koska ylläpidon ei nähty
tuottavan mitään. Ylläpitoa mitattaessa mitattiin yleensä vain kustannuksia
ja toteutuneita töitä. Tällaiset mittarit ovat taaksepäin katsovia, eivätkä
ne osoita miten ylläpitotoiminta palvelee organisaatiota ja sen toimintaa.
(Tsang, 1998, s. 87-89)
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Ylläpidossa painopiste on nykyään keskittynyt ylläpidon strategiseen suunnitteluun. Kiinteistöjen ylläpito on jo monesti osana yrityksen kokonaisstrategiaa. Kehitykseen on vaikuttanut huomattavasti globaali kilpailu, pienet
voittomarginaalit, korkea turvallisuustietoisuus ja tarkentuneet sekä tiukentuneet ympäristösäännökset. (Arts et al., 1998, s. 6-7.)
Horner et al. (1997) mukaan kiinteistön ylläpito voidaan jakaa kolmeen tapaan:
1. Reaktiivinen, eli ad hoc.
2. Ehkäisevä, eli suunniteltu ja aikataulutettu.
3. Modernisoivaa ja kohentavaa
Ylläpitostrategia koostuu usein näiden tapojen tasapainottamisesta. Näiden
lisäksi ylläpito sisältää myös teknisiä, hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä,
joista muodostuu monitieteellinen ongelmakenttä. (Murtomaa, 1996, s. 47)
Ylläpitokustannusten laskeminen edellyttää ylläpitotyötehtävien määrän vähentämistä. Järkevä suunnittelu ja toimiva sekä pitkäjänteinen ylläpitostrategia ovat keskeisessä tehtävässä tässä onnistumiseen. Jokaiselle ylläpidettävälle kohteelle tulisi laatia ylläpitosuunnitelma. Jotta kustannuksia voidaan
vähentää, tuottavuutta nostaa ja turvallisuutta parantaa, tarvitaan mittareita kontrolloimaan ylläpitoa. (Arts et al., 1998, s. 6-7.)
Kiinteistötekniikan säätö ja huolto ovat iso ja keskeinen osa kiinteistöpalveluja.
Rakennuksen suunnitteluvaiheessa käytölle asetetaan laatuvaatimukset ja tavoitteet. Suunnitteluvaihe ja suunnittelussa onnistuminen ratkaisevat pitkälti
tulevan kiinteistön energiatalouden ja työskentelyviihtyvyyden, joten suunnittelun tarpeiden määrittelyllä on merkittävä rooli. Kun tavoitteet ja laatuvaatimukset on määritelty oikein, mitoitus on sopiva ja ne pystytään saavuttamaan nykypäivän laitetekniikalla. Kiinteistön ylläpito on optimoitava koko
kiinteistön elinkaaren ajalta. Rakennuksen rungon elinkaari on usein huomattavasti pidempi kuin yksittäisten teknisten laitteiden käyttöikä. Alkuperäistä
laitekantaa onkin huollettava säännöllisesti ja välillä uusittava. Suunnitteluvaiheessa asetettuja tavoitteita ja laatuvaatimuksia ei pystytä täyttämään,
ellei teknisten järjestelmien ylläpidolle ole määritetty yhteneviä tavoitteita
ja ellei niiden toteutumista seurata sekä tehtävien toimenpiteiden suoritusta
ohjata tavoitteiden ylläpitämiseksi. (Teo, 1992, s. 75-76)
Rakentamisen laadun ja rakennusten toimivuuden ohella ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja energiankulutuksen vähentäminen ovat 2000-luvun
puhutuimpia aiheita. Kiinteistöt ovat suuressa roolissa ilmastonmuutokseen

LUKU 2. KIINTEISTÖPALVELUT
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vaikuttamisessa. Kiinteistösektorin on arvioitu olevan ala, jossa päästövähennystavoitteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti (Ruuska et al., 2013).
Suomen valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon
(2009) mukaan asuin- ja palvelurakennukset tuottavat lähes 30 % Suomen ilmastopäästöistä. Kyseisen selonteon mukaan Suomen rakennuskannan energiankäyttöä on tehostettava siten, että kulutus laskee portaittain. Kuitenkin
vähintään 30 % vuoteen 2030 mennessä, vähintään 45 % vuoteen 2040 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä vähintään 60 % vuoden 1990 tasosta. Samanaikaisesti sisäilmaan liittyvät ongelmat ovat yleistyneet työpaikoilla. Ongelmia eivät aiheuta pelkästään vanheneva rakennuskanta vaan myös rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät asenteet ja tiedon puute. (Reijula
et al., 2012)
Kaikissa kiinteistön osissa kunnossapidon laiminlyönti ei aiheuta välitöntä
toiminnallista tai esteettistä haittaa. Tämä usein houkuttelee säästämään
kunnossapidon laiminlyönnillä. (Räty, 1996, s. 30) Huonon taloudellisen tilanteen tai riittämättömien resurssien vuoksi pyritään säästöihin, tällöin kunnossapito saatetaan pyrkiä minimoimaan vain välttämättömiin kustannuksiin.
Huonolaatuinen kiinteistön ylläpito aiheuttaa monia merkittäviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi huonon sisäilmanlaadun aiheuttamat ongelmat on arvioitu pitkään yhdeksi Suomen merkittävimmistä terveysongelmista. Huonon
sisäilmanlaadun yleisin aiheuttaja on rakennusten kosteus- ja homevauriot.
Kosteus- ja homeongelmat aiheuttavat rakennusten kunnon heikkenemistä ja
ennen kaikkea niissä oleskelun aiheuttamista oireista ja sairauksista seuraa
merkittäviä kustannuksia. Ongelmien on arvioitu jopa pahenevan tulevaisuudessa. (Reijula et al., 2012)
Merkittävin osa rakennusten sisäilmaongelmista aiheutuu kiinteistöjen alimitoitetusta ylläpidosta ja huonokuntoisten kiinteistöjen viivästyneistä korjauksista. Ongelmaa pahentaa se, että korjaukset ja tutkimukset, joihin ei
varata tarpeeksi määrärahaa, ovat yleensä vajavaisia ja ne epäonnistuvat.
Pahimmassa tapauksessa tämä johtaa korjauskierteeseen ja jatkuvaan rahan
hukkaamiseen. (Reijula et al., 2012)
Kuitenkin hyvän sisäilmaston tulisi olla jokaisen tahon tavoite, sillä siitä
hyötyvät kaikki osapuolet. Viihtyvyyden lisääminen parantaa työntekijän
työsuoritusta, ja sisäilmaston parantuminen vähentää sairauspoissaoloja. Näistä hyötyvät sekä työntekijät, että työnantaja. Lisäksi kiinteistön omistaja saa
laadukkaammasta kiinteistöstä korkeampaa vuokratuottoa. Terve ympäristö
ei aiheuta yhteiskunnalle ylimääräisiä terveydenhoitokustannuksia. (Pietiläinen
et al., 2007, s. 20)

Luku 3

Laatu
Yleisesti ajateltuna laadusta puhuttaessa, puhutaan usein erilaisten palveluiden tai tuotteiden ominaisuuksien keskinäisestä vertailusta ja arvostuksesta.
Useimmiten tätä vertailua tehdään vertaamalla eri tavaramerkkejä (brändi)
tai valmistusmaita esimerkiksi Jaguar – KIA tai Kiina – Turkki.
Laatukäsitys on kuitenkin subjektiivista ja abstraktia. Tuotteen tai palvelun
valmistajalla, jälleenmyyjällä ja ostajalla on kaikilla eri käsitys siitä, mikä on
hyvää laatua. Tästä syystä ei ole kovin mielekästä perustaa laadunmääritys
vertailuasetelmaan. Subjektiivista vertailuun perustuvaa laadunmääritystä
ei voi mitata ja siksi sen perusteella ei voida tehdä järjellisiä päätöksiä.
Laatu-sanalla ymmärretään eri asioita ja subjektiivisuudella on vahva vaikutus koettuun laatuun, siksi on tärkeää havaita eri näkökulmien vaikutus
siihen mitä laadulla tarkoitetaan missäkin tilanteessa. (Andersson ja Tikka, 1997, s. 17) Laatu voidaan määritellä kuudesta näkökulmasta (kuva 3.1).
Nämä kuvassa 3.1 eritellyt laatukäsitykset eivät ole toisiaan pois sulkevia. Todellisuudessa kuitenkin jokin näkökulmista on tilanteesta riippuen painotettuna. Kaikki näkökulmat ovat tarpeellisia ja tämän takia laadun määrittely
on vaikeaa. Laadusta tulee moniulotteinen ja vaikeasti miellettävä käsite.
Oikean tasapainon aikaan saaminen on vaikeaa ja eri tahot painottavat heille sopivinta määritelmää. Tällaista deskriptiivistä ja populistista mallia on
vaikea käyttää analyyttisena työkaluna. (Lillrank, 1990, s. 41)
Tässä tutkimuksessa keskiössä on ainoastaan tuotekeskeinen laatu ja valmistuskeskeinen laatu, koska tutkimuksessa on kyse teknisen laadun mittaamisesta.
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Kuva 3.1: Laatumääritelmät mukaillen (Lillrank, 1990, s. 41)

3.1

Tuotekeskeinen laatu

Tuotekeskeisen laadun määritelmä perustuu tuotteessa itsessään oleviin laatua määrittäviin yleisiin ominaisuuksiin. Auton bensankulutus, kiihtyvyys,
valaisimien käyttötuntien määrä, elintarvikkeen rasvaisuus ovat esimerkkejä
tuotteeseen yleisesti liittyvistä laatumääreistä. Valmistuskeskeisen laatumääritelmän mukaan laatu on tuotteen ja standardin välinen suhde. Kuitenkin
kun kyse on tuotekeskeisestä laatuajattelusta, laatu on itse standardissa ja
tuoteideassa. (Lillrank, 1990, s. 41) Esimerkiksi lämpötilat ja sisäilmanlaatu
ovat kiinteistöpalveluissa tällaisia ominaisuuksia.
Andersson ja Tikka (1997) kirjoittavat tuoteominaisuuksiin perustuvasta laadusta. Laatu perustuu tuotteiden tai palveluiden tason ja toiminnan kannalta keskeisiin ominaisuuksiin. He katsovat laadun olevan arvioinnin kohteeseen liittyvän mitattavissa olevan muuttujan funktio. Tämän muuttujan arvon vaihtelut eri tuotemerkkien, -valmistajien tai -yksilöiden välillä heijastaa
laatueroja näiden ryhmien välillä.
Varhainen laadunvalvonnan teoria pääasiassa keskittyi käsittelemään helposti määriteltäviä ja mitattavia ominaisuuksia, kuten tuotteen kestävyyttä,
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jonka mittarina voidaan pitää tuotteen elinikää (Lillrank, 1990, s. 41). Laatuun on mielletty liittyvän muitakin näkökulmia, kuin helposti mitattavia
ominaisuuksia. Tämän vuosi laadun valvonnan konsepti on hankaloitunut.
Valvomisen kohteina ovat nykyään myös vaikeasti määriteltäviä asioita kuten palvelut, joille on esimerkiksi tyypillistä:
• ei rutiininomaiset prosessit
• arvaamaton elinympäristö
• kiistanalaiset tavoitteet
Ongelma ei suoranaisesti liity siihen, että asia osattaisiin tehdä oikein, vaan
tärkeämpää on, että tekijällä on oikea tieto opastamassa häntä päätöksenteossa. (Lillrank, 2003) Tämän tiedon tulisi löytyä kiinteistöpalveluissa palvelutasosopimuksesta. Tästä johtuen palvelutasosopimuksen kehitys on tärkeä
ja vaativa vaihe tilaajan ja palveluntuottajan välisessä yhteistyössä. Keskeistä on myös palveluntuottajan henkilöstön ammattitaito, osaaminen ja
pätevyys.
Tuotekeskeisen laadun voi mieltää jokseenkin absoluuttiseksi. Esimerkiksi
tiedetään melko varmasti, että vähäpäästöinen auto on ”parempi” kuin paljon saastuttava. Tuotekeskeisyydellä on kuitenkin kaksi rajoitusta. Parempi laatu maksaa enemmän, koska laatu liittyy johonkin tuotteen ominaisuuteen, komponenttien laatuun tai määrään. Toisekseen, yleensä tiedetään
mikä yleisesti mielletään hyväksi ja mikä huonoksi. Kuitenkin rajatapauksissa tämä ”normaalius” voi koitua kohtalokkaaksi. Laadukaskin tuote voi jäädä
myymättä, mikäli sen hyvyys liittyy väärään ominaisuuteen. Tuotekeskeinen
laatuajattelu lähtee siitä, että asiakas ostaa fyysisen tuotteen, tavaran tai
palvelun. Oikeampaa on kuitenkin sanoa, että asiakas ostaa tarpeensa tyydytyksen, jonka saavuttamista palvelu tai tuote edesauttaa. (Lillrank, 1990,
s. 41)

3.2

Valmistuskeskeinen laatu

Valmistuskeskeinen laatu kuvastaa tuotteen standardienmukaisuutta. Tätä
laatua voidaan mitata virheellisten tuotteiden määrällä tuote-erää kohden.
Yleisesti perinteinen laadunvalvonta on ennen kaikkea ollut valmistuskeskeistä ja tarkoituksena on ollut löytää vialliset tuotteet sekä viat tuotantoprosessissa. Valmistuskeskeisen laadun kehitys on nimenomaisesti ollut valmistusprosessin kehitystä, jolla on pyritty ennaltaehkäisemään virheellisten
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tuotteiden synty.
Jotta tuotteen tai palvelun kokonaislaatu olisi hyvä, on valmistuskeskeisen
laadun mukaan standardien oltava virheettömiä. Eli laatu on loppujen lopuksi kiinni tuotesuunnittelijoista ja suunnitteluprosessin onnistumisesta. (Lillrank, 1990, s. 41) Valmistuksen näkökulmasta laatu ei ole aina siis sama kuin
korkea tuotteen kokonaislaatu, vaan kyse on standardien täyttämisen onnistumisessa. Standardien, joilla määritetään tilaajan vaatimukset. (Andersson
ja Tikka, 1997, s. 20)
Kiinteistöpalveluista puhuttaessa laatu on kiinni siitä, mitä palvelutasosopimuksessa määritetään. Tämä seikka korostaa palvelutasosopimuksen laatimisen tärkeyttä. Palvelutasosopimuksen laatiminen on syytä tehdä huolella,
perustellusti ja varmistaen, että kaikki osapuolet ymmärtävät sisällön samalla tavalla. Laatumääreet kannattaa sitoa olemassa oleviin yleisesti alalla
käytössä oleviin standardeihin, lisäksi kiinteistöpalveluille on olemassa yleiset
laatuvaatimukset (Rakennustieto Oy, 2009).
Tämän tutkimuksen laatukäsitettä on hyvä avartaa entisestään, koska kiinteistöpalveluissa ei ole kysymys tavarasta tai muusta fyysisestä tuotteesta.
Laadun jakaminen artefaktiin tekniseen laatuun ja toimitteen neuvoteltuun
laatuun selkeyttää tämän tutkimuksen laatunäkökulmaa. Tämä jako ei pohjaa edellä mainittuihin laatumääritelmiin, vaan se on uusi tapa pyrkiä selkeämpään laatukäsitteen määrittelyyn.

3.3

Artefaktin tekninen laatu

Tekninen laatu on yhdenmukaisuutta ennalta asetettujen vaatimusten kanssa ja on perusajatukseltaan valmistuskeskeisen laadun kaltainen näkökulma.
Tuotteelta tai palvelulta, joka on kehitetty ja tuotettu tarkoituksella tiettyä
tarkoitusta varten voidaan odottaa teknistä laatua. Tällaisessa tapauksessa
puhutaan artefaktista. Palvelun tai tuotteen teknistä laatua voidaan mitata
sillä, miten hyvin se vastaa määriteltyä tavoitetasoa. Palvelua tai tuotetta verrataan tuottajan asettamiin laatuvaatimuksiin, eikä asiakkaan tarpeisiin. Ennalta asetetut tavoitteet ovat edellytys teknisen laadun mittaamiselle.
Mittaamiseen tarvitaan sekä ex ante tietoa tavoitteista, että ex post tietoa
edeltävistä kokemuksista. (Lillrank, 2003)
Teknisen laadun voidaan sanoa perustuvan siihen, että 1) tarkoituksenmukainen suunnittelu on parempaa kuin tarkoitukseton, 2) ohjattu ja hallittu
tuotantoprosessi on sekä halvempi että laadukkaampi kuin hallitsematon tuo-
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tantoprosessi, 3) virheetön tuotos on puutteellista parempi. Teknisen laadun
ollessa kyseessä, tavoitteiden ylittäminen ei aina tuota lisäarvoa. Toisaalta tavoitteiden vähäinenkin alittaminen johtaa menetyksiin. (Lillrank, 2003)Kiinteistöpalveluntuottajalle ei usein ole lyhyellä aikavälillä kannattavaa ylittää
palveluntasosopimuksessa määriteltyä tasoa. On kuitenkin pidettävä mielessä, että määriteltyjen tavoitteiden alittaminen aiheuttaa huomattavasti
huonomman tilanteen.
Tekninen laatu on laadun suppein aspekti. Teknisellä laadulla tarkoitetaan
ainoastaan aikomuksen ja lopputuloksen välistä suhdetta. Tekninen laatu on
sovellettavissa vain tilanteissa, joissa tavoitteet tai standardit ovat asetettu
ex ante. (Lillrank, 2003)
Tässä tutkimuksessa kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset voidaan
nähdä artefaktina, koska ne tunnetaan etukäteen. Tämän artefaktin tekninen laatu mitataan vertaamalla sitä, mitä on määritetty siihen, mitä tehtiin.
Täten palvelun laatu on jokseenkin riippuvainen kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista.

3.4

Toimitteen neuvoteltu laatu

Toimitteeksi voidaan sanoa mitä tahansa kokonaisuutta, jonka voi arvioida, kuluttaa ja omistaa. Toimitteen vaatimuksia ei voi määritellä täysin yksityiskohtaisesti ex ante ja se tuotetaan jokseenkin avoimessa systeemissä.
Kiinteistöpalveluissa tämä on yleistä. Kiinteistöpalveluprosessien edetessä
ja kehittyessä, myös asiakkaan odotukset kehittyvät. Tämä kehitys aiheuttaa tarpeen määritellä palveluprosessien tavoitteita uudelleen. Vaikka toimitteen pitävät sisällään runsaasti neuvoteltavia osatekijöitä, löytyy artefakti toimitteen ytimestä. (Lillrank, 2003) Kuten aiemmin todettua, kiinteistöpalveluissa toimitteen ytimestä löytyy palvelutasosopimus. Palvelutasosopimus yleensä määritellään joko yksityiskohtaisena kuvauksena itse palveluprosessista tai vaihtoehtoisesti sopimuksessa määritellään haluttu lopputulos. Jälkimmäinen tapa antaa palveluntuottajalle vapauden suunnitella
itse prosessi, mutta toisaalta enemmän vastuuta prosessin toimivuudesta.
Neuvoteltu laatu eroaa teknisestä laadusta siten, ettei laatuvaatimuksia ole
määritelty etukäteen yksityiskohtaisesti ex ante, eikä kaikkia valintaan vaikuttavia aspekteja voi tietää etukäteen. Artefaktin tekninen laatu ja toimitteen neuvoteltu laatu ovat laatuajattelun ääripäitä. Kuitenkin palveluilla ja tuotteilla on monia laatuominaisuuksia, jotka ovat näiden ääripäiden
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sekoituksia. Usein käytännössä osa palveluiden ja tuotteiden ominaisuuksista käyttäytyy artefaktien mukaan ja toiset ominaisuudet toimitteiden lailla.
(Lillrank, 2003)
Tässä tutkimuksessa puhutaan toimitteesta, mutta keskitytään artefaktiin,
joka on toimitteen ytimenä, eli yleisiin laatuvaatimuksiin ja siihen, miten
hyvin tavoitteet saavutetaan. Tavoitetasot ovat tässä tapauksessa etukäteen
määriteltyjä yleisiä laatuvaatimuksia, mutta mittaus tapahtuu toimitettavan
palvelun teknisen laadun puitteissa.

3.5

Kiinteistöpalveluiden laatu

Kiinteistöjohtamisella voidaan vaikuttaa myönteisesti tuottavuuteen parantamalla työntekijöiden työolosuhteita. Etenkin asiantuntijaorganisaatioiden
tulos syntyy yksittäisten työntekijöiden suoritusten kumulatiivisena tuloksena. Tehokas työsuoritus voidaan nähdä yksilön kykynä täyttää tai ylittää
työn minimituotosvaatimukset, johon vaikuttaa työntekijän henkilökohtaisten
ominaisuuksien lisäksi työympäristö ja muut rakenteelliset seikat, jotka nostavat tehokkaan työsuorituksen esiin. Optimaalinen tilanne saavutetaan silloin, kun työ saadaan tehdyksi pienimmällä mahdollisella vaivannäöllä. (Reunanen et al., 2006, s. 44) Vaivannäön minimoimista edesauttaa työympäristöstä aiheutuvan hukkatyön minimointi.
Työntekijöiden työsuorituksen tuottavuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa neljään osaan (kuva 3.2): Sosiaalinen ympäristö, organisaatio, henkilökohtaiset ominaisuudet ja fyysinen työmpäristö. Siitä huolimatta, että työntekijään vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden ja tuottavuuden välistä suhdetta
on vaikea mitata, voidaan silti osoittaa, että suosiolliset työympäristötekijät
vähentävät tyytymättömyyttä ja poissaoloja ja siten lisäävät epäsuorasti
tuottavuutta (Reunanen et al., 2006, s. 44). Sisäympäristön laatu on hyvä,
kun tilan käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä eikä siitä aiheudu terveydellisiä
haittoja. Paremmasta sisäympäristöstä syntyy hyötyjä työnantajalle työtehokkuuden ja viihtyvyyden paranemisena sekä sairauspoissaolojen vähenemisenä. (Seppänen et al., 2004, s. 2-3)
Kiinteistöpalveluiden laadun kehittämisellä kannattaa ensisijaisesti pyrkiä
parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja kiinteistöpalveluyrityksen oman henkilöstön tyytyväisyyttä. Tällöin parannetaan molempien osapuolien työn tuottavuutta.
Kiinteistöpalvelun laadulla on myös sen tuottajalle tulo- ja kustannusvai-
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Kuva 3.2: Tuottavuuteen vaikuttavat tekijät mukaillen (Clements-Croome,
2006)
kutuksia. Esimerkiksi korjaavia toimenpiteitä tarvitaan vähemmän laadun
parantuessa, kun asia tehdään kerralla oikein. Toisaalta tilaajaorganisaation
vaatima tavallista korkeampi laatutaso voi aiheuttaa palveluntuottajalle merkittäviäkin lisäkustannuksia resurssien tarpeen lisääntymisen kautta. Tämä
lisäresurssitarve on pystyttävä huomioimaan hinnoittelussa. Toisaalta hyvä
kiinteistöpalvelun laatu tuo kuitenkin palveluntuottajalle arvopääomaa, kuten imagon paranemisen, asiakkaiden reklamaatioiden vähenemisen ja oman
henkilöstön ammattiylpeyden sekä työmoraalin kohoamisen. (Nikander et al.,
2007)
Järkevästi toimiva toimitilojen omistaja pyrkii minimoimaan kustannuksiaan, mutta haluaa kuitenkin säilyttää kiinteistönsä arvon. Omistajan on
tärkeä selvittää mikä on kiinteistön ylläpidon ja tiloissa tapahtuvan toiminnan kannalta olennaista ja mikä turhaa. Arviointi edellyttää tietoa kustannusten muodostumisesta ja niiden merkityksestä kiinteistön arvoon (McDougall et al., 2002)
Asiakkaiden tekemät valitukset indikoivat sitä, ettei toivottua laatutasoa
saavuteta. Kuitenkaan varsinainen tulos ei yleensä näy, vaan se kätkeytyy
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töihin joista ei tule valituksia ja joista ei toisaalta useinkaan ymmärretä
kiittää. (Suomen kiinteistöliitto, 1997, s. 21) Voidaankin todeta, ettei kiinteistöpalveluiden tasainen korkea laatu näy, vaan kiinteistön käyttäjät pitävät
sitä itsestäänselvyytenä. Yleensä käyttäjät huomaavatkin kiinteistöpalveluiden
olemassaolon vasta kun ilmenee ongelmia.
Kohteessa tietyllä ajanhetkellä tehtyjen havaintojen perusteella ei voida arvioida luotettavasti kiinteistöpalvelun laatua. Määrävälein pidemmällä aikavälillä tehtyjen havaintojen yhteistulos on huomattavasti oikeudenmukaisempi. Laatuhavainnoille on sovittava vaihteluväli, jonka rajojen eli toleranssin sisäpuolella havaintojen arvojen on pysyttävä. Toleranssilla tarkoitetaan
tässä suurinta sallittua poikkeamaa. Kokonaistuloksen ei voida olettaa olevan
virheetön, koska virheetöntä kiinteistöpalvelutyötä ei pysty tekemään. Kohtuullinen virhemäärä on sallittava mitatussa tuloksessa. Palveluntuottajan on
vastattava asiasta, mikäli sallittu virhemäärä ylittyy.(Suomen kiinteistöliitto,
1997, s. 21)Tiivistettynä voidaan todeta kiinteistöpalveluiden laadun olevan
sitä, miten hyvin kiinteistöpalveluntuottaja onnistuu saavuttamaan ennalta
asetetut tavoitteet. Kiinteistöpalveluiden laatu ilmenee muun muassa tilojen
ja laitetekniikan kunnosta sekä reklamaatioiden määrästä.

3.6

Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset

KiinteistöRYL 2009, eli kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset, on
laadittu lähes sadan kiinteistö-, rakennus-, talotekniikka- ja rakennusalan
asiantuntijan toimesta. KiinteistöRYL –julkaisussa luodaan ensimmäistä kertaa yhtenäinen ja yhteinen kuvaus kiinteistöpalveluiden laatuvaatimuksista kaikille kiinteistöpidon toimialueille. Julkaisu on tarkoitettu hyvän kiinteistöpidon perusteokseksi. Hyvä kiinteistönpito on ajan saatossa muuttuva
käsite. Se mitä ennen pidettiin hyvänä tai riittävänä kiinteistönpitona, ei
välttämättä ole nykystandardien mukaista. Lisäksi alalla on ollut vaihteleva
käsitys hyvästä kiinteistönpidosta. Julkaisun tarkoituksena on yhtenäistää
käytänteitä.
KiinteistöRYL, koostuu kuudesta osasta
1. Operatiivinen kiinteistöjohtaminen
2. Käyttäjäpalvelut
3. Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito
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4. Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito
5. Siivous
6. Jätehuolto
Tämä tutkimus on rajattu koskemaan toimistokiinteistöjä. KiinteistöRYL
ensimmäinen osa sisältää asunto-osakeyhtiöiden ylläpitoon liittyviä asioita.
Ensimmäinen osa jätetään tutkimuksen ulkopuolelle asunto-osakeyhtiöiden
osalta.
Luvut koostuvat yleisestä tekstistä, laatuvaatimuksista, ohjeista ja viitteistä.
Yleinen teksti sisältää yleisiä tausta- ja lähtötietoja ohje- ja laatuvaatimusteksteille. Laatuvaatimusteksti esittää suoritukselle asetettuja vaatimuksia ja
ohjetekstissä kerrotaan, kuinka laatuvaatimusten asettamat tavoitteet saavutetaan. (Rakennustieto Oy, 2009) Ohje- ja laatuvaatimustekstit ovat tämän
tutkimuksen kannalta oleellisimmat.

Luku 4

Mittaaminen
Mittaamisen avulla yritys arvioi omia suorituksiaan ennalta asetettuihin tavoitteisiin nähden, tunnistaa heikkouksia tai vahvuuksia sekä ohjaa tulevia
toimiaan. Itsessään mittaaminen ei ole tavoiteltava päämäärä. Mittaamisen
tulisi olla työkalu, joka kertoo mitä tapahtui. Jotta mittaristo hyödyttää
yritystä aidosti, on yrityksen pystyttävä siirtymään pelkästä mittaamisesta
johtamiseen. (Amaratunga ja Baldry, 2002, s. 218)
• ”What you measure is what you get.”
• “What gets measured gets managed.”
• “What gets measured and managed gets attention.”
Näihin kolmeen lauseeseen voidaan tiivistää mittaamisen merkitys. Käytäntö
on myös osoittanut lauseiden oikeellisuuden, se mitä ei pystytä mittaamaan
jää yleensä vaille suoraa huomiota. Mittaamalla tuotetaan vertailukelpoista määrällistä eli kvantitatiivista tietoa tarkasteltavasta ilmiöstä tai asiasta.
Mittaamalla saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä parempia päätöksiä.
Mittaamisen keskeisempiä tavoitteita on tuottaa ajankohtaista, relevanttia ja
luotettavaa tietoa tukemaan päätöksentekoa. Lisäksi mittaaminen kohdistaa
huomion mitattaviin asioihin. Mittaaminen aiheuttaa kuluja, mutta oikein
tehtynä mittaamisen kautta saatu asioiden parempi hallittavuus tuottaa kuluihin nähden suurempaa hyötyä. (Nikander et al., 2007, s. 35)
Valtaosa yrityksistä mittaa ja seuraa ainoastaan taloudellisia mittareita. Yleensä taloudelliset mittarit ja tunnusluvut kuvaavat seurauksia aikaisemmin
tehdyille päätöksille, eivätkä ne ota huomioon tulevia suorituksia. Jotta taloudellisista mittareista on oikeasti hyötyä, on syytä ymmärtää miten näihin
tuloksiin on päästy. (Eccles, 1991)
25
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Toimiakseen mahdollisimman kannattavasti yrityksen on osattava ennakoida ja tehdä ajoissa muutoksia strategiaan. Helpottaakseen tulevaisuuden
päätöksentekoa, on yrityksen pystyttävä tunnistamaan heikkoutensa ja vahvuutensa. Mittaaminen on tähän hyvä työkalu. Se auttaa yritystä arvioimaan miten hyvin asetetut tavoitteet saavutetaan. Jotta strategian muutokset voidaan toteuttaa hallitusti, tarvitaan suoritusten hallintaa. Suoritusten
mittaus on pystyttävä muuntamaan suoritusten hallinnaksi, jotta suoritusten mittaamisesta saadaan suurimmat hyödyt. Tällainen muutos edellyttää
oikeanlaista organisaatiorakennetta, jonka tulisi helpottaa mittaustulosten
tehokasta käyttöä, eikä se saisi olla esteenä muutoksille. (Amaratunga ja
Baldry, 2002, s. 218-220)
Organisaatiot, joissa ei mitata suorituksia, eikä integroida suoritusten mittaamista toiminnan kehittämiseen, kärsivät usein henkilöstön tyytymättömyydestä ja suuresta työntekijöiden vaihtuvuudesta. Nämä organisaatiot
eivät myöskään koe merkittävää kehitystä. (Longenecker ja Fink, 2001, s. 14)
Mittaaminen konkretisoi työn tulokset ja positiiviset muutokset mittaamisessa voidaan kokea kannustaviksi. Hyvin toimiva mittausjärjestelmä edesauttaa työntekijöiden motivoitumisessa. Kun mittarit toimivat ja ne on sidottu strategiaan, työntekijät pystyvät hahmottamaan oman työnsä myönteiset
vaikutukset yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa (Lynch ja Cross, 1992, s.
35-36). Toisaalta mittaamisella väärin toteutettuna on nurja puolensa. Lynch
ja Cross (1992, s. 35-36) toteavat, että mittareita on aivan liikaa. Liika mittaaminen kuormittaa liikaa, eivätkä johtajat ehdi tutustua kaikkiin tuloksiin.
He päätyvät johtopäätökseen, että mittareiden määrää on pienennettävä ja
tähän suuntaan suoritusten mittaaminen onkin kehittynyt. Lynch ja Cross
(1992, s. 35-36) analysoivat myös mittaamisen epäonnistumisia ja päätyvät
seuraaviin johtopäätöksiin:
• mittareiden on sidottava operaatiot tavoitteisiin ja jokaisen organisaation osan on tiedettävä toimintansa vaikutus kokonaisuuteen
• mittausjärjestelmä ei saa eritellä rahallista ja ei-rahallista tietoa
• järjestelmä, joka keskittyy asiakkaan tarpeisiin, tuottaa eniten arvoa
yritykselle
Mittareita ei kytkeä yrityksen strategiaan. Haastavinta mittaamisessa
on oikeiden mittareiden valitseminen. Tyypillistä on, että yritykselle valitaan joku valmis mittausratkaisu ”suoraan kaupan hyllyltä”. Oikeampi tapa
olisi miettiä yrityksen tavoitteita ja strategiaa, jota kautta rakentaa mittaristo. Tällöin mittaristo perustuu syyperäiseen malliin. Näin saadaan syyseuraussuhteet valittujen toimintatapojen ja lopputulosten välillä selkeämmin
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näkyviin. Selkeät syy-seuraussuhteet omaava mittaristo osoittaa mitä parannuksia saadaan aikaiseksi panostamalla tiettyyn asiaan. Vaikutuksia voidaan
myös arvioida pidemmällä aikavälillä.
Mittarit kytketään väärin yrityksen strategiaan. Mittariston rakentamisessa luotetaan usein liikaa omiin ennakkokäsityksiin siitä, mikä on asiakkaille, henkilökunnalle ja muille sidosryhmille tärkeää, ilman minkäänlaista
verifiointia mittareiden oleellisuudesta. Mikäli tarpeellisuusanalyysiä ei tehdä,
on hyvin todennäköistä, että mitataan vääriä asioita. Kun yritykset eivät
määrittele syy-seuraussuhteita oikein, on niiden mahdotonta tietää mittareiden suhteellista tärkeysjärjestystä, jolloin resurssien optimaalinen kohdistaminen on huomattavan vaikeaa. Mittareita valittaessa voi valintoja ohjata
erilaiset saatavilla olevat bonukset tai muoti-ilmiöt. Muodikkaat mittarit saavat usein suurimmat painotukset ja bonukset voivat ohjata valitsemaan mittareita, jotka mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen helposti. Laiskuus
voi myös johtaa siihen, ettei vaikeasti mitattavia asioita haluta mitata.
Väärien tavoitteiden asettaminen. Kokonaisuuden kannalta ei ole aina järkevää suorittaa kaikkia ei-taloudellisia mitattavia asioita liian hyvin.
Jonkun asian liian hyvin suorittaminen saattaa olla taloudellinen katastrofi,
samalla kun yrityksellä ei ole aavistustakaan ylisuorittamisesta. Ei-taloudellisten asioiden mittaamisessa on pidettävä mukana myös taloudellisia mittareita. Tämä helpottaa tavoitteiden oikein asettamista. Kun yritys osaa optimoida, sen mikä on ”tarpeeksi hyvin”, voi taloudellista tulosta parantaa
huomattavasti.
Väärin mittaaminen. Vaikka ei tekisi yllämainittuja virheitä, voi itse mittaamisessa epäonnistua. Tietyn asian mittaamiseen on valittu väärä mittari tai mittarin luotettavuus on kyseenalaista. Silloin mittari ei ole validi
eikä reliaabeli. Ennen datan keräämistä on päätettävä mitä halutaan mitata. Väärän datan kerääminen johtaa huonoihin lopputuloksiin.
Selkeät ja tarkat mittarit mahdollistavat laadun seuraamisen ja siihen vaikuttamisen. Mittarit voivat olla esimerkiksi määrällisiä, laadullisia, aikaan
tai kohteeseen sidottuja. On myös muitakin hyviä mittareita, kuin numeerisia mittareita. Pelkkä mittaaminen ei tee autuaaksi. Saatujen tulosten on ohjattava prosesseja oikeaan suuntaan, jotta haluttu laatu voidaan saavuttaa.
On myös tärkeä muistaa, etteivät mittarit indikoi huonosti tehdystä työstä,
vaan ne osoittavat miten on edistytty asetettuihin tavoitteisiin nähden. (Murtomaa, 1996, s. 139)
Mittausjärjestelmän tehtävät ovat jaettavissa tulos- ja prosessitoimintoihin
(kuva 4.1). Tavallisesti mittausjärjestelmät ja itse mittaaminenkin käsitetään
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Kuva 4.1: Mittausjärjestelmän tehtävät mukaillen (Kankkunen et al., 2005,
s. 93-94)
lähinnä tulostoiminnaksi, jossa parhaimmillaan mittausjärjestelmän tuottamaa tietoa käytetään päätöksenteon tukena. Saatuja tuloksia tarkastellaan
suhteessa tehtyyn toimintaan ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tulevien tulosten parantamiseksi. Sen sijaan prosessitoiminnoilla on
tärkeä rooli yrityksen toiminnan ennakkoon ohjaamisessa. Tässä prosessitoiminnoilla tarkoitetaan mittausjärjestelmän osia, joihin jo itsessään pelkkä
mittausjärjestelmän kehittäminen ja olemassaolo vaikuttavat. (Kankkunen
et al., 2005, s. 93)

4.1

Suoritusten mittaus toimitilajohtamisessa

Perinteisten organisaatioiden käyttämät mittausmenetelmät korostavat taloudellisten tekijöiden merkitystä ja ne ovat keskittyneet taloudellisuuteen
ja tuottavuuteen. (Nikander et al., 2007, s. 36) Lisäksi useimmissa organisaatioissa kehittyneimmät mittarit liittyvät edelleen juuri taloudellisiin tekijöihin (Kankkunen et al., 2005, s. 93)Laatuajattelua on ylipäätään kiinteistöalalla perinteisesti sovellettu melko vähän. Laatu on lähinnä liitetty
osaksi kiinteistöjen kunnossapitoa. Kuitenkin toimitilapalveluita tilattaessa
laatua voidaan ja osataan vaatia vain, jos sitä osataan mitata (Hanhijärvi
et al., 2001, s. 24)
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Alexander (2013) painottaa suoritusten mittaamisen merkitystä toimitilajohtamisessa ja pitää sitä yhtenä kolmesta tärkeimmästä asiasta toimitilan
strategian implementoinnissa. Pratt (2003) mukaan toimitilajohtamisen kannalta tärkeimpiä elementtejä ovat:
• johtamisen selkeys
• avaintavoitteiden tunnistaminen
• rajoitteiden määrittäminen
• parhaiden käytänteiden implementointi
• mittareiden kehittäminen
Toimitilajohtamisessa suorituksia seuraa harvoin tehokas tulosten analysointi
ja suunnitelmallinen oppiminen, pyrkimys parempaan. Mittausten tuloksia
tulisi käyttää määrittämään kehitysmahdollisuudet varsinaisten työsuoritteiden ja toimitilajohtamisen strategian välillä. (Amaratunga ja Baldry, 2002,
s. 218-221)
Mitä isompi toimitila on kyseessä, sitä vaikeampaa arviointi on. Tämä lisää
riskiä ristiriitaisiin mittauksiin ja subjektiivisuuteen arvioitsijan valitessa arvioitavat tilat sattumanvaraisesti. Mittaamisessa tulisi pyrkiä objektiivisuuteen. Objektiivisuutta voidaan parantaa hankkimalla ulkopuolinen arvioija,
jolla on sopiva koulutus ja kokemusta. Lisäksi on huomattu, että luotettavan
ja yleistävän datan saaminen on toimitilajohtamisessa haastavaa. Valtaosa
työkaluista, joilla arvioidaan kiinteistön laatua, joutuvat hyödyntämään likimääräistä dataa. Tähän mennessä tämä vaihtoehto on todettu parhaaksi.
Subjektiivisuudesta ei päästä kokonaan eroon, vaan sitä voidaan ainoastaan
yrittää minimoida. Joissakin valmiissa arviointityökaluissa käytetään kuvailevia asteikkoja. Kun nämä asteikot koostuvat tarpeeksi hyvistä kuvauksista, arvioija ja asiakas voivat ymmärtää asian samalla tavalla. Tämä lisää
arvioinnin objektiivisuutta. (McDougall et al., 2002, s. 115)
Palveluiden mittaamisessa puhutaan kuumasta ja kylmästä arvioinnista. Kuumalla arvioinnilla tarkoitetaan palveluntuotannon yhteydessä tapahtuvaa arviointia. Kylmä arviointi puolestaan on jälkeenpäin tehtävää arviointia. Kiinteistöpalveluja arvioitaessa teknisestä näkökulmasta tehtävä auditointi on
kylmää arviointia, koska siinä tarkastellaan hetkellistä lopputulosta, vaikka
itse palvelu onkin jatkuvaa. Auditointia voidaan täydentää palvelun teknistä
laatua todentavalla jatkuvalla mittaamisella, joita voivat olla esimerkiksi automaattisesti seurattavat asiat, kuten lämpötila, ilmanlaatu sekä reklamaatioiden määrä ja laatu sekä niihin reagoiminen. Automaattiset mittarit voidaan jakaa kahteen osaan: koviin ja pehmeisiin. Kovilla mittareilla tarkoite-
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taan mittareita, joiden arvoissa ei ole tulkinnan varaa. Kun taas pehmeillä
mittareilla pyritään arvioimaan koettua laatua suodattamalla tilastollisilla
menetelmillä aineistoa, joka on koottu inhimillisistä kokemuksista. (Nikander et al., 2007, s. 40)

4.2

Palvelutasosopimukseen perustuva mittaus

Kun määritetään mittauskriteerejä sille kuinka hyvin palvelutasosopimuksen
tavoitteet on saavutettu, on kriittiset menestystekijät pidettävä mielessä.
Kriittisiä menestystekijöiden määrittämisen tulisi perustua yrityksen strategiaan. Jokaiselle kriittiselle menestystekijälle voidaan määrittää yksi tai
useampi sitä mittaava avainsuorituskykyindikaattori, englanniksi Key Performance Indicator (KPI). Näiden kautta voidaan ymmärtää paremmin ja
mitata jokaisen kriittisen menestystekijän kehitystä. Mikäli kriittisiä menestystekijöitä ja KPI:ta ei sidota yrityksen strategiaan, on mahdollista, etteivät
yrityksen ydintoiminnot hyödy ollenkaan, vaikka asetettu palvelutaso saavutettaisiin. Asioiden oikein tekeminen ei siis riitä, mikäli tehdään vääriä asioita (McDougall et al., 2002, s. 146-150). Mittareiden pitää kertoa niistä keinoista, joilla palveluiden tuloksellisuuteen ensisijaisesti vaikutetaan. Lisäksi
tavoitetason, jonka avulla vaikutetaan suotuisasti halutun muutoksen toteutumiseen, on tultava esille. Hyvä mittaristo muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jonka avulla palveluprosessiin osallistuvat voivat ymmärtää oman
panoksensa merkityksen palveluiden onnistumiseen ja sitä kautta yrityksen
toimintaan. (Nikander et al., 2007, s. 40)
Joitakin asioita on vaikea mitata. Se ei saa kuitenkaan olla syy jättää jotakin mittaamatta. Vaikeasti mitattavat asiat voivat olla yhtä tärkeitä tai
tärkeämpiä kuin helposti mitattavat asiat. Mittaamisesta ei kuitenkaan saa
tehdä liian työlästä, vaan tietty tehokkuustaso on saavutettava. Mittaaminen
on aina tehokkuuden ja tulosten kattavuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden kanssa tasapainottelua. Mittaamisessa on hyödyllistä keskittyä hyvien
KPI:den kehittämiseen, olivat ne sitten vaikeasti tai helposti mitattavissa.
Kun nämä avaintavoitteet määritellään ja selitetään selkeästi ymmärtävät
palveluntuottaja, tilaaja ja muu organisaatio mikä on tavoiteltava taso. (Pratt,
2003, s. 256)
Palveluntuottajan saavuttamaa kokonaissuorituksen tasoa on helpompi arvioida pilkkomalla arvioinnin kohteet riittävän pieniksi osiksi. Arvioimalla
seuraavissa kategorioissa saavutettua tasoa, saadaan samalla hyvä kuva myös
saavutetusta kokonaistasosta:
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• yhdenmukaisuus säädöksien ja standardien kanssa
• laatu ja työsuoritus
• rahan kulutus
• aikataulussa pysyminen
• kommunikaatio tilaajaorganisaation ja palveluntuottajan välillä
Työsuorituksesta voi kerätä dataa monella eri tavalla, esimerkiksi asiakaspalautteella. Kuitenkin asiakaspalautetta systemaattisempi tapa on dokumentoida kaikki työmääräykset ja niiden mukaiset suoritukset. Kun tarvittava
data on kerätty, arvioinnin voi tehdä täyttämällä lomake, jossa on listattu
KPI:sta johdettuja relevantteja kohtia. Jos ristiriitaisuuksia tavoitteiden ja
suorituksen välillä ilmenee, nämä kohdat on analysoitava ja korjattava tarpeen mukaan. Tämänkaltainen menettely vaatii tiivistä yhteistyötä tilaajaorganisaation ja palveluntuottajan välillä, jotta syy-seuraus suhteet saadaan
selville. (Nikander et al., 2007, s. 42)

4.3

Yleisiin laatuvaatimuksiin perustuva mittaus

Kiinteistöpalveluiden laadunmittausjärjestelmän laatumittareiden tulee antaa mahdollisimman luotettava kuva palveluiden laadusta. Heinimäki et al.
(Heinimäki, 2003, s. 27) ovat listanneet hyviä laatumittariston ominaisuuksia
seuraavasti:
• informatiivisuus
• tuloskeskeisyys
• merkityksellisyys
• luotettavuus ja yksiselitteisyys
• helppokäyttöisyys
• joustavuus
• kannustavuus
Oleellisinta laatumittariston rakentamiselle on yksinkertaisuus. Liian laaja
tai monimutkainen ja työläs mittaristo nimittäin johtaa siihen, ettei mittaamista suoriteta. Kuhunkin palvelukokonaisuuteen tulee valita keskeisiin laa-
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tukriteereihin perustuvat yksinkertaiset mittarit. (Puhto ja Tiainen, 2001,
s. 61) Myös Heinimäki (2003, s. 41) painottavat mittarien yksinkertaisuutta ja mitattavien asioiden selkeyttä. Kiinteistöpalveluiden ominaisuudet ja
laatumääreet tulee pyrkiä kuvaamaan mitattavilla arvoilla. Toisille ominaisuuksille, kuten esimerkiksi toimitustiheydelle ja hinnalle, on helpompi löytää
määrällisiä kuvauksia. Kun taas toisille, kuten siisteys, on hankalampi löytää
määrällisiä kuvauksia.
Kiinteistöjen eroavaisuudet asettavat omat haasteensa yleiselle laadunvarmistamiselle, sillä rakennukset ovat hyvin harvoin samanlaisia. Kiinteistöjen
tekniset ominaisuudet ja kiinteistöjen loppukäyttäjät aiheuttavat suurimmat
erot. (Varcoe, 1996) Työn rajauksella on pyritty ratkaisemaan tätä ongelmaa.
Työ on rajattu koskemaan toimistokiinteistöjä, koska ne ovat perusominaisuuksiltaan ja käyttötarkoituksen puolesta yhteneväisiä.
Kiinteistöjen ylläpidon osalta kaikkia koskevia keskeisiä laatumittareita ovat
muun muassa käyttäjätyytyväisyys, reklamaatioiden määrä, vesi-, sähkö- ja
lämpöenergian kulutus, raportoinnin todenmukaisuus, kiinteistön kunto ja
kokonaiskustannukset sekä kiinteistön tuotto. (Routto ja Puhto, 2000, s. 24)
Nämä mittarit on tärkeää liittää luotavaan laatuauditointityökaluun. Ne ovat
myös hyviä siinä mielessä, että ne koskevat kaikkia kiinteistöjä.
Laatuauditointityökalun luominen pohjautuu KiinteistöRYL 2009 –laatuvaatimus ja –ohjeistuskokoelmaan. KiinteistöRYL 2009 –teoksen laatuvaatimukset ja niitä koskevat ohjeet antavat hyvän pohjan yleisen laatuauditointityökalun luomiseen. Teoksen laatuvaatimukset ja –ohjeet on yleistetty koskemaan kaikkia kiinteistöjä. Tämä itsessään jo edesauttaa yleisen työkalun
luomisessa, sillä kiinteistöpalveluiden laatumittareiden tulee soveltua mitattavan organisaation tarpeisiin (Varcoe, 1996).

4.4

Mittarin ja mittariston luominen

Mittaaminen on prosessi, jonka tarkoituksena on selvittää ennalta sovittujen
tunnuslukujen avulla tietyn toiminnallisen tekijän tila. Mittaamisessa tavoitteena on tunnistaa mitattavan tunnusluvun kannalta keskeiset menestystekijät ja mitata niiden vaihtelua. Ennen kaikkea mittaamisen tavoitteena on
hyödyntää mitattua dataa organisaation toiminnan kehittämisessä. Lisäksi
mittaamisella voidaan viestiä mitattavien asioiden tärkeydestä. (Lönnqvist
ja Mettänen, 2003, s. 11-14) Mittari yleensä rakennetaan yhdestä tai useammasta osiosta ja perusajatuksena on havainnoida jotakin mahdollisimman
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objektiivisesti. Huonolla mittarilla saadaan huonoa tietoa ja se johtaa helposti huonoihin päätöksiin. Hyvän mittarin tekeminen vaatii resursseja ja siihen kannattaakin panostaa. Ensimmäinen versio on harvoin riittävän hyvä.
Teorian ymmärrys ja tieto siitä mitä halutaan mitata luovat hyvän pohjan
mittarin rakentamiselle. On myös muistettava, että hyvä mittari on joko kvalitatiivinen tai kvantitatiivinen.(Metsämuuronen, 2003, s. 36)
Mittarin luominen on hyvä aloittaa prosessien kartoittamisella ja asettamalla
mittauskohtia prosessien eri vaiheisiin. Tällöin pystytään varmistamaan, ettei mitata ainoastaan lopputuloksia, vaan myös prosessia itsessään. Kun mittarin kehitys perustuu selkeästi prosessia kuvaavaan prosessikaavioon, tulee
mittarista mahdollisimman kattava. Suoritusten mittaamisen takia prosessikaavion pitää olla tarpeeksi yksityiskohtainen. (Lynch ja Cross, 1992, s.
53-57)
Laatuauditointilomake rakennetaan tässä tutkimuksessa yleisten laatuvaatimusten perusteella. Lomaketta luodessa ei yleisistä laatuvaatimuksista jätetä
mitään kohtia pois, vaan karsinta tapahtuu auditointilomaketta käytettäessä
kunkin kohteen asettamien reunaehtojen mukaisesti. Lomakkeen lisäksi hahmotellaan sen ympärille standardoitu auditointiprosessi. Oleellista onnistumisen kannalta on, että luodut lomake ja prosessi tukevat toisinaan.
Mittaamisesta tekee vaikeaa se, miten selvittää mitä vasten tiettyä asiaa mitataan. Lisäksi tavoitteiden asettaminen vaatii myös olemassa olevien reunaehtojen huomioon ottamisen, eikä subjektiivisuutta voida kokonaan poistaa. (Dwight, 1999) Mittaamisen aloittaminen on erittäin interaktiivinen
prosessi, jossa organisaatio oppii mittaamisesta ja mitattavien osatekijöiden
välisistä riippuvuuksista. Rakennettavaa mittaristoa ei myöskään pidä muotoilla liian staattiseksi. Mittaristoa saattaa olla tarpeen muokata esimerkiksi
liiketoimintamuutosten takia. (Kankkunen et al., 2005, s. 22)
Mittareiden kehittämisessä on hyvä lähteä liikkeelle esittämällä jokaisen mittarin kohdalla seuraavat kysymykset:
• Minkälaista dataa tarvitaan?
• Miten data saadaan hankittua?
• Mikä on datan odotettu laatu?
• Miten hankittua dataa käsitellään?
• Mitä kustannuksia mittauksesta syntyy?
Näillä kysymyksillä voidaan selvittää melko hyvin kyseisen mittarin sopivuus
(Tsang, 1998, s. 91-92). Mittarille asetettavat tavoitteet voidaan määritellä
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kolmella eri tavalla. Lisäksi tavoitteita voidaan asettaa yhdistelemällä näitä
kolmea tapaa sen mukaan mikä kulloinkin parhaiten sopii. Nämä kolme perustavan laatuista tapaa ovat (Kankkunen et al., 2005, s. 153-154):
• Ylhäältä: Organisaation johdon on luontevaa asettaa tavoitteita. Lisäksi johdon on usein helpompaa asettaa kokonaisvaltaisia ja organisaatiota hyödyttäviä tavoitteita. Riskinä on kuitenkin, että ylhäältä
”saneltuja” tavoitteita ei koeta järkeviksi ja ne saattavat tuntua yksilötasolla irrallisilta.
• Alhaalta: Organisaatiossa tavoitteita asetetaan yksilötasolta lähtien.
Tapa perustuu siihen oletukseen, että yksikkö tuntee parhaiten omat
kykynsä. Lisäksi mahdollisuutena nähdään, että yksilö motivoituu saadessaan vaikuttaa omaan toimintaansa. Tämä tapa sisältää riskin etteivät yksikön tavoitteet tue koko organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla.
• Ulkoapäin: Tavoitteita asetetaan hakemalla vertailukohtia/arvoja muista organisaatioista. Vertaamisesta käytetään yleisesti termiä benchmarking. Helposti vertailukelpoisten kohteiden löytäminen on vaikeaa.
Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan työkalu, joka mahdollistaa helpon
benchmarkkauksen muihin kohteisiin. Tavoitteiden asettamisessa lähdetään
ulkopuolisen näkökulmasta ja tavoitteet pohjataan kiinteistönpidon yleisiin
laatuvaatimuksiin.

4.5

Mittarin luotettavuus

Mittarien luotettavuutta voidaan kuvata kahdella luotettavuutta tarkoittavalla termillä: reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla viitataan toistettavuuteen. Eli siihen, että samaa asiaa mitattaessa monta kertaa, tulokset
ovat eri kerroilla hyvin samanlaisia. Validiteetilla taas tarkoitetaan oikean
kohteen mittaamista. Eli sitä, että mitataan sitä, mitä on tarkoitus mitata.
Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä ja sisäinen validiteetti
taas voidaan jakaa vielä useaan osaan:
• Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkitaan mittarissa käytettyjä
käsitteitä. Ovatko ne teorian mukaisia ja oikein operationalisoituja.
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• Käsitevalidius tarkoittaa yksittäisiä käsitteitä ja niiden operationalisointia.
• Kriteerivalidius perustuu siihen, että saatua arvoa verrataan toiseen
validiuskriteerinä toimivaan arvoon. Tällainen arvo voi olla samalla
mittarilla saatu muu arvo, tai toisella mittarilla samanaikaisesti mitattu arvo.
Validiustarkastelu mittaamisessa on oleellinen osa. Tarkastelussa käydään
läpi kaikki mahdolliset validiteetin uhat ja pyritään ottamaan ne huomioon
etukäteen. Validiudella varmistetaan se, että mitataan oikeaa asiaa ja että
mittaamalla saadaan oleellista tietoa mitattavasta asiasta.
Reliabiliteettikerroin kertoo mittauksen toistettavuudesta ja se voidaan selvittää kolmella eri tavalla. Nämä ovat: rinnakkaismittaus, toistomittaus, ja
mittarin sisäinen yhtenäisyys. Näistä kolmesta huonoin tapa selvittää reliabiliteetti on toistomittaus, koska mittauksen tekijä voi muuttua. Reliabiliteetilla varmistetaan se, että mitataan oikein ja että mittari on luotettava.
(Metsämuuronen, 2003, s. 42-45)

4.6

AHP-metodi

AHP, eli analyyttinen hierarkiaprosessi, on osoittautunut luotettavaksi työkaluksi, jolla voidaan määritellä muuttujien välisiä eroja. Tosin tämäkään
työkalu ei ole absoluuttinen, vaan sen käyttö vaatii joitakin oletuksia. AHPmetodia voidaan käyttää, kun halutaan selvittää eri vaihtoehtojen suhteet.
Työkalua voidaan käyttää taloudessa, teknologiassa ja sosiaalisella sekä poliittisilla osa-alueilla, sillä työkalu perustuu parivertailuun ja se on tehty helpottamaan päätöksentekoa.
Työkalun peruselementti on suhteellisen tärkeyden skaala (taulukko 4.1),
jota käytetään parivertailussa, kun elementtejä verrataan toisiinsa. Tätä
skaalaa käytettäessä parivertailu on helpointa esittää matriisimuodossa kaikkien elementtien yli. Vertailun axy antaessa tuloksen 5, on x tärkeämpi kuin
y. Tällöin vertailun ayx tulos on edellisen käänteisluku, eli 1/5. Työkalun
käyttöä voidaan havainnollistaa seuraavalla neljän tilan vertailuesimerkillä.
Vertailussa on mukana neljä tilaa:
• A = avotoimisto
• B = neuvottelutila
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• C = parkkihalli
• D = sosiaalitila
Nämä tilat voidaan järjestää esimerkiksi seuraavanlaiseen tärkeysjärjestykseen
A>B>C>D
Taulukko 4.1: Suhteellisen tärkeyden skaala mukaillen (Saaty ja Vargas, 2000,
s. 6)
TÄRKEYS
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

MÄÄRITELMÄ
Yhtä tärkeä
Lievästi tärkeämpi
Tärkeämpi
Osoitetusti tärkeämpi
Absoluuttisesti tärkeämpi
Väliarvoja

Tärkeysjärjestyksen perusteella voidaan tehdä parivertailu, jonka jälkeen tärkeysjärjestys siirretään matriisitaulukkoon 4.2
Taulukko 4.2: Tärkeysjärjestyksen mukainen parivertailu esimerkkitiloille
A
B
C
D

A
1
1/3
1/7
1/5

B
3
1
1/5
1/3

C D
7
5
5
3
1 1/3
3
1

Seuraavaksi sarakkeiden summat lasketaan ja jokainen alkio jaetaan sarakkeen summalla. Saadut tulokset täytetään matriisitaulukkoon ja saaduista tuloksista lasketaan jokaisen rivin keskiarvo. Näiden perusteella voidaan
muodostaa taulukko 4.3.
Rivien keskiarvoja käytetään elementtien painoarvoina, kuten taulukossa 4.4
on esitetty. Painoarvojen yhteenlaskettu summa on tasan 1,00. Painoarvot
ilmaisevat elementtien suhteen toisiinsa. Tulokset ovat oikeudenmukaisia.
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Taulukko 4.3: Esimerkkitilojen painoarvojen laskeminen AHP-työkalulla
A
B
C
D

A
0,597
0,199
0,085
0,119

B
0,662
0,221
0,044
0,074

C
0,438
0,313
0,063
0,188

D
0,536
0,321
0,036
0,107

KA
0,558
0,263
0,057
0,122

Taulukko 4.4: Esimerkkitiloille lasketut painoarvot
A
B
C
D
SUMMA

4.7

56
26
6
12
100

%
%
%
%
%

Tulosten visualisointi ja raportointi

Tulosten visualisoiminen jää valitettavan usein liian pienelle huomiolle, vaikkakin se on erittäin oleellinen osa kaikkia mittauksia. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun mittaustulokset välitetään asianomaisille selkeästi ja suoritusten kehittämiseen motivoivalla tavalla. Mittaamisen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin tulosten hyödyntäminen prosessien kehittämisessä. Tulokset
pitää myös esittää oikein, relevantisti, oikeudenmukaisesti ja ajankohtaisesti.
Tulosten visualisointia tehdessä on pidettävä mielessä mitä visualisoidaan ja
kenelle. Lukijan on ymmärrettävä tulokset ja esitystavan on oltava kiinnostusta herättävä. Visuaalisten tehosteiden käyttö on suotavaa. Eri väreillä,
fonteilla ja grafiikoilla sekä kuvaajilla pystytään erottamaan tärkeät asiat
massasta. Etenkin suuret datamäärät kannattaa kuvata graafeilla mieluummin kuin taulukoilla. Jotta kaikki asianomaiset varmasti ymmärtävät tulokset, kannattaa ne esitellä kootusti. (Nikander et al., 2007, s. 52)
Mittaustulosten raportoinnilla on keskeinen rooli mittaamisessa. Raportoinnilla on tulosten esittämisen lisäksi viestinnällinen rooli. Parhaimmillaan hyvin tehty raportointi viestii organisaation arvoista, kertoo keskeiset tulokset
selkeästi ja tarjoaa tarpeeksi tietoa laskentaperusteista. Raportin on kuitenkin oltava tiivis ja kompakti paketti. Liian rasittavaksi koetut raportoinnit jäävät vähälle huomiolle ja keskeinen asia saattaa hukkua turhan tiedon
keskelle. Nykyohjelmistot mahdollistavat osan raporttiin liittyvän tiedonkeräämisen ja esittämisen automatisoinnin. Tehokkaassa raportoinnissa tulee
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kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: (Lönnqvist ja Mettänen, 2003, s.
123-124)
• Tulokset tulee esittää mahdollisimman havainnollisessa muodossa. Numerot, kuviot ja graafiset esitykset ovat usein sanallista selitystä informatiivisempia ja nopeampia hahmottaa.
• Raportissa tulee näkyä helposti yleiskuva mittaristosta, jossa näkyvät
samanaikaisesti tiivistelmät kaikista näkökulmista.
• Tulokset on hyvä esittää asianomaisille tutussa ja yksinkertaisessa ympäristössä.
• Tietojen keräämisen ja esittämisen on oltava kustannustehokasta.
Mittareiden ja tulosten käsittelyssä pitää olla tarkkaavainen. Tulosten erottaminen asiayhteydestä johtaa vääriin johtopäätöksiin ja edelleen vääriin
käsityksiin arvojen taustatekijöistä. (Varcoe, 1996, s. 48) Tulosten tulkinnassa on myös muistettava kiinteistöpalveluiden mittaamisen erikoisuus, eli
on muistettava onko kyse kuumasta vai kylmästä mittaamisesta (Nikander
et al., 2007, s. 40).

Luku 5

Laatuauditointityökalu
Kiinteistöjen ylläpidon laatumittaristo koostuu sekä taloudellisista, että eitaloudellisista mittareista. Kustannuksia ja palveluntuottajien budjeteissa
pysymisiä mitataan rahallisilla mittareilla. Näiden mittareiden käyttäminen
lisää yleisesti kustannusten läpinäkyvyyttä. Kiinteistön ylläpidon laatua voidaan mitata sovituin aikavälein tehdyillä auditoinneilla ja jatkuvilla mittareilla. Jatkuvasti mitattavia asioita ovat asiat, joiden mittaaminen on helposti automatisoitavissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lämpötila, ilmanlaatu,
reklamaatioiden määrä ja laatu, sekä niihin reagoiminen.
Laatuauditointi kertoo kiinteistön ylläpidon laadun sen hetkellisen tason. Auditoinnissa puututaan kokonaisuuteen ja samalla selviää ovatko palveluntuottajat toimineet palvelutasosopimusten mukaisesti ja onko laiminlyöntejä
tapahtunut. Auditoinnilla on suhteellisen suuri merkitys palveluntuottajien
toiminnan arvioinnissa, siksi laatuauditointityökalun kehitystyö on tärkeää.
Teoriaosuudessa useassa kohdassa painotettiin mittareiden strategiaan sitomisen tärkeyttä. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus kehittää yleinen
laatuauditointityökalu, joka perustuu määriteltyihin yleisiin laatuvaatimuksiin. Tästä johtuen työssä keskitytään yleisesti sovellettaviin laatukysymyksiin. Laatukysymykset on pilkottava koskemaan tarpeeksi pieniä kokonaisuuksia, jotta ne ovat relevantteja erilaisissa toimistokohteissa. Tavoitteena
on, että työkalulla saadut tulokset ovat vertailukelpoisia muissakin kohteissa.
Lisäksi työkalun on tarkoitus tuottaa tuloksia, jotka tuottavat hyötyä sekä
tilaajalle, että palveluntuottajalle.
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Laatuauditointityökalun luominen

Laatuauditointityökalusta luodaan sellainen, että se soveltuu tilaajan käytettäväksi eikä siten vaatisi erillistä auditointiasiantuntijaa. Tilaajaa voidaan
pitää myös hyvänä auditoinnin suorittajana, sillä auditoinnilla arvioidaan
myös heidän tyytyväisyyttään palvelun laatuun. Tilaajien voidaan olettaa
tietävän, mitä palveluntuottajan kanssa on sovittu ja millaista palvelun laatua voidaan olettaa.
Auditointeja tehdessä pidetään tärkeinpänä työkaluna laatuauditointilomaketta. Lomakkeen on oltava käytännöllinen ja toimiva. Sen osien pitää olla loogisessa järjestyksessä ja ulkoasun selkeä. Terminologian on oltava selkeää ja alalla yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaista, jotta auditoijan
tulkitsemisvirheitä ei pääse syntymään. Tämä myös lisää työkalun sisäistä
validiutta. Tässä työssä kehitettävä auditointityökalu pohjautuu Haahtelakehitys Oy (2007) ja Rakennustieto Oy (2009) – teoksiin, jotka käyttävät
rakennus- ja kiinteistöalalla yleisesti käytössä olevia ja hyväksyttyjä termejä. Kuitenkin kehittämisen lähtökohta on, että työkalun käyttöliittymästä
tehdään sähköinen ja tilaperusteisesti skaalautuva. Tällöin työkalu voi kokonaisuudessaan olla perinteistä paperilomaketta laajempi.
Loogisesti tilaperusteisesti rakennettu auditointilomake auttaa auditoijaa kiertämään kohdekiinteistöä systemaattisesti ja kattavasti. Tarkastettavat tilat
voidaan valita joko statistisesti tai sattumanvaraisesti. Jälkimmäinen vaihtoehto on helpompi, mutta on kuitenkin varmistuttava siitä, että kiinteistö
tulee kierretyksi riittävän kattavasti. Tilat voi myös valita ennen kierrosta esimerkiksi pohjapiirustuksen perusteella. Mikäli tarkastettavaan kohteeseen kuuluu useita toimistorakennuksia, voidaan kierrettävät tilat valita niin,
että jokainen rakennus on osaltaan edustettuna ja skaalata tulokset koskemaan koko kampusta. Työläämpi, mutta paremman tuloksen antava tapa on
toistaa auditointi jokaisessa rakennuksessa, jolloin auditointi on kattavampi.
Mitä kattavammin tilat auditoidaan, sitä paremmin ehkäistään kiertäminen
vain hyvin hoidetuissa tiloissa tai päinvastoin.
Kaikista kiinteistöistä ei löydy kaikkia tiloja ja toimintoja tai kaikkia tiloja
ei ehditä kiertää. Tällöin kysymyksiin jätetään vastaamatta, eikä kysymys
vaikuta tuloksena saatavaan vertailulukuun. Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia eri kohteiden välillä, on työkaluun rakennettava auditoinnin kattavuutta ilmaiseva mittari. Eri kohteissa voi kuitenkin toteutua vain kohteelle
ominainen määrä kysymyksiä. Tätä voidaan mitata kysymysten ja vastausten keskinäisellä suhdeluvulla tai kaikkien tilojen määrään ja auditoitujen
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tilojen määrän suhdeluvulla tilatyypeittäin. Auditoinnin kattavuudelle voidaan määrittää vaatimus. Mikäli se ei täyty, voidaan tuloksena todeta ettei
saatu vertailuku ole pätevä.
Se miten kysymykset muotoillaan, eli miten arvioitavat asiat esitellään lomakkeessa, on toimittava ohjeistuksena auditoijalle. Selkeä ohjeistus yhtenäistää prosessia ja on omiaan vähentämään subjektiivisuutta. Toisaalta kovin laajaa ohjeistusta ei tarvita, koska kysymyksiin voi vastata vain kyllä
tai ei tai jättää vastaamatta. Auditointilomakkeessa on kysymys laadusta
ja tällöin arvioitavan tuotteen määrittely on tärkeää. Tuotteen määrittelyn
tarvetta voidaan vähentää pilkkomalla kysymys koskemaan riittävän pieniä
kokonaisuuksia. Esimerkiksi seuraava kysymys:
• Onko wc-tila huollettu?
voidaan pilkkoa kolmeksi kysymykseksi:
1. Onko wc-tilan yleisilme siisti?
2. Onko wc-tilassa käsipaperia?
3. Onko wc-tilassa tarjolla käsienpesusaippuaa?
Luonnollinen kriittinen menestystekijä kiinteistöpalveluissa on virheettömyys.
Tästä kriittisestä menestystekijästä voidaan johtaa seuraavat KPI:t
1. Vioittumien/laiminlyöntien määrä
2. Eriluokkaisten vioittumien osuudet
Virhehavainnoista voidaan johtaa tunnuslukuja, esim. vioittumien/laiminlyöntien määrä. Kun tämä otetaan lähtökohdaksi auditointityökalua kehitettäessä, ja keskitytään tämän tiedon saamiseen, eli vioittumien kartoitukseen, tuloksena saadaan automaattisesti oleellista ja konkreettista tietoa.
Näin saatu tieto on arvokasta sekä palveluntuottajalle että tilaajaorganisaatiolle. Etenkin, jos auditointityökalu mahdollistaa virheiden yksityiskohtaisen dokumentoinnin, auttaa se palveluntuottajaa näkemään missä on kehitettävää(Nikander et al., 2007, s. 66).
Laadittavan auditointityökalun asteikoksi valitaan kaksiportainen asteikko.
Kuten kappaleissa 3.1 ja 3.5 käy ilmi, virheellisten tuotteiden määrä per
tuotantoerä mittaa laatutason. Virheiden kartoitusta pidetään myös kehitetyn työkalun logiikan perusajatuksena. Laatutason todentaminen tehdään
kartoittamalla virheiden määrää. Osa mitattavista asioista on selkeästi joko
kunnossa tai eivät ole kunnossa. Näiden asioiden mittaamiseen kaksiportainen asteikko sopii hyvin. Monimutkaisempia asioita mitattaessa on joko kas-
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vatettava vastausten skaalaa tai kysymysten määrää. Tässä työssä ongelma
ratkaistaan kasvattamalla kysymysten määrää.
Vioittumia voi olla erilaisia ja ne voivat vaikuttaa laatuun eriasteisesti. Kysymyksessä voi olla visuaalinen, toiminnallinen tai vaarallinen vioittuma. Visuaaliset vioittumat eivät ole ylläpidon laadun kannalta kovin vakavia. Toiminnalliset vioittumat taas haittaavat jo yrityksen ydintoimintoja. Kun taas
vaaralliseksi luokiteltavat vioittumat puolestaan aiheuttavat välitöntä vaaraa
tiloissa asioiville henkilöille ja ne tarvitsevat aina välitöntä huomiota. Vioittumatyyppien kartoitus luo kiinteistön ylläpidon laadun todellisesta tilasta huomattavasti todellisemman kuvan, kuin pelkästään vioittumien määrän
laskeminen. Siksi laatuauditointityökalun kysymysten luokittelu on tärkeässä
roolissa mittaamisen onnistumisessa.
Auditointityökalua laatiessa on otettava myös ihmisluonne huomioon. Työkalun on oltava riittävän yksinkertainen, että se on nopea täyttää, mutta se
ei saa olla liian helppo ja ylimalkainen, jotta se todella tukee prosessia ja
kehottaa tarkkaavaisuuteen. Auditointikysymysten tulee olla tarpeeksi yksityiskohtaisia, jotta tulkinnanvaraisuus minimoituu. Kysyttäviä asioita ei
kuitenkaan tule pilkkoa liian pieniksi kokonaisuuksiksi, muutoin kysymyksiä tulee liikaa. Liian laaja kysymyspatteri on raskas suorittaa, jolloin se
voi olla turhauttava. Turhautuminen taas laskee tarkkaavaisuutta. Verrattuna perinteisiin paperilomakeauditointeihin auditointikierroksen raskautta
voidaan vähentää merkittävästi käyttämällä kyllä/ei-väittämiä ja toteuttamalla kysely sähköisenä. Lisäksi käyttöliittymässä on otettava huomioon auditointikysymysten tilaperusteisuus, joka on ratkaisevassa roolissa työkalun
käytettävyydessä.

5.2

Laatuauditointityökalun osa-alueet

Talo 2000 – tilanimikkeistö on päivitetty versio Talo 90 – nimikkeistöstä,
joka on yleisesti rakennusalalla käytetty nimikkeistö. Tämän vuoksi sitä on
hyödynnetty auditointilomakkeen kehityksessä. Talo 2000 – tilanimikkeistö
jäsentää rakennuksen eri näkökulmista. Auditointityökalun kehitykseen käytettiin tilanimikkeistöä, joka erittelee rakennuksen tilaryhmiin ja tiloihin. Tilojen jäsentely tekee tiedostojen ja tilastojen käsittelystä selkeämpää ja vertailukelpoista.
Yhtenäinen nimikkeistö on onnistumisen edellytys, kun useat eri osapuolet keräävät ja käsittelevät tietoa eri rakennuksissa ja eri rakennustyypeissä
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olevista saman käyttötarkoituksen tilaryhmistä ja tiloista. Tilatyyppien nimikkeistö koostuu yhdeksästä pääryhmästä, joista tämän tutkimuksen ulkopuolelle voidaan jättää asuin- ja majoitustilat sekä huoneistotyyppikohtaiset erityistilat. Tälle tutkimukselle oleellisia tiloja ovat: hallinto- ja liiketilat,
opetus- ja tutkimustilat, säilytystilat, sosiaali- ja virkistystilat, yhteistilat
sekä liikenne- ja tekniset tilat. (Haahtela-kehitys Oy, 2007, s. 2)
Tämän työn tuloksena kehitetyt laatuauditointityökalun kysymykset on jaettu yhdeksän otsikon alle. Otsikoiden alle on listattu mitä tiloja tai hallinnoitavia kokonaisuuksia ne pitävät sisällään. Otsikointi, alueet ja hallinoitavat
kokonaisuudet on esitetty taulukossa 5.1. Jaottelu pohjautuu nimikkeistöjen
ja yleisten laatuvaatimusten otsikointeihin. Kuitenkin otsikointi on tehty soveltaen ja tilanimikkeistöön on lisätty selvyyden vuoksi erityyppisiä nykyaikaisille toimistoille tyypillisiä tiloja. A-osioon on kerätty operatiivisen kiinteistöjohtamisen hallinnoitavat kokonaisuudet ja B-osioon on koottu erityyppiset tilat.
Taulukko 5.1: Auditointityökalun tila- ja kohdeperusteinen jako
A Operatiivinen kiinteistöjohtaminen
Asiakirjat ja Dokumentit
Turvallisuus
Henkilöstö
Päivystys ja vikailmoitukset
Huoltokirjan täyttö ja ylläpito
Tarkastukset ja kierrokset
Energian seuranta
Kulutusmittarilukemien raportointi
Poikkeamaraportointi
Ylläpitokustannukset
B Tilat
Neuvottelutilat
Asiakasneuvottelutilat
Videoneuvottelutilat
Tavanomaiset neuvottelutilat
Koulutus-/luentotilat
Toimistotilat
Yksilötyötilat
Avotoimistotilat
Hiljaisen työn tilat
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Puhelinkopit
Muut työskentelytilat
Kopiointi- ja tulostustilat
Yleisalueet
Käytävät
Portaat
Ruokalat
Aulatilat
Yleisötilat
Sosiaalitilat
Taukotilat
Pukutilat
Peseytymistilat
WC-tilat
Suojat ja varastot
Autosuojat
Polkupyöräsuojat
Varastot
Väestönsuojat
Tekniset tilat
LVI-tilat
Sähkötekniset tilat
Kiinteistön hoidolle varatut tilat
Jätehuoneet
Ulkoalueet kesä
Viherrakenteet ja -alueet
Päällysteet, kulkuväylät
Ajoluiskat ja lastauslaiturit
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet
Talovarusteet
Talo-opasteet
Ulkoalueet talvi
Viherrakenteet ja -alueet
Päällysteet, kulkuväylät
Ajoluiskat ja lastauslaiturit
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Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet
Talovarusteet
Talo-opasteet

Työkalu kannatti jakaa kahteen osaan. Työkalun alku keskittyy operatiivisen
kiinteistöjohtamisen laatukysymyksiin, joissa käsitellään asiakirjojen ja dokumenttien olemassa oloa ja säilytystä, turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä,
energian ja veden kulutusmittarien käyttöä ja seurantaa, sekä ylläpitokulujen
toteumaa. Työkalun ensimmäinen osio voidaan toteuttaa desk-top menettelyllä, eikä se vaadi varsinaista tilakierrosta.
Tilat-osio on jaettu loogisiin osiin sen perusteella miten ne yleensä toimistoissa sijaitsevat tai mikäli ne ovat käyttötarkoitukseltaan samanlaisia. Toimistotiloihin on lisätty nimikkeistöjen ulkopuolelta nykytoimistoille ominaisia
tilatyyppejä, kuten hiljaisen työn tilat ja puhelukopit. Tekniset tilat voivat
sijaita hyvinkin eripuolilla rakennusta, mutta niiden muodostaessa oman kokonaisuutensa, on ne hyvä auditoida yhdessä. Ulkoalueiden hoidossa on Suomen ilmastossa merkittäviä eroavaisuuksia talven ja kesän välillä. Tämän
vuoksi ulkoalueiden kysymyspatterista on tehtävä kaksiosainen, joista toinen koskee kesää ja toinen talvea.

5.3

Laatutavoitteet

Laatutavoitteiden asettamisessa KiinteistöRYL on keskeinen lähtökohta. Kuten kappaleessa 3.6 esitellään: KiinteistöRYL jäsentää kiinteistön ylläpidon
eri näkökulmista. Laatukäsitteistö on jaettu kuuteen osaan, jotka noudattelevat kiinteistöjen eri ulottuvuuksia. KiinteistöRYL –teoksen kuusi pääotsikkoa
jakautuvat useisiin alaotsikoihin. Alaotsikoiden alla on kerätty erilaisia laatuvaatimuksia ja laatuohjeita. Auditointityökalun kyllä/ei – kysymykset perustuvat kiinteistöRYL – teoksen laatuvaatimuksiin. KiinteistöRYL – teoksen
laatuvaatimukset on käännetty kysymyksiksi ja ne on esitetty liitteessä B.
Niitä ei voida kuitenkaan käyttää kokonaisuudessaan suoraan auditointilomakkeen kysymyksiksi, koska niitä on liian paljon.
Kysymyslistasta on poimittava oleellisimmat ylläpidon laatua kuvastavat kysymykset. Työkalun rakentaminen aloitettiin tila- ja kohdekohtaisen jaon
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tekemisellä. Taulukossa 5.1 esitettyjen otsikoiden alle kerättiin yleisiin laatuvaatimuksiin perustuviä kysymyksiä. Tarvittaessa kysymykset pilkottiin
käsittelemään pienempiä kokonaisuuksia, jotta niihin voidaan vastata kyllä
tai ei. Keräämällä vastaukset näihin laatuauditointikysymyksiin saadaan kiinteistön ylläpidon laadussa esiintyvät virheet laskettua. Laatuauditointityökalu
on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä A.
Virheiden määrää vertaamalla annettujen vastausten määrään saadaan selville ylläpidossa onnistumisprosentti. Saatua numeerista tulosta voi täydentää
kirjoittamalla kommenttikenttiin kysymyksien aiheisiin liittyviä huomioita.
Kommenttien antama tieto on palveluntuottajille hyödyllistä ja niiden avulla voidaan helposti nähdä mistä alhainen onnistumisprosentti johtuu. Näin
saatu ylläpidossa onnistumisprosentti ei kuitenkaan kerro avoimesti ylläpidon
laadusta. Kohteet joissa havaitaan yhtä monta vioittumaa saisivat saman vertailuluvun auditoinnissa. Kuitenkin toisessa voi olla kyse pelkästään visuaalisista vioittumista, kun taas toisen kohteen vioittumat voivat olla pelkästään
toiminnallisia tai vaarallisia. Jotta vastaukset ja tilat olisivat oikeudenmukaisesti vertailukelpoisia, on tuloksia käsiteltävä painoarvoitettuina.
Valtaosaan kysymyksistä oikea vastaus on kyllä. Kuitenkin jokaisessa hallinnoitavassa kokonaisuudessa on myös kysymyksiä joihin oikea vastaus on ei.
Nämä kysymykset on merkitty läpinäkyvyyden vuoksi kysymyslistaan huomiovärillä.

Luku 6

Empiirinen tutkimus
Diplomityön aihepiiristä, eli palveluliiketoiminnasta, kiinteistöpalveluista, laadusta ja mittaamisesta on saatavilla runsaasti kirjallisuutta. Palvelusopimuksia laadittaessa kiinteistöpalveluiden laadulle asetetaan usein tarkkojakin laatutavoitteita. Lisäksi laadunmittausta on tutkittu erittäin paljon ja
tätä varten on kehitetty erilaisia mittareita sekä valvontaprosesseja. Kuitenkin valtaosa laadunmittaamiseen liittyvästä tutkimuksesta on keskittynyt muualle kuin kiinteistöalalle, kuten esimerkiksi konepajateollisuuteen.
Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamiseen ei ole standardoitua yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa menetelmää. Kuitenkin kiinteistöpalveluiden
laadun mittaaminen on oleellista, jotta voidaan arvioida palveluntarjoajan
suoritusta ja tavoitteiden saavuttamista.
Toimitilojen omistajien tavoitteina on sekä kustannusten optimointi että toimitilan arvon ja käytettävyyden säilyminen. Moni asia on vaikuttanut siihen,
että nykyään ylläpidon strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen panostetaan. On ymmärretty, että hyvin suunniteltu ja ohjattu ylläpito tuottaa
lisäarvoa organisaatiolle. Kuten kappaleessa 2 todetaan, oikein ylläpidetty
kiinteistö tarjoaa hyvät edellytykset työskentelylle ja näin parantaa työntekijöiden tuottavuutta. Tämä korostuu etenkin yrityksissä, joissa menestyminen perustuu asiantuntijatyöhön.
Huolimatta kiinteistöalan kehittymisestä, aiheuttavat tietyt lainalaisuudet
yhä rajoitteita kiinteistöpalveluiden tuottamiselle. Toiminnan kohteena olevia kiinteistöjä ei voida siirtää, joten kiinteistöpalvelut on tuotettava paikallisesti, joka on ominaista kiinteistöpalveluille. Ominaista on myös kiinteistöpalvelun abstraktius ja laaja kosketuspinta asiakkaan sekä palveluntuottajan välillä. Kiinteistöpalvelu ei myöskään ole konkreettinen käsin kos-
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keteltava tavara, vaan enemmänkin ennalta sovittu olosuhde ja palvelutoiminnan lopputulokset kohteissa.
Kiinteistöpalveluliiketoiminnan teoria muodostaa vain osan tarvittavasta teoreettisesta ymmärryksestä pyrittäessä vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Kiinteistöpalvelua hankittaessa vaihdantaperusteisen tavarakaupan mallit eivät
päde täysin. Kuitenkin on pidettävä mielessä, ettei kiinteistöpalvelun abstraktius ole ongelma, koska tutkimus huomioi vain lopputuloksen ja sen
teknisen laadun.
Kiinteistöpalveluiden hyvää laatua pidetään monesti itsestäänselvyytenä, eikä
sitä yleensä huomata kuin negatiivisen kautta. Ongelmien ilmetessä, kiinteistöpalveluiden olemassaolo huomataan heti. Kiinteistöpalvelun laatua mitataan sillä, kuinka palveluntuottaja pystyy saavuttamaan ennalta määritetyt
tavoitteet ja palvelutason.
Mittaamisen keskeisin tavoite on tuottaa ajankohtaista ja relevanttia tietoa. Taloudelliset mittarit mittaavat usein aikaisempien päätösten seurauksia, eikä niillä pystytä mittaamaan tehtyjen päätösten tulevia vaikutuksia.
Tästä johtuen myös ei-taloudelliset mittarit ovat tarpeellisia.
Edellisissä kappaleissa käsiteltiin kiinteistöpalveluiden, laadun ja suoritusten mittaamisen teoriaa ja näiden osa-alueiden keskinäisiä kontaktipintoja.
Tässä osassa hyödynnetään kerättyä tietoa ja käytetään sitä laatuauditointityökalun luomisessa, eli tämän työn konstruktiossa. Konstruktion kehityksessä hyödynnetään asiantuntijoille suunnatun kyselytutkimuksen tuloksia.
Työssä sivutaan myös muita oleellisia mittareita ja pohditaan menetelmän
vertailukelpoisuutta.

6.1

Painoarvokyselyn teema-alueiden valinta
ja suorittaminen

Tutkimuksen empiirisen osan yhteydessä suoritettiin kyselytutkimus. Kysely
suunnaattiin alan asiantuntijoille, jotka ovat tekemisissä toimistokiinteistöjen
ylläpidon kanssa. Kyselyn osallistujat kerättiin Ramboll Finland Oy:n kontaktitietokannasta. Valintaperusteena käytettiin titteliä ja otanta pyrittiin
saamaan mahdollisimman suureksi. Monipuolisen näkemyksen varmistamiseksi kyselyn kohteiden diversiteettiin kiinnitettiin huomiota. Toimenkuvat
vaihtelivat isännöitsijästä ja kiinteistöpäälliköstä toimitusjohtajaan. Kyselyn
kohteet edustivat niin palveluiden tilaajia, käyttäjiä kuin palveluiden tuot-
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tajiakin. Haastateltavien henkilökohtaisten erojen lisäksi myös heidän edustamat yritykset vaihtelivat kokonsa ja liiketoimintansakin suhteen. Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 157 henkilölle.
Kaiken kaikkiaan tämän työn empiirisen osan yhteydessä tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 44 henkilöä, joilta saatiin monivalintakysymysvastausten
lisäksi 86 avointa vastausta. Kyselyyn vastanneet henkilöt ja heidän edustamansa yritykset on esitelty taulukossa 6.1. Kaksi kyselyyn vastanneista ei halunnut esiintyä omalla nimellään. Kyselyn kohteiden valinnassa lähtökohtana
oli saavuttaa tarpeeksi kattava otos eritaustaisista asiantuntijoista, mutta
silti pitää haastattelun fokus kiinteistöjen ylläpidon parissa. Tämä tavoite
onnistui hyvin. Tutkimuksen merkittävimpien kysymysten osalta uudet vastaajat eivät enää tuoneet tutkimukseen oleellisesti uutta tietoa. Näiden kysymysten osalta siis saavutettiin saturaatio.(Hirsjärvi ja Hurme, 2004, s. 60)
Taulukko 6.1: Kyselytutkimukseen osallistuneet henkilöt
Henkilö
Patrik Kuhlman
Petri Nurmio
Arto Partti
Markku
Jääskeläinen
Anonyymi
Kimmo Okker
Anne Rautiainen
Hannu Simola
Saara Suurla
Juha-Matti
Kyntäjä
Niko Pihlman
Tuomas Igoni
Tero Suvanto
Esa Markkanen
Kari Pekkanen
Marianne
Seppälä

Yritys
Suomen messut Osuuskunta
Senaatti-kiinteistöt
Senaatti-kiinteistöt
Oy Teboil Ab
Oy Julius Tallberg Ab
Senaatti-kiinteistöt
Posti Kiinteistöt Oy
Ramboll Finland Oy
Ruokakesko Oy

Asema
Kiinteistöyksikön
päällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Senior Maintenance Manager
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Ylläpitopäällikkö
Senior Workplace Advisor
Kiinteistöpäällikkö

Neste Oyj
Head of real estate
Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistöpäällikkö
HYY Kiinteistöt
Kiinteistöjohtaja
Aalto-yliopiston ylioppi- Kiinteistöpäällikkö
laskunta
Lemminkäinen Talo Oy
Johtaja, kiinteistöjohtaminen
Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistöpäällikkö
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Patrik Etelävuori
Riitta Karvinen

Tieto Oyj
Certeum Oy

Rauno Kortetjär- Senaatti-kiinteistöt
vi
Tapio Valtanen
Alma Media Oyj
Harri Palosaari
Realia Management Oy
Pasi Mätäsniemi Senaatti-kiinteistöt
Harri Sutinen
Volvo Group
Timo Savolainen VR kiinteistöt
Rikumatti Fors- RBS Nordisk Renting
berg
Arto Nummela
LahiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Heikki Rötkönen Senaatti-kiinteistöt
Jaakko Laakso- Turun kaupunki
nen
Petri Bergman
Ruokakesko Oy
Sari Turunen
Vantaan seurakuntayhtymä
Jaana Ihalainen
Helsingin yliopisto/TILA
Jukka Kumara
Helsingin
Yliopistokiinteistöt Oy
Mauri Eklund
UPM / Kiinteistöyksikkö
Olli Jalonen
Jarkko Haavisto
Kim Sawkins

Senaatti-kiinteistöt
Vianor Oy
Fiskars Oyj

Anonyymi
Miia Suokas
Juha Huuskonen
Jukka Teerimäki
Timo Numminen
Erkko Murto

Finnair Oyj
Kiinteistö
Sampo Oyj
Wihuri Oy
Corbel Oy

Eeva Kareinen

Senaatti-kiinteistöt
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Facility Manager
Ylläpito- ja laatupäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Property & Facility Manager
Ylläpitopäällikkö
Analyytikko
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistöpäällikkö
Tilapalvelujen johtaja
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjohtaja
Kiinteistöpäällikkö
Toimitusjohtaja
Toimitila- ja turvallisuuspäällikkö
Kiintesitöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Head of operational real
estate
Real Estate Manager
Toimitilapäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Teollisuuspalvelut, yksikönpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
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Hollolan kunta/toimitila- Tilakeskuspäällikkö
palvelut

Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää tässä työssä tehdyn tilajaon keskinäinen tärkeysjärjestys, jonka pohjalta pystyttiin luomaan painoarvokertoimet tiloille. Lisäksi kyselyllä pyrittiin kartoittamaan kiinteistönhoidon ja
-ylläpidon parissa työskentelevien asiantuntijoiden mielipiteitä, kokemuksia
ja visioita laadunhallinnan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kysely toteutetiin
Webropol-kyselysovelluksella, johon osallitumista varten jokaiselle lähetettiin
henkilökohtainen osallistumislinkki. Ennen Kyselylinkin lähettämistä kaikkia
lähestyttiin sähköpostiviestillä (liite C) aiheesta. Sähköpostissa selvitettiin
kyselytutkimuksen taustaa ja kerrottiin aikataulusta.

Kuva 6.1: Ruutukaappaus Webropol-kyselytutkimuksen ensimmäisestä kysymyksestä
Kyselytutkimuksen teema-alueet ja niitä tukevat kysymykset laadittiin kirjallisuustutkimuksen ja tutkimukselle asetettujen tutkimusongelmien perusteella. Ensimmäisessä teema-alueessa selvitettiin monivalintana millaisilla
laatumittareilla kiinteistön ylläpidon laatua tulisi seurata? Kuvasta 6.1 nähdään kyselyyn valikoituneet laatumittarit. Vastaajan tehtävänä oli laittaa
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Kuva 6.2: Ruutukaappaus Webropol-kyselytutkimuksen toisen osa-alueen ensimmäisestä kysymyksestä
laatumittarit tärkeysjärjestykseen. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää kuinka tärkeäksi työkaluksi vastaajat arvioivat auditoinnit. Tätä ei kuitenkaan
kysytty suoraan. Samalla oli tarkoitus selvittää myös asiantuntijoiden näkemyksiä siitä mitä laatumittareita kiinteistön ylläpidon laadun seuraamiseen
tulisi käyttää. Tämä tehtiin kolmella avoimella kysymyksellä:
1. Mitä muita laatumittareita kiinteistön ylläpidon laadun seuraamiseen
tulisi käyttää?
2. Onko joku kyselyssä mainittu mittari niin huono, ettei sitä pitäisi
käyttää laadun mittaamiseen?
3. Käytetäänkö yrityksessänne muita kuin kyselyssä mainittuja laatumittareita?
Toinen teema-alue käsitteli laatuauditointityökalun kehittämisessä tarvittavia painoarvoja. Teema-alueen ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin järjestämään laatuauditointityökalun ensimmäisen osan kokonaisuudet tärkeysjärjestykseen (kuva 6.2). Teema-alueen toisessa kysymyksessä pyydettiin vastaajaa suorittamaan parivertailu laatuauditointityökalun tilakokonaisuuksista muodostettujen parien kesken. Kysymysten selitysosissa myös avattiin,
mitä tiloja kukin kokonaisuus pitää sisällään. Tilajako on avattu tässä työssä
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Kuva 6.3: Ruutukaappaus Webropol-kyselytutkimuksen tilakokonaisuuksien
parivertailusta
taulukossa 5.1. Parivertailussa vastaukset annettiin sijoittamalla valintamerkki lähemmäs tärkeämpänä pitämäänsä kokonaisuutta. Ohjeena kerrottiin 0vaihtoehdon olevan neutraali, eli vertailun tilat ovat yhtä tärkeitä keskenään
ja mitä lähempänä valinta on vertailtavaa tilaa sitä tärkeämpi se on suhteessa
toiseen vertailun tilaan. Vertailtavat parit on esitetty kuvassa 6.3.
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Kuva 6.4: Ruutukaappaus Webropol-kyselytutkimuksen yhteystietokysymyksestä
Kyselyn lopuksi pyydettiin vastaajaa vielä täyttämään omat ja edustamansa yrityksen tiedot 6.4. Näiden perusteella pystyttiin arvioimaan kyselytutkimuksen onnistumista. Yhteystietojen perusteella pystyttiin myös lähettämään
muistutusviesti henkilöille, jotka eivät olleet vielä vastanneet kyselyyn. Muistutusviestin lähettäminen kannatti, koska sen jälkeen kyselyyn vastasi vielä
seitsemän henkilöä.

6.2

Kyselyn tulokset

Kyselytutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeäksi työkaluksi vastaajat arvioivat auditoinnit. Kuvassa 6.5 esitetään vastaukset kysymykseen, jossa pyydettiin järjestämään kiinteistön ylläpidon laatua mittaavat mittarit tärkeysjärjestykseen. Samalla kerättiin myös asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mitä muita laatumittareita kiinteistön ylläpidon laadun seuraamiseen tulisi käyttää. Vastausten hajonta oli suurta ja vastausten
keskiarvot olivat lähellä toisiaan. Tärkeimpänä mittarina nähtiin asiakastyytyväisyyskyselyt, auditointien ollessa kolmannella sijalla. Kysymykseen
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Kuva 6.5: Ruutukaappaus kuvassa 6.1 esitetyn kysymyksen vastauksista
liittyvässä ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä eriteltiin laatumittareiksi
muun muassa turvallisuutta, terveellisyyttä ja vasteaikaa. Yksi tarkemmin
eritelty vastaus annettiin:
“Keräämällä laadullista tietoa tunnistetuilta ja profiloiduilta eri käyttäjäryhmiltä ja vertaamalla sitä kiinteistöstrategian tavoitteisiin; tukevatko erilaiset tilat strategiassa keskeisiksi tunnistettuja prosesseja? Tässä asiakastyytyväisyyskysely ei riitä, sillä palautteen pitää olla jatkuvaa, kuhunkin tilaan/tilatyyppiin sekä tunnistettuihin käyttäjäryhmiin sidottua. Toimiva foorumi esim. layout-kuviin vapaasti liitettävä käyttäjäpalaute, jota kerätään
säännöllisten kävelyauditointikierrosten kautta eri käyttäjäryhmien kanssa.
Tilatyypit pisteytetään kiinteistöstrategian ja liiketoiminnan tärkeimpien tavoitteiden kautta, jolla kiinteistön suoriutumista ydinliiketoiminnan tukena
voidaan mittaroida.”
Avoimet kysymykset 2. ja 3. eivät keränneet kovin laajasti vastauksia. Kokousmenettely koettiin huonoksi laatumittariksi monessa vastauksessa, muut
mittarit miellettiin kukin omalla tavallaan tärkeäksi. Yhdessä vastauksessa
analysoitiin kokonaiskuvan tärkeyttä mittareiden asettamisessa:
“Ei ehkä huono, mutta paljon tehdään huonolla laatutasolla tietoja yhdistämättä. Kukin kapea sektori seuraa omaa toteutumaansa ilman, että koko
kiinteistön kaikkia mittareita koskeva kokonaiskuva olisi kaikkien saatavilla.
Alaa vaivaa menneestä näkökulmapuute, joka syntyy siitä, kun arkipäivän
asioiden ratkaisemiseen menee suurin osa ajasta, niin oman toiminnan kehittämiselle kaksikehäisen oppimisen menetelmin ei jää aikaa/näkemystä.
Kiinteistöä tulisi käsitellä osana organisaation perusresursseja (Joroff et al
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Kuva 6.6: Ruutukaappaus kuvassa 6.2 esitetyn kysymyksen vastauksista
1994) ja käsitellä tilaa palveluna käyttäjälle, joka mahdollistaa liiketoiminnan
ja strategian toteutumisen muiden organisaation resurssien tavoin.”
Yrityksissä käytettäviä kyselyn ulkopuolisia mittareita listattiin muutamia.
Joissakin yrityksissä tehdään auditoinnin kaltaisia tarkastuskierroksia ja määrämuotoisten laaturaporttien täyttämistä. Osassa yrityksiä seurattiin vasteaikoja ja osassa energian kulutusta. Yhdessä yrityksessä kerrottiin käytettävän
laatumittarina “keppiä ja porkkanaa”.
Kyselyn vastaajia pyydettiin laittamaan operatiivisen kiinteistöjohtamisen
osa-alueet tärkeysjärjestykseen. Kysymykseen “operatiivisen kiinteistöjohtamisen osa-alueiden tärkeysjärjestyksestä” saatiin vastaus kaikilta 44:ltä vastaajalta. Vastaukset ja niiden keskiarvot on esitelty kuvassa 6.6. Vastausten
hajonnan voidaan sanoa olevan suurta ja keskiarvojen hyvin lähellä toisiaan.
Esimerkiksi kohdan E: Ylläpitokustannukset valitsi tärkeimmäksi kriteeriksi
12 vastaajaa, kun taas 10 vastaajaa arvotti saman kohdan vähiten tärkeäksi.
Keskiarvot vaihtelevat 2,91 ja 3,18 välillä. Osa-alueet voidaan järjestää tärkeysjärjestykseen vastausten perusteella, mutta erojen ei voida sanoa olevan
erityisen suuria.
Kysymyksessä kuusi pyydettiin vastaajia tekemään parivertailuja eri tilojen
välillä. Kysymykseen vastasi yhteensä 41 henkilöä. Vastausten keskiarvosta
saadaan pyöristämällä suoraan suhteelliset tärkeydet, koska kysymysasettelu
tehtiin noudattamaan viisiportaista suhteellisen tärkeyden skaalaa, joka esiteltiin taulukossa 4.1. Vastauksissa vaihtoehto 0 tarkoittaa yhtä tärkeää, 1
lievästi tärkeämpää, 2 tärkeämpää, 3 osoitetusti tärkeämpää ja 4 absoluuttisesti tärkeämpää. Negatiiviset vastaukset tulkitaan samalla skaalalla, mutta
tilojen tärkeysjärjestys on päinvastainen. Vastaukset tulkitaan pyöristämällä
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Kuva 6.7: Ruutukaappaus kuvassa 6.3 esitetyn kysymyksen vastauksista
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keskiarvo seuraavaan kokonaislukuun. Vastausten perusteella lasketun tilojen tärkeysjärjestyksen voidaan sanoa olevan odotetun kaltainen. Kysymyksen vastaukset esitetään kuvassa 6.7.
Kyselytutkimuksen tuloksia on hyödynnetään seuraavassa kappaleessa laatuauditointityökalun painoarvojen laskemiseen.

6.3

Painoarvot

Painoarvot ovat tärkeä osa auditointityökalua, jotta työkalun antama tulos
on luotettava ja kuvastaa todellista tilannetta. Auditoitavat tilat on syytä
järjestää tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi voidaan sanoa toimimattoman valaisimen olevan merkittävämpi vioittuma toimistotilassa, kuin autosuojassa.
Tärkeysjärjestys voidaan muodostaa asiantuntijoiden mielipiteiden mukaan.
Tässä tutkimuksessa tärkeysjärjestys on luotu kyselytutkimuksen (kappale
6.1) tulosten perusteella. Painoarvoja ei ole kuitenkaan luotu suoraviivaisesti
tärkeysjärjestyksen mukaan, vaan jotta painoarvot olisivat luotettavia ja oikeudenmukaisia, niitä luodessa on turvauduttu matemaattiseen malliin. Teoriaosassa kappaleessa 4.6 esiteltiin AHP-työkalu, jota on sovellettu tämän ongelman ratkaisuun. Jokaiselle tilalle laskettiin oma painoarvoprosentti, jotka
esitetään taulukossa 6.2. Painoarvojen summa on 100 %. Painoarvojen laskenta on esitetty taulukoissa 6.3 ja 6.4. AHP-työkalulla saatiin vertailujen
kautta selville jokaisen ylläpidettävän tilan relatiivinen tärkeys osana kokonaisuutta.
Auditointityökalun ensimmäisen osan (Operatiivisen kiinteistöjohtaminen)
sisäiset osa-alueet järjestettiin tärkeysjärjestykseen kyselytutkimuksen 6.1
Taulukko 6.2: Tiloille AHP-työkalulla lasketut painoarvot
A: Neuvottelutilat
B: Toimistotilat
C: Yleisalueet
D: Sosiaalitilat
E: Suojat ja varastot
F: Tekniset tilat
G: Ulkoalueet kesä
H: Ulkoalueet talvi
Summa:

18
26
12
11
3
5
8
16
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Taulukko 6.3: Tilojen tärkeysvertailut AHP-työkalulla 1/2
A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
3
1/5
1/3
1/5
1/5
1/3
1

B
C
1/3 1
1
3
1/3 1
1/3 1
1/5 1/5
1/5 1/3
1/3 1
1
1

D E F
3
5
5
3
5
5
1
5
3
1
5
3
1/5 1 1/3
1/3 3
1
1
3
1
1
5
3

G
3
3
1
1
1/3
1
1
3

H
1
1
1
1
1/5
1/3
1/3
1

Taulukko 6.4: Tilojen tärkeysvertailut AHP-työkalulla 2/2
A
B
C
D
E
F
G
H

A
0,14
0,42
0,14
0,05
0,03
0,03
0,05
0,14

B
0,09
0,27
0,09
0,09
0,05
0,05
0,09
0,27

C
0,12
0,35
0,12
0,12
0,02
0,04
0,12
0,12

D
0,28
0,28
0,09
0,09
0,02
0,03
0,09
0,09

E
0,16
0,16
0,16
0,16
0,03
0,09
0,09
0,16

F
0,23
0,23
0,14
0,14
0,02
0,05
0,05
0,14

G
0,23
0,23
0,08
0,08
0,03
0,08
0,08
0,23

H
0,17
0,17
0,17
0,17
0,03
0,06
0,06
0,17

KA
0,18
0,26
0,12
0,11
0,03
0,05
0,08
0,16
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tulosten mukaan ja niille laskettiin AHP-työkalulla painoarvot. Tulokset on
esitetty taulukossa 6.5.
Operatiivisen kiinteistöjohtamisen sisältämät kokonaisuudet voidaan järjestää
kyselytutkimuksen mukaan seuraavanlaiseen tärkeysjärjestykseen:
D>A>B>C>E
Kyselytutkimuksen 6.1 tulosten perusteella osa-alueiden voidaan sanoa olevan joko yhtä tärkeitä tai lievästi tärkeämpiä. Tutkimustulosten perusteella määritellään osa-alueille parivertailu ja lasketaan painoarvot. Parivertailu
on esitetty taulukossa 6.6 ja painoarvojen laskeminen on näytetty taulukossa
6.7.
Vioittuma voi olla visuaalinen, toiminnallinen tai vaarallinen vioittuma. Vioittumatyyppi kartoitetaan jokaisen kysymyksen kohdalla ja se kirjataan omaan
sarakkeeseen auditointityökalussa. Työkalu laskee auditoinnissa esiinnousseiden vioittumat yhteen luokittain. Tämä antaa kiinteistön ylläpidon laadun todellisesta tilasta huomattavasti todellisemman kuvan, kuin pelkästään
vioittumien määrän laskeminen.
AHP-työkalulla voidaan myös määrittää erilaisten vioittumien painoarvo.
Vaarallisen vioittuman voidaan sanoa olevan absoluuttisesti tärkeämpi kuin
toiminnallinen tai visuaalinen vioittuma. Vioittumakategorioita on yhteensä
kolme, mutta skaala ei mene yhdestä kolmeen, vaan skaalan määrittelemiseen
käytetään AHP-työkalua. Koska toiminnallinen vioittuma haittaa yrityksen
ydintoimintojen suorittamista, voidaan sen todeta olevan osoitetusti tärkeämpi kuin visuaalinen vioittuma. Vaarallisen vioittuman voidaan todeta olevan osoitetusti tärkeämpi kuin toiminnallinen vioittuma. Vioittuminen numeerinen vertailu on esitetty taulukossa 6.9 ja painoarvojen laskeminen taulukossa 6.10. Vioittumille lasketut painoarvot on esitetty taulukossa
Taulukko 6.5: Operatiivinen kiinteistöjohtamisen osa-alueille AHP-työkalulla
lasketut painoarvot
A: Asiakirjat ja Dokumentit
B: Turvallisuus
C: Huoltokirja
D: Energia- ja kulutuslukemien seuranta sekä raportointi
E: Ylläpitokustannukset
Summa:

25
17
12
39
7
100

%
%
%
%
%
%
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Taulukko 6.6: Operatiivisen kiinteistöjohtamisen
tärkeysvertailut AHP-työkalulla 1/2
A
B
C
D
E

A
1
1/3
1/3
3
1/3

B
3
1
1/3
3
1/3

C
D E
3 1/3 3
3 1/3 3
1 1/3 3
3
1
3
1/3 1/3 1

Taulukko 6.7: Operatiivisen kiinteistöjohtamisen
tärkeysvertailut AHP-työkalulla 2/2
A
B
C
D
E

A
0,20
0,07
0,07
0,60
0,07

B
0,39
0,13
0,04
0,39
0,04

C
0,29
0,29
0,10
0,29
0,03

kokonaisuuksien

D
0,14
0,14
0,14
0,43
0,14

E
0,23
0,23
0,23
0,23
0,08

kokonaisuuksien

KA
0,25
0,17
0,12
0,39
0,07

6.8. Läpinäkyvyyden vuoksi jokaisen kysymyksen painoarvo on merkitty kysymyksen kohdalle näkyviin. Operatiivisen kiinteistöjohtamisen kysymysten
jaottelu näihin kolmeen luokkaan ei ole tarkoituksenmukaista, joten niille ei
määritetty painoarvoja.
AHP-työkalua käytettäessä saadaan vertailun kautta jokaisen osa-alueen ja
jokaisen kysymyksen relatiivinen tärkeys kokonaisuudessa laskettua. Kun
käytämme näin saatuja painoarvoja, nähdään tuloksien tarkemmalla tulkinnalla onko kyse muutamasta harvasta mutta vakavasta vioittumasta (suhteellisen tärkeässä kokonaisuudessa) vai onko puolestaan kyse useasta pienestä
vioittumasta. Toisin sanottuna läpinäkyvyys lisääntyy merkittävästi.
Taulukko 6.8: Vioittumille AHP-työkalulla lasketut painoarvot
Visuaalinen
Toiminnallinen
Vaarallinen
Summa:

5
22
73
100

%
%
%
%
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Taulukko 6.9: Vioittumien tärkeysvertailut AHP-työkalulla 1/2
Visuaalinen
Toiminnallinen
Vaarallinen

Visuaalinen
1
7
9

Toiminnallinen
1/7
1
7

Vaarallinen
1/9
1/7
1

Taulukko 6.10: Vioittumien tärkeysvertailut AHP-työkalulla 2/2
Visuaalinen
Toiminnallinen
Vaarallinen

6.4

Visuaalinen
0,06
0,41
0,53

Toiminnallinen
0,02
0,12
0,86

Vaarallinen
0,09
0,11
0,80

KA
0,05
0,22
0,73

Mittarin luotettavuus

Teoriaosassa kappaleessa 4.5 todettiin validiuden tarkoittavan sitä, mitataanko oikeaa asiaa oikealla tavalla. Validi mittari antaa myös oleellista tietoa
tutkittavasta ilmiöstä. Kehitetyn auditointityökalun voidaan todeta olevan
käsitevalidi, koska työkaluun on käytetty standardoituja termejä. Lisäksi kysymysten pohjaaminen yleiseen standardoituihin laatuvaatimuksiin nostaa
työkalun validiutta. Vioittumien ja epäkohtien kartoitus antaa automaattisesti oleellista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, eli palvelutasosta, johon palveluntuottaja on yltänyt. Tuloksissa ei ole paljoa tulkitsemisen varaa, koska
mittaaminen tapahtuu kaksiportaisella asteikolla. Mitattava asia on joko kunnossa tai se ei ole kunnossa. Voidaan siis todeta mittarin olevan kriteerivalidi.
Kun kysymyslistaus on riittävän kattava ja kysymysten pohjautuessa yleisiin
laatuvaatimuksiin, tiedetään myös, että mitataan oikeaa asiaa. Tavoitteena
on luoda yleisesti pätevä mittari toimistotilojen ylläpidon laatuauditointiin.
Mittarin sisältö on luotu yleisten laatuvaatimusten pohjalta, joten voidaan
todeta mittarin olevan myös sisällön puolesta validi.
Reliabiliteettia käytetään mittauksen toistettavuuden ja luotettavuuden mittana. Teoriaosassa kappaleessa 4.5 todetaan reliabiliteetin liittyvän mittausmenetelmän laatuun. Inhimillisiä tekijöitä ei voida täysin poistaa auditointiprosessista, vaikka työkalusta kehitetään mahdollisimman ohjaava, prosessi
standartoitasiin ja tulkinnanvaraa minimoidaan kysymysasettelulla ja kaksiportaisella vastausasteikolla. Reliaabeliutta ei voida siis taata, mutta sitä
voidaan maksimoida.
Subjektiivisuudella, eli auditoijan omien mieltymysten ja tulkintojen vaiku-
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tuksella auditointiin, on suuri vaikutus mittaamisen toistettavuuteen. Kaksiportaisen asteikon valinnalla pystytään minimoimaan auditoijan subjektiivinen vaikutus, vaikkakin sitä ei pystytä täysin poistamaan. Mittarin luotettavuuden voidaan sanoa olevan suhteellinen, sillä luotettavuus riippuu auditoijan kokemuksesta ja tarkkaavaisuudesta. Tilanteeseen, jossa auditointia tehdään arvioimalla virheitä suhteellisella taulukolla, korostuu auditoijan ammattitaito ja tarkkaavaisuus enemmän kuin tällä mittarilla mitattaessa. Pieniä kokonaisuuksia koskevat kyllä/ei-kysymykset vähentävät merkittävästi auditoijan kokemuksen ja tarkkaavaisuuden merkitystä. Voidaan
todeta mittarin luotettavuuden lisääntyvän verrattuna perinteisiin auditointeihin.
Kuten yllä todettiin, inhimillisen aspektin esiintyessä ei reliaabeliutta pystytä saamaan koskaan sata prosenttiseksi tämän kaltaisissa mittareissa. Tästä
syystä mittarin luotettavuutta maksimoidessa on työkalun jatkokehityksessä
panostettava validiuden maksimointiin.

Luku 7

Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimistokiinteistöille ylläpidon
laatua mittaava auditointityökalu. Laatuauditointityökalun haluttiin perustuvan kyllä/ei-kysymyksiin ja siitä haluttiin mahdollisimman objektiivinen.
Tutkimuksessa selvitettiin kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten soveltuvuutta laatuauditointityökalun perustaksi. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastaukset teorian ja empirian kautta. Työssä käytettiin konstruktiivista
tutkimusotetta.
Tutkimus koostuu kahdesta päävaiheesta: kirjallisuustutkimuksesta ja konstruktion kehityksestä. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään kiinteistöpalveluliiketoimintaa ja sen merkitystä, laatua ja kiinteistöpalveluiden yleisiä laatuvaatimuksia, sekä suoritusten mittaamista. Kirjallisuutta laadusta, mittaamisesta ja kiinteistöpalveluista on runsaasti. Laadun mittausta on tutkittu paljon, mutta pääsääntöisesti osana teollisuuden prosesseja. Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamisesta löytyy tutkimustietoa melko suppeasti
ja yleisten laatuvaatimusten käyttäminen laatumittariston pohjana on uusi
asia. Laadun mittaaminen on oleellista myös kiinteistön ylläpidossa, jotta
voidaan arvioida palveluntuottajien suoritusta ja seurata miten hyvin palveluntuottajat onnistuvat tehtävissään.
Kirjallisuustutkimuksessa selvisi, että kiinteistöala on muuttunut selkeästi
viime vuosien aikana ja kiinteistöjen rooli on muuttunut yhä selkeämmin
sijoituskohteeksi. Kiinteistöjen omistaminen, kiinteistöpalveluiden tuottaminen ja käyttäminen ovat jakautuneet selkeästi omiksi osa-alueikseen. Harvoin
kiinteistön omistaja- ja käyttäjätaho ovat enää sama. Kiinteistönhoitopalvelut
ovat hyvin pitkälti ulkoistettu kolmannelle taholle. Ulkoistamisen seurauksena kiinteistönhoidon kytkös yrityksen tuottavaan kassavirtaan on heikenty-
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nyt ja riskinä on kiinteistön ylläpidon laadun heikkeneminen.
Laatukäsitys on subjektiivista ja abstraktia. Subjektiivista vertailuun perustuvaa laadunmääritystä ei voi mitata ja siksi sen perusteella ei voida tehdä
järjellisiä päätöksiä. Kiinteistönylläpitopalveluita tilattaessa laatua voidaan
ja osataan vaatia vain, jos sitä osataan mitata. Kiinteistöpalveluiden laadun
mittaamiseen ei ole standardoitua, yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa
menetelmää. Auditoinnilla on todettu olevan suhteellisen suuri merkitys palveluntuottajien toiminnan arvioinnissa. Näistä syistä toimivan, yleisesti alalla hyväksyttyihin laatuvaatimuksiin perustuvan laatumittarin kehittäminen
oli hyödyllistä ja mielekästä. Tähän kehitykseen työn alussa tehty kirjallisuustutkimus antoi hyvät lähtökohdat.
Tehty tutkimus nojaa olemassa olevaan tietämykseen tutkittavasta asiasta ja
tutkimuksen keskeinen tulos on laatuauditointityökalun luominen, joka mittaa toimistokiinteistöjen sen hetkisen ylläpidon teknistä laatua. Teoriaosissa opitun mukaan mittaamisen tarkoituksena on saada mitattavasta asiasta oleellista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Kriittinen menestystekijä
kiinteistöpalveluissa on virheettömyys, jota pidettiin konstruktiota luodessa
lähtökohtana. Tästä kriittisestä menestystekijästä voitiin johtaa konstruktiossa käytetyt KPI:t. Virhehavainnoista johdettiin tunnusluvuksi vioittumien/laiminlyöntien määrä. Vioittumien kartoituksella tuotetaan automaattisesti tuloksena oleellista ja konkreettista tietoa, joka tuottaa hyötyä sekä
tilaajalle että palveluntuottajalle.
Subjektiivisuuden todettiin kirjallisuustutkimuksessa olevan merkittävä ongelma laadun mittaamisessa auditoinnilla. Muun muassa tästä syystä auditointityökalun perustaksi valittiin kyllä/ei-kysymykset, jotka eivät jätä tilaa
auditoijan subjektiivisille valinnoille. Laatukysymykset pilkottiin koskemaan
tarpeeksi pieniä kokonaisuuksia, jotta ne ovat relevantteja erilaisissa toimistokohteissa. Tämä vähentää entisestään subjektiivisuutta. Lisäksi tällä keinolla pyrittiin pääsemään työn toiseen tavoitteeseen, jossa työkalulla saadut tulokset ovat vertailukelpoisia muissakin kohteissa. Yleistettävyyttä ja
työkalun validiutta lisättiin käyttämällä alalla yleisesti hyväksyttyä terminologiaa. Saadun tiedon haluttiin myös olevan vertailukelpoista muista toimistokiinteistöstä mitatun tiedon kanssa.
Työkalun ulkoasussa otettiin huomioon selkeys ja läpinäkyvyys. Kysymykset järjestettiin tila- ja kokonaisuuskohtaisesti ja kunkin kysymyksen painoarvo merkittiin näkyviin. Kysymyksiin oikea vastaus voi olla kyllä tai ei.
Ei-vastauksen edellyttävät kysymykset merkittiin työkaluun huomiovärillä.
Kaikki työkalun kysymykset perustuvat kiinteistöpalveluiden yleisiin laatuvaatimuksiin. Lisäksi tilaperustainen jako ja kohdennetut kysymyksen ohjaa-
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vat auditoijaa tarkastamaan oikeita asioita.
Painoarvot ovat tärkeä osa auditointityökalua, jotta työkalun antama tulos
on luotettava ja kuvastaa todellista tilannetta. Lisäksi painoarvojen käyttö
lisää auditointityökalun validiutta. Jokaiselle tilalle ja kokonaisuudelle laskettiin AHP-työkalulla oma painoarvoprosentti. Painoarvojen laskeminen perustui työssä tehtyyn kyselytutkimukseen ja siinä annettujen vastausten analysointiin.
Työkalu on jaettu kahteen osaan. Työkalun alku keskittyy operatiivisen kiinteistöjohtamisen laatukysymyksiin, joissa käsitellään asiakirjojen ja dokumenttien olemassaoloa ja säilytystä, turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä, energian ja veden kulutusmittarien käyttöä ja seurantaa, sekä ylläpitokulujen
toteumaa. Työkalun ensimmäinen osio voidaan toteuttaa desk-top menettelyllä, eikä se vaadi varsinaista tilakierrosta. Toisen osion suorittaminen
edellyttää tilakierrosta. Kuitenkin osio on jaettu tiloihin loogisesti sen mukaan, missä tilat yleensä sijaitsevat toimistokiinteistöissä tai mikäli ne ovat
käyttötarkoitukseltaan samankaltaisia. Kaikkia tiloja ei tarvitse auditoida
samalla kierroksella, vaan tilat voidaan auditoida kukin kerrallaan, kunnes haluttu kattavuus on saavutettu. Tämä lisää työkalun käytettävyyttä.
Työkalu antaa myös kullekin tilalle oman onnistumisprosentin, joka lisää
työkalun läpinäkyvyyttä.
Auditointityökalu on suunniteltu käytettäväksi tietokoneelta. Mikäli tietokonetta ei ole käytettävissä, työkalusta voi myös tulostaa tilakohtaiset kysymyslistat paperille mukaan kierrokselle. Työkalu on kuitenkin raskas käyttää
tällä tavalla, joten parempi tapa olisi käyttää esimerkiksi työkaluun perustuvaa mobiilisovellusta. Sovellusta voisi käyttää älypuhelimella tai tabletilla,
jolloin sovellus esittäisi tilakohtaisia kysymyksiä yksi kerrallaan. Kysymyksen
voisi ohittaa tai siihen voisi vastata helposti yhdellä sormen painalluksella.
Mobiilisovellus parantaisi huomattavasti nykyisen työkalun käytettävyyttä.
Tutkimuksen ohessa kävi ilmi, että on olemassa yritys, jonka kehittämä alusta soveltuisi työkalun jatkokehitykseen.
Aika- ja resurssirajoitteet yhdistettynä hankalahkoon käytettävyyteen eivät
valitettavasti sallineet konstruktion koekäyttöä. Koekäytöt erityyppisissä ja
eritasoisesti ylläpidetyissä toimistokiinteistöissä auttaisivat toteamaan konstruktion toimivuuden, jolloin tutkimuksen luotettavuus kasvaisi. Työkalun
kysymykset on jaettu kolmeen kategoriaan, mikä poistaa auditoijan subjektiivisuutta. Kuitenkaan kysymysten lajitteluperusteita ei ole tutkittu. Jotta
työkalusta voitaisiin luoda alalle yleisesti hyväksytty standardi, tulisi kysymysten luokittelua tutkia tarkemmin. Painoarvotuksille olisi myös kannattavaa suorittaa herkkyysanalyyseja.
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Mobiilisovelluksen kehityksen, kysymysten lajitteluperusteiden tutkimisen ja
herkkyysanalyysin lisäksi kysymysten valintatapaa ja valittujen kysymysten
relevanttiutta tulisi tutkia. Tässä työssä kaikki kiinteistöpalveluiden yleiset
laatuvaatimukset ja -ohjeet on käännetty kysymyksiksi. Kysymysten valinta
tulisi ohjata asiantuntijapaneelin tehtäväksi tai valintoja tulisi pohtia kriittisesti kun työkalua käytetään.
Käytön yleistyessä työkalu kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden kerätä vertailukelpoista dataa eri toimistojen ylläpidon laadusta. Tämä tarjoaa palveluntuottajille mahdollisuuden kehittää palveluaan ja osoittaa todistetusti palvelunsa laatua. Vertailukelpoinen data myös helpottaa tilaajien asemaa. Laatuymmärrys paranee, palveluntarjoajien valinta ja laadunvalvonta helpottuu. Auditointityökaluun voidaan yhdistää toimimaan yhdessä muita mittareita, kuten budjetin seuranta, automaatiojärjestelmiä tai huoltokirja. Kiinteistönylläpidon laadun tulevaisuuden kehityksen kannalta suuri painoarvo
tuleekin olemaan sillä, miten hyvin kiinteistönhoidon huoltokirja- ja muut
raportointiohjelmistot sekä laadunhallintajärjestelmät onnistutaan yhdistämään yhdeksi laadunhallintajärjestelmäksi.
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ISBN 9789519378992.
Clements-Croome, D. Creating the productive workplace. Taylor & Francis,
2006.
Dwight, R. Searching for real maintenance performance measures. Journal
of Quality in Maintenance Engineering, 5(3):258–275, 1999.
Eccles, R. The performance measurennent manifesto. Harvard Business
Review, January-February, sivut 131–137, 1991.
Grönroos, C. Hyvään palveluun. Palvelun kehittäminen julkishallinnossa.
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Weilin+ Göös, 1989.
Grönroos, C. ja Tillman, M. Nyt kilpaillaan palveluilla. Weilin+ Göös, 1990.
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Liite A

Auditointityökalu
Taulukko A.1: Neuvottelutilat
Neuvottelutilat
Asiakasneuvottelutilat
Videoneuvottelutilat
Tavanomaiset neuvottelutilat
Koulutus/luentotilat
Kysymykset
Ovatko neuvottelutiloille luotu selkeä ja kaikkien tavoitettavissa oleva varausjärjestelmä?
Onko neuvottelutila siivottu edellisen käytön jälkeen?
Toimivatko neuvottelutilojen tekniset laitteet moitteettomasti?
Onko neuvottelutiloissa saatavilla selkeät ohjeet laitteiden käytöstä?
Onko saatavissa opastusta laitteiden käyttöön tarvittaessa?
Löytyykö neuvottelutiloista vastaavan henkilön yhteystiedot tilasta?
Onko toimiston yleisilme siisti?
Ovatko yksinomaan tiettyä tarkoitusta varten olevat pistorasiat merkitty selkeästi?
Onko pistorasioita riittävästi oikeissa paikoissa (tiloissa
ei ole tarvetta irrallisille jatkojohdoille tai haaroittimille)?
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Kyllä Ei

PA
0,22
0,05
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,22
0,22
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Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko jossakin havaittavissa pölyä?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko tilassa rikkinäisiä ikkunoita?
Vetääkö jonkin ikkunan läheisyydessä?
Ovatko kaikki ikkunat kirkkaita? (ikkunoihin ei ole tiivistynyt kosteutta)
Tuntuuko sisäilma raikkaalta huoneeseen tullessa?
Onko tilan lämpötila 21 +/- 1 astetta celsiusta?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko ovissa toimivat henkilökohtaisella tunnisteella toimivat sähkölukot?
Ovatko tilan käytävät kulkuvapaita vähintään 120cm
leveydeltä koko matkaltaan?
Onko roskien keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko roskien keräysvälineet ehjiä?
Onko roskien keräysvälineiden värit valittu kerättävien
jätelajien mukaan?
Kuuluuko ilmastoinnista ääntä?
Aiheuttavatko roskien keräysvälineet hajuhaittoja?
Haittaavatko viherkasvit tilassa kulkua?
Haittaavatko viherkasvit normaalia työskentelyä?
Onko viherkasveissa kuolleita lehtiä tai kasvin osia?
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0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,73
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,22
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,22
0,73
0,22
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
0,22
0,05
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Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

Taulukko A.2: Toimistotilat
Toimistotilat
Yksilötyötilat
Avotoimistotilat
Hiljaisen työn tilat
Puhelinkopit
Muut työskentelytilat
Kopiointi- ja tulostustilat
Kysymykset
Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko jossakin havaittavissa pölyä?
Onko toimiston yleisilme siisti?
Ovatko yksinomaan tiettyä tarkoitusta varten olevat pistorasiat merkitty selkeästi?
Onko pistorasioita riittävästi oikeissa paikoissa (tiloissa
ei ole tarvetta irrallisille jatkojohdoille tai haaroittimille)?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko tilassa rikkinäisiä ikkunoita?
Vetääkö jonkin ikkunan läheisyydessä?
Kuuluuko ilmastoinnista ääntä?

Kyllä Ei

PA
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22

0,73
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
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Ovatko kaikki ikkunat kirkkaita? (ikkunoihin ei ole tiivistynyt kosteutta)
Tuntuuko sisäilma raikkaalta huoneeseen tullessa?
Onko tilan lämpötila 21 +/- 1 astetta celsiusta?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko ovissa toimivat henkilökohtaisella tunnisteella toimivat sähkölukot?
Ovatko tilan käytävät kulkuvapaita vähintään 120cm
leveydeltä koko matkaltaan?
Onko roskien keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko roskien keräysvälineet ehjiä?
Onko roskien keräysvälineiden värit valittu kerättävien
jätelajien mukaan?
Ilmeneekö
roskien
keräysvälineen
tarrasta
keräysvälineen käyttötarkoitus ja kyseisen jätelajin?
Onko roskien keräysvälineeseen merkitty sitä tyhjentävän tahon yhteystiedot?
Ovatko kaikkien roskien keräysvälineiden kansi suljettavissa?
Onko toimistotarvikevarasto järjestyksessä?
Aiheuttavatko roskien keräysvälineet hajuhaittoja?
Haittaavatko viherkasvit toimistolla kulkua?
Haittaavatko viherkasvit normaalia työskentelyä?
Onko viherkasveissa kuolleita lehtiä tai kasvin osia?
Onko toimistetarvikevarastossa jokin tarvike loppunut?
Onko jostakin tulostimesta muste loppu?
Onko jokin tulostimista rikki?
Kuuluuko neuvottelutiloista tai puhelinkopeista ääni
toimiston puolelle?
Ovatko tietosuojaroska-astioiden lukot ehjiä?
Onko tietosuojaroska-astioita kaikkien saavutettavilla?
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0,05
0,22
0,22
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %
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Taulukko A.3: Yleisalueet
Yleisalueet
Käytävät
Portaat
Ruokalat
Aulatilat
Yleisötilat
Kysymykset
Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko tilassa rikkinäisiä ikkunoita?
Kuuluuko ilmastoinnista ääntä?
Onko tilan yleisilme siisti?
Vetääkö jonkin ikkunan läheisyydessä?
Ovatko kaikki ikkunat kirkkaita? (ikkunoihin ei ole tiivistynyt kosteutta)
Onko tilan lämpötila 21 +/- 1 astetta celsiusta?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko ovissa toimivat henkilökohtaisella tunnisteella toimivat sähkölukot?

Kyllä Ei

PA
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,22
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Ovatko tilan käytävät kulkuvapaita vähintään 120cm
leveydeltä koko matkaltaan?
Onko roskien keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko roskien keräysvälineet ehjiä?
Onko roskien keräysvälineiden värit valittu kerättävien
jätelajien mukaan?
Ilmeneekö
roskien
keräysvälineen
tarrasta
keräysvälineen käyttötarkoitus ja kyseisen jätelajin?
Onko roskien keräysvälineeseen merkitty sitä tyhjentävän tahon yhteystiedot?
Ovatko kaikkien roskien keräysvälineiden kansi suljettavissa?
Aiheuttavatko roskien keräysvälineet hajuhaittoja?
Haittaavatko viherkasvit tilassa kulkua?
Onko viherkasveissa kuolleita lehtiä tai kasvin osia?
Narisevatko ovet?
Ovatko vaihtomatot puhtaita ja ehjiä?
Löytyykö hissistä tarkastus tarra ja onko tarkastus vielä
voimassa?
Toimivatko kiinteistön kaikki hissit?
Onko kiinteistön portaissa havaittu vaurioita?
Heiluvatko tai tärisevätkö portaat niitä kulkiessa?
Onko portaisiin asennettu kaide?
Onko kaide tukeva?
Ovatko ulko-ovet ehjät, tiiviit ja puhtaat?
Ovatko ovet puhtaita?
Onko viikottainen ruokalista nähtävissä helposti?
Onko ruokalista ajantasalla?
Selviääkö ruokalistasta valmistuksessa käytetyt ainesosat?
Onko ruokavalioiden sopivuus merkitty ruokalistaan?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla laktoositonta
ruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla gluteenitonta
ruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla kasvisruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla vähälaktoosista
ruokaa?
Onko aulapalveluhenkilöillä yhtenäiset virka-asut?
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0,73
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,73
0,22
0,73
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
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Onko aulapalveluhenkilöt selkeästi tunnistettavissa?
Onko aulapalvelijan työpiste siisti ja järjestetty?
Lojuuko aulan lattialla sinne kuulumattomia tavaroita?
Onko tiloissa helposti havaittavissa pelastustiekartat?
Onko palo- ja pelastuskaluston pääsy paikalle esteetöntä?

0,05
0,05
0,05
0,73
0,73

Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

Taulukko A.4: Sosiaalitilat
Sosiaalitilat
Taukotilat
Pukutilat
Peseytymistilat
WC-tilat
Kysymykset
Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko jossakin havaittavissa pölyä?
Haiseeko viemäri?
Onko tilan yleisilme siisti?
Onko lämmin käyttövesi käyttöpisteessa yli 50 asteista,
mutta alle 65 asteista?
Ilmeneeko käyttövedessä maku-, haju- tai värivirheitä?
Ovatko yksinomaan tiettyä tarkoitusta varten olevat pistorasiat merkitty selkeästi?
Kuuluuko ilmastoinnista ääntä?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?

Kyllä Ei

PA
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,73
0,22
0,22
0,05
0,73
0,22
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Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko tilassa rikkinäisiä ikkunoita?
Vetääkö jonkin ikkunan läheisyydessä?
Ovatko kaikki ikkunat kirkkaita? (ikkunoihin ei ole tiivistynyt kosteutta)
Tuntuuko sisäilma raikkaalta huoneeseen tullessa?
Onko tilan lämpötila 21 +/- 1 astetta celsiusta?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko ovissa toimivat henkilökohtaisella tunnisteella toimivat sähkölukot?
Onko roskien keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko roskien keräysvälineet ehjiä?
Onko roskien keräysvälineiden värit valittu kerättävien
jätelajien mukaan?
Ilmeneekö
roskien
keräysvälineen
tarrasta
keräysvälineen käyttötarkoitus ja kyseisen jätelajin?
Ovatko kaikkien roskien keräysvälineiden kansi suljettavissa?
Onko roskien keräysvälineeseen merkitty sitä tyhjentävän tahon yhteystiedot?
Aiheuttavatko roskien keräysvälineet hajuhaittoja?
Onko jostakin vessasta saippua loppu?
Onko jostakin vessasta käsipyyhkeet loppu?
Onko jostakin vessata vessapaperi loppu?
Onko jonkin vessan yleisilme epäsiisti?
Onko suihkun yleisilme siisti?
Toimiiko suihku?
Ovatko juoma-automaatit toimintakuntoisia?
Onko joku juomalaaduista loppunut automaatista?
Onko automaatin lämpötila säädetty oikein?
Onko automaattiin merkitty yhteystiedot, joihin ilmoittaa häiriöistä?
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0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,73
0,73
0,73
0,73
0,73
0,22
0,22
0,05
0,05
0,05
0,22
0,05
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,22
0,05
0,22
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Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

Taulukko A.5: Suojat ja varastot
Suojat ja varastot
Autosuojat
Polkupyöräsuojat
Varastot
Väestönsuojat
Kysymykset
Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan yleisilme siisti?
Onko tilassa säilytettävät tavarat järjestyksessä?
Onko jalankulkutila erotettu ajoväylästä?
Onko tilan pyörätelineet ehjiä?
Erottuvatko parkkiruutujen rajat selkeästi?
Säilytetäänkö tilassa sinne kuulumatonta tavaraa?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko tilassa rikkinäisiä ikkunoita?
Tuntuuko sisäilma raikkaalta huoneeseen tullessa?
Onko väestönsuojan tiiveys tarkistettu kymmenen vuoden sisällä?
Onko väestönsuojalaitteiden toimivuus tarkistettu vuoden sisällä?
Onko muussa käytössä oleva väestönsuoja otettavissa
väestön suojana käyttöön alle 24 tunnissa?

Kyllä Ei

PA
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,73
0,22
0,05
0,22
0,73
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
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Onko väestönsuojassa sinne kuulumattomia tavaroita?
Onko väestönsuojan kulkureiteillä tavaroita?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko ovissa toimivat henkilökohtaisella tunnisteella toimivat sähkölukot?
Onko roskien keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko roskien keräysvälineet ehjiä?
Onko roskien keräysvälineiden värit valittu kerättävien
jätelajien mukaan?
Ilmeneekö
roskien
keräysvälineen
tarrasta
keräysvälineen käyttötarkoitus ja kyseisen jätelajin?
Onko roskien keräysvälineeseen merkitty sitä tyhjentävän tahon yhteystiedot?
Toimivatko kiinteistön nosto-ovet?
Aiheuttavatko roskien keräysvälineet hajuhaittoja?
Onko kiinteistön nosto-ovissa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?

0,22
0,22
0,73
0,73
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,22
0,05

Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

Taulukko A.6: Tekniset tilat
Tekniset tilat
LVI-tilat
Sähkötekniset tilat
Kiinteistön hoidolle varatut tilat
Jätehuoneet
Kysymykset
Onko tiloissa tilakohtaiset käyttöohjeet näkyvillä?

Kyllä Ei

PA
0,22
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Ovatko kiinteistön LVI-laitteiden käyttö- ja huoltoohjeet käytettävissä ja helposti löydettävissä?
Ovatko poistumistietä merkkaavat valaisimet ja tarrat
selkeästi nähtävissä?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta
vapaana?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko tila lukittu niin, että sinne pääsee vain asianomaiset henkilöt?
Onko tilan yleisilme siisti?
Onko tiloissa sinne kuulumattomia tavaroita?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on
määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko tilan seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia,
tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tilan kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Lojuuko ilmastointikonehuoneessa suodattimia lattialla?
Haiseeko tilan viemäri?
Onko koneissa tai varusteissa näkyviä ruostevaurioita?
Vuotaako jostakin vettä lattialle?
Onko ilmastointikoneen suodattimet vaihdettu kuluneen
12 kk sisällä?
Ovatko
keräysvälineet
kaikkien
kiinteistössä
työskentelevien helposti saavutettavissa?
Ovatko keräysvälineet palveluntuottajan helposti ja turvallisesti tyhjennettävissä?
Pääsevätkö jäteautot esteettömästi ja turvallisesti kiinteästi sijoitettujen keräimien välittömään läheisyyteen?
Onko keräysvälineet suojattu näköestein?
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0,22
0,73
0,73
0,73
0,73
0,22
0,05
0,22
0,73
0,05
0,05
0,05
0,05
0,22
0,05
0,22
0,05
0,22
0,22
0,22
0,22
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Aiheutuuko jätetilasta hajuhaittoja?
Aiheuttavatko
keräysastioiden
siirrot
vaurioita
jätehuoneen rakenteisiin?
Pääseekö jätetiloihin eläimiä?
Pääseekö jätteisiin asiattomat käsiksi?
Käytetäänkö jätetilaa muuna varastona?
Onko jätetilan sisäänkäynti esteetön?
Onko jätetilan sisäänkäynti kynnyksetön?
Onko jätetilan sisäänkäynti portaaton?
Onko jätetilassa riittävän valoisaa?
Onko jätetilassa erillinen ilmanvaihto?
Onko jätetilassa vesipiste ja lattiakaivo?
Onko jätteenkeräysastioiden läheisyydessä selkeät ja
näkyvät ohjeet lajittelusta?

0,22
0,22
0,22
0,22
0,05
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22

Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

Taulukko A.7: Ulkoalueet kesä
Ulkoalueet kesä
Viherrakenteet ja -alueet
Päällysteet, kulkuväylät
Ajoluiskat ja lastauslaiturit
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet
Talovarusteet
Talo-opasteet
Kysymykset
Onko hiekoitushiekka kerätty pois päällystealueilta?
Onko hiekoitushiekka kerätty pois nurmialueilta?
Onko nurmikon pituus alle 120mm?
Onko leikkuujälki huolellista ja tasaista?
Onko nurmikolla roskia?
Onko nurmikkoa ympäröivillä alueilla nurmenleikkausjätettä?

Kyllä Ei

PA
0,22
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
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Ovatko nurmikolla kasvava muu kasvillisuus tai siihen
kuuluvat muut rakenteet vaurioituneet ruohonleikkaamisen takia?
Onko puissa tai istutuksissa nuutumisen merkkejä?
Onko istutusalueilla roskia?
Onko
kiinteistön
alueella
epäsiistejä
päällysterakenteita?
Onko
kiinteistön
alueella
vaaraa
aiheuttavia
päällysrakenteita?
Onko päällystealueilla roskia?
Onko päällysteessä vettä kerääviä kuoppia?
Nostaako tuuli pölyä ilmaan?
Onko aitojen, porttien tai puomien rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia tekijöitä?
Ovatko aidat, portit, puomit ja kaiteet siistejä?
Ovatko talo-opasteet selkeästi näkyvissä? (porraskirjain,
talon numero yms)
Ovatko ulkokalusteet ehjiä?
Onko ajotie selkeästi erotettu jalankulkualueista?
Onko lastauslaiturin rakenteissa havaittavissa rakenteellisia vaurioita?
Roiskuuko sadevesi maasta sokkeliin?
Kasvaako talon viereisellä sorastuksella kasveja?
Onko ulkoseinissä turvallisuutta vaarantavia vaurioita?
Ovatko ulkoseinät puhtaat?
Ovatko parvekelaatat puhtaita karikkeista ja irtoroskista?
Ovatko sadevesikourut puhtaita karikkeista ja irtoroskista?
Onko palo- ja pelastuskaluston pääsy paikalle esteetöntä?
Onko sokkelin vieressä 60cm sorastusta tai muu
epäorgaaninen päällystys?
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0,05

0,05
0,05
0,05
0,22
0,05
0,22
0,22
0,22

0,05
0,22
0,22
0,73
0,73
0,22
0,22
0,22
0,05
0,05
0,22
0,73
0,22

Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

LIITE A. AUDITOINTITYÖKALU
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Taulukko A.8: Ulkoalueet talvi
Ulkoalueet talvi
Viherrakenteet ja -alueet
Päällysteet, kulkuväylät
Ajoluiskat ja lastauslaiturit
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet
Talovarusteet
Talo-opasteet
Kysymykset
Ovatko jalankulkuväylät aurattuja? Lunta/loskaa alle
30mm
Ovatko pelastustiet ja niihin liittyvät nostopaikat puhtaita lumesta?
Pysyykö ajoväylillä ajamaan esteettä henkilöautolla?
Pystyykö kaikki portit ja ovet avaamaan normaalisti?
Onko kattolumet poistettu tai vaaran paikat merkitty
näkyvästi?
Onko viittä metriä ennen suojatietä tai liittymää yli vain
alle 60cm korkeita kinoksia?
Onko lumivallit aurattu niin, etteivät ne katkaise kulkuyhteyksiä kiinteistöille, pelastusteille, pysäkeille tai suojateille?
Näkyvätkö kaikki talo-opasteet selkeästi?
Onko hiekoitus ajoväylällä tasainen ja riittävä?
Onko hiekoitus jalankulkuväylillä tasainen ja riittävä?
Onko ulkoaluilla pieniä roskia lojumassa?
Onko ulkoalueilla vaaraa aiheuttavia roskia?
Onko ajoväylien päällysteissä vaaraa aiheuttavia vaurioita?
Onko ulkoseinissä turvallisuutta vaarantavia vaurioita?
Kinostuuko ilmastointisäleikön eteen talvisin lunta?
Muodostuuko räystäisiin talvisin jäätä?
Ovatko ulkoseinät puhtaat?
Ovatko ulkoseinän tikkaat turvalliset käyttää?
Onko palo- ja pelastuskaluston pääsy paikalle esteetöntä?

Kyllä Ei

PA
0,22
0,73
0,22
0,22
0,73
0,22
0,22

0,22
0,22
0,22
0,05
0,73
0,73
0,73
0,22
0,22
0,05
0,73
0,73
Tulos: 100 %
Kattavuus: 0 %

LIITE A. AUDITOINTITYÖKALU
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Taulukko A.9: Tulokset

Asiakirjat ja Dokumentit
Turvallisuus
Huoltokirja
Energia- ja kulutuslukemien seuranta sekä raportointi
Ylläpitokustannukset
Operatiivinen kiinteistöjohtaminen

Neuvottelutilat
Toimistotilat
Yleisalueet
Sosiaalitilat
Suojat ja varastot
Tekniset tilat
Ulkoalueet kesä
Ulkoalueet Talvi
Tilat yhteensä

Painoarvo
0,2
0,2
0,2
0,2

Tulos
100
100
100
100

%
%
%
%

Painotettu
tulos
20 %
20 %
20 %
20 %

Kattavuus
0
0
0
0

%
%
%
%

0,2
1

100 %

20 %
100 %

0%
0%

Painoarvo
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
1

Tulos

Painotettu
tulos
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
13 %
100 %

Kattavuus

100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Liite B

RYL2009 laatuvaatimukset kysymyksinä
Taulukko B.1: Operatiivinen kiinteistöjohtaminen
Kiinteistöstrategia
Onko kiinteistönomistaja hyväksynyt kiinteistöstrategian?
Onko strategiassa määritetty kiinteistön omistamisen pitkän aikavälin tavoitteet, niin että ne ohjaavat ylläpitoa ja kehittämistä?
Onko strategiassa määritetty Kiinteistön käytön pitkän aikavälin tavoitteet,
niin että ne ohjaavat ylläpitoa ja kehittämistä?
Onko strategiassa määritetty kiinteistöpalveluiden hankinnan pitkän aikavälin tavoitteet, niin että ne ohjaavat ylläpitoa ja kehittämistä?
Onko strategiassa määritetty kiinteistöpalveluiden rahoituksen pitkän aikavälin tavoitteet, niin että ne ohjaavat ylläpitoa ja kehittämistä?
Ovatko strategian kirjaukset selkeästi ilmaistuja?
Onko strategiaa tehdessä otettu huomioon käyttäjäpalautetta?
Onko strategiaa tehdessä otettu huomioon rakennuksen ympäristöluokitus?
Onko strategiaa tehdessä otettu huomioon rakennuksen kuntoluokitus?
Onko strategiaa tehdessä otettu huomioon rakennuksen energialuokitus?
Hallinto
Noudattavatko yhtiökokouksen tekemät päätökset kiinteistöstrategiaa?
Ovatko yhtiökokouksen tekemät päätökset selkeästi ilmaistuja?
Ohjaavatko yhtiökokouksen päätökset operatiivista toimintaa?
Onko operatiivisen vallan- ja vastuujako tehty selkeästi?
Puuttuuko operatiivinen johto havaittuihin epäkohtiin konkreettisin toimenpitein?
87
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Perustuvatko kiinteistömanagerisopimukset yhtiön kiinteistöstrategiaan?
Ovatko kaikki kiinteistömanagerisopimukset laadittu kirjallisina alalla yhteisesti sovittujen yleisten käytäntöjen ja ehtojen mukaisesti?
Ilmeneekö kaikista kiinteistömanagerisopimuksista selkeästi sopimuksen
sisältö, osapuolet, veloitusperusteet ja vastuut?
Perustuvatko kiinteistö- ja käyttäjäpalvelusopimukset yhtiön kiinteistöstrategiaan?
Ovatko kaikki kiinteistö- ja käyttäjäpalvelusopimukset laadittu kirjallisina
alalla yhteisesti sovittujen yleisten käytäntöjen ja ehtojen mukaisesti?
Ilmeneekö kaikista kiinteistö- ja käyttäjäpalvelusopimuksista selkeästi sopimuksen sisältö, osapuolet, veloitusperusteet ja vastuut?
Ovatko kaikki sopimusasiakirjat huolellisesti arkistoitu ja helposti saatavilla?
Käydäänkö palveluntuottajien kanssa kehityskeskusteluita vähintään kahdesti vuodessa?
Onko tilaajayrityksellä selkeä reklamointijärjestelmä?
Valvotaanko reklamaatioiden korjaamista systemaattisesti?
Arkistoidaanko reklamaatiot ja seurataanko niiden määrän kertymää?
Onko sähköverkkoliittymä ja toimitussopimus ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Onko maakaasuverkkoliittymä ja toimitussopimus ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Onko televisioverkkoliittymä ja toimitussopimus ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Onko kaukolämpöverkkoliittymä ja toimitussopimus ehdoiltaan kiinteistön
kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Onko tietoverkkoliittymä ja toimitussopimukset ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Onko antenniverkkoliittymä ja toimitussopimukset ehdoiltaan kiinteistön
kannalta edulliset ja oikein mitotettu?
Ovatko muut mahdolliset verkkoliittymät ja niiden toimitussopimukset ehdoiltaan kiinteistön kannalta edulliset ja oikein mitoitettu?
Onko verkkoliittymä ja toimitussopimukset ehdoiltaan kiinteistön kannalta
edulliset ja oikein mitoitettu?
Noudattaako vuokralaisten valinta omistajan kiinteistöstrategiaa?
Onko vuokralaisyhteistyössä ongelmia?
Onko vuokra määritetty omistajan hyväksymien periaatteiden mukaisesti tilojen markkina-arvoon perustuen?
Aiheuttaako vuokralaisen toiminta omistajalle haittaa?
Onko vuokralaisten luotettavuus ja luottokelpoisuuden tarkistettu?
Onko vuokrasopimuksissa määritetty vastuurajat selkeästi
Täyttääkö kiinteistä palo- ja pelastustoimilainsäädännön vaatimukset?
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Täyttääkö kiinteistö vakuutussopimusten vaatimukset?
Täyttääkö kiinteistö suojeluohjeiden vaatimukset?
Onko kiinteistön pelastussuunnitelma ajan tasalla?
Onko kiinteistön käyttäjille annettu kirjalliset toimintaohjeet vahinkojen
välttämiseksi?
Onko kiinteistön käyttäjille annettu kirjalliset toimintaohjeet vahinkojen varalle?
Onko kiinteistölle nimetty turvallisuuspäällikkö?
Onko kiinteistölle nimetty väestönsuojan hoitaja?
Onko palo- ja pelastuskaluston pääsy paikalle esteetöntä?
Onko kiinteistölle tehty palotarkastus lain vaatiman ajan sisällä?
Onko kiinteistö saanut huomautuksia palotarkastuksessa?
Täyttääkö rakennuksen turvallisuustaso paloturvallisuusmääräykset?
Täyttääkö rakennuksen turvallisuustaso murtosuojamääräykset?
Onko avainturvallisuus hoidettu vakuutusyhtiön turvallisuusohjeiden mukaisesti?
Kattavatko kiinteistön ja kiinteistön omistajan vakuutukset kaikki omaisuuserät?
Onko vakuutuksen ottaja toiminut vakuutusehtojen mukaisesti?
Onko kaikista vakuutustapahtumista haettu vakuutusehtojen mukaiset korvaukset?
Ovatko kaikki vakuutustapahtumat dokumentoitu ja arkistoitu?
Onko viestintä kiinteistön omistajalle suunnitelmallista?
Perustuuko raportointi budjetin yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin?
Onko viestintä säännöllistä käyttäjän suuntaan?
Ovatko kaikki ajantasaiset ja vaaditut tiedot ilmoitettu kaupparekisteriin?
Ovatko kaikki ajantasaiset ja vaaditut tiedot ilmoitettu verottajalle?
Ovatko kaikki ajantasaiset ja vaaditut tiedot ilmoitettu vakuutusyhtiölle?
Ovatko kaikki ajantasaiset ja vaaditut tiedot ilmoitettu kaikille muille tarpeellisille tahoille?
Onko operatiivinen johto tietoinen kiinteistöön vaikuttavasta vallitsevasta
lainsäädännöstä?
Onko operatiivinen johto tietoinen kiinteistöön vaikuttavan lainsäädännön
tulevista muutoksista?
Onko operatiivinen johto tietoinen kiinteistöön vaikuttavasta kaavoituksesta?
Onko operatiivinen johto tietoinen kiinteistöön vaikuttavan kaavoituksen
muutoksista tai mahdollisista suunnitelmista?
Säilytetäänkö kiinteistöä koskevat asiakirjat niin, että niihin pääsee käsiksi
vain asianmukaiset henkilöt?
Onko kiinteistöä koskevat asiakirjat selkeästi arkistoitu ja helposti
löydettävissä tarvittaessa?
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Säilytetäänkö arvopaperit murto- ja palosuojatussa paikassa?
Seulotaanko arkisto vuosittain ja poistetaanko ylimääräiset asiakirjat, joita
ei tarvitse enää lakisääteisesti tai erillisen päätöksen nojalla enää säilyttää?
Hävitetäänkö poistettavat asiakirjat, niin ettei niistä aiheudu tietoturvariski?
Onko osakeluottelo ajan tasalla ja osakesiirtojen todentaminen luotettavaa?
Onko kiinteistöstä vastaava henkilö virka-aikaan tavoitettavissa?
Onko kiinteistöstä vastaavan henkilön toiminnan hitaudesta reklamoitu/valitettu?
Talous
Onko kiinteistölle laadittu talous- ja toimintasuunnitelma?
Onko talous- ja toimintasuunnitelma hyväksytty yhtiökokouksessa?
Noudattaako talous- ja toimintasuunnitelma yhtiön strategiaa?
Ohjaako laadittu talous- ja toimintasuunnitelma kiinteistömanagerin toimintaa?
Käsittääkö talous- ja toimintasuunnitelma pitkäntähtäimensuunnitelman (10
vuotta)?
Onko kiinteistön maksuvalmiuden seuranta järjestelmällistä ja suunniteltua?
Onko toiminta suhteutettu suunnitelmallisesti kiinteistön maksuvalmiuteen?
Onko rahoitussuunnittelu tehty pitkän tähtäimensuunnitelmanmukaisesti yli
viiden vuoden pituiseksi?
Onko kiinteistön vastiketaso suhteutettu pitkäntähtäimensuunnitelmaan?
Onko kiinteistölle tehty vuosittainen talousarvio?
Onko talousarvio ylitetty viimeisen viiden vuoden aikana?
Onko kiinteistölle laadittu maksuvalmiussuunnitelma?
Onko kiinteistöllä ollut maksuvaikeuksia viimeisen viiden vuoden aikana?
Maksetaanko kiinteistöä koskevat laskut pääsääntöisesti eräpäivään mennessä?
Noudatetaanko kiinteistönhoidossa hyvää kirjanpitotapaa?
Antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot kiinteistön taloudellisesta tilasta?
Ovatko tilinpäätöstiedot vertailukelpoisia edellisten tilinpäätösten kanssa?
Onko yhtiöjärjestyksen mukaiset tilintarkastukset tehty ajallaan viimeisen
viiden vuoden aikana?
Ovatko tilintarkastajien lausunnot olleet nähtävillä yhtiökokouksessa aina
viimeiden viiden vuoden aikana?
Onko kiinteistömanageri tehnyt tarvittavat ilmoitukset verottajalle ajoissa?
Onko kiinteistömanageri varmistanut viimeisen verotuspäätöksen oikeellisuuden?
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Kiinteistönhoito
Onko kiinteistömanagerin toimesta yhtiön hankinnat kilpailutettu?
Huolehtiiko kilpailutuksesta ja päätöksenteosta eri tahot?
Solmitaanko sopimukset kirjallisina?
Vastaavatko voimassaolevat kiinteistönsopimukset nykyistä tarvetta?
Valvooko kiinteistömanageri sopimusten toteutumista järjestelmällisesti?
Raportoiko kiinteistömanageri sopimusten toteutumisesta yhtiön hallitukselle säännöllisesti?
Onko kiinteistölle laadittu kiinteistönhoitosuunnitelma?
Noudattaako kiinteistönhoitosuunnitelma yhtiön kiinteistöstrategiaa?
Ovatko
voimassa
olevat
kiinteistöhoitosopimukset
kiinteistönhoitosuunnitelman mukaisia?
Onko kiinteistöllä huoltokirja?
Sisältääkö huoltokirja rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon
lähtötiedot?
Sisältääkö huoltokirja rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon tavoitteet?
Sisältääkö huoltokirja rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon
tehtävät?
Sisältääkö huoltokirja rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapidon ohjeet?
Onko huoltokirja laadittu nimenomaan tälle kohteelle?
Tukeeko huoltokirja kiinteistöpalvelusopimusten laadunvarmistusta?
Onko kiinteistön huoltokirja ajantasalla?
Onko huoltokirja täytetty suunnitellulla tavalla?
Onko huoltokirjassa ylimalkaisia merkintöjä?
Onko huoltokirjassa vääriä merkintöjä?
Onko kiinteistölle asetettu lämmitysenergian kulutustavoite?
Onko kiinteistön lämmitysenergiankulutukselle asetettu kuukausittainen seurantajärjestelmä?
Onko kiinteistölle asetettu veden kulutustavoite?
Onko kiinteistön vedenkulutukselle asetettu kuukausittainen seurantajärjestelmä?
Onko kiinteistölle asetettu sähkön kulutustavoite?
Onko kiinteistön sähkönkulutukselle asetettu kuukausittainen seurantajärjestelmä?
Onko kiinteistön sisälämpötilalle asetettu tavoite?
Onko kiinteistön sisälämpötilalle asetettu kuukausittainen seurantajärjestelmä?
Verrataanko
saatuja
seurantatuloksia
edellisiin
seurantatuloksiin
järjestelmällisesti?
Reagoidaanko poikkeamiin välittömästi?
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Ovatko kaikkien poikkeaminen syyt selvillä viimeistä viideltä vuodelta?
Raportoiko
kiinteistömanageri
poikkeamista
yhtiön
hallitusta
järjestelmällisesti?
Onko kiinteistöllä voimassa oleva energiatodistus?
Ovatko kiinteistön sähkölaitteet tarkastettu huoltokirjan ja määräysten mukaisesti?
Onko kaikista sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöistä olemassa asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat?
Ovatko sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet
käytettävissä?
Ovatko sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat piirustukset
käytettävissä?
Ovatko sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat ohjeet käytettävissä?
Onko sähkölaitteistolle suoritetusta viimeisimmästä tarkastuksesta tehty ilmoitus jakeluverkonhaltijalle?
Onko määrävälein huoltoa ja tarkastusta tarvitsevalle suoja-, turva,- ja vastaaville järjestelmille laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelmat?
Onko kiinteistön hisseille laadittu huolto-ohjelma?
Onko kiinteistöllä hissihuoltoyhtiön kanssa voimassaoleva huoltosopimus?
Onko hissien määräaikaistarkastukset tehty?
Onko rakennuksen paloturvallisuus tarkistettu huoltokirjan ja määräysten
mukaisesti?
Havaittiinko palotarkastuksessa turvallisuutta vaarantavia seikkoja?
Onko mahdolliset havaitut puutteet korjattu?
Onko kiinteitössä sijaitseva ensisammutuskalusto tarkastettu?
Kunnossapito
Onko kiinteistölle tehty kiinteistösuunnitelman tai -strategian mukainen kuntoarvio?
Onko kuntoarvio alle viisi vuotta vanha?
Esitetäänkö kuntoarviossa rakennusosien ja -järjestelmien tekninen kunto?
Esitetäänkö kuntoarviossa rakennusosien ja -järjestelmien korjaustarpeet?
Esitetäänkö kuntoarviossa rakennusosien ja järjestelmien merkittävimmät
vahinkoriskit?
Onko kiinteistössä kiireellistä korjaamista vaativia vikoja?
Onko kiinteistössä laajoja uusimis- tai parannustarpeita?
Onko kiinteistölle tehty tarvittavat kuntotutkimukset?
Onko havaittujen puutteiden perusteella laadittu korjausohjelma?
Onko korjausohjelma käsitelty yhtiökokouksessa?
Onko korjausohjelma ajantasainen?
Ovatko kiinteistön vuosikorjaukset tehty?
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Onko tehtyjen vuosikorjausten laatu tarkistettu?
Onko laadussa ollut huomautettavaa?
Onko
mahdollisista
tilamuutoksista
ilmoitettu
kiinteistön
käyttäjille/vuokralaisille etukäteen?
Onko mahdollisista tilamuutoksista aiheutunut haittaa kiinteistön
käyttäjille/vuokralaisille etukäteen?
Onko perusparannushankkeet tehty pitkäntähtäimen mukaisesti?
Onko kiinteistössä ollut tarvetta ennakoimattomille kunnossapitotoimille?
Onko ennakoimattoman kunnossapidon yhteydessä pystytty ehkäisemään
lisävahingot?
Onko ennakoimattomista kunnossapidon töistä ilmoitettu vakuutusyhtiölle?
Onko kiinteistöpalvelusopimuksissa otettu huomioon ennakoimattomat kunnossapitotyöt?
Onko talousarviossa otettu huomioon ennakoimattomat kunnossapitotyöt?
Perusparannus- ja kehittämishankkeet
Onko yhtiöllä tulossa pitkän tähtäimen suunnitelman mukaan
perusparannus- tai kehittämishanketta?
Onko tulevat perusparannus- ja kehittämishankkeet valmisteltu strategiaan
tukeutuen?
Onko tulevat perusparannus- ja kehittämishankkeet dokumentoitu luotettavasti?
Onko tulevat perusparannus- ja kehittämishankkeet perusteltu avoimesti?
Onko tulevat perusparannus- ja kehittämishankkeet perusteltu kaiken kattavasti?
Onko tulevat perusparannus- ja kehittämishankkeisiin osallistuvien roolit
määritelty selkeästi?
onko rakennuttajatehtävistä vastaava nimitetty?
Onko tiedottamista laadittu suunnitelma ja aikataulu?
Onko hankkeelle valittu tekninen valvoja?
Onko hankkeen hallinnollisesta ja taloudellisesta valvonnasta sovittu?
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Taulukko B.2: Käyttäjäpalvelut
Postitus ja postinjakelu
Jaetaanko sisäinen ja ulkoinen posti sovitun aikataulun mukaisesti vastaanottajan pöydälle tai nimikoituun paikkaan?
Merkitäänkö ulkopuolelta saapuneisiin lähetyksiin saapumisaika ja muut palveluntilaajan edellyttämät merkinnät?
Mikäli edellytetty, onko lähetykset poikkeuksetta läpivalaistu?
Onko lähtevä posti noudettu aikataulun mukaisesti?
Onko postitettava materiaali lajiteltu virheettömästi?
Onko postitettava materiaali toimitettu eteenpäin virheettömästi?
Onko kaikille kiinteistössä työskenteleville jaettu ohjeustus ja aikataulut postin liikkumisen suhteen?
Onko sisäisen ja ulkoisen postin käyttämäminen vaivatonta?
Onko kuriiri- ja lähettipalveluiden tilaaminen vaivatonta?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Tuntevatko palveluntuottajan kaikki työntekijät sovitut postituskäytännöt?
Onko tilaaja joutunut reklamoimaan palveluntuottajalle?
Onko reklamoidut asiat hoidettu nopeasti ja sujuvasti kuntoon?
Toimiiko palveluntuottajan ja tilaajan välinen yhteistyö kitkattomasti?
Onko palveluntuottajan henkilökunta ammattitaitoista?
Onko palveluntuottajan henkilökunta yhteistyökykyisiä?
Selvittävätkö palveluntuottajat aktiivisesti lähetysten mahdollisia
epäselvyyksiä?
Kopiointi- ja tulostuspalvelut (erillinen tulostus- ja kopiointipalvelu)
Onko ulkopuolisilla pääsy kopiointi- ja tulostuspalvelutiloihin?
Onko tietoturvatasoista sovittu asiakkaan kanssa?
Onko skannattujen asiakirjojen tallentamisesta ja arkistoimisesta sovittu?
onko käyttäjälle annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet palvelun
käyttämisestä?
Onko palveluiden käyttäminen helppoa ja vaivatonta?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Tuntevatko palveluntuottajan kaikki työntekijät sovitut salassapitovaatiomukset?
Raportoiko palveluntuottaja tilaajalle sovitulla tavalla?
Tuntevatko palveluntuottajan työntekijät käyttämiensä koneiden ominaisuudet ja osaavat käyttää niitä?
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Saako palveluntuottajan työntekijöiltä neuvoja ja vinkkejä palvelun
käyttämisestä?
Ottaako palveluntuottaja ympäristötekijät huomioon valinnoissaan?
Onko palveluntuottajan henkilökunta ammattitaitoista?
Onko palveluntuottajan henkilökunta yhteistyökykyisiä?
Selvittävätkö palveluntuottajat aktiivisesti toimeksiantojen mahdollisia
epäselvyyksiä?
Puhelinpalvelut
Joutuuko puhelinvaihteeseen soittaessa odottamaan?
Onko puheluiden välittämisessä oikealle henkilölle ilmennyt vaikeuksia?
Tunteeko puhelimeen vastaava asiakaspalveluhenkilö yrityksen organisaation?
Ovatko puhelinpalvelutilanteet häiriöttömiä?
Onko puhelimeen vastaavan asiakaspalveluhenkilön puhetyyli ja artikulaatio
selkeää?
Osaako puhelimeen vastaavan asiakaspalveluhenkilö suomea?
Osaako puhelimeen vastaavan asiakaspalveluhenkilö ruotsia?
Osaako puhelimeen vastaavan asiakaspalveluhenkilö englantia?
Osaako puhelimeen vastaavan asiakaspalveluhenkilö yrityksen pääkonttorin
sijaintimaan kieltä?
Onko sisäinen puhelinluettelo ajantasalla?
Lopetetaanko puhelut ystävällisesti?
onko käyttäjälle annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet palvelun
käyttämisestä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Tarvike- ja laitepalvelut
Onko toimistotarvikevaraston sijainti yleisesti tiedossa?
Onko toimistotarvikevarasto järjestyksessä?
Onko toimistetarvikevarastossa saatavilla kaikkia tarvikkeita, joita palvelusopimuksessa on määritelty?
Onko jostakin tulostimesta muste loppu?
Onko jokin tulostimista rikki?
Tuntevatko palveluntuottajan työntekijät käyttämiensä koneiden ominaisuudet ja osaavat käyttää niitä?
Saako palveluntuottajan työntekijöiltä neuvoja ja vinkkejä palvelun
käyttämisestä?
Ottaako palveluntuottaja ympäristötekijät huomioon valinnoissaan?
Onko palveluntuottajan henkilökunta ammattitaitoista?

LIITE B. RYL2009 LAATUVAATIMUKSET KYSYMYKSINÄ
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Onko palveluntuottajan henkilökunta yhteistyökykyisiä?
onko käyttäjälle annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet palvelun
käyttämisestä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Muut toimistopalvelut
Aiheuttavatko pienimuotoiset huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutokset häiritsevää meteliä?
Aiheuttavatko pienimuotoiset huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutokset häiritsevää liikehdintää?
Aiheuttavatko pienimuotoiset huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutokset fyysiä esteitä muiden työntekoon?
Ovatko muiden työpisteet normaalisti käytettävissä pienimuotoisten huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutoksien aikana?
Onko tietosuojamateriaali vastuuhenkilön valvonnassa pienimuotoisten huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutoksien aikana?
Onko pienimuotoisissa huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden muutoksissa
ilmennyt viivästyksiä sovitun aikataulun vastaisesti?
Tiedoitetaanko pienimuotoisista huonekalujen ja yksittäisten työpisteiden
muutoksista ajoissa?
Onko muuttokäytännöistä annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko pakkausmateriaaleja ja laatikoita helposti saatavilla?
Ovatko tietosuojaroska-astioiden lukot ehjiä?
Onko tietosuojaroska-astioita kaikkien saavutettavilla?
Toimitetaanko tietosuoja-aineiston tuhoamisesta kirjallinen tuhoamistodistus?
Aulapalvelut
Onko aulapalvelu koko virka-ajan miehitetty?
Aiheuttavatko sairauslomat aulapalvelun laadun heikkenemistä?
Onko vieraskirjanpito ajantasalla?
Onko vieraiden ilmoittamisessa isännälle ilmennyt viivästyksiä?
Joutuuko aulassa asioidessa odottamaan?
Onko vieraiden ohjaamisessa oikeaan paikkaan ilmennyt vaikeuksia?
Lojuuko aulan lattialla sinne kuulumattomia tavaroita?
Onko aulan tiskillä kyniä asikkaiden käytössä?
Onko aulapalvelijan työpiste siisti ja järjestetty?
Onko aulapalveluhenkilökunta koulutettu tehtäväänsä?
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Tunteeko aulan asiakaspalveluhenkilö yrityksen organisaation?
Tunteeko aulan asiakaspalveluhenkilö yrityksen kulunvalvontajärjestelmän?
Tunnistaako
aulan
asiakaspalveluhenkilö
yrityksen
kulunvalvontajärjestelmän häiriötilat?
Osaako aulan asiakaspalveluhenkilö käynnistää korjaustoimenpiteet yrityksen kulunvalvontajärjestelmän häiriötilanteessa?
Tunteeko aulan asiakaspalveluhenkilö yrityksen organisaation?
Ovatko aulapalvelutilanteet häiriöttömiä?
Onko aulan asiakaspalveluhenkilön puhetyyli ja artikulaatio selkeää?
Osaako aulan asiakaspalveluhenkilö asiakaspalveluhenkilö suomea?
Osaako aulan asiakaspalveluhenkilö asiakaspalveluhenkilö ruotsia?
Osaako aulan asiakaspalveluhenkilö asiakaspalveluhenkilö englantia?
Osaako aulan asiakaspalveluhenkilö asiakaspalveluhenkilö yrityksen
pääkonttorin sijaintimaan kieltä?
Onko käyttäjälle annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet palvelun
käyttämisestä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko vieraspysäköinnissä ilmennyt ongelmia?
Osaako aulapalveluhenkilöt opastaa vieraita pysäköinnissä?
Onko aulapalveluhenkilöillä yhtenäiset virka-asut?
Onko aulapalveluhenkilöt selkeästi tunnistettavissa?
Ovatko aulapalveluhenkilöt vartijoita?
Turvallisuuspalvelut
Onko kiinteistölle tehty riskikartoitus?
Onko kiinteistön riskikartoitus ajantasalla?
Onko tiloissa paikallisvartiointi?
Onko kohteessa erillinen valvomo?
Onko valvomo miehitetty 24/7?
Kuuluuko kohde piirivartioinnin piiriin?
Laaditaanko kohdekäynneistä raportit?
Toimitetaanko raportit omistajalle päivittäin?
Onko tiloissa sähköinen kulunvalvonta joka perustuu henkilökohtaisiin elektronisiin avaimiin?
Onko tiloissa kuvavalvontajärjestelmä?
Onko tiloissa automaattinen rikosilmoitusjärjestelmä?
Onko tiloissa automaattinen paloilmoitusjärjestelmä?
Ovatko kulunvalvontalaitteet toimintakuntoisia?
Onko valvonta- ja ilmoitusjärjestelmille laadittu huolto- ja tarkastusohjelmat?
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Onko henkilökuntaa ohjeistettu yksiselitteisesti valvontajärjestelmien huomioimisesta?
Ovatko valvontajärjestelmät aiheuttaneet virheellisiä hälytyksiä?
Onko lukituksesta ja valvonnasta vastaava henkilö nimetty?
Onko henkilörekisterilain säädökset otettu yksiselitteisesti huomioon?
Säilytetäänkö avaimia murtosuojatussa kaapissa?
Onko avainkirjanpidossa puutteita?
Voiko avainten merkinnöistä päätellä mihin tilaan ne käyvät?
Onko vartijoilla yhtenäiset virka-asut?
Ovatko vartijat selkeästi tunnistettavissa?
Onko tilojen käyttäjille annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet vartijointipalvelun käyttämisestä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko kaikilla vartijoilla voimassa oleva voimankäyttökoulutus?
Säilytetäänkö voimankäyttövälineitä asianmukaisesti?
Onko nimetty voimankäyttövälineistä vastaava henkilö?
Onko voimankäyttövälineet luetteloitu?
Onko voimankäyttövälineitä hukassa?
Tarkastetaanko voimankäyttövälineet säännöllisesti?
Ovatko kaikki vartijat selvillä voimankäyttövälineitä koskevista menettelyistä?
Ravintola- ja kokouspalvelut
Onko tiloissa henkilöstöravintola?
Toimittaako henkilöstöravintola cateringpalveluita yrityksen sisällä?
Toimittaako henkilöstöravintola kokoustarjoilupalveluita yrityksen sisällä?
Toimittaako henkilöstöravintola kahvilapalveluita yrityksen sisällä?
Toimittaako henkilöstöravintola mukaanmyyntipalveluita yrityksen sisällä?
Ruuhkautuuko henkilöstöravintola?
Onko ruoka loppunut kesken?
Supistuuko henkilöstöruokalan valikoima aikioloajan loppupuolella?
Onko henkilöstöruokalan valikoima sopimuksen mukainen?
Onko cateringpalveluiden valikoima sopimuksen mukainen?
Onko kokouspalveluiden valikoima sopimuksen mukainen?
Onko kahvilapalveluiden valikoima sopimuksen mukainen?
Onko mukaanmyyntipalveluiden valikoima sopimuksen mukainen?
Onko käytettävät raaka-aineet jäljitettävissä?
Tuntevatko palveluntuottajan työntekijät käyttämiensä koneiden ominaisuudet ja osaavat käyttää niitä?
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Saako palveluntuottajan työntekijöiltä neuvoja ja vinkkejä palvelun
käyttämisestä?
Ottaako palveluntuottaja ympäristötekijät huomioon valinnoissaan?
Onko palveluntuottajan henkilökunta ammattitaitoista?
Onko palveluntuottajan henkilökunta yhteistyökykyisiä?
onko käyttäjälle annettu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet palvelun
käyttämisestä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko viikottainen ruokalista nähtävissä helposti?
Onko ruokalista aina ajantasalla?
Selviääkö ruokalistasta valmistuksessa käytetyt ainesosat?
Onko ruokavalioiden sopivuus merkitty ruokalistaan?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla laktoositonta ruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla gluteenitonta ruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla kasvisruokaa?
Onko henkilöstöruokalassa aina tarjolla vähälaktoosista ruokaa?
Saako henkilöstöruokalasta tilattu omalle ruokavaliolle sopivaa ruokaa?
Onko palveluntuottajan omavalvonnassa ilmennyt puutteita?
Raportoiko palveluntuottaja sopimuksen mukaisesti tilaajalle?
Ovatko neuvottelutiloille luotu selkeä ja kaikkien tavoitettavissa oleva varausjärjestelmä?
Siivotaanko neuvottelutilat aina käytön jälkeen?
Toimivatko neuvottelutilojen tekniset laitteet moitteettomasti?
Onko neuvottelutiloissa saatavilla selkeät ohjeet laitteiden käytöstä?
Onko saatavissa opastusta laitteiden käyttöön tarvittaessa?
Onko neuvottelutiloista vastaava henkilö nimetty?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko tarjoilujen toimittamisen aikatauluissa ilmennyt ongelmia?
Onko tarjoilujen toimittamisen laadussa ilmennyt ongelmia?
Juoma- ja tavara-automaatit
Ovatko juoma-automaatit toimintakuntoisia?
Onko joku juomalaaduista loppunut automaatista?
Onko automaatin lämpötila säädetty oikein?
Onko automaattiin merkitty yhteystiedot, joihin ilmoittaa häiriöistä?
Onko palveluntuottajan omavalvonnassa havaittu puutteita?
Viherkasvit
Haittaavatko viherkasvit toimistolla kulkua?
Haittaavatko viherkasvit normaalia työskentelyä?
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Onko viherkasveille laadittu hoitosuunnitelma?
Onko viherkasveista aiheutunut allergisiareaktioita jollekin työntekijälle?
Kastellaanko viherkasvit säännöllisesti?
Onko viherkasveissa kuolleita lehtiä tai kasvin osia?
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Taulukko B.3: Rakennuksen ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito
Huoltokirjan täyttö ja ylläpito
Onko kiinteistölle laadittu huoltokirja?
Onko käytössä sähköinen huoltokirja?
Sisältääkö huoltokirja kaikkien huoltojen aikataulutukset?
Sisältääkö huoltokirja kaikkien siivoustehtävien aikataulutukset?
Sisältääkö huoltokirja korjauspäiväkirjan?
Sisältääkö huoltokirja kuittaamattomia työtehtäviä?
Onko huoltokirja ajantasalla?
Onko huoltokirjassa kuittauksia, joiden tekijöitä ei voi yksilöidä?
Onko ilmennyt huoltotöitä tai tarkastuksia, joita ei ole kuittauksesta huolimatta tehty?
Onko huoltokirjan käytöstä ohjeistettu huoltotyöntekijöitä selkeästi ja yksiselitteisesti?
Onko jokaisen kuittauksen ohessa aikamerkintä?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Tarkastukset ja kierrokset
Ovatko kaikki määräaikaiset palotarkastukset tehty?
Onko palotarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko palotarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset paloilmoitintarkastukset tehty?
Onko paloilmoitintarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko paloilmoitintarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset hissitarkastukset tehty?
Onko hissitarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko hissitarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset sähkötarkastukset tehty?
Onko sähkötarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko sähkötarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset paineastiatarkastukset tehty?
Onko paineastiatarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko paineastiatarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset öljysäiliötarkastukset tehty?
Onko öljysäiliötarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
Onko öljysäiliötarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Ovatko kaikki määräaikaiset väestönsuojatarkastukset tehty?
Onko väestönsuojatarkastuksesta laadittu pöytäkirja huoltokirjan liitteeksi?
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Onko väestönsuojatarkastuksesta ilmoitettu kiinteistön omistajan edustajalle?
Huoltokirjan mukainen kellarin tarkastuskierros on tehty ja havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen ullakon tarkastuskierros on tehty ja havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen julkisivujen tarkastuskierros on tehty ja havainnot
kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen vesikaton tarkastuskierros kellarissa on tehty ja havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen porrashuoneiden tarkastuskierros kellarissa on tehty
ja havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen yhteiskäytössä olevien pesutilojen tarkastuskierros
kellarissa on tehty ja havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Huoltokirjan mukainen ulkoalueiden tarkastuskierros kellarissa on tehty ja
havainnot kirjattu huoltokirjaan?
Tarvike- ja materiaalihankinnat
Onko tavanomaiset tarvike- ja materiaalihankinnat suoritettu kiinteistönhoitosopimusten mukaisesti?
Kuitataanko tavaralähetykset vastaanotetuiksi?
Tarkistetaanko lähetysten oikeellisuus ja laatu välittömästi lähetyksen saavuttua?
Onko tavanomaiset tarvike- ja materiaalihankinnoille varattu riittävä
vastaanotto- ja varastointitila?
Ulkopuolisten työsuoritukset
Onko kiinteistönhoitosopimuksessa määritelty ulkopuolisten töiden käyttö
yksiselitteisesti ja selkeästi?
Onko ulkopuolisten töiden teettämisestä laadittu selkeät ja yksiselitteiset ohjeet?
Onko ulkopuolisten töiden valvonnalle aina nimetty vastuuhenkilö?
Onko ulkopuolisten töiden avustamiselle aina nimetty vastuuhenkilö?
Onko ulkopuolisten töiden suorittajille aina nimetty yhteyshenkilö?
Hoidetaanko ulkopuolisten töiden raportointi järjestelmällisesti?
Kirjataanko ulkopuolisten tekemät työt aina huoltokirjaa?
Liputus ja lipun kunto
Liputetaanko kiinteistössä aina liputuspäivinä?
Nostetaanko lippu aina oikeaan aikaan?
Lasketaanko lippu aina oikeaan aikaan?
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Tarkastetaanko käytettävien lippujen kunto säännöllisesti?
Ovatko käytettävät liput aina ehjiä ja puhtaita?
Onko lipuille varattu kuiva säilytyspaikka?
Ovatko lipputangot puhtaita?
Ovien ja porttien avaaminen ja sulkeminen
Vaatiiko kiinteistössä kulkeminen avaimen/avainkortin?
Ovatko muut kuin pääovi lukittuina aina?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko ovien lukituskäytännöstä ohjeistettu työntekijöitä selkeästi ja yksiselitteisesti?
Järjestyksen yleisvalvonta
Onko kiinteistön järjestyksen valvonta toteutettu lain, asetusten, määräysten
ja järjsetyssääntöjen mukaisesti?
Onko kiinteistössä ilmennyt järjestyshäiriöitä?
Onko kiinteistöön asetettu järjestyksenvalvojia?
Yleiset huolto- ja korjaustyöt
Vaihdetaanko kiinteistössä palanut lamppu kahden päivän sisällä ilmoituksesta?
Onko kiinteistössä usein havaittavissa pienkorjauksen tarpeita
Hoidetaanko kiinteistössä pienkorjausta vaativat asiat kahden päivän sisällä
ilmoituksesta?
Onko palveluntuottaja nimennyt palvelusta vastaavan yhteyshenkilön?
Onko palveluntuottajan edustaja tavoitettavissa virka-aikaan?
Onko pienkorjaustarpeiden ilmoittamisesta ohjeistettu työntekijöitä selkeästi
ja yksiselitteisesti?
Onko suorituksia jäänyt kirjaamatta huoltokirjaan?
Löytyykö vikailmoituksia varten yhteystiedot ilmoitustaululta tai helposti
saavutettavasta paikasta?
Päivystys ja vikailmoitukset
Onko kiinteistössä järjestetty päivystys?
Onko päivystäjällä tarvittavat ohjeet?
Onko päivystäjällä tarvittavat valtuudet?
Onko päivystäjällä tarvittavat välineet?
Onko päivystäjällä tarvittavat ammattitaito?
Kiinteistön tilojen hoito
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Onko tiloissa sinne kuulumattomia tavaroita?
Ovatko kiinteistön kaikki kulkureitit vapaita?
Onko kiinteistön poistumistiet merkitty?
Toimivatko kiinteistön poistumistiemerkintöjen valot?
Onko tiloissa tilakohtaiset käyttöohjeet näkyvillä?
Haitallisten aineiden kartoitus
Onko kiinteistölle tehty haitta-ainekartoitus?
Onko kartoituksessa määritetyt toimenpiteet tehty?
Pohjarakenteet
Onko salaojakaivojen sorapesät tarkastettu vuoden sisällä?
Onko salaojapumppaamojen lietepesät tarkastettu vuoden sisällä?
Onko kaivojen rakenteiden kunto tarkistettu vuoden sisällä?
Onko kellaritiloissa ilmennyt kosteusvaurioita?
Onko perustuksissa ilmennyt kosteusvaurioita?
Toimivatko salaojaverkoston padotusventtiiilit häiriöittä?
Toimivatko salaojapumppaamojen hälytys- ja ohjauslaitteet?
Rakennusosat
Onko pilarikenkien kiinnitykset tarkistettu vuoden sisällä?
Onko sokkelipinnassa silminhavaittavia halkeamia?
Onko sokkelipinnassa silminhavaittavia lohkemia?
Onko sokkelipinnassa silminhavaittavia kosteusvärjäymiä?
Onko sokkelipinnassa silminhavaittavaa hometta?
Onko sokkelin vieressä 60cm sorastusta tai muu epäorgaaninen päällystys?
Roiskuuko sadevesi maasta sokkeliin?
Kasvaako sorastuksella kasveja?
Ovatko alapohjan tuuletusaukot vapaita esteistä
Ovatko tuuletusaukkojen ritilät puhtaita?
Onko perusmuurin ulkopuolisen kosteudenerityslevyn yläreunan liitos tiivis
ja ehjä?
Onko kaikki perusmuurissa havaitut vauriot korjattu?
Onko nämä korjausket kirjattu huoltokirjaan?
Onko alapohjan kunto tarkastettu kuluneen kahden vuoden sisällä?
Ovatko viemärin kannakkeet kunnossa?
Muodostuuko ilmatilan alaosassa vapaata vedenpintaa?
Onko ryömintatilassa sieniä tai hometta?
Ovatko lämpöeristeet vaurioituneet?
Onko tuulensuojalevyissä silminhavaittavia vaurioita?
Onko silminhavaittavia routavaurioita?
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Onko kaikki alapohjassa havaitut vauriot korjattu?
Onko väestönsuojassa sinne kuulumattomia tavaroita?
Onko väestönsuojan kulkureiteillä tavaroita?
Ovatko ilmanvaihtolaitteet suojahäkissä?
Onko ilmanvaihtolaitteiden suojahäkki ehjä?
Onko ilmanvaihtolaitteiden suojahäkki lukittu?
Onko väestönsuojan tiiveys tarkistettu kymmenen vuoden sisällä?
Onko väestönsuojalaitteiden toimivuus tarkistettu vuoden sisällä?
Onko muussa käytössä oleva väestönsuoja otettavissa väestön suojana
käyttöön alle 24 tunnissa?
Onko väestönsuojan tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös
Onko kiinteistön portaissa havaittu vaurioita?
Heiluvatko tai tärisevätkö portaat niitä kulkiessa?
Onko portaisiin asennettu kaide?
Onko kaide tukeva?
Onko portaiden tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös?
Onko kantavissa väliseinissä havaittavissa vaurioita?
Onko kantavissa väliseinissä havaittavissa halkeamia?
Onko kantavissa väliseinissä havaittavissa koloja?
Onko kantavat väliseinät tarkistettu viiden vuoden sisällä?
Onko kantavien väliseinien tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös?
Onko pilareissa havaittavissa vaurioita?
Onko pilareissa havaittavissa halkeamia?
Onko pilareissa havaittavissa koloja?
Ovatko pilarit tarkistettu viiden vuoden sisällä?
Onko pilarien tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös?
Onko palkeissa havaittavissa vaurioita?
Onko palkeissa havaittavissa halkeamia?
Onko palkeissa havaittavissa koloja?
Ovatko palkit tarkistettu viiden vuoden sisällä?
Onko palkkien tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös?
Onko laatoissa havaittavissa vaurioita?
Onko laatoissa havaittavissa halkeamia?
Onko laatoissa havaittavissa koloja?
Ovatko laatat tarkistettu viiden vuoden sisällä?
Onko laattojen tarkastuksissa havaitut virheet korjattu ja kirjattu ylös?
Onko ulkoseinissä rakenteen toimivuuden säilyttämistä heikentäviä vaurioita?
Onko ulkoseinissä turvallisuutta vaarantavia vaurioita?
Ovatko ulkoseinät puhtaat?
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Onko ulkoseinät tarkastettu vuoden sisällä?
Onko tarkastuksessa havaittu vaurioita?
Onko vauriot korjattu?
Onko betonijulkisivun kuntoarvio tehty viimeisen kymmenen vuoden sisällä?
Onko ulkoseinän saumoissa havaittavissa halkeamia?
Onko kiinteissä rikkinäisiä ikkunoita?
Onko ikkunoissa havaittu vuotoja?
Ovatko ikkunat puhtaat?
Ovatko ulko-ovet ehjät, tiiviit ja puhtaat?
Onko ulkoovien saranat, helat, ovipumput, sulkijat ja lukot puhdistettu ja
voideltu?
Ovatko ovet puhtaita?
Ovatko parvekelaatat puhtaita karikkeista ja irtoroskista?
Ovatko sadevesikourut puhtaita karikkeista ja irtoroskista?
Esiintyykö katoksilla silmämääräisesti havaittavia vuotokohtia tai vaurioita?
Ovatko ulkoseinän tikkaat turvalliset käyttää?
Esiintyykö vesikatteessa silmämääräisesti havaittavia vuotoja tai vaurioita?
Kinostuuko ilmastointisäleikön eteen talvisin lunta?
Muodostuuko räystäisiin talvisin jäätä?
Onko kattokaivoissa, sadevesikouruissa tai syöksytorvissa toimintaa
häiritsevästi karikkeita tai muita roskia?
Ovatko kattoikkunat tiiviit, ehjät ja puhtaat?
Onko kattokonehuoneen rakennusosien toimivuus tarkistettu vuoden sisällä?
Toimivatko sisäovet moitteetta?
Onko väliseinissä havaittavissa repeämiä, lohkeemia tai halkemia?
Onko korokelattian lattialevyt tiiviisti kiinni kiinni alustassaan?
Ovatko hormit, kanavat, ja tulisijat nuohottu määräysten mukaisesti?
Onko kiinteistön seinien sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai
muita virheitä?
Onko kiinteistön kattojen sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai
muita virheitä?
Onko kiinteistön lattioiden sisäpinnossa havaittavissa halkeamia, tahroja tai
muita virheitä?
Onko kiinteistön kiinteissä kalusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai
muita virheitä?
Onko kiinteistön kiinteissä LVIS-varusteissa havaittavissa halkeamia, tahroja
tai muita virheitä?
Onko hissin ylläpito toteutettu määräysten mukaisesti?
Onko kiinteistön liukuportaissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita
virheitä?
Onko kiinteistön liukuportaat huollettu huolto-ohjelman mukaisesti?
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Onko kiinteistön nosto-ovissa havaittavissa halkeamia, tahroja tai muita virheitä?
Onko kiinteistön nosto-ovet huollettu huolto-ohjelman mukaisesti?
LVI-järjestelmien yleiset tehtävät
Ovatko kiinteistön LVI-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet käytettävissä ja
helposti löydettävissä?
Ovatko kiinteistön kulutusmittarit luettu asianmukaisesti?
Onko kiinteistön sisälämpötila kaikissa osissa halutun mukainen?
Ovatko kiinteistön lämpöolosuhteet helposti säädettävissä ?
Onko lämmityslaitteistolle laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma?
Lämmitysjärjestelmät
Onko kiinteistön sisälämpötila kaikissa osissa halutun mukainen?
Ovatko kiinteistön lämpöolosuhteet helposti säädettävissä ?
Onko lämmityslaitteistolle laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma?
Vesi- ja viemäröintijärjestelmät
Täyttävätkö käyttöveden ominaisuudet laatuvaatimukset?
Voiko kiinteistöstä päästä haitallisia aineita jätevesien mukana
viemäriverkkoon?
Onko vesi- ja viemärijärjestelmille laadittu huoltosuunnitelma tai huoltoohjelma?
Onko lämmin käyttövesi käyttöpisteessa yli 50 asteista, mutta alle 65 asteista?
Ilmeneeko käyttövedessä maku-, haju- tai värivirheitä?
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät
Onko ilmanvaihtolaitteistolle laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma?
Toimiiko ilmanvaihtojärjestelmä tarkoituksenmukaisesti?
Onko sisäilmassa hajuvirheitä?
Onko ilmanvaihto riittävää?
Kylmätekniset järjestelmät
Onko kylmälaitteistolle laadittu huoltosuunnitelma tai huolto-ohjelma?
Toimiiko kylmälaitteisto tarkoituksenmukaisesti?
Onko toimitilojen sisälämpötila tarkoituksen mukainen ympäri vuoden?
Onko sosiaalitiloissa riittävästi kylmäsäilytystilaa?
Palontorjuntajärjestelmät
Onko kiinteistössä kiinteä palontorjuntajärjestelmä?
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Onko palontorjuntaja ja -hälytyslaitteistolle laadittu huolto-ohje viranomaismääräysten mukaisesti?
Onko laitteistolle nimetty hoitajat ja pidetäänkö huolloista j atarkastuksista
kirjaa?
Onko tarkastustodistukset helposti saatavilla?
Onko laitteisto asetusten ja määräysten mukainen?
Onko tiloissa riittävästi alkusammutuskalustoa?
Onko tiloissa alkusammutuskalustoa, joissa on määräaikaistarkastus suorittamatta?
Onko sisäpalopostien ja alkusammutuskaluston edusta vapaana?
Onko hälytysyhteyden kokeilusta korkeitaan kuukausi?
Muut LVI-järjestelmät
Ovatko savunpoistojärjestelmät toimintakuntoisia?
Onko savunpoistojärjestelmän testaamisesta kulunut korkeintaan kuusi kuukautta?
Onko muille tiloissa käytössä oleville LVI-järjestelmille laadittu huoltoohjelma?
Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät
Onko pistorasioita suojaavat vikavirtasuojat testattu?
Ovatko yksinomaan tiettyä tarkoitusta varten olevat pistorasiat merkitty selkeästi?
Onko pistorasioita riittävästi oikeissa paikoissa (tiloissa ei ole tarvetta irrallisille jatkojohdoille tai haaroittimille)?
Onko tiloissa rikkinäisiä sähkökalusteita?
Onko tiloissa rikkinäisiä valaisimia?
Onko tiloissa selkeitä hämäriä kohteita?
Onko poistumisvalojärjestelmälle nimetty vastuuhenkilö ja laadittu
kunnossapito-ohjelma?
Sähkötekniset tietojärjestelmät
Onko puhelinjärjestelmän käyttö turvallista, puheen siirto ja toisto hyvää ja
häiriötöntä?
Täyttääkö viestintäjärjestelmät Viestintämarkkinalain 128 §:n 12-kohtaisen
listan vaatimukset?
Onko järjestelmien dokumentointi ajantasaista ja selkeää?
Toimivatko kiinteistön merkinantojärjestelmät luotettavasti ja turvallisesti?
Toimivatko kiinteistön turvallisuusjärjestelmät myös sähkökatkon aikana?
Aiheuttaako palonilmoitinjärjestelmä vääriä hälytyksiä?
Antaako palonilmoitinjärjestelmä ilmoituksen palosta aikaisessa vaiheessa?
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Onko palonilmoitinjärjestelmälle nimetty tukesin rekisteröimä hoitaja ja
hänelle varahenkilö?
Toimiiko kiinteistön tiedonsiirto luotettavasti ja virheettömästi?
Onko yleiskaapelointijärjestelmän tietojen kirjaus ajan tasalla?
Pääsevätkö palveluja toimittavien teleyritysten ja teleurakoitsijoiden edustajat helposti talojakamoon?
Onko kiinteistöissä olevissa muissa automaatiojärjestelmissä esiintynyt toimintahäiriöitä?
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Taulukko B.4: Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito
Tilaajan velvollisuudet
Onko tilaaja määrittänyt ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon tavoitteet
hoitoluokilla?
Onko tilaaja kartoittanut ennen tarjouspyyntöä kattavasti nykytilanteen?
Onko palvelun tarjoajalle varattu mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen
tarjouksen jättämistä?
Onko tarjouspyynnössä ollut puutteita?
Palvelun tarjoajan velvollisuudet
Kirjataanko piha-alueen hoito ja kunnossapitotyöt poikkeuksetta kiinteistön
huoltokirjaan?
Onko tarjousasiakirjoissa puutteita?
Nurmikot
Onko A1 luokan nurmikossa mitään huomautettavaa?
Korjataanko A2 luokan nurmikolle tulevat vauriot viivästyksettä?
Onko A3 luokan nurmikon yleisilme yhtenäinen?
Onko A1 tai A2 nurmikolla talven jäljiltä hiekoitushiekkaa?
Onko A1 tai A2 nurmikolla talven jäljiltä vaurioita?
Onko A3 luokan nurmikolla hoitoa tai kasvua häiritsevää kasvijätettä?
Onko nurmikolla roskia?
Onko A1 ja A2 nurmikoille tehty maaperäanalyysi lannoitus- ja kalkitussuunnitelmia varten?
Onko leikkuu jälki huolellista ja tasaista?
Onko nurmikkoa ympäröivillä alueilla nurmenleikkausjätettä?
Ovatko nurmikolla kasvava muu kasvillisuus tai siihen kuuluvat muut rakenteet vaurioituneet ruohonleikkaamisen takia?
Onko A1 nurmikon pituus 40-70mm, eikä nurmikolla ole leikkausjätettä?
Onko A2 nurmikon pituus 40-120mm, eikä nurmikolla ole kasvua haittaavaa
leikkausjätettä?
Onko A3 nurmikon pituus 40-250mm, eikä leikkausjäte oleellisesti rumenna
alueen yleisilmettä?
Ilmeneekö A1 nurmikolla kuivumisen merkkejä?
Puut
Onko A1 puissa runko tai juurivesoja?
Onko A2 puissa edellisen kasvukauden juuri- tai runkovesoja?
Onko puissa nuutumisen merkkejä?
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Pensaat ja köynnökset, perannat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, ryhmäkasvit
Onko A1 istutusalueilla kasvijätettä?
Onko A1 tai A2 istutusalueilla selviä aukkoja?
Onko A1 istutusalueilla kuolleita kasveja
Ovatko istutusalueiden rajaukset suunnitelmien mukaisia?
Onko istutusalueilla roskia?
Käytetäänkö alueella kemiallisia rikkakasvin torjuntakeinoja?
Viherrakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset
Ovatko ympäristönhoitokoneet meluisia?
Ovatko ympäristönhoitokoneet ehjiä ja yleisilmeeltään siistejä?
Onko ympäristönhoitokoneille varattu erillinen huolto- ja tankkausalue, jossa
on kiinnitetty huomiota ympäristöhaittojen ehkäisyyn?
Päällysteet
Onko kiinteistön alueella epäsiistejä päällysterakenteita?
Onko kiinteistön alueella vaaraa aiheuttavia päällysrakenteita?
Onko liukkauden torjuntasuunnitelma tehty?
Pysyvätkä A1 ja A2 hoitoluokan päällystealueet jatkuvankin lumisateen aikana kulkukelpoisina?
Onko A1 hoitoluokan alueilla roskia?
Ovatko päällysteidenhoitokoneet meluisia?
Ovatko päällysteidenhoitokoneet ehjiä ja yleisilmeeltään siistejä?
Onko päällysteidenhoitokoneille varattu erillinen huolto- ja tankkausalue, jossa on kiinnitetty huomiota ympäristöhaittojen ehkäisyyn?
Onko päällysteessä vettä kerääviä kuoppia?
Aiheuttavatko käytettävät pölynsidonta- ja jäänsulatusaineet haittaa
ympäristölle?
Ajautuuko päällysteiden putsaamisesta aiheutuva pöly hengitysilmaan?
Aidat, portit, puomit, kaiteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Talovarusteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
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Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Talo-opasteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Urheilu- ja leikkikenttävarusteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ovatko kaikki leikkikenttävarusteet hyväksyttyjä käyttötarkoitukseen?
Liikennealueiden varusteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Valaistusrakenteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ulkokalusteet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Alevaraston hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset
Aiheutuuko aluehoidosta haittaa ympäristölle?
Ovatko alueenhoitokoneet meluisia?
Ovatko alueenhoitokoneet ehjiä ja yleisilmeeltään siistejä?
Onko alueenhoitokoneille varattu erillinen huolto- ja tankkausalue, jossa on
kiinnitetty huomiota ympäristöhaittojen ehkäisyyn?
Ovatko pesuun käytettevät aineen haitallisia ympäristölle?
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Tukimuurit
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ovatko tukimuurit suunnitelman mukaisia?
Avo-ojat, maassa olevat vesikourut ja sadevesikaivot
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Onko kaikissa kaivoissa kansi ehjä ja paikoillaan?
Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ajoluiskat ja lastauslaiturit
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ulkorakennukset
Ovatko rakenteet siistejä?
Onko rakenteissa tai toiminnoissa havaittavissa turvallisuutta vaarantavia
tekijöitä?
Ovatko rakenteet ehjiä ja kaikilta osin toimintakuntoisia?
Ulkopuolisten
rakenteiden
ympäristövaikutukset

hoidon

ja

kunnossapidon
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Aiheutuuko ulkopuolisten rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta haittaa
ympäristölle?

LIITE B. RYL2009 LAATUVAATIMUKSET KYSYMYKSINÄ
Taulukko B.5: Siivouspalvelut
Siivouspalvelut
Ovatko vaihtomatot puhtaita ja ehjiä?
Onko jostakin vessasta saippua loppu?
Onko jostakin vessasta käsipyyhkeet loppu?
Onko jostakin vessata vessapaperi loppu?
Onko jonkin vessan yleisilme epäsiisti?
Onko toimiston yleisilme epäsiisti?
Onko jossakin havaittavissa pölyä?
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Taulukko B.6: jätehuolto
Jätehuollon järjestäminen ja toteuttaminen
Onko jätehuolto toteutettu kiinteistön käytön ja jätteen määrän perusteella?
Onko jätehuolto toteutettu turvallisesti?
Jätteiden erilliskeräys
Täyttävätkö jätteiden keräys ja lajittelu kunnallisten jätehuoltomääräysten
vaatimukset?
Keräysvälineiden sijoitus
Ovatko keräysvälineet kaikkien kiinteistössä työskentelevien helposti saavutettavissa?
Ovatko keräysvälineet palveluntuottajan helposti ja turvallisesti tyhjennettävissä?
Pääsevätkö jäteautot esteettömästi ja turvallisesti kiinteästi sijoitettujen
keräimien välittömään läheisyyteen?
Onko keräysvälineiden sijoittelussa otettu huomioon rakennusviranomaisten
ja pelastustoimen ohjeistus?
Onko keräysvälineet suojattu näköestein?
Jätetilat
Aiheutuuko jätetilasta hajuhaittoja?
Aiheuttavatko keräysastioiden siirrot vaurioita jätehuoneen rakenteisiin?
Onko jätetilan sisäänkäynti esteetön?
Onko jätetilan sisäänkäynti kynnyksetön?
Onko jätetilan sisäänkäynti portaaton?
Onko jätetilassa riittävän valoisaa?
Onko jätetilassa erillinen ilmanvaihto?
Pääseekö jätetiloihin eläimiä?
Käytetäänkö jätetilaa muuna varastona?
Onko jätetilassa vesipiste ja lattiakaivo?
Keräysvälineet
Aiheuttavatko keräysvälineet hajuhaittoja?
Onko keräysvälineitä riittävä määrä?
Ovatko keräysvälineet ehjiä?
Ovatko kaikkien keräysvälineiden kansi suljettavissa?
Ilmeneekö keräysvälineen tarrasta keräysvälineen käyttötarkoitus ja kyseisen
jätelajin?
Onko keräysvälineeseen merkitty sitä tyhjentävän tahon yhteystiedot?
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Onko keräysvälineiden värit valittu kerättävien jätelajien mukaan?
Kulkuväylät
Mahdollistaako kulkuväylien kantavuudet täysien roska-autojen liikenteen?
Ovatko kulkuväylät riittävän kovapintaisia?
Ovatko kulkuväylät riittävän tasaisia?
Onko kulkuväylillä riittävä valaistus?
Onko siirtoväylillä kynnyksiä?
Onko siirtoväylillä portaita?
Onko siirtoväylillä muita esteitä?
Turvallisuus
Onko jätetilan ja rakennuksen välillä riittävä turvaetäisyys tai jätetila paloosoitu?
Pääseekö jätteisiin asiattomat käsiksi?
Voiko olosuhteet ja keräysastioiden siirtäminen aiheuttaa tyhjentäjälle turvallisuusriskin ?
Opastus
Onko kiinteistön käyttäjille tiedoitettu kattavasti jätehuollon toimintaperiaatteista?
Onko jätteenkeräysastioiden läheisyydessä selkeät ja näkyvät ohjeet lajittelusta?

Liite C

Sähköposti
Aihe: Toimistokiinteistöjen ylläpidon yleinen laatuauditointikysely
Terve,
Olen lähettämässä sinulle diplomityöhöni liittyvää webropol-kyselyä. Kyseessä on lyhyt monivalintakysely ja siihen vastaamiseen menee arviolta kolmesta neljään minuuttia. Kyselystä saatavat vastaukset ovat kuitenkin oleellisessa osassa diplomityötäni, joten toivon että ehdit vastaamaan.
Tämä kysely on osa Ramboll Finland Oy;n toimeksiannosta Aalto-yliopiston
kiinteistötalouden koulutusohjelmaan tehtävää diplomityötä. Diplomityön
tarkoituksena on tutkia kiinteistöpalveluiden yleisiin laatuvaatimuksiin (Kiinteistö RYL 2009) perustuvaa laatumittaristoa.
Kyselyn tavoitteena on selvittää tutkimuksessa tehdyn tilajaon keskinäinen
tärkeysjärjestys. Lisäksi kyselyllä pyritään kartoittamaan kiinteistönhoidon
ja -ylläpidon parissa työskentelevien asiantuntijoiden mielipiteitä, kokemuksia ja visioita laadunhallinnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyssä saatuja tietoja käsitellään siten, ettei vastauksista käy ilmi vastauksen antajaa.
Toivoisin, että vastaat kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään
torstaihin 22.10.2015 kello 16.00 mennessä.
Ystävällisin terveisin;
Mika Tarhala
045 633 8069
Ramboll Finland Oy /
Aalto-yliopiston opiskelija
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