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As Oy sijoituksen 
kulmakivet 
• Ostotilanne
• Toimintakyky
• Yhteinen päämäärä



Ostotilanne



Meidän kupla?
• Rakentaminen on liian kallista
• Vanhan asunnon hinta on liian kova
• Rahaa ei saa omistamiseen
• Rahat ei riitä asumiseen



ISÄNNÖINTILIITTO EDISTÄÄ 
TEHOKKAASTI JÄSENTENSÄ 
ETUJA.





Toimintakyky



Roolit on sekaisin
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Taloyhtiömme hallitus toimii asukkaiden
ja osakkaiden edun mukaisesti

Taloyhtiössämme ei salailla asioita

Saan riittävästi tietoa taloyhtiömme
asioista

Asukkaiden ja osakkaiden mielipiteitä
kuunnellaan riittävän hyvin asioita

valmisteltaessa ja niistä päätettäessä

Taloyhtiömme hallituksen toiminta on
avointa ja läpinäkyvää

Asukkaat

Hallituksen
jäsenet

1=Hyvin paljon eri mieltä - 5=Hyvin paljon samaa mieltä



Hallituksen rooli

• Aivan keskiössä
• Omistajien näkemyksen ilmentymä
• Osaamista ei tarvita
• Nuorennusleikkaus
• Ehdotukset jäsenistä etukäteen
• Strategia / visio: ”jos johtamisen tueksi ei ole oikeita mittareita ja lukuja, se on 

mielivaltaa”
• Isännöitsijä tarvitsee tukea



Isännöinnin merkitys
kasvaa voimakkaasti

”Hyvä isännöinti kannattaa”

Palvelut 
erikoistuvat

Asiakaskokemus 
korostuu

Osaaminen 
uudistuu

Digitaalisuus 
voimistuu



3,60

3,58

3,45

3,44

3,40

3,37

3,32

3,29

3,28

3,18

3,22

3,21

3,11

3,05

3,58

3,50

3,44

3,43

3,38

3,32

3,28

3,27

3,26

3,19

3,18

3,14

3,12

3,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

asiantunteva

rehellinen

taloyhtiön tarpeet huomioon ottava

luottamuksen arvoinen

tunnettu

helposti lähestyttävä

hyvin palveleva

kokonaisuuksien näkijä

asukkaiden tarpeet huomioon ottava

asiakaslähtöinen

arvostettu

aikaansaava

asunto-omaisuuden arvon kehittäjä

aktiivinen

ka.

Väittämien sopivuus isännöintialaan 2011 ja 2013

2011 (n=1148)

2013 (n=1000)

n=kaikki vastaajat


Taul1

		Väittämien sopivuus isännöintialaan

				

				2011 (n=1148)		2013 (n=1000)

		asiantunteva		3.60		3.58

		rehellinen		3.58		3.50

		taloyhtiön tarpeet huomioon ottava		3.45		3.44

		luottamuksen arvoinen		3.44		3.43

		tunnettu		3.40		3.38

		helposti lähestyttävä		3.37		3.32

		hyvin palveleva		3.32		3.28

		kokonaisuuksien näkijä		3.29		3.27

		asukkaiden tarpeet huomioon ottava		3.28		3.26

		asiakaslähtöinen		3.18		3.19

		arvostettu		3.22		3.18

		aikaansaava		3.21		3.14

		asunto-omaisuuden arvon kehittäjä		3.11		3.12

		aktiivinen		3.05		3.00

		Väittämien sopivuus isännöintialaan

				

				2011 (n=1148)		2013 (n=1000)

		asiakaslähtöinen		3.18		3.19

		asiantunteva		3.60		3.58

		hyvin palveleva		3.32		3.28

		rehellinen		3.58		3.50

		aktiivinen		3.05		3.00

		luottamuksen arvoinen		3.44		3.43

		arvostettu		3.22		3.18

		tunnettu		3.40		3.38

		helposti lähestyttävä		3.37		3.32

		taloyhtiön tarpeet huomioon ottava		3.45		3.44

		asukkaiden tarpeet huomioon ottava		3.28		3.26

		kokonaisuuksien näkijä		3.29		3.27

		aikaansaava		3.21		3.14

		asunto-omaisuuden arvon kehittäjä		3.11		3.12





Taul2





Taul3





KT2(2os)sin-pun



Väittämien sopivuus isännöintialaan 2011 ja 2013

2011 (n=1148)	

asiantunteva	rehellinen	taloyhtiön tarpeet huomioon ottava	luottamuksen arvoinen	tunnettu	helposti lähestyttävä	hyvin palveleva	kokonaisuuksien näkijä	asukkaiden tarpeet huomioon ottava	asiakaslähtöinen	arvostettu	aikaansaava	asunto-omaisuuden arvon kehittäjä	aktiivinen	3.6036585365853662	3.5775261324041812	3.4547038327526129	3.4442508710801389	3.4041811846689889	3.3745644599303142	3.3240418118466901	3.2935540069686411	3.275261324041812	3.1777003484320558	3.2221254	35540069	3.2073170731707319	3.1097560975609762	3.0452961672473871	2013 (n=1000)	

asiantunteva	rehellinen	taloyhtiön tarpeet huomioon ottava	luottamuksen arvoinen	tunnettu	helposti lähestyttävä	hyvin palveleva	kokonaisuuksien näkijä	asukkaiden tarpeet huomioon 	ottava	asiakaslähtöinen	arvostettu	aikaansaava	asunto-omaisuuden arvon kehittäjä	aktiivinen	3.581	3.5030000000000001	3.4369999999999998	3.4340000000000002	3.375	3.3210000000000002	3.282	3.2669999999999999	3.26	3.1859999999999999	3.1829999999999998	3.1440000000000001	3.1230000000000002	2.9980000000000002	

ka.









Isännöinnin kehitys

Isännöitsijä

Talous-
hallinto

Asiakas-
palvelu

Tekninen-
palvelu

Asukas-
viestintä

Kiinteistö-
johtaminen

Hankinnat



Yhteinen tahtotila

Terve 
liike-
toiminta
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työntekijä-
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Asiakas-
kokemus



Yhteinen päämäärä



Taloyhtiön päätös



Taloyhtiön päätös
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Omistajien 
näkemys



Asiakas

Mummeli4: ”Entäs me osakkaat? Klikki hallituksen ja isännöitsijän välillä pitäisi 
purkaa ja yhteistyö ulottaa myös osakkaisiin”



• Työkalu säännöllisiin 
taloyhtiökyselyihin

• Ohjaa hallitusta oikeisiin asioihin
• Uutta: Mittaa isännöinnin 

asiakastyytyväisyyttä
• Antaa isännöinnille arvokasta 

asiakastietoa
• Parantaa isännöinnin mainetta

UUDISTUNUT 
PALVELU!

Talokysely.fi –
Isännöinnin 
laatumittari



tero.heikkila@isannointiliitto.fi
@teroheikkila

www.isannointiliitto.fi
@isannointiliitt

KIITOS!

TERO HEIKKILÄ
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