
 

 

 

 

 

ASUKASKUUNTELU™-TUTKIMUS 
ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. 
YMMÄRRÄ SITÄ. 



 

 

Uusi palvelu taloyhtiön 
asukaslähtöiseen johtamiseen. 

TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! 
 

Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista ja tietoa. Se on tekniikasta, taloudesta ja 
kiinteistön arvosta huolehtimista, mutta ennen kaikkea huolenpitoa hyvästä asu- 
misen arjesta. Ilman riittävää ymmärrystä asukkaiden ja osakkaiden odotuksista 
tehtävä voi olla haastava. 

 

ASUKASKUUNTELU™ on ratkaisu taloyhtiön asukaslähtöisen johtamisen haasteisiin.  
 

Nykyaikaisella, helposti toteutettavalla ja räätälöitävällä asukaskyselyllä hankitaan 
oleellista täsmätietoa päätöksenteon tueksi sekä samalla rakennetaan taloyh- 
tiöön uudenlaista avointa toimintakulttuuria. 

 

Seuraavilla sivuilla kerromme  tarkemmin ASUKASKUUNTELU™-palvelusta. 
 
 

Sisällysluettelo: 
ASUKASKUUNTELU™ pähkinänkuoressa ......................................................................... 5 
ASUKASKUUNTELU™-tutkimuksen sisältö ...................................................................... 7 
ASUKASKUUNTELU™-tutkimuksen toteutus vaiheittain ................................................ 9 
ASUKASKUUNTELU™-tutkimuksen hyödyt ................................................................... 11 
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Palautteen avulla toiminnan 
kehittäminen on aina helpompaa. 
Myös taloyhtiössä. 

ASUKASKUUNTELU™  PÄHKINÄNKUORESSA 
 

Täysin uusi tapa mitata asukaskokemusta taloyhtiössä. 
 

Nykyaikaisella asukaskyselyllä hankitaan täsmätietoa asukkaiden kokemuksista 
ja odotuksista hallituksen päätöksenteon tueksi. 

 

Myös räätälöintimahdollisuus: hallitus voi lisätä tutkimukseen omia kysymyk- 
siään. 

 

Monikanavainen vastaaminen ja aktiivinen tiedotus auttavat varmistamaan 
hyvät vastausprosentit. 

 

Standardoitu kyselylomake mahdollistaa tulosten vertailun muihin taloyhtiöihin. 
 

Soveltuu kaikille taloyhtiöille, joissa on yli 15 huoneistoa. 
 

Erittäin helppo toteutus. 
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ASUKASKUUNTELU™-TUTKIMUKSEN   SISÄLTÖ 
 

1. Asukaskokemusta mitataan vakiokysymyksillä. 

Standardoidut ASUKASKUUNTELU™-vakiokysymykset mittaavat asukaskokemusta 
nykyaikaisella tavalla. 

Tiivis noin 15 kysymyksen kysymyspatteristo mittaa asukaskokemuksen 
rakentumisen kannalta oleellisia kolmea pääteemaa: 1) Kiinteistö/rakennukset, 
2) Yhteisöllisyys, ja 3) Taloyhtiön hallinto ja palvelut. 

Vakiokysymyksiin saadaan ainutlaatuinen ASUKASKUUNTELU™-vertailu: taloyhtiön 
omia tuloksia päästään vertaamaan muihin taloyhtiöihin. 

 

2. Strategiakysymykset selvittävät osakkaiden tahtotilaa 

Osakkailta kysytään tarkentavat lisäkysymykset korjaustoiminnan periaatteista. 

Strategiakysymysten vastaukset ovat erityisen hyödyllisiä taloyhtiön johdolle: 

millaisin panostuksin osakkaat yhtiötä haluavat kehittää. 
 

3. Avokysymykset 

Avokenttäkysymyksissä asukkaat kertovat omia kehitysehdotuksiaan eri teemoista. 

Usein juuri avovastaukset ovat asukaskyselyn parasta antia: konkreettisia 

kehitysehdotuksia ja palautetta oman taloyhtiön asioista. 
 

 

Vihdoinkin kyselytutkimus, 
johon on innostavaa vastata! 

4. Taloyhtiön omat kysymykset mahdollistavat räätälöinnin ASUKASKUUNTELU™-

tutkimuksessa taloyhtiöllä on myös mahdollisuus lisätä kyselyyn omia 

kysymyksiä.* 

Hallituksen omat lisäkysymykset tarjoavat mahdollisuuden selvittää asukkaiden 
ja osakkaiden mielipiteen taloyhtiölle ajankohtaisia teemoista. 

 
* Räätälöity kysely tilattavissa isännöitsijältäsi Kirkkonummen Huolto Oy:n kautta 
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ASUKASKUUNTELU™-TUTKIMUKSEN TOTEUTUS VAIHEITTAIN 
 

Miten tutkimukseen vastataan? 

Vastaaminen on tehty asukkaille mahdollisimman helpoksi. Tutkimukseen voi 
vastata kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 

1. Sähköisesti tietokoneella, tabletilla tai puhelimella (vastausohjeet 
huoneistoihin jaetussa lomakkeessa). 

2. Paperilomakkeella palauttamalla vastauslomakkeen postitse (postimaksu 
valmiiksi maksettu). 

 

Miten tutkimuksesta tiedotetaan? 

Kaikkiin huoneistoihin jaetaan vastauslomake esim. huoltoyhtiön toimesta. 
Muualla asuville osakkaille kysely postitetaan kirjeitse. 

Taloyhtiön ilmoitustauluille kiinnitetään tutkimuksesta kertovat mainokset 
vastausajaksi. 

Vastaajia muistutetaan vastausajan puolivälissä. Tyypillisesti 

isännöintiyritys koordinoi kyselytiedottamisen. 
 

 

Asukaskyselyjen 
toteuttaminen ei ole 

Miten tulokset raportoidaan? 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan hallitukselle ja isännöitsijälle selkeällä 
graafisella tulosraportilla. 

 

Kuinka paljon toteutukseen tarvitaan aikaa? 

Tutkimuksen vastausaika on 3 viikkoa. Tulokset raportoidaan 2 viikkoa 
vastausajan päättymisen jälkeen. 

koskaan  ollut näin helppoa! * Räätälöity kysely tilattavissa isännöitsijältäsi Kirkkonummen Huolto Oy:n kautta 
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Varmista oikea 
suunta taloyhtiölle! 
Asukkaita 
ymmärtäen. 

ASUKASKUUNTELU™-TUTKIMUKSEN   HYÖDYT 
 

1. Toimii tärkeänä työkaluna hallitukselle päätöksenteon valmistelussa: mihin 
suuntaan asukkaat toivovat yhtiötä kehitettävän. 

 

2. Auttaa rakentamaan taloyhtiöön uudenlaista avointa toimintakulttuuria: 
kaikilla mahdollisuus vaikuttaa. 

 

3. Aktivoi asukkaita osallistumaan taloyhtiön kehittämiseen. 
 

4. Ainutlaatuinen ASUKASKUUNTELU™-vertailu: taloyhtiön omia tuloksia pääsee 
vertaamaan muiden taloyhtiöiden tuloksiin.* 

 

5. Säännöllisesti toteutettuna toimii taloyhtiön johdolle tärkeänä oman toiminnan 
mittarina, jonka avulla voidaan seurata asukaskokemuksen kehittymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Tulosvertailut tehdään keskiarvotasolla suhteessa koko maan ja oman alueen tuloksiin. 
Taloyhtiökohtaisia tuloksia ei koskaan luovuteta muulle kuin tilaajalle. 
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Haluatko taloyhtiölle 
ASUKASKUUNTELU™- 
tutkimuksen? 

ASUKASKUUNTELU™ on tilattavissa 
Kirkkonummen Huolto Oy:n kautta 
ottamalla yhteyttä isännöitsijääsi tai 
osoitteesta www.goodhouse.fi 

 
 

   Yhteistyössä: 

Good House Oy 
Ilmeentie 3 
02140 Espoo 
info@goodhouse.fi 

 
 

http://www.goodhouse.fi/
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