
Asukastyytyväisyyskysely
helmikuu 2018

Tulokset



Tutkimuksen tavoite

• Selvittää Helsingin HASOn asukkaiden tyytyväisyyttä 
isännöintipalveluihin, huolto- ja korjauspalveluihin sekä 
siivouspalveluihin

• Kartoittaa asukkaiden kokonaistyytyväisyyttä oman yhtiön 
toimintaan ja palveluihin, nykyiseen asuntoon sekä omaan 
asuinalueeseen.

• Selvittää tuloksissa tapahtuvia muutoksia vertailemalla 
tuloksia soveltuvin osin edellisten vuosien vastaaviin 
tutkimuksiin.



Kohdejoukko, otanta, 
tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu

• Tutkimuksen kohdejoukkona on Helsingin Asumisoikeus Oy:n taloudet 
(talouksien ”päämiehet”). Yhteystiedot tulivat Helsingin asumisoikeus Oy:n 
asukasrekisteristä, josta poimittiin satunnaispoiminnalla yhteensä 1000 
taloutta eli 25 % kaikista HASO-talouksista..

• Tutkimusmenetelmänä oli kirjelomakekysely. Vastaajilla oli myös 
vaihtoehtoisesti mahdollisuus vastata tutkimukseen internet-lomakkeella. 

• Tutkimuslomakkeet lähetettiin 27.2.2018 ja vastaajia pyydettiin vastaamaan 
tutkimukseen 16.3.2018 mennessä. Lisäksi tutkimus oli tiedonkeruuaikana 
avoinna kaikille asukkaille internetissä 27.2. - 21.3.2018

• Tiedonkeruu päättyi 21.3.2018, johon mennessä tutkimukseen kutsutuista 
oli vastannut yhteensä 380 vastaajaa, jotka edustavat noin 10 prosenttia 
HASOn kokonaisasuntomäärästä. Heistä 292 vastasi paperilomakkeella ja 88 
internet-lomakkeella. Siten yhteensä 38 % tutkimukseen kutsutuista vastasi 
kyselyyn. Lisäksi avoimen linkin kautta tutkimukseen vastasi 258 vastaajaa. 



Raportointi

• Tutkimuksen tulokset esitetään tässä raportissa graafisesti 
tutkimukseen kutsuttujen vastaajien osalta sekä verrattuna 
soveltuvin osin avoimella linkillä vastanneiden tulokseen.

• Tutkimukseen kutsuttujen vastaajien tuloksia on soveltuvin 
osin verrattu vuoden 2016 tutkimuksen tuloksiin.

• Osassa osioita on verrattu kutsuttujen osallistujien ja avoimen 
linkin kautta osallistuneiden vastauksia. Tällöin oranssilla on 
kutsuttujen osallistujien ja harmaalla avoimen linkin kautta 
osallistuneiden vastaukset.

• Kyselyn toteutti Feelback Group.



Yleistä tuloksista
(kutsutut vastaajat)

• Isännöitsijätoimisto sai parhaimmat pisteet palvelusta vastike- ja muissa 
maksuasioissa (keskiarvo 3,84) sekä henkilökunnan asiantuntemuksesta ja 
ammattitaidosta (3,70). Eniten parannettavaa on vasteajoissa, jotka liittyvät 
isännöitsijöiden tavoitettavuuteen ja toiminnan nopeuteen (2,89).

• Huoltoyhtiöt saivat hyvän arvosanan yhteyden saamisen helppoudesta (3,96), 
siivousyritykset puolestaan henkilökunnan käyttäytymisestä (3,85).

• Tulosten perusteella huonoimmat pisteet kutsutut vastaajat antoivat viestintään ja 
tiedonkulkuun liittyen asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa asuinkohteensa 
asioihin (2,93) sekä HASOn päätöksentekoon (2,59).

• Koska kysely on uusittu sitten vuoden 2016, tulosten kehityksestä saa tarkempaa 
tietoa vasta verratessa tämän kyselyn tuloksia seuraavan kyselyn tuloksiin.

• Vastaajat ovat voineet täydentää vastauksiaan avoimin vastauksin, joita ei julkaista.



Vastaajarakenne 2018


Kaavio1

		SUKUPUOLI		SUKUPUOLI

		nainen		nainen

		mies		mies

		ei vastausta		ei vastausta

		TALON TYYPPI		TALON TYYPPI

		rivitalo		rivitalo

		paritalo		paritalo

		pienkerrostalo		pienkerrostalo

		kerrostalo		kerrostalo

		ei vastausta		ei vastausta

		ASUNNON TYYPPI		ASUNNON TYYPPI

		1h		1h

		2h		2h

		3h		3h

		4h		4h
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		6h		6h

		ei vastausta		ei vastausta



Kutsuttu, N=380
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Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258

		SUKUPUOLI

		nainen		73		66

		mies		26		31

		ei vastausta		2		3

		TALON TYYPPI

		rivitalo		12		24

		paritalo		2		6

		pienkerrostalo		4		10

		kerrostalo		82		59

		ei vastausta		0		1

		ASUNNON TYYPPI

		1h		6		2

		2h		44		34

		3h		29		35

		4h		17		22

		5h		3		4

		6h		0		0

		ei vastausta		1		2






Kaavio1

		IKÄLUOKKA		IKÄLUOKKA

		Alle 40		Alle 40

		40-49		40-49

		50-59		50-59

		60-69		60-69

		70 +		70 +

		Ei vastausta		Ei vastausta

		ASUMISVUODET		ASUMISVUODET

		0-1 vuotta		0-1 vuotta

		2-5 vuotta		2-5 vuotta

		6-10 vuotta		6-10 vuotta

		Yli 10 vuotta		Yli 10 vuotta

		Ei vastausta		Ei vastausta

		POSTINUMERO		POSTINUMERO

		00220-00320		00220-00320

		00400-00420		00400-00420

		00540-00580		00540-00580

		00640-00670		00640-00670

		00710-00790		00710-00790

		00810-00870		00810-00870

		00910-00990		00910-00990

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

7.3684210526

13.5658914729

11.5789473684

14.7286821705

23.1578947368

27.1317829457

29.4736842105

24.8062015504

26.0526315789

10.8527131783

2.3684210526

8.9147286822

17.1052631579

31.7829457364

28.6842105263

38.7596899225

24.2105263158

13.5658914729

28.1578947368

13.5658914729

1.8421052632

2.3255813953

4.4736842105

2.7131782946

4.4736842105

2.7131782946

10.2631578947

4.6511627907

3.4210526316

2.3255813953

27.1052631579

25.1937984496

10

18.6046511628

39.2105263158

41.4728682171

1.0526315789

2.3255813953



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258

		IKÄLUOKKA

		Alle 40		7		14

		40-49		12		15

		50-59		23		27

		60-69		29		25

		70 +		26		11

		Ei vastausta		2		9

		ASUMISVUODET

		0-1 vuotta		17		32

		2-5 vuotta		29		39

		6-10 vuotta		24		14

		Yli 10 vuotta		28		14

		Ei vastausta		2		2

		POSTINUMERO

		00220-00320		4		3

		00400-00420		4		3

		00540-00580		10		5

		00640-00670		3		2

		00710-00790		27		25

		00810-00870		10		19

		00910-00990		39		41

		Ei vastausta		1		2







Kokonaistyytyväisyydet eri osa-alueisiin


Kaavio1

		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

6.8421052632

47.6315789474

25

6.0526315789

5.2631578947

9.2105263158

10

54.4736842105

23.4210526316

6.3157894737

1.8421052632

3.9473684211

6.3157894737

44.2105263158

24.2105263158

5.7894736842

5.5263157895

13.9473684211



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		7		48		25		6		5		9

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		10		54		23		6		2		4

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		6		44		24		6		6		14






Kaavio1

		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin



2018, N=380

2016, N=228

Keskiarvo 1-5

3.4927536232

3.5821596244

3.6712328767

3.5495495495

3.4648318043

3.5757575758



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=228

		Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin (Laajasalon Isännöinti Oy)		3.49		3.58

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		3.67		3.55

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		3.46		3.58







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Isännöinti


Kaavio1

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

7.8947368421

31.8421052632

20.7894736842

9.4736842105

10.2631578947

19.7368421053

9.2105263158

33.6842105263

21.3157894737

10.7894736842

6.8421052632

18.1578947368

6.5789473684

31.5789473684

19.7368421053

12.8947368421

10.5263157895

18.6842105263

6.5789473684

37.1052631579

18.1578947368

9.7368421053

6.0526315789

22.3684210526

6.5789473684

36.3157894737

13.1578947368

4.4736842105

4.2105263158

35.2631578947

4.7368421053

20

7.3684210526

2.8947368421

2.8947368421

62.1052631579



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		8		32		21		9		10		20

		Yhteyden saamisen helppous		9		34		21		11		7		18

		Toiminnan nopeus		7		32		20		13		11		19

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		7		37		18		10		6		22

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		7		36		13		4		4		35

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		5		20		7		3		3		62






Kaavio1

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen



2018, N=380

2016, N=228

Keskiarvo 1-5

3.2196721311

3.3376205788

3.1326860841

3.3661016949

3.5650406504

3.5486111111

3.4210526316



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=228

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.22

		Yhteyden saamisen helppous		3.34

		Toiminnan nopeus		3.13

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		3.37

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		3.57

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		3.55		3.42







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Isännöinti


Kaavio1

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		Järjestyshäiriöiden hoitaminen

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		Isännöitsijöiden palvelun laatu

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		ISÄNNÖINTI YHTEENSÄ		ISÄNNÖINTI YHTEENSÄ



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.5486111111

3.2702702703

3.5650406504

3.2702702703

3.3376205788

3.0220264317

3.3661016949

2.995215311

3.2196721311

2.889380531

3.1326860841

2.7657657658

3.2405753968

2.9210382514



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Järjestyshäiriöiden hoitaminen		3.55		3.27		6

		Isännöitsijöiden asiantuntemus ja ammattitaito		3.57		3.27		5

		Yhteyden saamisen helppous		3.34		3.02		2

		Isännöitsijöiden palvelun laatu		3.37		3.00		4

		Isännöitsijöiden tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.22		2.89		1

		Toiminnan nopeus		3.13		2.77		3

		ISÄNNÖINTI YHTEENSÄ		3.24		2.92		7







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Toimiston muu henkilöstö


Kaavio1

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

10.2631578947

47.1052631579

12.8947368421

6.0526315789

3.6842105263

20

9.7368421053

46.8421052632

16.8421052632

5

2.8947368421

18.6842105263

10

37.3684210526

20.2631578947

6.0526315789

4.2105263158

22.1052631579

11.3157894737

41.3157894737

16.3157894737

3.6842105263

3.6842105263

23.6842105263

8.6842105263

41.3157894737

16.3157894737

2.8947368421

2.6315789474

28.1578947368

11.5789473684

36.8421052632

9.2105263158

3.1578947368

2.1052631579

37.1052631579



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		10		47		13		6		4		20

		Yhteyden saamisen helppous		10		47		17		5		3		19

		Toiminnan nopeus		10		37		20		6		4		22

		Henkilökunnan palvelun laatu		11		41		16		4		4		24

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		9		41		16		3		3		28

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		12		37		9		3		2		37






Kaavio1

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa



2018, N=380

2016, N=228

Keskiarvo 1-5

3.6776315789

3.6828478964

3.5506756757

3.6931034483

3.7032967033

3.8368200837



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=228

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.68

		Yhteyden saamisen helppous		3.68

		Toiminnan nopeus		3.55

		Henkilökunnan palvelun laatu		3.69

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		3.70

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		3.84







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Toimiston muu henkilöstö


Kaavio1

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Henkilökunnan palvelun laatu		Henkilökunnan palvelun laatu

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		TOIMISTON MUU HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ		TOIMISTON MUU HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.8368200837

3.650887574

3.7032967033

3.5435897436

3.6931034483

3.4975845411

3.6828478964

3.5483870968

3.6776315789

3.4460093897

3.5506756757

3.2966507177

3.5555727554

3.3768240343



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Palvelu vastike- ja muissa maksuasioissa		3.84		3.65		6

		Henkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		3.70		3.54		5

		Henkilökunnan palvelun laatu		3.69		3.50		4

		Yhteyden saamisen helppous		3.68		3.55		2

		Henkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.68		3.45		1

		Toiminnan nopeus		3.55		3.30		3

		TOIMISTON MUU HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ		3.56		3.38		7







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Toimitilat


Kaavio1

		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat

		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti

		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

3.6842105263

37.8947368421

17.1052631579

4.7368421053

0.5263157895

36.0526315789

2.3684210526

23.4210526316

19.7368421053

10.2631578947

9.4736842105

34.7368421053

2.6315789474

23.4210526316

11.3157894737

2.6315789474

2.6315789474

57.3684210526



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Toimiston aukioloajat		4		38		17		5		1		36

		Toimiston sijainti		2		23		20		10		9		35

		Asiakastilojen toimivuus		3		23		11		3		3		57






Kaavio1

		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat

		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti

		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus



2018, N=380

2016, N=288

Keskiarvo 1-5

3.6172839506

2.9838709677

3.487654321



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=288

		Toimiston aukioloajat		3.62

		Toimiston sijainti		2.98

		Asiakastilojen toimivuus		3.49







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Toimitilat


Kaavio1

		Toimiston aukioloajat		Toimiston aukioloajat

		Asiakastilojen toimivuus		Asiakastilojen toimivuus

		Toimiston sijainti		Toimiston sijainti

		TOIMITILAT YHTEENSÄ		TOIMITILAT YHTEENSÄ



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.6172839506

3.6411764706

3.487654321

3.4672131148

2.9838709677

3.2290502793

3.1950483092

3.2816091954



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Toimiston aukioloajat		3.62		3.64		1

		Asiakastilojen toimivuus		3.49		3.47		3

		Toimiston sijainti		2.98		3.23		2

		TOIMITILAT YHTEENSÄ		3.20		3.28		4







Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta
Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin


Kaavio1

		VASTAUSTAPA		VASTAUSTAPA		VASTAUSTAPA		VASTAUSTAPA		VASTAUSTAPA		VASTAUSTAPA

		Kutsuttu, N=380		Kutsuttu, N=380		Kutsuttu, N=380		Kutsuttu, N=380		Kutsuttu, N=380		Kutsuttu, N=380

		Avoin linkki, N=258		Avoin linkki, N=258		Avoin linkki, N=258		Avoin linkki, N=258		Avoin linkki, N=258		Avoin linkki, N=258

		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)

		Nainen, N=277		Nainen, N=277		Nainen, N=277		Nainen, N=277		Nainen, N=277		Nainen, N=277

		Mies, N=97		Mies, N=97		Mies, N=97		Mies, N=97		Mies, N=97		Mies, N=97

		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)

		Alle 40 vuotta, N=28		Alle 40 vuotta, N=28		Alle 40 vuotta, N=28		Alle 40 vuotta, N=28		Alle 40 vuotta, N=28		Alle 40 vuotta, N=28

		40-49 vuotta, N=44		40-49 vuotta, N=44		40-49 vuotta, N=44		40-49 vuotta, N=44		40-49 vuotta, N=44		40-49 vuotta, N=44

		50-59 vuotta, N=88		50-59 vuotta, N=88		50-59 vuotta, N=88		50-59 vuotta, N=88		50-59 vuotta, N=88		50-59 vuotta, N=88

		60-69 vuotta, N=112		60-69 vuotta, N=112		60-69 vuotta, N=112		60-69 vuotta, N=112		60-69 vuotta, N=112		60-69 vuotta, N=112

		70+ vuotta, N=99		70+ vuotta, N=99		70+ vuotta, N=99		70+ vuotta, N=99		70+ vuotta, N=99		70+ vuotta, N=99



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 vastaajista

6.8421052632

47.6315789474

25

6.0526315789

5.2631578947

9.2105263158

5.8139534884

36.4341085271

32.1705426357

10.8527131783

8.1395348837

6.5891472868

7.5812274368

45.4873646209

25.9927797834

5.0541516245

6.1371841155

9.7472924188

5.1546391753

50.5154639175

23.7113402062

9.2783505155

3.0927835052

8.2474226804

7.1428571429

67.8571428571

17.8571428571

3.5714285714

3.5714285714

0

9.0909090909

50

25

0

9.0909090909

6.8181818182

7.9545454545

37.5

29.5454545455

7.9545454545

6.8181818182

10.2272727273

8.0357142857

46.4285714286

22.3214285714

7.1428571429

7.1428571429

8.9285714286

4.0404040404

52.5252525253

24.2424242424

5.0505050505

1.0101010101

13.1313131313



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		VASTAUSTAPA

		Kutsuttu, N=380		7		48		25		6		5		9

		Avoin linkki, N=258		6		36		32		11		8		7

		SUKUPUOLI (kutsuttu)

		Nainen, N=277		8		45		26		5		6		10

		Mies, N=97		5		51		24		9		3		8

		IKÄLUOKKA (kutsuttu)

		Alle 40 vuotta, N=28		7		68		18		4		4		0

		40-49 vuotta, N=44		9		50		25		0		9		7

		50-59 vuotta, N=88		8		38		30		8		7		10

		60-69 vuotta, N=112		8		46		22		7		7		9

		70+ vuotta, N=99		4		53		24		5		1		13






Kaavio1

		VASTAUSTAPA

		Kutsuttu

		Avoin linkki

		SUKUPUOLI

		nainen

		mies

		IKÄLUOKKA

		Alle 40

		40-49

		50-59

		60-69

		70 +



Kutsuttu

Keskiarvo 1-5

3.4927536232

3.22406639

3.48

3.4943820225

3.7142857143

3.5365853659

3.3544303797

3.4509803922

3.6162790698



Sheet1

				Kutsuttu

		VASTAUSTAPA

		Kutsuttu		3.49

		Avoin linkki		3.22

		SUKUPUOLI

		nainen		3.48

		mies		3.49

		IKÄLUOKKA

		Alle 40		3.71

		40-49		3.54

		50-59		3.35

		60-69		3.45

		70 +		3.62







Asuminen ja viihtyvyys


Kaavio1

		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti

		Asunnon kunto		Asunnon kunto		Asunnon kunto		Asunnon kunto		Asunnon kunto		Asunnon kunto

		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus

		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen

		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa

		Talon kunto		Talon kunto		Talon kunto		Talon kunto		Talon kunto		Talon kunto

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone

		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

42.8947368421

46.5789473684

8.6842105263

0.7894736842

0.2631578947

0.7894736842

22.3684210526

54.7368421053

19.4736842105

2.6315789474

0.7894736842

0

21.8421052632

53.1578947368

19.7368421053

3.6842105263

1.0526315789

0.5263157895

34.4736842105

53.4210526316

11.0526315789

0.2631578947

0.5263157895

0.2631578947

28.1578947368

58.6842105263

10

1.5789473684

0.5263157895

1.0526315789

15.7894736842

59.4736842105

18.4210526316

2.3684210526

1.0526315789

2.8947368421

17.3684210526

38.9473684211

11.0526315789

2.1052631579

2.1052631579

28.4210526316

6.8421052632

16.5789473684

3.6842105263

2.1052631579

0.5263157895

70.2631578947

11.0526315789

34.4736842105

14.2105263158

4.2105263158

3.1578947368

32.8947368421

7.3684210526

39.4736842105

21.5789473684

10.7894736842

7.8947368421

12.8947368421



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Asunnon sijainti		43		47		9		1		0		1

		Asunnon kunto		22		55		19		3		1		0

		Asumisneliöiden toimivuus		22		53		20		4		1		1

		Asunnossa viihtyminen		34		53		11		0		1		0

		Yleinen järjestys asuintalossa		28		59		10		2		1		1

		Talon kunto		16		59		18		2		1		3

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		17		39		11		2		2		28

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		7		17		4		2		1		70

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		11		34		14		4		3		33

		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		7		39		22		11		8		13






Kaavio1

		Asunnon sijainti

		Asunnon kunto

		Asumisneliöiden toimivuus

		Asunnossa viihtyminen

		Yleinen järjestys asuintalossa

		Talon kunto

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone

		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot



Kutsuttu

Keskiarvo 1-5

4.3209549072

3.9526315789

3.9153439153

4.2137203166

4.1356382979

3.891598916

3.9411764706

3.9115044248

3.6862745098

3.32



Sheet1

				Kutsuttu

		Asunnon sijainti		4.32

		Asunnon kunto		3.95

		Asumisneliöiden toimivuus		3.92

		Asunnossa viihtyminen		4.21

		Yleinen järjestys asuintalossa		4.14

		Talon kunto		3.89

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		3.94

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		3.91

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		3.69

		Yhteisten tilojen toimivuus: Välinevarastot		3.32







Asuminen ja viihtyvyys


Kaavio1

		Asunnon sijainti		Asunnon sijainti

		Asunnossa viihtyminen		Asunnossa viihtyminen

		Yleinen järjestys asuintalossa		Yleinen järjestys asuintalossa

		Asunnon kunto		Asunnon kunto

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula

		Asumisneliöiden toimivuus		Asumisneliöiden toimivuus

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna

		Talon kunto		Talon kunto

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

4.3209549072

4.1633466135

4.2137203166

4.1150793651

4.1356382979

4.076

3.9526315789

4.0674603175

3.9411764706

3.8805031447

3.9153439153

3.9644268775

3.9115044248

3.8636363636

3.891598916

3.983805668

3.6862745098

3.3777777778



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Asunnon sijainti		4.32		4.16		1

		Asunnossa viihtyminen		4.21		4.12		4

		Yleinen järjestys asuintalossa		4.14		4.08		5

		Asunnon kunto		3.95		4.07		2

		Yhteisten tilojen toimivuus: Pesula		3.94		3.88		7

		Asumisneliöiden toimivuus		3.92		3.96		3

		Yhteisten tilojen toimivuus: Sauna		3.91		3.86		8

		Talon kunto		3.89		3.98		6

		Yhteisten tilojen toimivuus: Kerhohuone		3.69		3.38		9







Asuminen ja viihtyvyys
Onko Kodin kansio huoneistossa? Ovatko kodinkoneiden käyttöohjeet Kodin kansion välissä?


Kaavio1

		Kyllä

		Ei

		Ei vastausta



%

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista

89.2105263158

8.9473684211

1.8421052632



taul1

				%

		Kyllä		89

		Ei		9

		Ei vastausta		2





taul1

		0		0





		0		0





		0		0





		0		0





		0		0






Kaavio1

		Kyllä

		Ei

		Ei vastausta



%

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista

82.1052631579

15.7894736842

2.1052631579



taul1

				%

		Kyllä		82

		Ei		16

		Ei vastausta		2





taul1

		0		0





		0		0





		0		0





		0		0





		0		0







Kiinteistön huolto ja siivous
Huoltoyhtiön toiminta


Kaavio1

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen

		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

13.9473684211

51.5789473684

14.2105263158

4.7368421053

1.8421052632

13.6842105263

18.1578947368
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1.3157894737
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3.1578947368
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11.0526315789
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2.1052631579

6.3157894737

37.8947368421

23.1578947368
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3.9473684211
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10
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3.9473684211



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		14		52		14		5		2		14

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		18		51		12		3		1		14

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		16		55		12		4		2		11

		Yhteyden saamisen helppous		17		57		11		3		2		11

		Toiminnan nopeus		14		47		20		5		3		11

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		13		56		15		3		2		11

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		11		50		16		3		2		19

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		7		44		23		6		6		14

		Vikailmoitusten hoito		12		50		16		3		4		15

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		10		41		31		11		5		2

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		6		38		23		9		4		20

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		6		38		20		11		6		20

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		7		46		25		11		5		7

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		5		38		36		11		8		2

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		10		54		23		6		2		4






Kaavio1

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen

		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan



2018, N=380

2016, N=288

Keskiarvo 1-5

3.8231707317

3.9478527607

3.8672566372

3.9556213018

3.7278106509

3.8436578171

3.7961165049

3.4556574924

3.7469135802

3.67

3.4086021505

3.4196721311

3.3519736842

3.4

3.47

3.2043010753

3.6712328767

3.55



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=288

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		3.82

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		3.95

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.87

		Yhteyden saamisen helppous		3.96

		Toiminnan nopeus		3.73

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		3.84

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		3.80

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		3.46

		Vikailmoitusten hoito		3.75		3.67

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		3.41

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		3.42

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		3.35

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		3.40		3.47

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		3.20

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		3.67		3.55







Kiinteistön huolto ja siivous
Huoltoyhtiön toiminta


Kaavio1

		Yhteyden saamisen helppous		Yhteyden saamisen helppous

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito

		Vikailmoitusten hoito		Vikailmoitusten hoito

		Toiminnan nopeus		Toiminnan nopeus

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.9556213018

3.8

3.9478527607

3.8090452261

3.8672566372

3.6936936937

3.8436578171

3.72

3.8231707317

3.7075471698

3.7961165049

3.7591623037

3.7469135802

3.5391705069

3.7278106509

3.5022222222

3.4556574924

3.3333333333

3.4196721311

3.2307692308

3.4086021505

3.131147541

3.4

3.1954545455

3.3519736842

3.1390374332

3.2043010753

3.0286885246

3.6712328767

3.4408163265



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Yhteyden saamisen helppous		3.96		3.80		4

		Huoltohenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen rappukäytävässä)		3.95		3.81		2

		Huoltohenkilökunnan tavoitettavuus / yhteydenottopyyntöihin vastaaminen		3.87		3.69		3

		Huoltohenkilökunnan palvelun laatu		3.84		3.72		6

		Huoltohenkilökunnan helppo tunnistettavuus kohteen huoltohenkilöstöksi (esim. työvaatteet)		3.82		3.71		1

		Huoltohenkilökunnan asiantuntemus ja ammattitaito		3.80		3.76		7

		Vikailmoitusten hoito		3.75		3.54		9

		Toiminnan nopeus		3.73		3.50		5

		Kiinteistön huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista tiedottaminen		3.46		3.33		8

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: haravointi, lehtipuhallukset		3.42		3.23		11

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: lumityöt ja hiekotus		3.41		3.13		10

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: piha-alueiden puhtaanapito		3.40		3.20		13

		Kiinteistönhoidon ulkotyöt: nurmikoiden leikkuu ja pensaiden hoito		3.35		3.14		12

		Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus		3.20		3.03		14

								15

		Kokonaistyytyväisyys huoltoyhtiön toimintaan		3.67		3.44		16







Kiinteistön huolto ja siivous
Siivousyhtiön toiminta


Kaavio1

		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous

		Saunojen siivous		Saunojen siivous		Saunojen siivous		Saunojen siivous		Saunojen siivous		Saunojen siivous

		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380
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42.8947368421
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10.2631578947
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40.2631578947

10

2.8947368421

3.4210526316

27.8947368421

6.3157894737

44.2105263158

24.2105263158

5.7894736842

5.5263157895

13.9473684211



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		Porrashuoneiden siivous		8		43		23		5		4		16

		Saunojen siivous		1		12		6		2		2		77

		Muiden yleistilojen siivous		5		31		22		9		6		28

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		8		30		10		2		3		46

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		16		40		10		3		3		28

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		6		44		24		6		6		14






Kaavio1

		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous

		Saunojen siivous		Saunojen siivous

		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin



2018, N=380

2016, N=288

Keskiarvo 1-5

3.5423197492

3.69

3.3522727273

3.38

3.2872727273

3.38

3.7107843137

3.72

3.8540145985

3.4648318043

3.58



Sheet1

				2018, N=380		2016, N=288

		Porrashuoneiden siivous		3.54		3.69

		Saunojen siivous		3.35		3.38

		Muiden yleistilojen siivous		3.29		3.38

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		3.71		3.72

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		3.85

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		3.46		3.58







Kiinteistön huolto ja siivous
Siivousyhtiön toiminta


Kaavio1

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		Siivoushenkilökunnan palvelualttius

		Porrashuoneiden siivous		Porrashuoneiden siivous

		Saunojen siivous		Saunojen siivous

		Muiden yleistilojen siivous		Muiden yleistilojen siivous

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.8540145985

3.7327586207

3.7107843137

3.5617977528

3.5423197492

3.2857142857

3.3522727273

3.2352941176

3.2872727273

3.067114094

3.4648318043

3.2035928144



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		Siivoushenkilökunnan käyttäytyminen (esim. tervehtiminen)		3.85		3.73		5

		Siivoushenkilökunnan palvelualttius		3.71		3.56		4

		Porrashuoneiden siivous		3.54		3.29		1

		Saunojen siivous		3.35		3.24		2

		Muiden yleistilojen siivous		3.29		3.07		3

								6

		Kokonaistyytyväisyys siivouspalveluihin		3.46		3.20		7







Viestintä ja tiedonkulku
Kuinka monta kertaa olette vierailleet HASOn
nettisivuilla (www.haso.fi)?

Jos olette vierailleet sivuilla: Millaista tietoa haitte?

Löysittekö etsimänne tiedon?


Kaavio1

		Useita kertoja viimeisen vuoden aikana		Useita kertoja viimeisen vuoden aikana

		Kerran viimeisen vuoden aikana		Kerran viimeisen vuoden aikana

		Yli vuosi sitten		Yli vuosi sitten

		En koskaan		En koskaan

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

%-osuus 2018 vastaajista

38.9473684211

65.1162790698

22.8947368421

22.0930232558

15.2631578947

7.7519379845

21.0526315789

3.488372093

1.8421052632

1.5503875969



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258

		Useita kertoja viimeisen vuoden aikana		39		65

		Kerran viimeisen vuoden aikana		23		22

		Yli vuosi sitten		15		8

		En koskaan		21		3

		Ei vastausta		2		2






Kaavio1

		Yhteystietoja		Yhteystietoja

		Lomakkeita		Lomakkeita

		Tietoa muutostöistä		Tietoa muutostöistä

		Tietoa asunnonvaihdosta		Tietoa asunnonvaihdosta

		Tietoa irtisanomisesta		Tietoa irtisanomisesta

		Muuta, mitä?		Muuta, mitä?

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=293

Avoin linkki, N=245

%-osuus 2018 nettisivuilla käyneistä

31.3993174061

35.1020408163

3.7542662116

2.4489795918

7.1672354949

5.306122449

33.7883959044

33.8775510204

0.6825938567

1.2244897959

10.9215017065

20.4081632653

12.2866894198

1.6326530612



Sheet1

				Kutsuttu, N=293		Avoin linkki, N=245

		Yhteystietoja		31		35

		Lomakkeita		4		2

		Tietoa muutostöistä		7		5

		Tietoa asunnonvaihdosta		34		34

		Tietoa irtisanomisesta		1		1

		Muuta, mitä?		11		20

		Ei vastausta		12		2






Kaavio1

		Kyllä		Kyllä

		En		En

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=293

Avoin linkki, N=245

%-osuus 2018 nettisivuilla käyneistä

88.0546075085

86.1224489796

7.1672354949

10.612244898

4.7781569966

3.2653061224



Sheet1

				Kutsuttu, N=293		Avoin linkki, N=245

		Kyllä		88		86

		En		7		11

		Ei vastausta		5		3







Viestintä ja tiedonkulku

* Kysytty HASOn kotisivuilla käyneiltä


Kaavio1

		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys

		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin



5: erinomainen

4: hyvä

3: tyydyttävä

2: välttävä

1: huono

en osaa sanoa

%-osuus 2018  kutsutuista vastaajista

5.5263157895

47.8947368421

23.9473684211

5.2631578947

1.8421052632

15.5263157895

4.4368600683

41.2969283276

31.0580204778

5.8020477816

1.3651877133

16.0409556314

4.2105263158

43.9473684211

21.3157894737

4.2105263158

0.7894736842

25.5263157895

2.1052631579

11.5789473684

17.6315789474

11.5789473684

13.6842105263

43.4210526316

11.8421052632

45.7894736842

22.6315789474

6.8421052632

5.2631578947

7.6315789474

3.1578947368

22.6315789474

23.1578947368

12.1052631579

11.0526315789

27.8947368421



Sheet1

		Sarake1		5: erinomainen		4: hyvä		3: tyydyttävä		2: välttävä		1: huono		en osaa sanoa

		HASOn tiedottamisen riittävyys		6		48		24		5		2		16

		* HASOn kotisivujen sisältö		4		41		31		6		1		16

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		4		44		21		4		1		26

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		2		12		18		12		14		43

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		12		46		23		7		5		8

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		3		23		23		12		11		28






Kaavio1

		HASOn tiedottamisen riittävyys

		HASOn kotisivujen sisältö

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin



Kutsuttu

Keskiarvo 1-5

3.5919003115

3.4959349593

3.6254416961

2.5906976744

3.5641025641

2.9270072993



Sheet1

				Kutsuttu

		HASOn tiedottamisen riittävyys		3.59

		HASOn kotisivujen sisältö		3.50

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		3.63

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		2.59

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		3.56

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		2.93







Viestintä ja tiedonkulku

* Kysytty HASOn kotisivuilla käyneiltä


Kaavio1

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu

		HASOn tiedottamisen riittävyys		HASOn tiedottamisen riittävyys

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)

		* HASOn kotisivujen sisältö		* HASOn kotisivujen sisältö

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

Keskiarvo 1-5, vuosi 2018

3.6254416961

3.5701754386

3.5919003115

3.3644067797

3.5641025641

3.3333333333

3.4959349593

3.5253456221

2.9270072993

2.6476683938

2.5906976744

2.2926829268



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258		Järjestys

		HASOn tiedotteiden sisältö ja laatu		3.63		3.57		3

		HASOn tiedottamisen riittävyys		3.59		3.36		1

		Asuinkohteenne sisäinen tiedottaminen (asukaskokoukset, talohallituksen kokoukset, tiedotteet)		3.56		3.33		5

		* HASOn kotisivujen sisältö		3.50		3.53		2

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asuinkohteen asioihin		2.93		2.65		6

		Asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa HASOn päätöksentekoon		2.59		2.29		4







Viestintä ja tiedonkulku
Miten haluaisitte jatkossa tietoa HASOn asioista? Saitteko tarpeeksi tietoa asumisoikeusasumiseen 

liittyen ennen muuttoa?


Kaavio1

		Paperinen tiedote		Paperinen tiedote

		HASOn nettisivut		HASOn nettisivut

		Sähköinen uutiskirje omaan sähköpostiin		Sähköinen uutiskirje omaan sähköpostiin

		Sähköposti		Sähköposti

		Puhelin		Puhelin

		Sosiaalinen media		Sosiaalinen media

		Muu, mikä?		Muu, mikä?

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=380

Avoin linkki, N=258

%-osuus 2018 vastaajista

57.8947368421

34.8837209302

33.9473684211

45.3488372093

51.0526315789

67.0542635659

27.3684210526

30.2325581395

3.1578947368

2.3255813953

4.2105263158

10.4651162791

1.5789473684

3.1007751938

1.0526315789

2.7131782946



Sheet1

				Kutsuttu, N=380		Avoin linkki, N=258

		Paperinen tiedote		58		35

		HASOn nettisivut		34		45

		Sähköinen uutiskirje omaan sähköpostiin		51		67

		Sähköposti		27		30

		Puhelin		3		2

		Sosiaalinen media		4		10

		Muu, mikä?		2		3

		Ei vastausta		1		3






Kaavio1

		Kyllä		Kyllä

		En		En

		Ei vastausta		Ei vastausta



Kutsuttu, N=293

Avoin linkki, N=245

%-osuus 2018 vastaajista

89.7368421053

89.1472868217

7.6315789474

8.1395348837

2.6315789474

2.7131782946



Sheet1

				Kutsuttu, N=293		Avoin linkki, N=245

		Kyllä		90		89

		En		8		8

		Ei vastausta		3		3







Suosittelu
Kuinka todennäköisesti suosittelisitte HASOa asuntotarjoajana?

NPS
60 

(Suosittelijat - Arvostelijat)

NPS
(Suosittelijat - Arvostelijat)

60

51 


Kaavio1

		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366

		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251



10=Erittäin todennäköisesti

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0=Erittäin epätodennäkoisesti

%-osuus 2018 kysymykseen vastanneista

34.1530054645

31.9672131148

21.5846994536

6.2841530055

1.3661202186

2.1857923497

0.8196721311

0.8196721311

0

0.2732240437

0.5464480874

31.4741035857

27.4900398406

24.3027888446

8.764940239

0.796812749

2.7888446215

1.1952191235

0.796812749

0.3984063745

0.796812749

1.1952191235



Sheet1

		Sarake1		10=Erittäin todennäköisesti		9		8		7		6		5		4		3		2		1		0=Erittäin epätodennäkoisesti

		Kutsuttu, N=366		34		32		22		6		1		2		1		1		0		0		1

		Avoin linkki, N=251		31		27		24		9		1		3		1		1		0		1		1






Kaavio1

		2018		2018		2018



Arvostelijat (0-6)

Neutraalit (7-8)

Suosittelijat (9-10)

%-osuus 2018 kutsutuista vastanneista

6.0109289617

27.868852459

66.1202185792



Sheet1

		Sarake1		Arvostelijat (0-6)		Neutraalit (7-8)		Suosittelijat (9-10)

		2018		6		28		66







Suosittelu
Kuinka todennäköisesti suosittelisitte HASOa asuntotarjoajana?

NPS
(suosittelijat –

arvostelijat)

60

51

61

57

74

70

41

62

69


Kaavio1

		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366		Kutsuttu, N=366

		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251		Avoin linkki, N=251

		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)		SUKUPUOLI (kutsuttu)

		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268		Nainen, N=268

		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92		Mies, N=92

		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)		IKÄLUOKKA (kutsuttu)

		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27		Alle 40 vuotta, N=27

		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43		40-49 vuotta, N=43

		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86		50-59 vuotta, N=86

		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108		60-69 vuotta, N=108

		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63		70+ vuotta, N=63



10=Erittäin todennäköisesti

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0=Erittäin epätodennäkoisesti

%-osuus 2018 kysymykseen vastanneista

34.1530054645

31.9672131148

21.5846994536

6.2841530055

1.3661202186

2.1857923497

0.8196721311

0.8196721311

0

0.2732240437

0.5464480874

31.4741035857

27.4900398406

24.3027888446

8.764940239

0.796812749

2.7888446215

1.1952191235

0.796812749

0.3984063745

0.796812749

1.1952191235

34.7014925373

30.9701492537

22.7611940299

6.7164179104

0.3731343284

2.2388059701

1.1194029851

0.7462686567

0

0.3731343284

0

30.4347826087

35.8695652174

18.4782608696

5.4347826087

4.347826087

2.1739130435

0

1.0869565217

0

0

2.1739130435

40.7407407407

40.7407407407

11.1111111111

0

0

3.7037037037

3.7037037037

0

0

0

0

37.2093023256

34.8837209302

23.2558139535

2.3255813953

0

2.3255813953

0

0

0

0

0

26.7441860465

26.7441860465

24.4186046512

9.3023255814

5.8139534884

3.488372093

1.1627906977

0

0

1.1627906977

1.1627906977

34.2592592593

33.3333333333

19.4444444444

7.4074074074

0

0.9259259259

0.9259259259

2.7777777778

0

0

0.9259259259

39.7849462366

31.1827956989

21.5053763441

5.376344086

0

2.1505376344

0

0

0

0

0



Sheet1

		Sarake1		10=Erittäin todennäköisesti		9		8		7		6		5		4		3		2		1		0=Erittäin epätodennäkoisesti

		Kutsuttu, N=366		34		32		22		6		1		2		1		1		0		0		1

		Avoin linkki, N=251		31		27		24		9		1		3		1		1		0		1		1

		SUKUPUOLI (kutsuttu)

		Nainen, N=268		35		31		23		7		0		2		1		1		0		0		0

		Mies, N=92		30		36		18		5		4		2		0		1		0		0		2

		IKÄLUOKKA (kutsuttu)

		Alle 40 vuotta, N=27		41		41		11		0		0		4		4		0		0		0		0

		40-49 vuotta, N=43		37		35		23		2		0		2		0		0		0		0		0

		50-59 vuotta, N=86		27		27		24		9		6		3		1		0		0		1		1

		60-69 vuotta, N=108		34		33		19		7		0		1		1		3		0		0		1

		70+ vuotta, N=63		40		31		22		5		0		2		0		0		0		0		0







Asunnosta pois muutto ja 
yhteydenottopyynnöt

Oletteko suunnittelemassa HASOn asunnosta pois 
muuttoa?

Haluatteko, että HASOsta otetaan teihin yhteyttä?


Kaavio1

		Kyllä

		En

		Ei vastausta



%

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

11.0526315789

84.7368421053

4.2105263158



taul1

				%

		Kyllä		11

		En		85

		Ei vastausta		4





taul1

		0		0





		0		0





		0		0





		0		0





		0		0






Kaavio1

		Kyllä

		En



%

%-osuus 2018 kutsutuista vastaajista, N=380

8.4210526316

91.5789473684



taul1

				%

		Kyllä		8

		En		92





taul1

		0		0





		0		0





		0		0





		0		0





		0		0
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