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Tulokset



Tutkimuksen tavoite

• Selvittää Helsingin Asumisoikeus Oy:n asukkaiden tyytyväisyyttä Laajasalon Isännöinti Oy:n 
palveluun ja toimintaan, asumiseen ja viihtyvyyteen sekä kiinteistön huoltoon ja 
siivoukseen.

• Kartoittaa asukkaiden kokonaistyytyväisyyttä yhtiön toimintaan ja palveluihin sekä 
viestintään ja tiedonkulkuun.

• 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”). Helsingin asumisoikeus Oy:n asukasrekisteristä, joista poimittiin 
satunnaispoiminnalla yhteensä 1000 asukasta

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

•Tutkimuslomakkeet lähetettiin 4.1.2019 ja vastaajia pyydettiin vastaamaan tutkimukseen 
21.1.2019 mennessä. Lisäksi tutkimus oli tiedonkeruuaikana avoinna kaikille asukkaille 
internetissä 17.12.2018‒21.1.2019.

•Tiedonkeruu päättyi 31.1.2019, johon mennessä tutkimukseen kutsutuista oli vastannut 
yhteensä 275 vastaajaa. Siten yhteensä 28 % tutkimukseen kutsutuista vastasi kyselyyn. Lisäksi 
avoimen linkin kautta tutkimukseen vastasi 392 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 vuosien 2016‒2018 
tutkimusten tuloksiin.

• Lisäksi osassa osioita on verrattu kutsuttujen osallistujien ja avoimen linkin kautta 
osallistuneiden vastauksia. 



Yleistä tuloksista
(kutsutut vastaajat)

• Isännöitsijätoimisto sai jälleen parhaimmat pisteet palvelusta vastike- ja muissa maksuasioissa 
(keskiarvo 3,89) sekä henkilökunnan asiantuntemuksesta ja ammattitaidosta (3,75). Eniten 
parannettavaa on viime vuoden tavoin vasteajoissa, jotka liittyvät isännöitsijöiden toiminnan 
nopeuteen (3,06). 

• Huoltoyhtiöt sekä siivousyritykset saivat parhaat pisteet henkilökunnan käyttäytymisestä: huolto (4,01) 
ja siivous (3,83). Sen sijaan huoltoyhtiöiden pisteet yhteyden saamisen helppoudessa ja toiminnan 
nopeudessa olivat hieman laskeneet viime vuodesta. 

• Tulosten perusteella huonoimmat pisteet kutsutut vastaajat antoivat viestintään ja tiedonkulkuun 
liittyen asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa asuinkohteensa asioihin (2,87) sekä HASOn
päätöksentekoon (2,50). Yli 40 % vastaajista kaipaisi lisää tietoa yhtiön tekemistä päätöksistä, tulevista 
remonteista sekä kustannusvastuista.

• Yleisesti tulokset olivat hyvin pitkälti viime vuoden kaltaisia. Vahvoiksi koetut osa-alueet olivat 
entisestään hieman parantuneet ja heikoimmat heikentyneet.

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



Vastaajarakenne 2018‒2019



Vastaajarakenne 2018‒2019



Summamuuttujat 2018-2019
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Isännöinti SUMMA

Huoltoyhtiön toiminta SUMMA

Siivousyhtiön toiminta SUMMA

ISÄNNÖINTI-HUOLTO-SIIVOUS SUMMA

Toimiston muu henkilöstö SUMMA

Toimitilat SUMMA

Asuminen ja viihtyvyys SUMMA

Viestintä ja tiedonkulku SUMMA

KAIKKI VÄITTÄMÄT SUMMA

Keskiarvo 1-5, 

Kutsuttu 2019,
N=275

Kutsuttu 2018,
N=380

Summamuuttujat on laskettu siten, että 

jokaisen vastaajan antamista ko. osa-alueen 

väittämistä on laskettu keskiarvo 

vastaajittain. 

Graafissa on esitetty näin saatujen osa-

alueittaisten summamuuttujien keskiarvo.



Kokonaistyytyväisyydet eri osa-alueisiin



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Isännöinti



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Isännöinti



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Toimiston muu henkilöstö



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Toimiston muu henkilöstö



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Toimitilat



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Toimitilat



Laajasalon Isännöinti Oy:n palvelu ja toiminta

Kokonaistyytyväisyys yhtiön toimintaan ja palveluihin



Asuminen ja viihtyvyys



Asuminen ja viihtyvyys



Asuminen ja viihtyvyys

Onko Kodin kansio huoneistossa? Ovatko kodinkoneiden käyttöohjeet Kodin kansion välissä?



Kiinteistön huolto ja siivous
Huoltoyhtiön toiminta



Kiinteistön huolto ja siivous
Huoltoyhtiön toiminta



Kiinteistön huolto ja siivous

Siivousyhtiön toiminta



Kiinteistön huolto ja siivous
Siivousyhtiön toiminta



Viestintä ja tiedonkulku
Kuinka monta kertaa olette vierailleet HASOn

nettisivuilla (www.haso.fi)?

Jos olette vierailleet sivuilla: 

Millaista tietoa sivuilta haitte?

Löysittekö etsimänne tiedon?



Viestintä ja tiedonkulku



Viestintä ja tiedonkulku

* Kysytty HASOn kotisivuilla käynneiltä



Viestintä ja tiedonkulku

Miten haluaisitte jatkossa tietoa HASOn asioista? Saitteko tarpeeksi tietoa asumisoikeusasumiseen 

liittyen ennen muuttoa?



Viestintä ja tiedonkulku

Mihin asioihin haluaisit vaikuttaa enemmän? Mistä asioista toivoisit saavasi enemmän tietoa?



Viestintä ja tiedonkulku

Tiedätkö, mihin tahoon tulisi olla yhteydessä seuraavissa asioissa? 



Suosittelu

Kuinka todennäköisesti suosittelisitte HASOa asuntotarjoajana?

NPS
(Suosittelijat - Arvostelijat)

59

60 

NPS

59 
(Suosittelijat - Arvostelijat)



Suosittelu

Kuinka todennäköisesti suosittelisitte HASOa asuntotarjoajana?
NPS

(suosittelijat – arvostelijat)

59
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59
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60

68
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59

65



Asunnosta pois muutto ja yhteydenottopyynnöt

Haluatteko, että HASOsta otetaan teihin yhteyttä?Oletteko suunnittelemassa HASOn asunnosta pois 

muuttoa?


