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ALKUSANAT
Tämä julkaisu liittyy Uudenmaan ELY:n ja Työtehoseuran rahoittamaan hankkeeseen Kiinteis‐
tönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjästä kiinteistöalan moniosaajaksi. Hankkeen kohderyhmänä
olivat pienet ja keskisuuret kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjät Uudellamaalla ja Hä‐
meessä. Hanke toteutettiin 15.8.2014–31.12.2015.
Hankkeen tavoitteena oli kehittää kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyritysten ammatti‐
osaamista, yritystoimintaa ja verkostoitumisedellytyksiä, jotta yritys pystyy ammattitaitoi‐
sesti ja kokonaisvaltaisesti huolehtimaan koko kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sekä
tarjoamaan asiakaslähtöistä kotityö‐ ja mökkitalkkaripalvelua.
Hankkeen yhteydessä tehtiin alan yrittäjille kysely ja haastatteluja sekä muodostettiin
hanketta tukeva yritys‐ ja koulutusalan yhteistyöverkosto, jossa yhdessä pohdittiin alan toi‐
mintaedellytyksiä ja kehittämistarpeita. Tapaamisten anti oli kiinnostava ja hanketta tukeva,
mistä haluamme kiittää kaikkia yhteistyöverkostoon osallistuneita. Samoin haluamme kiittää
haastatteluihin osallistuneita ja kyselyihin vastanneita henkilöitä taustatietojen saamisesta ja
asiaan paneutumisesta.
Lisäksi haluamme kiittää hankkeen ohjausryhmää, joka aktiivisella keskustelullaan ja
asiantuntemuksellaan ohjasi hankkeen työstämistä. Ohjausryhmään kuuluivat Tiia Brax Kiin‐
teistötyönantajat ry:stä, Jukka Laakso Vanhustyön keskusliitosta, Marjatta Lausjärvi Puhtaus‐
tieto PT Oy:stä, Aarne Jussilla Rakennustutkimus RTS Oy:sta, Reijo Mattila Palvelualojen am‐
mattiliitto PAM ry:stä, Kaija Savolainen Suomen Omakotiliitto ry:stä, Tarja Valkosalo SSTL
Puhtausala ry:sta, Marita Tamminen Vantaan kaupungilta ja Pertti Kaukoranta Talosyke
Oy:stä sekä Työtehoseurasta Jukka Jaakkola, Timo Pitkänen ja Minna Kuusela.
Nurmijärvellä 21.1.2016
Arja Rytkönen ja Seppo Juntto
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TIIVISTELMÄ
Kiinteistöpalveluala on suuri työllistäjä jatkossakin. Kiinteistötyönantajat‐järjestön mukaan
kiinteistöpalveluala työllistää noin 90 000 henkilöä, sekä miehiä että naisia. Heistä noin
75 000 toimii kiinteistöpalvelualalla ja 15 000 muussa kiinteistöliiketoiminnassa. Yksityinen ja
julkinen kiinteistöpalveluala työllistää kaiken kaikkiaan yli 100 000 henkilöä.
Kiinteistöpalveluja tulee käyttämään yhä enenevässä määrin kasvava ikääntyvä vanhus‐
väestö. Se tarvitsee asumista tukevia palveluja selviytyäkseen arkitoimista mahdollisimman
pitkään omassa kodissaan. Vanhusasiakkaisiin liittyvät myös heidän omaisensa, joilla on
huoli vanhempiensa selviytymisestä, mutta jotka itse eivät pysty ajan puutteen tai pitkien
välimatkojen vuoksi auttamaan ikääntyviä vanhempiaan.
Toinen potentiaalinen asiakasryhmä ovat kiireiset työssä käyvät henkilöt, jotka ajan
puutteen vuoksi haluavat käyttää vapaa‐aikansa muuhun kuin kiinteistönsä hoitamiseen. Toi‐
saalta kiinteistöt teknistyvät koko ajan, mikä vaatii monenlaista taloteknistä osaamista. Tätä
ei välttämättä ole myöskään tulevilla omakotiasukkailla, jolloin talotekniikan hoitamiseen
tarvitaan alan ammattilaisia.
Aiemmin mökkeilyyn on liittynyt paljon itse tehtyä toimintaa, mitä se on monella vielä‐
kin. Toisaalta on yhä enemmän sellaisia mökin omistajia, jotka haluavat ostaa mökin kunnos‐
tus‐ ja kausipalvelut ammattitaitoisilta paikalliselta yrittäjältä mukavuus‐, aika‐ tai tai‐
tosyistä.
Rakennustutkimus RTS:n mukaan kotityöpalveluja käyttää tällä hetkellä noin 6 % talouk‐
sista. Tulevaisuudessa kotityöpalvelujen käyttäjien osuus voi nousta jopa 33 %:iin kotitalouk‐
sista. Erityisesti kylpyhuoneremonteissa, keittiökalusteasennuksissa ja rakennusten ulkomaa‐
lauksissa on merkittävää kasvupotentiaalia. Samoin tulevaisuudessa on tarvetta muihin pie‐
niin remontteihin ja tilojen muuttamiseen esteettömiksi. Kasvua on tapahtumassa myös kiin‐
teistönhoidossa, kuten rännien puhdistuksessa ja kattohuollossa, lumenluonnissa, pihojen ja
nurmikon kunnostuksessa.
Siivousta kuluttajat tulevat käyttämään entistä enemmän ostopalveluna. Tällä hetkellä
viikkosiivousta käyttää noin 6 % kotitalouksista. Tulevaisuudessa tämä osuus on mahdolli‐
sesti 15 %. Henkilön avustaminen arkitoimissa ja asioiden hoidossa ostopalveluna on vielä
vähäistä, mutta sen odotetaan kasvavan 7 %:iin talouksista.
Kotityö‐ ja kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä on puhuttu ns. yhden luukun periaat‐
teesta, josta asiakas voi tilata palvelun yhdeltä luotettavalta palveluntuottajalta tai hänen
verkostoon kuuluvalta yrittäjiltä. Hankkeen yhteydessä tehdyn TTS:n kyselyn mukaan kiin‐
teistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjistä (33 kpl) enemmistöllä (21 kpl) oli yhteistoimintaa
kokonaispalvelun tuottamiseksi muiden yrittäjien kanssa joko satunnaisesti tai usein.
Yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja. TTS:n kyselyn mukaan eniten tuotettuja palve‐
luja olivat kiinteistönhoito (21 kpl), rappusiivous (13 kpl), remontointi (11 kpl), kotisiivous (10
kpl), viherrakennus, toimistosiivous ja pintojen maalaus (8 kpl) sekä kalusteasennus (7 kpl).
Näiden lisäksi oli joitakin yrityksiä, jotka tarjosivat myös asiointi‐ tai muita kotitalouspalve‐
luja (5 kpl). Joissakin vastauksissa kotitaloustöiden todettiin sisältävän kaikenlaista kotiin liit‐
tyvää työtä alkaen koiran ulkoilutuksesta, leivonnasta ja ruoanlaitosta sekä pihatöistä. Muu‐
tamalla yrityksellä palvelutarjontaan kuului putkityöt (4 kpl), teollisuussiivous (3 kpl) ja
maanrakennus (2 kpl). Kahden yrityksen palvelutarjontaan kuului myös mökkitalkkaritoi‐
minta.
Kyselyssä tiedusteltiin myös koulutustarpeesta ja sähköisen huoltokirjan tarpeellisuu‐
desta. Koulutusta kaivattiin yrittäjyyteen liittyvistä tekijöistä, kuten yritystoiminnasta, talous‐
hallinnosta ja verotuksesta (10 kpl), työnjohtokoulutuksesta (8 kpl), asiakaslähtöisyydestä (6
kpl). Myös oman tarjottavan palvelun sisältöön kaivattiin lisäkoulutusta. Nämä koulutustar‐
peet liittyivät paljolti puhdistuspalvelujen tuottamiseen ja mitoituksen suunnitteluun, kuten
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erilaiset pintamateriaalit ja hoito (8 kpl), siivoustyön suunnittelu ja mitoitus (7 kpl), kiinteis‐
tönhoidon suunnittelu ja mitoitus (6 kpl), puhdistusaineet, ‐välineet, ‐koneet ja ‐menetelmät
(6 kpl) ja kiinteistöautomaatio (4 kpl). Hankkeen yhteydessä laadittiin sähköinen Pienkiinteis‐
tön huolto‐opas.
Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen saattaa jäädä yrittäjältä huolehtimatta, kun
yrityksen hoitaminen vie koko ajan. Kyselyn mukaan kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelualan
yrittäjistä tai muuten toiminnasta vastaavista enemmistö (18) koki työnsä pakkotahtisena
lähes aina tai joskus. Työnsä henkisesti raskaana tai melko raskaana koki 12 henkilöä, kun
ruumiillisen kuormituksen raskaana tai melko raskaana koki 14 henkilöä. Merkille pantavaa
oli, ettei kukaan vastaajista pitänyt työtään henkisesti kevyenä. Seitsemän henkilöä piti työ‐
tään henkisesti kuitenkin melko kevyenä.
Yhteisissä tapaamisissa yrittäjien kanssa keskusteltiin verkostomaisen yrittäjyyden
edellytyksistä ja koulutuksen yhteistyöstä. Yritysten pitäisi oppia näkemään verkostomaisen
toimintamallin hyöty. Herkästi puhutaan epäonnistumisista eikä kerrota onnistumisista. Toi‐
miakseen verkostomainen yrittäjyys edellyttää keskinäistä luottamusta ja sopimusten laati‐
mista sekä niiden pitämistä.
Opiskelijoille työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä niin varsinaisen työn kuin työkulttuurin
oppimisen kannalta. Niillä edistetään opiskelijan interaktiivisia vuorovaikutustaitoja. Ne
mahdollistavat dialogin yrittäjien ja opiskelijoiden välillä. Työssä oppiminen lisää asiakasläh‐
töisyyttä ja perehdyttää projektityyppiseen työskentelyyn. Opiskelijat voivat myös näyttää
omaa osaamisensa ja saada mahdollisesti sitä kautta myös työpaikan. Maahanmuuttajilla
työssäoppimisjaksot ovat myös yksi osa kotouttamisprosessia.
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1 TAUSTA
1.1

Palvelun tarve

Kiinteistönhoidon moniosaajalle on tarvetta. Yksi potentiaalinen käyttäjäryhmä on kasvava
ikääntyvä vanhusväestö, joka tarvitsee asumista tukevia palvelua selviytyäkseen mahdolli‐
simman pitkään omassa kodissaan. Taustalla on väestön vanheneminen. Yhteiskunnan ja
vanhusten itsensä tavoitteena on, että vanhukset saavat asua omissa kodissaan mahdollisim‐
man pitkään. STM (2008, 30) esitti tavoitteeksi, että jo vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta
täyttäneistä henkilöistä 91–92 % asuisi itsenäisesti tai kattavien ja tarkoituksenmukaisten
sosiaali‐ ja terveyspalvelujen turvin kotona.
Talon omistaminen painottuu iäkkäämpään väestöryhmään. Tilastokeskuksen (2014)
mukaan talon omisti vuonna 2013 todennäköisimmin asuntokunta, jonka vanhin henkilö oli
45–74‐vuotias. Tämän ikäluokan asuntokunnista 43 prosenttia asui omistamassaan omakoti‐
tai rivitalossa. Kun asuntokunnan vanhin oli iäkkäämpi, oli oman talon omistaminen jo harvi‐
naisempaa. Iäkkäämpänä asunto‐osakkeen omistaminen oli kaikkein yleisinasumistapa.
Ikääntyneiden henkilöiden omakotitaloissa palvelutarve on voinut alkaa siivouksella,
mutta myöhemmässä vaiheessa palvelujen tarve voi laajeta myös koko kiinteistön ja sen ym‐
päristön hoitamiseen, kuten talvikunnossapitoon, nurmikon ja puutarhan hoitoon sekä talon
teknisten laitteiden hoitamiseen. Samoin ikääntyneet henkilöt voivat tarvita ajoittaista kulje‐
tus‐ ja asiointipalvelua.
Vanhusasiakkaisiin liittyvät myös heidän omaisensa, joilla on huoli vanhempiensa selviy‐
tymisestä, mutta jotka itse eivät pysty ajan puutteen tai pitkien välimatkojen vuoksi autta‐
maan ikääntyviä vanhempiaan.
Toinen potentiaalinen asiakasryhmä ovat kiireiset työssä käyvät henkilöt, jotka ajan
puutteen vuoksi haluavat käyttää vapaa‐aikansa muuhun kuin kiinteistönsä hoitamiseen. Toi‐
saalta kiinteistöt teknistyvät koko ajan, mikä vaatii monenlaista taloteknistä osaamista. Tätä
ei välttämättä ole kaikilla uusilla omakotiasukkailla, jolloin talotekniikan hoitamiseen tarvi‐
taan alan ammattilaisia.
Aiemmin mökkeilyyn on liittynyt paljon itse tehtyä toimintaa, mitä se on monella vielä‐
kin. Toisaalta on yhä enemmän sellaisia mökin omistajia, jotka haluavat ostaa mökin kunnos‐
tus‐ ja kausipalvelut paikalliselta yrittäjältä. Syitä palvelujen ostamiseen voi olla monia. Mö‐
kin omistajat ovat ikääntyneet. Tilastokeskuksen mukaan (2014) mökinomistajien keski‐ikä
oli 61 vuotta. Alle 40‐vuotiaita oli 6 prosenttia mökin omistajista. Melko korkea mökinomis‐
tajien keski‐ikä voi heijastua erilaisina kiinteistönhoidon ostotarpeina mökkipaikkakunnalla,
mikä on myönteinen lisä mökkipaikkakunnan yrittäjille. Toisaalta mökkeilyyn liittyvät taidot
eivät ole vielä siirtyneet varttuneemmalta sukupolvelta nuoremmalle sukupolvelle, jolloin
myös nuoremmat mökinomistajat käyttävät mökkipalveluja.
Myös mökit teknistyvät, jolloin niiden kunnossapito edellyttää teknisiä taitoja. Osa mök‐
kiläisistä haluaa mökeilleen vartiointipalveluja mökin toimintakunnon tarkistamiseksi ja mah‐
dollisen ilkivallan estämiseksi pitkien etäisyyksien vuoksi. Mökkipalvelujen käyttöön liittyy
myös aika‐ ja mukavuustekijöitä. Kaikki mökin asukkaat eivät ole valmiita käyttämään koko
vapaa‐aikaansa mökin kunnostamiseen, vaan he haluavat rentoutua muilla tavoin.
Asumismuodosta riippumatta kotitalouksille tulee usein tarve teettää jotain pientä
asuntoon tai kiinteistöön liittyvää kunnostus‐ tai remonttipalvelua. Kaikissa näissä tilanteissa
asukas haluaa ostaa palvelun turvallisesti, luotettavalta ja ammattitaitoiselta palvelun tuot‐
tajalta. Onhan kyseessä asiakkaan koti.
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1.2

Kiinteistöjen määrä, kunnossapito ja energiankulutus

Asiantuntevalla kiinteistönhoidolla ja kunnossapidolla ylläpidetään kiinteistön arvoa ja kun‐
toa, vaikutetaan energian kulutukseen sekä varmistetaan turvallisuutta. Kiinteistöpalvelut
ovat osa kiinteistö‐ ja rakentamisklusteria. Kiinteistön ylläpito voidaan jakaa kiinteistönhoi‐
toon ja kunnossapitoon (Kuva 1) (Korhonen, Lausjärvi ja Jussila 2015).

Kuva 1. Kiinteistön ylläpito

Kiinteistötyönantajat‐järjestön mukaan Suomen kansallisvarallisuudesta yli 70 % perus‐
tuu rakennettuun ympäristöön. Vuonna 2011 Suomen kansallisvarallisuus oli 800 mrd. eu‐
roa, josta asuin‐ ja muiden rakennusten osuus oli 365 mrd. euroa eli 45 %. Kiinteistöjen yllä‐
pidon arvo vuonna 2011, mukaan lukien vuosikorjaukset, oli 15,5 mrd. euroa, mikä on lähes
3 miljardia euroa enemmän kuin uudisrakentamisen arvo (12,4 mrd. euroa). Kiinteistöjen
osuus energian loppukäytöstä oli noin 40 %.
Hoidettavia asuinkiinteistöjä on paljon. Rakennustutkimus RTS Oy:n (2015) Suomi Asuu
2015 ‐tutkimuksen mukaan Suomen asuntokanta on yhteensä 2860 000 asuntoa, joista oma‐
kotitaloja on 1 151 000, rivitaloja 399 000 ja kerrostaloja 1 311 000. Näiden lisäksi muissa
rakennustyypeissä on noin 55 000 asuntoa, jolloin koko asuntokanta on noin 2,9 miljoonaa
asuntoa.
Suomaiset ovat mökkikansaa. Laskentavasta ja mökkikiinteistön määrittelystä riippuen
ilmoitetut mökkimäärät hieman vaihtelevat. Tilastokeskuksen (2014) mukaan vuonna 2013
mökkejä oli kaikkiaan 496 700, joista yksistään Uudellamaalla kesämökkejä on yli 40 000. Ke‐
sämökin omistaviin asuntokuntiin kuului lähes 800 000 henkilöä, sillä osa mökeistä on yhteis‐
omistuksessa. Rakennustutkimus RTS Oy (2015) Suomi Asuu 2015‐tutkimuksen mukaan mök‐
kikiinteistöjä on noin 720 000, joista alun perin mökiksi rakennettuja kiinteistöjä on noin
540 000 (75 % mökeistä). Vanhoista omakoti‐ tai muista kiinteistöistä loma‐asunnoiksi muu‐
tettuja mökkejä on noin 189 000 kpl.
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Asumisen vuotuinen energiakulutus on huomattava. Tilastokeskuksen (2015) mukaan
asumiseen, eli asuinrakennusten lämmitykseen ja kotitalouslaitteisiin, kului energiaa 64 tera‐
wattituntia (TWh) vuonna 2014. Sähköä asumiseen käytettiin 21 TWh. Siitä 63 % kului sisäti‐
lojen ja käyttöveden lämmitykseen ja 37 % kotitalouslaitteisiin. Niitynpään (2013,19) mukaan
kiinteistön kustannuksista energiakustannusten (lämmitys, sähkö, kaasu) osuus on 31 %,
käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous ja muut hoitokulut ovat 23 %. Korjaus‐ ja kun‐
nossapitokustannukset ovat 11 %. Näihin kustannuksiin voi kiinteistönhoitaja yleensä vaikut‐
taa omilla toimillaan.

1.3

Kiinteistöala työllistäjänä

Kiinteistöpalveluala tarvitsee uusia työntekijöitä. Ala on suuri työllistäjä ja sitä se tulee ole‐
maan myös jatkossa. Kiinteistötyönantajat‐järjestön mukaan kiinteistöpalveluala työllistää
noin 90 000 henkilöä, sekä miehiä että naisia. Heistä noin 75 000 toimii kiinteistöpalvelu‐
alalla ja 15 000 muussa kiinteistöliiketoiminnassa. Yksityinen ja julkinen kiinteistöpalveluala
työllistää kaiken kaikkiaan yli 100 000 henkilöä. Järjestön mukaan noin puolet alan työvoi‐
masta eläköityy vuoteen 2020 mennessä, joten alalle tarvitaan mitä ilmeisimmin uusia työn‐
tekijöitä. (Kiinteistötyönantajat.)
Kiinteistöpalvelualan yritysten työntekijämäärä kaksinkertaistui 1990‐luvun alun jäl‐
keen. Samana aikana kiinteistökannan kerrosala kasvoi vain viidenneksellä. Suurin osa työn‐
tekijämäärän lisäyksestä on peräisin muilta toimialoilta ja julkiselta sektorilta, jotka ovat ul‐
koistaneet töitä kiinteistöpalvelualan yritysten tehtäväksi. (Kiinteistötyönantajat.)

1.4

Verkostoituminen osana palvelun tuottamista

Asiakkaan kannalta on helpointa, jos hän voisi ostaa palvelun ns. yhden luukun periaatteen
mukaan. Välttämättä palvelun tuottajan ei tarvitse tehdä näitä kaikkia palveluja itse, vaan
toiminta voi perustua eri yrittäjistä koostuvaan verkostoon.
Jotta verkosto voi toimia hyvin, on sen sisällä toimivien yrittäjien kesken vallittava luot‐
tamus. Yrittäjien on voitava luottaa, ettei toinen yrittäjä yritä viedä yrityksen asiakkaita epä‐
eettisillä keinoilla. Luottamuksen solmimista auttavat etukäteen tehdyt sopimukset. Verkos‐
tomainen yrittäjyys auttaa myös pienyrittäjän jaksamista, kun hän voi saada luotettavan si‐
jaisen lomiensa ja mahdollisten sairaustapausten vuoksi.
Kotityöpalvelualalla on valtakunnan tasolla yhteistoimintaa. Suomen kotityöpalveluyh‐
distys perustettiin vuonna 2011 kotityöpalvelualalla toimivien eri tahojen yhteiseksi edunval‐
vojaksi. Järjestelmän puitteisiin kuuluu kotityöpalvelun laatujärjestelmän kehittäminen. Se
toimii alan kehittämisen työkaluna ja antaa mahdollisuuden seurata kotityöpalvelualan yri‐
tystoiminnan kehittymistä systemaattisesti. Laatujärjestelmän avulla halutaan edistää, että
asiakas saisi laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa. Yrittäjälle laatujärjestelmä tarjoaa
välineen kehittää toimintaansa ja omaa osaamistaan. Laatujärjestelmän kriteerit täyttävä
kotityöpalveluyritys voi hakea kotityöpalvelun laatusertifikaattia, joka myönnetään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. (Suomen kotityöpalveluyhdistys ry.)
Valtakunnallisella tasolla toimii myös ELIAS.fi‐nettitori. Torille pääsemiseksi yrittäjiltä
vaaditaan vastuuvakuutus valvontarekistereistä ja ammattitaidosta. Samoin tarkistetaan en‐
nakonperintärekisteröityminen. Yrittäjillä on mahdollisuus suorittaa sosiaalipalvelujen oma‐
valvontaan liittyvä SosPa, Palveluja Kotiin Omavalvonta‐ tai Helpperi‐passi.
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2 TAVOITE JA TARKOITUS
Tavoitteena oli selvittää, millä toimintaedellytyksillä palvelua tarjoava kiinteistönhoito‐ ja
kotityöpalveluyritys ja sen henkilöstö pystyvät ammattitaitoisesti huolehtimaan koko kiin‐
teistön yleishuollosta ja valvonnasta sekä tarjoamaan asiakaslähtöistä kotityöpalvelua ja tar‐
vittaessa myös mökkitalkkaripalvelua. Tavoitteena oli myös parantaa kiinteistöhoito‐ ja koti‐
työpalveluyrittäjien edellytyksiä toimia hallitusti, tuloksellisesti ja ammattimaisesti sekä edis‐
tää yrittäjien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Lisäksi tavoitteena oli selvittää verkosto‐
maisen palvelutuotannon kehitystarpeita ja edellytyksiä.
Kiinteistönhoito‐ ja siivousala on suuri työllistäjä. Alalle tarvitaan koko ajan uusia am‐
mattitaitoisia työntekijöitä. Kuten kiinteistöpalvelualan perustutkinnon esittelyssä todetaan,
alalle koulutettavien tulee olla asiakastaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen
lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Monipalvelukulttuurin lisääntyessä kiinteistöpal‐
velualan osa‐alueet ovat aiempaa voimakkaammin kytköksissä toisiinsa.
Hankkeen tarkoituksena oli selvittää edellytyksiä yhdessä tutkimuksen, koulutuksen ja
alan yrittäjien kanssa tarvelähtöisen moniosaajakoulutuksen kehittämiseksi kiinteistönhoito‐
alalle. Tähän liittyi yhtenä osana kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjille sekä työnteki‐
jöille suunnattu sähköisen tukimateriaalin tuottaminen.
Hankkeen kohderyhmänä olivat pienet ja keskisuuret kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelu‐
yrittäjät Uudenmaan ja Hämeen alueella.
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3 TOTEUTUS
3.1

Kysely kiinteistönhoito- ja kotityöpalveluyrittäjille

Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjien työhyvinvointia, palvelutarjontaa ja koulutustar‐
vetta koskeva sähköinen kysely lähettiin Uudellamaalla ja Hämeessä toimiville kiinteistön‐
hoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjille. Sähköpostiosoitteita kerättiin useammasta lähteestä: TTS:n
omista rekistereistä, Fonecta Finder:sta ja googlen internet‐sivuilta, Suomen kotityöpalvelu‐
yhdistyksen rekisteristä ja Elias‐nettitorin sivuilta (www.elias.fi). Kysely Kiinteistöhoito‐ ja
kotityöpalveluyrittäjien työhyvinvointi‐ ja koulutustarve lähettiin 354 yritykseen.
Kysely pyrittiin henkilökohtaistamaan yrityksen johdolle tai muulle vastaavalle henki‐
lölle. Aina ei ollut saatavilla henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, jolloin kysely lähetettiin
yrityksen yleiseen sähköpostiin. Saatekirjeessä kysely pyydettiin ohjaamaan henkilölle, joka
toimenkuvansa puolesta parhaiten pystyi vastaamaan kyselyyn.
Heikon vastaajamäärän vuoksi kysely lähettiin kolme kertaa. Ensimmäisen kerran kysely
lähettiin marraskuun lopussa 2014 ja toisen kerran joulukuussa 2014. Kysely uusittiin vielä
kerran tammi‐helmikuun vaihteessa 2015.

3.2

Palvelutarpeen määritys kodin ja mökin hoitotöissä

Rakennustutkimus RTS Oy toteutti TTS Työtehoseuran toimeksiantona kyselyn koskien eri‐
laisten kiinteistönhoitopalvelujen käyttöä ja tarvetta nykyisin ja tulevaisuudessa. Kysely oli
osa Suomi Asuu 2015 ‐tutkimusta.
Tutkimuksessa käsiteltiin kiinteistöpalvelujen lisäksi asuntokannan ja asukkaiden profii‐
leita, viihtyvyyttä ja asumistoiveita, asuntokannan kuntoa ja korjaustarpeita sekä vapaa‐ajan
asuntojen omistusta ja käyttöä.
Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2 300 ta‐
loutta, joista uudehkoissa pientaloissa asuvien osuus oli 700 kpl. Keskimääräistä asuntokan‐
taa kuvaavissa analyyseissä tuloksia tarkasteltiin ilman uudehkojen pientalojen erillisotosta,
jolloin vastaajamäärä oli noin 1 600 kpl. RTS Oy:n raportti kyselystä on tämän julkaisun liit‐
teenä.

3.3

Kiinteistönhoidon sähköinen huolto-opas

Hankkeessa laadittiin sähköinen Pienkiinteistön huolto‐opas (www.tts.fi/kiinteistonhuolto‐
opas), jota kiinteistönhoitajat ja kotityöpalveluyrittäjät voivat käyttää tukimateriaalina
omassa työssään. Huolto‐opas käsittelee eniten pienkiinteistöjä ja mökkien hoitotoimenpi‐
teitä, mutta monet tiedot koskevat myös isompia kiinteistöjä.
Aineistoa kerättiin huolto‐oppaaseen internetin tietolähteistä ja sisältöä täydennettiin
TTS:ssä tuotetulla uudella materiaalilla.

3.4

Yritysten verkostoitumisen ja koulutuksen kehittäminen

Hankkeessa järjestettiin yhdessä alan koulutuksen kanssa kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelu‐
alalla toimiville yrittäjille tilaisuuksia, joissa pohdittiin alalla toimivien yritysten verkostoitu‐
misen edellytyksiä, yritystoimintaa, koulutustarvetta ja työhyvinvointia. Verkostoitumis‐ ja
koulutustilaisuuksien tavoitteena oli selvittää, kuinka voidaan kehittää moniosaajatyyppistä
kiinteistönhoitopalvelua.
Tilaisuuksiin haettiin osallistujia ensimmäisen kerran marras‐huhtikuussa 2015 henkilö‐
kohtaisten tapaamisten ja puhelinkontaktien yhteydessä. Lisäksi tilaisuuksista tiedotettiin
TTS:n www‐sivuilla. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi tehtiin uusi tehostettu kampanja
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Puhtipankin (www.puhtipankki.fi) kautta. Tämän lisäksi yrittäjiä pyydettiin mukaan henkilö‐
kohtaisten tapaamisten ja puhelinkontaktien yhteydessä elo‐syyskuussa 2015.
Verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä neljä syys‐joulukuussa
2015 ja viides tammikuussa 2016. Tilaisuuksien tavoitteena oli selvittää yhdessä yrittäjien
kanssa, kuinka kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjien moniosaamista ja toimintaedelly‐
tyksiä voidaan kehittää ja mitkä ovat mahdolliset toiminnan esteet. Lisäksi pohdittiin sitä,
miten voidaan kehittää kiinteistönhoitoalan koulutuksen, opiskelijoiden ja työnantajien yh‐
teistyötä. Tilaisuuksien yhteydessä pidettiin alustuksia aiheista: onko yrittävyys köyden‐
punontaa, asiakashankinta, markkinointi ja työhyvinvointi.
Verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksissa käytettiin ns. köydenpunonta‐mallia, joka on
Markku Kuivalahden (2015) kehittämä opetusmenetelmä. Mallia on käytetty onnistuneesti
myös kehitys‐ ja yhteistyöprojekteissa. Köydenpunontaa voidaan pitää yhtenä mallina ver‐
kostoitumisesta, johon liittyy toimintaympäristö, vuorovaikutus ja osaaminen sekä sitä
kautta myös kehittyminen. Köydenpunonnassa on joukko osaajia, joilla on yhteinen tavoite.
Toiminnan kautta tapahtuu tiedon kasaantumista. Maaliin pääsemisen sivutuotteena syntyy
usein myös innovaatioita.
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4 TULOKSET
4.1
4.1.1

Kysely kiinteistönhoito- ja kotityöpalveluyrittäjille
Vastaajien taustatiedot ja toiminen alalla

Kyselyyn vastasi yhteensä 33 henkilöä. Vastaajien määrä jäi alhaiseksi, 9,3 %:iin. Alhaisen
vastaajamäärän vuoksi tulokset esitetään kappalemääräisesti.
Vastaajat olivat iältään 27–66 vuotta. Keski‐ikä oli 48 vuotta. Mediaani oli 50 vuotta eli
puolet vastaajista oli alle 50 vuotta ja puolet yli 50 vuotta. Enemmistö vastaajista oli naisia.
Heitä oli 19 ja miehiä 15.
Peruskoulutukseltaan enemmistö oli ylioppilaita (13 henkilöä) tai peruskoulun käyneitä
(10 henkilöä). Keskikoulun käyneitä oli kuusi ja kansa‐ tai kansalaiskoulun käyneitä neljä hen‐
kilöä.
Vastaajien ammattikoulutus vaihteli suuresti. Monella vastaajalla oli taustalla joko kau‐
pallinen tai tekninen koulutus. Kahdella vastaajalla ei ollut ammatillista koulutusta. Neljällä
vastaajalla oli kahden tai jopa useamman ammattialan koulutus. Tiivistetysti ammattikoulu‐
tus jaettiin neljään pääryhmään:
Tekninen koulutus: talonrakennusalan ammattikoulutus, talotekniikka, tekniikan lisen‐
siaatti, LVI‐insinööri (2kpl), insinööri, instrumenttiasentaja, autonkorikorjaaja, autosähkö‐
asentaja.
Kaupallinen ja yrittäjäalan koulutus: kaupallinen, kauppatieteiden maisteri, yo‐merko‐
nomi, merkonomi (3 kpl), markkinointimerkonomi, kauppateknikko, KTS‐kauppias‐, kahvila‐
esimies‐ ja kotityöpalvelututkinnon suorittanut, yrittäjän ammattitutkinto, yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto, markkinointisihteeri ja kiinteistösihteeri, isännöinnin ja johtamisen
tutkintoja.
Kiinteistönhoitoalan ja puutarha‐alan koulutus: isännöintitutkinnot, kiinteistönhuollon
perustutkinto, siivousteknikko ja yritysjohtamisen erikoisammatti, puistomestari ja puutar‐
huri.
Elintarvikealan koulutus: kokki, AMK restonomi ja maisteri (ETM).
Muu: logistiikantyöntekijän koulutus, tuotekehittäjän eat, lähihoitaja.
Keskimäärin vastaajat olivat toimineet ko. toimialalla 12,5 vuotta mediaanin ollessa 10
vuotta. Vastaajien joukossa oli vasta alalle tulleita sekä pitkään alla toimineita henkilöitä: alle
vuodesta 34 vuoteen. Nykyisessä yrityksessä vastaajat olivat toimineet keskimäärin 9,2
vuotta mediaanin ollessa 8 vuotta. Vaihtelu oli edelleen suurta, sillä pisimillään samassa yri‐
tyksessä oli toimittu 25 vuotta ja lyhyimmillään alle vuoden. Tyypillistä oli, että vastaajat oli‐
vat toimineet samassa yrityksessä koko ajan. Näiden vastaajien määrä oli 18. Muut olivat (12
henkilöä) olivat toimineet alalla 0,5–33 vuotta ennen kuin olivat siirtyneet nykyiseen yrityk‐
seen.
Vastaajista suurin osa (17 henkilöä) oli omistaja‐työntekijöitä. Omistaja‐esimiesase‐
massa olevien määrä on 9 henkilöä ja esimiehien (ei omistajaperustaisten) määrä oli 5 henki‐
löä. Muut vastaajat olivat toimitusjohtaja (2 henkilöä) ja toimistovastaava, joka oli omistajan
vaimo.

4.1.2

Yritystoiminta

Kyselyyn vastanneet yritykset olivat pieniä tai mikroyrityksiä niin henkilömäärän kuin liike‐
vaihdon mukaan tarkasteltuna. Tilastokeskuksen mukaan pieneksi yritykseksi luokillaan yri‐
tys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää tai jonka liikevaihto tai taseen
loppusumma on enintään 10 miljoonaa eroa. Mikroyritykseksi luokitellaan yritys, jossa työn‐
tekijöitä on alle 10 työntekijää tai yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on alle kaksi
miljoonaan euroa. (Tilastokeskus 2015a‐b).
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Yritysten henkilöstömäärä vaihteli yhden henkilön yrityksestä 50 työntekijän yritykseen.
Keskimäärin yrityksissä oli 11 työntekijää mediaanin olleessa 7 henkilöä. Yritysten vuotuinen
liikevaihto vaihteli 20 000 eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Keskimääräinen vuotuinen liike‐
vaihto oli noin 773 800 eroa mediaanin ollessa 350 000 euroa.

4.1.3

Yrityksen tarjoama palvelu

Yritykset tarjosivat monenlaisia palveluja. Eniten tuotettuja palveluja olivat kiinteistönhoito‐
palvelut (21 kpl), rappusiivous (13 kpl), remonttipalvelu (11 kpl), kotisiivouspalvelu (10 kpl),
viherrakennuspalvelut, toimistosiivoukset ja pintojen maalaus (8 kpl) sekä kalusteasennus (7
kpl). Näiden lisäksi oli joitakin yrityksiä, jotka tarjosivat myös asiointi‐ tai muita kotitalouspal‐
veluja (5 kpl). Joissakin vastauksissa kotitaloustöiden todettiin sisältävän kaikenlaista kotiin
liittyvää työtä alkaen koiran ulkoilutuksesta, leivonnasta ja ruoanlaitosta sekä pihatöistä.
Muutamalla yrityksellä palvelutarjontaan kuuluivat putkityöt (4 kpl), teollisuussiivous (3
kpl) ja maanrakennus (2 kpl). Kahden yrityksen palvelutarjontaan kuului myös mökkitalkkari‐
toiminta. (Kuva 2.)
Lisäksi viisi yritystä mainitsi kohdassa ”jotain muuta” seuraavia palveluja: viherhuolto,
loppusiivousta, logistiikkapalveluja, vahauksia, kevyitä purkutöitä ja pölynhallintaa, isännöin‐
tiä, henkilöstöpalvelua ja kiinteistönhoitoa.

Kiinteistöhoitopalveluja
Rappusiivousta
Remonttipalvelua
Kotisiivouspalveluja
Viherrakennuspalveluja
Toimistosiivousta
Pintojen maalausta
Kalusteasennusta
Asiointipalveluja
Muita kotitaloustöitä
Putkitöitä
Teollisuussiivousta
Mökkitalkkaritoimintaa
Maanrakennusta
Isännöintipalvelua
Hotellisiivousta
Jotain muuta

21
13
11
10
8
8
8
7
5
5
4
3
2
2
1
0
5
0
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Kuva 2. Yritysten tarjoamat palvelut, kpl

Yrityksiltä myös tiedusteltiin, onko heillä yhteistyötä muiden yritysten kanssa kokonais‐
palvelun tuottamiseksi. Vastaajista 12 totesi, ettei heillä ole ko. toimintaa muiden yritysten
kanssa. Muilla yrityksillä oli yhteistyötä kokonaispalvelun saavuttamiseksi joko satunnaisesti
tai jopa usein toistuvana.
Useimmin käytettyjä palveluja olivat sähköasennukset (3 yritystä) ja siivous (3 yritystä).
Muut yksittäiset usein käytetyt palvelut olivat suuremmat putkialan asennukset ja korjauk‐
set, koneurakointi, lvis‐urakointi sekä muuten eri alihankkijoiden käyttö eri projekteissa.
Satunnaisesti käytetyt palvelut yhteistyöyritysten kanssa koskivat korjaus‐ ja/tai remon‐
tointipalvelua (4 yritystä), lumitöitä (3 yritystä), siivousta (2 yritystä), korkeiden ikkunoiden
Työtehoseuran julkaisuja 422 (2016)

14

pesua (1 yritys) tai muuta puhtaanapitoa (1 yksi yritys). Yksi yritys käytti säännöllisesti kii‐
reapua useammalla osa‐alueella.
Yleisimmät muilta yrityksiltä ostettavat palvelut liittyivät ensisijaisesti yrityksen tukipal‐
veluihin, kuten kirjanpito (26 kpl), terveydenhuolto (21 kpl), erilaiset atk‐palvelut (12 kpl) ja
puhelinpalvelut (10 kpl). Lisäksi ostettiin erityisosaamista tai ‐kalustoa, kuten sähkötyöt (15
kpl), putkityöt (10 kpl) ja lumityöt (3 kpl). (Kuva 3.) Muut yksittäiset palvelut olivat vartiointi,
maanrakennus ja kuljetus, siivous ja remontointi.

Kirjanpito

26
21

Työterveyshuolto
Sähkötyöt

15
12

Atk‐palvelut (esim. sähköinen viestintä,…
Putkityöt

10

Puhelinpalvelu

10

Markkinointi

5

Pihatyöt

4

Lumityöt

3

Jotain muuta
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Kuva 3. Yritysten ostamat palvelut muilta yrityksiltä, kpl

4.1.4

Työhyvinvointi

Vastaajilta tiedusteltiin, kokevatko he työnsä pakkotahtisena tai ”tulipalojen sammutta‐
jana?” Enemmistö (18 vastaajaa) koki työnsä pakkotahtisena lähes aina tai joskus. Pakkotah‐
tisuutta harvoin tai ei koskaan kokevien määrä oli 15 henkilöä. Henkilöt, jotka kokivat työnsä
lähes aina pakkotahtisena tai ”tulipalojen sammuttajina” olivat omistaja‐esimiehiä (2 vastaa‐
jaa), ei‐ omistajaperustaisia esimiehiä (2 kpl) ja omistaja‐työntekijä (1 kpl). (Kuva 4.)
Vastaajat, jotka eivät koskaan kokeneet työtään pakkotahtiseksi, olivat ei‐omistajapoh‐
jainen esimies ja omistaja‐työntekijä (2 kpl). Viimeksi mainitut kaksi yrittäjää olivat pieniä,
yhden henkilön yrityksiä.
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Ei koskaan
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Kuva 4. . Työn kokeminen pakkotahtisena tai "tulipalojen sammuttajana", kpl

Työnsä henkisesti raskaana tai melko raskaana koki 12 henkilöä, kun ruumiillisen kuor‐
mituksen raskaana tai melko raskaana koki 14 henkilöä (Kuva 5–6). Merkille pantavaa oli,
ettei kukaan vastaajista pitänyt työtään henkisesti kevyenä. Seitsemän henkilöä piti työtään
silti henkisesti melko kevyenä. Henkisesti raskaana (3 kpl) kokeneet henkilöt olivat omistaja‐
esimiehiä (2 kpl) ja omistaja‐työntekijä.
Ruumiillisesti melko kevyeksi tai kevyeksi työnsä koki 10 henkilöä. Henkilöt (4 kpl), jotka
kokivat työnsä ruumiillisesti raskaana, olivat omistaja‐työntekijöitä.
Viikkovapaan pystyi lähes aina pitämään enemmistö eli 22 henkilöä. Muilla viikkovapai‐
den pitäminen onnistui harvemmin. Joskus viikkovapaan pystyi pitämään seitsemän vastaa‐
jaa, harvoin kolme vastaajaa ja yksi ei koskaan. Viimeksi mainittu oli monialainen yksinyrit‐
täjä. Henkilöt, jotka pystyivät pitämään viikkovapaansa harvoin, olivat omistaja‐työntekijä (2
kpl) ja omistaja‐esimies.

Raskaana

3

Melko raskaana

9

Ei kevyenä eikä raskaana

14

Melko kevyenä
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Kuva 5. Työn henkisen kuormittavuuden kokeminen, kpl
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Kuva 6. Työn ruumiillisen kuormittavuuden kokeminen, kpl

4.1.5

Ammattitaito ja lisäkoulutuksen tarve

Suurin osa vastaajista koki ammattitaitonsa melko riittävänä (17 kpl) tai riittävänä (14 kpl).
Kahdella vastaajalla ammattitaidon riittävyydentunne vaihteli tilanteen mukaan riittävästä
riittämättömään. Kukaan vastaaja ei kokenut omaa ammattitaitoansa jatkuvasti riittämättö‐
mäksi tai melko riittämättömäksi, mikä on työnteon ja jaksamisen kannalta myönteinen
seikka. (Kuva 7.)

Riittävä

14

Melko riittävä
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Ajoittain riittävä ja riittämätön
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Kuva 7. Oman ammattitaidon riittävyyden kokeminen, kpl

Yrityksissä oli kiinnostusta lisäkoulutukseen ja kurssitukseen. Ainoastaan viisi vastaajaa
totesi, ettei ole tarvetta lisäkoulutukseen.
Koulutusta kaivattiin yrittäjyyteen liittyvistä tekijöistä, kuten yritystoiminnasta, talous‐
hallinnosta ja verotuksesta (10 kpl), työnjohtokoulutuksesta (8 kpl) ja asiakaslähtöisyydestä
(6 kpl). Myös oman tarjottavan palvelun sisältöön kaivattiin lisäkoulutusta. Nämä koulutus‐
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tarpeet liittyivät paljolti puhdistuspalvelujen tuottamiseen ja mitoituksen suunnitteluun, ku‐
ten erilaiset pintamateriaalit ja niiden hoito (8 kpl), siivoustyön suunnittelu ja mitoitus (7
kpl), kiinteistöhoidon suunnittelu ja mitoitus (6 kpl), puhdistusaineet, ‐välineet, ‐koneet ja ‐
menetelmät (6 kpl) ja kiinteistöautomaatio (4 kpl).
Jonkin verran oli kiinnostusta koulutukseen työterveyshuollosta (3 kpl) ja energiatalou‐
dellisesta kiinteistönhoidosta (1 kpl) sekä siihen liittyvistä uusista energiantuottotavoista (2
kpl), kuten aurinkoenergiasta, hybridilämmityksestä ja maalämmityksestä. (Kuva 8.) Muut
erikseen mainitut koulutustarpeet koskivat koneita, urakkalaskentaa ja kodin turvallisuutta,
kuten apuvälineitä, hälyttimiä jne.

Yritystoiminnasta, taloushallinnosta, verotuksesta
Työnjohtokoulutuksesta
Eri pintamateriaaleista ja niiden hoidosta
Siivoustyön suunnittelusta ja mitoituksesta
Asiakaslähtöisyydestä
Kiinteistöhoidon suunnittelusta ja mitoituksesta
Puhdistusmenetelmistä ja koneista
Puhdistusaineista ja ‐välineistä
Työturvallisuudesta ja ergonomiasta
Kiinteistöautomaatiosta
Työterveyshuollosta
Uusiutuvista kiinteistön energiantuottotavoista…
Energiataloudellisesta kiinteistönhoidosta
Jostain muusta
Ei ole koulutustarvetta
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Kuva 8. Yrityksissä haluttava lisäkoulutus ja kurssitus, kpl

Oppisopimuskoulutus ei saanut suurta kiinnostusta, sillä suurin osa vastaajista (17 kpl)
suhtautui siihen kielteisesti. On kuitenkin todettava, että muutama vastaaja (6 kpl) suhtautui
myönteisesti tai ei vielä osannut sanoa kantaansa oppisopimuskoulutukseen (10 kpl). (Kuva
9.)
Vastaajilla oli suurempaa kiinnostusta ns. kiinteistönhoidon päiväkirjaan, joka sisältää
pienimuotoisen huoltokirjan kalentereineen ja työohjeistuksineen. Tällaisesta ohjeistuksesta
oli kiinnostunut lähes puolet (15 kpl) vastanneista henkilöistä. Kantaansa siihen ei osannut
vielä sanoa 7 vastaajaa. Muita vastaajia (6 kpl) huoltokirja ei kiinnostanut. (Kuva 10.)
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Kuva 9. Kiinnostus oppisopimuksesta , kpl
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Kuva 10. Kiinnostus pienimuotoisesta huoltokirjasta, kpl.

4.2
4.2.1

Yritysten verkostoitumis- ja koulutustilaisuudet
Tilaisuuksien aiheet ja osallistujat

Koulutus‐ ja verkostoitumistilaisuuksien tavoitteena oli pohtia yhdessä alan yrittäjien, koulu‐
tuksen ja tutkimuksen kanssa, miten kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelualan moniosaajuutta
voidaan kehittää ja samalla edistää yrittäjien työhyvinvointia. Samoin tavoitteena oli selvit‐
tää, kuinka voidaan kehittää koulutuksen ja yritysten yhteistyötä.
Yritysten verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksia järjestettiin syksyn 2015 aikana neljä ja
viimeinen tammikuussa 2016. Tilaisuuden pääteemat olivat: Onko yrittäjyys köydenpunon‐
taa, asiakkuus, markkinointi, yrittäjän lakiasiat ja työhyvinvointi. Tilaisuuksista riippuen niissä
oli läsnä 6‐12 henkilöä.
Tilaisuuksien aluksi oli pääaiheeseen liittyvää alustus, jonka pohjalta aihetta jatkettiin
yhteisellä keskustelulla. Tilaisuuksissa syntyi paljon vapaamuotoista keskustelua. Mukana
olleilla yrittäjillä oli laaja tuntemus alan kehityksestä ja tulevaisuuden kehitystarpeista, sillä
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ryhmässä oli useampi henkilö toiminut pitkään kiinteistönhoitoalalla. Mukana oli myös vasta
alalle tulleita yrittäjiä, jotka kertoivat uuden yrittäjän näkemyksiä alasta.
Tilaisuuksien pääaiheet valittiin osittain kyselyssä esille tulleista aiheista sekä yritys‐
haastattelujen perusteella. Kyselyn mukaan enemmistö (18 vastaajaa 33:sta) koki työnsä
pakkotahtisena lähes aina tai joskus, minkä vuoksi työhyvinvointi otettiin yhdeksi teemaksi.
Lisäksi tilaisuuksissa paneuduttiin myös yritystoiminnan pyörittämiseen liittyviin seikkoihin.
Kyselyn perusteella kiinteistöpalvelualan yrittäjät kaipasivat yleensä yrittäjyyteen liittyvää
lisäkoulutusta esim. yritystoiminnasta, taloushallinnosta ja verotuksesta (10 vastaajaa), työn‐
johtokoulutuksesta (8 vastaajaa) ja asiakaslähtöisyydestä (6 vastaajaa).
Yksi tulevaisuuden haaste on, kuinka kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelualalle saadaan
ammattitaitoista työvoimaa, mihin olennaisesti liittyy myös alan koulutuksen ja yrittäjien yh‐
teistoiminnan kehittäminen. Tämä oli yksi keskustelujen teemoista.
Kiinteistönhoidon ja kotityöpalvelun ostajan eli kuluttajien näkökulmasta on puhuttu ns.
yhden luukun periaatteesta. Sen tavoitteen saavuttamiseksi palvelu olisi tilattavissa yhdestä
paikasta. Palvelun tuottaisi tuttu ja turvallinen palveluntuottaja joko itse tai jokin muu hänen
toimintaverkkoonsa kuuluva työntekijä tai mahdollisesti myös toinen yrittäjä. Yhden luukun
toimintamallin kehittäminen vaatii monien toimijoiden luottamuksellista yhteistyötä ja sel‐
keiden sopimusten laatimista.

4.2.2

Verkostoitumalla moniosaajaksi

Yhteisissä verkostoitumis‐ ja koulutustapaamisissa yrittäjien ja koulutuksen edustajien
kanssa pohdittiin, miten voidaan edistää kiinteistöalan moniosaamista. Yksi mahdollisuus
laajemman palvelun tuottamiseen on verkostomainen palveluntuottaminen.
Tilaisuuksien pohjana käytettiin ns. köydenpunontatekniikkaa, jonka avulla ongelmaan
voidaan löytää useampia ratkaisuja. Kysymykselle on saatavissa aina jokin vaste. Verkostossa
jokainen osallistuja on oman alansa opettaja ja pystyy sitä kautta tuottamaan ratkaisuja ja
uusia ideoita. Siinä asioille tulee useampia ulottuvuuksia ja tietoa opitaan jakamaan, minkä
ansiosta myös oma osaaminen lisääntyy. Menetelmä on kehitetty opetusalalle, mutta sitä on
käytetty onnistuneesti myös muissa yhteyksissä, kuten taloyhtiön asukkaiden verkostoitumi‐
seen linjasaneerauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asukkaiden yhteisen asiantunte‐
muksen lisäännyttyä he olivat ammattitaitoisempia neuvottelijoita tehdessään sopimuksia
remonttifirman kanssa. Kasaantunut asukkaiden tieto‐tieto tuotti myös taloudellista hyötyä
taloyhtiölle.
Verkostomainen palveluntuottaminen vaatii yrittäjiltä keskinäistä luottamusta ja tark‐
koja sopimuksia. Yritysten pitäisi oppia näkemään verkostomaisen toimintamallin hyötymo‐
tiivi. Herkästi puhutaan vain epäonnistumisista eikä kerrota onnistumisista.
Yhteistoiminnan kehittämisen esteenä voi olla aiempi kokemus tai pelko yhteistoimin‐
nan epäonnistumisesta tai toisen yrittäjän epäeettisestä toimintatavasta. Yhteistyökumppani
on mahdollisesti luvannut hoitaa sovitun tehtävän, mutta taktisista syistä hän on saattanut
viivytellä toimeksiannon toteuttamista. Tuolloin päävastuussa olevan yrityksen maine kärsii,
ja asiakas voi siirtyä ”auttavan” yrityksen asiakkaaksi.
Uuden toimintatavan luomiseksi tarvitaan myös aikaa ja sitkeyttä. Tämä tuli esille myös
hankkeessa toteutetun verkosto‐ ja koulutusryhmän kokoonsaamisessa. Tavoitteena oli, että
verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuudet olisi aloitettu jo keväällä 2015, mutta silloin ryhmään
ilmoittautuneita oli liian vähän. Lisääntyneen markkinoinnin ja kiinteistönhoitoalan koulutta‐
jan yritysyhteyksien kautta yhteistyöryhmä saatiin perustettua syksyllä 2015. Tuttuus auttoi
tässäkin tapauksessa verkoston muodostumista. Samoin yrittäjyyteen liittyvä aikapula esti
joitakin yrittäjiä osallistumasta verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksiin. Osa yrittäjistä lupau‐
tui tulemaan ko. tilaisuuksiin, mutta lopulta kiire esti saapumisen. Kiinteistönhoitopalvelujen
tuottaminen on usein tulipalojen sammuttamista, mikä tuli esille myös hankkeen yhteydessä
tehdyssä kyselyssä ja yrityshaastatteluissa.
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Onnistuvan yhteistyön todettiin edellyttävän toisen osapuolen kunnioittamista ja sopi‐
musten pitämistä. Toimintatavat ja menetelmät tulee sopia etukäteen, jotta myöhemmässä
vaiheessa vältytään erimielisyyksiltä. Kerran menetettyä luottamusta on vaikea saada takai‐
sin niin asiakas‐ kuin yrityssuhteissa.
Verkostomaisessa yritystoiminnassa pienyrittäjät saavat myös kollegiaalista tukea
muilta pienyrittäjiltä. Niissä tapaamisissa yrittäjä voi saada tietoa muun muassa hyvistä ura‐
koitsijoista ja käytännöistä. Samoin verkostomaisessa mallissa asiakaspinta kasvaa ryhmän
sisällä, mikä myös sitouttaa asiakkaita verkoston käyttäjiksi. Aktiivisen verkostomallin hoita‐
minen ja ylläpitäminen vaatii aktiivista vetäjää yhteisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
Yksi mahdollisuus uudella yrittäjällä voi olla franchising ‐yrittäjyys, jolla todettiin olevan
sekä hyvät että heikot puolensa. Hyvin toimivassa franchising ‐mallissa uusi yrittäjä saisi
tuotteistetun mallin käyttöönsä. Keskinäisten sopimusten tulee olla oikeudenmukaiset, jotta
molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä siitä win‐win‐ periaatteen mukaan
Pienemmässä muodossa yrityksille voisi olla ajallista ja taloudellista hyötyä yhteishan‐
kinnoista. Tuolloin hankintoihin erikoistunut yrittäjä voisi pientä korvausta vastaan kilpailut‐
taa ja keskittää hankintoja, mikä vapauttaisi muita yrittäjiä oman ydinosaamisensa kehittä‐
miseen ja vähentäisi sitä kautta varastointitarvetta.

4.2.3

Asiakashankinta

Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluille on kasvava kysyntä tulevaisuudessa, mikä luo yhteisiä
toimintaedellytyksiä erilaisille pienille yrittäjille. Omakotiasukkaiden keskuudessa voi tapah‐
tua samanlaisia toimintatapamuutoksia kuin tapahtui asuntokaupoissa. Vielä noin kymme‐
nen vuotta sitten asukkaat hoitivat usein itse asuntokauppansa. Nyt nämä tehtävä on suu‐
rimmaksi osaksi ulkoistettu ammattilaisten tehtäväksi.
Yksi tulevaisuuden potentiaalinen asiakasryhmä on joukko omakotitalon omistajia, jotka
tällä hetkellä vielä itse pystyvät hoitamaan kiinteistönsä hoidon ja kunnossapidon. Tervey‐
den ja voimien heikennettyä omatoiminen kiinteistön kunnossapito ei enää onnistu, vaan se
hoidetaan ostopalveluina. Samoin tarvetta voi tulla asiointi‐ ja kuljetuspalvelujen osalta. Toi‐
nen potentiaalinen asiakasryhmä ovat kiireiset työssä käyvät henkilöt, jotka haluavat ulkois‐
taa kokonaan kiinteistönhoidon ulkopuolisen henkilön tehtäväksi. Samoin omakotitalot tek‐
nistyvät koko ajan, mikä vaatii erityisosaamista.
Asiakkaita on monenlaisia. Yksi lisääntyvä ja ongelmia tuottava ryhmä ovat muistisai‐
raat henkilöt. Muistisairas voi tilata erilaisia palveluja muistamatta niitä myöhemmin. Laskun
saavuttua omainen ottaa yhteyttä kiinteistönhoitoyritykseen ja ihmettelee laskua. Yrittäjälle
ja työntekijälle ne ovat haasteellisia tilanteita.
Muistisairaat voivat soittaa useita kertoja kiinteistönhoitopäivystykseen. Jos muistisai‐
ras asuu kerrostalossa, usein otetaan yhteyttä isännöitsijään. He puolestaan ottavat yhteyttä
kotihoitoon tai sosiaaliviranomaisiin, joilla on tiedossa mm. asianomaisen henkilön sukulais‐
suhteet.
Turvallisuustekijät ovat tulleet aiempaa voimakkaammin esille kiinteistönhoito‐ ja koti‐
työpalvelutyössä, minkä vuoksi sen koulutusta on lisätty mm. kiinteistönhoitoalan koulutuk‐
seen. Yrityksillä on ollut myös omia turvallisuuskoulutuksia. Käytännön työssä kiinteistönhoi‐
tajat joutuvat muun muassa avaamaan ovia öiseen aikaan asukkaille. Kotityöpalvelun työnte‐
kijät joutuvat kohtaamaan työssään sosiaalitapauksia, jotka voivat olla turvallisuusriski työn‐
tekijälle.
Asiakashankinta ja markkinointi ovat yritystoiminnan elinehtoja. Yrityksille henkilökoh‐
taiset tapaamiset ja muu vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ovat edelleen tärkeitä sähköisen
markkinoinnin rinnalla. Asiakkaan kohtaaminen on käyntikortti itse tuotteesta, palvelusta,
turvallisuudesta ja ydinosaamisesta. Alussa tehty asiakkaan haltuunotto vaikuttaa merkittä‐
västi toiminnan jatkuvuuteen.
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Omaan ammattitaitoon pitää luottaa. Yrittäjän on helpompi kohdata asiakas, kun hä‐
nellä on selvä näkemys omasta tuotteestaan tai palvelustaan. Asiakas näkee, että ko. yrityk‐
seltä saa kunnon palvelua. Tämä lisää myös yrittäjän itseluottamusta, hänellä on ”minä pys‐
tyn” ‐ tunne.
Palvelumoraalin tulee olla korkea, jotta asiakas uskaltaa kutsua yritykseen myös uudel‐
leen. Merkittävä osa palvelun turvallisuudentunteesta syntyy, kun toinen tuntee ihmisen
osaamisen ja toimintatavan. Kunnioitus palvelussa osoitetaan tekoina, kun ihminen kohda‐
taan silmästä silmään ja tilattu tehtävä tehdään sovitulla tavalla.
Palvelujen markkinointia tapahtuu monella tavoin. Yritysyhteyksien saamisessa autta‐
vat vanhat yhteydet. Helpompaa on markkinoida jo valmiina oleville asiakkaille jotain lisää,
kuin jotain perustuotetta uusille asiakkaille. Puskaradio on edelleen hyvä markkinointikeino.
Tieto hyvistä ja luotettavista yhteistyötahoista leviää yrittäjien ja asiakaskunnan keskuu‐
dessa. Kerran menetettyä luottamusta on sen sijaan vaikea saada takaisin.
Yritysten tulevaisuus on monista säkeistä kiinni ja siihen on osattava varautua ajoissa.
Yrityksellä tulee olla selvä ydinosaaminen mielessä. Yrityksen kasvu ei voi olla hallitsema‐
tonta. Vapaata kasvua ei voi pitää tavoitteena. Kun kasvua hallitsevat ulkopuoliset tekijät,
siitä seuraa helposti monenlaisia ongelmia. Helposti tulee mm. ristiriita vuorovaikutuksen,
sisäisen ajattelun ja ympäristön kanssa. Tämä voi käydä yrittäjän terveyden päälle, kun hän
yrittää hoitaa kaikki asiat ja asiakkaat viimeisen päälle. Hän ei enää pysty toimimaan ”kun‐
nioitus on tekoja” ‐ajatuksensa mukaan.
Nykyään sähköinen markkinointi on välttämätöntä. Kun esimerkiksi osallistutaan tar‐
jouskilpailuihin, tarjouspyynnön esittäjä käy katsomassa yrityksen nettisivut: mitä yritys tar‐
joaa, missä kokoluokassa se toimii, mitä yritys lupaa, mitkä ovat sen resurssit ja varusteet
jne.
Kotisivujen päivitys on tärkeää. Niistä näkee, että yritys on tilanteen tasalla. Internet‐
sivut ovat nyt voimakkaassa liikkeessä. Nyt on siirrytty julkaisujärjestelmiin, jossa muun
maussa päivitykset voidaan ohjata automaattisesti tuleviksi. Esim. vakioasiakkaille voi laittaa
viestejä lomitusjärjestelmistä ja laittaa asiakkaalle nimipäiväonnittelut jne.
Sosiaalisen median käytössä on tapahtumassa iso kulttuurinen muutos. Tästä huoli‐
matta on otettava huomioon, etteivät kaikki asiakkaat käytä vielä sosiaalista mediaa. Aktiivi‐
sia Facebookin käyttäjiä ovat erityisesti 30+‐vuotiaat. Sosiaalisessa mediassa markkinointi
vaatii jatkuvaa läsnäoloa ja sitä kautta paljon resursseja. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyn‐
tää, kun se otetaan osaksi julkaisujärjestelmää. Perinteinen markkinointi ja näkyvyys oike‐
assa tilanteessa (esim. käyntikortit, esitteet, media jne.) ovat edelleen tärkeä osa myynti‐
työtä.
Tuotteistamiseen liittyy koko palveluprosessi laskuttamiseen saakka. Voidaankin to‐
deta, että hyvin tuotteistettu on puoliksi tehty. Hyvin dokumentoitu palvelu auttaa asiakasta
tarkastelemaan sen hinnoittelua ja sisältöä. Dokumentointi auttaa myös palvelun tarjoajaa.
Hän ei lähde turhaan etukäteen suunnittelemaan palvelun yksityiskohtia, jos asiakas ei osta‐
kaan palvelua. Selkeä hinnoittelu antaa myös ammattimaisen kuvan palvelun tuottajasta, ja
se lisää sitä kautta asiakkaan luottamusta. Luottamus on tärkeää asiakassuhteessa, sillä sen
voi menettää vain kerran.
Mitä isommasta yrityksestä on kysymys, sen tarkemmin tuotteistaminen on dokumen‐
toiva. Pienessä yrityksessä tuotteistamisen dokumentoimistarve on vähäisempää. Ohjeita
kannattaa olla vähän, mutta niiden tulee olla tehokkaita ja niitä tulee noudattaa.
Kasvu‐uralle lähdettäessä uudet työntekijät tai harjoittelijat on saatava nopeasti mu‐
kaan palvelukuvioon ja yrityskulttuuriin: mallien tulee olla helposti toistettavissa, jotta myös
kollegat voivat opettaa uutta tulijaa. Pienessä yrityksessä työntekijät ovat yleensä sitoutu‐
neempia kuin isoissa yrityksissä. Pienessä yrityksessä työntekijät näkevät konkreettisemmin
oman työnsä vaikutukset, mikä lisää työntekijän vastuullisuutta omasta työstään. Tällöin
myös ammattitaitovaatimus tulee isompaan rooliin, jolloin ihmiset hoitavat työnsä vastuulli‐
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semmin. Osaltaan tämä vähentää dokumentoinnin tarvetta. Toisaalta on kuitenkin todet‐
tava, että uudella tekniikalla, kuten QR‐koodien käytöllä saadaan nopeasti esimerkiksi tekni‐
sen laitteen hoito‐ ja kunnossapito‐ohjeet luettavaksi.
Asiakassuhteiden hoitaminen edellyttää vuorovaikutustaitoja. Ensikontaktit asiakkaisiin
ovat tärkeitä. Reklamaatiotilanteessa asian nopea ja asiallinen hoitaminen edesauttaa asiak‐
kuuden ylläpitämistä. Asiakkuuksien hoitaminen koskee kaikkia yritysten työntekijöitä. Yri‐
tyksen työntekijät ovat omalta osaltaan yrityksen käyntikortteja, mitä näkemystä pyritään
sisällyttämään myös alan koulutukseen.
Kiinteistönhoidon koulutuksessa onkin panostettu asiakaspalvelun merkitykseen ja sen
käytännön toteuttamiseen. Asiakaspalveluun ei riitä pelkkä työtehtävän hoitaminen, vaan
siihen kuuluu myös asiakkaan kohtaaminen ja sosiaalisuus. Tässä suhteessa myös monikult‐
tuurisuus on haaste ja mahdollisuus kiinteistönhoitoalalla. Asiakaspalvelun tuottamiseen tar‐
vitaan riittävä suomenkielen taito, jotta työntekijät pystyvät kommunikoimaan erilaisten asi‐
akkaiden kanssa ja suomalainen työkulttuuri tulee heille tutuksi.

4.2.4

Yritysten ja koulutuksen yhteistyö

Opiskelijoille työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä niin varsinaisen työn kuin työkulttuurin oppi‐
misen kannalta. Opiskelijoiden työssä oppimisjaksoja pidettiin monin tavoin hyödyllisinä:
 edistetään interaktiivista vuorovaikutusta ja luodaan dialogia
 opitaan asiakaslähtöisyyttä
 opitaan tekemään projektityyppistä työskentelyä
 voidaan näyttää oma osaaminen ja saada mahdollisesti sitä kautta työpaikka
 autetaan maahanmuuttajia kotouttamisessa
 työssäoppimisessa integroidaan tieto ja käytännön työ jne.
Työssäoppimisen positiivinen merkitys opiskelijoille tuli esille myös Pentti Väisäsen
(2003) tekemässä Työssäoppiminen ammatillisissa perusopinnoissa ‐väitöstyössä, jossa tar‐
kasteltavina aloina olivat: elintarvike, hotelli, ravintola ja suurtalous, kone ja metalli, koti‐ ja
laitostalous, puhdistuspalvelu, sosiaali‐ ja terveys, lähihoitaja, luonnonvara, metsätalous,
puu ja rakennus.
Opiskelijoiden itsearvioinnin mukaan heidän ammatillinen osaamisensa parani työssä‐
oppimisen aikana merkittävästi. Erityisesti tuotannollis‐teknisiä kvalifikaatioita kuvaava am‐
mattitekniikan hallinta kehittyi tilastollisesti tarkasteltuna erittäin merkitsevästi. Opiskelijat
olivat oppineet työssä jokapäiväisiä työrutiineja. Heidän ammattitaitonsa ja sosiaaliset tai‐
tonsa kehittyivät myönteisesti. Opiskelijat oppivat luottamaan itseensä. He oppivat myös
oma‐aloitteellisuuteen ja omatoimisuuteen. Samalla heidän työllistymismahdollisuutensa
paranivat. Opiskelijoiden itsearviointien mukaan miesten ammatillinen osaaminen kehittyi
paremmin kuin naisten. Ammatillinen osaaminen kehittyi paremmin palvelualojen kuin tek‐
niikan alan opiskelijoilla. (Väisänen 2003.)
Opiskelijat olivat motivoituneempia, oppivat enemmän ja opiskelivat mieluummin työ‐
paikoilla kuin oppilaitoksissa. Halua opiskella työpaikoilla selittivät opiskelijoiden luottamus
omaan oppimiskykyynsä ja tulevaisuuteensa, työn suunnittelu‐ ja kehittämisvalmiudet sekä
työelämän sosiaaliset taidot. Opiskelijat olivat yleensä tyytyväisiä työtehtävien haasteellisuu‐
teen ja saamaansa tukeen työpaikoilla. Yleisin negatiivinen asia olivat päivästä toiseen tois‐
tuvat samanlaiset ja yksitoikkoiset työtehtävät. Osa opiskelijoista myös koki, ettei heitä tar‐
peeksi ohjattu, tuettu ja perehdytetty työpaikoilla. (Väisänen 2003.)
Työssäoppimisprosessiin vaikuttavina tekijöitä opiskelijat pitivät tasavertaisuutta, omaa
aktiivisuutta ja oppimishalua, asioiden oppimista ensin teoriatunneilla ja työssäoppimisjakso‐
jen pituutta ja lukumäärää. Opiskelijoiden mukaan itse työssä tekeminen aidoissa työtilan‐
teissa opetti parhaiten. Kuten Väisänen toteaakin, kädentaidot opitaan vain tekemällä. (Väi‐
sänen 2003.)
Koulutuksen edustajat toivat esille, etteivät työnantajat ole aina halukkaita ottamaan
oppilaita työssäoppimaan. Tulevaisuuden kehittämistavoitteeksi esitettiin, kuinka yrittäjät
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saataisiin näkemään opiskelijat tulevaisuuden hyötynä. Pienellä opettamisella harjoittelujak‐
son aikana opiskelijoista voi tulla myöhemmin yritykseen työntekijöitä.
Rekrytointi on yrittäjille haaste. Yrittäjien mukaan kiinteistöhoito‐ ja kotityöpalvelualalle
on vaikea löytää oikeanlaisia henkilöitä töihin. Työntekijöiden on teknisen osaamisen lisäksi
pystyttävä kommunikoimaan ja olemaan sosiaalisia. Myös palveluosaamisessa on joillakin
työssäoppijoilla ollut vielä kehittämisen varaa. Palveluntoteuttajina työssäoppijoiden on
opittava näkemään itsensä yrityksen käyntikortteina.
Työnohjauksen ja perehdytyksen vaatima aika voivat olla myös esteenä siihen, ettei yri‐
tys voi tai halua ottaa työssäoppijoita. Yrityksille järjestetään työnohjauskoulutusta, mutta
pienille yrityksille erillisen työnohjaajan kouluttaminen voi olla taloudellinen kysymys. Työn‐
ohjauskoulutuksesta saadut kokemukset koettiin sinänsä hyödyllisinä. Koulutuksessa käy‐
dään läpi muun muassa psykologisia asioita, joita ei välttämää käydä läpi muussa ammatti‐
koulutuksessa.
Työssäoppimisvaihe voi vaikuttaa pitkälle opiskelijan motivaatioon hakeutua tai jatkaa
alalle. Vastuu on molemminpuolista. Työntekijän motivaation ylläpitämisestä hyötyvät niin
työnantaja kuin työntekijä. Kun yrityksellä menee hyvin, siitä hyötyvät myös työntekijät. Kun
työnantaja saa ilmaista työvoimaa, hänellä on omalta osaltaan vastuu harjoittelijan motivaa‐
tion ylläpitämisestä muun muassa järjestämällä erilaisia työtehtäviä ja antamalla riittävää
ohjausta.
Yksi harjoittelun tavoite on myös se, että työssäoppija näkee, mitä on työssä oleminen.
Joillakin nuorilla tämä on vielä haasteellista. Tilanne on toinen alanvaihtajilla, joilla on jo ko‐
kemusta varsinaisesta työelämästä ja siellä toimimisesta. Silloin on jo opittu työelämän sosi‐
aalisia taitoja ja työkulttuuria.
Koulutukselle yrittäjiltä saadut kokemukset ovat tärkeitä koulutuksen sisällön ja yritys‐
yhteistyön kehittämiseksi. Muun muassa useassa yhteydessä esille otettu asiakaslähtöisyys
kuuluu kiinteistönhoidon perusopetukseen. Koulutuksessa opiskelijoita ohjataan hyödyntä‐
mään asiakkailta saatu palaute. Töihin puuttuva ja haasteellinen asiakas voi muuttua ajan
myötä ystävälliseksi, jos työ hoidetaan hyvin. Joitakin virheitä voi jopa saada anteeksi myön‐
teisen ja palveluhenkisen toimintatavan ansiosta.
Työssäoppimisvaihetta on tarve kehittää edelleen. Tällä hetkellä kiinteistönhoitoalan
opiskelijoista noin puolet on maahanmuuttotaustaisia, joilla on kielellisiä ja kulttuurisia haas‐
teita sopeutua suomaiseen työelämään. Myös kantaväestössä on henkilöitä, joilla on hanka‐
luuksia sopeutua työelämään. Yhteisissä verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksissa pohdittiin,
voitaisiinko heidän kohdallaan aloittaa työharjoittelu yrityksessä pareittain. Pariharjoittelu
perustuisi ns. oppipoika‐ajatteluun, jossa harjoittelun aloittava opiskelija saisi alussa tuek‐
seen kokeneemman opiskelijan, millä mahdollisesti vältettäisiin alkuhankaluudet työnanta‐
jan kanssa. Yrityksessä kommunikaatio alkaisi kokeneemman opiskelijan kanssa, jolla tulee
olla myös taidot ohjata nuorempaa, monikulttuurista henkilöä. Kokeneempi opiskelija ei olisi
varsinainen ohjaaja, vaan paremminkin ”vanhempi veli.” Tietyn ajan jälkeen nuorempi opis‐
kelija jäisi yksin hoitamaan harjoittelua. Malli olisi oppipoika‐tyyppiä, josta hyötyisivät monet
tahot:
 Toimintamalli olisi oiva tapa myös kokeneemmalle opiskelijalle oppia lisää.
 Toimintamalli sopisi myös kiireiselle yrittäjälle, kun työssäoppimisjaksolle tulisi
kaksi opiskelijaa, joista toinen olisi kokeneempi. Se helpottaisi työnantajan tehtä‐
viä.
 Todettiin, että kokeneemman opiskelijan tulisi tuntea etukäteen yrityksen toimin‐
tatapa, mikä helpottaisi harjoittelijoiden ensimmäisen päivän hermostuneisuutta.
 Pohdittava on, kuinka syvälle kokeneemman opiskelijan pitäisi mennä esimerkiksi
yrityksen arvoihin. Olisiko hänelle maksettava siitä myös palkkaa, mikä lisäisi opis‐
kelijan kiinnostusta asiaa kohtaan.
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Yhteisissä tilaisuuksissa pohdittiin, kuinka yritykset voisivat hyödyntää opiskelijoita
pienten selvitysten tekemisessä. Projektien aikana opiskelijat oppivat mm. kohtaaman asiak‐
kaan ja käymään siihen liittyvää dialogia. Yrittäjille opiskelijatyönä tehtävät selvitykset ovat
taloudellisesti edullisia. Samassa yhteydessä hän tutustuu opiskelijaan, joka voi olla potenti‐
aalien työntekijä myöhemmin. Toisaalta yrittäjä voi luoda opiskelijaan yrittäjyyttä ja uskal‐
lusta. Tämän hankkeen aikana kiinteistönhoidon opiskelijat tekivät yhdellä omakotialueella
palvelutarvekartoituksen. Työ tehtiin kiinteistönhoidonopettajan ohjauksessa, mutta ohjauk‐
sen voi hoitaa myös tietoa tarvitseva yrittäjä.

4.2.5

Työntutkimus osaksi yritysten kehittämistä

Yhteisissä verkostoitumis‐ ja kehittämistilaisuuksissa käsiteltiin työhyvinvointia ergonomian
näkökulmasta. Ergonomian määritelmiä on monia. Yhden kuvaavan määritelmän mukaan
ergonomiassa pyritään vähentämään kitkaa ihmisen ja työn välillä. Ergonomian tavoitteena
on työn tehokas suoritus ja työntekijän työhyvinvointi. Ergonomian tavoitteena on selvittää:
 Miten ihminen toimii parhaiten toimintaympäristössään.
 Ihmistä ei sopeuteta ympäristöön, vaan ympäristö sopeutetaan ihmiseen.
 Sosiaalinen ja toiminnallinen ympäristö on mahdollisimman hyvä.
 Saadaan esille ihmisen vahvuudet ja minimoidaan heikkoudet.
Kansainväliset ergonomian asiantuntijat ovat todenneet, että ergonomia tunnetaan
ruohonjuuritasolla usein hyvin, mutta johtotasolla ergonomian mahdollisuuksia ei juurikaan
tunneta. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut. Muuan muassa Euroopan tuottavuusjärjestö on
kiinnittänyt huomiota ergonomiaan viimeisen 5–10 vuoden aikana. Aikaisemmin se korosti
työn tuottavuutta. Ergonomisia asioita pitäisi tuoda esille myös työn tuottavuuden kehittä‐
jinä.
Verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksissa esiteltiin esimerkin tavoin Työtehoseurassa
tehtyjä työntutkimuksia, joissa tutkimuksen kautta on voitu kehittää työn tuottavuutta ja
työhyvinvointia. Esiteltyjä tutkimuksia olivat muun muassa toimihenkilöiden häiriötekijöitä
selvittävä tutkimus, automaation hyödyntäminen tienlanauksessa, huoltomiesten työajan
jakautuminen ja työasennot sekä viheralan työtä koskevaa tutkimus.
Esimerkiksi viime mainitusta vihertyötä koskevassa tutkimuksessa havaittiin 155 työn
kehittämiskohdetta. Tutkimustulokset otettiin myönteisesti vastaan. Henkilökunta lähti yh‐
dessä toteuttamaan kehittämisehdotuksia, minkä seurauksena työntekijöiden saatavuus pa‐
rani. Asiakkaille toiminnan kehittyminen näkyi toiminnan luotettavuutena.
Keskustelua käytiin siitä, kuinka pienet yrittävät voisivat hyödyntää työntutkimusta
omissa yrityksissään. Tutkimuksen osalta mikroyrittäjien kehittämistarve on tunnistettu,
mutta aika ja raha ovat olleet siihen esteenä. Yksittäiselle pienyrittäjälle työntutkimus ja ke‐
hittämishankkeet voivat olla taloudellisesti suuri satsaus. Yhdessä pohdittiinkin sitä, voitai‐
siinko kehittää sopivaa toteuttamiskonseptia, johon voisi osallistua useampi mikroyrittäjä.
Samoin yhdeksi tutkimusaiheeksi todettiin kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelualalla toimivien
henkilöiden motivaatiotekijöiden selvittäminen.
Kokemuksen mukaan työntekijät ovat lähteneet onnistuneesti mukaan työntutkimus‐
hankkeisiin, kun he itse saavat olla mukana sen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tilaisuu‐
dessa keskusteltiin työnergonomian ja motivaation korrelaatiosta sekä yrittäjyyden ”tarttu‐
misesta” työntekijöihin.
 Yksi osoitus tästä oli, että viheralan työntekijöiden pysyvyys ja uusien työntekijöi‐
den hakeutuminen töihin parani.
 Kehittämiskohteissa työntekijät ovat lähteneet innolla mukaan kehittämistyöhön.
Loppua kohden kiinnostus on lisääntynyt. Työntekijät alkoivat jopa eräässä koh‐
teessa toteuttaa kehittämiskohteita etukäteen ennen tehtävien ja vastuiden ja‐
koa. Innostus tarttuu, kun he itse saavat olla mukana ideoinnissa ja kehittämässä
sekä pääsevät vaikuttamaan.
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Tavallista on, että joka ryhmästä löytyy yksi kriittinen henkilö. Se on hyvä, koska
keskustelujen kautta päästään paremmin perustelemaan se, minkä vuoksi muutos
kannattaa tehdä itse eikä toisen sanelemana. Nämä henkilöt tarvitsevat vahvem‐
mat perusteet. Motivaatiossa ei tarvitse olla eroa.
Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelualalla on erilaisia toiveita lisäkoulutuksesta. Koulutus‐
tarve tuli myös esille kiinteistö‐ ja kotityöpalveluyrittäjille tehdyssä kyselyssä. Usein koulu‐
tukseen osallistumisen esteinä ovat aika ja rahoitus. Yksi mahdollisuus mikroyrittäjillä on
osallistua lisäkoulutukseen, jos ainakin osa koulutuksen kustannuksista on tuettua.
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5 PALVELUTARPEET KODIN JA MÖKIN HOIDOSSA
5.1

Asuntokanta

Rakennustutkimus RTS Oy (2015) selvitti Työtehoseuran pyynnöstä erilaisten kiinteistönhoi‐
topalvelujen käyttöä ja palvelutarvetta tulevaisuudessa. Tutkimus on kokonaisuudessaan tä‐
män raportin liitteenä. Tutkimus tehtiin osana Suomi Asuu 2015 ‐tutkimusta.
Selvityksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä vakituisessa asuinkäytössä noin 2,6 mil‐
joonaa asuntoa, joista kerrostaloasuntoja on 1,16 miljoonaa (45,0 %), omakotitaloja on 1,05
miljoonaa (41,0 %) ja rivitaloja 0,36 miljoonaa (14,0 %). Omistussuhteiltaan omakotitaloista
lähes kaikki eli 95 % ovat omistusasuntoja, rivitaloista 70 % ja kerrostaloista 46 %. (Raken‐
nustutkimus RTS 2015.) Huomattava osa eli 28 % koko asuntokannasta sijaitsee Uudella‐
maalla.
Suomalaiset ovat mökkikansaa, sillä mökkikiinteistön omistajia Suomessa on noin
670 000. Kokonaisuudessaan mökkikiinteistöjä on yhteensä 720 000, joista noin 540 000 (75
%) on alkujaan rakennettu loma‐asunnoiksi. Tämän lisäksi on merkittävässä määrin (180 000)
vanhoja omakotitaloja ja muita kiinteistöjä, jotka on muutettu vapaa‐ajan asunnoiksi. (Ra‐
kennustutkimus RTS 2015.)

5.2

Kotitalouspalvelujen sekä koti- ja mökkitalkkarien käyttö

Kotitalouspalvelujen käyttö tulee kasvamaan merkittävästi RTS Oy:n tutkimuksen mukaan.
Tällä hetkellä kotityöpalveluyrittäjien palveluja käyttää noin 6 % kotitalouksista. Tulevai‐
suutta ajatellen palvelutarpeen kasvu on huomattava, sillä mahdollisesti tulevaisuudessa ko‐
tityöpalveluja käyttäviä kotitalouksia on 29 %. Yhteenlaskettuna kasvupotentiaali näiden
osalta on 35 %, mikä tarkoittaa yhteensä 900 000 taloutta (Kuva 11). Tässä suhteessa asunto‐
tyypin välillä ei ollut suuria eroja. (Rakennustutkimus RTS 2015, Liite sivu 3.)

Kuva 11. Kotityöpalvelujen käyttö nykyisin ja mahdollisesti tulevaisuudessa.

Myös koti‐ ja mökkitalkkareiden käytössä on kasvipotentiaalia (Kuva 12). Tällä hetkellä
koti‐ ja mökkitalkkareita käyttävien määrä on noin 100 000 kotitaloutta (4 %), mutta tulevai‐
suudessa koti‐ ja mökkitalkkaripalveluja käyttävien kotitalouksien määrä moninkertaistuu
jopa 590 000:een (23 %), kun lasketaan yhteen tämän hetkiset käyttäjät ja mahdollisesti tule‐
vaisuudessa ko. palveluja ostavat.
Yksistään mökkitalkkareiden käytössä on havaittavissa huomattavaa kasvua. Tämän het‐
kisen arvion mukaan loma‐asunnon omistajista noin 30 000 (4 %) käyttää talkkarin palveluja,
mutta jatkossa nykyisten ja tulevien talkkareiden käyttäjämäärän odotetaan kasvavan jopa
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200 000:een. Täissäkin luvuissa on otettava huomioon, että kyse voi olla joko koti‐ tai mökki‐
talkkarista. (Rakennustutkimus RTS 2015, Liite sivu 4.)

Kuva 12. Koti- ja mökkitalkkareiden käyttö nykyisin ja mahdollisesti tulevaisuudessa.

5.3

Itse tehdyt tai teetetyt kodinhoitopalvelut ja mahdollinen
palveluntarve tulevaisuudessa

Kiinteistön hoitoon ja korjaamiseen käytetään huomattavasti rahaa. Suomi Asuu 2015 ‐tutki‐
muksen mukaan omakotirakentamisen arvo oli 2,0 mrd. €, korjaamisen 2,8 mrd. € ja hoidon
arvo 5,5 mrd. Hoitokustannukset olivat asukkaiden ilmoitusten mukaan noin 3 €/m2/kk. Kiin‐
teistön hoitokustannuksiin tässä yhteydessä laskettiin teetetyt huolto‐ ja hoitotyöt, ostetut
hoitovälineet ja ‐aineet, energia‐, vesi‐ ja jätevesikustannukset, kiinteistöverot, vakuutus‐
maksut ja ylläpitokorjaukset ilman pääomakustannuksia, jotka ovat samaa luokkaa. Vuotui‐
sen kokonaishoitokustannuksen perustana käytettiin laskentaperustetta: 3 €/m2/kk x 145 m2
x 12 kk x 1,05 miljoonaa asuttua taloa = 5,5 mrd. euroa. Esimerkiksi ARA‐asuntojen hoitokus‐
tannukset ovat 6 €/m2/kk. (Korhonen ym. 2015, 28.)
Esimerkiksi kylpyhuoneen remontointiin ostopalveluja käytti tällä hetkellä jo 27 % ta‐
louksista ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös 18 %:ia lisää, mikä yhteenlaskettuna on 45 %
koko asuntokannasta eli 1,15 miljoonaa taloutta. Kuten Rakennustutkimus RTS:n tutkijat to‐
teavat, edellisissä luvuissa kysymys voi olla myös valmiudesta ko. palvelujen käyttämiseen.
Todellinen palvelujen käyttö riippuu myös asian ajankohtaisuudesta. (Rakennustutkimus RTS
2015, Liite sivu 5.)
Samoin perustein laskettuna on melkoinen joukko kiinteistön‐ ja kodinhoitoon liittyviä
palveluja, joissa nykyisten ja mahdollisesti tulevaisuudessa palveluja käyttävien osuus on
noin viidennes tai sen yli (Kuva 13):
 nuohous 64 %
 Jätehuolto 62 %
 kylpyhuoneremontointi 45 %
 kalusteasennus esimerkiksi keittiössä 37 %
 rakennusten ulkomaalaus 33 %
 talotekniikan huolto 28 %
 lumenluonti 29 %
 rännien puhdistus tai kattohuolto 26 %
 pientä remonttiapua 24 %
 hiekoitus 22 %
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pihan kunnostus 22 %
suursiivous 22 %
tilojen muuttaminen esteettömäksi 20 %
nurmikon leikkaus 19 %.

Lisäksi joukossa oli erilaisia palveluja, joiden käyttö tulee mahdollisesti tulevaisuudessa
kasvamaan nykyistä ostopalvelutarvetta enemmän. Tällaisia palveluja oli muun muassa:
 ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus (nykyisin 5 %, tulevaisuudessa 11 %)
 atk‐apu (nykyisin 7 %, tulevaisuudessa 9 %)
 viikkosiivous (nykyisin 6 %, tulevaisuudessa 9 %)
 kuljetusapu (nykyisin 3 %, tulevaisuudessa 10 %)
 avustaminen arkitoimissa kotona (nykyisin 1 %, tulevaisuudessa 7 %)
 avustaminen asioiden hoidossa (nykyisin 0 %, tulevaisuudessa 7 %).

Kuva 13. Asuntokuntien nykyinen palvelujen käyttö ja mahdolliset tulevaisuuden palvelutarpeet.
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Joka toinen tai useampi talous tekee itse monia kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä (Ra‐
kennustutkimus RTS 2015, Liite sivu 6). Tässäkin ryhmässä on potentiaalista siirtymää tule‐
vaisuudessa ostopalveluihin, vaikka tällä hetkellä niitä toimenpiteitä tehdään usein itse, ku‐
ten seuraava kooste kaikista kotitalouksista osoittaa:
Tekee tällä hetkellä itse
talotekniikan hoito 51 %
nurmikon leikkaus 64 %
lumenluonti 60 %
hiekoitus 56 %
pihan kunnostus 65 %
puutarhan hoito 66 %
rännien puhdistus ja kattohuolto 58 %
korkeiden tai erikoispinnoitettujen ikkunoiden
pesu 34 %
rakennusten ulkomaalaus 46 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tule‐
vaisuuden tarve
29 %/745 000 taloutta
18 %/463 000 taloutta
28 %/720 000 taloutta
23 %/591 000 taloutta
22 %/565 000 taloutta
11 %/283 000 taloutta
26 %/668 000 taloutta
15 %/386 000 taloutta
32 %/822 000 taloutta.

Kiinteistönhoitotehtävistä nuohous (56 %) ja jätehuolto (56 %) on hoidettu tyypillisesti
ostopalveluina ja tullaan tekemään näin myös tulevaisuudessa entistä useammin. Muuan
muassa talotekniikan hoidossa (10 %), lumenluonnissa (10 %), rännien puhdistuksessa ja kat‐
tohuollossa (12 %) ja rakennusten ulkomaalauksessa (14 %) on mahdollisesti lisääntyvää pal‐
velun tarvetta tulevaisuudessa.
Sisätilojen siivous on tyypillisesti totuttu hoitamaan itse. Näidenkin tehtävien hoitami‐
sessa on ollut havaittavissa siirtymää ostopalveluihin:
Tekee tällä hetkellä itse
viikkosiivous 84 %
suursiivous 79 %
ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus 81 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tule‐
vaisuuden tarve
15 %/390 000 taloutta
22 %/565 000 taloutta
16 %/411 000 taloutta.

Viikkosiivous on usein toistuva työ, jolla on kasvupotentiaalia 15 % tulevaisuudessa. Kai‐
kista kotitalouksista (2,57 miljoonaa kotitaloutta) laskettuna tämä tarkoittaa yhteensä noin
390 000 uutta kotisiivouspalvelun käyttäjää. Suursiivousten osalta 22 % talouksista kokee
tarpeelliseksi käyttää ostopalvelua. Talouskohtaisesti laskettuna se tarkoittaa tulevaisuu‐
dessa noin 565 000 taloutta.
Siivous halutaan ulkoistaa ammattilaisen tehtäväksi monestakin syystä. Yksi merkittävä
siivouspalveluja käyttävä ryhmä ovat ikääntyneet henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi ky‐
kene enää siivoamaan kotiaan. Toinen ryhmä ovat kiireiset työssä käyvät henkilöt, jotka ha‐
luavat käyttää vähäisen vapaa‐aikansa muuhun kuin kotinsa siivoamiseen.
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Koteja tullaan jatkossa remontoimaan. Tyypillisiä remontoinnin kohteita ovat muun
maussa keittiö‐ ja kylpyhuoneremontit sekä tilojen muuttaminen esteettömiksi. Näiden töi‐
den toteuttamisessa on kokonaispotentiaalia ostopalvelujen käyttämiseksi, kuten seuraava
luettelo osoittaa:
Tekee tällä hetkellä itse
pientä remonttiapua 67 %
tilojen muuttaminen esteettömiksi 26 %
kylpyhuoneen remontointia 27 %
kalusteasennusta esim. keittiössä 36 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tulevaisuuden
tarve
24 %/617 000 taloutta
20 %/514 000 taloutta
45 %/1 157 000 taloutta
38 %/977 000 taloutta.

Asiointiavun käytössä on havaittavissa myös palvelutarpeen kasvua. Palvelutarve koh‐
distuu eniten kuljetus‐ ja atk‐apuun. Merkille pantavaa oli, että tällä hetkellä avustamispal‐
velujen käyttö joko arkitoimissa kotona tai asioiden hoidossa on vielä lähes olematonta. Tu‐
levaisuudessa näiden palvelujen odotetaan mahdollisesti kasvavan noin 7 prosenttiin.
Tekee tällä hetkellä itse
avustaminen arkitoimissa kotona 52 %
avustaminen asioiden hoitamisessa 52 %
kuljetusapu 50 %
atk‐apu 50 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tulevaisuu‐
den tarve
8 %/206 000 taloutta
7 %/180 000 taloutta
13 %/334 000 taloutta
16 %/411 000 taloutta.

Itse tehtävien kiinteistöhoitotehtävien määrä korostuu, kun tarkastelun kohteena ovat
pelkästään omakoti‐ ja paritalot (1,05 miljoonaa asuntokantaa), jossa kiinteistönhoitoasiat
kuuluvat asukkaan omalle vastuulle. Tällä hetkellä omakotiasujista 50‐ 95 % tekee kiinteis‐
tönhoitoon liittyviä töitä itse, paitsi nuohouksen (4 %) ja jätehuollon (20 %). (Rakennustutki‐
mus RTS 2015, Liite sivu 7).
Omakotiasujat ovat kiinteistönhoidon osalta siirtymistä jossain määrin ostopalvelujen
käyttäjiksi (Rakennustutkimus RTS 2015, Liite sivu 7). Erityisesti ostopotentiaalia löytyy hie‐
man vaativimmissa tai rankoissa askareissa, kuten rakennuksen ulkomaalauksessa, rännien
puhdistuksessa tai kattojen huollossa, pihan kunnostuksessa, lumen luonnissa ja taloteknii‐
kan hoidossa.
Tekee tällä hetkellä itse
talotekniikan hoito 84 %
nurmikon leikkaus 95 %
lumenluonti 94 %
hiekoitus 92 %
pihan kunnostus 94 %
puutarhan hoito 95 %
rännien puhdistus ja kattohuolto 90 %
korkeiden tai erikoispinnoitettujen
ikkunoiden pesu 50 %
rakennusten ulkomaalaus 74 %

Työtehoseuran julkaisuja 422 (2016)

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tulevaisuu‐
den tarve
17 %/179 000 taloutta
6 %/63 000 taloutta
14 %/147 000 taloutta
5 %/53 000 taloutta
12 %/126 000 taloutta
5 %/53 000 taloutta
16 %/168 000 taloutta
9 %/95 000 taloutta
26 %/273 000 taloutta.
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Sisätilojen siivouksessa, joka usein hoidetaan itse, on havaittavissa mahdollista siirty‐
mää ostopalveluihin myös omakoti‐ ja paritaloissa. Samoin suuremmissa ja taitoa vaativissa
remonteissa, kuten kylpyhuoneremonteissa ja keittiökalusteiden asennuksessa on valmiuksia
tulevaisuudessa ostopalvelujen käyttämiseen.
Asiointiavun osalta palvelutarpeen odotukset ovat lähes keskimääräistä tasoa. Tosin
kuljetusavun osalta mahdollinen tarve on kaksi prosenttiyksikköä pienempi, mitä se on koko
asuntokannassa. Tämä selittyy osittain sillä, että toimintakunnon heiketessä osa ikäänty‐
neestä väestöstä muuttaa omakotitaloista kerrostaloihin tai muihin asumispalvelujen pariin.
Tekee tällä hetkellä itse
viikkosiivous 94 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tu‐
levaisuuden tarve
12 %/126 000 taloutta

suursiivous 90 %
ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus 92 %

19 %/200 000 taloutta
12 %/126 000 taloutta.

Tekee tällä hetkellä itse

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tu‐
levaisuuden tarve
21 %/221 000 taloutta
19 %/200 000 taloutta
44 %/462 000 taloutta
36 %/378 000 taloutta.

pientä remonttiapua 83 %
tilojen muuttaminen esteettömiksi 40 %
kylpyhuoneen remontointia 43 %
kalusteasennusta esim. keittiössä 52 %
Tekee tällä hetkellä itse
avustaminen arkitoimissa kotona 61 %
avustaminen asioiden hoitamisessa 61 %

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tu‐
levaisuuden tarve
8 %/84 000 taloutta
7 %/74 000 taloutta

kuljetusapu 60 %
atk‐apu 60 %

11 %/116 000 taloutta
16 %/168 000 taloutta.

Itse tehtävien kiinteistönhoitotehtävien määrä vähenee, kun tarkastelun kohteiksi ote‐
taan rivi‐ ja kerrostalot (1,52 miljoonaa asuntokantaa, kiinteistöjä 53 000), (Rakennustutki‐
mus RTS 2015, Liite sivu 8). Näissäkin kohteissa nuohous (41 %) ja jätehuolto (48 %) ovat
tällä hetkellä yleisimpiä ostopalveluja. Seuraavassa luettelossa on edellisten tavoin tarkas‐
teltu eräitä kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä itse tehtyinä ja mahdollisesti tulevaisuudessa
ostopalveluina tehtävänä kiinteistömäärän mukaan laskettuna:
Tekee tällä hetkellä itse
talotekniikan hoito 28 %
nurmikon leikkaus 43 %
lumenluonti 36 %
hiekoitus 31 %
pihan kunnostus 45 %

Käyttää nyt tai siihen on tulevaisuuden
tarve
37 %/19 600 kpl
27 %/14 300 kpl
38 %/20 100 kpl
35 %/18 600 kpl
29 %/15 400 kpl

puutarhan hoito 45 %
15 %/ 8 000 kpl
rännien puhdistua ja kattohuolto 37 %
34 %/18 000 kpl
korkeiden tai erikoispinnoitettujen ikkunoiden
20 %/10 600 kpl
pesu 23 %
rakennusten ulkomaalaus 26 %
37 %/19 600 kpl.
(laskettuna kiinteistöjen määrään, 53 000 kpl, mukaan)
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Sisätilojen siivousta ja remontointia ostetaan kerros‐ ja rivitaloissa prosentuaalisesti
hieman enemmän kuin omakoti‐ ja paritaloasunnoissa:
Tekee tällä hetkellä itse
viikkosiivous 77 %
suursiivous 71 %
ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus 73 %
(laskettuna asuntokannan, 1 520 000 mukaan)
Tekee tällä hetkellä itse
pientä remonttiapua 57 %
tilojen muuttaminen esteettömiksi 16 %
kylpyhuoneen remontointia 16 %
kalusteasennusta esim. keittiössä 25 %
(laskettuna asuntokannan, 1 520 000 mukaan)
Tekee tällä hetkellä itse
avustaminen arkitoimissa kotona 46 %
avustaminen asioiden hoitamisessa 45 %
kuljetusapu 43 %
atk‐apu 3 %
(laskettuna asuntokannan, 1 520 000 mukaan)

5.4

Käyttää nyt tai siihen on tulevaisuuden
tarve
16 %/243 000 taloutta
24 %/365 000 taloutta
19 %/289 000 taloutta.

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tu‐
levaisuuden tarve
26 %/395 000 taloutta
21 %/319 000 taloutta
46 %/699 000 taloutta
39 %/593 000 taloutta.

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tu‐
levaisuuden tarve
7 %/106 000 taloutta
7 %/106 000 taloutta
15 %/228 000 taloutta
16 %/243 000 taloutta.

Mökillä tehdyt ja teetetyt työt ja mahdollinen palveluntarve
tulevaisuudessa

Rakennustutkimustutkimus RTS (Liitesivu 9–10) tarkasteli nykyistä ja mahdollisesti tulevai‐
suudessa käytettäviä mökkitalkkaripalveluja. Nykyisin käytetyimpiä palveluja ovat mökkitien
kunnossapito (37 %), jätevesien tyhjennys (26 %), remonttipalvelu (16 %), lumenluonti (12 %)
ja polttopuiden teko (8 %). Nämä tehtävien hoidossa on kasvupotentiaalia tulevaisuudessa
tehtävästä riippuen 5‐12 % (Kuva 14).
Tämän lisäksi on erilaisia palveluja, joiden käytössä on havaittavissa hieman suurempaa
ostopotentiaalia, mitä on nykyisin. Osaltaan näiden ostopalvelujen lisääntyvä käyttö selittyy
sillä, että mökinostajien ikä kasvaa ja he eivät jaksa enää hoitaa mökkiä samassa määrin kuin
aiemmin. Toisaalta mökinomistajissa on myös sellaisia henkilöitä, jotka haluavat käyttää va‐
paa‐aikansa muuhun kuin kiinteistönsä kunnossapitämiseen joko aika‐, mukavuus‐ tai osaa‐
mattomuussyistä.
Käyttää palveluja nyt

Käyttää palvelua jo nyt tai siihen on tulevai‐
suuden tarve

kuljetukset mökkipaikalle 3 %
kuljetukset mökkiympäristössä 2 %
siivousapu 2 %
mökin laittoa talvikuntoon 1 %
nurmikon leikkuu 2 %
mökin laittoa kesäkuntoon 1 %
lämmityspalvelu 1 %
puutarhan hoito 1 %

6%
5%
5 %.
5%
3%
4%
3%
2 %.
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Kuva 14. Mökkitalkkaripalvelujen käyttöaste ja tulevaisuuden tarve.

5.5
5.5.1

Kodissa tai kodinhoidossa ilmenneitä vikoja tai tyytymättömyyttä
Viat ja puutteet

Rakennustutkimus RTS (Liitesivu 11–13) selvitti yleisempiä asuntokantaan (2,57 miljoonaa
asuntoa) liittyviä vikoja ja puutteita. Kaksi yleisintä häiritsevää vikaa tai puutetta liittyivät säi‐
lytys‐/varastotilojen vähäisyyteen (33 %) ja puutteellisiin/pieniin kodinhoitotiloihin (25 %).
Muita yleisimpiä puutteiden kohteita olivat pistorasioiden vähäisyys (20 %), puutteelli‐
nen/huono ilmanvaihto/lämmöntalteenotto (20 %), tilaa liian vähän (19 %), ahdas/huonosti
varustettu eteistila (18 %) jäähdytyksen puute (17 %), huono äänieristys talon sisällä (16 %)
ja kylmiä seinä‐/lattiapintoja (15 %). Näiden lisäksi oli lukuisa joukko muita kohteita, jotka
asukkaat kokivat joko häiritsevinä vikoina tai puutteina.
Liitesivulla 13 on eriteltynä asuntokannassa esiintyviä vikoja koko asuntokannan mu‐
kaan sekä eriteltynä omakoti‐/paritalojen että rivi‐/kerrostalojen perusteella.
Yleisesti tarkasteltuna rivi‐ ja kerrostaloissa oli enemmän tiloihin liittyviä vikoja ja puut‐
teita kuin omakoti‐ ja paritaloissa. Muun muassa tilan vähäiseksi rivi‐ ja kerrostalossa koki 25
%, kun vastaava osuus omakoti‐ ja paritaloissa oli 11 %. Samoin kerros‐ ja rivitaloissa säilytys‐
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ja varastotilat (38 %) koettiin oma‐ ja paritaloja huonommiksi (27 %). Muut merkittävät koh‐
teet, joissa rivi‐ ja kerrostaloissa todettiin omakoti‐ ja paritaloja enemmän vikoja tai puut‐
teita, olivat huono äänieritys talon sisällä (8/21 %), jäähdytyksen puute (11/21 %) ja liian
pieni keittiö (6/15 %).
Muita aiheita, joissa rivi‐ ja kerrostaloasumisessa koettiin enemmän vikoja ja puutteita
verrattuna omakoti‐ ja paritaloasumiseen, olivat puutteellinen/huono ilmanvaihto/lämmön‐
talteenotto (15/23 %), pistorasioiden vähäisyys (17/22 %), huonokuntoiset/vetoisat ikkunat
(10/17 %).
Toisaalta oli aiheita, joissa omakoti‐ ja paritaloissa todettiin jonkin verran enemmän vi‐
koja ja puutteita kuin rivi‐ ja kerrostaloissa: heikkokuntoinen/puutteellinen salaojitus (14/7
%), heikkokuntoiset/puutteelliset sadevesijärjestelmät (11/6 %), lian ja hiekan kulkeutumi‐
nen sisälle (13/9 %) ja huonokuntoiset/puutteelliset kulkuväylien pinnoitteet (13/8 %).

5.5.2

Asuntokantaan liittyvät tyytymättömyyden aiheet

Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet asunnoissa liittyivät kodinhoitotiloihin (31 %), säilytys‐
ja varastotiloihin (26 %), ilmanvaihtoon (22 %), kodinhoidon kalusteisiin (20 %), julkisiin lii‐
kenneyhteyksiin (18 %), ikkunoihin (17 %), valumavesien poistumiseen ja sisätuloaulaan (15
%). Näiden lisäksi oli lukuisa joukko muita kohteita, joihin oltiin myös jossain määrin tyyty‐
mättömiä: ulko‐ovet, lämmitysenergiankulutus, huonetilojen lattiapinnat (14 %); pihan pääl‐
lysteet, lämmöneristys, kylpyhuoneen kalustus, keittiökalustus, kosteiden tilojen lattia‐/sei‐
näpinnat, pesu‐/kylpyhuone (13 %); julkisivujen pinnat ja lämpöpumppu (12 %); asunnon
pinta‐ala, sadevesijärjestelmä, tulisijojen kunto (11 %); ekologisuus, talotekniikka/varustelu
ja sisäilman puhtaus ja raikkaus (10 %). Näiden lisäksi oli vielä lukuisa joukko kohteita (27
kpl), joissa asukkaiden tyytymättömyys oli 2‐8 %. (Liitesivut 14–15.)
Rivi‐ ja kerrostaloissa asuvat olivat yleisesti ottaen hieman tyytymättömämpiä asun‐
toonsa ja asuinoloihinsa kuin omakoti‐ ja paritaloissa asuvat henkilöt. Suurimmat, yli 10 pro‐
senttiyksikön erot asuntotyypeittäin liittyivät säilytys‐ ja varastotiloihin (19/30 %), kodinhoi‐
totiloihin (19/40 %), lämpöpumppuun (5/17 %), ilmanvaihtoon (13/29 %) ja ikkunoihin
(11/21 %). Julkiseen liikenteeseen omakoti‐ ja paritaloasukkaat olivat selvästi tyytymättö‐
mämpiä kuin rivi‐ ja kerrostaloissa asuvat henkilöt 30/20 %). (Liitesivu 16.)

5.6

Korjauspotentiaali

Korjauspotentiaalin arvioinnin perusteena Rakennustutkimus RTS käytti tiloissa ilmoitettuja
vikoja ja tyytymättömyyttä niihin. Tämän tarkastelun mukaan eniten korjauspotentiaalia on
säilytys‐ ja varastotiloissa (38 %), kodinhoitotiloissa (35 %), ilmanvaihdossa (28 %), pesuti‐
loissa/kylpyhuoneessa (22 %), sisääntuloaulassa (21 %), lämpöpumpussa, keittiökalusteissa,
ja huonetilojen lattioissa (19 %), sisäänkäynnissä ja ikkunoissa (18 %), kodinhoidon kalus‐
teissa (17 %), valumavesien poisjohtumisessa, pihan päällysteissä, lämmitysenergian kulutuk‐
sessa ja kylpyhuonekalusteissa (16 %) sekä ulko‐ovissa, lämmöneristyksessä ja kosteiden tilo‐
jen lattiassa/seinäpinnoissa (15 %). Hieman yli viidennes (21 %) koki kulkuyhteydet ongel‐
mallisiksi. Näiden lisäksi oli vielä joukko kohteita (14), joiden korjauspotentiaali oli 2‐14 %.
(Liitesivu 17.)
Omakoti‐ ja paritaloissa noin viidenneksessä tai sen yli on korjauspotentiaalia useam‐
massa kohteessa tai tilassa: pesutilat/kylpyhuone (21 %), säilytystilat (31 %), kodinhoitotila
(27 %), keittiökalusteet (20 %), ilmanvaihto (21 %) ja sisäänkäynti (20 %). Myös etäisyyksiin ja
kulkuyhteyksiin liittyy ongelmia (32 %), joihin on tarvetta saada erilaisia ratkaisuja. (Liitesivu
18.)
Rivi‐ ja kerrostaloissa merkittävimmät korjauspotentiaalit keskittyivät säilytys‐ ja varas‐
totiloihin (43 %), kodinhoitotiloihin (40 %), sisätuloaulaan (23 %), lämpöpumppuun (23 %),
ilmanvaihtoon (32 %) ja ikkunoihin (21 %). (Liitesivu 18.)
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5.7

Korjausfrekvenssit kodeissa ja mökillä

Rakennustutkimus RTS selvitti vuoden aikana tehtyjä korjausfrekvenssejä omakotitaloissa ja
mökeillä haastattelemalla kotitalouksia eri vuosina. Selvityksen tarkemmat tulokset ovat lii‐
tetiedoston sivulla 19. Kuten selvityksen tekijät huomauttavat, frekvenssilukuja tarkastel‐
lessa on otettava huomioon virhemarginaalin lisäksi se, että ihmiset muistavat merkityksel‐
tään suuret toimenpiteet paremmin kuin pienet.
Tämän selvityksen mukaan yleisimpiä omakotitaloissa tehdyt korjaustoimenpiteet olivat
seinien maalaus/laatoitus/tapetointi (15,8 %), lattioiden päällystys/laatoitus (8,4 %) ulkopin‐
tojen maalaus/pintakäsittely (5,8 %), seinien/lattioiden laatoitus KPH (5,2 %), sisäkatto‐
jen/seinien levytys/muuraus/panelointi (3,8 %) ikkunoiden hankinta (3,2 %), keittiökalustei‐
den hankinta (3,1 %), wc‐istuimen hankinta (3,5 %) pesualtaan hankinta (3,3 %) vesikatema‐
teriaalin uusiminen (3,0 %), vesijohdon hankinta/uusiminen (3,0 %) ja ilma‐ilmalämpöpum‐
pun hankinta (2,2 %). Kotitalouskoneiden hankinnoista yleisimpiä olivat astianpesukoneen
(4,6 %), jääkaapin (4,0 %), pakastimen (4,0 %), pyykinpesukoneen (4,0 %) ja lieden hankinta
(3,1 %).
Mökkiasunnoissa yleisin korjaustoimenpide oli ulkopintojen maalaus/pintakäsittely (6,4
%), mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä yleisempi kuin omakotitaloissa. Muita yleisimpiä korjaus‐
frekvenssejä oli seinien maalaus/laatoitus/tapetointi (3,5 %), vesikatemateriaalin uusiminen
(3,2 %), lattioiden päällystys/laatoitus (2,0 %), kiukaan hankinta (1,8 %), keittiökalusteiden
hankinta (1,7 %), seinien/lattioiden laatoitus, KPH (1,6 %), ulkoseinien verhousmateriaalin
uusiminen (1,4 %), ilma‐ilmalämpöpumpun hankinta (1,4 %) sisäkattojen/seinien levy‐
tys/muuraus/panelointi (1,0 %) ja vesijohdon hankinta/uusiminen (1,0 %).
Kotitalouskoneiden yleisimmät korjausfrekvenssit liittyivät ruokahuollon järjestämiseen.
Yleisin kotitalouskoneen hankinta koski jääkaappia (1,9 %) ja pakastinta (1,0 %) sekä liettä
(1,3 %). Myös astiapesukoneen yleistyminen (0,7 %) alkaa näkyä mökkiasumisessa.
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6 TULOSTEN TARKASTELUA JA KEHITTÄMISKOHTEITA
Kiinteistön hoitoon ja korjaamiseen käytetään huomattavasti rahaa. Suomi Asuu 2015 ‐tutki‐
muksen mukaan omakotirakentamisen arvo oli 2,0 mrd. €, korjaamisen 2,8 mrd. € ja hoidon
arvo 5,5 mrd. € (Korhonen ym. 2015).
Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjille ja työntekijöille on tulevaisuudessa lisäänty‐
vässä määrin tarvetta. Rakennustutkimus RTS:n mukaan kotityöpalveluja käyttää tällä het‐
kellä noin 6 % talouksista. Tulevaisuudessa kotityöpalvelujen käyttäjien osuus voi olla jopa
33 % suomalaisista kotitalouksista, mikä tarkoittaa noin 900 000 taloutta. Samaa kasvua on
myös koti‐ ja mökkitalkkaripalvelujen kasvuennusteissa. Tällä hetkellä koti‐ ja mökkitalkkaria
käyttää noin 4 % kotitalouksista. Tulevaisuudessa määrä kasvaa mahdollisesti 28 %:iin, mikä
käytännössä tarkoittaisi 200 000 taloutta.
Erityisesti remontointipalveluissa, kuten kylpyhuoneremonteissa, keittiökalusteasen‐
nuksissa ja rakennusten ulkomaalauksissa on merkittävää kasvupotentiaalia, kun otetaan
huomioon nykyisin palveluja käyttävät ja talouksien mahdollinen palvelun tarve tulevaisuu‐
dessa. Samoin tulevaisuudessa on tarvetta muihin pieniin remontteihin ja tilojen muuttami‐
seen esteettömiksi. Kasvua on odotettavissa myös kiinteistönhoitoon, kuten esimerkiksi rän‐
nien puhdistuksessa ja kattohuollossa, lumenluonnissa, pihojen kunnostuksessa ja nurmikon
kunnossapidossa sekä talotekniikan hoidossa.
Siivous on ostopalvelu, jota kuluttajat tulevat käyttämään entistä enemmän. Tällä het‐
kellä kotitalouksista viikkosiivousta käyttää noin 6 %. Tulevaisuudessa viikkosiivouksen osta‐
via talouksia on mahdollisesti 15 %, mikä käytännössä tarkoittaa noin 390 000 taloutta. Tä‐
män lisäksi suursiivouksissa ja ikkunoiden ja parvekelasien sekä erikoispinnoitteisten ja kor‐
keiden ikkunoiden pesussa on palvelupotentiaalia.
Ostettuna palveluna henkilön avustaminen arkitoimissa ja asioiden hoidossa on vielä
minimaalista. Näiden palvelujen käytön odotetaan kasvavan 7 %:iin talouksista.
Kotityö‐ ja kiinteistönhoitopalvelujen yhteydessä on puhuttu ns. yhden luukun periaat‐
teesta, josta asiakas voi tilata palvelun yhdeltä luotettavalta palvelun tuottajalta tai hänen
verkostoonsa kuuluvalta yrittäjiltä. Hankkeen yhteydessä tehdyn TTS:n kyselyn mukaan kiin‐
teistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjistä (33 kpl) enemmistöllä (21 kpl) oli yhteistoimintaa
kokonaispalvelun tuottamiseksi muiden yrittäjien kanssa joko satunnaisesti tai usein.
Edellä mainittu sähköinen kysely tehtiin Uudellamaalla ja Hämeessä toimiville pienille ja
keskisuurille kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjille. Kysely lähettiin 354 yritykseen. Vas‐
tauksia saatiin yhteensä 33 kpl. Yritysten henkilöstömäärä vaihteli yhden henkilön yrityk‐
sestä 50 työntekijän yritykseen. Keskimäärin yrityksissä oli 11 työntekijää mediaanin olleessa
7 henkilöä. Yritysten vuotuinen liikevaihto vaihteli 20 000 eurosta 3,5 miljoonaan euroon.
Keskimääräinen vuotuinen liikevaihto oli noin 773 800 eroa mediaanin ollessa 350 000 eu‐
roa.
Yritykset tarjosivat monenlaisia palveluja. Eniten tuotettuja palveluja olivat kiinteistön‐
hoito (21 kpl), rappusiivous (13 kpl), remontointi (11 kpl), kotisiivous (10 kpl), viherrakennus,
toimistosiivous ja pintojen maalaus (8 kpl) sekä kalusteasennus (7 kpl). Näiden lisäksi oli joi‐
takin yrityksiä, jotka tarjosivat myös asiointi‐ tai muita kotityöpalveluja (5 kpl). Joissakin vas‐
tauksissa kotityöpalveluihin todettiin sisältävän kaikenlaista kotiin liittyvää työtä alkaen koi‐
ran ulkoilutuksesta, leivonnasta ja ruoanlaitosta sekä pihatöistä. Muutamalla yrityksellä pal‐
velutarjontaan kuuluivat putkityöt (4 kpl), teollisuussiivous (3 kpl) ja maanrakennus (2 kpl).
Kahden yrityksen palvelutarjontaan kuului myös mökkitalkkaritoiminta.
Kyselyssä tiedusteltiin myös koulutustarpeesta ja sähköisen huoltokirjan tarpeellisuu‐
desta. Koulutusta kaivattiin yrittäjyyteen liittyvistä tekijöistä, kuten yritystoiminnasta, talous‐
hallinnosta ja verotuksesta (10 kpl), työnjohtokoulutuksesta (8 kpl), asiakaslähtöisyydestä (6
kpl). Myös oman tarjottavan palvelun sisältöön kaivattiin lisäkoulutusta. Nämä koulutustar‐
peet liittyivät paljolti puhdistuspalvelujen tuottamiseen ja mitoituksen suunnitteluun, kuten
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erilaiset pintamateriaalit ja niiden hoito (8 kpl), siivoustyön suunnittelu ja mitoitus (7 kpl),
kiinteistönhoidon suunnittelu ja mitoitus (6 kpl), puhdistusaineet, ‐välineet, ‐koneet ja ‐me‐
netelmät (6 kpl) ja kiinteistöautomaatio (4 kpl).
Odotettava palvelutarpeen kasvu antaa perusteita kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalvelu‐
alan koulutuksen kehittämiseen, jotta tulevaisuudessa alalle saadaan ammattitaitoisia osaa‐
jia. Yrittäjien kanssa käytyjen keskustelujen mukaan koulutukseen osallistumisen esteenä on
usein aika ja rahoitus. Mikroyrittäjillä saattaa olla mahdollisuus osallistua lisäkoulutukseen,
jos osa koulutuksen kustannuksista on tuettua.
Kyselyyn vastanneet yrittävät olivat kiinnostuneita pienimuotoisesta huoltokirjasta.
Tällaisesta ohjeistuksesta oli kiinnostus lähes puolet (15 kpl) vastanneista henkilöistä tai he
eivät osanneet vielä sanoa (7 kpl) kantaansa siihen. Muita vastaajia (6 kpl) huoltokirja ei kiin‐
nostanut. Tämän hankkeen yhteydessä tehtiin sähköinen Pienkiinteistön huolto‐opas, johon
koottiin aineistoa internetin kautta ja TTS:n omista julkaisuista. Tarkoituksena on, että TTS:n
kiinteistönhoitoalan opiskelijat hoitavat sivujen päivityksen yhtenä oppimistehtävänä.
Yhteisissä tilaisuuksissa yrittäjien kanssa keskusteltiin verkostomaisen yrittäjyyden
edellytyksistä. Yritysten pitäisi oppia näkemään verkostomaisen toimintamallin hyötymotiivi.
Herkästi puhutaan vain epäonnistumisista eikä kerrota onnistumisista. Toimiakseen verkos‐
tomainen yrittäjyys edellyttää keskinäistä luottamusta ja sopimusten laatimista sekä pitä‐
mistä. Verkostomainen yrittäjyys laajentaa asiakaspintaa ja mahdollistaa muun muassa kiire‐
huippujen ja lomajärjestelyjen toteuttamisen, mikä edistää myös yrittäjän työhyvinvointia.
Verkostomaiseen toimintaan voi liittyä myös tiedon vaihtoa hyvistä urakoitsijoista ja käytän‐
nöstä. Verkostomainen palveluntuottaminen vaatii yrittäjiltä keskinäistä luottamusta ja tark‐
koja sopimuksia.
Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjällä oma työhyvinvointi saattaa olla vaakalau‐
dalla, vaikka yrityksellä menisikin hyvin. Omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen saattaa
jäädä huolehtimatta, kun yrityksen hoitaminen vielä koko ajan. Kyselyn mukaan kiinteistön‐
hoito‐ ja kotityöpalvelualan yrittäjistä tai muuten toiminnasta vastaavista enemmistö (18)
koki työnsä pakkotahtisena lähes aina tai joskus. Työnsä henkisesti raskaana tai melko ras‐
kaana koki 12 henkilöä, kun ruumiillisen kuormituksen raskaana tai melko raskaana koki 14
henkilöä. Merkille pantavaa oli, ettei kukaan vastaajista pitänyt työtään henkisesti kevyenä.
Seitsemän henkilöä piti työtään henkisesti melko kevyenä.
Yhteisissä tilaisuuksissa keskusteltiin paljon asiakkuuksien hoitamisesta. Asiakashan‐
kinta ja markkinointi ovat yritystoiminnan elinehtoja. Yrityksille henkilökohtaiset tapaamiset
ja muu vuorovaikutus asiakkaiden kanssa ovat edelleen tärkeitä sähköisen markkinoinnin rin‐
nalla. Asiakkaan kohtaaminen on käyntikortti itse tuotteesta, palvelusta, turvallisuudesta ja
ydinosaamisesta.
Asiakkuuksien hoitamiseen liittyvät myös työssäoppijat ja heidän perehdyttäminen asia‐
kaspalveluun ja yrityskulttuuriin. Opiskelijoille työssäoppimisjaksot ovat tärkeitä niin varsi‐
naisen työn kuin työkulttuurin oppimisen kannalta. Opiskelijoiden työssä oppimisjaksoja pi‐
dettiin monin tavoin hyödyllisinä. Niillä edistetään interaktiivisia vuorovaikutustaitoja ja luo‐
daan dialogia, opitaan asiakaslähtöisyyttä ja tekemään projektityyppistä työskentelyä sekä
integroimaan tieto ja käytännön työ. Opiskelijat voivat myös näyttää omaa osaamisensa ja
saada mahdollisesti sitä kautta myös työpaikan. Maahanmuuttajilla työssäoppimisjaksot ovat
myös yksi osa kotouttamisprosessia.
Kiinteistönhoito‐ ja kotityöpalveluyrittäjille tehdyn kyselyn mukaan yritykset eivät juuri‐
kaan olleet kiinnostuneita varsinaisista oppisopimuskoulutuksista. Suurin osa vastaajista (17
kpl) suhtautui niihin kielteisesti. Toisaalta on kuitenkin todettava, että muutama vastaaja (6
kpl) suhtautui myönteisesti tai ei vielä osannut sanoa kantaansa oppisopimuskoulutukseen
(10 kpl).
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Myös koulutuksen edustajat toivat esille, etteivät työnantajat ole aina halukkaita otta‐
maan oppilaita työssäoppimaan. Tulevaisuuden kehittämistavoitteeksi esitettiin, kuinka yrit‐
täjät saataisiin näkemään opiskelijat tulevaisuuden hyötynä. Pienellä opettamisella harjoitte‐
lujakson aikana opiskelijoista voi tulla myöhemmin yritykseen työntekijöitä.
Sinänsä rekrytointi on yrittäjille haaste. Yrittäjien mukaan kiinteistöhoito‐ ja kotityöpal‐
velualalle on vaikea löytää oikeanlaisia henkilöitä töihin. Työntekijöiden on teknisen osaami‐
sen lisäksi pystyttävä kommunikoimaan ja olemaan sosiaalisia. Omalla tavallaan työntekijät
ovat yrityksensä käyntikortteja, mitä pyritään tuomaan esille alan koulutuksessa.
Työnohjauksen ja perehdytyksen vaatima aika voi olla myös esteenä siihen, ettei yritys
voi tai halua ottaa työssäoppijoita. Yrityksille järjestetään työnohjauskoulutusta, mutta pie‐
nille yrityksille erillisen työnohjaajan kouluttaminen voi olla taloudellinen kysymys. Sinänsä
työnohjauskoulutuksesta saadut kokemukset koettiin hyödyllisinä.
Työssäoppimisvaihetta on tarve kehittää edelleen. Tällä hetkellä kiinteistönhoitoalan
opiskelijoista noin puolet on maahanmuuttotaustaisia, joilla on kielellisiä ja kulttuurisia haas‐
teita sopeutua suomaiseen työelämään. Myös kantaväestössä on henkilöitä, joilla on hanka‐
luuksia sopeutua työelämään. Yhteisissä verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksissa pohdittiin,
voitaisiinko heidän kohdallaan aloittaa työharjoittelu yrityksessä pareittain. Pariharjoittelu
perustuisi ns. oppipoika‐ajatteluun, jossa harjoittelun aloittava opiskelija saisi alussa tuek‐
seen kokeneemman opiskelijan, millä mahdollisesti vältettäisiin alkuhankaluudet. Yrityksessä
kommunikaatio alkaisi kokeneemman opiskelijan kanssa, jolla tulee olla myös taidot ohjata
nuorempaa, monikulttuurista henkilöä. Kokeneempi opiskelija ei olisi varsinainen ohjaaja,
vaan paremminkin ”vanhempi veli.” Tietyn ajan jälkeen nuorempi opiskelija jäisi yksin hoita‐
maan harjoittelua. Malli olisi oppipoika‐tyyppiä, josta hyötyisivät monet tahot:
 Toimintamalli olisi oiva tapa myös kokeneemmalle opiskelijalle oppia lisää.
 Toimintamalli sopisi myös kiireiselle yrittäjälle, kun työssäoppimisjaksolle tulisi
kaksi opiskelijaa, joista toinen olisi kokeneempi. Se helpottaisi työnantajan tehtä‐
viä.
 Todettiin, että kokeneemman opiskelijan tulisi tuntea etukäteen yrityksen toimin‐
tatapa, mikä helpottaisi harjoittelijoiden ensimmäisen päivän hermostuneisuutta.
 Pohdittava on, kuinka syvälle kokeneemman opiskelijan pitäisi mennä esimerkiksi
yrityksen arvoihin. Olisiko hänelle maksettava siitä myös palkkaa, mikä lisäisi opis‐
kelijan kiinnostusta asiaa kohtaan.
Tarvetta on myös selvittää kiinteistönhoitoalalla toimivien työntekijöiden kokemuksia ja
näkemyksiä alan koulutuksen sopivuudesta työelämän tarpeisiin, työssä jaksamista, työtur‐
vallisuutta ja muista kehittämistarpeita. Toinen toimintatapa opiskelijoiden ja yrittäjien yh‐
teistoiminnan luomiseen olisivat pienet selvitystyöt, joita opiskelijat tekisivät yrittäjien ti‐
lauksesta.
Yrittäjille opiskelijatyönä tehtävät selvitykset ovat taloudellisesti edullisia. Samassa yh‐
teydessä yrittäjä tutustuu opiskelijaan, joka voi olla potentiaalinen työntekijä myöhemmin.
Toisaalta yrittäjä voi luoda opiskelijaan yrittäjyyttä ja uskallusta. Tähän osaltaan liittyy ehdo‐
tettu kokeilumalli, jossa alalle aikovilla yrittäjillä olisi taustatukena kokeneista kiinteistöpal‐
veluyrittäjistä muodostuva mentoriryhmä. Siinä uusi yrittäjä saisi kokeneilta yrittäjiltä vink‐
kejä, jolloin kaikkea ei tarvitse ”oppia kantapään kautta.”
Verkostoitumis‐ ja koulutustilaisuuksissa esiteltiin esimerkkeinä Työtehoseurassa teh‐
tyjä työntutkimuksia, joissa tutkimuksen kautta on voitu kehittää työn tuottavuutta ja työhy‐
vinvointia. Kehittämistyö tehdään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yhteisissä verkostoitu‐
mistilaisuuksissa käytiin keskustelua siitä, kuinka pienet yrittäjät voisivat hyödyntää työntut‐
kimusta omissa yrityksissä.
Tutkimuksen osalta mikroyrittäjien kehittämistarve on tunnistettu, mutta aika ja raha
ovat olleet siihen esteenä. Yksittäiselle pienyrittäjälle työntutkimus ja kehittämishankkeet
voivat olla taloudellisesti liian suuri satsaus. Jatkossa on tarve kehittää sopivaa toteuttamis‐
konseptia, johon voisi osallistua useampi mikroyrittäjä.

Työtehoseuran julkaisuja 422 (2016)

39

7 LÄHTEITÄ
Kiinteistötyönantajat. Kiinteistöpalveluala ylläpitää maamme merkittävintä varallisuuserää.
http://www.kiinteistotyonantajat.fi/tietoatoimialasta/. Haettu 23.11.2015.
Korhonen, Esko, Lausjärvi, Marjatta ja Jussila Aarne (2015) Kiinteistöjen hoidettavuuden
kehittäminen, sen vaikutukset ja taloudellisen vaikuttavuuden arviointi 30.11.2015.
Toimivat kiinteistöt TOKI.
Kuivalahti, Markku (2015) Köydenpunojan pedagogiikka. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Hämeenlinna: Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98418/HAMK_koydenpunojan_pedagogi
ikka_2015_ejulkaisu.pdf?sequence=1. Haettu 11.12.2015.
Niitynpää, Antti (2013). Johdanto. Teoksessa Kiinteistönhoidon käsikirja. Helsinki:
Kiinteistöalan kustannus Oy.
Sosiaali‐ ja terveysministeriö, STM (2008) Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. Sosiaali‐ ja
terveysministeriö julkaisuja 2008:3. Helsinki: Sosiaali‐ ja terveysministeriö.
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE‐
3672.pdf&title=.Haettu 4.1.2014.
Suomen kotityöpalveluyhdistys ry (2015) Kotityöpalvelujen laatujärjestelmä.
http://www.kotityopalvelut.fi/index.php/yrityksille/infoa. Päivitys 16.11.2015. Haettu
28.12.2015..
Tilastokeskus (2015) Asumisen energiankulutus 2014. Energia 2015.
http://www.stat.fi/til/asen/2014/asen_2014_2015‐11‐20_fi.pdf. Haettu 23.11.2015.
Tilastokeskus (2015a) Pienet ja keskisuuret yritykset.
http://www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html. Haettu 27.2.2015.
Tilastokeskus (2015b) Mikroyritys. http://www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html. Haettu
24.11.2015.
Tilastokeskus (2014) Kesämökit 2013. http://tilastokeskus.fi/til/rakke/2013/rakke_2013_2014‐
05‐23_kat_001_fi.html. Haettu 23.11.2015.
Tilastokeskus (2014) Asuntokunnat ja asuinolot 2013.
http://www.stat.fi/til/asas/2013/01/asas_2013_01_2014‐10‐16_kat_002_fi.html. Haettu
28.12.2015.
Valtakunnallinen ELIAS.fi‐nettitori. http://www.elias.fi/. Haettu 28.12.2015.
Väisänen, Pentti (2003) Työssä oppiminen ammatillisissa perusopinnoissa. Ammatillinen
osaaminen, työelämän kvalifikaatiot ja itseohjautuvuus opiskelijoiden itsensä arvioimina.
Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 83. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Työtehoseuran julkaisuja 422 (2016)

40

 Rakennustutkimus RTS Oy

Liite 1

Laurinmäenkuja 3 A, 00440 HELSINKI, puhelin 09-5407 310, telefax 09-5031 810
www.suomirakentaa.fi

PALVELUTARPEET KODIN JA MÖKIN HOITOTÖISSÄ 2015

Tämä tutkimusraportti perustuu Suomi Asuu 2015 –tutkimuksen osatutkimuksena ja lisäksi
siihen on liitetty laajan Korjausfrekvenssitutkimuksen 2013 tutkimustuloksia. Raportti on
tehty Työtehoseuran tarpeeseen ja toimeksiannosta.
Rakennustutkimus RTS Oy, marraskuu 2015.
Rakennustutkimus RTS Oy
Palvelutarpeet kodin ja mökin hoitotöissä 2015

SISÄLLYSLUETTELO
1.

JOHDANTO

1

2.

KOTIEN JA MÖKKIKIINTEISTÖJEN MÄÄRÄ ELINKEINOALUEITTAIN

2

3.

KOTIPALVELUYRITTÄJIEN JA TALO-/MÖKKITALKKAREIDEN PALVELUJEN
KÄYTTÖ NYT/TULEVAISUUDESSA

3

4.

ITSE TEHDYT JA TEETETYT KODINHOITOTYÖT JA MAHDOLLINEN
PALVELUTARVE TULEVAISUUDESSA

5

4.1
4.2

5
9

5.

6.

Kodissa
Mökillä

MITÄ VIKOJA TAI TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ KODISSA/KODINHOIDOSSA ON

11

5.1
5.2
5.3

11
14
17

Viat
Tyytymättömyys
Korjauspotentiaali

KORJAUSFREKVENSSIT KODISSA JA MÖKILLÄ

Rakennustutkimus RTS Oy
Palvelutarpeet kodin ja mökin hoitotöissä 2015

19

1

1.

JOHDANTO

Tutkimuksen tausta ja tavoite
Tämä tutkimus on toteutettu Työtehoseuran (TTS) toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erilaisten kiinteistöhoitopalveluiden käyttöä ja palvelutarvetta tulevaisuudessa.

Tutkimuksen toteutus
Tutkimus toteutettiin osana Suomi Asuu 2015 –tutkimusta. Tutkimus tehtiin sähköpostikyselynä suomalaisiin kotitalouksiin. Tutkimuksessa käsitellään kiinteistönhoitopalvelujen lisäksi myös mm. asuntokannan ja asukkaiden profiileita, viihtyvyyttä ja asumistoiveita,
asuntokannan kuntoa ja korjaustarpeita, vapaa-ajan asuntojen omistusta ja käyttöä sekä
kokemuksia uudehkoista pientaloista ja talotoimittajista. Tutkimukseen vastanneita talouksia on yhteensä noin 2 300 joista uudehkoissa pientaloissa asuvien erillisotos on noin 700
kpl.

Tutkimuksen raportointi
Tutkimuksen vastaukset on ennen raportointia painotettu asuntokannan rakennetta vastaavaksi. Keskimääräistä asuntokantaa kuvaavissa analyyseissä on tuloksia tarkasteltu ilman uudehkojen pientalojen erillisotosta, jolloin vastaajamäärä on noin 1 600. Tutkimuksen tulokset raportoidaan asiayhteydestä riippuen graafisesti, taulukoina ja sanallisesti.
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2.

KOTIEN JA MÖKKIKIINTEISTÖJEN MÄÄRÄ ELINKEINOALUEITTAIN

Seuraavassa on esitetty Suomen asunto- ja loma-asuntokanta sekä kannan jakautuminen
elinkeinoalueittain.
ASUNTOKANTA SUOMESSA 2015

KANTA 1000 ASUNTOA
VAKITUISESSA ASUINKÄYTÖSSÄ

ASUNTOOMAKOTIKANTA
TALOT
YHTEENSÄ
2860
1151
2570
1050
%
%

RIVITALOT
399
360
%

LOMAKERROSASUNTO
TALOT
KANTA
1311
720
1160
%
%

ELINKEINOALUEET
1. HELSINKI (UUSIMAA)
2. TURKU (VARSINAIS-SUOMI)
3. PORI (SATAKUNTA)

28
9
5

17
8
6

22
10
4

39
9
3

8
11
4

4. LAHTI (HÄME)
5. TAMPERE (PIRKANMAA)
6. KOUVOLA (KYMI)

7
9
6

7
8
7

6
9
6

7
10
6

9
9
8

7. MIKKELI (ETELÄ-SAVO)
8. KUOPIO (POHJOIS-SAVO)
9. JOENSUU (POHJOIS-KARJALA)

3
5
3

4
5
4

4
6
4

2
4
2

9
6
5

10. JYVÄSKYLÄ (KESKI-SUOMI)
11. SEINÄJOKI (ETELÄ-POHJANMAA)
12. VAASA (POHJANMAA)

5
3
4

6
5
6

6
5
4

5
1
3

7
3
5

13. OULU (POHJOIS-POHJANMAA)
14. KAJAANI (KAINUU)
15. ROVANIEMI (LAPPI)

7
2
4

8
2
5

9
2
4

5
1
2

6
3
6

100

100

100

100

100

YHTEENSÄ







Suomen asuntokanta painottuu Etelä-Suomeen ja erityisesti Uudellemaalle, jonka
merkitys kannasta on 28 %.
Muissa rakennustyypeissä on em. lisäksi noin 55 000 asuntoa, eli koko asuntokanta on
noin 2,9 miljoonaa asuntoa.
Asuntokannasta muussa kuin vakituisessa asumiskäytössä on noin 300 000 kpl, näistä
noin 100 000 on omakotitaloissa.
Omakotiasunnoista 95 % on omistusasuntoja, rivitaloasunnoista 70 % ja kerrostaloasunnoista 46 %.
Asukastiedustelun perusteella mökkikiinteistön omistajia on Suomessa 670 000, mökkikiinteistöjä noin 720 000. Alun perin mökiksi rakennettuja kiinteistöjä on noin
540 000 kpl (75 % kaikista mökeistä), 180 000 kpl loma-asunnoista on vanhoja omakoti- tai muita kiinteistöjä, jotka on myöhemmin otettu vapaa-ajan käyttöön. Mökkikiinteistöllä on keskimäärin 3,5 rakennusta.
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3.

KOTIPALVELUYRITTÄJIEN JA TALO-/MÖKKITALKKAREIDEN PALVELUJEN
KÄYTTÖ NYT/TULEVAISUUDESSA

Suomalaisilta kotitalouksilta kysyttiin; ”Käytättekö kodissanne kotipalveluyrittäjän palveluita?”. Vastausvaihtoehtoina annettiin ”käytän nyt” ja ”mahdollisesti tulevaisuudessa”.
Kysymykseen vastasi 1 586 perhettä.

KOTIPALVELUYRITTÄJIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ

Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
Ei käytä nyt eikä tulevaisuudessa
Käyttää nyt kotipalveluyrittäjän palveluita
Käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa

KOKO
ASUNTOKANTA
2570
%
65
6
33

(Käyttää nyt tai tulevaisuudessa)



35

OK-/paritalo

Rivitalo

Kerrostalo

1050
%
66
7
31

360
%
65
5
33

1160
%
64
5
35

34

35

36

6 % suomalaisista kotitalouksista kertoi käyttävänsä kotipalveluyrittäjän palveluita
nyt, 33 % käyttää niitä mahdollisesti tulevaisuudessa. Nyt käyttävät ja tulevaisuudessa aikovat ovat osittain samoja henkilöitä. Kun nämä yhdistetään, saadaan kotipalveluyritysten potentiaaliksi 35 %, eli noin 900 000 taloutta.



Asuntotyypin mukaan ei vastauksissa ole suuria eroja.
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Suomalaisilta kotitalouksilta kysyttiin; ”Käytättekö kodissanne talo/mökkitalkkarin palveluita?”. Vastausvaihtoehtoina annettiin ”käytän nyt” ja ”mahdollisesti tulevaisuudessa”.
Kysymykseen vastasi 1 586 kotitaloutta.

KOTI- TAI MÖKKITALKKARIN KÄYTTÖ

Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
Ei käytä nyt eikä tulevaisuudessa
Käyttää nyt talo-/mökkitalkkarin palveluita
Käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa

KOKO
ASUNTO- OK-/pariKANTA
talo
2570
1050
%
%
77
77
4
2
20
22

(Käyttää nyt tai tulevaisuudessa)

23

23

Rivitalo
360
%
79
4
20
21

Omistaa
Kerroslomatalo asunnon
1160
720
%
%
77
72
6
4
19
26
23

28



4 % eli noin 100 000 perhettä käyttää koti- tai mökkitalkkarin palveluita nyt.



Nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa käyttäviä on yhteensä 23 %, eli noin 590 000
perhettä.



Loma-asunnon omistajista nyt talkkaria käyttää 4 % (eli noin 30 000), nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa talkkaripalveluita käyttäviä on yhteensä 28 % (eli noin
200 000). Tässäkin kysymys voi olla siis koti- tai mökkitalkkarista.
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4.

ITSE TEHDYT JA TEETETYT KODINHOITOTYÖT JA MAHDOLLINEN
PALVELUTARVE TULEVAISUUDESSA

4.1 Kodissa tehdyt, teetetyt ja mahdollinen palvelun tarve
tulevaisuudessa
Kysymys kuului; ”Mitä kiinteistön, kodin tai mökin hoitotehtävä hoidatte itse tai hankitte
palveluna?” sekä ”Missä asioissa koette tarvitsevanne/voisitte käyttää nyt tai tulevaisuudessa perheen ulkopuolisia palveluja?”.
Alla on esitetty nyt käytetyt ja mahdolliset tulevaisuuden palvelutarpeet.

Esimerkiksi kylpyhuoneen remontoinnissa 27 % käyttää palveluja nyt, lisäksi 18 % käyttää
palveluja mahdollisesti tulevaisuudessa. Yhteensä kylpyhuoneremonttipalvelun potentiaali
on 45 % eli noin 1,15 miljoonaa taloutta. Kysymys voi olla asiasta riippuen myös valmiudesta palvelujen käyttämiseen. Todellinen palvelujen käyttö riippuu myös asian ajankohtaisuudesta.
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TAULUKOT
Kysymys kuului; ”Mitä kiinteistön, kodin tai mökin hoitotehtäviä hoidatte itse tai hankitte
palveluna?” sekä ”Missä asioissa koette tarvitsevanne/voisitte käyttää nyt tai tulevaisuudessa perheen ulkopuolisia palveluja?”
ITSE TEHDYT, TEETETYT JA MAHDOLLINEN PALVELUN TARVE TULEVAISUUDESSA
KOKO ASUNTOKANTA

Tekee itse
Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
KIINTEISTÖN HOITO
Talotekniikan hoito
Nurmikon leikkaus
Lumenluonti
Hiekoitus
Jätehuolto
Kompostin hoito
Pihan kunnostus
Puutarhan hoito
Rännien puhdistus tai kattohuolto
Nuohous
Korkeiden tai erikoispinnoitettujen ikkunoiden pesu
Rakennusten ulkomaalaus

2570
%

Mahd.
Käyttää nyt
palvelun
Käyttää
tai tarve
tarve
nyt
tulevaipalveluja tulevaisuusuudessa
dessa
2570
2570
2570
%
%
%

51
64
60
56
17
45
65
66
58
3
34
46

21
13
21
18
56
8
13
6
16
56
9
21

10
7
10
6
11
3
9
5
12
15
7
14

29
18
28
23
62
10
22
11
26
64
15
32

SISÄTILOJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Viikkosiivous
Suursiivous
Pientä remonttiapua
Ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus
Tilojen muuttamista esteettömiksi
Kylpyhuoneen remontointia
Kalusteasennusta esimerkiksi keittiössä

84
79
67
81
26
27
36

6
8
13
5
8
27
22

10
16
14
12
12
21
17

15
22
24
16
20
45
38

ASIOINTIAPU
Avustaminen arkitoimissa kotona
Avustaminen asioiden hoidossa
KuIjetusapua
Atk-apua

52
52
50
50

1
0
3
7

7
7
10
10

8
7
13
16

Yllä on esitetty suorat vastaukset kysymykseen. Esimerkiksi viikkosiivousta tekee 84 % itse,
6 % käyttää nyt palvelua ja 10 % tarvitsee mahdollisesti viikkosiivouspalvelua tulevaisuudessa. ”Käyttää nyt tai tulevaisuudessa” on yhdistelmä edellisistä kuvaten kokonaispotentiaalia, joka viikkosiivouspalvelulle on 15 % kannasta eli noin 390 000 taloutta.
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ITSE TEHDYT, TEETETYT JA MAHDOLLINEN PALVELUN TARVE TULEVAISUUDESSA
OMAKOTI- JA PARITALOT

Tekee
itse
Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl

1050
%

Mahd.
Käyttää
palvelun Käyttää nyt
nyt
tarve
tai tarve
palveluja tulevaisuu- tulevaisuudessa
dessa
1050
1050
1050
%
%
%

KIINTEISTÖN HOITO
Talotekniikan hoito
Nurmikon leikkaus
Lumenluonti
Hiekoitus
Jätehuolto
Kompostin hoito
Pihan kunnostus
Puutarhan hoito
Rännien puhdistus tai kattohuolto
Nuohous
Korkeiden tai erikoispinnoitettujen ikkunoiden pesu
Rakennusten ulkomaalaus

84
95
94
92
20
72
94
95
90
4
50
74

11
1
6
2
69
2
4
1
6
78
4
12

8
5
8
3
9
2
8
4
11
14
6
15

17
6
14
5
72
4
12
5
16
83
9
26

SISÄTILOJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Viikkosiivous
Suursiivous
Pientä remonttiapua
Ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus
Tilojen muuttamista esteettömiksi
Kylpyhuoneen remontointia
Kalusteasennusta esimerkiksi keittiössä

94
90
83
92
40
43
52

4
7
11
4
7
26
21

8
13
12
8
12
21
17

12
19
21
12
19
44
36

ASIOINTIAPU
Avustaminen arkitoimissa kotona
Avustaminen asioiden hoidossa
KuIjetusapua
Atk-apua

61
61
60
60

1
0
3
9

7
6
8
8

8
7
11
16



Omakotikannassa kiinteistönhoitoasiat kuuluvat asukkaan vastuulle. Vaikka omatoimisuus on suurta, löytyy palvelulle potentiaalia erityisesti hieman vaativimmissa tai
rankoissa askareissa.
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ITSE TEHDYT, TEETETYT JA MAHDOLLINEN PALVELUN TARVE TULEVAISUUDESSA
RIVI- JA KERROSTALOT

Kiinteistöjä noin 1000 kpl
Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl

Mahd.
Käyttää nyt
Käyttää palvelun
Tekee
tai tarve
nyt
tarve
itse
tulevaisuupalveluja tulevaisuudessa
dessa
53
53
53
53
1520
1520
1520
1520
%
%
%
%

KIINTEISTÖN HOITO
Talotekniikan hoito
Nurmikon leikkaus
Lumenluonti
Hiekoitus
Jätehuolto
Kompostin hoito
Pihan kunnostus
Puutarhan hoito
Rännien puhdistus tai kattohuolto
Nuohous
Korkeiden tai erikoispinnoitettujen ikkunoiden pesu
Rakennusten ulkomaalaus

28
43
36
31
14
27
45
45
37
3
23
26

29
21
31
30
48
12
20
10
23
41
13
27

11
8
11
8
12
3
10
5
12
15
7
13

37
27
38
35
55
15
29
15
34
50
20
37

SISÄTILOJEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
Viikkosiivous
Suursiivous
Pientä remonttiapua
Ikkunoiden ja parvekelasien puhdistus
Tilojen muuttamista esteettömiksi
Kylpyhuoneen remontointia
Kalusteasennusta esimerkiksi keittiössä

77
71
57
73
16
16
25

7
8
14
6
9
28
23

11
18
15
14
12
22
17

16
24
26
19
21
46
39

ASIOINTIAPU
Avustaminen arkitoimissa kotona
Avustaminen asioiden hoidossa
KuIjetusapua
Atk-apua

46
45
43
43

0
0
4
6

7
7
11
11

7
7
15
16

Rakennustutkimus RTS Oy
Palvelutarpeet kodin ja mökin hoitotöissä 2015

9

4.2 Mökillä tehdyt ja teetetyt työt ja mahdollinen palveluntarve
tulevaisuudessa
Kysymys kuului; ”Mitä kiinteistön, kodin tai mökin hoitotehtäviä hoidatte itse tai hankitte
palveluna?” sekä ”Missä asioissa koette tarvitsevanne/voisitte käyttää nyt tai tulevaisuudessa perheen ulkopuolisia palveluja?”. Erityisesti mökkitalkkaripalveluista loma-asunnon
omistavat vastasivat:
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ITSE TEHDYT, TEETETYT JA MAHDOLLINEN MÖKKITALKKARIPALVELUJEN TARVE
TULEVAISUUDESSA
LOMA-ASUNNON OMISTAJAT/ OSAOMISTAJAT

Tekee
itse
Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl

720
%

Käyttää
Mahd.
Käyttää nyt
nyt
palvelun tarve
tai tarve
palveluja tulevaisuudessa tulevaisuudessa
720
720
720
%
%
%

MÖKKITALKKARITOIMINTA
Mökin laittoa talvikuntoon
Jätevesikaivon tyhjennys
Mökin laittoa kesäkuntoon

84
22
83

1
26
1

5
8
3

6
32
5

Nurmikon leikkuu
Lumenluonti
Puutarhan hoito

70
63
72

2
12
1

4
6
2

5
17
3

Polttopuun teko
Siivousapu
Vartiointipalvelu

79
70
25

8
2
5

7
5
10

14
7
14

Lämmityspalvelu
Remonttipalvelu
Veneen laitto talvi-/kesäkuntoon

51
50
66

1
16
4

3
15
4

4
28
7

Mökkitien kunnossapito
Kuljetukset mökkipaikalle
Kuljetukset mökkiympäristössä

37
52
56

37
3
2

12
7
5

45
9
7
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5.

MITÄ VIKOJA TAI TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ KODISSA/KODINHOIDOSSA ON

5.1 Viat
Suomi Asuu –tutkimuksessa kysyttiin; ”Mitä häiritseviä vikoja tai puutteita koette nykyisessä asunnossanne olevan?”
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HÄIRITSEVÄT VIAT JA PUUTTEET ASUNNOSSA

Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
Yleensä vikoja/puutteita
Tilat yleensä
Todettu kosteus- ja homevaurioita
Kosteus-/homevaurioepäily
Tilaa liian vähän
Huonejärjestys ei ole toimiva
Liian pienet kylpyhuonetilat
Puutteelliset/huonokuntoiset pesutilat
Säilytys/varastotilaa liian vähän
Puutteelliset/pienet kodinhoitotilat
Ahdas/huonosti varustettu eteistila
Huono äänieristys talon sisällä
Jäähdytyksen puute
Liian pieni keittiö
Puutteellinen/huonokuntoinen keittiö
Sisustusmateriaaleissa yleensä
Huonokuntoiset lattiapinnat huonetiloissa
Vaikeasti siivottavia lattioita
Kosteiden tilojen lattia/seinäpintojen huono kunto
Keittiökalusteiden kunto
Kylpyhuonekalusteiden kunto
Kodinhoitokalusteiden kunto
Varusteissa/laitteissa yleensä
Liian suuri lämmitysenergian kulutus
Huonokuntoinen lämmitysjärjestelmä
Heikkokuntoiset tulisijat/tulisijan puute
Puutteelliset/huonokuntoiset kodinkoneet
Puutteellinen/huono ilmanvaihto/lämmöntalteenotto
Ilmanvaihdon äänekkyys normaaliteholla
Keskuspölynimurin puute
Heikkokuntoinen savupiippu
Heikkokuntoiset vesijohdot
Heikkokuntoiset viemärit
Pistorasioita liian vähän
Runko ja julkisivu yleensä
Heikkokuntoinen/puutteellinen salaojitus
Perustusten heikko kunto
Huonokuntoinen vesikatto
Heikkokuntoiset/puutteelliset sadevesijärjestelmät
Heikkokuntoinen julkisivupinta
Heikkokuntoinen ulkoseinämateriaali
Huono lämmöneristys
Huonokuntoiset/vetoisat ikkunat
Huonokuntoiset/vetoisat ulko-ovet
Kylmiä seinä-/lattiapintoja
Häiritsevä liikennemelu
Huonosti vedeltä/lumelta/liukkaudelta suojattu sisäänkäynti
Lian ja hiekan kulkeutuminen sisälle
Ympäristö/tontti/sijainti yleensä
Tontin pienuus
Huonokuntoinen/puutteellinen pihan kasvillisuus
Huonokuntoiset/puutteelliset kulkuväylien pinnoitteet
Valumavesien puutteellinen poisjohtuminen
Pitkä etäisyys palveluihin
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KOKO
ASUNTOKANTA
2570
%
84
68
2
3
19
10
13
10
33
25
18
16
17
11
9
31
13
3
10
14
10
3
50
11
4
7
4
20
5
9
1
5
6
20
47
10
2
6
8
11
5
11
14
9
15
6
6
11
31
8
10
10
12
7

1050
%
83

Rivi- ja
kerrostalot
1520
%
84

62
2
4
11
11
11
11
27
23
17
8
11
6
9
36
14
2
11
16
11
5
48
14
5
9
4
15
4
7
2
5
5
17
49
14
2
7
11
12
6
11
10
10
15
2
6
13
35
7
8
13
11
9

73
1
3
25
9
15
8
38
26
18
21
21
15
10
27
12
4
8
13
9
2
52
8
4
6
4
23
5
10
0
4
6
22
45
7
2
5
6
10
5
11
17
8
16
8
7
9
29
8
12
8
12
5

OK-/
paritalo
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5.2 Tyytymättömyys
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TYYTYMÄTTÖMIEN OSUUDET ASUNTOKANNASSA 2015
Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
Huonejärjestykseen
Pesutiloihin/kylpyhuoneeseen
Säilytys-/varastotiloihin
Kodinhoitotiloihin
Sisääntuloaulaan
Huonetilojen lattiapintoihin
Kosteiden tilojen lattia-/seinäpintoihin
Keittiökalusteisiin
Kylpyhuonekalusteisiin
Kodinhoidon kalusteisiin
Lämmitysenergian kulutukseen
Lämmityksen helppouteen
Lämmitysjärjestelmän kuntoon
Lämpöpumppuun
Tulisijojen kuntoon
Kodinkoneisiin
Ilmanvaihtoon
Jätevesijärjestelmään
Puhdasvesijärjestelmään
Savupiippuun
Perustuksiin
Vesikatteisiin
Sadevesijärjestelmiin
Julkisivupintoihin
Ulkoseinämateriaaliin
Lämmöneristykseen
Ikkunoihin
Ulko-oviin
Sisäänkäyntiin
Tontin kokoon
Pihan päällysteisiin
Valumavesien poisjohtumiseen
Luonnon läheisyyteen
Naapurisopuun
Lähikaupan etäisyyteen
Koulun, päiväkodin tms. etäisyyteen
Kulkuyhteyksiin työpaikalle
Julkisiin liikenneyhteyksiin
Asuntotyyppiin (OK, RT, KRS)
Talon ulkonäköön
Sisäilman puhtauteen ja raikkauteen
Sisustusratkaisuihin
Tilaratkaisuiden toimivuuteen
Talotekniikkaan/Varusteluun
Talon puhtaanapidon helppouteen
Asunnon pinta-alaan
Terveellisyyteen
Viihtyisyyteen
Hoidettavuuteen
Rakenteiden toimivuuteen
Ekologisuuteen
Asuntoon kokonaisuudessaan

KOKO ASUNTKANTA
2570
%
6
13
26
31
15
14
13
13
13
20
14
3
7
12
11
8
22
5
3
7
3
8
11
12
7
13
17
14
8
6
13
15
3
3
6
3
7
18
4
5
10
4
8
10
5
11
4
4
3
3
10
2

Rakennustutkimus RTS Oy
Palvelutarpeet kodin ja mökin hoitotöissä 2015

OK-/pari-talo
1050
%
6
12
19
19
12
11
13
13
12
14
15
3
6
5
6
5
13
5
3
3
4
7
11
9
6
11
11
11
8
4
12
12
1
2
7
4
8
30
1
3
7
5
6
7
5
6
3
1
3
3
6
2

Rivi- ja kerrostalot
1520
%
6
14
30
40
18
16
13
13
13
23
13
3
8
17
14
10
29
6
4
9
3
9
11
13
8
14
21
17
8
8
14
17
4
3
4
3
6
10
7
7
12
3
10
11
5
15
5
5
3
4
14
2
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5.3 Korjauspotentiaali
Suomi Asuu 2015 –tutkimuksessa kysyttiin kotitalouksilta asuntojensa häiritseviä vikoja ja
puutteita ja toisaalta tyytyväisyyttä eri ratkaisuihin. Korjauspotentiaaliksi voidaan katsoa
tapaukset, joissa ko. kohdassa on vikaa tai siihen ollaan tyytymättömiä.
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KORJAUSPOTENTIAALI ASUNTOKANNASSA 2015 (VIKAA TAI TYYTYMÄTÖN)
KOKO
ASUNTOKANTA

OK-/pari-talo

2570
%
11
22
38

1050
%
12
21
31

Kodinhoitotilat
Sisääntuloaula
Huonetilojen lattiapinnat

35
21
19

27
19
18

40
23
19

Kosteidentilojen lattia-/seinäpinnat
Keittiökalusteet
Kylpyhuonekalusteet

15
19
16

16
20
16

14
18
16

Kodinhoidon kalusteet
Lämmitysenergian kulutus
Lämmityksen helppous

17
16
2

16
20
3

17
13
2

Lämmitysjärjestelmän kunto
Lämpöpumppu
Tulisijojen kunto

7
19
9

8
13
11

7
23
8

Kodinkoneet
Ilmanvaihto
Jätevesijärjestelmä

8
28
8

6
21
8

10
32
8

Puhdasvesijärjestelmä
Savupiippu
Perustukset

6
3
4

6
3
4

6
3
4

Vesikatteet
Sadevesijärjestelmät
Julkisivupinnat

9
12
14

9
15
15

9
9
13

Ulkoseinämateriaali
Lämmöneristys
Ikkunat

9
15
18

9
15
13

9
15
21

Ulko-ovet
Sisäänkäynti
Tontin koko

15
18
8

15
20
7

16
16
9

Pihan päällysteet
Valumavesien poisjohtuminen
Etäisyys/Kulkuyhteydet

16
16
21

18
15
32

14
17
13

Vakituisesti asuttu asuntokanta 1000 kpl
Huonejärjestys
Pesutilat/Kylpyhuone
Säilytys-/varastotilat
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Rivi- ja kerrostalot

1520
%
10
23
43
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6.

KORJAUSFREKVENSSIT KODISSA JA MÖKILLÄ

Korjausfrekvenssit omakoti- ja mökkikannassa

Korjaustoiminnan volyymitutkimuksissa selvitettiin asunnossa tehtyjä korjaustoimenpiteitä haastattelemalla eri vuosina yhteensä 10 000 kotitaloutta. Seuraavassa on esitetty
erilaisten korjausten keskimääräisiä yleisyyksiä asuntokannassa. Asuntokantana on tässä
vakituisessa asuinkäytössä olevat asunnot, joihin korjaukset pääosin kohdistuvat. Sattumasta johtuva virhemarginaali 5 000:n otoksella on 2-10 %:n frekvenssillä arvosta riippuen
0,3 – 0,8 %-yksikköä suuntaansa, 2000:n otoksella 0,5-1 %. Frekvenssilukuja tarkasteltaessa
on myös syytä huomioida, että merkitykseltään suuret toimenpiteet muistetaan paremmin
kuin pienet.
KORJAUSFREKVENSSEJÄ
VASTAAJAMÄÄRÄ
OMAKOTIKANTA (VAKITUISTA ASUNTOA)
TEHTY VUODEN AIKANA
ULKOPINTOJEN MAALAUS/PINTAKÄSITTELY
ULKOSEINIEN RAPPAUS
ULKOSEINIEN VERHOUSMATERIAALIN UUSIMINEN
VESIKATEMATERIAALIN UUSIMINEN
PÄÄULKO-OVEN HANKINTA
AUTOTALLIN OVEN HANKINTA
IKKUNOIDEN HANKINTA
LÄMMÖNERISTYS ULKOSEINIIN
LÄMMÖNERISTYS YLÄPOHJAAN
LÄMMÖNERISTYS ALAPOHJAAN
SISÄKATTOJEN/SEINIEN LEVYTYS/MUURAUS/PANELOINTI
SEINIEN MAALAUS/LAATOITUS/TAPETOINTI
LATTIOIDEN PÄÄLLYSTYS/LAATOITUS
KEITTIÖKALUSTEIDEN HANKINTA
JÄÄKAAPIN HANKINTA
PAKASTIMEN HANKINTA
ASTIANPESUKONEEN HANKINTA
ERILLISUUNIN HANKINTA
KEITTOTASON HANKINTA
LIEDEN HANKINTA
PYYKINPESUKONEEN HANKINTA
KUIVAUSRUMMUN/KAAPIN HANKINTA
KESKUSPÖLYNIMURIN HANKINTA
KYLPYHUONEKALUSTEIDEN HANKINTA
SUIHKUKAAPIN/-SEINÄN HANKINTA
PESUALTAAN HANKINTA
WC-ISTUIMEN HANKINTA
SEINIEN/LATTIOIDEN LAATOITUS, KPH
KIUKAAN HANKINTA
PÄÄLÄMMÖNLÄHTEEN VAIHTO
LÄMMITYSKATTILAN HANKINTA
ILMA-ILMALÄMPÖPUMPUN HANKINTA
MAALÄMPÖPUMPUN HANKINTA
TULISIJAN HANKINTA
VESIJOHDON HANKINTA/UUSIMINEN
VIEMÄRIN HANKINTA/UUSIMINEN
ILMANVAIHTOKONEIDEN HANKINTA
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OMAKOTIKANNASSA
5401
1 050 000
%
5,8
0,2
1,6
3,0
1,7
0,4
3,2
0,9
0,9
0,4
3,8
15,8
8,4
3,1
4,4
4,0
4,6
1,0
1,4
3,1
4,0
0,7
0,2
3,5
1,5
3,3
3,5
5,2
3,2
1,0
0,5
2,2
0,9
1,1
3,0
1,4
0,5

MÖKKIKANNASSA
2096
720 000
%
6,4
0,1
1,4
3,2
0,2
0,1
0,8
0,3
0,2
0,4
1,0
3,5
2,0
1,7
1,9
1,0
0,7
0,1
0,1
1,3
0,6
0,1
0,0
0,4
0,2
0,2
0,3
1,6
1,8
0,4
.
1,4
0,1
0,7
1,0
0,5
0,1

