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Laadunhallinta ylläpidossa

• Laadunhallinta ja tärkeimpien suureiden 

mittaaminen on edellytys hyvälle tekniselle 
laadulle ja asiakastyytyväisyydelle

• Senaatilla on ylläpidossa laatuauditoinnit käytössä 
kiinteistönhoidossa ja siivouksessa sekä Senaatti 

katsastaa merkittävimmät rakennukset kolmen 
vuoden välein

• Laadunhallinta tehostuu, kun se on osa sopimusta 

ja palkkiojärjestelmää
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Kiinteistönhoidon 
kannustinjärjestelmä

• Senaatilla on käytössä kannustinjärjestelmä 

kiinteistönhoidossa  

• Osa-alueet: 

• Asiakastyytyväisyys

• Palvelupyyntöjen laatupalaute

• Energiatehokkuus

• Kiinteistönhoidon laatu

• Palkkio maksimissaan 10% ja sanktio 9% 

vuosisopimussummasta ja suurin osa palkkiosta 

jyvitetään kiinteistönhoitajille
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Kiinteistönhoidon laatutarkastusmallin sisäolosuhteisiin 
vaikuttavat arviointikohdat ( käytössä 2015-2019 )

• Ilmanvaihdon osalta laatutarkastusmallissa arvioitiin suunnitelmien mukaisten ilmamäärien 

toteutumista, ilmanvaihtolaitteiden huoltojen suorittamista ja suodattimien vaihtoja. 

• Lämmitysjärjestelmien osalta arvioitiin lämmityssäätöryhmien vaikutusalueiden tuntemusta ja 

lämmitysverkostojen tarkastusten suorittamista. 

• Rakennusautomaation osalta arvioitiin asetusarvoja, aikaohjelmia, hälytyksiä ja trendiajoja. 

Rakennusautomaation osalta arvioitiin myös kiinteistönhoidon vastuulle kuuluvan 

rakennusautomaation etävalvontakeskuksen tekemien havaintojen käsittelyä, RAU-järjestelmän 

päivitystarpeiden ilmoittamista sekä yhteistoimintaa kiinteistönhoitajien kanssa. 

• Laatutarkastuksessa arvioitiin myös huonelämpötilojen ja ilmanvaihdon mittauksia, 

mittaustulosten raportointia huoltokirjaan sekä sisäolosuhteisiin liittyvien palvelupyyntöjen 

hoitamista ja raportointia. 
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Laatuarvosanojen kehitys 2015-2018
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Asiakastyytyväisyyskyselyn sisäolosuhdearvosanojen 
kehitys 2014 – 2019 
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Kiinteistönhoidon laatuauditoinnin tulos ei kulje käsi 
kädessä tilankäyttäjien sisäolosuhdetyytyväisyyden kanssa

• Senaatti-kiinteistöt teetti v. 2017 opinnäytetyön kiinteistön teknisen laadun ja 

asiakastyytyväisyyden välisestä yhteydestä

• Yhteenvetona aineistojen tarkastelusta opinnäytetyössä todettiin seuraavaa: 

Tutkimuksen mukaan kiinteistönhoidon auditoitu tekninen laatu ei korreloi tilojen 

käyttäjien tyytyväisyyden kanssa. Laatuauditointien yhteys asiakastyytyväisyyteen oli 

vaihtelevaa.

• Opinnäytetyön tarkasteluissa löydettiin kohtalainen korrelaatio siivouksen 

kokonaistyytyväisyyden ja sisäilman raikkauden ja hajuttomuuden välillä
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Mitä tuloksista havaitaan ja miksi korrelaatiota ei löytynyt?

• Vaikka opinnäytetyön tulosten mukaan kiinteistönhoidon laatuauditointien tuloksilla 

ja asiakkaiden sisäolosuhdetyytyväisyydellä ei vaikuta olevan korrelaatioita, on 

kuitenkin selvää, että esimerkiksi laatuauditoinnissa arvioitujen ilmanvaihdon 

huoltojen laiminlyönti tulisi johtamaan jossakin vaiheessa huonompiin 

sisäolosuhteisiin

• Laatuauditointiin valitut kysymykset voivat olla vääriä suhteessa tilankäyttäjien 

kokemukseen vaikuttaviin tekijöihin => Senaatti on päivittänyt kiinteistönhoidon 

laatuauditoinnin vastaamaan nykyistä strategiaa ja sisäolosuhdeongelmien 

nollatoleranssia

• Sisäolosuhdetyytyväisyys on useiden tekijöiden summa ja todennäköisesti yksittäinen 

asia ei korreloi tällaisessa tarkastelussa kovin hyvin tyytyväisyyden kanssa 
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Johtopäätökset

• Kannustinmenettelyn osana olevalla 
laatuauditoinnilla on saatu nostettua 
kiinteistönhoidon mitattua teknistä laatua

• Asiakkaiden tyytyväisyys sisäolosuhteisiin on 
parantunut, mutta kiinteistönhoidon tekniseen 
laatuun ei löytynyt korrelaatioita

• Kiinteistönhoidon hyvällä laadulla turvataan 
kuitenkin osaltaan terveelliset ja turvalliset 
työskentelyolosuhteet ja ehkäistään 
sisäilmaongelmien syntymistä

• 6/2019- käytössä on uudistettu laatuauditointimalli, 
jossa on lisätty sisäolosuhteiden painoarvoa ja 
asiakasnäkökulmaa
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Kiitos!
Pasi Pipatti

www.senaatti.fi


