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Asiakkaat arvioivat Akselin
kiinteistöhoidon laadukkaaksi
Akseli Kiinteistöpalvelut
Oy:n kiinteistöhoitopalvelut
asetettiin suurennuslasin alle
keväällä, kun asiakkaat saivat arvioida, miten Akseli on
onnistunut työssään.
Akselin väki voi tutkailla tutkimustuloksia pääosin
tyytyväisin mielin: yrityksen ammattitaito arvostetaan
korkealle, ja lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi Akselin toiminnan parantuneen
edellisestä kiinteistöhoitokyselystä, joka toteutettiin
vuonna 2011.

Viiden kärki - näissä Akseli
onnistui parhaiten:
1. Asiakastilaisuudet
2. Verkkosivujen hyödyllisyys
3. Esitteiden informatiivisuus ja selkeys
4. Toiminnan jatkuva kehittäminen
5. Yrityksestä ja palvelusta tiedottaminen

Poimintoja kyselystä:

Valtaosa suosittelisi
Akselin palveluita
Kiinteistöjen hoitopäällikkö
Ilkka Heinonen ja palveluesimies Vesa Helinen lehteilevät Innolink Research Oy:n
tutkimusraporttia. Kaksikko
pysähtyy sivulle, jolle piirretyt pylväät kertovat vastauksen kysymykseen: ”Jos
olisitte nyt valintatilanteessa, niin valitsisitteko Akseli
Kiinteistöpalvelut Oy:n uudelleen toimittajaksenne?”
- Lähes 61 prosenttia asiakkaistamme vastaa ”kyllä”,
33 prosenttia ”mahdollisesti”. Vain alle seitsemän prosenttia ei todennäköisesti jatkaisi yhteistyötä. Lukuja voi
pitää korkeina, ja ne ovat parantuneet vuoden 2011 kyselystä, Heinonen tarkastelee.
Akselin asiakkaat vertailevat huoltoyhtiönsä pärjäävän
hyvin alan kiristyneessä kilpailussa. Peräti 96 prosenttia
katsoo Akselin kiinteistöhoitopalveluiden olevan parempia tai samantasoisia verrattuna muihin alan toimijoihin.
- Tässäkin on muutaman
prosentin nousu vuoden
2011 kyselytuloksiin ver-

• 73 % vastaajista arvioi toiminnan kehittyneen viimeisen kahden vuoden aikana selvästi tai hieman, 22 % arvioi tason pysyneen ennallaan.

• Eniten kritiikkiä saivat lumityöt ja hiekoitus - leudosta ja lähes lumettomasta viime
talvesta huolimatta.

Akselin huoltomiehet tekevät pienimuotoisia putkitöitä tarpeen vaatiessa. Tommi Turakainen vaihtamassa vesihanan tiivisteitä Piinokankadulla.

rattuna, Helinen tarkistaa ja
huomauttaa seuraavalle sivulle kirjatusta luottamuksen osoituksesta.
- Lähes 93 prosenttia vastaajista on jo suositellut tai
suosittelisi palveluitamme
edelleen. Se kertoo luottamuksesta.

Sähköiset uutiskirjeet
käyttöön
- Yksittäisistä huomioista
esille on syytä nostaa Akselin asiakastilaisuudet, jotka
koetaan kyselyn perusteella
tärkeiksi, www-sivut mielletään hyödyllisiksi ja esitteiden informatiivisuus hyväksi, Heinonen analysoi.
Mielenkiintoinen yksityiskohta kyselyssä on, että

vaikka tiedottaminen ja tiedonkulku koetaan toimiviksi, huoltotoimen yhteyshenkilön yhteydenpito asiakkaan
suuntaan on riittävää vain 52
prosentin mielestä.
Tosin vuoden 2011 kyselyyn verrattuna tulos on petraantunut kymmenellä prosentilla.
Kyselyyn vastanneet eivät myöskään tunnu tietävän, kuka heidän huoltotoimen yhteyshenkilönsä on:
vain 44 prosenttia kertoi tietävänsä, keneen pitää tarvittaessa ottaa yhteys.
- Pyrimme parantamaan
tiedonkulkua sähköisillä uutiskirjeillä, joita alamme lähettää hallitusten jäsenille
ja muille kiinteistöhallinnan
edustajille, Helinen sanoo.

Myös kiinteistöpalveluja
koskeva sopimus on jäänyt
vähälle huomiolle. Vain 49
prosenttia vastaa nähneensä
kyseisen sopimuksen – sopimuksen lukemisesta ei ole
edes puhetta.
Alhainen luku hämmentää
Heinosta.
- Kyselyyn vastasivat kuitenkin henkilöt, joiden pitäisi olla perillä näistä asioista.
Tuntuu aika erikoiselta, että
51 prosenttia joukosta, joka
koostuu muun muassa taloyhtiöiden hallituksen jäsenistä, ei ole koskaan nähnytkään
huoltopalvelusopimusta.
- Pitäisi muistaa, että hallitusten jäsenille kuuluu myös
vastuuta. Siinä mielessä olisi suotavaa tietää, mitä asioiden hoitamisesta on sovittu.

Sähköpostiosoitteet ja kotisivut

• Akselin yleinen sähköpostiosoite on palvelu@akselipalVarissuo:
Karvataskunkatu 1
20610 TURKU
Puh. (02) 275 2100
Fax (02) 244 5387
Avoinna ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00.
Lisäksi maanantaisin klo 7.30-17.00 ajalla 1.9.-31.5.
Lauste:
Kirjurinkatu 3
20750 TURKU
Puh. (02) 275 2105
Fax (02) 244 7747
Avoinna ma-to klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00.
ILMOITUS

•
•

velut.fi. Saapuneet viestit käsitellään päivittäin ja välitetään eteenpäin henkilöille, joiden työtehtäviin kyseessä
olevat asiat kuuluvat.
Toimihenkilöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@akselipalvelut.fi.
Kotisivujen osoite on www.akselipalvelut.fi. Sieltä löytyy mm. tietoa yrityksestä, tärkeitä lomakkeita sekä asumiseen liittyviä ohjeita.

Näin tutkittiin

• Kysely

lähetettiin Akselin asiakasyhtiöiden
hallitusten jäsenille ja
varajäsenille sekä kiinteistöhallinnan edustajille, kuten talotoimikuntien puheenjohtajille.

• Kyselyitä lähetettiin 508

henkilölle, joista vastasi
161 eli 32 prosenttia.

• Tutkimus

toteutettiin
touko-kesäkuussa 2014.

• Tutkimus tehtiin yhteistyössä Matinkylän Huolto Oy:n kanssa. Tarkoituksena on vertailla

• Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

• Akseli

tutkii asiakkaidensa tyytyväisyyttä
säännöllisesti. Kiinteistöhoitopalveluita koskeva edellinen tutkimus
tehtiin vuonna 2011.

• Kyselytuloksia

käsitellään koko kiinteistöhoitohenkilökunnan kanssa seminaarissa 10.10.
Tilaisuudessa on mukana Jani Listenmaa Innolinkiltä.

• Toimistojemme ollessa suljettuja ovenavauspyynnöt ja

välitöntä korjausta vaativat vikailmoitukset vastaanottaa
vartioliike, puh. (02) 275 2138. Vartioliikettä käytetään
vain, mikäli vian korjausta ei voida vaaran tai vahingon
laajenemisen takia jättää hoidettavaksi normaalina työaikana.

Itsepalvelupesula

• Pesula sijaitsee Varissuon liikekeskuksen katutasossa

Vikailmoitukset ja vartioliikkeen päivystys

• Vikailmoitus suositellaan tehtäväksi kotisivujemme kaut- •
ta osoitteessa www.akselipalvelut.fi. Palvelu toimii 24/7.
Kiireelliset tapaukset kannattaa ilmoittaa puhelimella
suoraan toimistoihimme.

yhtiöiden käytäntöjä.

Kousankadun päässä. Tilassa on pyykinpesukoneita, matonpesukoneita, linkoja, kuivausrumpuja ja mankeleita.
Rahastimet toimivat puhelimella ja käyttöohjeet löytyvät pesulasta.
Aukioloajat ovat samat kuin Varissuon liikekeskuksella. Pesulaan ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta. Lisätietoja Akselin asiakaspalvelusta, puh. (02)
275 2100.
ILMOITUS

