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Mehän 

sovittiin 

tästä.
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VIESTINTÄ 
TALOYHTIÖISSÄ



VIESTINNÄN TARKOITUS

• Päivittäisviestintä

• Tiedotus, tiedonvälitys, tiedonvaihdanta

• Taloyhtiön toimintaan sitouttaminen, yhteishengen luominen

• Maineenhallinta ja imagon rakentaminen

• Markkinointi

• Yhteisöllinen keskustelu, vaikuttaminen

• Juridinen viestintä, talousviestintä 



KETKÄ VIESTIVÄT TALOYHTIÖISSÄ?

TALOYHTIÖIDEN TYYPILLISIMMÄT KÄYTTÄJÄT JA SIDOSRYHMÄT

• osakkeenomistajat

• kiinteistössä asuvat/toimivat ja muualla asuvat/toimivat

• asukkaat

• yrittäjät

• asiakkaat ja vieraat

• huoltohenkilökunta

• talosuojelusta vastaavat

• viranomaiset



MONITASOISTA VIESTINTÄÄ

• Hallitukselta / Huoltoyhtiöltä/ isännöitsijältä asukkaalle

• Asukkaalta hallitukselle/ huoltoyhtiölle / isännöitsijälle

• Asukkaalta asukkaalle

• Taloyhtiön hallitusten välinen viestintä



VIESTINNÄN HAASTEET

• Eri kohderyhmien tavoittaminen 

• Talossa asuvat ja toimijat ovat eri asemassa kuin esimerkiksi 
sijoittajaosakkaat

• Kielimuuri

• Erilaisten toimintakulttuurien törmäys

• Viestintään ei reagoida

• Kiinnostuksen puute

• Osaamisen puute



NYKYAIKAISEN VIESTINNÄN PORTAAT
(VIRTA JA OJAJÄRVI, MUKAILLEN KORTESUO 2014)

Viestitään 

lakisääteiset asiat

Passiivinen 

viestintä

Vastataan, 

kun joku kysyy

Reaktiivinen viestintä

Viestitään 

säännöllisesti, 

suunnitelman 

mukaan

Aktiivinen viestintä

Viestitään 

ennakoivasti 

ja mitataan 

laatua

Proaktiivinen viestintä

Osallistetaan

asukkaita ja 

hyödynnetään 

avointa 

toimintatapaa

Meta-aktiivinen viestintä



VIESTINTÄKANAVAT
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VIESTINTÄKANAVAT

• Kasvokkain viestintä

• Sosiaalisen median sovellukset

• Sähköposti

• Tiedote

• Uutiskirje

• Blogi

• Joukkotekstiviestit

• Taloyhtiön intranet ja isännöitsijän ekstranet

• Mobiilisovellus

• Ilmoitustaulu

Kuvassa: Jari Matikainen Keinutie 5 hallituksen pj Lähiöfest illassa 



RIKKAAT JA KÖYHÄT VIESTINTÄKANAVAT
(KORTESUO 2014)

Rikas Turhaa ajantuhlausta, Asukasilta, käytäväkeskustelu 

Kanava Hidasta viestintää yhtiökokous

Puhelinpalaveri,

videoneuvottelu

Sähköposti,

somekeskustelu

Köyhä Lappu ilmoitustaululla, Ongelmia tiedossa, ihmiset

kanava tekstiviesti pelästyvät ja käsittävät väärin

Tuttu, helppo, yleinen Tärkeä, uusi, vaikea
tai jokapäiväinen asia tai monimutkainen asia



TYYNTÄ MYRSKYN 
EDELLÄ



KRIISIN LAJIT
(KORTESUO 2014)

Nopea Läheltä piti –tilanne Välitön kriisi

Kriisi (Vakava onnettomuus, (esimerkiksi vakava
onnettomuus, jossa vältyttiin uhreja vaatinut onnettomuus
uhreilta vain tuurin ansiosta) remonttityömaalla)

Hidas Kriisiytyvä kohu Hiipivä kriisi

kriisi (esimerkiksi väärä huhu, (esimerkiksi rakennusvirhe
joka on kumottavissa tai kavallus, joka tulee
jos asia hoidetaan ajoissa) ilmi hitaasti)

Ehkäistävissä oleva Väistämätön
kriisi kriisi



MITÄ ONNISTUNUT 
VIESTINTÄ VAATII?



Hallituksen 

jäsenet

Hallituksen 

jäsen

Isännöitsijä

ISTUTETAAN YHTEISEN 

ASIAN ÄÄRELLE

Hallitus ja isännöitsijä ottavat 

ajan taloyhtiön viestinnän 

miettimiselle ja sopivat 

viestinnän käytännöt

Kuvassa: Helsinkiläisen taloyhtiön hallituksen strategiatapaaminen. Mukana isännöitsijä ja Vahasen asiantuntijat.
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KASVATETAAN KOKO 

TALOYHTIÖN ASIAKSI

Kuvassa: Remonttikaverin kahvitustilaisuus remonttirekalla 



VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

• Viestissä on oltava kärki ja se kerrotaan ensimmäisenä

• Mitä tärkeämpi asia, sitä useampi toisto ja kanava

• Karsi tekstistä turhat yksityiskohdat pois

• Käytä ymmärrettäviä termejä ja anna asukkaille selkeitä esimerkkejä

• Ole avoin ja informatiivinen, viesti vain varmoja asioita

• Pysy asiassa

• Yksityisasiat ovat yksityisasioita

• Vältä ihmisiin liittyviä mielipiteitä



VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

• Viestinnän tärkeys mitataan vastaanottajan näkökulmasta, ei omasta 
näkökulmasta.

• Huomaa: et juuri pysty muuttamaan muiden asukkaiden toimintaa, 
mutta omaasi voit

• Kriisitilanteessa johtaja seisoo joukkojen edessä
-> viestijänä taloyhtiön hallituksen pj, isännöitsijä tai remonttiyrityksen tj

• Taloyhtiön hallituksen, isännöitsijän ja palveluntarjoajan/ pääurakoitsijan 
pitää ajaa samaa asiaa

• Hyvässä viestinnässä ei ole kyse kivoista kuvista tai viilatuista 
välimerkeistä vaan pikemminkin vastaanottajan tarpeen ja tilanteen 
ymmärtämisestä!



YHTEENVETONA

• Taloyhtiöiden viestinnän minimitason määrää laki

• Viestintää tehdään hallituksen 

viestintäsuunnitelman ja strategian mukaisesti

• Tärkeää on, että asukkaat tunnistavat, mitä 

kautta taloyhtiön viralliset asiat viestitään

• Keitä halutaan tavoittaa, keitä tavoitetaan

• Hyvin hoidettu viestintä vähentää epätietoisuutta 

ja luo läpinäkyvyyttä asioiden hoitamiseen



Anu Norros

Projektipäällikkö, 
taloyhtiöstrategiat palveluvastaava

Vahanen PRO Oy

044 7688 426

anu.norros@vahanen.com

www.vahanen.com/abc 

Taloyhtiöstrategia

@norrosan

http://www.instagram.com/vahanenyhtiot
https://www.youtube.com/channel/UCcA54gsIlq7WbZxZ3qBfKfw
http://www.facebook.com/vahanenyhtiot
https://www.linkedin.com/company/103428/
http://www.twitter.com/VahanenYhtiot



