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Vauhtia talon täydeltä!
Nyt on hyvä hetki liittyä Soneran kattavaan valokuituverkkoon, jossa tieto liikkuu jopa
1000 Mbit/s:n vauhdilla. Toimivat nettiyhteydet tuovat lisäarvoa kaikille taloyhtiön
asukkaille, oli sitten kyse viihteen ystävästä tai vaativan etätyön tekijästä.
Asumismukavuutta lisää myös Sonera Kaapeli-TV. Se tarjoaa monipuolisen
valikoiman maksuttomia televisio- ja radiokanavia, ja tarjontaa on helppo
täydentää sopivilla maksullisilla kanavapaketeilla.

Lisää tietoa ja tarjouksen huippunopeasta taloyhtiölaajakaistasta
ja Sonera Kaapeli-TV:stä saat osoitteesta www.sonera.fi/taloyhtio
tai numerosta 0200 32 333 (mpm/pvm) ma–pe 9–15.
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ISÄNNÖINNIN HINTAAN VAIKUTTAVAT MONET SEIKAT
Hyvä taloyhtiö saa palvelua halvemmalla, REIMGroup Oy:n
toimitusjohtaja Saija Toivonen sanoo.
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JOHDA TALOYHTIÖTÄ
JÄRKEVÄSTI!
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus 2016 neuvoo, miten taloyhtiön
hallinto saadaan toimimaan avoimesti ja järkevästi.
Uusi suositus selittää ja täydentää
asunto-osakeyhtiölakia ja antaa
paljon valmiita, hyväksi koettuja malleja taloyhtiön hallintoon ja
viestintään.
Suositus on tarkoitettu hallituksen
jäsenille ja isännöitsijöille. Sen ovat
laatineet Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset Akha yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

HALLITUKSEN
PAKETTI:

1. painos, A6, 100 s., tuotenro 639

5 KPL / 50 €
(norm. 15 € / kpl)

TILAA:
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www.kiinkust.fi
puh. 075 757 8591

PÄÄKIRJOITUS

Hyvin hoidettua arvostetaan
Taloyhtiölle hyvä, osaava ja yhteistyökykyinen isännöitsijä on kullan arvoinen. Ja kun sellaisen on löytänyt, useimmat taloyhtiöt myös osaavat tällaista löytöä arvostaa. Jos asia
käännetään toisin päin ja katsotaan sitä isännöinnin näkökulmasta, silloin arvoonsa nousevat hyvin hoidetut taloyhtiöt.
Artikkelissamme Hyvä taloyhtiö saa edullisempaa isännöintiä pureudutaan taloyhtiötä
usein askarruttavaan isännöinnin hinnoitteluun. Siinä Suomen suurimpiin isännöintialan
yrityksiin kuuluvan REIMGroup Oy:n toimitusjohtaja Saija Toivonen avaa taloyhtiökohtaisia seikkoja, jotka vaikuttavat isännöintitarjouksen hintaan.
Kysyttäessä, minkälainen hänen mielestään sitten on oikein hyvä asiakas, ei vastaus
yllätä. ”Hyvällä paikalla oleva iso taloyhtiö, jossa on 50 asuntoa tai enemmän ja jolla sekä talous että rakennuskanta ovat hyvin hoidettuja. Ja kun
taloyhtiön rakennukset on huollettu huoltokirjan mukaisesti, huoltoyhtiö
on osaava ja asukkaat kaikin puolin tyytyväisiä, kannattaa sellainen yhtiö
ottaa asiakkaaksi ilman muuta.”
Vaikka taloyhtiöt ovat sen kokoisia kuin ovat, eivätkä rakentamisensa
jälkeen voi vaikuttaa sijaintiinsa, ovat muut vastauksen esille nostamat
seikat kuin suoraan hyvän kiinteistönpidon oppikirjasta.
Hyvään kiinteistönpitoon ja sen lainalaisuuksiin, mutta taloyhtiöiden
ja isännöinnin vuorovaikutuksen näkökulmasta liittyy myös tämä Kiinteistölehden Isännöinnin erikoislehti. Se jatkaa kääntölehtinä toteutettujen Kiinteistölehden erikoisnumeroiden sarjaa, joita aiemmin on tehty
mm. talotekniikan ja taloyhtiön suurten korjaushankkeiden aihepiireistä.

Kiinnostavan
isännöintikohteen
ominaisuudet
ovat kuin
suoraan hyvän
kiinteistönpidon
oppikirjasta.

Hyviä lukuhetkiä!
Asko Sirkiä

SUOMEN

Kiinteistölehti

Isännöinti

Kannen kuva:
Pekka Rousi

Suomen Kiinteistölehden
isännöinnin erikoisliite
ISSN 0355-7537
Painopaikka:
Aikakauslehtien Liiton Jäsen

Päätoimittaja
Asko Sirkiä
075 757 8583
asko.sirkia@kiinteistolehti.fi

Ilmoitusmyynti
Hannu Pyykkö / Media Bookers
050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi

Toimituspäällikkö
Jukka Siren
075 757 8584
jukka.siren@kiinteistolehti.fi

AD
Mika Petäjä
Taitto
Graafinen palvelu Lippo

Verkkotuottaja / toimittaja
Mervi Ala-Prinkkilä
075 757 8586
mervi.ala-prinkkila@kiinteistolehti.fi
Osoitteenmuutokset ja tilaukset
Toimituksen sihteeri
Marjo Parkkinen
075 757 8599
marjo.parkkinen@kiinteistolehti.fi

Kiinteistöliiton lakineuvonta liiton jäsenille palvelee isännöitsijöitä, hallituksen jäseniä,
tilintarkastajia sekä toimialajärjestöjen edustajia ma-to klo 9–15 ja
pe klo 10–15 puhelimitse
numerossa (09) 1667 6300.

Suomen Kiinteistöliiton
jäsenetulehti

Kiinteistöliiton kaikille avoin
maksullinen neuvontapalvelu
toimii numerossa 0600 0 1122,
ma–to klo 12–16. Neuvontaa saavat osakkaat, vuokranantajat sekä isännöitsijät. Palvelun hinta on
1,98 euroa minuutissa + paikallisverkkomaksu.

Kustantaja
Kiinteistöalan Kustannus Oy
Seuraava Suomen Kiinteistölehti
ilmestyy 11.10.2016
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Päivä isännöitsijän matkassa

Kiirettä ja
pieniä
suvantoja

Isännöitsijä Tuomas
Lindholm pitää
osakkaiden puolia
ja unohtaa työnsä
lukemalla.

TEKSTI: Riitta Malve-Tamminen KUVAT: Pekka Rousi

H

erätys, aamupala ja kipin kapin
päiväkotiin. Aivan näin yksinkertaisesti lapsiperheen aamu
ei tietenkään suju, vaan erilaiset kommellukset, kysymykset
ja hellyttävät heipat saattelevat Tuomas Lindholmin töihin.
Joskus isännöitsijä avaa ensimmäisen kokouksensa kello kahdeksalta. Se on ainoa aika, jolloin muutamissa taloyhtiöissä hallitus
saadaan kokoon. Useimmiten Lindholm kuitenkin istahtaa aamutuimaan tietokoneensa
eteen pienessä työhuoneessaan. Se sijaitsee
Astala Isännöinti Oy:ssä, Helsingin laidalla
Munkkivuoressa.
Vesivahinko keskeyttää työpäivän
Ensimmäiseksi Lindholm käy läpi saapuneet
sähköpostit ja vastaa niihin.
– Jos eteen tulee jotain yllättävää, joka on
useimmiten vesivahinkoon liittyvä asia, joudun siirtämään muihin viesteihin reagoimista
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Tuomas Lindholm säästää selkäänsä tekemällä rutiinitöitä seisten.

myöhemmäksi. Keskityn sillä haavaa haaverin seurausten hoitamiseen, Lindholm kertoo
aamurutiineistaan.
Vesivahingon sattuessa isännöitsijä saa
siitä tiedon pikaisesti, vaikka käytännön ensiaputoimet ovat talomiehen tai huoltoyhtiön
käsissä. Paikalle on vahingon koosta riippuen
jo kutsuttu putkiliike ja ehkä kuivausyritys.
Isännöitsijä hoitaa hallituksen puheenjohtajan kanssa jatkotoimia.
Elokuussa postia on kuitenkin vähemmän eikä suuria ongelmia ole ilmaantunut.
Lindholm ehtii vastailla kaikessa rauhassa
ja siirtyy sitten valmistelemaan lähipäivien
kokouksia. Niistä ensimmäinen osuu samalle päivälle Mäkelänkadulla, jossa on meneillään perinteinen putkiremontti.
– Ruuhkaisin aika on vuoden ensimmäinen puolisko tammikuusta kesäkuun loppuun. Silloin on saatava valmiiksi taloyhtiöiden toimintakertomukset ja kunnossapitoselvitykset. Tilinpäätöksen tekee kirjanpitä-

jä. Samaan aikaan pidetään vuosikokoukset,
joiden ohessa hoidetaan säännölliset kiinteistökäynnit ja remonttikokoukset. Silloin työpäivät venyvät usein pitkiksi.
Lindholmilla on apuna kirjanpitäjä ja
kiinteistösihteeri. Toimistossa työskentelevän teknisen asiantuntijan kanssa hän keskustelee teknisistä kysymyksistä, jotka eivät
ole hänen alaansa.
– Tekninen asiantuntijamme voi myös
korvata minut taloyhtiön remonttikokouksissa, kun katsomme, että hänen tietämyksestään on hyötyä kokouksessa.
Joskus harvoin Lindholm edustaa taloyhtiötä käräjäoikeudessa. Kyseessä on useimmiten reklamaatio. Tavallisesti kiistat sovitellaan aikaisemmin.
Isännöitsijän työhön ei kuulu lakisääteisiä kahvi- ja ruokataukoja. Isännöitsijä rytmittää päivänsä tehtävien mukaan.
– Pidän tämän työn itsenäisyydestä.
Kun kiireisenä aikana tehdään pitkiä, jopa yli

Isännöitsijän työpäivä
vaihtelee vuodenajan
mukaan.
soja. Jos osakas itse ei asu talossa, hän ei tule
kiinnittäneeksi huomiota sen puutteisiin. Taloissa, joissa on paljon pieniä vuokra-asuntoja, sellaista on enemmän.
Lindholm pohtii, että kymmenen vuoden
kokemuksella hän alkaa hallita monipuolisen
työnsarkansa.
– Heti valmistumisen jälkeen oli vielä
paljon opittavaa käytännössä. Keskustelumahdollisuuksilla, joita oma toimisto tarjoaa, on tärkeä merkitys.
Lindholm on koulutukseltaan tradenomi ja
suorittanut ammatti-isännöitsijän tutkinnon.

Isännöitsijän työhön ei kuulu lakisääteisiä kahvi- ja ruokataukoja vaan hän rytmittää
päivänsä tehtävien mukaan. Yllättäen tulevista tehtävistä on vesivahinko yleisin.

12 tunnin työpäiviä, niitä voi tasoittaa hiljaisempana aikana kuten nyt. Mutta isännöitsijän tulee aina olla tavoitettavissa puhelimella
ja sähköpostilla toimistoaikana.

Hyvähenkinen kokous
Mäkelänkadulla
Viime vuosisadan alussa rakennetun Asunto-osakeyhtiö Mäkelänkatu 28:n putkiremontin työmaapalaveri on puolen päivän aikaan.
Remontti on edennyt hyvin kesän kuluessa.
Lindholm edustaa taloyhtiötä työparinaan Esko Siltavuori, joka valmisteli remonttia edellisen hallituksen puheenjohtajana.
Hankkeen valvoja ja rakentajakonsultti
Juha Laine johtaa kokousta sutjakkaasti ja
hyvässä hengessä remontin alla olevassa liiketilassa. Kokouksessa käydään läpi muun
muassa lisätöitä. Uusia asia on hormi-imurit,
joita tarvitaan lisää. Lindholm kyselee lisää
tilanteesta ja laitteiden hinnoista. Koska ne
tuntuvat tarpeellisilta, palaveri päättää hank-

kia ne välttämättömiin kohtiin.
– Pidän osakkaiden puolia remontissa.
Välillä on kuitenkin oltava heidän ja urakoitsijan välissä, jos osakkaan vaatimukset ovat
kohtuuttomia.
Lindholmilla on kokemusta monenlaisista remonttiprojekteista. Hän on huomannut, ettei suurista korjaushankkeista selvitä
koskaan ongelmitta.
– Yhteistyö remontin osapuolten kesken
voi sujua erittäin hyvin tai sukset saattavat
mennä rakennuttajan ja urakoitsijan välillä
heti ristiin. Isännöintiala on kuitenkin niin
pieni, että sana leviää hankalista urakoitsijoista helposti, joten niitä osataan välttää. On
kuitenkin tultava toimeen erilaisten ihmisten
kanssa.
Taloyhtiö on isännöitsijän näkökulmasta hyvä kumppani, kun sillä on aktiivinen ja
kiinnostunut hallitus. Silloin siellä tehdään
paljon tarpeellisia korjauksia.
– Taloyhtiöissä on erilaisia vaatimusta-

Stressi ja selkävaivat talttuvat
liikkumalla
Pituutensa takia Lindholmin on ollut vaikeaa löytää sopivaa työtuolia. Työterveyshoitajan tekemä työkartoitus lähti selkävaivoista.
– Nyt työtuolini on hyvä ja lisäksi sain
sähköisen pöydän, jonka tason korkeutta voi
säätää. Teen paljon rutiinitöitä seisten. Kun
haluan keskittyä, istun mieluiten.
Työterveyshoitaja antoi Lindholmille
myös joukon venyttelyliikkeitä ja kehotti tekemään niitä muutaman minuutin ajan päivittäin.
Isännöitsijänä toimiminen on välillä hyvin stressaavaa etenkin pitkien työpäivien takia, sitä Lindholm ei kiistä. Vuosien mittaan
hän on kuitenkin oppinut hallitsemaan stressiä. Esimerkiksi hän välttää ottamasta samalle päivälle muiden tehtävien lisäksi kahta työmaapalaveria ja yhtä taloyhtiön hallituksen
kokousta.
– Se olisi liikaa. Stressin hallinta on välttämätöntä jaksamisen, perheen ja työn laadun takia.
Lindholm on tunnistanut itsessään, että
terveelliset ateriat ja urheileminen vapaa-ajalla auttavat jaksamaan fyysisesti sekä psyykkisesti.
– Harrastan monia lajeja kuten juoksua
ja uintia, käyn myös kuntosalilla. Ne auttavat
myös pitämään selän kunnossa, siinä on ollut
ongelmia. Jos vain ehdin, illalla irrottaudun
lukemalla, mieluiten romaaneja. ¿
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Hyvä taloyhtiö
saa edullisempaa
isännöintiä
Mitkä taloyhtiökohtaiset seikat
vaikuttavat isännöintitarjouksen
hintaan? Ei se ainakaan saman
isännöintiyrityksen asiakkaiden
välillä ole rakettitiedettä.
TEKSTI Jukka Siren KUVA: Asko Sirkiä

K

un taloyhtiö pyytää tarjousta isännöinnistä, ovat isännöintiyrityksen yleisimmät hinnoitteluperusteet asuntojen ja asukkaiden määrä taloyhtiössä sekä kiinteistön yhteistilat ja rakennusneliöiden määrä kaikkiaan, kertoo REIMGroup Oy:n toimitusjohtaja
Saija Toivonen.
– Talon ikä vaikuttaa hintaan jonkin verran. Riippuu siitä, kuinka hyvin taloyhtiön rakennuskantaa on hoidettu. Kunto ja jo tehdyt
remontit sen sijaan ehdottomasti vaikuttavat.
Hintaa arvioitaessa katsotaan tehdyt saneeraukset ja muutenkin se, kuinka hyvin rakennuksia on huollettu – vai onko yhtiössä ”kaikki rempallaan” ja tekemättä.
Talon rakennustapa (elementti vai paikalla rakennettu) ei vaikuta hintaan. Ei myöskään ainakaan ratkaisevasti se, onko kyseessä
”pinomaja” vai ”jonomaja”.
– Kahdentoista asunnon rivitalon pitäisi
olla isännöintihinnaltaan vähintään kaksinkertainen saman kokoiseen kerrostaloon verrattuna. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole!

Liikkuvaan junaan on hankala hypätä
Meneillään tai tulossa olevat remontit vaikuttavat Toivosen mukaan hintaan jonkin verran.
– Varsinkin jos isännöitsijämme joutuu
hyppäämään jo meneillään olevaan saneeraukseen mukaan. Näissä tapauksissa on joskus
kesken saneeraustöiden taloyhtiöllä mennyt
”vanhan” isännöitsijän kanssa sukset ristiin.
Ei ole hyväksi, jos hankkeen taustalla on jokin sotku tai riita.
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REIMGroup Oy:n toimitusjohtaja Saija Toivonen kertoo, että tyytyväisten asukkaiden talo on
hyvä asiakas isännöintiyritykselle.

– Taloudellinen tilannekin vaikuttaa, ja
yleensäkin se, kuinka hyvin taloyhtiön taloutta on hoidettu.
Oma talonmies on iloinen asia, mutta
isännöitsijälle hän tuo lisätyötä.
– Talonmiehelle, ja muille mahdollisille
taloyhtiön palveluksessa oleville henkilöille,
pitää laskea palkka ja tehdä palkka-asioista
viranomaistilitykset ym.
– Myös se vaikuttaa hintaan, onko taloyhtiö osittain arvonlisäverovelvollinen. Jos
taloyhtiön vuokralaisena on alv-velvollinen
yrittäjä, taloyhtiö joutuu sen tilan osalta hakeutumaan alv-velvolliseksi, ja isännöintitoimisto tekee alv-tilitykset ja muut tarvittavat
paperityöt.
Millainen taloyhtiö on oikein hyvä asiakas?
– Hyvällä paikalla oleva, iso taloyhtiö (50
asuntoa tai enemmän), jolla sekä talous että
rakennuskanta ovat hyvin hoidettuja, on hyvä
asiakas. Kun taloyhtiön rakennukset on huollettu huoltokirjan mukaisesti, huoltoliike on

osaava ja asukkaat kaikin puolin tyytyväisiä,
kannattaa sellainen yhtiö ottaa asiakkaaksi ilman muuta.
Paketin monet puolet
Onko isännöintipalveluissa tarjolla paketteja,
joita voi valita?
– Olemme miettineet REIMillä paljon tätä asiaa, mutta emme ole keksineet, kuinka
välittää tieto asukkaille, että ”sori, teidän isännöintipalvelupakettiin ei kuulu tähän kysymykseen vastaaminen”. Sopimuksenhan tekee hallitus, joten asukkaat eivät välttämättä
ole tietoisia sopimuksen sisällöstä. REIMillä
olemme tosin yhä tarjonneet myös niin sanottua peruspakettia tai jopa pelkkää kirjanpitoa.
– Jos taloyhtiö haluaa, että kaikki palvelut laskutetaan ns. erillishinnaston mukaan,
jolloin kopiot ym. palvelut sisältyvät palvelun
kokonaishintaan, voimme sopia asiasta noin.
Tämä on erittäin harvinaista, koska kulutuksen mukaisesti laskuttaminen on taloyhtiölle
edullisempaa, Saija Toivonen toteaa. ¿

Onko sinulle
tuttu tilanne?

Asianajotoimisto,
joka tuntee kiinteistölainsäädännön puolestasi

• Päätöksenteko
yhtiökokouksessa

Olemme erikoistuneet asumisen, rakentamisen ja ympäristön juridiikkaan sekä työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin. Asiakkaitamme ovat mm.
isännöitsijät sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Palvelemme heitä kaikissa
kiinteistöalan sopimuksiin, yhtiölainsäädäntöön ja yhtiöiden hallintoon
liittyvissä tilanteissa.
Kaikki juristimme tuntevat kiinteistöalan juridiikan ja osaavat soveltaa
sitä. Näin pystymme tarjoamaan aina parhaan asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön. Hoidamme toimeksiannot joustavasti ja käytännönläheisesti.

• Häiriötilanteen sopiminen

Palvelujamme ovat mm.
• yhtiökokoukset
• yhtiöjärjestysmuutokset
• korjaus- ja täydennysrakentamisen sopimukset
• isännöinti- ja kiinteistöpalvelusopimukset ja muut sopimusasiat
• rakennus- ja toimenpideluvat
• työsuhdeasiat
• koulutus- ja valmennustilaisuudet

• Kivijalan vuokrasopimukset

• Ullakosta asunnoiksi

Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy
Helsinki
Tampere
Unioninkatu 13,
Koskikatu 7 A 1,
00130 Helsinki
33100 Tampere
puh. 029 360 1100
puh. 029 360 1200

• Korjaushankkeen
sopimukset ja luvat

Nyt myös Tampereella!
LUE LISÄÄ:
www.kak-laki.fi

Olemme avanneet toimiston Tampereen keskustassa, Ruuskasen talossa.
Koko kiinteistöalan kattavat juridiset palvelumme ovat nyt entistä helpommin
saatavilla Pirkanmaalla ja sen lähiympäristössä.
Toimiston vetäjäksi on nimitetty asianajaja Ari Kanerva. Hänen lisäkseen
alueen asiakkaita palvelevat kaikki toimistomme 12 kiinteistöalan juridiikkaan
tai työsuhteisiin erikoistunutta juristia.
Tavataan ja tutustutaan! Katso lisää myös verkkopalvelustamme,
www.kak-laki.fi, Tampereen toimiston sivulta.
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Ei oppi ojaan kaada
Isännöitsijät kouluttautuvat aiempaa enemmän ja alan tutkinto
löytyy jo lähes kaikilta uusilta isännöitsijöiltä.
TEKSTI: Mervi Ala-Prinkkilä

I

sännöintiala on siirtynyt entistä enemmän
taloyhtiön johtamiseen. Mielikuva siitä, että isännöitsijä on sama asia kuin talonmies
on mennyttä aikaa. Muuttuva lainsäädäntö ja isot korjaushankkeet pakottavat osaltaan isännöitsijät pysymään ajan tasalla.
-Isännöitsijä johtaa koko verkostoa, joka
linkittyy taloyhtiöön, toteaa liiketoimintajohtaja Katja Haarma Kiinkosta.
Alan iso haaste on eläköityminen ja muutaman vuoden sisällä ala tuleekin työllistämään paljon uusia isännöitsijöitä.
-Meillä käy paljon alanvaihtajia koulutuksissa. Opiskelijoiden keski-ikä on noin 40
vuotta. Opiskelijoista löytyy myös akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Myös TEkeskuksen kautta ohjataan meille ihmisiä
kouluttautumaan isännöitsijöiksi, Haarma
kertoo.

lutehtävään kerrostaloyhtiön. Otin yhteyttä nykyiseen työnantajaani, jonka kanssa olimme työskennelleet samassa hallituksessa useamman vuoden ajan. Hänen
isännöintitoimistossaan oli isännöitsijän
paikka vapautumassa ja hän kyseli kiinnostustani. Muutamien keskustelujen jälkeen huomasin saaneeni uuden työpaikan
ja ratkaisuun olen todella tyytyväinen, Aaltonen kertoo.
Isännöitsijän työtä Aaltonen pitää
haastavana, monipuolisena ja vaihtelevana.
–Koulutus luo selkeän kuvan isännöitsijän työstä ja siitä saa hyvät eväät aloittaa
haastava työura, Aaltonen toteaa.
Ala elää murrosvaihetta, jossa pyritään
siirtymään energiaa säästäviin ratkaisuihin ja digitalisaatioon.
–Kunnon pohjakoulutuksella varmistat sen, että on helpompi hoitaa työtehtäviä. Olen oppinut näkemään asiat selkeämpinä kokonaisuuksina, ja hyvä pohjatieto auttaa eteenpäin tulevissa haasteissa. ITS-koulutuksessa koulutetaan asioita,
joihin varmasti tulen työurani aikana törmäämään.

Kuva: Maija Rauhala/Isännöintimestarit Oy

Kuva: Mervi Ala-Prinkkilä

Koulutus ensin, sitten työpaikka
HaHakunilan Huollon toimitusjohtaja Kaija Niemi on suorittanut ”kaikki mahdolliset”
alan koulutukset.
-Opiskelin ITS®-tutkinnon 1990-luvun
alkupuolella ennen kuin minulla oli työpaikka tiedossa. Sen jälkeen suoritin AIT®-

tutkinnon. Haluan pitää tietotaitoni ajan tasalla, siksi kouluttaudun nytkin jatkuvasti,
Niemi sanoo.
Hän haluaa myös tukea työntekijöidensä osaamista.
–Meillä on suhteellisen iso koulutusraha
varattu henkilökunnan koulutuksiin vuosittain, Niemi kertoo.
Kaikkea ei kuitenkaan voi koulunpenkillä oppia.
-Totuus on kuitenkin se, että tekemällä sitä oppii. Vieläkin tulee vastaan tilanteita, missä oppii uusia asioita, Niemi naurahtaa.
Niemi hyödyntää erilaisia tilaisuuksia ja
kursseja aina, kun siihen on mahdollisuus.
–Mielestäni kouluttautuminen on sijoitus
yritykselle, se tuo aina rahaa jossain muodossa takaisin. Verkostoituminen ja keskustelut
koulutuksissa kollegojen kanssa ovat myös
tärkeitä, Niemi muistuttaa.
Alanvaihtajalle tuttu työpaikka
Janne Aaltonen toimi aiemmin laitosmiehenä, mutta tapaturman seurauksena Keva uudelleen koulutti hänet Tekniseksi isännöitsijäksi (ITS®-TEK). Tällä hetkellä Aaltonen opiskelee ITS®-tutkintoa.
–Opiskellessani ITS-TEK:iä tarvitsin kou-

Hakunilan Huollon toimitusjohtaja Kaija Niemi kannustaa
myös alaisiaan kouluttautumaan
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Alanvaihtaja Janne Aaltoselle löytyi tuttu työpaikka
harjoitustyön kautta.

MITÄ LYHENTEET TARKOITTAVAT?
○ IK on osoitus siitä, että henkilö on käynyt puolitoista vuotta kestävän Asunto-osakeyhtiön isännöintikoulutuksen (IK)™. Tämä koulutus antaa perusvalmiudet normaalien asunto-osakeyhtiöiden isännöintitehtävien hoitamiseen niin hallinnon, talouden kun teknisen ylläpidonkin osalta.
○ IAT on lyhenne Isännöinnin ammattitutkinnosta, joka on virallinen ammattitutkinto asunto-osakeyhtiön isännöintitehtävissä toimiville. IAT lyhenne on syntynyt alalla tutkinnon suorittaneiden toimesta ja monet käyttävät sitä nimensä perässä, vaikka se ei ole virallinen lyhenne.
○ ITS®, eli Isännöitsijän koulutus ja tutkinto on jatkotutkinto ammatissa toimiville isännöitsijöille, jotka syventävät tietojaan
ja taitojaan isännöinnin laajassa osaamisvaatimuskentässä ja laativat myös kirjallisen lopputyön. Koulutuksen pääsyvaatimuksina on vähintään vuoden päätoiminen isännöintikokemus ja sopivaksi luettava aiempi koulutus.
○ AIT®, eli Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto on toinen, ja alan korkein, jatkotutkinto ammatti-isännöitsijöille. Koulutukseen osallistuvilla on taustalla vahva osaaminen isännöintialalta ja usein isännöintitoimen ohella esimies- tai
johtamisvastuu edustamassaa yrityksessä. Osallistujilta vaaditaan vähintään kaksi vuotta päätoimista isännöintikokemusta
tai viisi vuotta vastaavaa kokemusta kiinteistöalalta ja sen lisäksi joko ITS®-tutkinto tai opisto-/ammattikorkeakoulutasoinen
alalle soveltuva tutkinto.
○ Lisäksi on Teknisen isännöitsijän koulutus ja tutkinto (ITS®-TEK) sekä Kiinteistö- ja projektipäällikön ohjelma ja tutkinto
(FMA)™.
○ ISA on lyhenne auktorisoidusta isännöintitoimistosta ja tunnusta saavat käyttää vain ISA ry:n auktorisoimat isännöintiyritykset.

Mitä tarkoittaa auktorisoitu isännöitsijä?
Isännöitsijöitä on auktorisoitu keväästä 2016 alkaen. Tällä hetkellä
auktorisoituja isännöitsijöitä on lähes 50.

O
Kuva: Tarja Väihkönen

venia Isännöinnin Rovaniemen
toimiston päällikkö Tarja Väihkönen kuuluu ensimmäisten
auktorisoitujen isännöitsijöiden joukkoon Suomessa. Väihkösellä oli aiemmin henkilökohtainen ISAauktorisointi, joka kuitenkin jäi pois käytöstä
viitisen vuotta sitten.
–Ajattelin, että auktorisoitumalla olisi hyvä mahdollisuus näyttää, että isännöitsijä on
oikeasti sellainen henkilö, joka paneutuu asiaan, kertoo Väihkönen.

Kokeessa tentattiin asumisen lainsäädännön osaamista ja ennen koetta kokelaiden tuli toimittaa tiedot isännöinnin koulutuksesta, riittävästä työkokemuksesta sekä kolmesta taloyhtiöprojektista Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle.
–Koe ei ole mikään läpihuutojuttu, sen
läpäisee 60–70 prosenttia kokelaista, toteaa
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n asiamies
Kaisa Leiwo.
–En ollut yhtään varma, läpäisenkö kokeen.
Se oli todella haasteellinen, Väihkönen sanoo.
Auktorisointi voimassa tietyn ajan
Pätevyys ei ole voimassa ikuisesti.
–Isännöitsijä ei voi jäädä auktorisoinnin
suoritettuaan laakereilleen lepäämään, sillä
isännöitsijän tulee raportoida kolmen vuoden välein työkokemuksensa ja käymänsä
koulutukset. Koe tulee uusia kuuden vuoden
välein, Leiwo muistuttaa.
Auktorisointi on myös maksullista.

Auktorisointi on osoitus siitä, että isännöitsijä oikeasti paneutuu asioihin, Tarja Väihkönen muistuttaa

Taloyhtiöt, kiinnittäkää
huomiota osaamiseen
Taloyhtiöiden kannattaa kiinnittää huomiota
isännöintiyrityksen auktorisointiin sekä isännöitsijöiden koulutukseen. Hallitukset valitet-

tavasti valitsevat usein isännöitsijäyrityksen
hinnan perusteella, eikä heitä kiinnosta, onko
isännöitsijällä alan koulutusta.
–Valitettavasti näitä huonoja esimerkkejä nousee aina välillä esiin, Väihkönen toteaa.
Alalle arvostuksen nostamista
Auktorisointia Väihkönen pitää hyvänä profiilin nostatuksena.
– Ovenia panostaa osaamisen kehittämiseen, koska isännöintityö on murroksessa.
Kun asunto-osakeyhtiölaki muuttui vuonna
2010, ammattimaisille isännöitsijöille tuli paljon lisävastuuta. Myös asiakkaiden vaatimustaso nousee, joten koulutuksen ja pätevyyden
mittaamisen tarve kasvaa myös.
– Tavoitteemme on, että pidemmällä aikavälillä jokaisella Ovenia Isännöinnin toimistolla on vähintään yksi auktorisoitu isännöitsijä, Väihkönen sanoo.
Syksyn aikana on tulossa vielä useita koetilaisuuksia.
–Tavoitteena meillä on, että vuoden loppuun mennessä olisi sata auktorisoitua isännöitsijää, Leiwo summaa.
Auktorisoidut isännöitsijät löytyvät ISA ry:n sivuilta: www.isayhdistys.fi/aineistot/auktorisoidutisannoitsijat/auktorisoidut/
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Rikokset asuntoosakeyhtiössä
Rikokset asunto-osakeyhtiöissä ovat harvinaisia mutta mahdollisia.
Jos asunto-osakeyhtiössä tehdään virheellisiä päätöksiä, seurauksena
on yleensä vahingonkorvausvaade. Ankarimmin rangaistavat rikokset
edellyttävät yleensä tahallisuutta, mutta myös tuottamuksellisista
teoista ja huolimattomasta toiminnasta tuomitaan rangaistukseen.
Tapaturmaiset tilanteet jäävät yleensä rangaistusten ulkopuolelle.
TEKSTI: Keijo Kaivanto KUVA: Bigstock

R

ikoslain mukaan tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo
olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta, vaikka hän olisi kyennyt
sitä noudattamaan. Huolimattomuus voi olla törkeää, jos huolimattomuus on esim. merkittävää ja riskinotto on ollut tietoista.
Rikosilmoituksia tehdään useasti myös
tunteiden perusteella, mutta vain pienessä
osassa tutkintakynnys ylittyy puhumattakaan syytekynnyksestä. Todellisista väärinkäytöksistä on syytä selvittää myös rikosoikeudellinen puoli vahingonkorvausasioiden
ja toimenpiteiden oikaisun lisäksi.
Seuraavassa käsitellään muutamia esimerkkejä asunto-osakeyhtiöissä mahdollisista ja sattuneista rikoksista ja rikkomuksista.

Asunto-osakeyhtiörikos ja -rikkomus
Asunto-osakeyhtiörikos ja –rikkomus edellyttävät tahallisuutta. Asunto-osakeyhtiörikos on
esimerkiksi, jos joku tahallaan osakkeenomistajien tai velkojien suojaa loukaten jakaa yhtiön varoja asunto-osakeyhtiölain vastaisesti.
Tällainen henkilö voidaan tuomita asunto-osakeyhtiörikoksesta, ellei teko ole vähäinen eikä
muussa laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sakkoon tai vankeuteen enintään vuodeksi.
Asunto-osakeyhtiörikkomus on esimerkiksi, jos joku tahallaan rikkoo yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämisvelvoitetta.
Rikkomusta ei ole säädetty siitä, jos jäljennöstä
ei ole toimitettu yhtiökokouksen pöytäkirjasta.
Omankädenoikeus ja kavallus
Omankädenoikeuteen syyllistyy henkilö, joka
oikeutensa puolustamiseksi tai toteuttami-
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seksi omin valloin ryhtyy toimeen, jota hän
ei saa tehdä ilman viranomaisen myötävaikutusta. Omankädenoikeuteen syyllistyi muun
muassa isännöitsijä, joka isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen oli maksanut riidanalaisia palkkioita tililleen.
Kavalluksesta on kysymys, kun joku
anastaa itselleen hallussaan olevia varoja tai
muuta irtainta omaisuutta, erehdyksessä saamiaan tai tilitettäviä varoja. Törkeästä kavalluksesta oli kysymys esim. tapauksessa, jossa isännöitsijä asemaansa hyväksi käyttäen
maksatti taloyhtiöillä niille kuulumattomia
laskuja huomattavan summan. Tällaisia rikoksia voidaan estää esim. laskujen avoimemmilla käsittelytavoilla.
Kuolemantuottamus ja
vamman tuottamus
Jos isännöitsijä ja/tai hallitus on ollut myötävaikuttamassa huolimattomuudellaan henkilön kuolemaan tai vammaan, voidaan heidät tuomita rikoslain mukaisiin rangaistuksiin (huolimattomuus tai törkeä huolimattomuus). Kysymys on tällöin puutteista kiinteistön turvallisuudessa ja kiinteistönhoidossa
(mm. puutteet valvonnassa, kiinteistöpalvelujen tilaamisessa ja kiinteistöpalvelusopimuksissa). Edellä mainittuja tilanteita ovat
olleet mm. lumen ja jään putoaminen katolta.
Yksityisyyden, rauhan ja
kunnian loukkaaminen
Asunto-osakeyhtiöissä on ollut esillä myös tilanteita, joissa on kysymys kotirauhan rikkomisesta, salakatselusta, salakuuntelusta, viestintärauhan rikkomisesta, julkisrauhan rikkomisesta, yksityiselämää koskevan loukkaavan
tiedon levittämisestä tai kunnianloukkauksesta. Pidemmälle menevissä tapauksissa voi
olla kysymys rikoslain mukaisesta laittomasta
uhkauksesta tai vainoamisesta. ¿
Kirjoittaja, varatuomari Keijo Kaivanto on senior legal advisor Asianajotoimisto Kuhanen,
Asikainen & Kanerva Oy:ssä.

KOSKELANTALOT OY
KOSKELANTALOT OY
Koskelantalot Oy on Mänttä-Vilppulan kaupungin
hakevat
vuokrataloyhtiö,
joka
noin 800 vuokra-asuntoa
Koskelantalot
Oyomistaa
on Mänttä-Vilppulan
TOIMITUSJOHTAJA-ISÄNNÖISIJÄÄ
Pirkanmaan kaupungin
merkittävimmässä
taidekaupungissa.
vuokrataloyhtiö,
joka omistaa noin 800 vuokra-asuntoa
Haemme palvelukseemme
idearikasta
Pirkanmaan merkittävimmässä taidekaupungissa.

kiinteistöpäällikköä
Haemme palvelukseemme idearikasta
Hakuaika päättyy 30.9.2016.

kiinteistöpäällikköä

Hakuaika ja tehtävää koskevat tiedot:
www.mol.fi tai www.lapua.fi

Tarkempia tietoja osoitteessa www.manttavilppula.fi
tai www.te-palvelut.fi avoimet työpaikat
Hakuaika päättyy 30.9.2016.
Tarkempia tietoja osoitteessa
www.manttavilppula.fi
tai www.te-palvelut.fi avoimet työpaikat

"Lapuan Koti-Asunnot" on kuusi Lapuan
kaupunkikonserniin kuuluvaa
kiinteistöyhtiötä, joiden toimialana
on vuokra-asuntojen omistaminen ja
ylläpitäminen.
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Asiakirjat talteen
isännöintiyritystä
vaihtaessa
Kun taloyhtiö vaihtaa isännöintiyritystä, yhtiön hallintomateriaali
siirtyy vanhalta isännöintiyritykseltä uudelle. Taloyhtiön hallituksen on
pidettävä huolta siitä, ettei tärkeitä asiakirjoja huku matkan varrella.
TEKSTI: Annika Jaatinen

I

sännöintiyritys on velvollinen luovuttamaan isännöintisopimuksen päättyessä hallussaan olevat kiinteistöä koskevat
asiakirjat. Tästä määrätään Isännöinnin
yleisissä sopimusehdoissa (ISE 2007).
Taloyhtiön hallintomateriaalia on yleensä paljon ja riskinä on, että osa materiaalista katoaa siirron yhteydessä. Hallituksen tuleekin pitää huolta, että tarpeelliset asiakirjat
siirtyvät vanhalta isännöitsijältä uudelle. Käytännössä materiaalit siirretään niiden suuren
määrän takia yleensä mappitasolla.

Mitkä tiedot taloyhtiö omistaa?
Taloyhtiö omistaa ISE 2007 -ehtojen mukaan
muut kuin julkisista rekistereistä saatavat tai
muuten yleisesti saatavilla olevat, kiinteistöä
koskevat tiedot. Nämä tiedot isännöintiyrityksen onkin luovutettava isännöintisopimuksen
päättyessä.
Sähköisessä muodossa olevat tiedostot ja
tietokannat on nekin luovutettava taloyhtiölle, jos siitä on sovittu isännöintisopimuksessa.
Isännöintiyrityksen keräämien ja jalostamien tietojen, kuten taloyhtiölle tehtyjen
kiinteistönpitosuunnitelmien, kohdalla tilanne voi olla toinen. Näiden tietojen omistajuus
selviää isännöintisopimuksesta.
Hallituksen kannattaa laatia itselleen selkeä lista isännöintiyrityksen hallussa olevista
asiakirjoista. Silloin on helppo myöhemmin
tarkistaa, ovatko kaikki asiakirjat tallessa.
Miten nopeasti asiakirjat on
luovutettava?
Vanhan isännöintiyrityksen tulee luovuttaa
hallintomateriaalit kohtuullisessa ajassa, käytännössä noin kolmen viikon sisällä sopimuk-
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MITKÄ ASIAKIRJAT ON LUOVUTETTAVA?
Käytännössä isännöintiyrityksen tulee luovuttaa ainakin seuraava taloyhtiön
hallintomateriaali:
○ osakesiirtoihin liittyvät asiakirjat
○ kaupparekisteriote ja jäljennökset kaupparekisteriin tehdyistä
○ muutosilmoituksista
○ lainhuutoasiakirjat kiinteistön omistusoikeudesta ja rekisteröinnistä
○ rakennuslupa-asiakirjat
○ rasitustodistukset ja muut kiinnityksiin liittyvät asiakirjat
○ yhtiön tonttiin liittyvät asiakirjat (esim. tonttikartta, tontin kauppakirja)
○ taloyhtiön sopimukset niihin liittyvine asiakirjoineen (esim. kiinteistönhoitosopimus, siivoussopimus, vuokrasopimukset, vakuutussopimukset)
○ listat taloyhtiön vakuuksista
○ taloyhtiön pöytäkirjat (esim. yhtiökokouksen ja
hallituksen kokousten pöytäkirjat)
○ taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)
○ kirjanpitoaineisto
○ tilinpäätökset ja toimintakertomukset
○ talousarviot
○ rahoitus- ja maksuvalmiussuunnitelmat
○ taloyhtiön lainoihin liittyvät asiakirjat
○ verotukseen liittyvät asiakirjat
○ asiakirjat taloyhtiön oikeudellisista toimista
○ taloyhtiön korjaushankkeisiin liittyvät asiakirjat (mm. urakkasopimukset,
työmaakokous- ja tarkastuspöytäkirjat)
○ osakkaiden remontti-ilmoitukset ja niistä koottu remonttirekisteri
○ taloyhtiön pelastussuunnitelma.

sen päättymisestä.
Jos isännöintiyritys laatii taloyhtiölle
vielä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, se voi ja käytännössä sen on välttämätöntäkin pitää hallussaan niihin tarvittavaa
materiaalia hieman kauemmin. Kaikki taloyhtiön asiakirjat tulisi kuitenkin luovuttaa
neljän kuukauden sisällä isännöintisopimuksen päättymisestä.
Jos isännöintiyritys ei luovuta taloyhtiön
hallintomateriaaleja, hallituksen tulee ottaa

yritykseen yhteyttä ja selvittää, mistä kiikastaa. Tarvittaessa isännöintiyritykselle voi lähettää kirjallisen vaatimuksen asiakirjojen
luovuttamisesta. ¿
Jutun lähteinä on käytetty Ostamme isännöintiä – Opas isännöintipalvelujen hankintaan -kirjaa (Kiinteistöalan Kustannus Oy) sekä
Kiinteistön mustaa laatikkoa (Kiinteistöalan
Kustannus Oy). Molempia voi tilata osoitteesta
www.kiinkust.fi.

Älä ota lainaa
kysymättä
Hyposta
Hypon osakasystävälliset
rahoitusratkaisut taloyhtiöiden
remonttihankkeisiin
• uusien lainojen ylimääräiset
lyhennykset kuluitta
• ei keskittämispakkoa
• lainannostot halutuissa erissä
ilman osanostokuluja

www.hypo.fi
Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Hypo Talo | Yrjönkatu 9 A (2. krs) | 00120 HELSINKI
Puhelin (09) 228 361 | hypo@hypo.fi

P AREMPAAN ASUMISEEN. T URVALLISESTI.
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Osakkaita on kuunneltava,
sanoo Isännöintiverkko Oy:n
toimitusjohtaja Iiro Mähönen.
Asioista tietämisessä auttaa
nykyisin internet, mutta
joskus siitä on haittaakin.
Siellä on paljon tietoa, mutta
ongelma vähän sama kuin
lääkäreillä: joillakin osakkailla
on diagnoosi talon vaivoista
valmiina ennen yhtiökokousta.

Hyvä isännöinti on
huomioivaa ja ennakoivaa
Kun asiat hoituvat hyvin, isännöintiä ei huomaa, sanoo Isännöintiverkko
Oy:n toimitusjohtaja Iiro Mähönen. Jätteet lähtevät ja lumityöt tehdään.
Ja jos pihalla vähän kaivetaan, se ei juuri kosketa asukkaita.
TEKSTI JA KUVA: Jukka Siren

H

yvän isännöinnin tavoitteena
ei ole pitää vain hallitus tyytyväisenä.
– Perimmäinen tavoite on
asukkaiden ja osakkaiden tyytyväisyys. Myös hallitus on osa ketjua siihen
pyrittäessä, Mähönen toteaa.
Tärkeää on, että tehdään suunnitelmallisesti ja ennakoidaan asioita. Kaikkea ei kuitenkaan voi ennakoida.
– On yllättäviä tilanteita, kuten vesivahingot. Niihin on reagoitava nopeasti, myös
tiedottamisessa. Isot korjaushankkeet vaativat taas omanlaisensa tiedottamisen.
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Palveluissa paketteja ja räätälöintiä
Palvelutarjonta on Isännöintiverkossa paketoitu isommiksi kokonaisuuksiksi. Ne asiat,
jotka nähdään välttämättömiksi, tarjotaan
kiinteään hintaan. Erillisveloituksessa on sitten muita palveluita, pääasiassa tuntiveloituksella.
Kiinteä kuukausihinta kattaa esimerkiksi taloushallinnon puolella maksuliikenteen,
laskutuksen ja kirjaukset. Vastikkeet laitetaan
maksuun ja valvotaan.
– Hallituksen kokouksiin osallistuminen veloitetaan kokouskohtaisesti. Se on reilua, koska joillakin taloyhtiöillä on kolme ko-

kousta vuodessa ja joillakin kokous kuukaudessa. Pieni hintaero on myös päivä- ja iltakokouksella; päivällä pidettävät ovat hiukan
edullisempia.
– Kiinteä kokouspalkkio sisältää kaksi tuntia. Alkavilta lisätunneilta laskutetaan
erikseen. Kokoukset pyritään pitämään alle
kaksituntisina. Se onnistuu kyllä, jos hallitus
ja isännöitsijä ovat valmistelleet hyvin. Eri
asia on, jos käsiteltävänä on iso hanke, kuten
linjasaneeraus.
– Pyrimmekin ohjaamaan hallituksen
jäseniä valmistautumaan, jotta ei jaariteltaisi
asioista joita voi hoitaa puhelinsoitolla. Tämä

Asiakaslähtöinen
isännöinti tekee
asumisesta
mahdollisimman
helppoa ja
vaivatonta.
on taloyhtiön oma etu: jotta hallituksiin saataisiin uusia jäseniä, kokoustyöskentelyn tulee olla mielekästä.
Toteutetaan päätöksiä ja katsotaan
tulevaisuuteen
Hallituksen rooli on Iiro Mähösen mielestä
paljolti kokonaisuuden näkemisessä ja myös
asioiden ennakoimisessa.
– Osakkaan ja asukkaan näkökulma ei aina yllä kovin pitkälle ajassa. Hallitus ja isän-

nöitsijä eivät voi elää vain nykyhetkessä.
– Taloyhtiön hallituksessa on usein jonkin alan asiantuntemusta, mutta harvoin joka
alan. Meiltä saa tarvittaessa paikalle talouden
tai tekniikan asiantuntijoita ”oman” isännöitsijän lisäksi. Joskus hallituksen tai sen puheenjohtajan vaihtuessa asiat on kerrattava,
mutta se kuuluu elämään.
– Hallituksen tehtävä on toimia yhtiökokouksen päätösten mukaan. Kaikkia esille
tulevia asioita ei tietenkään ole yhtiökokouksessa käsitelty, ja on aivan tervettä, että hallituksessa on monenlaisia mielipiteitä. Keskustellaan, kun keskustelun aika on. Enemmistöpäätöksillä sitten mennään.
– Mutta jos isommassa asiassa on hallituksessa voimakkaita sisäisiä jännitteitä, kannattaa asia viedä yhtiökokoukseen. Onneksi
tällaista ei kovin paljon ole. Pääosa hallituksista toimii joustavasti.
Taloyhtiön meininki/osakkaat
Jos aistitaan, että jo hallituksessa ollaan voimakkaasti eri mieltä, kannattaa siis selvittää
osakkaiden enemmistön mielipide.

– On aina helpompi veivata ja ”kinastella” taloyhtiössä etukäteen, kuin hallituksen ja
isännöitsijän kuulla jälkeenpäin näkemyksiä,
että ovat ylittänyt valtuutensa.
– On asioita, joissa jo ennen asian viemistä yhtiökokoukseen kannattaa tehdä
osakkaille kysely ja vaikka pitää asukasinfo.
Hankkeita on helpompi työstää, kun jo alussa otetaan mielipiteet huomioon. Tyypillinen
tällainen asia on pihasuunnitelma tai pihan
remontointi. Sille kannattaa varata aikaa: keskustella ja järjestää asukasinfoja. Palautteen
perusteella jatketaan suunnittelua.
Talot eivät ole veljeksiä
Hyvä isännöitsijä huomioi myös talon erikoispiirteet esimerkiksi korjauksia miettiessään.
Vanhoilla rakennuksilla on pitkä historia ja
tiettyä aikakautta edustava ulkoasu. Ilme halutaan remonteissakin yleensä säilyttää ja sitä
vaatii rakennusvalvontakin.
– Uudemmassa rakennuskannassa taas
nousevat esille enemmän juuri edellä mainitut
piha-asiat. Kaivataan lisää puita tai ne ovat kasvaneet liian isoiksi, Iiro Mähönen toteaa. ¿
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Näin kilpailutetaan isännöinti
Isännöintiyrityksen vaihtaminen on haastavaa, joten
taloyhtiön ei kannata tehdä sitä heppoisin perustein.
Jos isännöinti on kilpailutettava, se kuuluu hallituksen tehtäviin.

I

TEKSTI: Annika Jaatinen KUVA: Bigstock

sännöintiyrityksen valitsee taloyhtiössä aina hallitus, ja isännöinnin kilpailutus onkin yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Hallitus voi joutua kilpailuttamaan
isännöinnin, jos yhteistyö taloyhtiön isännöitsijän kanssa ei toimi tai jos yhtiöllä ei ole
isännöitsijää.
Isännöintiyrityksen vaihtamisessa on
omat kiemuransa, joten aina ensiksi kannattaa selvittää, voitaisiinko taloyhtiön nykyistä
isännöintiä parantaa. Tämä onnistuu neuvottelemalla uusista toimintatavoista taloyhtiön
isännöintiyrityksen kanssa.
Jos neuvottelut eivät tuota toivottua tulosta, isännöintiyrityksen vaihtaminen on paras vaihtoehto.

Kilpailutuksen syyt syyniin
Kun taloyhtiön on päättänyt kilpailuttaa isännöinnin, hallituksen kannattaa aloittaa selvittämällä, millaista isännöintiä taloyhtiö kaipaa.
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Halutaanko kattavampia palveluita? Kaivataanko lisäosaamista korjaushankkeista? Ollaanko tyytyväisiä isännöinnin hinnoitteluun?
On hyvä muistaa, että halpa hinta ja laatu
eivät kulje käsi kädessä. Jos tavoitellaan tavalla tai toisella parempia isännöintipalveluja, hallituksen tulee selvittää, ovatko osakkaat
valmiita maksamaan isännöinnistä enemmän.
Syyt isännöintiyrityksen vaihtoon kannattaa nekin listata heti alkuunsa. Näin ei
tulla vahingossa ostaneeksi samanlaista isännöintipalvelua kuin aiemmin.
Ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä järkevä hallitus listaa taloyhtiön tarpeet ja tavoitteet isännöinnille. Niiden määrittelyssä otetaan huomioon niin taloyhtiön strategia kuin
osakkaiden toiveet isännöintiä kohtaan.
Tarjouspyyntö kannattaa laatia huolellisesti (ks. tietolaatikko). Isännöintipalvelua
ei tarvitse määritellä siinä tarkkarajaisesti,

vaan riittää, kun taloyhtiön tavoitteet ilmaistaan selkeästi.
Tarjouspyyntöön kannattaa liittää taloyhtiön tärkeimmät asiakirjat, kuten yhtiöjärjestys, viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus
sekä pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.
Tarjouspyyntö on järkevintä lähettää
muutamalle paikalliselle, potentiaaliselle
isännöintiyritykselle. Hallitus joutuu tässä
vaiheessa tekemään taustatyötä, mutta yritysten taustoihin ja suosituksiin perehtyminen maksaa itsensä takaisin parempien tarjousten muodossa.
Järki käteen tarjousten vertailussa
Isännöintiyritykset lähettävät tarjouksensa
tarjouspyynnön perusteella. Hallituksen jäsenten tulee tutustua tarjouksiin ja vertailla
niitä huolella.
Asianmukaisesta tarjouksesta käy ilmi,
millaista isännöintiä isännöintiyritys tarjoaa
ja mihin hintaan. Hinnan suhteen kannattaa
olla tarkkana: toisinaan hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina (alv 0 %), jolloin tarjoushinta näyttää todellista halvemmalta.
Pelkkä hintojen tuijottelu ei kannata vaan
järkevämpää on tarkastella, millaista palvelua

Lupaavimmat yritykset haastatteluun
Hallituksen on hyvä sopia tapaaminen parin
tarjousten perusteella lupaavimman isännöintiyrityksen kanssa. Tapaamisissa päästään haastattelemaan isännöintiyritysten
edustajia, ja samalla voidaan varmistaa isännöintipalvelujen sopivuus taloyhtiölle.
Haastatteluissa voi kysellä muun muassa,
millaista henkilökuntaa ja asiantuntemusta
isännöintiyrityksestä löytyy, millaiset ovat
yrityksen kumppaniverkostot, miten yritys
viestii ja mitkä ovat yrityksen käytännöt lisäveloitettavien töiden suhteen.
Viimeistään tässä vaiheessa tulee myös
pyytää isännöintiyritykseltä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset (mm. kaupparekisteriote).
Isännöintisopimus syntyy
sopimusneuvotteluissa
Yleensä käsitys taloyhtiölle sopivimmasta
isännöintiyrityksestä muotoutuu haastattelujen aikana. Tämän jälkeen hallitus voikin
aloittaa sopimusneuvottelut kyseisen yrityksen kanssa.
Sopimusneuvottelujen ideana on varmistaa, että taloyhtiöllä ja isännöintiyrityksellä
on sama käsitys isännöintipalvelujen sisällöstä. Isännöintisopimus syntyy sopimusneuvotteluiden tuloksena. Sopimus kannattaa käydä kohta kohdalta läpi, ettei siihen jää
epäselvyyksiä.
Lopullisesti isännöintiyrityksen valitsee
hallitus omassa kokouksessaan. Isännöintisopimus allekirjoitetaan tämän jälkeen.
Hallituksen pitää muistaa ilmoittaa isännöintiyrityksen valinnasta myös muille tarjouksen jättäjille. ¿
Lisätietoa isännöinnin kilpailuttamisesta löytyy Ostamme isännöintiä – Opas isännöintipalvelujen hankintaan -kirjasta (Kiinteistöalan Kustannus
Oy). Marina Furuhjelmin ja Jaana Sallménin kirjoittamaa kirjaa voi tilata osoitteesta www.kiinkust.fi.

TARJOUSPYYNTÖ VALIKOIDUILLE YRITYKSILLE
Kun hallitus on ensin määritellyt tavoitteet isännöinnille, se voi laatia
tarjouspyynnön ja lähettää sen valikoiduille isännöintiyrityksille.
Tarjouspyyntö kannattaa laatia huolellisesti ja panostaa selkeyteen.
Tarjouspyyntöön kirjataan ainakin
○
○
○
○
○
○

taloyhtiön nimi ja yhteyshenkilön tiedot
tiedot nykyisestä isännöinnistä ja syistä isännöintiyrityksen vaihtoon
taloyhtiön tavoitteet isännöinnille
oleelliset lisätiedot (esim. korjaushankkeista)
tarjousten toimitus- ja voimassaolopäivämäärät sekä toimitustapa.
taloyhtiön pelastussuunnitelma.

Tarjouspyynnön pohjaksi on olemassa valmiita lomakkeita
(esim. Tarjouspyyntö isännöinnistä, www.kiinkust.fi).

Kuva: Volvo Cars.

milläkin hinnalla saadaan. Esimerkiksi putkiremonttia suunnittelevan taloyhtiön kannattaa valita isännöintiyritys, jolla on kokemusta
vastaavista remonteista – vaikka isännöinti
maksaisikin tällöin enemmän.
Myös isännöintiyrityksen toimintaan on
hyvä kiinnittää huomiota: ammattimainen
isännöintiyritys on ISA-auktorisoitu ja kouluttaa henkilökuntaansa säännöllisesti.

Isännöitsijöiden oma Volvo?

N

äin automalleja nimettiin ennen vanhaan: Volvo esitteli vuonna 1953 mallistonsa hienoimman version Disponentin. Se oli
luksusversio tuotannossa jo olleesta, taksina suositusta Volvo
PV800 -mallista.
Pelkästään isännöitsijöitä ei Volvo sentään nimenannossa
ajatellut. Suomenruotsissa ”disponent” tarkoittaa isännöitsijää, mutta Pohjanlahden takana toimitusjohtajaa. Suomen tiukan tuontisäännöstelyn takia nimikkomalli jäi useimmille isännöitsijöillekin vain haaveeksi. Tutuimmaksi monille suomalaisille varmaan tuli PV800:n karumpi versio, joka oli
Helsingissä yleinen poliisiautona.
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Talon sydän kuntoon
vettä käsittelemällä
Turkulaisissa taloyhtiöissä ollaan tyytyväisiä vedenkäsittelylaitteisiin, jotka pitävät
lämmitys- ja käyttövesijärjestelmät kunnossa
TEKSTI JA KUVAT: Mervi Ala-Prinkkilä

A

s Oy Majoitusmestari ja As Oy Urkurintupa ottivat vedenkäsittelylaitteet käyttöön neljä vuotta sitten. Molemmat taloyhtiöt ovat
olleet tyytyväisiä hankintoihinsa.
–Kuulin laitteista messuilla viitisen vuotta sitten ja ne herättivät kiinnostusta. Yhdessä silloisen isännöitsijän kanssa aloimme
pohtia laitteiden käyttöönottoa taloyhtiössämme, hallituksen puheenjohtaja Magnus Wikström As Oy Majoitusmestarista kertoo.
Silloiselle isännöitsijälle Jussi Roineelle
laitteisto oli myös uusi tuttavuus, mutta Bauerin tekemät perusteelliset selvitykset saivat
hänet vakuuttumaan.
–Selvityksen jälkeen yhtiöllä ja allekirjoittaneella oli helppoa päättää asiasta, Jussi Roine
toteaa.
Yhtiötä olivat pitkään vaivanneet lämmi-
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tysverkon ja käyttövesipuolen korroosiovauriot.
–Tulevaa energia- tai vesijohtosaneerausta haluttiin päästä tekemään suunnitelmallisesti ja tämä järjestelmä lupasi lisää
käyttöikää verkostoille. Yhtiössä oli aiemmin 1990-luvulla lisätty lämmitysverkkoon
inhibiittoreita suojaamaan järjestelmää korroosiolta. Sittemmin toimija oli lopettanut
palvelut ja todennäköisesti nämä lisäaineet
omalta osaltaan olivat kiihdyttäneet vaurioita, Roine kertoo.
Lisää käyttöikää
Hallitus totesi nelisen vuotta sitten, että sijoitettu kustannus suhteessa mahdolliseen käyttöiän lisäykseen oli pieni, ja tämä järjestelmä
päätettiin toteuttaa. Korroosiovaurioiden aiheuttamat vuotovahingot ovat lähes loppuneet taloyhtiössä.

–Suljetussa lämmitysjärjestelmässä havainnot sakkakertymän poistumisesta olivat nähtävissä lämmönjakohuoneessa sijoitetusta Bauer-järjestelmän suodattimesta.
Käyttövesipuolella oli havaintoja ruosteisesta vedestä pyykkivedessä ja wc-kalusteessa.
Nämä havainnot kuitenkin loppuivat pian ja
yhtiöstä kuului spontaaneja havaintoja juomaveden maun parantumisesta. Nyt hallitus
on saanut suunnitteluaikaa tulevaan linjasaneeraukseen ilman että se olisi pitänyt toteuttaa hätätyönä, Roine kertaa.
–Olemme olleet todella tyytyväisiä. Järjestelmä on toiminut todella hienosti, Wikström iloitsee.
Uudistukset pitävät taloyhtiön lämmityksen kunnossa. Joskus uudistuksia on vaikea
saada läpi, vaikka isännöitsijä ja taloyhtiön
väki olisivatkin niiden kannalla.

Markku Brander esittelee putkea, joka poistettiin ennen Bauer-vedenkäsittelylaitteiden asennusta ongelman havainnollistamisen vuoksi. Putkeen on kertynyt sakkaa, mikä
tukkii putkea. Päällisin puolin putki näyttää
olevan kunnossa.

Toni Mähönen ja Magnus Wikström keskustelevat Bauer-vedenkäsittelylaitteiden tuomista
hyödyistä As Oy Majoitusmestarille.

Taloyhtiössä toivotaan kaupungilta myötämielistä suhtautumista kaukolämmön
vaihtamiseksi maalämpöön, jotta lämmitysratkaisua saadaan kehitettyä edelleen.
Talon sydän jakaa lämpöä
As Oy Urkurintuvassa ongelmana olivat aiemmin vesikalusteviat ja kylmät patterit huoneistoissa.
–Aiemmin patterit eivät lämmenneet alhaalta lainkaan. Lämpö siirtyy nyt paremmin
huoneistoihin, taloyhtiön korjausvastaava
Markku Brander kertoo.
Putkiremonttia on saatu siirrettyä 5–7
vuotta eteenpäin, mutta lämmönjakolaitteisto uusittiin taloyhtiössä juuri.
–Taloyhtiössä on ollut yksi tai kaksi vuotoa venttiileissä Bauer-vedenkäsittelylaitteen asennuksen jälkeen, aiemmin vuotoja oli useita ja putkia jouduttiin vaihtamaan
osittain. Se ei mitään halpaa lystiä ole, Brander toteaa.
Ei mitään salatiedettä
Vedenkäsittelylaite perustuu magneettikentän hyväksikäyttöön. Magneettikentän positiiviset vaikutukset veteen on havaittu jo usei-

ta vuosikymmeniä sitten
–Vedestä ei oteta mitään pois, eikä siihen
lisätä mitään. Magneettikenttä muokkaa vedessä olevia partikkeleja, mikä saa muutokset verkostossa aikaan. Vesi pysyy vetenä, Toni Mähönen Bauer Watertechnology Oy:stä
kertoo.
Tulokset omin silmin
ja suin havaittavissa
Myös Urkurintuvan vettä on kehuttu hyvänmakuiseksi.
–Lahdesta tullut vieras kehui veden makua, hallituksen entinen puheenjohtaja, taloyhtiöaktiivi Bo Lundenius naurahtaa.
Taloyhtiössä ollaan tyytyväisiä laitteiden
toimintaan.
–Olemme omin silmin nähneet, mitä ne
saavat aikaan, Lundenius huomauttaa.
Taloyhtiö on säästänyt lämmityskuluissa sievoisen summan vuosien aikana ja pattereita ei ole tarvinnut ilmata enää vuosittain.
–Myös soitot huoltoon ja isännöintitoimistoon ovat vähentyneet, sillä asumisviihtyvyys on parantunut. Talvisin ei ole enää kylmä asunnoissa. Kaikki nämä näkyvät säästöinä taloyhtiölle, Brander toteaa. ¿

Lämmitysjärjestelmän suodattimeen kertyy
sakkaa putkistosta. Suodatin vaihdetaan kerran tai kaksi vuodessa, kun järjestelmästä on
poistunut suurin osa sakasta.

Hallitus on saanut
suunnitteluaikaa
tulevaan
linjasaneeraukseen
ilman että se olisi
pitänyt toteuttaa
hätätyönä.
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