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ASUNTO-OSAKEYHTIÖN ISÄNNÖINTITEHTÄVÄT 

 
Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijän on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Juoksevaan hallintoon sisältyviä 
tehtäviä ei ole voitu määritellä yksityiskohtaisesti, sillä tehtävät määräytyvät taloyhtiön laadun 
ja laajuuden perusteella.  

Talotiilin asiakkaat voivat valita suositustemme avulla isännöintisopimukseen sisältyvät 
tehtävät seuraavan tehtävälistan pohjalta tai omien toiveidensa mukaisesti. Teemme jokaisen 
asiakkaan kanssa erillisen isännöintisopimuksen tehtäväluettelon, johon on kirjattu 
isännöitsijän vastuulle kuuluvat tehtävät. Näin molemmille sopimuksen osapuolille on selvää, 
mitkä tehtävät kuuluvat isännöinnin sopimusveloitukseen ja mistä tehtävistä peritään erillinen 
maksu. Erikseen veloitettavat työtehtävät sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa. 
Annamme asiakkaalle hintakaton, jota emme ylitä.  

 
TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ JA MUUT KUSTANNUKSET 

Olemme rastineet (☒) ja lihavoineet ne kohdat, jotka kuuluvat kaikkien isännöintisopimusten 
kuukausiveloitukseen. Tehtävälistaan merkittyjen tehtävien suorittamisesta peritään 
etukäteen sovittu kuukausimaksu. Erilliskorvaus peritään joko taloyhtiöltä tai 
toimeksiantajalta (esimerkiksi osakas) tehtävästä riippuen. 
 

Talotiilillä on oikeus periä erikseen korvaus taloyhtiöön kohdistettavissa olevista suoranaisista 
kuluista, kuten kopiointi-, postitus-, painatus- ja ilmoituskuluista, pankkisiirto- ym. maksuista, 
toimistotarvikkeista ja kopiopapereista. Sama koskee matkakuluja. Kokouksiin osallistuminen 
laskutetaan hinnastomme mukaan isännöitsijän käyttämän työajan ja kokouksen ajankohdan 
perusteella.  

Isännöintisopimuksen tehtäväluetteloon voidaan sisällyttää myös muita työtehtäviä asiakkaan 
toiveen mukaan. 
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ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 

 
1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 

 1.1. KOKOUKSET 

          Hallituksen kokoukset 
  ☐     kokousasioiden valmistelu ja kokouksiin osallistuminen  
  ☐     kokouskutsun ja kokouskutsun liitteiden toimittaminen hallituksen päättämällä tavalla    
  ☐     pöytäkirjan laatiminen ja toimittaminen 7 päivän kuluessa hallituksen jäsenille 
  ☐     päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen 
 

         Yhtiökokoukset 
  ☒      kokousasioiden valmistelu  
  ☒      kirjallisen kokouskutsun toimittaminen liitteineen yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan  
            asunto-osakeyhtiölain mukaisesti 
  ☒      tilinpäätösasiakirjojen ja talousarvion liittäminen kokouskutsuun 
  ☐      pöytäkirjan laatiminen viimeistään 14 päivän kuluessa yhtiökokouksesta 
  ☒      osakastiedotteen toimittaminen yhtiökokouksen päätöksistä tarvittaessa 
  ☒      päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen 
 

         Muut kokoukset 
  ☐      asukasdemokratian (949/1990) edellyttämän asukaskokouksen valmistelu ja järjestäminen  
  ☐      korjauksiin liittyvät kokoukset, kuten työmaakokoukset 
  
1.2. KIINTEISTÖN SOPIMUSASIAT (ks. myös kohta 3.3.) 

☐     vuokra-, vakuutus-, sähkö- ja liittymissopimusten, tekijänoikeuksia ja tiedonsiirtoa koskevien    
          sopimusten valmistelu, laadinta ja valvonta 
☐     huolto-, siivous-, jätehuolto- ja kiinteistönhoitosopimusten valmistelu ja valvonta 
☐     uudistaloon ja korjausrakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen takuu- ja vastuuaikaan liittyvät   
         tehtävät: takuuaikana esille tulevien ongelmien dokumentointi ja reklamointi sekä takuu- 
         tarkastuksista huolehtiminen ja vakuuksien seuranta  
☐     sopimusriidoissa neuvottelujen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden käynnistäminen    

 1.3. VALVONTA 

☒      vastuu yhteistyöstä hallituksen kanssa  
☐      yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön järjestysmääräysten, asunto-osakeyhtiölain sekä   
          viranomaismääräysten noudattamisen valvonta 
☐      varoitusten ja irtisanomis- sekä purkamisilmoitusten laatiminen ja toimittaminen 
☐      palo- ja pelastustoiminnan ylläpitotehtävät, palotekninen turvallisuus 
☐      sähköturvallisuuden ylläpitotehtävät 
☐      kiinteistönhoitoyritysten toiminnan valvonta 
☐      lukitus- ja avainturvallisuuden ylläpitotehtävät 
☐      voimassaolevien sopimusten valvonta  
☐      häädön ja hallintaanoton jatkotoimenpiteet  
          (oikeudenkäyntimenettely, täytäntöönpano sekä vuokraustoimenpiteet) 
☐      pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 
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 1.4. ILMOITUSVELVOLLISUUDET 

☒      kaupparekisteriin tehtävien muutosilmoitusten teko ja toimittaminen 
☒      osakas- ja asukastiedotteiden laatiminen ja toimittaminen  
☒      veroilmoitusten tekeminen ja toimittaminen 
☒      vakuutuslaitoksille tehtävien ilmoitusten teosta huolehtiminen 
☒      tilastokeskukselle tehtävien ilmoitusten teko 
☐      yhtiöjärjestysmuutosten hoitaminen ja niistä johtuvien muutosilmoitusten tekeminen 
☐      osakkaiden remontti-ilmoituksista aiheutuvat ilmoitukset ja tiedottamiset 

 1.5. MUUT HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT 

  ☒      tavoitettavuus sovittuina vastaanottoaikoina puhelimitse 
  ☒      tilinpäätösasiakirjojen säilyttäminen 10v  
  ☒      osakeluettelon ylläpito lain säännösten mukaisesti  
  ☐      panttikirjojen hankinnasta huolehtiminen 
  ☐      kunnallisten ja alueellisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen 
  ☐      aloitteiden ja reklamaatioiden teko viranomaisille ja järjestöille 
 ☐      osakekirjojen ja väliaikaistodistusten antaminen ja vaihtaminen 
 ☐      panttikirjojen hakeminen ja rasitustodistusten laatiminen 
  ☐      isännöitsijätodistuksen laatiminen ja antaminen liitteineen  
  ☐      taloyhtiön asiakirjojen ja arvopapereiden säilyttäminen  
  ☐      kiinteistönmuodostamis- tai muihin vastaaviin toimenpiteisiin osallistuminen 
  ☐      aloitteiden ja reklamaatioiden teko kunnallisille viranomaisille 
  ☐      talkoojärjestelyjen hoitaminen 
  ☐      vuokralaisten hankinnasta huolehtiminen, vuokrattavien tilojen esittely 
  ☐      osakkaiden remontti-ilmoitusten käsittely ja arkistointi 
  ☐      kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen antaminen osakkaan/välittäjän pyynnöstä  
  ☐      vakuutus- ja vahinkotapahtumiin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen  
  ☐      työsuhteista aiheutuvat tehtävät 
 

2. TALOUDELLISET TEHTÄVÄT 

2.1. TALOUSSUUNNITTELU 

☐      pääpiirteisen toiminta- ja rahoitussuunnitelman laadinta 
  ☒      talousarvion laadinta tulo- ja menoerätileittäin, perustelut hallitukselle 
  ☒      maksuvalmiusseuranta ja kassavarojen tarkoituksenmukainen hoito 
  ☒      verosuunnittelusta huolehtiminen niin, ettei kiinteistölle aiheudu tarpeettomia    
            veroseuraamuksia 

2.2. LASKENTATOIMI 

  ☒      laskujen hyväksyminen ja maksaminen ajallaan 
  ☒      lainojen hoito (yksi laina / taloyhtiö) 
  ☒      kirjanpidon hoito 
  ☒      tilinpäätösehdotuksen, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitetietojen laatiminen  
  ☒      tilintarkastuksen tai toiminnantarkastuksen järjestäminen 
  ☒      vastike- ja käyttökorvaussuoritusten edellyttämän maksuliikenteen järjestäminen 
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  ☒      vastike- ja käyttökorvausmaksujen valvonta ja saatavista huomauttaminen 
  ☒      kulutustiedot vuositasolla (energia, vesi) 
  ☒      veroviranomaisille tehtävien ilmoitusten hoito  
            (tulo- ja arvonlisäveroilmoitukset, valvonta- ja vuosi-ilmoitukset) 
 ☐      lainaosuuksien määräaikaislaskenta osakassuorituksia varten 
  ☐      huoneistokohtainen lainaosuuslaskelma pyydettäessä 
  ☐      osakkaan tai vuokralaisen pyytämät maksuselvitykset 
  ☐      perusteellisten kirjanpito- ym. erillisselvitysten laadinta 
  ☐      välitilinpäätöksen laadinta 
  ☐      verotuksen tarkistaminen ja muutoksenhaun hoitaminen  
            (valitus verotuksen oikaisulautakunnalle,  valitus hallinto-oikeudelle)  
  ☐      perintätoimista huolehtiminen (ulosotto) 
  ☐      huoneistokohtainen mittaukseen perustuva energia- ja vesilaskutus, mittarien luenta 
  ☐      erikseen sovittujen poikkeuksellisten käyttökorvausten laskutus 
  ☐      arvonlisäverollisuuteen liittyvä ylimääräinen laskentatyö, energian arvonlisäverolaskenta 
   

3. TEKNISET TEHTÄVÄT 

3.1. KIINTEISTÖN HOITOTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 

☐      ylläpidon laadullisen tavoitetason määrittäminen 
  ☐      huoltokirjan käyttämisestä huolehtiminen  
  ☐      kiinteistönhoitotyön järjestäminen, seuranta, valvonta ja ohjaaminen 
  ☐      kulutustavoitteiden asettaminen ja seuranta (lämpö, vesi ja sähkö) 
  ☐      tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus 
  ☐      erikoislaitehuollon järjestäminen 
  ☐      kiinteistönhoidon ohjelmien laatiminen: hoito- ja huolto-ohjelma, ulko-alueiden hoito- 
            ohjelma, siivousohjelma, vartiointiohjelma ynnä muut vastaavat  
  ☐      kiinteistönhoidon sopimusohjelman laatiminen ja kilpailutus 
  ☐      huoltokirjan laatiminen ja ylläpitomerkintöjen tekeminen 
  ☐      huoneistokohtaisten alamittareiden luenta ja valvonta 
  ☐      kiinteistönhoitoa varten tarvittavien materiaalien hankinta ja töihin liittyvät järjestelyt  
            (irtain käyttöomaisuus, tarveaineet) sekä talkootarvikkeiden hankkiminen 

3.2. KUNNOSSAPITO 

☐      kunnon ja korjaustarpeen seuranta ja toimenpiteet 
  ☐      kuntoarvion sekä kuntotutkimusten teettäminen 
  ☒      kertaluontoisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt 
  ☐      kunnossapitoon liittyvien tarkastusten ja katselmusten järjestäminen 
  ☒      äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien pienimuotoisten korjausten järjestäminen 
  ☐      tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden dokumentointi 
  ☐      kunnossapitotarveselvityksen laadinta yhtiökokoukselle 
  ☐      osakkaan kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen vastaanotto ja tiedottaminen 
  ☐      osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostöiden valvonta 
  ☐      tarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen 
  ☐      tehtyjen muutos- ja korjaustoimenpiteiden ilmoitukset 
  ☐      kiinteistöteknisen kunnossapitosuunnitelman (tekninen PTS, 5 vuotta) laatiminen   
            kustannusarvioineen  
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3.3. KORJAUS-, PERUSPARANTAMIS- JA RAKENNUTTAMISASIAT 

☐      uuden kiinteistön teknisten ja kaupallisten asiakirjojen urakoitsijalta saamisesta huolehtiminen 
  ☐      takuuaikana esiin tulevien ongelmien tilastointi ja takuuajan vakuuksien seuranta 
  ☐      hallinnollinen organisointi ja päätöksentekoprosessin läpivieminen 
  ☐      työn aikaisesta tiedottamisesta huolehtiminen 
  ☐      tarjouspyynnöistä huolehtiminen 
  ☐      urakkaneuvotteluihin osallistuminen 
  ☒      maksuerien hyväksyminen  
  ☐      urakan vastaanottoon osallistuminen 
  ☐      korjaushankkeen luovutusasiakirjojen vastaanotto ja hankkiminen sekä arkistointi 
 
  ESITELVITYKSET JA TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 
   
  ☐      esiselvityksen teettäminen 
  ☐      korjaustarvetutkimuksen ja – tarkastusten teettäminen 
  ☐      kuntotutkimusten teettäminen 
  ☐      teknisten selvitysten teettäminen 
  ☐      tavoitteiden asettamiseen osallistuminen 
  ☐      hankesuunnitteluun osallistuminen 
 
   SUUNNITELMIEN LAATIMINEN  
 
  ☐      konsulttien kilpailuttaminen ja konsulttisopimusten laatiminen 
  ☐      suunnittelun ohjaus   
  ☐      tarvittavien viranomaisasioiden hoitaminen (rakennusluvat) 
  ☐      suunnittelukokouksiin osallistuminen 
  ☐      pöytäkirjojen laatiminen 
 
  URAKOIDEN KILPAILUTUS JA SOPIMUKSET  
 
  ☐      urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen (tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite)  
  ☐      tarjousten pyytäminen 
  ☐      tarjousvertailujen laatiminen 
  ☐      urakkasopimuksen laatiminen 
 
  TYÖN TOTEUTUS JA VALVONTA 
 
  ☐      työmaakokouksiin ja katselmuksiin osallistuminen 
  ☐      valvonta ja ohjaus 
 
  URAKAN VASTAANOTTO, TAKUU- JA VASTUUAIKA  
 
  ☐      taloudellisen loppuselvityksen laatiminen 
  ☐      takuutarkastuksen asiantuntijatehtävät 
 


