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Otteita isännöitsijän tehtäväkuvasta 
 
”SHAK.fi  - isännöitsi jän tehtävät” 

Hal linnol l iset tehtävät 

 Kokoukset  

- Isännöitsi jä hoi taa taloyhtiöiden hal l i tuksen kokousten ja 

yhtiökokousten käytännön jär jestelyt sekä osal l istuu kokouksiin 

ja toimi i  ni issä asioiden esi ttel i jänä, asiantunti jana sekä yleensä 

myös kokouksen sihteerinä. 

- Kokouksen jälkeen isännöitsi jä panee yhtiökokouksen 

päättämät asiat täytäntöön. Hän laati i  pöytäkir jat sekä 

yhtiökokouksen päätöksistä osakastiedotteen, joka toimitetaan 

osakkeenomista ji l le. 

 

 Sopimusasiat 

- Isännöitsi jä huolehti i  ja valvoo, että taloyhtiön hall intoon ja 

talouteen li i t tyvät sopimukset ja si toumukset laadi taan 

asianmukaisesti  ja  yhtiön etujen mukaisesti . Tällaisia sopimuksia 

ovat mm. ki inteistön huolto- ja si ivoussopimukset, 

jätehuoltosopimus, lämmön- ja sähkönostosopimukset, 

hissinhuoltosopimukset ja vakuutukset .  Taloyhtiöiden sopimukset 

tehdään yleensä aina hall i tuksen kokouksen päätöksel lä ja 

toimesta si ten, että isännöitsi jä valmistelee ja vertai lee asiat ja 

esi ttää ne päätettäväksi  ja al lekir joi ttaa ne asunto-

osakeyhtiölain, osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, yhtiökokouksen 

ja hal l i tuksen antamien val tuuksien mukaisesti . 

- Isännöitsi jä huolehti i  oma-aloi tteisesti  sii tä, että taloyhtiön 

talouteen merki ttävästi  vaikuttavat sopimukset ki lpai lutetaan 

ri i t tävin väl iajoin si ten, että sopimusten sisällöt ovat 

tarkoi tuksenmukaiset ja hinnat ki lpai lukykyiset. 
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- Mikäl i  taloyhtiössä on asuntoja ja/tai  t i loja, jotka voidaan 

vuokrata ulkopuolisi l le, isännöitsi jä huolehtii  vuokralaisten 

etsimisestä ja valmistelee vuokrasopimukset hal l i tuksen 

hyväksyttäväksi  tai  vuokraa ti lat hall i tuksen antamien 

val tuuksien mukaisesti . 

- Mikäl i  taloyhtiöiden sopimusasioissa syntyy r i i toja, jotka 

vaativat esim. oikeustoimia, isännöitsi jä valmistelee ja 

neuvottelee asiat. Hän sopii  myös hal l ituksen kanssa esim. 

lakiasiaintoimiston käyttämisestä yhtiön etujen mahdol l isimman 

hyvän valvonnan varmistamiseksi . 

 

 Valvonta-asiat 

- Isännöitsi jä valvoo, että viranomaisten määräyksiä ja 

kaupungin ja taloyhtiön jär jestyssääntöjä noudatetaan. 

Häiriötapauksissa isännöitsi jä lähettää asukkai lle huomautuksia 

määräysten noudattamisesta ja vakavissa rikkomuksissa 

hall i tuksen päätöksellä varoi ttaa ni istä. Mikäl i  rikkomukset 

johtavat oikeustoimi in, käytetään lainopi ll ista asiantunti jaa yhtiön 

etujen valvomiseen. Täl laisia toimia ovat myös huoneiston 

hall intaanotot ja häätötapaukset. Isännöitsi jä ei  kui tenkaan toimi 

poli isina, mutta hoi taa neuvottel i jana ja asiantunti jana 

rikkomustapausten jälkiselvi ttelyt nii l tä osin kuin ne koskettavat 

taloyhtiötä ja asukkaiden asumisvi ihtyvyyttä. 

- Isännöitsi jä valvoo voimassaolevien sopimusten noudattamista, 

esim. ki inteistön huolto, si ivous ja jätehuolto, ja huolehtii , että 

palomääräyksiä ja väestönsuojeluohjei ta noudatetaan. 

Isännöitsi jä valvoo myös, että talon asukasluetteloa eli  

talonkir jaa hoidetaan määräysten mukaisesti . Talonkir jo jen hoi to 

on pääsääntöisesti  ki inteistönhoitohenki löstön tehtäviä, mutta 

isännöitsi jä valvoo heidän toimiaan. Asukasluettelon 

yl läpi täminen on tärkeätä mm. siksi , että oven avausta 

pyydettäessä voidaan tarkistaa pyytäjän henki löll isyys ja se, että 

hän todella asuu huoneistossa. 
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 Työsuhdeasiat 

- Mikäl i  taloyhtiöllä on työsuhteessa olevaa henki lökuntaa kuten 

talonmies ja /tai  si ivooja, isännöitsi jä huolehti i  työsopimusten 

laatimisesta hall i tuksen ohjeiden ja päätösten mukaisesti . Tämän 

jälkeen isännöitsi jä huolehti i  ja käyttää työnantajan työnjohto-

oikeutta. Hän valvoo, että työehtosopimuksia, lakeja 

noudatetaan ja että työsuojelumääräyksiä noudatetaan ja 

sovel letaan oikein. Hän myös perehdyt tää, kouluttaa ja opastaa 

henki lökuntaa sekä hoi taa si jaisjär jestelyt mm. vuosi lomien 

aikana. 

- Mikäl i  työsuhdeasioissa syntyy esimiel isyyksiä, jotka vaativat 

jär jestö jen neuvotteluja ja/tai  oikeustoimia, käytetään 

asiantunti joi ta yhtiön etujen valvonnassa. Isännöitsi jä hoi taa 

neuvottelujen yms. käynnistämisen.  

 

 I lmoitusvelvol l isuudet 

- Isännöitsi jä huolehti i  monista viranomaisi l le tehtävistä 

i lmoituksista. Näitä ovat mm. kaupparekisterin muutosi lmoitukset 

aina hal l i tusten jäsenten vaihtuessa, veroilmoitukset ja ni ihin 

l i i t tyvät huoneistoluettelot, työnantajan vuosi- i lmoitukset ja 

työeläke ym. Vakuutusten vuosi- i lmoitukset, palkkakir janpi to ja 

ni ihin l i i t tyvät ti lastot ja muut viranomaisten pyytämät t i lastot. 

Laajat yhtiö jär jestysten muutokset ja n i ihin l i i t tyvät 

kaupparekisterin muutosi lmoitukset hoidetaan yleensä 

hall i tuksen kanssa sovi tuissa pui tteissa ulkopuolisten 

asiantunti joiden toimesta.  

- Isännöitsi jä huolehti i  myös osakkeenomista ji l le ja asukkai l le 

lähetettävistä tiedotteista sekä oma-aloi tteisesti  että hall i tuksen 

ja yhtiökokousten päätöksien mukaisista asioista. 

- Isännöitsi jä yl läpi tää l isäksi  taloyhtiön osakeluetteloa. Hän 

huolehti , että osakkeiden myynnistä esi tetään lain vaatimat 

asiakir jat, ennen kuin uusi  omistaja voidaan merki tä taloyhtiön 
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osakkaaksi . Osakeluettelon perusteella isännöitsi jä laatii  

isännöitsi jätodistukset. 

Isännöitsi jätodistuksen ti laajan tulee osakkeenomista ja tai  

hänellä on ol tava val takir ja tai  toimeksiantosopimus todistuksen 

ti laamiseen. 

Isännöitsi jä huolehtii  myös yhtiön arvopapereiden säi lyttämisestä 

lain vaatimal la ja muutenkin asianmukaisella taval la. Tällaisia 

asiakir joja ovat mm. panttiki r jat, joiden uudistamisesta 

isännöitsi jä huolehtii  hal l i tuksen päätösten mukaisesti . 

Ki inni tyksen uudistaminen annetaan yleensä joko pankin tai  

lakiasiaintoimiston tehtäväksi . 

 

Taloudell iset tehtävät 

- Isännöitsi jän tehtävien tärkeimmistä osa-alueista on 

taloussuunnittelu ja laskentatoimi . Taloussuunnittelun näkyvin 

muoto on jokavuotinen yhtiökokouksessa käsi tel tävä talousarvio. 

Lisäksi  isännöitsi jä suunnittelee ja toteuttaa vuoden mittaan 

taloyhtiön jatkuvan maksuvalmiuden ja parhaan korkotuoton 

huomioiden. Taloussuunnitteluun kuuluu myös laajempien, usean 

vuoden ajal le ulottuvien korjaushankkeiden rahoitussuunnittelu. 

- Laskentatoimi puolestaan sisäl tää perinteisen kir janpidon sekä 

vastike- ja vuokrakir janpidon l isäksi  melkoisen joukon muita 

talousasioi ta: yhtiön laskujen hoi taminen, lainojen edellyttämät 

toimet kuten osakaskohtaiset velkaosuuslaskelmat ja 

lyhennyssuunnitelmien yl läpi to, t i l inpäätösten laadinta, 

talousarviovertailut useaan kertaan vuodessa, 

vastikerästiasioiden hoi to, tarvi ttaessa perintä- tai  

varoi tusmenettely sekä huoneiston hal tuunottotoimi in päättyvät 

toimet ja eri  tyyppiset mittariperusteiset laskutukset. 

 

Tekniset tehtävät 

- Isännöitsi jän tekniset tehtävät jakaantuvat kolmeen pääryhmään: 

ki inteistön hoi totehtävien järjestelyt, ki inteistöjen kunnossapito 
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sekä kor jaus-, perusparannus- ja rakennusasiat. Hoitotehtävien 

jär jestelyt merki tsevät päivi ttäisen kiinteistöhoitotyön toteutuksen 

taloudel lisuuden ja tehokkuuden suunnittelua, suori tusten 

seurantaa ja tarvi ttavien muutosten vaikutusten toimeenpanoa.  

 


