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Asiakaspalvelumme on oikea tietopankki. 
Kiinteistösihteerit palvelevat lähes kaikissa asumista koskevissa 
kysymyksissä. Esimerkiksi isännöitsijäntodistuksen tilaaminen 

sujuu nopeimmin, kun sen pyytää asiakaspalvelusta.

Jos et tiedä, kehen ottaisit yhteyttä asiassasi, 
ota yhteyttä asiakaspalveluun! Kiinteistösihteerit tietävät,

 kenelle asia kuuluu toimistossamme sisäisesti.
Asiakaspalvelu palvelee numerossa 

03 3390 0100 ma–pe kello 9–16.

Sähköpostiosoitteemme on asiakaspalvelu@iisoy.fi

Toimiston asiakaspalvelu on avoinna ma–pe kello 10–14. 
Poikkeusolojen aikana toivomme kuitenkin asiointia 

ensisijassa puhelimitse, sähköpostilla 
tai chatissa. 

KIRJANPITÄJIEN tehtäviin kuuluvat taloyhtiöiden peruskirjanpi-
to tiliöinteineen, veroilmoitukset, tilinpäätökset, vastikevalvonta 
ja maksuhuomautukset, lainaosuuslaskenta, palkkioiden, palkko-
jen ja laskujen maksaminen sekä alv-tilitykset.

ISÄNNÖITSIJÄN työ perustuu 
asunto-osakeyhtiölakiin. Hän 
vastaa taloyhtiön varainhoidosta 
ja hallinnosta, valmistelee ja 
esittelee asioita hallitukselle 
ja yhtiökokoukselle, toteuttaa 
näiden päätöksiä sekä tuo lakeja ja 
määräyksiä taloyhtiön toimintaan.

TEKNISET ISÄNNÖITSIJÄT ovat 
kiinteistön ylläpidon asiantuntijoita. 
He vastaavat osakkaiden muutos-
töiden valvonnasta ja ovat taloyhtiön 
edunvalvojia korjaus- ja muissa 
projekteissa. Lisäksi teknisillä 
isännöitsijöillämme on kullakin 
oma erikoistumisalansa.

SEURAA UUTISKIRJETTÄMME!
Uutiskirjeemme sisältää nimensä mukaisesti 
ajankohtaisia uutisia isännöinti- ja kiinteistö-
alalta sekä tietoa omista palveluistamme. 
Kymmenen kertaa vuodessa julkaistava uutis-
kirje postitetaan asiakasrekisterimme jäsenille.

n Tilaa uutiskirje kotisivujemme etusivulta.

Nykyisin yhä useampi haluaa hoitaa asioita 
sähköisesti silloin, kun se itselle parhaiten sopii. 

Sähköiset asiointipalvelut löytyvät
 kotisivuiltamme www.iisoy.fi ➜ verkkoasiointi. 

Verkkoasiointi on aina avoinna ja käytettävissä. 

Tutustu, mitä kaikkea voit hoitaa 
verkkoasioinnin palveluilla!

iisoy.fi

CHAT on 
nopea 

asiointitapa. 
Keskusteluikkuna 

avautuu koti-
sivujen oikeasta 

alakulmasta 
asiakaspalvelun 
aukioloaikana. 

Talous-
hallinto

Uutiskirje

chat

HYVISSÄ KÄSISSÄ -LEHTI 
Hyvissä käsissä -lehti asiakkaille ja sidos-
ryhmille ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehti 
kertoo työstämme pintaa syvemmältä, esittelee 
työntekijöitämme ja kertoo asiakas tarinoita. Tänä 
keväänä lehti ilmestyy poikkeuksellisesti vain 
sähköisenä versiona.  
 

Asiakas-
lehti

Me Isännöinti Ilkka Saarisella haluamme 
palvella asiakkai  tamme mahdollisimman hyvin.
Jotta asiointi kanssamme olisi helppoa, 
kokosimme tälle sivulle keskeiset 
tiedotuskanavat ja asiointitavat. 

Sähköiset 
asiointipalvelut 

ovat aina avoinna.
Asiakaspalvelu on 

toimistomme 
tietopankki!

Seuraa meitä myös

huoneisto-
tieto.fi

HUONEISTOTIETO.FI ELI TALOSIVUT 
sisältävät runsaasti materiaalia muun muassa oman taloyhtiön 
päätöksen teosta ja taloudesta sekä palveluntarjoajien yhteystietoja. 
Huoneistotieto.fi:ssä voit päivittää omat yhteystietosi sekä tarkastella 
oman huoneistosi vastikemaksuja ja lainaosuuksia.

n Huoneistotieto-palvelua voi käyttää mobiili sovelluksena tai 
internetselaimessa. Maksuton sovellus ladataan App Storesta 
tai Google Play -kaupasta. Kirjautua voi myös netin kautta. 
Tunnistautuminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla pankki- 
tai mobiili tunnistautumisella.

n Ota huoneistotieto.fi käyttöön täältä.
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