
Asumisen ja isännöinnin sähköiset palvelutAsumisen ja isännöinnin sähköiset palvelut





• Asumisinfo on taloyhtiölle ja isännöitsijätoimistolle hyötyjä tarjoava monipuolinen
sähköinen palvelu

• Asumisinfo koostuu erilaisista taloyhtiötä ja sen hallitusta, osakkaita ja asukkaita

Mikä Asumisinfo on ?

• Asumisinfo koostuu erilaisista taloyhtiötä ja sen hallitusta, osakkaita ja asukkaita
palvelevista toiminnoista 

• Asumisinfo on monikanavainen; palvelut ja viestintä Internetin, sähköpostin sekä
iPostin välityksellä

• Asumisinfosivut (= taloyhtiön kotisivut) ovat taloyhtiön käyttöliittymä palveluun    

• Asumisinfo ei vaadi ylläpitoa taloyhtiön toimesta 

Asumisinfo on taloyhtiölle ja isännöitsijätoimistolle hyötyjä tarjoava monipuolinen

Asumisinfo koostuu erilaisista taloyhtiötä ja sen hallitusta, osakkaita ja asukkaitaAsumisinfo koostuu erilaisista taloyhtiötä ja sen hallitusta, osakkaita ja asukkaita

Asumisinfo on monikanavainen; palvelut ja viestintä Internetin, sähköpostin sekä

Asumisinfosivut (= taloyhtiön kotisivut) ovat taloyhtiön käyttöliittymä palveluun    

Asumisinfo ei vaadi ylläpitoa taloyhtiön toimesta 



Asumisinfo

Monipuoliset sähköiset palvelut

Käyttöliittymä palveluun taloyhtiön Asumisinfosivut

Internet, 
taloyhtiön Asumisinfosivut

Palvelut ja viestintä eri sähköisten kanavien 

kautta , 100% tavoitettavuus sähköisesti

taloyhtiön Asumisinfosivut

Sähköposti

Tehostaa viestintää, asiointia ja yhteistyötä 

Taloyhtiössä. Palvelut sidosryhmittäin; 

hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset

Käyttöliittymä palveluun taloyhtiön Asumisinfosivut

Isännöitsijä, huoltoliike

Internet

hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset

Palvelut ja viestintä eri sähköisten kanavien 

Taloyhtiön hallitus
Taloyhtiön osakkaat,  
asukkaat ja vuokralaiset



Sähköinen viestintä ja tiedottaminen

Sähköiset palvelut ja asiointi

Muut palvelut 

• Tiedotteet
• Hallituksen työpöytä
• Asumisen hyötytieto
• Vikailmoitukset• Vikailmoitukset

• Varauskirja
• Asiakirja- ja palvelutilaukset

• Muut palvelut ja tuotteet 

• Sähköiset mainostilat 



� tehokkaampi ja monipuolisempi tiedottaminen ja viestintä taloyhtiön

Asumisinfosivujen, sähköpostin ja iPostin välityksellä 

� isännöitsijältä  � taloyhtiöön (hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset)

Tiedotteet

� isännöitsijältä  � taloyhtiöön (hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset)
� hallitukselta � taloyhtiön osakkaille, asukkaille ja vuokralaisille

� apuväline taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän yhteydenpidon ja työskentelyn

tehostamiseen

� tiedotteet, kokouskutsut ja –materiaali Asumisinfosivujen, sähköpostin ja iPostin

välityksellä

Hallituksen työpöytä    

välityksellä

� sähköinen asiakirja-arkisto

� taloyhtiössä meneillään olevien tehtävien ja projektien seuranta

� asioiden valmistelu sähköisesti 

tehokkaampi ja monipuolisempi tiedottaminen ja viestintä taloyhtiön

Asumisinfosivujen, sähköpostin ja iPostin välityksellä 

hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset)hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset)

taloyhtiön osakkaille, asukkaille ja vuokralaisille

apuväline taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän yhteydenpidon ja työskentelyn

materiaali Asumisinfosivujen, sähköpostin ja iPostin

taloyhtiössä meneillään olevien tehtävien ja projektien seuranta



Vikailmoitukset  

� tietopankki taloyhtiöön ja asumiseen liittyville informaatiolle 

� asumisohjeet, yhteystiedot, korjaussuunnitelmat, jätehuolto, paloturvallisuus,

taloyhtiön hallinto …

Asumisen hyötytieto  

� vikailmoitusten teko netissä taloyhtiön Asumisinfosivuilla

� tehdyt vikailmoitukset ja niiden tila näkyvät Asumisinfosivuilla 

Vikailmoitukset  

� asumiseen liittyvien palvelujen ja asiakirjojen sähköinen tilaaminen ja ostaminen

Asiakirja- ja palvelutilaukset  

jatkossa myös mm: 

� asumiseen liittyvien palvelujen ja asiakirjojen sähköinen tilaaminen ja ostaminen

� autopaikkojen, saunavuorojen jne. varaaminen

� varaustilanteen seuranta 

Sähköinen varauskirja  

tietopankki taloyhtiöön ja asumiseen liittyville informaatiolle 

asumisohjeet, yhteystiedot, korjaussuunnitelmat, jätehuolto, paloturvallisuus,

vikailmoitusten teko netissä taloyhtiön Asumisinfosivuilla

tehdyt vikailmoitukset ja niiden tila näkyvät Asumisinfosivuilla 

asumiseen liittyvien palvelujen ja asiakirjojen sähköinen tilaaminen ja ostaminenasumiseen liittyvien palvelujen ja asiakirjojen sähköinen tilaaminen ja ostaminen

autopaikkojen, saunavuorojen jne. varaaminen



� nopeampi ja monipuolisempi tiedotus ja viestintä taloyhtiön eri sidosryhmille 

� helpottaa ja tehostaa taloyhtiön hallituksen toimintaa sekä hallituksen ja isännöitsijän

välistä yhteistyötä

Asumisinfon hyödyt taloyhtiölle 

� taloyhtiöön ja asumiseen liittyvä ajantasainen tieto aina hallituksen, osakkaiden ja 

asukkaiden saatavilla

� asiointi asumiseen ja taloyhtiöön liittyvissä asioissa milloin tahansa ja missä tahansa

� tarjoaa taloyhtiölle laadukkaat kotisivut

� paremmasta tiedottamisesta koituvat kustannussäästöt kiinteistönhoidossa

nopeampi ja monipuolisempi tiedotus ja viestintä taloyhtiön eri sidosryhmille 

helpottaa ja tehostaa taloyhtiön hallituksen toimintaa sekä hallituksen ja isännöitsijän

taloyhtiöön ja asumiseen liittyvä ajantasainen tieto aina hallituksen, osakkaiden ja 

asiointi asumiseen ja taloyhtiöön liittyvissä asioissa milloin tahansa ja missä tahansa

paremmasta tiedottamisesta koituvat kustannussäästöt kiinteistönhoidossa




