Järkevää
isännöintiä

Joustavaa
ja luotettavaa
isännöintiä
Wisenheimers Oy on vuonna 1996 perustettu, itsenäinen
ja ketjuihin kuulumaton perheyritys, joka tarjoaa asuntoosakeyhtiöille kokonaisvaltaista isännöintipalvelua.
Toiminta-alueemme sijoittuu Helsinki–Espoo-akselille.
Olemme pieni, käänteissämme ketterä yritys ja palvelemme
asiakkaitamme joustavasti ja äärimmäisen luotettavasti.
Palvelua tarjoaa meillä aina ihminen!
Monet asiakassuhteistamme ovat kestäneet jo pitkään, ja
asiakkaiden joukossa on runsaasti vanhoja arvokiinteistöjä,
joiden hoitamisessa olemme erikoisosaajia. Panostamme
toiminnassamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen ja noudatamme hyvää isännöintitapaa. Apuna työssämme meillä on
pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppaniverkostomme.
Meillä asiakas on aina keskiössä – tervetuloa palveltavaksi!

Kauttamme saat asiantuntevan
projektijohdon taloyhtiösi
korjausrakentamisen hankkeisiin.
Kysy lisää!

Meillä hallituksen ja isännöitsijän
välistä yhteistyötä tehostavat
nykyaikaiset sähköiset, työkalut,
kuten HomeRun, joka on
monikanavainen asukasportaali
ja viestintäalusta.

Kokonaispalvelua tiimityönä
Ammattimainen kokonaisvaltainen isännöinti on ryhmätyötä. Meillä asiakasta palvelee kokonainen asiantuntijoiden
tiimi, joka pelaa tarkasti yhteen ja tuntee asiakkaan läpikotaisin. Kaikille asiakastaloyhtiöillemme on nimetty sekä
vastaava että hoitava isännöitsijä, jotka tekevät työtä yhdessä. Kaksoismiehityksen ansiosta asiakkaan tavoitettavissa
on aina ammattilainen, joka on perillä taloyhtiön asioista ja tietää, miten toimia.

Mitä tekee
isännöitsijä?
Isännöitsijä on tiimin vetäjä ja taloyhtiön toimitusjohtaja – häntä
voi verrata orkesterinjohtajaan. Isännöitsijä on moniosaaja, joka
taitaa niin hallinnolliset, taloushallinnolliset kuin teknisetkin asiat
ja huolehtii päätösten tekemisestä ja toteuttamisesta yhdessä
taloyhtiön päättävien elimien kanssa. Hän myös vastaa siitä, että
taloyhtiön varainhoito on järjestetty oikein ja luotettavalla tavalla
ja pitää huolta kiinteistön kunnosta ja arvon säilymisestä. Teknistä
osaamista isännöitsijältä edellyttävät muun muassa sisäilmaongelmat, kosteusvauriot ja osakasmuutostyöt.
Kaikilla isännöitsijöillämme on vähintään isännöinnin ammattitutkinto IAT sekä lisäksi muuta monipuolista ja korkeatasoista työtehtäviä tukevaa ammattikoulutusta.

Mitä tekee
kiinteistösihteeri?
Kiinteistösihteeri toimii nimikkeensä mukaisesti taloyhtiön sihteerinä ja on isännöitsijän oikea käsi. Hän
hoitaa monenlaisia juoksevia asioita, kuten saunavuorojen
varauksia, autopaikkasopimuksia, muuttoilmoituksia,
osakasrekisteröintejä ja lunastusilmoituksia asuntokaupan yhteydessä. Myös avaintilaukset ja tiedottaminen
kuuluvat kiinteistösihteerin tehtäviin.
Kiinteistösihteeri on se, joka ottaa yhteyttä vastikemaksun
ollessa myöhässä. Hän myös kokoaa aineistot tilintarkastusta ja yhtiökokouksia varten ja toimii usein
myös asiakaspalvelijana ja viestinviejänä taloyhtiön
asioissa.

Ota yhteyttä aina ensin asiakaspalveluumme,
niin asiasi etenee nopeasti. Muistathan
samalla mainita taloyhtiösi nimen!
asiakaspalvelu@wisenheimers.fi
puh. 046 600 4501
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PORRASSIIVOUS
Oikein toteutettu porrassiivous pidentää käyttöikää.

luotettava
kumppani
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Hallituksen jäsenillä pääsy
pääkirjaan ja kuukausittain
täsmennettyyn taseeseen 24/7.
Talousraporttimme ovat niin
selkeitä, että maallikkokin
saa niistä selvää ongelmitta.
Haluamme toimia läpinäkyvästi!

Mitä tekee kirjanpitäjä?
Kirjanpitäjä hoitaa taloyhtiön rahaliikennettä tarkasti

Kaikki kirjanpitäjämme ovat suorittaneet ylemmän

kuin kello ja vastaa siitä, että jokainen euro ja sentti

kirjanpitotutkinnon, ja heidän joukostaan löytyy niin

on kirjattu oikein. Hän tekee lainaosuuslaskelmat ja

kirjanpitolain, verolain kuin asunto-osakeyhtiölainkin

vuosittaisen tilinpäätöksen.

asiantuntija.

www.paajala.fi

040 589 1100
toimisto@paajala.fi

Asumisviihtyvyys ja -turvallisuus ovat kaikkien asia – ne tehdään
yhdessä! Yhteispelillä jokainen asukas voi osaltaan vaikuttaa
asumisviihtyvyyteen noudattamalla taloyhtiön järjestyssääntöjä.

Kun vikatilanne
yllättää
Ota huolto- ja vikatilanteissa yhteyttä huoltoyhtiöön!
Yhteystiedot löytyvät joko oman taloyhtiösi ilmoitustaululta tai taloyhtiön sähköisestä järjestelmästä.

Tarvitaanko
remonttiin lupa?
Osakas ei saa aloittaa huoneistoremonttia ilman taloyhtiön
lupaa, jos remontissa puututaan kantaviin rakenteisiin
tai sillä on vaikutusta naapurihuoneistoihin. Epäselvissä
tapauksissa kannattaa remonttilupa hakea varmuuden
vuoksi.
Remonttiluvan hakemisen jälkeen isännöitsijä on
yhteydessä remontoijaan ja toimittaa hänelle remonttiohjeet ja -ehdot.

Lue tarkemmat ohjeet ja täytä
remonttihakemus nettisivuillamme:
www

wisenheimers.fi/ilmoita/remontti-ilmoitus

Kuka vastaa mistäkin?
Osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuista säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Lähtökohtaisesti ulkopinnat ja rakenteet kuuluvat taloyhtiön vastuulle,
kun taas huoneiston sisäpuoli ja asunnon pinnat ovat osakkaan vastuulla.
Vuokralaisen tulee ottaa aina yhteys vuokranantajaan vastuuvelvollisuuden
selvittämiseksi.

Lue tarkemmin, miten vastuut taloyhtiössä jakautuvat:
www

wisenheimers.fi/palvelut/vastuunjako

Mahdollisista häiriöistä voi tehdä ilmoituksen nettisivujen kautta:
www

wisenheimers.fi/ilmoita/hairioilmoitus

Ammattitaito
pinnassa
Maalaus- ja saneerausurakointia

010 2000 911

Julkisivujen ja parvekkeiden
kunnostukset

www.bkpinta.fi

Vesikattojen kunnostus

luotettava
kumppani

Wisenheimers Oy
asiakaspalvelu@wisenheimers.fi
puh. 046 600 4501
www

wisenheimers.fi

Nopea ja ammattitaitoinen
palvelu on ylpeytemme.
Mekaaniset ja elektroniset oviympäristön turvalaitteet,
lukitukset, hälytysjärjestelmät, kulunvalvonnat, video
valvonnat, ovipuhelimet sekä ovi ja porttikoneistot ym.

Päivystys 24/h
ISO 9001

Helsinginkatu 30, 00530 Helsinki, puh. 09 7011 611
avain-asema@avain-asema.fi | www.avain-asema.fi

SERTIFIOITU
YRITYS

Varmuutta kiinteistön elinkaaren hallintaan

ESTA

1997

Onnistunut korjaushanke alkaa hyvällä suunnittelulla ja toteutuu
kunnollisella valvonnalla. Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy on rakennusten
korjaussuunnitteluun ja korjaustöiden valvontaan erikoistunut yritys.
Teemme rakennusten julkisivujen, ikkunoiden, parvekkeiden, porrashuoneiden,
vesikattojen ja pihojen korjaussuunnittelua, työmaavalvontaa ja kuntotutkimuksia, sekä
järjestämme hankkeiden rakennuttajapalvelut aina tilaajan haluamassa laajuudessa.

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy | 09 737 205 | treuthardt.fi
suunnittelu | valvonta | kuntotutkimukset | hankesuunnittelu | väritutkimukset | kustannusarviot | rakennuttajatehtävät | kilpailutus

• www.jssuomi.fi
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