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ISÄNNÖINTIBUSINES  

 

”Totta kai isännöintifirma voi rahastaa taloyhtiötä miten haluaa! Hallitukset eivät yleensä 

juuri tutki veloituksia – maksavat vaan. Järjestelmähän on sellainen, että palveluksistaan 

tai ”palveluistaan” isännöitsijä siirtää taloyhtiön pankkitililtä rahat isännöintifirman 

tilille. Yleensä vain hänellä on taloyhtiön pankkitileihin käyttöoikeus. Siis taloyhtiön 

lompakko on jo valmiiksi päälaskuttajan taskussa!” 

 

Edellä oleva on lainaus toisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kommentista, kun 

me kaksi hallituksen puheenjohtajaa, saman isännöintiyrityksen asiakkaita, tapasimme ja 

manasimme sitä, ettei meitä oltu informoitu sovitun tilaisuuden peruuntumisesta. 

Vaihdoimme samalla ajatuksia yhteisestä isännöintiyrityksestä. Se oli avartavaa. 

 

Pitkäaikainen isännöitsijämme oli juuri ilmoittanut eronneensa yrityksen palveluksesta 

mm. juuri siksi, ettei hän enää sietänyt kiihtynyttä rahastusta ja kululaskujen kirjoittelua. 

Minuakin hän varoitti tulevista veloituksista. ”Teille ollaan lähettämässä monisivuista 

info-pakettia jokaiseen asuntoon. Se tulee maksamaan taloyhtiölle satoja euroja. Ei sitä 

minkään taloyhtiön hallitus ole tilannut, mutta se on ”palvelua”. Ja palvelumaksu 

veloitetaan taloyhtiön tililtä! Niin tehtiin meillä talven 2012 räystäslumi-

tarkastuksessakin. Ei sitäkään kukaan tilannut, mutta firman johto keksi, että 

jalankulkijoiden turvallisuus edellyttää teknisen isännöitsijän kiertämistä aamulla klo 6 

jokaisen taloyhtiön ympäristössä. Tämä tarkisti, ettei räystäillä ole alla kulkevia uhkaavia 

lumikasoja. Taloyhtiöiltä veloitettiin noin 100 euroa per yhtiö – ja kun noita taloja oli 

120 kpl, niin siitä varmaan kertyi mukava ”keikkapalkkio” sille päivälle. Minä sanoin, 

että teillähän on oma talonmies, joka voi tehdä saman homman, mutta ei sillä ollut 

ilmeisesti mitään vaikutusta. 

 

Koska olimme saaneet isännöintifirmalta käyttöoikeudet meitä koskevaan 

taloushallintajärjestelmään (Fivaldi), niin kävin tutkimassa kirjauksia. Jotakin selvisi, 

mutta paljon jäi selvittämättä. Se selvisi, että isännöinti on tehnyt lukuisia veloituksia 

kirjanpidon eri kulutileille, mutta usein vain yleisnimikkeellä ”erillisveloitukset”. Siellä 

se lumitilanneveloituskin oli - 101,85 euroa. 

 

Viime keväänä saimme viestin, että ko. isännöintiyrityksemme on myyty isommalle alan 

toimijalle, Ovenialle. Alalla toimiva valisti, että isännöintiyrityksessämme oli valmisteltu 

myyntiä tehostamalla laskutusta, ”jotta liikevaihto saadaan mahdollisimman suureksi ja 

kahden omistajan myyntivoitto sen myötä mahdollisimman ylös”. 

 

Minä olen toiminut taloyhtiömme hallituksessa noin 20 vuotta – ja säilyttänyt myös 

hallintoon kuuluvia papereita. Päätin tutkia hoitovastiketta rasittavia kustannuksia: 

Isännöintisopimuksessa näkynyt isännöinnin kk-palkkio vaikutti edulliselta, mutta se 

”lisäpöytäkirja”! Sen nimenä on ”hinnasto” eikä sen osuutta tulevista kuluveloituksista 

voi taloyhtiössä oikein ennakoida, voi käydä kuten meille uhkasi viime keväänä. 

Verkkoisännöinti ehdotti meillekin 1.5.14 voimaan astuvaa uutta hinnastoa, jossa osa 

palveluveloituksista oli noussut – osa ei. Kun vertasin vuoden takaista uuteen, niin yksi 

kohta pisti silmään: 

Toimistokuluissa sähköisestä kirjanpidosta vuonna 2013 veloitettuun tuli korotusta 

huikeat 646 %! Veloitusperuste oli aiemmin per/kk, uudeksi perusteeksi oli rakennettu 

€/huoneisto. Kieltäydyimme tietenkin hyväksymästä uutta palveluhinnastoa – ja koska 

isännöintipalveluissa oli esiintynyt muitakin ongelmia, irtisanoimme sopimuksen 

päättyväksi. 
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Tämä on alalla aika yleistä, kertoi nykyisen isännöintifirmamme toimitusjohtaja. ”Alalla 

toimivat isot konsernit (Realia, Realco, Ovenia mm.) ostavat pieniä toimistoja – ja 

aloittavat tuottavan liiketoiminnan. Alan edunvalvontajärjestö Isännöintiliitto näyttää 

joutuneen täysin suurten konsernien ohjattavaksi ja meitä oli kymmenkunta pientä, jotka 

erosimme liitosta, koska katsoimme, ettemme saa jäsenmaksuillemme katetta.” 

 

Taannoinen tapaaminen Messukeskuksessa puheenjohtaja-kollegan kanssa sai 

mietteliääksi. Isännöinnistä on tullut raakaa liiketoimintaa, missä ei kaihdeta 

arveluttaviakaan keinoja. Taloyhtiöiden hallitusten passiivisuuden takia 

osakkailta/asukkailta kerätään härskisti omaisuuksia.  

Verkkoisännöinti.fi Oy:n pääomistajat keräsivät sievoisen summan myymällä firman 

osaksi Ovenia-konsernia. 

 

Hyytävää, että Isännöintiliitto valitsi vuoden 2013 isännöintiyritykseksi juuri 

Verkkoisännöinti.fi Oy:n – ja jo seuraavana keväänä yrityksestä lähti henkilökuntaa ja 

asiakkaita siksi, että sen toiminta ei heidän mielestään edustanut ”hyvää isännöintitapaa”.  
 

 

”Raakaa liiketoimintaa maksava osakas” 


