
Taloyhtiöltä veloitettavat: sis alv 24%
Kokouspalkkiot  

Enintään kahden tunnin kokous  (laskutus alkaa 15 min ennen kokousta ja päät
tyy 15 min kokouksen jälkeen) 120.00 €/kokous

Seuraava alkava tunti (klo 21.00 jälkeen kaksinkertainen tuntihinta) 80.00 €/tunti

LIT neuvottelutilan vuokra 75.00 €/yhtiökokous

Erilliskorvaukseen oikeuttavat tehtävät/ sovitaan erikseen

Ajankäytön mukaan:  esim. häätö, kirjanpidon/lainaosuuslaskenta selvitys, oikeudenkäynti, rakennuslupa,

hallinnon tarkastus, määräalan/tontin hankinta, kaavamuutos, hallintaanotto, pelastussuunn päivitys

isännöitsijän työnä 85.00 €/tunti

muun henkilökunnan työnä 65.00 €/tunti

Yhtiöjärjestyksen muutos: ajankäytön mukaan vähintään 505.00 € + viranomaiskulut

Huoneistokohtaisten mittarien (vesi-, sähkö ym) laskutus 2.85 €/mittari/luenta

Asuntojen vuokraus 1,1 kk vuokra sis alv

Liiketilojen vuokraus 1 kk:n vuokra + alv

Rasitustodistus, kiinteistörekisterin tietoja, lainhuutotodistus 21.00 €/kpl

Asukastietoluettelo 14.00 €/kpl

Kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, historiaote 6.00 €/kpl

Valokopiot 0.27 €/kpl

Värikopiot 0.62 €/kpl

Tilisiirrot, suoramaksuilmoitukset 0.32 €/kpl

Maksuhuomautukset, erillislaskut 5.00 €/kpl

Kirjekuoret 0.27 €/kpl

Asiakirjojen skannaus 0.13 €/kpl

Postimaksut, mapit, välilehdet, lomakkeet yms. kustannusten mukaan

Ajoneuvon rekisterinumeron tiedustelu 6.00 €/kpl

Osakekirjan uusiminen: ajankäytön mukaan vähintään 150.00 €/kpl

Ajoneuvon käyttökulu: kilometrikorvaus 0.62 €/km

ATK-materiaali  (vuokraresk.- ja sähköinen kirjanpito + tilinpäätösnide)

alle 15 huoneistoa 15.00 €/kk

15-30 huoneistoa 20.00 €/kk

30-60 huoneistoa 25.00 €/kk

yli 60 huoneistoa 35.00 €/kk

Taloyhtiöltä veloitettavat - peritään edelleen aiheuttajalta

Haastehakemus, syy maksamattomat maksut ja ulosottohakemus 415.00 € + viranomaiskulut

 

Tilaajalta veloitettavat:

Isännöisijän todistus+ tilinpäätös+ talousarvio + yj+energiatod  85.00 €/kpl

Isännöitsijän todistus 70.00 €/kpl

Isännöitsijän todistus vuokrausta varten 40.00 €/kpl

Isännöitsijän todistus pikatoimituslisä 17.00 €/kpl

Isännöitsijätodistuksen liitteet erikseen tilattuna 10.00 €/liite

Yhtiöjärjestys 12.00 €/kpl

Lainaosuuslaskelma 52.00 €/laina

Osake-/osakasluettelo 25.00 €/kpl

Todistus (vastikkeista, vuokrista yms.) 17.00 €/kpl

Talonkirjaote/asukastietotodistus 13.00 €/kpl
Asiakirjojen toimitusaika on 3 arkipäivää

ALV-selvitys 52.00 €/kpl

Valokopiot (A4 €/kpl) mustavalk./värilliset 1.00/2.00 €/kpl

Huoneistokohtaisen muutostyön hallinnolliset kustannukset,

esim. kokoukset ja lisäselvitystyöt, isännöitsijän työnä 85.00 €/tunti

Erilliset urakat ja kilpailutus

Pienurakkasopimuksen  laadinta 150.00 €/kpl

Korjaus- ja huoltotoimenpiteiden kilpailutus, joka vaatii perehtyneisyyttä: ajankäytön mukaan
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Yhtiön korjaus- ja perusparannushankkeen aiheuttamat lisätehtävät isännöinnille, 
taloushallinnolle ja kiinteistösihteereille 

Tehtävistä ja laskutuksesta sovitaan etukäteen hallituksen kanssa

Hankesuunnittelu-, suunnittelu-, remontti- ja takuuvaihe
Hankkeelle taloyhtiö valitsee rakennuttajakonsultin.

Hankesuuunnittelu-, suunnittelu- ja urakkakilpailuvaihe:
         Hankesuunnittelutarjousten pyytäminen (rak kon)
         Hankesuunnitteluvaiheeseen osallistuminen, ideointi ja neuvottelut
         Suunnittelukokouksiin osallistuminen
         Viranomaisneuvottelut tarvittaessa
         Kartoituskierrokset suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa kohteessa
         Urakkaneuvotteluihin osallistuminen
         Urakkasopimusten allekirjoittaminen
         Suunnitteluvaiheen tiedottaminen ja kyselyihin vastaaminen
         Rahoitussuunnittelu: lainatarpeen ja kiinnitysten selvittäminen sekä 

                        rahoitustarjousten pyytäminen ja neuvottelut sekä lainojen nostaminen
         Ylimääräisien yhtiökokouksien ja infotilaisuuksien järjestäminen sekä osallistuminen
v  Urakoitsijoiden tilaajavastuuvelvoitteiden tarkistaminen ja 
     valituksi tulleiden urakoitsijoiden luottotietojen tarkistaminen

Remonttivaihe :
         Työmaakokouksiin ja viranomaiskokouksiin osallistuminen
         Yleisvalvonta, huoneistokierrokset ja tarkastuksiin osallistuminen
v  Osakkaiden laattavalinnat ja huoneistomuutokset hallinnointi ja laskutus
v  Remontin laskujen seuranta, hyväksyminen (is) ja maksaminen (ks) ja kirjanpito
         Urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle: urakkatietojen perustaminen
      ja maksutietojen lähettäminen
         Yhteydenpito osakkaat, asukkaat, liikkeet, urakoitsijat, valvojat ja viranomaiset
         Rakennusaikaisten vakuuksien valvonta ja palauttaminen
v  Hankelaskelma, rahoitusvastikekyselyt ja tilisiirrot, lopullisen lainan nostaminen
     sekä lainaosuuslaskennan perustan luonti
         Vastaanottotarkastukset

Takuuaika:
v  Puute- ja virhekyselyt asukkaille / osakkaille
         Reklamoinnit tarvittaessa urakoitsijoille ja niiden seuranta
         Takuuajan tarkastuksiin osallistuminen
v  Takuuajan vakuuksien valvonta ja palauttaminen

         Näiden ei normaalien isännöintitehtävien hoitamisesta perittävä palkkio määräytyy 
          tehtyjen tuntien ja kokouksiin osallistumisen osalta voimassa olevan erillispalkkiohinnaston 
          mukaan. Nämä laskutetaan taloyhtiöltä toteutuneen mukaan.
v  Korjaushankkeen aiheuttama lisätyö taloushallinnolle ja muulle organsisaatiolle

          laskutetaan voimassaolevan isännöinnin erillispalkkiohinnaston mukaan kun työ on 
          vastaanotettu. Palkkio on 20 tuntia urakkasumman ollessa 200.000-500.000 euroa euron
          (sis alv) ja 40 tuntia urakkasumman ollessa yli 500.000 euroa. Tuntihinta on muun 
          henkilökunnan tuntiveloitus. Alle 200.000 euron hankkeista ei peritä erillistä 
          taloushallinnon palkkiota.


