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pirkanmaan ammatti-isännöinti oy:n

asiakaslehti

LUE
Pamiksen
palvelupaketista
asuntoaan
vuokraaville

Luottamuksen
arvoista vuokrausta
Isännöintiä tehdään
isolla tiimillä

Paperiset osakekirjat
pian historiaa

Tarkastus kertoo
märkätilojen kunnon

NIMI:

Tarmo Haukiranta,
toimitusjohtaja, AIT, ISA
OTA YHTEYTTÄ:

tarmo.haukiranta@pamisoy.fi
VUODET ALALLA:

40 vuotta

Asiakas edellä
jo yli 30 vuotta
asiakkaat,

jotka kilpailuttavat
isännöintiä, kysyvät yleisim
min kolmen asian perään:
laadun, ammattitaidon ja
paikallisuuden.
Laadukas ja ammatti
taitoinen palvelu on hyvän
asiakassuhteen perusta,
jonka avulla myös asiakkai
den luottamus isännöitsijään
kehittyy ja kasvaa.
Pamis on yksityinen ja
paikallinen toimija, joka on
lähellä asiakkaitaan. Sitä
kautta olemme saavuttaneet
asiakkaittemme luotta
muksen joka päiväisessä
työssämme.
Palvelumme yksi keskei
nen arvo on tiedon välitys.
Haluamme tarjota entistäkin
parempaa isännöintipalvelua
ja olla helposti tavoitetta
vissa. Tämän uuden asiakas
lehtemme avulla toivomme,
että asiakasyhteistyömme
lujittuu entistä avoimem
maksi, toimivammaksi ja
kestävämmäksi.
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AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

FAKTA

osakekirjoja.
Osakehuoneistorekisteri

Taloyhtiö
taskussa
omille taloyhtiösivuille
pääsee nykyään kätevästi myös mobiili
sovelluksella. Se helpot
taa taloyhtiösivuilla
vierailua erityisesti älypuhelimella.
– Sovelluksen suurin
hyöty on sen toimivuus
verrattuna kännykän
selaimeen. Nyt talo
yhtiöasioihin pääsee
helposti paneutumaan
myös pienemmillä
laitteilla, tietokone kun
ei aina ole mukana,
Pamiksen yhteyspääl
likkö Esko Sivula sanoo.
Ensimmäisen kirjautu
misen jälkeen sovellus
muistaa tunnuksen ja
salasanan, joten käyttö
on vaivatonta. Maksuton
sovellus löytyy AppSto
resta ja Google Playsta
nimellä appPamis.

niille paineta enää paperisia

on samantapainen kuin ajo
neuvorekisteri: siihen mer

Osakekirjat
muuttuvat
sähköisiksi

kitään kaikkien suomalaisten
taloyhtiöiden osakehuoneis
tojen omistajat samaan tapaan
kuin autojen omistajat ja hal
tijat ovat ajoneuvorekisterissä.
Helposti saatavilla olevia asun
tojen omistajatietoja tarvitaan

asunto - osakkeiden

niin pankkiasioinnissa kuin

omistustietoja aletaan pian

asunnon vaihtotilanteissakin.

kerätä valtakunnalliseen

Osakehuoneistorekisteriä

rekisteriin. Eduskunnan käsit

alkaa ylläpitää Maanmittaus

telyssä parhaillaan olevan

laitos. Taloyhtiön hallitus

osakehuoneistorekisterin on

vastaa siitä, että osakeluettelo

tarkoitus tulla voimaan vuoden

siirretään osakehuoneisto

2019 alusta.

rekisteriin, mutta käytännössä

Vanhat asunto-osakeyhtiöt

työn tekee isännöinti.

voivat 1. toukokuuta lähtien

– Hallituksen ei tarvitse kan

alkaa siirtää vanhoja osake

taa asiasta huolta. Valjastamme

kirjojaan sähköiseen rekisteriin

riittävästi henkilökuntaa

kolmen ja puolen vuoden

hoitamaan rekisterissä olevien

siirtymäajassa. Uudet talo

tietojen tarkistamisen ja päivit

yhtiöt perustetaan heti vuoden

tämisen, kertoo yhteyspäällikkö

2019 alussa sähköisinä eikä

Esko Sivula.

Osakehuoneistorekisteri on osa
ASREK-hanketta.

Vanhat osakekirjat
siirretään rekisteriin
3,5 vuoden aikana.

FAKTA

1989
Pamis sai
ISA-yritysauktorisoinnin.

LÄHDE: PAMISOY.FI

”Henkilökunnan
hyvinvointi näkyy
asiakastyytyväisyydessä."
ESKO SIVULA BLOGIKIRJOITUKSESSAAN PAMISOY.FI
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Seppo Kupille oli
tärkeää, että hänen
sijoitusasuntonsa
vuokrauksen hoiti
tuttu yritys.

Vaivatonta
vuokraamista
Pamiksen asunnonvuokrauspalvelu
saa asuntosijoittaja Seppo Kupilta
täydet pisteet.

L

uottamus

on iso asia.

Tätä korostaa tampere
lainen asuntosijoittaja

Seppo Kupi, joka tekee yhteis
työtä Pirkanmaan AmmattiIsännöinti Oy:n kanssa.
– Ei sillä silloin ole niin väliä,
kun kaikki menee hyvin. Mutta
kun asiat menevät pieleen,
luottamus punnitaan. Silloin
selviää, kuinka pieleen men
neet asiat hoidetaan kuntoon.

teksti

Pamis on tullut Kupille

Matti Tuovinen
kuvat

tutuksi kotikerrostalon isännöi

Opa Latvala

jänä. Kupi on taloyhtiönsä hal
lituksen puheenjohtaja, joten
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kanssakäyminen isännöinnin

nappiin. Pamis isännöi tätä

tasosta, mutta yhtä hyvin

kanssa on ollut tiivistä. Samalla

uudiskohdettakin, joten Kupi

näkemys voi puuttua.

Kupi on oppinut luottamaan

antoi asuntonsa vuokraamisen

Pamiksen toimintaan.

Pamiksen huoleksi.

Kun Kupi osti sijoitusasun
non kesäkuussa valmistu

– Päätös oli helppo, koska
tunnen yrityksen ja sen ihmiset.

– Silloin selvitämme alueen
yleisen vuokratason, huomi
oimme asunnon kunnon ja
laadun, taloyhtiön varustuksen,

neesta Asunto Oy Tampereen

Toimeksiannon jälkeen Kupi

Vuoreksen Varpusta, ja Pamis

suuntasi lomailemaan Saimaan

asiaa. Näiden tietojen perus

oli sopivasti keväällä käynnis

rannalle kesämökilleen.

teella asiakkaan on helppo

tänyt osakkeenomistajille

– Kupille räätälöitiin hänen

sijainnin ja monta muuta

päättää vuokratasosta, kertoo

suunnatun asuntojen vuok

haluamansa palvelupaketti,

Pamiksen vuokranvälittäjä

rauspalvelunsa, osui kaksi asiaa

kertoo vuokranvälittäjä

Kirsi Kuivasmäki.

Noora Lehtonen.
Palvelupaketti sisälsi kaiken
RÄÄTÄLÖITY PALVELU

”

asunnon valokuvaamisesta,
ilmoittelusta ja näytöistä

Aina sopiva
vuokralainen
asuntoaan vuok
raava asettaa toiveita
sille, millainen vuokralai
sen tulisi olla. Tämä on
täysin laillista ja järkevää
kin – vuokralaisensa saa
valita.
Seppo Kupilla lemmikin
tekemät koiruudet ovat
hyvin muistissa. Siksi
upouuden kaksion vuok
ralaistoiveisiin kirjattiin
”ei koiria”. Toisaalta asunto on lähellä Tampereen
keskustaa, joten vuokra
tasokin on keskivertoa
korkeampi. Toiveena oli
työssäkäyvä, vakavarainen
vuokralainen.
– Tällaiset asiat huomioimme aina, kiinteistö
sihteeri Kirsi Kuivasmäki
sanoo.
Kupin mukaan toiveet
toteutuivatkin hyvin.

moni

vuokralaistarjokkaiden taus

Asiakkaalle
räätälöitiin
hänen
haluamansa
palvelupaketti.

tojen selvittämiseen ja sopi
musten laatimiseen asti. Kupin
tarvitsi vain tehdä toimeksianto
ja lopulta valita ehdokkaista
sopivin.
Lehtosen mukaan täyden
palvelun paketti onkin suosittu.
– Vain pari asiakasta on itse
kuvannut asuntonsa, mutta
silloinkin me hoidimme kaiken
muun.

Koska Pamis tarjoaa

Tarvittaessa Pamis hankkii

asunnonvuokrauspalvelua

asiakkaalle paljonkin tietoa

nimenomaan isännöimiinsä

vuokrasopimuksen teon poh

kohteisiin, asiakas saa aina

jaksi. Asiakkaalla saattaa olla

asiantuntevaa ja nopeaa

esimerkiksi selvä näkemys

palvelua. Pamiksessa talot

asuntonsa käyvästä vuokra-

tunnetaan läpikotaisin,

FAKTA

ASUNTOVUOKRAUSVÄLITYKSEMME TARJOAA:
•
•

toimeksiantosopimuksen
vuokrausehdoista

•
•

käsittelyn
vuokranmaksu
kyvyn tarkistamisen

•

vuokrasopimuksen

sopimisen
•

vuokra-asunnon

markkinoinnin
• asunnon näytöt
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hakemusten
hakijan

laadinnan
•

vakuusjärjestelyt

Kiinteistösihteeri Noora Lehtonen
räätälöi Seppo Kupille sopivan
palvelupaketin ja otti tarkasti
huomioon Kupin toiveet vuokra
laisen suhteen.

joten huoneistojen ja
taloyhtiöiden tiedot tai vaikka
saunavuorot ja autopaikka
tilanne selviävät vaivatta. Kaikki
tämä tarkoittaa myös sitä, ettei
asiakkaalle koidu lisäkustan
nuksia asunnon markkinointi
materiaalien hankkimisesta.
Vilkkaana käynnistynyt
asunnonvuokrauspalvelu ei
ole tarkoitettu vain sijoittajille,
vaan myös aivan tavallisille

”

Palvelun
hinta on
kohtuullisempi
kuin
perinteisillä
vuokranvälittäjillä.

Asiakkaiden joukossa onkin jo
esimerkiksi kuolinpesiä sekä
ulkomaille ja toiselle paikka
kunnalle muuttavia ihmisiä,
jotka eivät ensi vaiheessa halua
myydä asuntoaan. Silloin se
kannattaa laittaa vuokralle.
Seppo Kupi summaa, että
koko prosessi sujui varsin
mallikkaasti.
– Palvelun hintakin oli
kohtuullisempi kuin mitä

osakkeenomistajille, Kuivas

perinteiset vuokravälittäjät

mäki ja Lehtonen korostavat.

laskuttavat.
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PAMIS OY

FAKTA

TEKNISET PALVELUT

1

tekninen isännöinti

2

yleisiä tehtäviä

3

Pamiksen teknisen
osaston päällikkö
Eero Oldén tekee
kysyttyjä pesuhuonekatselmuksia.

TEKNINEN ISÄNNÖINTI

ja valvontaa. Yksi palveluista

pamis

tarjoaa asiakastalo

ovat osakkaiden
remontti-ilmoitus
ten käsittely sekä
remontissa
ohjeistaminen ja
sen valvonta.

tekninen osasto
tekee myös muun
muassa muuttosekä takuutarkas
tukset remonttija uudiskohteisiin.

Asunto Oy Näsinselässä

on pesuhuonekatselmus, jossa

tarkastettiin 105 huoneiston

märkätilat tarkastetaan pintoja

kylpyhuoneet. 1970-luvun

rikkomatta.

talossa osa kylpyhuoneista oli

– Tarvittaessa tehdään

Katselmus
paljastaa
korjaustarpeet

on erikoistunut
rakennusteknisiin
asioihin.

remontoitu, mutta osassa oli

jatkoselvityksiä ja tutkimuksia,

vielä vanhat seinäkaivot ja epä

kertoo teknisen osaston pääl

tietoisuutta niiden kunnosta.

likkö Eero Oldén.
Märkätilojen käyttöikä on
yleensä 15−30 vuotta riippuen

– Kaikki huoneistot läpi
käytiin perusteellisesti ja
toistakymmentä kiireellisesti

rakennusvuodesta, rakenteista

korjattavaa remontoitiin. Ku-

ja pintamateriaaleista.

vallisen, tilakohtaisen raportin

– Tarkastus on syytä tehdä

myötä tiedämme, mitä kylpy

yhtiöilleen myös teknisen

viimeistään, kun käyttöikä

huoneita pitää jatkossa seurata

osaston palvelut, joihin kuuluu

lähestyy loppuaan tai jos epäil

tarkemmin, kertoo hallituk

remontteihin ja korjauksiin

lään kosteusvauriota, Oldén

sen puheenjohtaja Hannes

liittyvää neuvontaa, selvityksiä

painottaa.

Yli-Korpula.
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Jokaisella taloyhtiöllä on oma isännöitsijä, kiinteistö
sihteeri ja kirjanpitäjä, kertoo Leena Lounasranta.

vuokrareskontraa ja ylläpi

vahvistetaan kouluttautumalla

dämme isännöitsijätodistusten

ja perehtymällä uusiin asioihin.

tietoja, selventää kiinteistö

Isännöintiä
tekee iso
tiimi
taloyhtiön

asioita hoitaa

sihteeri Leena Lounasranta.
Palveluneuvojia asiakkaat

osa työntekijöistä on ollut alalla

noutaessaan avaimia sekä

jopa vuosikymmeniä. Meillä

varatessaan autopaikkoja

on myös paljon hyviä yhteis

ja saunavuoroja. Tekniset

työkumppaneita, Lounasranta

isännöitsijät muun muassa

sanoo.

neuvovat remonteissa, valvovat
osakkaiden remontteja sekä

koostuu monen alan osaajista.

tarkastavat vuokra-asuntoja.
Asiakkaat hyötyvät siitä,

– Kirjanpitäjät hoitavat esi
merkiksi lainaosuuksia ja tilin

että saman katon alla on

päätöksiä. Me kiinteistösihteerit

monen alan osaajia, joiden

hoidamme muun muassa

välillä tieto kulkee. Perustietoja

TIETOA MEISTÄ
pirkanmaan
ammatti-isännöinti oy

on perustettu 1987.
•

palvelemme

asiakkaitamme noin 40
ammattilaisen voimin.

sessa on vankkaa osaamista –

kohtaavat neuvonnassa,

ammattilaisten tiimi, joka

•

– Haluamme tarjota asiak
kaille parasta palvelua. Pamik

FAKTA

Pamis nimeää
taloyhtiölle oman
isännöitsijän,
kirjanpitäjän ja
kiinteistösihteerin.

OTA YHTEY T TÄ

•
•

isa-auktorisoitu

1989.

hallinnollisen

ja teknisen isännöinnin
lisäksi tarjoamme
kiinteistömanageerausta
ja vuokrauspalvelua.

julkaisija:

• p. 03 447 500
• asiakaspalvelu@
pamisoy.fi
• Takojankatu 15 B,
33540 Tampere

Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy toimitus: maria.makinen@isannointiliitto.fi tilaajapalvelu: 050 533 5123,
tilaukset@kotitalolehti.fi netissä: pamisoy.fi kansikuva: Opa Latvala seuraava lehti ilmestyy 15.3.

YHRESSÄ | 1 — 2018

OPA L AT VAL A

PALVELUT

