TaloyhtiöOptimi

Palvelun käyttöohje

Palvelun kuvaus
TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti
järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon merkitykseen myös taloyhtiöissä. TaloyhtiöOptimin käyttäjille
tarjoamme jatkuvasti enemmän työkaluja juuri näiden päämäärien saavuttamiseksi.
TaloyhtiöOptimi on tarkoitettu kaikille taloyhtiön osapuolille. Paras käyttöarvo palvelusta saadaankin
liittämällä kaikki mahdolliset osapuolet TaloyhtiöOptimiin luotaviin huoneistoihin. Kun osapuolet on liitetty
osaksi palvelua, saadaan helpotusta myös erääseen taloyhtiöiden suurimmista heikkouksista - viestintään ja
sen puutteellisuuteen.
Taloyhtiössä voi olla monenmoista viestintää; arkista keskustelua, tiedottamista tapahtumista tai
vaikkapa hankkeen aikaista urakkaviestintää. Viestin viemiseksi perille tarjoamme monipuoliset väylät:
palvelun kautta laadittu viesti näkyy paitsi verkkoilmoitustaululla myös haluttaessa palveluun liitettyjen
osapuolien sähköposteissa sekä tekstiviesteissä. Avoimempaa keskustelua voidaankin sitten käydä
TaloyhtiöOptimin sisäisellä keskustelupalstalla. Kun yhteydenpito taloyhtiön eri osapuolien välillä helpottuu,
kasvaa myös tietoisuus taloyhtiön asioista. Tämä taas on edellytys asumisviihtyisyydelle. Palvelun
tarkoituksena on ennen kaikkea madaltaa taloyhtiön kynnystä aktiiviseen toimintaan kiinteistön ja sen
asukkaiden hyväksi. Koemme, että osana nykyaikaista taloyhtiötoimintaa on internetin sekä sähköisten
viestimien hyödyntäminen.
Tehokkaaseen taloyhtiön hallinnoimiseen tarvitaan apua. Kiinteistönhallinnoimiseen apuvälineeksi on
tarjolla mm. kuntoarviota, huoltokirjaa sekä energiatodistusta. Sen lisäksi, että TaloyhtiöOptimi tarjoaa
paljon kaivattuja apuvälineitä, palvelu toimii myös tiedonjakajana. Taloyhtiökohtaiset dokumentit ja tiedot on
helppo tallentaa ja jakaa eri osapuolille sähköisenä. Tarvittavat tiedot ovat aina käyttäjän käsillä kunhan vain
internet-yhteys pelaa. Kaikki tiedot eivät ole tarpeen kaikille osapuolille, joten käyttöoikeuksia muuttamalla
osa dokumenteista voidaan asettaa vain hallinnosta vastaavien tai osakkaiden itsensä käyttöön.
Kun TaloyhtiöOptimi aktivoidaan taloyhtiön käyttöön, muodostuu ensin Taloyhtiö-kohde. Taloyhtiö-kohde
on tarkoitettu isännöitsijälle, hallitukselle, urakoitsijalle, tilintarkastajalle tai vastaavalle, jolla on tarvetta
käsitellä taloyhtiön tai kiinteistön tietoja. Osakkaille ja asukkaille muodostuu omat huoneisto-kohteensa.
Huoneisto-kohteet ovat yksilöllisiä ja kukin käyttää sitä miten haluaa. Tärkeintä kuitenkin on, että tarvittavat
tiedot ja prosessit taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän suuntaan toimivat. Näitä ominaisuuksista
mainittakoon mm. muokattava vastuunjakotaulukko sekä muutostyöilmoitukset.
Huomattavaa kuitenkin on, että niin taloyhtiön kuin huoneistonkin osalta on järjestelmällisyys valttia.
Tarkkaan dokumentoidut urakat ja muutostyöt sekä niihin liittyvä informaatio yhdessä valmiin
toimintaympäristön kanssa ovat merkittäviä etuja taloyhtiön osakkeita myytäessä. Uusi osakas saadaan
vaivatta osaksi TaloyhtiöOptimia ja taloyhtiötä, jolloin totuttelu taloyhtiön tavoille ja tutustuminen muihin
osakkaisiin tapahtuu palvelun kautta lähes huomaamatta. Toivotamme mukavia hetkiä TaloyhtiöOptimin
parissa!

Palvelun käyttö
Palvelun käyttöönoton helpottamiseksi pyrimme kehittämään palvelukokonaisuudesta
mahdollisimman yksinkertaisen. Seuraavassa kuvaus uuden taloyhtiön liittämisestä
TaloyhtiöOptimi-palveluun sekä esittely palvelun eri ominaisuuksista:

Jäseneksi liittyminen
TaloyhtiöOptimin käyttöönottaminen vaatii jäsenyyden. Mikäli et ole vielä liittynyt palvelun jäseneksi, se käy
helposti Omataloyhtiö.fi-sivuston oikeasta ylänurkasta klikkaamalla kohtaa ”Liity jäseneksi”. Jäsenyys on
täysin ilmaista eikä se velvoita mihinkään.
Omataloyhtiö.fi on osa Rakentaja.fi-palvelukokonaisuutta ja jäsenyyden myötä voit käyttää myös kaikkia
muita palveluitamme. Jäsenille toimitamme lisäksi viikoittain verkkolehden, joka sisältää ajankohtaista tietoa
taloyhtiötoiminnasta, korjausrakentamisesta sekä tiedot viimeisimmistä kampanjoista.

TaloyhtiöOptimin aktivointi
TaloyhtiöOptimin aktivointi on helppoa. Omataloyhtiö.fi-sivuston yläreunasta löytyy välilehti ”TaloyhtiOptimi”
ja tältä välilehdeltä kohta ”Lisää uusi taloyhtiö”. Klikkaa tästä linkistä.
Taloyhtiön aktivoimiseen et tarvitse muuta kuin taloyhtiösi perustietoja. Kannattaa kuitenkin ottaa avuksi
mahdollinen isännöitsijätodistus tai vastaava lomake, josta nämä yhtiön perustiedot löytyy.
Taloyhtiön lisääminen
•
•
•
•
•
•

Syötä sijainti
Taloyhtiön nimi, kolmen ensimmäisen kirjaimen jälkeen ohjelma hakee nimen perusteella taloyhtiösi
Y-tunnus. Mikäli yhtiösi nimi löytyy listalta, tulee Y-tunnus kenttään automaattisesti
Syötä taloyhtiösi osoitetiedot ja yhtiön tyyppi
Valitse asemasi taloyhtiössä (isännöitsijä, hallituksen pj., hallituksen jäsen, osakas…)
Syötä isännöitsijän tiedot

Vinkki: TaloyhtiöOptimin taustalla on tietokanta, josta löytyy lähes kaikki Suomen taloyhtiöt. Parhaiten
tunnisteista toimii y-tunnus. Taloyhtiötä aktivoidessa kannattaa syöttää vain nimen alkukirjaimet. Esim.
taloyhtiösi nimi on Asunto Oy Metsänkylänkatu 9. Kirjoita taloyhtiön nimi –kohtaan Metsä ja järjestelmä
listaa automaattisesti Metsä-alkuiset taloyhtiön, josta valitaan oikea nimi ja y-tunnus taloyhtiöllesi.

Yhtiön perustiedot
Aktivoinnin jälkeen TaloyhtiöOptimi antaa käyttäjälle mahdollisuuden taloyhtiökohtaisten perustietojen
syöttämiseen. Pohjana toimii vanhan mallin mukainen isännöitsijätodistus. Lomake on jaettu kolmeen osaan.
Kulloisenkin osan saat muokkaustilaan klikkaamalla
-kuvaketta. Muista kuitenkin tallentaa aina
muokkauksen jälkeen, jotta syöttämäsi tiedot eivät katoa.
Tietoja pääsee täydentämään myöhemminkin valitsemalla etusivun alasvetovalikosta kohta
isännöitsijätodistus, joten perustiedot eivät ole tässä vaiheessa kuitenkaan pakollista.

Olemme lisänneet palveluun isännöitsijätodistuksen tilaus -ominaisuuden. Isännöitsijätodistuksen tilaaminen
onnistuu klikkaamalla ”Tilaa isännöitsijätodistus” -näppäintä. Tilatessasi todistusta pitää olla valittuna
haluamasi huoneisto. Isännöitsijätodistuksen tilaaminen tapahtuu sähköpostitse. Mikäli isännöitsijän
sähköpostiosoite on täydennetty isännöitsijän todistukseen, antaa palvelu osoitteen suoraan osoitekenttään.
Kannattaa kuitenkin tarkistaa osoitteen oikeellisuus ja omat tietosi. Painamalla nyt ”Tilaa”, saa isännöitsijä
sähköpostiinsa pyynnön todistuksesta. Huom! Isännöitsijätodistuksesta voidaan periä normaali taloyhtiön
isännöitsijän palvelumaksu.
Aktivointi on nyt suoritettu ja sinulla sekä taloyhtiölläsi on TaloyhtiöOptimi-palvelu
käytössänne!
Aktivoituasi TaloyhtiöOptimin näkyy luomasi taloyhtiö-kohde tästä eteenpäin kohdassa TaloyhtiöOptimi.

TaloyhtiöOptimin etusivu
TaloyhtiöOptimiin siirryttäessä vaihtuu myös vasemmassa reunassa oleva valikko. Palvelun eri ominaisuuksia
voi selailla sivun eri välilehdillä, palveluvalikolla sekä vasemmalla valikolla. TaloyhtiOptimin etusivuna toimii
”Taloyhtiön tiedot” -välilehti. Tällä välilehdellä on taloyhtiön tietojen lisäksi näkyvissä taloyhtiön
verkkoilmoitustaulu sekä taloyhtiökohtaiset keskustelut. Ilmoitustaululle tulee kaikki taloyhtiössä julkaistut
tiedotteet sekä tapahtumat

Palveluvalikko
Palveluvalikko sisältää jo edellä mainitun isännöitsijätodistuksen lisäksi muita taloyhtiön kannalta tärkeitä
ominaisuuksia, mm.:
•
•
•
•

vastuunjakotaululukko
huoneiston muutostyöt
kuntoarvio
energiatodistukset

TaloyhtiöOptimin tarkoituksena on lisätä osakkaiden tietoisuutta taloyhtiön toiminnasta sekä sen
hallinnoimisesta. Erilaisten dokumenttien ja kartoitusten esilläolo tuo avoimuutta taloyhtiön hallinnoimiseen.
Se, että esimerkiksi taloyhtiökohtainen vastuunjakotaulukko on nähtävillä jatkuvasti, vähentää
epätietoisuutta osakkaiden vika- sekä muutostyöilmoitusten osalta.
Taloyhtiön toiminnan tehostaminen lähtee oikeista työkaluista!

Vastuunjakotaulukko
Taloyhtiössä vastuunjakoa voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä. Pääosin se on samanlainen taloyhtiössä kuin
taloyhtiössä, mutta olemme antaneet käyttäjillemme mahdollisuuden muokata taulukko juuri omalle
taloyhtiölle sopivaksi. Jokaiseen vastuujaon kohtaan voidaan lisätä omia taloyhtiökohtaisia huomautuksia.
Myös uusia kohtia on mahdollista tehdä. Vastuunjakotaulukosta tulee siis yksilöllinen. Kun vastuut on
muokattu, valitaan kohdasta ”Vastuujaon julkaisuaste” asteeksi ”Julkaistu taloyhtiössä” ja taulukko on
nähtävillä kaikilla taloyhtiöön liitetyillä osapuolilla. Lisää ohjeita vastuunjaon määrittämisestä saa
klikkaamalla kyseisen sivun ”Ohjeet…”-linkkiä

Huoneiston muutostyöt
Uudistunut asunto-osakeyhtiölaki korosti muutostöiden ilmoitusvelvollisuutta. TaloyhtiöOptimin pikavalikosta
löytyy yksinkertainen ratkaisumalli taloyhtiön muutostöille:
1. Osakas tekee ilmoituksen työstä TaloyhtiöOptimin kautta isännöitsijälle.
2. Isännöitsijä käsittelee ilmoituksen. Mikäli ilmoitus on puutteellinen, isännöitsijä ohjaa sen
takaisin osakkaalle lisätietoja varten. Mikäli ilmoitus työstä on sopiva, ohjaa isännöitsijä
ilmoituksen hallituksen jäsenille.
3. Ilmoitus päätöksestä osakkaalle.
4. Kaikki ilmoitukset merkintöineen jäävät TaloyhtiöOptimin arkistoon.
Ottamalla kaikki osapuolet huomioon voidaan muutostyöt käsitellä ja hyväksyä TaloyhtiöOptimin avulla. Näin
ei muodostu ylimääräistä työtä tai kustannuseriä.

Osakas täyttää ilmoituksen (kuva yllä) ja ilmoitus suunniteltavasta muutostyöstä tulee isännöitsijälle. Kaikki
taloyhtiössä tehdyt ilmoitukset näkyy taloyhtiökohteessa. Ilmoituksen tekeminen onnistuu vain
huoneistokohteelta.

Kuntoarvio
TaloyhtiöOptimi sisältää myös kuntoarvion. Se löytyy etusivun alasvetovalikosta. Syötettyäsi taloyhtiön
rakennetiedot, saat eri rakenneosien oletettuihin käyttöikiin perustuvan arvion taloyhtiön korjaustarpeista.
Heinäkuussa 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki velvoittaa taloyhtiöiden hallituksia esittämään
yhtiökokoukselle taloyhtiön tulevan korjaustarpeen. TaloyhtiöOptimista löytyvä kuntoarvio on erinomainen
tapa aloittaa kuntokartoitusprosessi taloyhtiössä. Kuntoarvio jaetaan kaikkien TaloyhtiöOptimiin liitettyjen
osapuolien kanssa.

Käyttäjä täyttää eri rakenneosien asennus- sekä kunnostusajat, katso kuva yllä. Asennusajan osalta tulee
huomioida, että kun taloyhtiössä suoritetaan peruskorjaus, oletetaan rakenneosan elinkaaren tuolloin
alkavan alusta. Kunnostustoimenpiteillä tarkoitettaan pintamaalauksia yms. säännölliseen kunnossapitoon
luettavia toimenpiteitä.

Kun tarvittavat tiedot on syötetty kuntoarvioon, annetaan käyttäjälle sekä kirjallinen (katso kuva yllä) että
graafinen vastine. Kirjallisesta vastineesta ilmenee tietoa kunkin rakenneosan oletetusta elinkaaresta sekä
kunnossapitojaksoista. Graafinen yhteenveto tuo taloyhtiösi korjaushankkeet aikajanalle.

Huom! Kuntoarvio päivitetään lähikuukausina, joten myös ohje päivittyy tältä osin samassa
yhteydessä!

Energiatodistus
TaloyhtiöOptimin Energiatodistus-palvelu laskee automaattisesti taloyhtiöllesi energialuokan ja tekee
tarvittavan energiatodistuksen. TaloyhtiöOptimissa on helppo säilyttää eri vuosien energiatodistuksia, jolloin
niiden vertailu on yksinkertaista ja ne ovat aina saatavilla.

Energiatodistus on tällä hetkellä mahdollista luoda yli kuuden asunnon kaukolämpölämmitteisiin
taloyhtiöihin, jolloin todistus perustuu todelliseen kulutukseen. Syöttämällä taloyhtiön vuosikulutuksen sekä
bruttopinta-alan, tekee palvelu taloyhtiölle energiatodistuksen pdf-muodossa.

Taloyhtiön huoneistot
TaloyhtiöOptimin seuraava välilehti on ”Taloyhtiön huoneistot”. Tämä sivu näyttää kaikki taloyhtiöön liitetyt
huoneistot perustietoineen. Huoneistojen liittäminen palveluun tapahtuu joko niin, että isännöitsijä tai haltija
liittää yhtiöjärjestyksen mukaisesti huoneistot yhtiöön tai niin, että kaikki liittävät huoneistonsa itse. Tällöin
taloyhtiön hallintatunnukset omaavalle tulee ilmoitus siitä, että ko. henkilö haluaa liittyä taloyhtiöön.
Suosittelemme kuitenkin, että huoneistojen liittämisen tekee hallintatunnukset omaava henkilö, jotta
osakesarjat yms. tärkeä huoneistokohtaiset tiedot tulevat varmasti oikein. Uuden huoneisto luominen
onnistuu klikkaamalla ”Lisää uusi huoneisto”.

Lisää uusi huoneisto vie sinut huoneistokortille. Kaikille taloyhtiön huoneistoille luodaan huoneistokortti.
Nämä kortit sisältävät hallinnan kannalta oleelliset huoneistokohtaiset tiedot. Ensimmäisenä täytetään kohdat
”Huoneiston osakkeet” sekä ”Huoneistotiedot” ja tämän jälkeen tiedot tallennetaan sivun alareunasta.
Nyt voit lisätä huoneistoon liittyvät henkilöt.
Muista vielä lopuksi tallentaa tiedot uudelleen (tyhjä huoneistokortti kuvassa alla).

Lisätty huoneisto näkyy nyt kohdassa taloyhtiön huoneistot. Pääset takaisin tähän näkymään klikkaamalla
yläreunasta painiketta ”Kohteen etusivulle”.

Ehdottomasti yksinkertaisin tapa edetä on nyt tässä vaiheessa liittää kaikki huoneistot kerralla
TaloyhtiöOptimiin. Ensimmäisenä luotu huoneisto voidaan kopioida uudeksi niin, että perustiedot muokataan
huoneistokohtaisiksi. Kopioiminen onnistuu painamalla huoneistolistauksesta jo luodun huoneiston kohdalta
oikeassa laidassa olevaa
-painiketta.

Vinkki: Kopioi aina viimeisin huoneisto, niin palvelu juoksuttaa automaattisesti osakeryhmää eteenpäin
edellisen huoneiston viimeisestä osakkeesta. Mikäli osakemäärä on eri kuin edellisessä huoneistossa, muista
muuttaa viimeisen sarakkeen kpl-määrä (kuva yllä).

Monistaminen ei ole pakollista vaan kaikki huoneistot voidaan myös tehdä kuten edellä ”Lisää uusi
huoneisto”-linkin kautta.
Taloyhtiön henkilöitä voidaan myös lisätä tässä kohdassa, mutta suosittelemme tämän kuitenkin tehtäväksi
huoneistokortilla. Tässä yhteydessä se kuitenkin on mahdollista klikkaamalla sarakkeesta ”Omistajat” tai
”Asukkaat” olevaa + -merkkiä. Huoneistokortin saa auki klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa
-painiketta

Taloyhtiön henkilöt ja henkilöiden lisääminen
Taloyhtiöön liitetyt henkilöt/osapuolet ovat näkyvissä välilehdellä ”Taloyhtiön henkilöt”. Tältä sivulta voidaan
vaihtaa myös roolia taloyhtiössä. Käyttöoikeudet rajaavat osaltaan näkymiä palvelussa ja palveluun
tallennetuissa dokumenteissa.

Sivulta saadaan näkyviin myös taloyhtiön asukas- sekä osakeluettelo. Luetteloiden tiedot tulevat suoraan
huoneistokorteilta. Kun tiedot on kertaalleen tallennettu kortille, voidaan niitä hyödyntää useammassa
paikassa. Mm. talonkirjan ylläpito onnistuu palvelun kautta.

Henkilöiden lisääminen
Henkilöitä voidaan lisätä TaloyhtiöOptimiin useammassa kohdassa, huoneistokortilla, huoneistolistauksessa
tai välilehdellä ”Taloyhtiön henkilöt”. Paikasta riippumatta aukeaa käyttäjälle aina sama ruutu.

Pakollisia kenttiä ovat vain yhteystiedot, mutta henkilöä ei saa käyttäjätunnuksia palveluun jollei syötettynä
ole myös sähköpostiosoitetta. Henkilötunnuksen tarpeellisuuden määrittelee taloyhtiö, käytännössä sitä
voidaan tarvita esim. talonkirjan muodostamisessa.
Osakkaan liittäminen:
Mikäli osakasta lisättäessä rastittaa myös kohdan: Asuu huoneistossa, lisätään ko. henkilö myös huoneiston
asukkaaksi. Sähköpostin ilmoittaminen on lisätyn osapuolen kannalta erityisen tärkeä. Palvelu luo
automaattisesti tunnukset kaikille niille osapuolille, joiden sähköpostiosoite ilmoitetaan ja näin ollen heille
luodaan oma huoneistokohde, jonka kautta he pääsevät TaloyhtiöOptimi-palveluun sisälle.
Asukkaan liittäminen:
Mikäli asukas on eri kuin osakas jaetaan hänelle näkymä rajoituksin se huoneistokohde jossa hän asuu,
käytännössä tämä antaa asukkaalle mahdollisuuden saada taloyhtiöltä tiedotteita ja osallistua keskusteluun.
Tämän lisäksi asukas voi itse täyttää tarpeellisia tietoja huoneistosta.
Hallituksen liittäminen:
Kaikille hallituksen jäsenille jaetaan luotu taloyhtiökohde, tämä mahdollistaa taloyhtiökohtaisten tietojen
jakamisen ja selailun. Mm. huoltokirja on nähtävillä kaikilla taloyhtiön hallituksen jäsenillä.
Huoltoyhtiön ja urakoitsijan liittäminen:
Huoltoyhtiön ja urakoitsijan liittäminen palveluun mahdollistaa paitsi viestinnän myös suunnitelmallisen
kiinteistönpidon järjestämisen. Huoltoyhtiö voi hallinnoida ja ylläpitää huoltokirjaa ja hallituksen rooliksi jää
vain tehtyjen toimenpiteiden seuraaminen. Myös hankkeisiin tai huoltotoimintaan liittyvien dokumenttien
arkistoiminen palveluun on mahdollista eri osapuolilta, kunhan heidät liitetään osapuoliksi.
Huoltoyhtiön ja urakoitsijan osalta myös sähköposti on pakollinen, muutoin ei käyttäjä tunnuksia voida
palveluun luoda.
Huoltokirjan jakaminen
”Taloyhtiön henkilöt” –välilehdeltä löytyy myöskin linkki huoltokirjan jakamiseen, kts. ohjeen loppuosa

Vasen valikko
Kuten jo aiemmin mainittiin, päivittyy Omataloyhtiö.fi -sivuston vasen valikko siirryttäessä TaloyhtiöOptimiin.
Valikon kaksi ensimmäistä osaa olemmekin jo käsitelleet. Ensimmäinen on kohteiden listaamista ja uusien
kohteiden luomista varten ja toinen painike ”Kohteen hallinta” tuo aktiivisena olevan kohteen etusivulle.

Muita valikon kohtia ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahoitus ja vakuutus
Kohteen rakennetiedot
Kulutusseuranta
Huoltotyöt ja –ohjeet
Dokumenttiarkisto
Lomake- /Kaavakearkisto
Yhteystiedot
Tiedotteet, keskustelut
Tapahtumat
Rakennus-/korjausaika
Tietojen siirto, tulostus
Päivitykset, ohjeet
Kustannusarvio

Rahoitus ja vakuutus
Rahoitus ja vakuutus –osiossa palveluun voi lisätä taloyhtiökohtaisia ja henkilökohtaisia rahoitus sekä
vakuutustietoja yhteyshenkilöineen.
Taloyhtiökohteen tallennetut tiedot näkyvät hallintatunnukset omaavalla, isännöitsijällä sekä hallituksella.
Tietojen pitäminen ajan tasalla helpottaa kyseisten tietojen löytymistä tarvittaessa helposti yhdestä
paikasta.
Uuden lainan tai vakuutuksen syöttäminen tietoineen tapahtuu painamalla linkkiä ”Lisää uusi laina”.

Lainan tai vakuutuksen tiedot yhteyshenkilöineen saat auki klikkaamalla ko. lainan myöntäjää. Lainoihin tai
vakuutuksiin liittyviä asiakirjoja voi tallentaa taloyhtiön dokumenttiarkistoon. Tämä käsitellään edempänä.

Kohteen rakennetiedot
Kohteen rakennetiedot on hyvä kirjata palveluun dokumentointia ja ongelmatilanteita silmälläpitäen.
Perusrakenteiden lisäksi voit lisätä huoneistokohtaisia tietoja mm. käytetyistä materiaaleista ja takuuajoista.
Näin ollen ongelma- tai myyntitilanteessa sinulla on dokumentoituna huoneistokohtaisesti käytettyjen
materiaalien tiedot. Voit myös liittää tähän kohtaan kuvia taloyhtiösi korjaushankkeista niille kuuluville
paikoille.

Täyttäessäsi kohteen rakennetietoja muista tallentaa painikkeesta ”Tallenna kohteen tiedot” aina ennen kuin
siirryt seuraavaan kohtaan.
Voit lisätä rakenneosaan liittyviä tarvikkeita ja työsuorituksia kustannuksineen myöhempää tarkastelua
varten painamalla nimikkeen perässä olevaa -painiketta. Suoritekohtaisia merkintöjä voit tutkia painamalla
painiketta. Mikäli et ole lisännyt merkintöjä,
-painiketta ei ole näkyvissä.
Huonetilojen osalta sinun täytyy luoda ensin huone, jonka jälkeen voit muokata käytettyjä ratkaisuja
tietoihin. Eli luo ensin huone ja syötä perustiedot. Tämän jälkeen on mahdollista muokata esim. ko.
huonetilan seinärakennetietoja.
Muista tallentaa tekemäsi muutokset.
LVIS-kohdassa voit kirjata taloyhtiössä tai huoneistossasi käytössä olevien lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja
sähköistysratkaisut sekä liittymätyypit.

Kulutusseuranta
Taloyhtiön ja huoneiston energian- ja kustannushallinnan kannalta on tärkeää seurata kulutusta. Voit kirjata
palveluun sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksen tietoja. Kulutuksen muutokset voivat olla oireilua jostakin
suuremmasta ongelmasta. Aktiivinen seuranta auttaa sinua ennakoimaan ja hallitsemaan
asumiskustannuksia.

Kulutustietojen syöttäminen palveluun auttaa sinua seuraamaan kulutusta pitemmällä aikavälillä. Syötettyäsi
lukemat palvelu tulostaa sinulle pylväsdiagrammin kulutuksen osalta. Mikäli olet syöttänyt kahden
perättäisen vuoden tiedot, voit vertailla vuositasolla muodostuneita eroja

Myös huoneistokohtaisille vesimittareille palveluun on luotu oma seurantataulukko.

Huoltotyöt ja –ohjeet
Omat huoltotyöt ja -ohjeet sisältää muokattavan huoltokirjapohjan. Voit valita mahdollisista
huoltotoimenpiteistä ja –kohteista sopivimmat kohteellesi. Huoltokirjan avulla hallitset paremmin kohteesi
jatkuvaa ylläpitoa.
Lisäksi tästä kohdasta löytyy myös huoltopäiväkirja, joka toimii taloyhtiön ”vikailmoituslaatikkona”.
Sähköinen huoltokirja
TaloyhtiöOptimi sisältää kattavan kirjaston yleisiä huolto-ohjeita, joiden lisäksi voit lisätä kohteeseen
yksilöllisiä huolto-ohjeita tiedostoina. Huoltokirjaan voit luoda myös omia huoltokohteita ohjeineen. Lisätyt
muistutukset tulevista määräaikaishuolloista tulevat suoraan sähköpostiisi.
Liittämällä huoltoyhtiön osaksi TaloyhtiöOptimia voi taloyhtiö seurata määräaikaishuoltojen etenemistä.

Palveluun on kirjattuna kattavasti eri huolto-ohjeita. Kaikki toimenpiteet eivät ole keskeisiä joka taloyhtiön
osalta, joten voit poistaa listalta tarpeettomat klikkaamalla huoltotoimenpiteen Toiminnot - kohdasta ”Poista
listalta”.

Kun olet päättänyt, mitkä toimenpiteistä ovat oleellisia, muokkaa toimenpiteiden huoltoväli klikkaamalla
”Muuta huoltoväli” taloyhtiön osalta mielekkääksi. Ohjeita huoltoväleihin saa toimenpiteen huolto-ohjeesta
klikkaamalla kohdasta Toiminnot: ”Huolto-ohje”.
Ensimmäisen huoltokerran yhteydessä lisää tarkastus huoltokirjaan klikkaamalla ”Lisää tarkastus”. Merkitse
tarkastuspäivä, tarkastuksen tekijä sekä mahdolliset huomautukset. Tämän jälkeen tallenna tarkastus
painamalla ”Lisää tarkastus”. Nyt palvelu ilmoittaa sinulle automaattisesti seuraavan tarkastuspäivän
kyseiselle huoltokohteelle.
Tarkastusten tilaa voit seurata Seuraava tarkastus –kentän värityksen mukaisesti: taustan värin ollessa
vihreä, on tarkastus kunnossa. Värin ollessa keltainen, seuraavan tarkastuksen ajankohta lähestyy ja mikäli
tarkastusajankohta on mennyt umpeen, muuttuu väri punaiseksi
Huomaamatta jääneistä tarkastuksista muistuttaa järjestelmämme sähköpostitse käyttäjää.
Huoltotoimenpiteen ”Toiminnot” -kohdasta löytyy myös ”Selaa tarkastuksia” -linkki. Linkki vie sinut sivulle,
jossa voit selata toimenpiteen tarkastuspäiväkirjaa ja lukea mahdollisista huomautuksista.
Jokaisessa kohteessa on mitä luultavimmin kohteelle yksilöllisiä toimenpiteitä, joita ohjeistamme ei löydy.
Oman huolto-ohjeen kohteelle voit lisätä sivun yläosasta klikkaamalla ”Lisää oma huolto-ohje”. Oman huoltoohjeen liitteeksi voit liittää JPEG-muodossa olevan kuvan havainnollistamaan huoltotyötä.
Huoltopäiväkirja
Huoltopäiväkirja toimii taloyhtiön "vikailmoituslaatikkona". TaloyhtiöOptimiin kirjattu vikailmoitus voidaan
jättää joko taloyhtiö- tai huoneistokohtaisena. Taloyhtiökohtaiset ilmoitukset näkyvät kaikille osapuolille,
joten vältytään saman vian useammalta ilmoitukselta. Lisäksi ilmoitukseen voidaan määrittää työn
kiireellisyys. Toissijaiset vikailmoitukset hoidetaan normaalin käynnin yhteydessä, jolloin vältytään
mahdollisilta lisäkustannuksilta.

Myös huoltopäiväkirjassa on käytössä värikoodit, jotka osoittavat huoltotyön etenemisen.

Dokumenttiarkisto
Dokumenttiarkisto toimii taloyhtiön tietopankkina. Osa dokumenteista voidaan asettaa vain hallituksen
nähtäviksi ja osa kaikille osapuolille. Voit koota kattavan piirustuspankin taloyhtiösi keskeisistä piirustuksista
sekä taltioida hankekohtaisia tarjouspyyntöjä, sopimuksia ja reklamaatioita. Myös yhtiökohtaiset
kokouspöytäkirjat ja vuorolistat voidaan lisätä dokumentteihin. Näin ollen kaikki oleellinen tieto löytyy
vaivatta yhdestä paikasta.
Taloyhtiökohtaisten tietojen lisäksi voi tallentaa henkilökohtaisia dokumenttejasi kohteen tietoihin niin, että
niitä voi tarkastella aina kirjautuessaan palveluun.

Dokumenttien lisääminen tapahtuu valitsemalla haluamasi kirjaston, johon dokumentin haluat liittää ja
klikkaamalla ”Lisää uusi tiedosto”. Anna dokumentille otsikko, sijoita se haluamaasi ryhmään ja paina
”Selaa…”. Tiedoston valittuasi paina ”Avaa”. Kun tiedoston nimi on tiedostokentässä, paina ”Lataa tiedosto”
ja tiedosto tallennetaan palveluun.

Osalle tiedostoista voit asettaa näkymärajoituksen. Tämä tarkoittaa sitä, että ne joiden kohdalle laitat
merkinnän, näkevät omassa kohteessaan kyseisen tiedoston. Esimerkiksi vain hallitus ja isännöitsijä näkevät
hallituksen pöytäkirjat.

Lomake-/Kaavakearkisto
Lomake-/Kaavakearkisto sisältää erilaisia valmiilta lomakkeita esimerkiksi tarjouspyyntöihin sekä sopimuksiin.

Yhteystiedot
Yhteystiedot-osioon voit helposti lisätä niin taloyhtiökohtaisia kuin henkilökohtaisiakin yhteystietoja
toimialoineen, jolloin myös ne löytyvät kätevästi kootusti yhdestä paikasta.

Yhteystietojen lisääminen palveluun tapahtuu valitsemalla ”Lisää yhteystieto”. Valitsemalla toimenkuvan saat
kategorioitua yhteystietosi listaukseen. Painamalla kohtaa ”Näytä kaikki” saat näkymän kaikista liittämistäsi
yhteystiedoista.

Tiedotteet, keskustelu
Tiedotteet ja keskustelu -palvelu on tarkoitettu taloyhtiön sisäisen informaation kanavaksi. Tiedonkulun
helpottamiseksi viestit voidaan lähettää palvelun kautta suoraan osapuolien sähköposteihin, kännykköihin ja
taloyhtiöpalvelun ilmoitustaululle.

Taloyhtiösi informaatiokanavien lisäämiseksi voit lisätä tiedotteita palveluun. Lisätyt tiedotteet näkyvät
halutessasi yhtiön ilmoitustaululla, tiedotteissa sekä yhtiön jäsenten sähköposteissa ja tekstiviesteissä.
Tiedotteeseen voit liittää myös tiedostoja painamalla ”Selaa…” ja sitten tiedoston kohdalla ”Avaa”.
Lopuksi valitset kenelle tiedote lähetetään. Taloyhtiön kohdalla rastitat haluamasi ryhmät
Kun painat ”Tallenna”, palvelu näyttää sinulle listauksen siitä, kenelle tiedote on lähtemässä. Voit halutessasi
muokata vastaanottajalistaa poistamalla tai lisäämällä henkilöitä. Mikäli haluat lisätä henkilön, jota ei eri
alaryhmistä löydy, valitse ”Uusi nimi” ja syötä tiedot kenttiin. Kun vastaanottajalista on toivotunlainen, paina
”Julkaise tiedote”. Nyt tiedote on lähtenyt vastaanottajille.

Keskustelupalsta
Keskustelupalsta on tarkoitettu taloyhtiön sisäiseen avoimeen keskusteluun. Viestien jättäminen on
mahdollista niin nimellä kuin nimettömästikin.

Keskustelupalsta on taloyhtiö sisäinen. Uuden keskustelun aloittaminen tapahtuu painamalla ”Lisää uusi
keskustelu”. Mikäli haluat jatkaa jo aloitettua keskustelua, valitse se klikkaamalla. Kirjoita kenttään
”Pikalisäys” haluamasi viesti, jonka jälkeen vahvistus tapahtuu painamalla ”Lisää uusi”.
Asukaspörssi
Asukaspörssi on taloyhtiön sisäinen myynti-, osto- ja vaihtopalsta, johon kaikki osapuolet voivat jättää
ilmoituksia.

Voit selailla ja lisätä ilmoituksia. Ilmoituksen lisääminen tapahtuu painamalla ”Lisää ilmoitus”. Ilmoitusta
lisättäessä valitset oletko myymässä, ostamassa vai antamassa… Sen jälkeen anna ilmoitukselle otsikko ja
valitse kategoria, johon ilmoitus lisätään; esim. huonekalut. Syötä lyhyt kuvaus tuotteesta ja tarkasta omat
tietosi. Voit lisätä ilmoitukseesi kuvia painamalla ”Kuva” -painikkeita. Muista lopuksi tallennus, jolloin
ilmoituksesi menee Asukaspörssiin.

Tapahtumat
Taloyhtiön sisäisten tapahtumien - niin virallisten kuin vähän epävirallisempienkin - esille tuomiseksi voit
lisätä tapahtumia. Tapahtumat näkyvät yhtiön ilmoitustaululla ja tapahtumat -osiossa.
Tapahtumat -osiossa näet tulevat ja menneet tapahtumat sekä voit lisätä tapahtumia. Ne näkyvät myös
yhtiön ilmoitustaululla.

Syötä tapahtumakohtaiset tiedot ja tapahtuman näkymä taloyhtiön osalta. Tapahtuman tiedot voit rajata
esim. vain hallituksen silmille.
Sähköpostiviestissä vastaanottajat voivat ilmoittautua tapahtumaan, joka näkyy tapahtumia listatessa
esimerkiksi lukuna 4/8, joka tarkoittaa että vastaanottajia on ollut kahdeksan ja näistä neljä ilmoittaa
osallistuvansa.

Jakaminen, tulostus
Hyvin luotujen kohdetietojen arvo voi olla tulevaisuudessa valtava. Myynti- tai hallintatilanteen muuttuessa
voit ”Kohteen jakaminen” -toiminnolla jakaa luomasi kohteen uudelle osapuolelle. Syötät vain vastaanottajan
sähköpostiosoitteen tai Omataloyhtiö.fi-käyttäjätunnuksen sille varattuun kenttään ja lähetämme kohteesi
tiedot eteenpäin.
Syötä kenttään vastaanottajan sähköpostiosoite ja paina ”Tarkista vastaanottajan tiedot”.

Jos vastaanottaja on rekisteröitynyt käyttäjä, näkyy hänen tietonsa ruudussa. Sen jälkeen voit vahvistaa
siirron painamalla” Jaa kohde”.
Mikäli vastaanottaja ei ole palvelun käyttäjä entuudestaan, palvelu ilmoittaa siitä. Syötä vastaanottajan
tiedot ja vahvista siirto painamalla ”Jaa kohde ja rekisteröi vastaanottaja jäseneksi”. Vastaanottajalle
luodaan jäsentili ja hän saa salasanan sähköpostiinsa.
Kohteen tiedot näkyvät nyt vastaanottajan kohteissa.
Käyttöoikeudet:
Käyttöoikeuksilla tarkoitetaan jakamisen laajuutta. Pääkäyttäjälle jaetaan kaikki täyttämäsi tiedot. Tämä on
tarkoitettu kohteen siirtoa varten uudelle osapuolelle. Kaikki syötetyt tiedot on nyt näkyvissä henkilöllä, jolle
kohde jaetaan. Tätä suositellaan käytettäväksi, kun huoneistolle tulee uusi omistaja tai halutaan jakaa
vaikkapa aviopuolisolle luotu kohde. Uusi omistaja voi jakamisen jälkeen poistaa käyttöoikeuden vanhalta
omistajalta.

Peruskäyttäjän rooli on tarkoitettu esimerkiksi huoltoyhtiölle tai urakoitsijalle. Tällöin osapuolella on rajoitetut
oikeudet esimerkiksi kulutustietojen ja huoltotöiden osalta, mutta ei pääsyä esimerkiksi käyttäjän
dokumentteihin.

Kohdassa ”Kohteen jakaminen” näkyy nyt ne henkilöt, joille kohde on jaettu. Käyttöoikeuksien poistaminen
tapahtuu yksinkertaisesti painamalla ”Poista”.

Huom! Jaettaessa kohdetta Pääkäyttäjälle on myös kohteen vastaanottajalla mahdollisuus poistaa
käyttöoikeudet alkuperäiseltä kohteen haltijalta. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Omataloyhtiö.fin ylläpitoon:
omataloyhtio@rakentaja.fi

Huoltokirjan tulostus
Mikäli haluat tulostaa keskeisimpiä palveluun syötettyjä tietoja, saat ne kootusti Tulosta huoltokirja -osiosta.

Päivitykset, ohjeet
Pidämme kirjaa palveluun tehdyistä keskeisimmistä päivityksistä ja olemme halukkaita kuulemaan
kehitysideoitasi. Lisäksi olemme liittäneet palveluun ohjeen, joka on aina nähtävillä. Opastusta palvelun
käyttöön on myös koottu esitykseksi, joka on nähtävissä Ohjeet -osion linkistä.
Voit lähettää Suorakanava Oy:lle kehitysideoita palvelun tiimoilta klikkaamalla ”lähetä kehitysidea”.

Kustannusarvio
TaloyhtiöOptimi sisältää taloyhtiöiden ja osakkaiden kustannusarvio-ohjelman remonteille.
Ohjelmassa eri remonttikohteita tarkastellaan vaiheittain, aivan kuten niitä itse työmaallakin tehdään. Arvion
tekijä voi esimerkiksi ensin laskea mitä maksaa rivitalon vanhan peltikatteen vaihtaminen uuteen katteeseen.
Uudeksi katteeksi voidaan valita tiili- tai huopakate, muovipinnoitettu pelti, konesaumattu pelti, kiviteräskate
tai vaikka kupari. Valintojen jälkeen ohjelma kertoo, mitä kustannukset ovat purkutöiden osalta ja mitä
vastaavasti uuden katteen osalta.
Sen lisäksi, että ohjelma kertoo kokonaiskustannusarvion, se myös erittelee kyseiseen työhön ja sen eri
työvaiheisiin työntekijältä kuluvan ajan.
Esimerkiksi pesuhuoneen täydellistä remonttia laskettaessa ohjelma kertoo, kuinka monta tuntia menee
vanhan pinnoitteen poistamiseen, tasoitustöihin, vesieristeen tekoon, laatoitukseen ja sisäkaton uudelleen
paneloimiseen. Ja nuo kaikki luonnollisesti erikseen, katso kuva alla.

Ohjelmalla voidaan laskea esimerkiksi vesivahingosta aiheutuneen vaurion kustannusarvio.

