
HINNASTO 2021

Tuotteen nimi

Taloyhtiön isännöinti 

Isännöitsijäntodistus, toimitusaika 2-4vrk osakkaalle 71,92 €             /kpl

Isännöitsijäntodistus, toimitusaika 2-4vrk välittäjälle 86,30 €             /kpl

Isännöitsijäntodistus, pikatoimituslisä 24h 20,00 €             /kpl

Energiatodistusliite erikseen tilattuna 20,00 €             /kpl

Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, talousarvio, yhtiöjärjestys erikseen tilattuna 40,00 €             /kpl

Kunnossapitotarveselvitys -liite erikseen tilattuna 20,00 €             /kpl

Järjestyssäännöt liite, jos yhtiöön laadittu erikseen tilattuna 20,00 €             /kpl

Tilinpäätös-, toimintakertomus-, talousarvioliite erikseen tilattuna 20,00 €             /kpl

Osakeluettelo 20,00 €             /kpl

Kokouspalkkio virka-aikana kello 8-16/ h 64,48 €             /h 

Kokouspalkkio kello 16-18/ h 71,99 €             /h 

Kokouspalkkio klo 18 jälkeen/ h 93,00 €             /h 

Huoneiston pohjapiirros erikseen tilattuna 21,08 €             /kpl

Muu tiedote/ varoitus 20,83 €             /kpl

Huoneistokohtainen kuntokarttakysely iKuntokartta/ sop.muk. 420,00 €          /kpl

Muu erillinen hallinto-/ isännöintitoimi, 20min 28,00 €             /h 

Muu erillinen hallinto-/ isännöintitoimi, 30min 36,95 €             /h 

Muu erillinen hallinto-/ isännöintitoimi, 60min 69,44 €             /h 

Tekninen isännöinti

Vastaanottotarkastus 71,92 €             /h 

Katselmus/ tarkastus/ projektityöt 71,92 €             /h 

Loppukatselmus / kh-remontit, urakat, muut projektiluonteiset 156,24 €          /h 

Tarjouspyyntötoimet 69,44 €             /h 

Valvonta, kiinteistökonsultointi, ohjaus- ja työnjohtotehtävät 158,72 €          /h 

Erillisveloitettava työ virka-aikana, korjaus/rakent 69,44 €             /h 

Erillisveloitettava työ virka-aikana, korjaus/rakent, klo 16-19 89,28 €             /h 

Erillisveloitettava työ virka-aikana, korjaus/rakent, klo 19 jälkeen 119,04 €          /h 

Taloyhtiön korjaus/muutostyön päivitys (tulostuu is.todistukselle) 38,01 €             /kpl

Osakkaan korjaus/muutostyön päivitys (tulostuu is.todistukselle) 38,01 €             /kpl

Osakkaan muutos/korjaustyön edelleen käsittely (vahva valvonta, tulost.istod.) 76,88 €             /h 

Taloyhtiön kirjanpito

Koostetilisiirto vastikkeille, jotka voimassa 3-12kk pdf/paperi 5,46 €                  /kpl

eLasku toim. kuukausittain maksajalle pankkiin tämän tilauksesta 0,60 €                  /kpl

Vesi-, sähkö-, lämpö-, lukematasaus-, muu laskutus sähköisesti/sähköpostilla 8,93 €                  /kpl

Maksukehotusmaksu kuluttajalle 5,00 €                  /kpl

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, XS (1-7 hnstoa) 116,56 €             vuosimaksu

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, S (8-20 hnstoa) 195,92 €             vuosimaksu

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, M (21-50 hnstoa) 260,40 €             vuosimaksu

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, L (51-100 hnstoa) 312,48 €             vuosimaksu

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, XL (101-160 hnstoa) 424,08 €             vuosimaksu

Tilivuoden kirjanpitomateriaalit, XXL (160-200 hnstoa) 471,20 €             vuosimaksu

Hinta ( sis. alv 24%)



Tilintarkastusmateriaalin toimitus/nouto, aineiston toim.kolmannelle (sis.noudon) 84,32 €               /kpl

Sähköinen allekirjoitus Visma Sign / kpl 4,34 €                  /kpl

Ääniluettelo 20,00 €               /kpl

Taloyhtiön tietokannan perustaminen (XS) /osakas-, huoneisto-, taloustiedot 231,88 €             kertamaksu

Taloyhtiön tietokannan perustaminen (S) /osakas-, huoneisto-, taloustiedot 480,00 €             kertamaksu

Taloyhtiön tietokannan perustaminen (M) /osakas-, huoneisto-, taloustiedot 680,00 €             kertamaksu

Taloyhtiön tietokannan perustaminen (L) /osakas-, huoneisto-, taloustiedot 840,00 €             kertamaksu

Taloyhtiön toimistopalvelut

Tulosteet/ kopiot A4 black 0,50 €                  /kpl

Tulosteet/ kopiot A3 black 1,02 €                  /kpl

Tulosteet/ kopiot A4 color 0,86 €                  /kpl

Kirjekuori c5+ postimaksu 50g 4,33 €                  /kpl

Kirjekuori c5+ postimaksu 100g 5,59 €                  /kpl

Kirjekuori c5+ postimaksu 250g 5,69 €                  /kpl


