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ASUKASSIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Arvoisa osakas ja asukas
Asukassivujen käyttöönotto
Taloyhtiöllenne on perustettu omat uudet asukassivut. Sivujen käyttöönotto
vaatii ensimmäisellä kerralla vahvaa tunnistautumista joko pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Jotta vahva tunnistautuminen toimii, tulee
taloyhtiön osakas- ja asukasrekisterissä olla tallennettuna henkilötunnus.
Lisäksi tarvitsemme jokaiselta käyttäjältä sähköpostiosoitteen, sillä jatkossa
ensimmäisen rekisteröitymisen jälkeen palveluun kirjaudutaan omalla
sähköpostilla ja salasanalla. Ohessa on yksityiskohtaiset ohjeet sähköisten
palveluiden käyttöönotosta. Mikäli osakkaana tai vuokralaisena toimii yritys,
tarvitsemme yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavalta henkilöltä nimen,
sähköpostin ja henkilötunnuksen.
Asukassivuilta löydätte jatkossa muiden muassa taloyhtiön tiedotteet,
isännöinnin ja huoltoyhtiön yhteystiedot, omien maksujen tilanteen ja
Isännöintiliiton tuottamia asumisohjeita. Sivuilla voitte lähettää viestiä
asiakaspalveluumme
viestit-toiminnolla
ja
lähettää
kiireettömän
vikailmoituksen. Kiireelliset vikailmoitukset on ehdottomasti ilmoitettava
suoraan huoltoon. Osakkailla on tulevaisuudessa mahdollisuus tehdä
huoneiston muutostyöilmoitus asukassivuilla ja jatkossa nähdä sieltä omat
jätetyt muutostyöilmoitukset.

Terveisin Iskurit Oy:n henkilöstö
020 730 1330, asiakaspalvelu@iskurit.fi
Asiakaspalvelumme avoinna arkisin klo. 10.00–14.00
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Asukas.Info
Taloyhtiön sähköisten palvelujen käyttöönotto
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Mitä sähköisillä palveluilla tehdään
• Asukas.info sähköiseen palveluun on kerätty tarvittavia tietoja ja
yhteystietoja osakkaan ja asiakkaan näkyville, sekä mahdollisuus
ylläpitää omia tietojaan itse
• Asukas.info palvelu sisältää mm.
– Rekisteröidyn käyttäjän omat tiedot ja mahdollisuus ylläpitää niitä
itse, sekä näkymä osakkaan omiin vastike ja maksutietoihin
– Tietoa kiinteistöstä, kaikki tarvittavat yhteistiedot sekä paljon
hyödyllisiä linkkejä asumiseen
– Mahdollisuus vikailmoitusten jättämiseen sekä suoraan viestintään
asiakaspalvelun kanssa
• Käyttäjien tietoja ei näytetä muille käyttäjille

2

1

28.8.2020

Askeleet sähköisten palveluiden
käyttöön ottamiseen
1. Henkilötietojen toimittaminen Iskurit Oy:lle
-Turvapostilla (tietoturvallinen sähköposti)

2. Rekisteröityminen ja vahva tunnistautuminen
3. Kirjautuminen palveluun
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Rekisteröitymiseen tarvittavat
henkilötiedot
•

•

Iskurit Oy:n Tampuuri One+ isännöintiohjelmiston sähköisten palvelujen käyttöönotto vaatii
henkilötunnuksen ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen toimittamisen Iskurit Oy:n ylläpitämään
asunto-osakeyhtiönne taloyhtiörekisteriin.
Jos haluatte saada osakkaille/asukkaille tarkoitetut sähköiset palvelut käyttöönne, Teidän tulee
lähettää Iskurit Oy:lle turvapostilla seuraavat tiedot:
1.
2.
3.
4.
5.

Etunimi Sukunimi
Asunto-osakeyhtiön nimi
Huoneiston numero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus
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Osakas vastaanottaa jo taloyhtiön
sähköisiä viestejä
•

•
•
•

Mikäli olette jo ilmoittanut Iskureille, että haluatte taloyhtiönne tiedotteet, yhtiökokouskutsut jne.
toimitettavaksi sähköpostiin, Iskurit lähettää Teille turvapostilla henkilötietokyselyn sähköisten palvelujen
käyttöön ottamista varten. Turvapostiin vastaamalla päivitämme tietonne isännöintijärjestelmään ja
kuittaamme turvapostin vastaanotetuksi.
Tämän jälkeen voitte rekisteröityä taloyhtiönne sähköisten palvelujen käyttäjäksi selainpohjaisen
käyttöliittymän kautta osoitteessa asukas.info.
Jos ette ole vielä saanut Iskureilta turvapostia, voitte lähettää sitä meille alla kuvatulla tavalla. Sähköisiä
palveluita ei voi käyttää ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on vapaaehtoista.
Turvaposti menee joskus roskapostikansioon, joten tarkistattehan myös sen.
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Osakas tai asukas, joka ei vielä käytä
taloyhtiön sähköisiä palveluita
•
•
•

•

Voitte lähettää Iskureille turvapostia selainpohjaisen käyttöliittymän kautta kirjautumalla
turvapostiin osoitteessa turvaposti.iskurit.fi.
Tiedot saatuamme päivitämme tietonne isännöintijärjestelmään ja kuittaamme turvasähköpostin
vastaanotetuksi. Tietojen siirto turvapostista isännöintijärjestelmään kestää noin kaksi viikkoa.
Tämän jälkeen voitte rekisteröityä taloyhtiönne sähköisten palvelujen käyttäjäksi selainpohjaisen
käyttöliittymän kautta osoitteessa asukas.info. Tunnistautuminen tapahtuu ensimmäisellä kerralla
omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa kirjautuminen palveluun tapahtuu
omalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Sähköisiä palveluita ei voi käyttää ilman
rekisteröitymistä. Rekisteröityminen on vapaaehtoista.
Turvaposti menee joskus roskapostikansioon, joten tarkistattehan myös sen.
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Rekisteröityminen 1
• Ennen sisään kirjautumista käyttäjän
tulee rekisteröityä käyttäjäksi
• Aloittakaa rekisteröityminen painamalla
oheista linkkiä
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Rekisteröityminen 2
• Valitkaa ’Tunnistaudu’
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Rekisteröityminen
3
•

Valitkaa valikosta mobiilivarmenne tai
oma pankkinne ja käykää
tunnistautumassa henkilökohtaisilla
tunnuksilla
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Kirjautuminen
Palveluun
•
•

Rekisteröitymisen jälkeen voitte kirjautua
palveluun
Kirjautuminen tapahtuu
–
–

•

Iskureille ilmoittamallanne sähköpostiosoitteella ja
rekisteröinnin yhteydessä luomallanne salasanalla

Mikäli unohdatte salasanan, voitte pyytää
uutta oheisesta painikkeesta
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Kiitos 
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Ohjeet turvapostin lähettämiseen Iskureille osoitteessa turvaposti.iskurit.fi

1.

Syötä kenttään oma
sähköpostiosoite.

2.

Syötä kenttään vaihtuva
nelinumeroinen
tunnistekoodi.

3.

Kun olet syöttänyt kohtien
1-2 mukaiset tiedot, paina
”Jatka” -painiketta.

5.

Paina ”Rekisteröidy” painiketta ja tarkasta
kohdassa 1. olevan
sähköpostin saapuneet
sähköpostit. Vain
ensimmäistä kertaa
turvapostia lähetettäessä
vaaditaan rekisteröinti.

6. Klikkaa saamasi
sähköpostiviestissä
näkyvää linkkiä avataksesi
selaimessa
turvapostiviestin
lähetyssivun.

7.
Kirjoita vastaanottajakenttään
sähköpostiosoite
asiakaspalvelu@iskurit.fi
8.
Kirjoita aihekenttään esim. ”Tiedot sähköisen
palvelun käyttöönottoa varten”.

9.
Kirjoita viestikenttään kaikki pyytämämme
tiedot 1-5.

10.
Kirjoita allekirjoituskenttään oma nimi.

11.
Kun olet syöttänyt kohtien 7-10 mukaiset
tiedot, paina ”Lähetä” painiketta.

Vaihtoehto 2 / Saapuneeseen turvapostiin vastaaminen

4.
Kirjoita viestikenttään kaikki
pyytämämme tiedot
1.
2.
3.
4.
5.

Etunimi Sukunimi
Asunto osakeyhtiön nimi
Huoneiston numero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus

5.
Kun olet syöttänyt viestikenttään
kohdan 4 mukaiset tiedot, paina
”Lähetä” painiketta.

