COVID-19 TIEDOTE JA SUOSITUS

Julkaistu 18.3.2019

Hallituksen ja taloyhtiön kokouksia suositellaan pitämään esimerkiksi etäyhteyden avulla.
Kirkkonummen Huolto Oy suosittaa näitä järjestelyjä käytettäväksi, jotta voimme suojella
asiakkaitamme ja työntekijöitämme tässä poikkeustilanteessa.
Monissa taloyhtiöissä mietitään parhaillaan, miten koronavirus vaikuttaa kevään kokouksiin tai miten toimia
taloyhtiöissä muuten.
Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto antoivat viime perjantaina 13.3.2020 yhtiökokousten pitämiseen liittyvän
ohjeistuksen tartuntariskin pienentämiseksi taloyhtiöissä.
– Suosittelemme, että tämän kevään aikana taloyhtiöiden hallituksissa hyödynnettäisiin etäyhteyksiä niin
paljon kuin mahdollista, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Laura Lithenius.
Hallituksen ja taloyhtiön kokouksia on suositeltu pitämään esimerkiksi puhelimen, sähköpostin tai sovellusten
välityksellä tai siirtämään kokouksia myöhempään ajankohtaan.
Kirkkonummen Huolto Oy:ssä kokoukset voidaan hoitaa etäyhteyksien avulla. Microsoft Teams 365 ohjelmisto on henkilökunnallamme käytössä ja kokoukset voidaan hoitaa etäyhteyksiä hyväksikäyttäen.
Taloyhtiöitä pyydetään huomioimaan tämä mahdollisuus ja mahdollisuuksien mukaan toimia etäyhteyksiä
hyväksikäyttäen. Valtakirjojen käyttö ja muut luovat ratkaisut, esim. sähköpostia hyväksikäyttäen ovat
tervetulleita tässä poikkeustilanteessa
Ellei sinulla ole Teams ohjelmaa käytössäsi lataa ilmaisversio tästä:

Kun saat kokouskutsun, Sinun tarvitsee vain painaa siinä olevaa linkkiä hieman ennen kokouksen alkua, ja
pääset siten osallistumaan kokoukseen. Kokousasiakirjat näet omalla näytölläsi, olipa se tietokoneen tai
tabletin tai vaikka puhelimen näyttö. Teams toimii kaikissa laitteissa.

.
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Ellet ole vielä rekisteröitynyt Kirkkonummen Huolto Oy:n tarjoamaan Huoneistotieto.fi järjestelmään
tee se nyt.
Lataa Huoneistotieto.fi sovellus mobiililaitteeseesi App-storesta tai Play-kaupasta. Saat sen kautta pääsyn
taloyhtiötäsi koskeviin asiakirjoihin, kuten kokousasiakirjoihin, ja varmistat samalla tiedotteiden saapumisen
perille mahdollisimman pian.
Oman asunnon ja taloyhtiön tiedot
Voit päivittää ja täydentää yhteystietojasi ja selailla asuntosi tietoja sekä omaa vastike- ja
maksuhistoriaasi. Palvelusta löytyy taloyhtiösi ilmoitustaulu, johon tulee ajankohtaisia
tiedotteita, sekä kiinteistöön liittyvät asiakirjat, kuten järjestyssäännöt ja kokousten pöytäkirjat
ja paljon muuta hyödyllistä tietoa.
Tehokasta tiedotusta
Palvelun kautta Kirkkonummen Huolto tavoittaa sinut nopeasti poikkeustilanteissa, esimerkiksi
yllättävien vesikatkojen tai muiden häiriöiden aikana, esimerkiksi nyt olevan koronaviruksen
mukanaan tuoman poikkeustilan aikana.
Ota Huoneistotieto.fi-palvelu käyttöösi
1. Mene osoitteeseen www.huoneistotieto.fi tai lataa Huoneistotieto.fi-sovellus Apple- tai
Android-puhelimesi sovelluskaupasta.
2. Kirjaudu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
3. Luo sen jälkeen itsellesi omat tunnukset palveluun. Niillä pääset kirjautumaan seuraavalla
kerralla.
4. Olet valmis käyttämään palvelua!
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