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Mahtavaa, että kiinteistöala kiinnostaa! Kiinteistöalalla riittää töitä, ja 
ala tarjoaa laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä. Kiinteistöala työllistääkin 
Suomessa yhteensä noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöalan suorat 
ja epäsuorat vaikutukset Suomen työllisyyteen, investointeihin ja 
kansantalouden arvonlisäykseen ovat huomattavia. Ala on merkittävä 
veronmaksaja ja suomalaisen hyvinvoinnin mahdollistaja.

Alalla toimivat yritykset tuottavat monipuolisia kiinteistöpalveluja. 
Kiinteistöalan muodostaa seuraavat toimialat:

• Kiinteistöpalvelut
• Isännöintipalvelut
• Muu kiinteistöliiketoiminta eli kiinteistöjen omistus ja  

vuokraus sekä kiinteistöjen hallinta- ja management-palvelut

KIINTEISTÖPALVELUT ovat kiinteistöjen kuntoon ja arvon säilymiseen 
liittyviä hoito- ja ylläpitopalveluita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi 
kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energianhallintapalvelut, siivous ja 
ulkoalueiden hoito. Kiinteistöpalveluja ovat myös erilaiset toimitila- ja 
käyttäjäpalvelut, joilla luodaan puitteet kiinteistöjen tai toimitilojen 
käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi aula-, kokous- ja turvapalvelut. 
Kiinteistöpalvelualan yksityiset yritykset työllistävät yli 90 000 henkilöä.

Kiinteistöalasta yleisesti
ISÄNNÖINTI auttaa taloyhtiöitä tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat 
kotien ja omaisuuden arvoon. Isännöintialalla Suomessa toimii noin 2 500 
isännöitsijää ja 5 000 asiantuntijaa. Isännöinnin merkitys tulee kasvamaan 
entisestään. Tähän vaikuttaa muun muassa asuinrakennuskannan 
vanheneminen ja vauhdilla kasvava peruskorjaustarve.

MUU KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA työllistää yli 21 000 henkilöä. 
Toiminta kattaa kiinteistö- ja toimitilajohtamisen, omistamisen ja kaupan, 
vuokrauksen ja hallinnan sekä erilaisia asiantuntijapalveluita.

”NIIN KAUAN KUIN ON TALOJA, ON TÖITÄ.” Kiinteistöalan 
työllisyysnäkymät ovat hyvät ja työllisyyttä pitää yllä palvelujen 
jatkuva tarve, kiinteistöjä kun ei voi jättää hoitamatta. Isännöitsijöitä, 
kiinteistöpäälliköitä, teknisiä asiantuntijoita ja muita alan 
ammattilaisia tarvitaan siis jatkossakin. Uusia työntekijöitä tarvitaan 
myös, koska alalla on käynnissä sukupolvenvaihdos.
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Retta on kiinteistöjohtamiseen ja 
kiinteistöjen välitykseen erikoistunut 
asiantuntijapalvelukonserni 
Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistömarkkinoilla toimivat niin ammattimaiset suursijoittajat, julkinen 
sektori kuin omassa käytössä olevien tilojen omistajatkin. Kiinteistöjohtamisen 
tavoitteena on huolehtia näiden kiinteistöjen teknisestä kunnosta ja 
kaupallisesta vetovoimaisuudesta turvaten kiinteistöjen arvon, käyttäjien 
viihtyisyyden ja terveyden sekä huomioiden kiinteistöjen energiatehokkuuden.

Retta-konserni on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen 
välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. 
Retta Management on erikoistunut kiinteistöjohtamiseen, ja se toimii 14 
paikkakunnalla yli 300 asiantuntijan voimin. Retta-konserniin kuuluva 
Hestia toimii Ruotsissa ja Norjassa tarjoten kiinteistöomaisuuden 
hallintaan ja johtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita kiinteistösijoittajille, 
käyttäjäomistajille ja kiinteistöjen vuokralaisille. Hestian palveluksessa 
työskentelee yli 170 asiantuntijaa yhteensä noin 30 paikkakunnalla.

Retta tarjoaa monipuolisia tehtäviä asuntojen ja toimitilojen kiinteistöjohtamis- 
tai vuokrauspalveluissa, talouspalveluissa, energia- ja ympäristöpalveluissa, 

kiinteistöjen arviointi- ja konsultointipalveluissa  
tai vaikkapa rakennuttamispalveluissa. Retta Managementissa 
voit työskennellä esim. kiinteistöpäällikkönä, teknisenä 
isännöitsijänä, asiakkuuspäällikkönä, energia-asiantuntijana, 
arviointiasiantuntijana tai vuokravälittäjänä.

Isännöintipalvelut

Isännöinti on asiantuntijapalvelua, jota isännöitsijäyritys tarjoaa 
taloyhtiölle. Isännöintiyritys huolehtii taloyhtiön hallinnosta, 
varainhoidosta, asumispalveluista ja kiinteistönhoitopalveluista. 
Isännöintiyrityksiä on Suomessa noin 1 200, ja tyypilliset 
isännöintiyritykset ovat pieniä, noin 3–5 työntekijän toimistoja.
Suomen suurin isännöintipalveluja tarjoava yritys on Retta. Retta Isännöinnillä 
on yli 40 toimiston verkosto ja se työllistää noin 700 kiinteistöalan 
ammattilaista. Isona alan yrityksenä Retta tarjoaa työntekijöilleen 
hyvät työvälineet ja tietojärjestelmät, taustatuen työn tekemiselle sekä 
hyvät koulutus- ja kehitysmahdollisuudet sekä henkilöstöedut. 
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Rettassa voit työskennellä esim. isännöitsijänä, teknisenä isännöitsijänä, 
toimistoisännöitsijänä, asiakaspalveluneuvojana tai vaikkapa kirjanpitäjänä. 
Taloyhtiön isännöinnistä vastaa näistä asiantuntijoista muodostettu palvelutiimi.  

Kiinteistönvälitys

Asunto- ja kiinteistökaupassa on myyjän ja ostajan lisäksi 
usein mukana kolmas toimija, välitysliike eli kiinteistönvälittäjä. 
Kiinteistönvälittäjällä tarkoitetaan välitysliikerekisteriin merkittyä 
välitysliikettä tai LKV-tutkinnon suorittanutta henkilöä. 

Kiinteistönvälitys on laillisesti ja tarkasti määriteltyä toimintaa, jota Suomessa 
valvovat aluehallinto- ja kuluttajaviranomaiset. Ainoastaan välitysliikerekisteriin 
merkityt toimijat eli välitysliikkeet saavat harjoittaa kiinteistönvälitystoimintaa.

Retta-konserniin kuuluva Huoneistokeskus Oy on tunnettu alan toimija 
Suomessa. Huoneistokeskus on kiinteistönvälitysalan uranuurtaja, 
joka on jo vuodesta 1953 ollut mukana monen suomalaisen elämän 
tärkeimmässä kaupassa. Kiinteistönvälitysliikkeessä voit työskennellä esim. 
myyntineuvottelijana/kiinteistönvälittäjänä, myyntisihteerinä tai myyntijohtajana.
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Millaisia työtehtäviä tarjoamme?
Retta-konserni tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kiinteistönvälityksen 
ja kiinteistöjohtamisen alalla. Konsernin palveluksessa Suomessa 
ja Ruotsissa työskentelee noin 1 600 asiantuntijaa.

Etsimme jatkuvasti joukkoomme eri alojen osaajia, kuten isännöitsijöitä, 
kiinteistönvälittäjiä, asiakkuuspäälliköitä, arviointiasiantuntijoita, 
vuokravälittäjiä, ict-osaajia sekä taloushallinnon osaajia. Tarjoamme 
myös kesätyö- ja harjoittelupaikkoja mm. kiinteistöjohtamisen, 
taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävissä. 

Seuraavaksi tutustumme yleisimpien työtehtäviemme 
vastuisiin ja työn sisältöön.  

Millaista on isännöitsijän työ?

Isännöitsijä vastaa yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa asunto-
osakeyhtiöiden hallinnosta yhdessä yhteistyökumppaneiden kuten 
huoltoyhtiön kanssa. Isännöitsijä toimiikin taloyhtiön operatiivisena 
johtajana hallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. 

Isännöitsijän työpäivät ovat hyvin vaihtelevia; niihin kuuluu 
asiakaspalvelua sekä puhelimessa että tapaamisissa, taloyhtiöiden 

tai urakoitsijoiden kanssa pidettäviä kokouksia, kokouksissa sovittujen 
asioiden toimeenpanoa, taloyhtiöiden kysymysten selvittelyä, 
yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin, kilpailutustoimenpiteitä, 
projektien hallinnollista työtä ja käyntejä asiakaskohteissa. Tietokone, 
puhelin ja auto ovat isännöitsijän tärkeimmät työkalut.

Isännöitsijän työ on itsenäistä, ja työajat ja tilanteet vaihtelevat 
päivittäin. Isännöitsijä pystyy usein myös itse aikatauluttamaan 
omaa työtään. On hyvä kuitenkin huomata, että yhtiökokouskaudella 
varsinkin keväisin työ on usein iltapainotteista.

Isännöitsijän työtehtävissä hyötyä on sekä teknisestä, juridisesta että 
kaupallisesta taustasta. Taustaksi isännöitsijän työhön soveltuu esimerkiksi 
kaupallisen, hallinnollisen tai teknisen alan tutkinto. Isännöintialan 
ammattitutkinnot antavat hyvän pohjan isännöitsijän työhön alalle 
siirtyvälle. Usein myös näihin koulutuksiin sisältyvät työharjoittelut antavat 
valmiuksia isännöitsijän työhön. Retta Isännöinti on ISA-auktorisoitu yritys, 
mikä edellyttää, että kaikilla isännöitsijöillä on isännöinnin ammatti- tai 
erikoisammattitutkinto. Näin ollen isännöitsijöiden rekrytoinnissa iso 
painoarvo on suoritetulla isännöinnin ammattitutkinnolla (IAT). Monet 
tulevat meille jo tutkinnon suorittamisen aikana harjoitteluun.
Isännöitsijä on paljon tekemisissä erilaisten sidosryhmien kanssa. 
Isännöitsijän työssä tarvittavia ominaisuuksia ovat palveluhenkisyys, 
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sosiaaliset taidot eli kyky ja halu tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa 
sekä vuorovaikutustaidot. Myös halu oppia uusia asioita ja riittävä 
paineensietokyky lukeutuvat hyvän isännöitsijän ominaisuuksiin.

Palkitsevinta isännöitsijän työssä on sen monipuolisuus, vaihtelevat 
työtehtävät, mahdollisuus oppia jatkuvasti uutta, ratkaisun löytäminen 
erilaisiin ongelmatilanteisiin sekä hyvä asiakaspalaute.

Millaista on kiinteistöpäällikön työ?

Kiinteistöpäällikkö vastaa kiinteistöjen ylläpidon johtamisesta 
ja hänen tavoitteenaan on kiinteistön omistajien ja käyttäjien 
korkea asiakastyytyväisyys liittyen tiloihin, olosuhteisiin, palveluihin sekä 
ylläpitokustannusten hallintaan. Kiinteistöpäällikkö työskentelee kiinteistöjen 
hallitusten kanssa. Kiinteistöpäällikön rooli voi kohteesta riippuen painottua 
tekniseen tai hallinnolliseen kiinteistöjohtamiseen.

Kiinteistöpäällikkö on käytännössä jokaisen hoitamansa yhtiön toimitusjohtaja. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöpäällikkö huolehtii taloudesta, hallinnosta, 
tekniikasta, palveluista ja kaikista yleisistä asioista.

Kiinteistöpäällikön tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat mm. vastuu 
nimettyjen kiinteistöjen ylläpidon kokonaisvaltaisesta johtamisesta, 
PTS-korjausten budjetointi ja koordinointi, ylläpitokustannusten 
budjetointi, vika- ja pienkorjausten koordinointi, huolto-, siivous- yms. 
palveluiden mitoitus ja laadunvalvonta, omistaja- ja käyttäjäyhteistyö, 
palvelupyynnöt, selvitykset, vikailmoitukset, energiakulutusten 
seuranta ja toimenpiteiden koordinointi, tilojen vuokraukseen ja 
markkinointiin liittyvien toimenpiteiden tukeminen, raportointi kiinteistöjen 
omistajalle sekä palveluntoimittaja- ja sidosryhmäyhteistyö.

Kiinteistöpäällikön työhön soveltuu henkilö, jolla on tekninen/
kaupallinen koulutustausta, kokemusta PTS-korjaustoiminnan 
koordinoimisesta, kokemusta kiinteistöalan ohjelmistojen käytöstä, 
järjestelmällisyyttä myös kiireessä sekä paineensieto- ja ratkaisukykyä, 
sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, tiimityökykyä ja -halukkuutta, 
asiakaspalveluhenkisyyttä sekä Office-ohjelmien sujuva käyttötaito.

Millaista on asiakkuuspäällikön työ?

Asiakkuuspäällikkö vastaa asiakkaiden kiinteistö-omaisuuden 
kiinteistöjohtamisen palveluista kokonaisvaltaisesti. Hän 
huolehtii palvelun laadusta ja vastaa siitä, että asiat hoidetaan 
kuten palvelusopimuksessa on sovittu. Hän toimii asiakkaan 

RETTALLA KOULUTETAAN työntekijöitä 
aktiivisesti ja suhtaudutaan myönteisesti työn ohessa  

opiskeluun. Meillä ei jää asioiden kanssa yksin, vaan aina  
löytyy joku, jonka kanssa voi pohtia ongelmaa tai haastetta. 
Yhtään samanlaista päivää ei isännöitsijällä ole. Isännöintialalle 
tarvitaan uusia, ahkeria ja innovatiivisia osaajia eli jos 
monipuolinen ja haastava työ kiinnostaa, niin tervetuloa!” 

Kaisa Dabnell, Retta Isännöinti
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yhteyshenkilönä one point of contact -periaatteella ja on vastuussa 
raportointikäytäntöjen toimivuudesta sekä yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisesta. Asiakkuuspäällikkö työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
kiinteistöpäälliköiden ja talousosaston kanssa sekä toimitilojen omistajien 
ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaavien palveluntuottajien kanssa.

Muita asiakkuuspäällikölle kuuluvia tehtäviä voivat olla mm. vuokrausasteen 
seuraaminen, vuokrahinnastojen kokoaminen yhdessä paikallisten 
välittäjien kanssa, vuokralaisten yhteydenottoihin ja reklamaatioihin 
vastaaminen sekä asuntojen myynnissä avustaminen. 

Asiakkuuspäällikön koulutustausta on usein kaupallinen. Tässä tehtävässä 
täytyy tykätä työskentelystä ihmisten kanssa ja asiakaspalveluhenkisyys on 
itsestäänselvyys. Asiakkuuspäällikön tehtävässä tarvitaan määrätietoista 
otetta tekemiseen, joustavuutta sekä paineensietokykyä välillä 
tiukkojenkin aikataulujen rytmittämänä. Ominaista on myös nopea kyky 
reagoida tilanteisiin ja useiden samanaikaisten tehtävien hallinnointi.

Millaista on teknisen isännöitsijän työ? 

Teknisen isännöitsijän työnkuva sisältää kiinteistöjen ja asuntojen 
kunnossapitoon sekä pitkän tähtäimen korjaustoimintaan liittyviä 
tehtäviä. Tehtävään kuuluu korjaushankkeiden teettämistä, valmistelua, 
valvontaa ja kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua.

Teknisen isännöitsijän tehtävä on monipuolinen. Päivittäisessä 
tekemisessä suurimmassa roolissa ovat asukkaiden kanssa asioiminen 

ja huoltotoimen valvonta kiinteistöllä. Lisäksi tehtävään kuuluvat 
päivittäiset rutiinit, kuten laskujen käsittely ja tilausten tekeminen. Teknisen 
isännöitsijän työpäivät ovat vaihtelevia, ja välillä työpäivän aikana voi 
selvitä asioita, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä ja priorisointia.

Päivittäisten tehtävien lisäksi tekninen isännöitsijä hoitaa vuosikellon mukaisia 
isompia kokonaisuuksia taloyhtiössä. Näitä ovat esimerkiksi budjetointi, 
korjaussuunnittelu, urakoiden kilpailuttaminen ja töiden aikatauluttaminen, 
vuodenajat ja lomakaudet huomioiden. Tekninen isännöitsijä suunnittelee 
taloyhtiön asioita aina omistajan kannalta, ja pyrkii ylläpitämään ja lisäämään 
kiinteistön arvoa sekä välttämään toiminnallaan korjausvelan kasvua.

Tekninen isännöitsijä tekee tiiviisti yhteistyötä huoltoyhtiön kanssa. 
Usein huoltoyhtiö osaa kertoa tulevista ongelmakohdista jo 

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ, kuten 
asiakkuuspäällikkökin, on kuin keihään kärki 

asiakkaan suuntaan. Yksin ei tarvitse pärjätä vaan tukena on 
hyvä taustatiimi. Työpäivät ja tehtävät ovat vaihtelevia. 
Molemmissa rooleissa tapaa paljon ihmisiä, 
joten on hyvä tulla toimeen erityyppisten 
henkilöiden kanssa. Keskeistä on, että 
ymmärtää asiakkuuden ja 
asiakastyytyväisyyden tärkeyden sekä sen, 
ketä varten tätä työtä tehdään.”

Tuija Koski, Retta Management
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ennakkoon niin, että ne pystytään hoitamaan ennen kuin niistä 
muodostuu isompia vahinkoja tai äkillisiä korjauksia taloyhtiölle.

Teknisen isännöitsijät ovat usein koulutukseltaan rakennusmestareita 
tai insinöörejä rakennus- tai LVIA-alalta. Tekniseksi isännöitsijäksi 
voi myös edetä esim. asennustöistä tai kiinteistöhoitajasta 
työnjohtajaksi, ja siitä edelleen koulutuksen kautta (ITS, TEK) tekniseksi 
isännöitsijäksi. Tärkeintä tehtävässä on kuitenkin kyky ratkaista 
ongelmia ja kokonaisvaltainen käsitys kiinteistön elinkaaresta.

Millaista on energia-asiantuntijan työ?

Energia-asiantuntija työskentelee asiakkaiden kiinteistöjen 
energiatehokkuuteen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvien tehtävien 
parissa. Tehtävänkuva on monipuolinen sisältäen mm. kohteiden 
sertifiointiprosesseissa tietojen keräämistä ja raportoimista, 
kohdekatselmuksia sekä energiatehokkuus- ja vastuullisuusraportointia.

Energia-asiantuntija seuraa päivittäin asiakkaan kohteiden 
energiankulutusta. Hän myös suunnittelee erilaisia toimenpiteitä 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Osa näistä voi olla käyttöteknisiä 
toimenpiteitä ja osa pitkällä tähtäimellä tehtäviä toimenpiteitä.

Energia-asiantuntijan työ ei käy tylsäksi ja siinä oppii jatkuvasti uutta. Rettalla 
pääsee kehittämään osaamistaan laaja-alaisesti kiinteistöalan ammattilaisten 

kanssa. Oman yksikön ohella tukena toimii koko  
organisaation ammatillinen asiantuntemus. Energia-
asiantuntija työskentelee tiiviissä yhteistyössä niin 
kiinteistöpäälliköiden kuin muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Energia-asiantuntijalta vaaditaan itsenäistä otetta työhön, proaktiivisuutta, 
kokonaisuuksien hallintaa, sujuvaa suomen ja englannin kielitaitoa sekä 
asiakaslähtöisyyttä. Työtä helpottaa erilaisten kiinteistöjen tuntemus, 
energiansäästöpotentiaalin tunnistaminen, energiansäästölaskujen vahva 
hallinta ja taloteknisten järjestelmien sekä prosessien ymmärrys.

Energiankäyttö tulee tulevaisuudessa mullistumaan. Tässä 
työssä pääsee nyt vaikuttamaan merkittävästi siihen, että 
päästöjä saadaan pienennettyä ja saa olla mukana luomassa 
kiinteistösektorille ympäristövastuullisempaa tulevaisuutta. 

Millaista on arviointiasiantuntijan työ? 

Arviointi- ja konsultointitiimi (ARKO) tekee arvioita kaikista kiinteistötyypeistä. 
Tyypillisimpiä arvioitavia kohteita ovat toimitilakohteet, kokonaiset 
asuinkerrostalot sekä erityiskiinteistöt. ARKO:n asiakkaita ovat 
esimerkiksi rahastot, kiinteistösijoitusyhtiöt, institutionaaliset sijoittajat 
sekä kaupungit. Arvioinnin lisäksi ARKO tekee erilaisia konsultointeja 
kiinteistöjen arvoihin liittyen. Kiinteistöarviossa kohteen markkina-arvo 
määritetään useimmiten kauppa- tai tuottoarvomenetelmän avulla.
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Aloittelevan arviointiasiantuntijan tehtävät ovat ensin avustavia töitä, 
kuten arviokirjapohjien, kauppahintahakujen ja erilaisten arvioitsijoita 
tukevien selvitysten tekeminen. Kun kokemusta kertyy, työtehtäviin kuuluu 
kertaluonteisiin transaktioihin ja säännöllisiin portfolioarviointeihin liittyvien 
arviointien tekeminen asiakkaille. 

Monet arviointiasiantuntijoina työskentelevistä ovat koulutukseltaan 
kiinteistötalouden diplomi-insinöörejä tai kauppatieteiden maistereita. 

Millaista on kiinteistönvälittäjän työ?

Välittäjän työ on ihmisten kohtaamista, missä onnistumiset palkitsevat 
niin asiakasta kuin välittäjää. Välittäjä auttaa usein elämän suurimman 
investointipäätöksen toteuttamisessa. Työ on vastuullista ja itsenäistä. Se 
ei ole osa-aikatyötä, vaan aikataulullisesti vaihtelevaa ja kokonaisvaltaista. 
Työ vaatii laaja-alaista osaamista ja kouluttautumista. Kiinteistönvälittäjän 
työ on itsensä haastamista; se on todellinen elämäntapa-ammatti.

Päivät pitävät sisällään asuntoesittelyitä, sähköposteja, useita tunteja 
puhelinneuvotteluita, tarjousneuvotteluita, uusien kohteiden hankintaa, 
asiapapereiden laadintaa, kuntokartoituksia, kosteusmittauksia, 
kuvauksien järjestelyä, palavereita niin asiakkaiden kuin kollegoiden 
kanssa, arviolausuntojen pohdintaa ja puhtaaksi kirjoittamista, 
kohteiden kirjaamista järjestelmiin, asiakaspalvelua sekä myös 
vaikeidenkin tilanteiden sovittelua ja ratkaisujen löytämistä.

Nimikettä kiinteistönvälittäjä tai lyhennystä LKV (= laillistettu 
kiinteistönvälittäjä) saa käyttää vain henkilö, joka on suorittanut 
LKV-kokeen. Sitä ennen nimike on myyntineuvottelija. 

Hyvä välittäjä on ihmisistä kiinnostunut, sosiaalinen ja hyvä asiakaspalvelija. 
Haasteista nauttiva, painetta hallitseva ja tilannetajuinen välittäjä pärjää alalla. 
Itsensä kehittämisen into ja tuloshakuisuus vievät uralla eteenpäin. Hyvä 
välittäjä tarvitsee myös empatiakykyä, sillä asunnonvaihto on tunneasia. 

Soveltuva koulutustausta alalle on esim. kaupallinen koulutus. 
Monet alalla toimivat ovat suorittaneet myös kiinteistönvälitykseen 
suunnatun liiketoiminnan ammattitutkinnon (KiLAT).

HYVÄ VÄLITTÄJÄ on kuunteleva,  
aito, rehellinenja tekee sen minkä lupaa.  

Tässä työssä pitää tykätä ihmisistä ja olla 
valmis kovaan työntekoon. On myöskin 
hyväksyttävä se, ettei ole koskaan valmis. 
Parasta välittäjäntyössä onkin sen  
laaja-alaisuus ja vaihtelevuus: yksikään 
työpäivä ei ole samanlainen.” 

Kirsti Vilhunen, Huoneistokeskus
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Millaista on vuokravälittäjän työ?

Vuokravälittäjän tehtävät koostuvat ennen vuokrasopimusta 
edeltäviin tehtäviin, vuokrasopimuksen solmimiseen liittyviin tehtäviin 
sekä vuokrasopimuksen irtisanomiseen liittyviin tehtäviin.

Ennen vuokrasopimuksen solmimista vuokravälittäjän tehtäviin kuuluvat 
asuntojen markkinointimateriaalien laadinta ja päivittäminen, asiakkaiden 
tiedusteluihin vastaaminen, asuntohakemusten vastaanotto ja käsittely 
sekä vuokralaisarviointi (ml. luottotietojen tarkistus), asuntojen tarjoaminen 
potentiaalisille hakijoille sekä asuntoesittelyjen järjestäminen.

Vuokrasopimusta solmittaessa välittäjän tehtäviin kuuluvat mm. 
vuokrasopimukseen liittyvät neuvottelut asiakkaan kanssa, sopimuksen 
laatiminen ja sen läpikäynti ja allekirjoitus asiakkaan kanssa. Lisäksi 

vuokravälittäjä sopii avainten luovutuksesta. Vuokravälittäjä hoitaa myös 
vuokrasopimusten irtisanomisen vastaanottoa sekä käsittelyä.

Asiakaspalvelu ja yhteydenpito isännöitsijöiden, asuntotarkastajien, 
huoltoyhtiöiden ja useiden muiden tahojen kanssa on oleellisessa 
osassa vuokravälittäjän työnkuvaa. Tyypillisesti työpäivään sisältyy lisäksi 
asuntoesittelyjä, joiden aikatauluista sovitaan omien ja asiakkaiden menojen 
mukaan. Vuokravälittäjän toimenkuva on laaja. Joustavuus ja kyky organisoida 
omaa aikataulua ja työtä ovatkin vuokravälittäjän työssä tarvittavia taitoja. 
Koska työssä neuvotellaan paljon, hyvät neuvottelutaidot ovat tarpeen. 

Vuokravälittäjän koulutustausta voi olla monelta eri alalta. Taustalla voi olla 
kaupallisia, viestinnän, markkinoinnin tai juridiikan opintoja. Kiinteistöalan 
tuntemus ja työkokemus ovat eduksi vuokravälittäjän tehtävässä. Henkilöllä 
voi olla työkokemusta kiinteistöalalta esimerkiksi sihteerin tehtävistä.

Millaista on työ talouspalvelukeskuksessa?

Rettalla työskentelee iso joukko taloushallinnon ammattilaisia 
– mm. kirjanpitäjiä, vuokravalvojia ja controllereita – talouspalvelu-
keskuksissamme Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, 
Jyväskylässä, Kemissä, Kuusamossa, Seinäjoella ja Tampereella.

Taloushallintopalvelujemme asiakkaina on noin 6 000 asunto-
osakeyhtiötä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, kiinteistöosakeyhtiötä 
ja omistajaorganisaatiota. Palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki 

ASUNTOVUOKRAUKSESSA  
parasta on vapaus; pidän siitä, että saan  

itse luoda omat aikatauluni. Välillä tehdään 
pidempää ja välillä lyhyempää päivää, 
tilanteen mukaan. Jokainen päivä on 
erilainen ja mielenkiintoisia haasteita täynnä.  
Tässä työssä pääsee tapaamaan paljon  
erilaisia ihmisiä.”  

Simo Sompajoki, Retta Management
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mukana kehittämässä asiakkaan taloutta oman aktiivisen roolinsa kautta. 
Työtehtäviin kuuluvat nimettyjen kiinteistöalan yhtiöiden raportointi sekä näiden 
yhtiöiden tilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja viranomaisraportoinnista 
vastaaminen. Controllerin tehtävässä on hyvä olla aiempaa kokemusta 
ulkoisesta laskennasta tasi tilintarkastajana toimimisesta. Tehtävä edellyttää 
itsenäistä, aktiivista ja analyyttistä työskentelyotetta sekä yhteistyökykyä. 

taloushallinnon palvelut osto-, vuokra- sekä vastikereskontra- ja 
myyntireskontrapalveluista tilinpäätöksiin ja johdon raportointiin.

KIRJANPITÄJÄ vastaa asunto-osakeyhtiön tulojen, menojen, varojen 
ja velkojen seurannasta. Hän työskentelee kirjanpitoon, laskutukseen 
ja reskontrien hoitoon liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat 
esimerkiksi lainojen hoitaminen ja taloyhtiön tilinpäätöksen laatiminen. 
Työssä tarvitaan taloushallinnon osaamista, numerotarkkuutta, 
huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja 
sekä luottamuksellisuutta. Lisäksi työhön liittyvän lainsäädännön 
tuntemus ja oman alan kehityksen seuraaminen on tärkeää. Soveltuva 
koulutus on esim. laskentatoimen tradenomi tai merkonomi.

VUOKRAVALVOJA hoitaa laajasti vuokraamiseen liittyviä taloushallinnon 
tehtäviä. Vuokravalvoja lähettää vuokralaskut vuokralaisille, huolehtii 
maksuhuomautuksista ja perintään siirrosta, jos maksut eivät tule ajallaan, 
sekä pitää saldot ajantasaisina perintätoimistoon. Vuokravalvojan tehtäviin 
voi kuulua lisäksi asiakkaan ostoreskontran vastikelaskujen ja kululaskujen 
käsittely. Kuukausittaisiin tehtäviin kuuluu asiakkaalle (esimerkiksi kiinteistön 
omistajalle tai vuokranantajalle) raportointi, maksuhuomautusten lähettäminen 
sekä perintään siirrot. Vuokravalvojana työskentelevän koulutus on usein 
taloushallinnon merkonomi tai tradenomi. Taustalla voi myös olla monenlaista 
toimistoalan työkokemusta. Tärkeitä taitoja vuokravalvojalle ovat erityisesti 
tarkkuus, hyvä organisointikyky sekä halua ja kykyä tehdä yhteistyötä eri 
tahojen, yhteistyökumppaneiden ja asukkaiden kanssa.

CONTROLLER toimii asiakasvastaavana ja huolehtii asiakkaan 
raportointitarpeista ja talousasioista. Hän on asiakkaan talouspartneri ja 

KOSKA RETTA ON YKSI SUURIMMISTA 
taloushallintopalveluja tarjoavista yrityksistä 

Suomessa, pystymme tarjoamaan monipuolisesti erilaisia 
taloushallinnon tehtäviä. Meillä voi työskennellä paitsi 
kirjanpitäjänä, myös esim. osto-, vuokra-, vastikereskontra- tai 
myyntireskontrapalveluiden parissa tai vaikkapa controllerina. 
Jos siis tehtäviään haluaa vaihtaa tai rikastaa, se varmasti 
onnistuu meillä! Eikä kirjanpitäjänkään työ ole vain debetin ja 
kreditin kanssa pelaamista, sillä rutiinit hoituvat loistavien 
järjestelmien avulla. Työn tekee erityisen mielenkiintoiseksi 
asiakkaiden erilaiset raportointivaateet, 
joita loihditaan kuukausittain ja vähän 
isommin kvartaaleittain – mitä ikinä 
asiakas haluaakin. Ja koska osa 
asiakkaista on ulkomaisia, kieliäkin 
pääsee käyttämään.”

Ira Iso-Sipilä, Retta Management



12KIINTEISTÖALAN AMMATTILAISEKSI?

Retta työpaikkana – tule meille töihin!
Etsimme joukkoomme positiivisia ja innostuneita kiinteistöalasta 
kiinnostuneita henkilöitä, joille asiakaslähtöinen toimintatapa, aito 
kiinnostus kiinteistöalaa kohtaan sekä halu kehittää ja kehittyä ovat 
tärkeitä. Tarjoamme mielenkiintoisten tehtävien lisäksi henkilöstöllemme 
koulutusta ja valmennusta sekä ison konsernin urakehitysmahdollisuudet. 

Retta tarjoaa työpaikan, jossa saat kehittyä, ottaa vastuuta ja muuttaa 
kiinteistötoimialan tulevaisuutta. Työskentelemällä Rettalla pääset osaksi 
ammattitaitoista ja kehitysmyönteistä työyhteisöä, jossa jokainen saa 
olla oma itsensä. Yhdessä tekemisessä annetaan tilaa ilolle ja toistemme 
arvostukselle. Teemme työtä vastuullisesti ja suurella sydämellä. 
Valtakunnallisena yrityksenä tarjoamme vaihtelevia työtehtäviä, 
mahdollisuuden haluamallesi urapolulle sekä asiantuntevien kollegoiden tuen.

Panostamme siihen, että viihdyt meillä. Meillä on liukuva työaika  
ja etätyömahdollisuus, jotta työn ja yksityiselämän yhdistäminen  
olisi mahdollisimman jouhevaa. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla 
taukojumppia, lounas- ja virike-edun sekä kattavan työterveyshuollon.  
Koska olemme iso konserni ja teemme yhteistyötä yli liiketoimintarajojen,  
apua ja tukea on aina saatavilla osaavilta ja ammattitaitoisilta kollegoilta. 

KIINTEISTÖALA ON ERITTÄIN ISO ja merkittävä 
toimiala, joka digitalisoituu nopeasti ja tarjoaa  

näin ollen jänniä tilanteita. Työskentely Rettan kaltaisen 
palveluntarjoajan palveluksessa tarjoaa laaja-alaisen  
näkymän koko toimialalle.” 

Paavo Karlin, Retta Management

KIINTEISTÖALA ON MIELENKIINTOINEN,  
monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä toimiala.  

Alalle haluavilta odotetaan draivia,  
oma-aloitteisuutta, rohkeutta, joustavuutta, 
tiimityöskentelytaitoja ja asiakaspalvelu-
henkisyyttä. Kiinteistöalalla on laajasti erilaisia 
toimenkuvia, joissa voit haastaa itseäsi ja 
tutustua mahtaviin työkavereihin!” 

Heli Jalava, Retta Group
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www.retta.fi

Tervetuloa kiinteistöalalle!

Lähteet:

Kiinteistötyönantajat
Isännöintiliitto

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto 
Studentum.fi

https://www.studentum.fi/tietoa-tyoelamasta/tyoelamatietoa-ammattialoista/kiinteistoala-6197

