Laki yhteishallinnosta
vuokra taloissa 16.7.1990/649

Samaanvuokranmääritysyksikköönkuuluvien asukastoimi.
kuntien yhteistyöstäpäättävätasukastoimikunnatkeskenään.

Eduskunnanpäätöksenmukaisestisäädetään:

Asukastoimikunnan toimikausi ja kokoonpano

8§

1§
Yhteishallinnon tarkoitus
Vuokratalojen asukkaidenja omistajientässälaissa säädetyn yhteishallinnon tarkoituksena on antaaasukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuusomaa asumistaankoskevissa
asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoaja hoitoa.

Asukastoimikunta valitaan kulloinkin enintään kahdeksi
vuodeksi senmukaan mitä toimikauden pituudesta päätetään
asukkaiden kokouksessa. Asukkaiden kokous päättää myös
jäsentenlukumäärästäja valintatavasta.
Asukastoimikunta tai senjäsenvoidaan erottaa keskentoimikauden asukkaidenkokouksenpäätöksellä,jota on kannattanut vähintäänpuolet äänioikeutetuista.
9§

Asukastoimikunnan päätöksenteko

2§

Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan niihin vuokrataloihin, jotka ovat
aravavuokra-asuntojenja
aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetussa laissa (1190/
1993) tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetussa laissa (604/2001) tarkoitettujen käyttÖja luovutusrajoitusten alaisia. (29.6.2001/605)
Lisäksi
tätä lakia sovelletaan
soveltuvin
asuntokantaan,
jos omistaja niin päättää.

osin

muuhun

3 § (29.6.2001/605)
Asukkaiden kokous
Vuokranmääritystä varten muodostetun vuokranmääritysyksikön talon tai talojen asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttävät tämän lain mukaista päätösvaltaansa asukkaiden

kokouksessa.
4§
Asukkaiden kokouksenkoolle kutsuminen
Asukkaiden kokous on kutsuttavakoolle vähintäänkerran
kalenterivuodessakäsittelemääntässälaissa tarkoitettuja asioita.
Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta
tai, jos sitä ei ole, omistaja. Kokous on myös viipymättä kutsuttavakoolle käsittelemääntässälaissatarkoitettua asiaa,jos
sitä vähintään yksi kymmenesosaäänioikeutetuistailmoittamaansaasiaa varten vaatii.
Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen
huoneistoonjaettava1laja talon ilmoitustauluille asetettavalla
ilmoituksella vähintään viikkoa ennenkokousta. Kutsussa on
mainittava kokouksessakäsiteltävät asiatsekäkokouksenaika
ja paikka.

~.§

Aänioikeusja vaalikelpoisuusasukkaidenkokouksessa

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kai~i talossavakinaisesti asuvat 18vuotta täyttäneethenkilöt. Aänioikeutettuja
ovatmyös liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat siten,että
heillä on kullakin huoneistoakohdenyksi ääni. Talonomistaja
ei kuitenkaan ole äänioikeutettueikä vaalikelpoinen, vaikka
hänellä olisi välittömässähallinnassaantalon huoneisto.
Samaan toimielimeen ei saa valita useampia kuin yksi
henkilö samastahuoneistosta.
6§

Päätöksentekoasukkaidenkokouksessa
Asukkaiden
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide,
mitä enemmistö
kokouksessa
annetuista äänistä on kannattanut,
jollei asukkaiden kokous ole päättänyt, että jonkin asian osalta
päätös on tehtävä yksimielisesti,
määräenemrnistöllä
tai kaikkien äänioikeutettujen
kannattaessa sitä taikka että vaali on toimitettava
tiettyä vaalitapaa noudattaen.
Vaali voidaan päättää
toimittaa
myös erillisessä
äänestystilaisuudessa
tai postitse.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin
se
mielipide,
jota puheenjohtaja
ilmoittaa
kannattavansa.
7§

Asukastoimikunta
Asukkaiden
kokouksella
on oikeus valita asukastoimikunta tai useampia asukastoimikuntia.
Jos kokous valitsee useampia asukastoimikuntia,
tulee sen määrätä niiden toimialueista.

~ EditaPublishingOy

Asukastoimikunnan päätökseksitulee se mielipide, mitä
enemmistö kokouksessa annetuista äänistä on kannattanut.
Äänten mennessätasanratkaiseevaalissaarpa ja muulloin se
mielipide, jota puheenjohtajailmoittaa kannattavansa.

10§
Asukastoimikunnan tehtävät
Asukastoimikunnan
tehtävänä
on:
1) osallistuavalmisteluun,neuvotellaja antaalausunto
vuokranmääritysyksikköön
kuuluvientalojentalousarvioesityksestä
sekävuokranmääritysesityksestä;
2) tehdäesityksiäja neuvotellavuosittaintalousarvioon
sisällytettävistäkorjaustoimenpiteistä;
3) osallistuavalmisteluun,neuvotellaja antaalausunto
pitkänajankorjaussuunnitelmista;
4) osallistuavalmisteluun,neuvotellaja antaalausunto
pitkänajanrahoitussuunnitelmista;
5) tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä;

6) valvoa asukkaidenja muiden huoneistojenhaltijoiden yhteiseenlukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteidensuorittamista;
7) päättääjärjestyssääntöjen
sisällöstä;
8) edistääasumiseenliittyvien erimielisyyksienratkaisemistaja tarvittaessatoimia sovittelijanahäiriötapauksissa;
9) päättääyhteistenautopaikkojen,saunojen,pesutupienja vastaavientilojen vuokraus-ja jakamisperiaatteistaja valvoa niidennoudattamista;
10) päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja
vastaavien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja muiden
vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestämisestä;

11)päättäätoimikunnanpäätettäväksisiirretystä asiasta
tai toimeenpannasentehtäväksiannettuasiaedellyttäen,että asukastoimikuntaon valmis ottamaansen
vastaan;sekä
12)tehdä esitys, neuvotellaja antaa lausunto muista
vuokranmääritysyksikköön
kuuluviataloja koskevista asioista.
11 §
Tiedonsaantioikeusja tiedottamisvelvollisuus
Asukkaiden kokouksella tai asukastoimikunnalla on oikeus saadaomistajalta tai tämänedustajalta tämän lain mukaisten oikeuksien käyttämiseentarpeelliset vuokranmääritysyksikköä koskevat tiedot. Tiedot on annettava tilintarkastajan
varmentamana,jos asukkaiden kokous tai asukastoimikunta
ne sellaisenapyytää. Jos tietojen oikeellisuutta ei voida varmentaa,on tilintarkastajan todettavatämä.
Omistajan tulee myös tiedottaa vuokranmääritysyksikön
asukkailleja muille huoneistojenhaltijoille vuokranmääritysyksikköä koskevista sellaisista asioista,joilla voi olla merkitystä heille tai tässä laissa tarkoitetuilIe toimielimille tämän
lain mukaisten oikeuksienkäyttämiseksi.
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12 §
Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa
toimielimessä
Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampiavuokranmääritysyksiköitä,asukkaidenkokouksilla on oikeus nimetä ehdokkaita:
1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistöosakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai
useampaatässälaissa tarkoitettua taloa, hallitukseen;
2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omistajayhteisön
tai -säätiön, jonka tarkoituksena on omistaaja hallita
yhtä tai useampaatässä laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vastaavaan toirnielirneen taikka, jos
vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion
valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pääosin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön muulle
toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä
3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on
pääosin muu kuin tässä laissa tarkoitetun yhden tai
useamman talon omistaminen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmisteluaja täytäntöönpanoa koskevat asiat.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdokkaista on siinä
tarkoitettuun hallitukseen,sitä vastaavaantai muuhun toimielimeen valittavatoimielintä täytettäessävähintään yksi jäsen,
jos jäseniä valitaan enintäänneljä,ja vähintään kaksi jäsentä,
jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.
Jos 1 momentin 3 kohdassatarkoitettua toimielintä ei ole,
on henkilön, jonka tehtäviin tässälaissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoatai talousarvion valmisteluaja täytäntöönpanoakoskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat
yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten
kanssa.

13 §
Kunnan välittömässäomistuksessaolevatvuokrataiot
Kunnan välittömässäomistuksessaolevan tässälaissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion
valmisteluaja täytäntöönpanoakoskevatasiaton hoidettavayhteistyössätässälaissatarkoitettujenyhteishallintoelintenkanssa.

14§
Asukkaiden oikeusvalvoa vuokratalon taloudenja
hallinnon hoitoa
Asukkaiden
kokouksella
on oikeus valita valvoja
seuraamaan ja tarkastamaan
vuokranmääritysyksikön
talouden ja
hallinnon
hoitoa. Asukkaiden
kokouksen
valitsemalla
valvojalla on sama oikeus saada tietoja vuokranmääritysyksikön
taloudesta ja hallinnosta,
mitä on voimassa vuokratalon
omistavan yhteisön tai säätiön tilintarkastajasta.
Valvojan
toimikausi
on sama kuin yhteisön tai säätiön tilintarkastajan
toimikausi.
Valvojan
on annettava kertomuksensa
tehtävänsä
suorittamisesta asukkaiden kokoukselle.
Kertomus
on annettava tiedoksi
myös omistajalle.
Valvojan
salassapitovelvollisuudesta
ja vahingonkorvausvastuusta
on voimassa mitä yhteisön tai säätiön
tilintarkastajan
salassapitovelvollisuudesta
usvastuusta on säädetty.

ja vahingonkorva-

Milloin
asukkaiden
kokous tai asukastoimikunta
on valinnut vuokratalon
omistavan yhteisön tai säätiön tilintarkastajan
tai tilintarkastaja
on valittu asukkaiden
kokouksen
tai asukastoimikunnan
ehdottamista
henkilöistä,
hoitaa tämä tilintarkastaja myös edellä 1 momentissa
mainitut valvojan
tehtävät,
jollei omistajan suostumuksella
ole valittu myös valvojaa.

15§
Vaihtoehtoisettoimintamuodot
Asukkaidenkokous voi päättää,että toistaiseksi tai seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta asukastoimikuntaa,vaan sille
kuuluvat tehtäväthoitaa asukkaidenkokous, omistajayhteisön
tai -säätiön hallitus tai 12 §:ssä mainittu vastaava toimielin
taikka asukastoimikunnansijaan valittava luottamushenkilö.
Voidaan myös päättää,että asukastoimikunta tai luottamushenkilö hoitaa vain osan tämän lain mukaan asukastoimikunnalle kuuluvista tehtävistä.

16§
Yhteistyöelin

Jos omistajalla on eri vuokranmääritysyksikköihin kuuluvia taloja, voidaanasettaamyös omistajanja asukastoimikuntien välinen yhteistyöelin käsittelemäänomistajan koko asuntokantaa koskevia tässä laissa tarkoitettuja yhteishallintoon
liittyviä asioita.
Yhteistyöelimen asettamisestapäättääomistaja kuultuaan
asukastoimikuntia tai, jos asukastoimikuntaaei jossain vuokranmääritysyksikössäole, asukkaidenkokousta.
Yhteistyöelin voi antaasuosituksiaja ohjeita yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa,jos yhteistyöelimelle ei kuulu
päätösvaltaasiassa.

17§
Yhteistyöelimenpäätöksenteko

Jos yhteistyöelimenpäätöksenteostaei ole toisin säädetty,
yhteistyöelimen päätökseksitulee se mielipide, mitä ..enemmistö kokouksessaannetuistaäänistäon kannattanut. Aänten
mennessätasanratkaiseevaalissaarpaja muulloin se mielipide,jota puheenjohtajailmoittaa kannattavansa.

18§
Omistajalle asetetunvelvoitteenlaiminlyönti
Jos omistaja tai hänenedustajansalaiminlyö hänelle tässä
laissa asetetuntehtävän,voi lääninhallitus asettaa määräajan,
jonka kuluessa omistajan tai hänen edustajansa on tehtävä
suoritettava. Tehtävän suorittamista asetetussamääräajassa
lääninhallitus voi tehostaaasettamallauhkasakon.Jos on kyse
tässälaissa tarkoitetun kokouksenkoolle kutsumisen laiminlyömisestä, lääninhallitus voi myös oikeuttaa jonkun asukkaistakutsumaankokouksenkoolle käsittelemääntässälaissa
tarkoitettua asiaa.
Ennen 1 momentissatarkoitetun määräyksenantamistaon
omistajalle tai hänen edustajalleenvarattava tilaisuus tulla
kuulluksi asiassa.Päätösuhkasakonasettamisestaon annettava tiedoksi haasteentiedoksiantamisestasäädetyssäjärjestyk-

sessä.
19§

Tarkemmatsäännökset
Tarkempiasäännöksiätämän lain täytäntöönpanostaja soveltamisestaannetaantarvittaessaasetuksella.

20 § (31.1.2003/85)
Yleinen ohjaus
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiätässälaissa tarkoitetun yhteistoiminnanjärjestärnisestäsekä muista tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissätarkoitetuista tehtävistäja niiden suorittamisesta. Valtion asuntorahastollekuuluu yleinen ohjaus, ja se voi
antaaohjeita tässälaissa tarkoitetuissaasioissa.

21 §
Voimaantulo

Jos yhteisöllä
tai säätiöllä on useita vuokranmääritysyksiköitä ja asukkaiden
kokoukset
tai asukastoimikunnat
ovat valinneet yhteisön
tai säätiön tilintarkastajan
tai tilintarkastaja
on valittu
asukkaiden
kokousten
tai asukastoimikuntien
ehdottamista
henkilöistä,
hoitaa tämä tilintarkastaja
1 momentissa tarkoitetut
valvojan
tehtävät kaikkien
vuokranmääritysyksiköiden
osalta, jollei omistajan suostumuksella
ole valittu

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991. Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa lainoitettuun 2 §:ssä tarkoitettuun vuokrataloon.
Vuokranmääritysyksikköön
kuuluvien talojen omistajan
tulee viimeistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta kutsua
asukkaiden kokous koolle päättämään tämän lain mukaisen
toiminnan aloittamisesta.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täy-

myös valvojaa

täntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

tai useampia
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valvojia.
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