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Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ympäristöministeriölle

LAUSUNTO YHTEISHALLINTOLAIN UUDISTUKSESTA

Helsingin kaupungin asunnot Oy (jäljempänä Heka) kiittää mahdollisuudesta saada lausua 
yhteishallintolain uudistuksesta.

Lausunnonantajasta

Heka on Suomen suurin asuntoja omistava yhtiö. Omistamme n. 51 300 asuntoa, jotka kaikki 
sijaitsevat Helsingissä ja jotka kaikki ovat ns. ARA-vuokra-asuntoja. 

Hekalla on varmasti Suomen mittavin oma vuokralaisdemokratiajärjestelmänsä, joka perustuu 
yhteishallintolakiin, mutta jossa on myös monia sen ulkopuolelle ulottuvia piirteitä. Asukkaiden 
omina eliminä Hekan lähes jokaisessa 500 vuokranmääritysyksikössä on asukastoimikunta (Hekassa 
talotoimikunta), 21 alueellista vuokralaistoimikuntaa sekä asukkaiden ylimpänä elimenä 
vuokralaisneuvottelukunta. Lisäksi meillä on jo pitkään ollut käytäntönä, että valitsemme aina 
asukasedustajan mukaan kaikkiin peruskorjaushankkeisiin. 

Vuokranantajan ja asukkaiden yhteistyöeliminä meillä on viisi alueellista yhteistyöelintä sekä yksi 
koko yhtiötason yhteistyöelin. Lisäksi Hekan hallituksessa on kaksi asukkaiden nimeämää hallituksen 
jäsentä.        
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Yleistä

Hekan mielestä yhteishallintolaki on luonut toimivan pohjan asukasdemokratialle sekä asukkaiden ja 
vuokranantajan yhteistyölle. Kuitenkin, koska laki on laadittu sellaiseen vuokra-asuntojen 
omistamisen toimintaympäristöön, jossa jokainen vuokratalokohde oli oma kiinteistöyhtiönsä, on 
hyvä, että lakia nyt muutetaan.  

Pidämme hyvänä sitä, että yhteishallintolaki on säilytetty puitelakina, joka mahdollistaa eri 
toimijoille omien järjestelmien kehittämisen lain pohjalta.

Kannatamme yhteistyöelimen roolin korostamista ja sen roolin pitämistä neuvoa-antavana ja 
keskustelevana elimenä. Yhteisötason asiat tulee käsitellä yhteistyöelimessä. Yhteistyöelin ei voi olla 
päättävä elin.

Mielestämme yhteishallintolaissa tulisi korostaa asukastoimikunnan roolia ja tehtäviä 
asumisviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantajana. Nyt laissa ei ole asiasta mitään mainintaa. Kun 
kaikkien alan toimijoiden yhteisenä tavoitteena olisi saada asukastoimintaan mukaan uusia ja 
nuoriakin asukkaita, ei kannattaisi enää ottaa lakiin vanhasta yhteishallintolaista peräisin olevaa 
pitkää luetteloa asukastoimikunnan osallistumisoikeuksista; juuri tuo tehtäväluettelo on ollut 
omiaan karkottamaan muunlaisesta asukastoiminnasta kiinnostuneet.

Sähköisten toimintatapojen mahdollistaminen on mielestämme hyvä asia.

2 § Soveltamisala   

Pidämme hyvänä sitä, että laki antaa mahdollisuuden poiketa sen soveltamisesta 
erityisryhmäkohteissa

3 § Vuokrataloyhteisön toimintatavat asumiseen liittyvissä asioissa

Asukkaiden ei mielestämme tarvitse päästä vaikuttamaan ja osallistumaan vuokrataloyhteisön 
strategian muodostamiseen; vuokrataloyhteisö voi tietenkin halutessaan osallistaa asukkaita omaan 
strategiaprosessiinsa haluamallaan tavalla. Yhteisön strategiasta päättäminen kuuluu yhtiön 
ylimmälle johdolle, yleensä hallitukselle, ja se, miten asukkaita halutaan osallistaa yhteisön 
strategiaprosessiin, tulee jättää yhteisön itse päätettäväksi.

Pidämme hyvänä sitä, että lakiin otetaan asukkaiden edustajalle mahdollisuus osallistua 
peruskorjaushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, mikä on ollut Hekassa käytäntönä jo pitkään. 
Kuitenkaan tässä yhteydessä ei tule puhua suunnittelun ja toteutuksen valvonnasta, vaan pelkästä 



Lausuntopalvelu.fi 3/35

osallistumisesta suunnitteluun ja toteutukseen. Rakennushankkeissa on jo YSEn mukaiset valvojat, 
eikä ole syytä tuoda epäselvyyttä vallitsevaan valvontakäytäntöön. Asukkaiden edustajan tulisi olla 
ko. vuokranmääritysyksikön asukas.

4 § Yhteydenpito

Pykälässä esitetään, että omistajan tulee eritellä päätöksenteossaan, miten asukkaiden näkemys on 
otettu huomioon. Pidämme tätä turhana ja joissakin tapauksissa täysin mahdottomana tehtävänä.

Pykälässä esitetään myös, että vuokrataloyhteisön tulee nimetä henkilö, joka toimii asukkaiden 
yhteyshenkilönä yhteishallintoon liittyvissä asioissa. Pidämme tätä hyvänä vaatimuksena. Lisäksi 
pidämme välttämättömänä, että myös vuokrataloyhteisö saa tietoonsa yhteisössä toimivien 
asukasaktiivien yhteystiedot. Näiden yhteystietojen tulee olla myös vuokranmääritysyksikön muiden 
asukkaiden saatavilla, jotta asukkaat osaavat ottaa yhteyttä valittuihin luottamushenkilöihin. Esim. 
sellaisia henkilöitä, joilla on turvakielto tai jotka eivät muuten halua luovuttaa yhteystietojaan 
muiden asukkaiden tai vuokranantajan saataville, ei tule valita yhteishallointolain mukaisiin 
luottamustehtäviin. 

5 § Asukkaiden kokous ja sen koolle kutsuminen 

Pykälän mukaan vuokrataloyhteisön tulee aina kutsua koolle asukkaiden kokous. Nykyisen lain 
mukaan sen kutsuu koolle asukastoimikunta, tai jos sitä ei ole tai jos asukastoimikunta ei hoida 
kutsutehtäväänsä, kutsuu sen koolle omistaja (vuoktatloyhteisö). Mielestämme tämä nykyisen lain 
mukainen toimintamalli on varsin toimiva ja tarkoituksenmukainen emmekä pidä muutosta 
perusteltuna.

Laissa tulee määrätä, että samassa vuokranmääritysyksikössä ei voida pitää eri taloissa omia 
asukkaiden kokouksia ja että yhdessä vuokranmääritysyksikössä saa olla vain yksi asukastoimikunta. 

Pidämme hyvänä, että lain perusteluissa huomioidaan mahdollisuus hybridi- ja verkkokokousten 
järjestämiseen. Olemme kuitenkin huolissamme perustelujen kohdasta, jonka mukaan 
vuokrataloyhteisön tulee tarjota välineitä sähköiseen työskentelyyn, sillä perusteluissa ei ole 
mitenkään avattu sitä, mitä sähköisillä välineillä tarkoitetaan. Vuokrataloyhteisön ei voi edellyttää 
hankkivan kaikille asukastoimijoille omia esim. tietokoneita, Office-paketteja ja IT-tukea, mutta esim. 
sähköisiä palvelualustoja asukkaiden käyttöön voitaisiin tarjota. Perusteluja on tältä osin 
täsmennettävä.

6 § Asukastoimikunta   

Laissa tulee määritellä asukastoimikunnan keskeinen tehtävä eli toiminnallaan lisätä 
asumisviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

7 § Asukastoimikunnan osallistumisoikeudet   
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Emme pidä hyvänä pykälän otsikon termiä ”osallistumisoikeudet”, kun tehtäväluettelossa on 
mukana esim. oikeus tehdä päätöksiä.        

Pykälään on nyt listattu lähes entisessä muodossaan kaikki nykyisen lain mukaiset 
asukastoimikunnan tehtävät. Tämä listaus on byrokraattisuudessaan ja vanhanaikaisuudessaan 
omiaan karkottamaan uudet asukkaat pois asukastoiminnasta. Osa tehtävistä on lisäksi 
nykykäytäntöjen ja suurten yhtiökokonaisuuksien vuoksi täysin mahdottomia toteuttaa, esim. 
jokaisen asukastoimikunnan osallistuminen talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen 
valmisteluun – emme ymmärrä, miten se voitaisiin käytännössä toteuttaa. Jos tällä tarkoitetaan 
lähinnä lausunnon antamista talousarvioesityksestä ja vuokranmääritysesityksestä, pitäisi se sanoa 
juuri siten.

Mielestämme asukastoimikunnan keskeisin ja vaikuttavin tehtävä on oikeus tehdä esityksiä 
talousarvioon sisällytettävistä korjauksista sekä pitkän ajan korjaussuunnitelmasta. On hyvä, että 
tämä kohta vanhasta laista esitetään otettavaksi myös uuteen lakiin.   

Huoltotoiminnan ja isännöinnin järjestäminen sen sijaan ovat yhteisötasolla ratkaistavia asioita, ja 
niiden käsitteleminen tulee olla yhteistyöelimen tehtävänä.

Pykälän kohdassa 4 asukastoimikunnan tehtäväksi ehdotetaan hoito-, huolto- ja 
korjaustoimenpiteiden suorittamisen valvontaa. Erityisesti korjaustoimenpiteiden osalta 
rakennushankkeissa on yleensä YSEn mukainen valvoja, jonka vuoksi, epäselvyyksien välttämiseksi, 
asukastoimikunnalla ei pidä olla tällaista valvontatehtävää. Kun 3 §:ssä peruskorjaushankkeiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen ehdotetaan jo asukasedustajan valitsemista, ei tällaista 
asukastoimikunnan mukanaoloa enää tarvita. Hoito- ja huoltotoimenpiteiden seuranta ja puutteista 
palautteen antaminen vuokrataloyhteisölle kuuluu sen sijaan itsestään selvästi asukastoimikunnan 
tehtäviin.

Asukastoimikunta ei saa päättää järjestyssäännön sisällöstä. Vuokrataloyhteisöllä tulee olla yksi 
yhteinen järjestyssääntö, jonka tulee olla voimassa saman sisältöisenä saman omistajan omistamissa 
kaikissa vuokranmääritysyksiköissä. Hekassa nyt ehdotettu malli voisi johtaa yli 500 erilaiseen 
järjestyssääntöön. Käytännössä tällä hetkellä ainakin kaikissa suuremmissa kunnallisissa 
vuokrataloyhteisöissä on yhteisökohtaiset järjestyssäännöt, sillä muu toimintamalli ei 
yksinkertaisesti ole mahdollinen. Järjestyssäännön tulee olla läpinäkyvästi kaikkia asukkaita 
tasapuolisesti kohteleva eikä saman vuokrataloyhteisön asukkaita voi kohdella tässä suhteessa 
epätasa-arvoisesti.    

Vuokrataloyhteisö, käytännössä isännöitsijät, valvoo järjestyssäännön noudattamista ja 
ääritapauksissa järjestyssäännön noudattamatta jättäminen voi johtaa vuokrasuhteen päättymiseen. 
Ei voi olla niin, että isännöitsijöiden tulisi tuntea esim. omalla vastuullaan olevien useiden 
vuokranmääritysyksiköiden erilaiset järjestyssäännöt ja valvoa niiden noudattamista. 
Järjestyssäännön sisällöstä tulee keskustella ja neuvotella yhteistyöelimessä.         

Järjestyssäännön sijaan kannatamme sitä, että asukastoimikunta voi omassa 
vuokranmääritysyksikössään tehdä sellaisia omia, kohdekohtaisia sääntöjä ja/tai käytänteitä, jotka 
eivät ole ristiriidassa yhteisön järjestyssäännön tai lainsäädännön kanssa, kuten esim. määräykset 
pesutuvan tai tuuletusparvekkeiden käyttöajoista. Näiden kohdekohtaisten ”omien” sääntöjen 
noudattamisen valvonnan ja niihin liittyvien erimielisyyksien käsittelyn tulee kuulua 
asukastoimikunnalle.
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Koska monissa ainakin suuremmissa vuokrataloyhteisöissä autopaikkojen, saunavuorojen ja 
pesutupien varaukset tehdään keskitetysti ja usein digitaalisesti, on niiden jakoperusteiden oltava 
samanlaiset koko yhtiössä eli päätökset niistä tulee tehdä yhteisötasolla. Niistä keskustelemisen ja 
neuvottelemisen tulee kuulua yhteistyöelimen tehtäviin, ei asukastoimikunnalle.

Asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaiseminen ja asumishäiriöiden sovitteleminen ovat vaativia, 
erityistä ammattitaitoa ja osaamista vaativia tehtäviä, joiden hoitaminen kuuluu koulutetuille 
asumisneuvojilla ja sovittelijoille, ei asukatoimikunnille.

Pidämme hyvänä, että asukastoimikunta saisi edelleen päättää asukastilojen, kuten kerhohuoneiden 
ja kuntosalien käytöstä, ja on hyvä, että lakiesitykseen on otettu lisäys, jonka mukaan tätä oikeutta 
ei ole silloin, kun on kyse useamman vuokranmääritysyksikön käytössä olevista yhteisistä tiloista. 
Tähän kohtaan tule kuitenkin vielä lisätä ne ainakin Helsingissä yleiset tilanteet, joissa tilat ovat 
yhteiset ei pelkästään toisten vuokranmääritysyksiköiden kanssa, vaan esim. asumisoikeustalon tai 
asunto-osakeyhtiötalon kanssa. Eli päätösvaltaa tulisi olla vain silloin, kun kyseinen asukastila 
palvelee yksistään sen vuokranmääritysyksikön asukkaita.

8 § Yhteistyöelin

Pidämme hyvänä yhteistyöelimen roolin selkeyttämistä ja sitä, että yhteistyöelin on selkeästi 
keskusteleva ja neuvotteleva, neuvoa-antava elin. Päätösvallan tulee kuulua vuokrataloyhteisölle.  

9 § Yhteistyöelimen osallistumisoikeudet

Yhteistyöelimen ei tule osallistua erilaisten sopimusten kilpailutusperiaatteiden laatimiseen tai 
kilpailutusten valmisteluun; kilpailuttaminen on korkeaa erityisosaamista vaativa tehtävä, ja sen 
periaatteista päättämisen ja koko valmistelun tulee pysyä yksistään vuokrataloyhteisön käsissä. Sen 
sijaan kannatamme sitä, että vuokrataloyhteisön edustaja yhteistyöelimessä informoisi 
asukasedustajia tulevista kilpailutuksista ja antaisi heille mahdollisuuden esittää toiveitaan 
kilpailutuksissa huomioitavaksi.

Vuokratalojen luovutusta, purkamista, tai rajoituksista vapauttamista koskevat asiat eivät kuulu 
asukkaille eikä niistä ole yleensä syytä tai niistä ei edes voida kertoa etukäteen asukkaille; tämä 
kohta tulee poistaa yhteistyöelimen tehtävistä.

10 § Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä   

On hyvä, että lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhteistyöelin tai vastaava muu elin voisi 
vaalilla valita lopulliset ehdokkaat asukkaiden kokousten esittämistä ehdokkaista (tämä on ollut 
Hekassa käytäntönä tähänkin asti, mutta ko. käytäntö on nykyisen lain vastainen).

On myös hyvä, että ehdotetaan, että lopullisia ehdokkaita on oltava riittävä määrä, jotta 
vuokrataloyhteisön omistaja voi tehdä aidon valinnan ehdotettujen ehdokkaiden välillä 
(perusteluissa on tältä osin virhe, kun siellä mainitaan, että vuokrataloyhteisö valitsisi ehdokkaista 
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hallitusjäsenet; valinnan tekee osakeyhtiölain mukaan vuokrataloyhteisön omistaja, ei itse 
vuokrataloyhteisö).

11 § Asukkaiden oikeus valvoa vuokratalon ja vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa

Mielestämme on hyvä, että lakiin kirjataan asukkaille oikeus valita vuokrataloyhteisökohtainen yksi 
talouden ja hallinnon valvoja. 

Emme kuitenkaan pidä enää hyvänä sitä, että jokaisella vuokranmääritysyksiköllä olisi lisäksi oma 
valvojansa, jolla olisi oikeus saada kaikki ko. vuokranmääritysyksikön tiedot. Nykyään lähes kaikki 
tieto on vuokrataloyhteisötason tietoa eikä vuokranmääritysyksikkökohtaisia sopimuksia enää ole. 
Tietojen antaminen vuokranmääritysyksikkökohtaisesti on siten usein paitsi 
epätarkoituksenmukaista niin myös mahdotonta. Vuokranmääritysyksikkökohtaisista valvojista tulee 
luopua. 

Mielestämme kenelläkään asukkaiden edustajalla talouden ja hallinnon valvojana ei saa olla samoja 
oikeuksia kuin tilintarkastajalla. Esim. jos vastoin ehdotustamme edelleen jatkettaisiin 
vuokranmääritysyksikkökohtaisten valvojien järjestelmää, ei heille tule antaa tilintarkastajien 
oikeuksia. Hekassa, jossa on hieman yli 500 vuokranmääritysyksikköä, meidän tulisi antaa yli 500:lle 
maallikkotilintarkastajalle tilintarkastajan oikeudet ja pääsy esim. henkilökuntamme palkkatietoihin 
ja muihinkin tietosuoja- ja liikesalaisuusmielessä luottamuksellisiin tietoihin.            

12 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Lisäys, jonka mukaan yhteishallinnon luottamustehtävään valitun tulee olla luottamustehtävässä 
toimiessaan yhteisön asukas, on hyvä, mutta riittämätön. Tuon em. vaatimuksen tulisi kohdistua 
vain yhteisön hallitukseen valittuun henkilöön (ja varajäseneen). Lisäksi tulee edellyttää, että 
yhteishallinnon muuhun luottamustehtävään valitun tulee luottamustehtävässä toimiessaan olla 
asukas siinä vuokranmääritysyksikössä, josta hän on tullut valituksi. Siten asukas, joka muuttaa 
toiseen vuokranmääritysyksikköön, joutuisi luopumaan luottamustehtävästään 
asukastoimikunnassa. Sama koskisi esim. peruskorjaustilanteita, kun asukkaat muuttavat 
väistöasuntoihin, ehkä vaiheittainkin. Näissä tilanteissa on usein ollut epäselvää, voiko muualla 
asuva asukas olla sen ”entisen” vuokranmääritys-yksikkönsä asukastoimikunnan jäsen. Tilanne on 
hyvä selkeyttää.

13 § Päätöksenteko     

Pidämme hyvänä, että yhteishallinnon toimielin tai sen jäsen voidaan jatkossa erottaa kyseisen 
toimielimen valinneen toimielimen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään puolet kokouksessa 
läsnä olevista tai edustetuista äänioikeutetuista. Voimassa oleva laki edellyttää äänten enemmistöä 
kaikista äänioikeutetuista, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että, tällaisia erottamispäätöksiä ei ole 
pystytty tekemään.

14 § Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus  



Lausuntopalvelu.fi 7/35

Suurin osa tiedoista on nykyään sellaisia, että ne eivät ole  vuokranmääritysyksikkökohtaisia, vaan 
ovat yhteisötason tietoja, jolloin niiden toimittaminen yksittäisille asukastoimikunnille ei voi olla 
tarkoituksenmukaista.

Pidämme vaatimusta tietojen antamisesta tilintarkastajan oikeaksi varmentamina liioiteltuna. 

15 § Valvonta, uhkasakkomenettely ja muutoksenhaku

Mielestämme on hyvä, että lain valvonta annetaan ARAlle, missä on paras asiantuntemus 
yhteishallintolain asioihin

Uhkasakon asettamista emme pidä tarkoituksenmukaisena, sillä ARA-vuokrataloyhteisöillä on 
harvoin sellaisia omakustannusvuokranmäärityksen ulkopuolisia varoja, joilla uhkasakkoja voitaisiin 
maksaa. 

16 § Voimaantulo 

Ehdotettu voimaantuloaika 1.1.2023 on liian aikainen. Tällä aikataululla vuokrataloyhteisöille ja 
asukkaille ei jää riittävästi aikaa perehtyä uuteen lakiin. Muutos vaatii myös sekä henkilökunnan että 
asukastoimijoiden kouluttamista ja esim. uusien yhteisökohtaisten menettelysääntöjen ja 
tietojärjestelmien muuttamista uuden lain mukaisiksi. Ehdotamme, että laki tulisi voimaan vasta 
1.1.2024.

Helsingissä 11.3.2022

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Jaana Närö

toimitusjohtaja

Närö Jaana
Helsingin kaupungin asunnot Oy - Jaana Närö
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Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Lausunto

10.03.2022

Asia:  VN/325/2021-YM-33

Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lausunto yhteishallintolain uudistamisesta

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry kiittää mahdollisuudesta lausua yhteishallintolain uudistamisen 
lakiluonnoksesta.

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen valtakunnallinen edunvalvonta- ja 
yhteistyöjärjestö. SOA:n jäseninä on 22 opiskelija-asuntoyhteisöä sekä opiskelijajärjestöt Suomen 
ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK. Jäseninä olevat opiskelija-
asuntoyhteisöt toimivat tärkeimmillä opiskelupaikkakunnilla ja ne omistavat yhteensä noin 45 000 
vuokra-asuntoa, joista valtaosa on rakennettu valtion tuella. Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat 
yleishyödyllisiä yhteisöjä, joko säätiöitä, kaupunkien omistamia yhtiöitä, ylioppilaskuntia tai 
yhdistyksiä. Ne eivät jaa osinkoa tai muuta etuutta perustajilleen tai omistajilleen. SOA:n 
jäsenyhteisöjen tavoitteena on tarjota opiskelijoiden toiveita ja tarpeita vastaavia asuntoja 
kohtuulliseen hintaan.

Yhteishallintolain uudistaminen on tarpeen: vanha laki ei palvelu muuttuneita tarpeita

SOA pitää yhteishallintolain uudistamista erittäin tarpeellisena. Nykyinen laki on monella tapaa 
jäänyt ajastaan jälkeen ja eikä siten tue toimivan yhteishallinnon syntyä – pahimmillaan jopa 
hankaloittaa sitä. Yhteishallintolaki on syntynyt aikana, jolloin kokoustaminen oli luontevin tapa 
jakaa tietoa ja kerätä näkemyksiä, postiluukut ja ilmoitustaulut tehokas viestintäväline ja 
yhteishallinnossa käsiteltävät asiat päätettävissä talotasolla. Tämä kaikki on muuttunut. Digitaaliset 
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alustat mahdollistavat laajan joukon osallistamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Uudet 
viestintävälineet mahdollistavat ketterän tiedottamisen. Samalla yhteishallinnon asioista yhä 
useampi on siirtynyt päätettäväksi talotasolta yhtiötasolle ja yhteisöjen koko on kasvanut. On siis 
korkea aika uudistaa yhteishallintolaki.

Lakiluonnoksen peruslinjaukset ovat SOAn näkemyksen mukaan hyviä: määritetään tämän päivän 
tarpeita vastaava asukasdemokratian vähimmäistaso, säilytetään puitelain luonne ja 
mahdollistetaan riittävä jousto, karsitaan liian yksityiskohtaista sääntelyä ja edistetään 
kustannustehokkaita sähköisiä toimintatapoja. SOA myös kiittää linjausta erilaisten yhteisöjen 
tarpeiden huomioimisesta.

Lakiluonnos ei kaikilta osin noudata sille asetettuja periaatteita. Toimielinten ja niiden roolien 
määrittäminen lain tasolla sementoi kokoustamisen ja määräajaksi nimetyt toimielimet 
yhteishallinnon toteutustavaksi nykyaikaisten aikaan ja paikkaan sitomattomien osallistumistapojen 
sijaan. Puitelain luonteeseen sopisi paremmin määritellä asukkaille tietyt osallistumisen 
vähimmäisoikeudet ja mahdollistaa asukkaille erilainen järjestäytyminen näiden oikeuksien 
toteuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Myöskään toimielinten tehtävien varsin yksityiskohtainen määrittely ei tunnu vastaavan 
lakiuudistukselle asetettuja periaatteita yksityiskohtaisesta sääntelystä luopumisesta. Esimerkiksi 
tehtävissä määritellään erikseen, missä asioissa asukastoimikunnalla on oikeus tehdä esityksiä; eikö 
asukkailla ylipäänsä tulisi olla oikeus tehdä esityksiä asumiseensa liittyvissä asioissa ja 
vuokrataloyhteisöllä velvoite niihin vastata (esitetyn lain 4 §)?

 

SOA tiedostaa, että vuokrataloyhteisöjen asukkailla on erilaiset valmiudet ottaa käyttöön 
nykyaikaisia digitaalisia osallistumisen välineitä ja siksi yhtäläisten osallistumismahdollisuuksien 
turvaamiseksi määräaikaiset toimielimet ja kokoustaminen on valittu yhteishallinnon toteuttamisen 
lähtökohdaksi – pienin yhteinen nimittäjä. SOA kuitenkin huomauttaa, että digitaidot yleistyvät 
väestössä nopeasti. Jos nyt laadittava uudistettu yhteishallintolaki on voimassa ja päivittämättä yhtä 
pitkään kuin edeltäjänsä, riittävät digitaaliset valmiudet ennättävät arkipäiväistyä kaikissa 
ikäryhmissä. Sen sijaan kielellisten valmiuksien eritasoisuus saattaa muuttua isommaksi 
osallistumisen esteeksi. Jos uudistetussa laissa yhteishallinnon pohjana on edelleen 1980-luvulta 
juontuva määräaikaisten toimielinten ja kokoustamisen malli, lain päivittäminen osallistumisen 
tapojen kehittyessä muodostuu vaikeammaksi. 

SOA ymmärtää myös, että lakiin on haluttu sisällyttää konkreettisia esimerkkejä asukastoimikunnan 
ja yhteistyöelinten tehtävistä sekä yksityiskohtia elinten menettelytavoista. Näin laki toimittaa myös 
neuvontaroolissa. Samalla se kuitenkin rajaa yhteishallinnon yksityiskohtien toteutustapoja, minkä 
voi nähdä vastakkaisena tavoitteelle vähimmäistason määrittävästä puitelaista. 
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Lakiluonnokseen kirjattu tapa toteuttaa yhteishallintoa ei opiskelijoiden kohdalla ratko nykyisen 
yhteishallintolain ongelmia. Edellä mainituista syistä SOA pitää erittäin tärkeänä, että lakiin kirjataan 
riittävät mahdollisuudet poiketa laissa säädetystä yhteishallinnon toteutustavasta silloin, kun se on 
tarkoituksenmukaista lain tavoitteiden toteutumisen kannalta. 

Opiskelijat erityisryhmänä – poikkeamisoikeus perusteltu erityisryhmien asuntojen kohdalla

Opiskelija-asuminen on yhteishallintolain toteuttamisen kannalta selkeä erityisryhmä ja SOA pitää 
perusteltuna, että lain soveltamisesta voidaan poiketa erityisryhmien kohdalla.

SOA teetti asukasdemokratiaa ja -toimintaa sekä yhteishallintoa käsitelleen asukaskyselyn syksyllä 
2020. Kyselyyn vastasi 2633 opiskelija-asuntojen asukasta. Kyselyn tulokset osoittivat selvästi, ettei 
nykymuotoinen yhteishallinto palvelu opiskelija-asuntojen asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla. 
Jopa 80 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole osallistunut asukastoimintaan. Yleisin osallistumisen 
muoto oli osallistuminen asukastoimikunnan kokoukseen (16%). Vain kahdeksan prosenttia 
vastanneista oli osallistunut asukkaiden kokoukseen. Monesti asukastoimikuntia jää perustamatta 
kiinnostuksen puutteen takia ja yhteisön hallituksen asukasedustajaa saattaa olla valitsemassa vain 
kourallinen asukkaita tuhansista. Asukasdemokratia ei voi toteutua aidosti ilman aktiivista 
osallistumista. 

Opiskelija-asunnoissa asutaan tyypillisesti vain lyhyt aika. Keskimääräinen asumisaika asuntoa 
kohden on 1,6 vuotta. Lyhyt asumisaika vaikuttaa yhteishallinnon toteuttamiseen monella tapaa. Jos 
yhteishallintoa toteutetaan etupäässä määräajaksi nimettyjen toimielinten kautta, iso osa opiskelija-
asuntojen asukkaista rajautuu käytännössä ulkopuolelle, jos muuttoajankohta ei osu yksiin 
toimielinten valintakokousten kanssa. Toisaalta moni joutuu jättämään tehtävän määräaikaisessa 
toimielimessä kesken poismuuton takia. Ongelma koskee erityisesti talotason toimielimiä, sillä moni 
opiskelija-asuntojen asukas asuu saman opiskelija-asuntoyhteisön asunnoissa pidempään, vaikka 
vaihtaakin asunto useamman kerran sinä aikana.

 

Mahdollisuus osallistua suurempien muutosten, kuten perusparannusten, suunnitteluun tai 
isännöinnin ja huollon kilpailutuksiin on erittäin perusteltu silloin, kun keskimääräinen asumisaika on 
pitkä: asukkaat pääsevät vaikuttamaan omaan asumiseensa. Opiskelijoilla tämä ei useimmiten 
toteudu. Usein opiskelija on ennättänyt muuttaa toisaalle ennen kuin korjaushanke on ehtinyt 
suunnittelun ja toteutuksen jälkeen valmistua. On perusteltua, että asukkaat voivat halutessaan 
toivoa ja saada korjausten tai muiden muutosten yhteydessä laatutasoa parantavia mutta 
kustannustasoa nostavia ratkaisuja, jos itse ovat valmiita maksamaan lisän vuokrissaan. Opiskelija-
asunnoissa asiaa olisi tarkasteltava tulevien asukkaiden toiveiden kannalta. Lyhyt keskimääräinen 
asumisaika vaikuttaa myös osallistumismotivaatioon. Aktiivinen osallistuminen edellyttää 
kiinnostusta edistää tulevien opiskelijoiden asumisoloja, vaikkei itse ehtisikään nauttia kehityksen 
hedelmistä.
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Historiansa takia monissa opiskelija-asuntoyhteisöissä opiskelijat ovat keskeisessä roolissa yhteisön 
päätöksenteossa muutenkin kuin yhteishallintolain määrittämällä tavalla. Esimerkiksi 
opiskelijajärjestöt saattavat nimittää yhteisön hallituksesta osan, enemmistön tai jopa koko 
hallinnon. Opiskelija-asuntoyhteisöjen kohdalla on tärkeä huomioida, että opiskelijoiden toiveet 
tulevat huomioiduiksi muitakin kuin yhteishallintolain määrittämiä vaikuttamis- ja 
osallistumiskanavia pitkin.

Opiskelu on hektinen elämänvaihe ja opiskelijoiden vapaa-ajasta käydään kovaa kilpaa. SOAn 
teettämässä asukaskyselyssä 44 prosenttia ilmoitti ajanpuutteen syyksi sille, ettei ole osallistunut 
asukastoimintaan. Jotta asukkaat osallistuisivat yhteishallintoon nykyistä aktiivisemmin, 
osallistumisen kynnyksen tulisi olla huomattavasti matalampi. SOAn teettämässä asukaskyselyssä 
vain 17 prosenttia oli kiinnostunut sitoutumisesta määräajaksi säännölliseen toimintaan ja 83 
prosenttia piti itselle mieluisampana satunnaista osallistumista.

  

Opiskelijoilla on hyvä valmiudet digitaalisten välineiden käyttöön. Opiskelijoiden joukossa digitaaliset 
käytännöt eivät muodostu osallistumisen esteeksi, sillä opiskelu itsessään edellyttää niiden käyttöä. 
Siksi opiskelija-asuntoyhteisöissä yhteishallinto tulisi voida toteuttaa ensisijaisesti digitaalisia 
välineitä ja niiden mahdollistamia toimintatapoja hyödyntäen.

 

Edellä mainituista perusteista johtuen on epätodennäköistä, että opiskelijoiden 
osallistumisaktiivuutta saataisiin kasvatettua niillä yhteishallinnon rakenteilla, joita lakiluonnoksessa 
esitetään. Erityispiirteidensä takia opiskelija-asumista varten tulisi kehittää opiskelijoiden 
osallistumistavoista ja tarpeista lähtevä yhteishallinnon toteutustapa. SOA kannattaa 
lakiluonnokseen sisällytettyä mahdollisuutta poiketa yhteishallintolaissa säädetystä erityisryhmien 
asumisessa ja pitää sitä opiskelija-asumisen kannalta erittäin tärkeänä. Poikkeamismahdollisuuden 
turvin opiskelija-asuminen voi myös toimia yhteishallinnon kokeilulaboratoriona, jossa kehitettäviä 
moderneja osallistumisen tapoja voidaan asteittain ottaa käyttöön muissa vuokrataloyhteisöissä.

Opiskelija-asuntojen rakentamista on ennen erityisryhmien investointiavustusta tuettu omapääoma-
avustuksella. Osalla opiskelija-asuntoyhteisöistä on myös nuorisoasuntoja ja yhteishallinnon 
toteuttamisessa nuorisoasumista koskevat osin samat haasteet kuin opiskelija-asumistakin. SOA 
pitää tärkeänä, ettei poikkeamismahdollisuutta ole rajattu vain erityisryhmien 
investointiavustuksella tuettuihin asuntokohteisiin vaan että se on sidottu investointiavustuslaissa 
määritettyihin erityisryhmiin. 

Erityisryhmien poikkeamisoikeuden soveltamista täsmennettävä
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SOA kiittää mahdollisuutta poiketa yhteishallintolain soveltamisesta erityisryhmille tarkoitetuissa 
asumisessa, mutta huomauttaa, että poikkeamismahdollisuus jättää huomattavan laajan 
tulkintavallan lain soveltamista valvovalle ja siinä neuvovalle viranomaiselle. Lain yksityiskohtaisiin 
perusteluihin kirjatut esimerkit tulevat siksi muodostamaan keskeisen ohjenuoran käytännön 
soveltamiselle. Lakiesityksen yksityiskohtaisten perusteluiden on annettava riittävä selkänoja 
erityisryhmien poikkeuksen soveltamiselle.  

Lakiluonnoksessa on mainittu muun muassa hallituksen asukasjäsenehdokkaan valitseminen 
sähköisellä äänestyksellä sekä sähköinen asukasraati ja muut matalan kynnyksen osallistumistavat. 
Nämä ovat erittäin perusteltuja. SOAn teettämässä asukaskyselyssä 86 prosenttia piti sähköisiä 
äänestyksiä ajankohtaisista aiheista mielekkäänä tapana vaikuttaa asumiseensa ja 61 prosenttia 
toivoi asukkaiden sähköistä keskustelualustaa.

Lakiluonnoksen yksityiskohtaiset perustelut eivät sen sijaan ota kantaa siihen, missä määrin näillä 
voidaan korvata muita yhteishallintolain määrittämiä mutta heikosti toimivia osallistumisen 
muotoja. Kuten lakiluonnoksessa todetaan, epätarkoituksenmukaiset toteutustavat sitovat turhaan 
opiskelija-asuntoyhteisöjen resursseja, jotka voitaisiin muuten käyttää parempien 
osallistumismahdollisuuksien toteuttamiseen. Siksi SOA pitää tärkeänä, että poikkeamismahdollisuus 
pitää nimenomaisesti sisällään myös oikeuden olla toteuttamatta niitä yhteishallintolain määrittämiä 
toimintatapoja, jotka eivät opiskelijoiden tapauksessa ole tarkoituksenmukaisia.

SOAn teettämän asukaskyselyn perusteella vain pieni osa opiskelijoista haluaa sitoutua toimintaan 
määräajaksi ja enemmistöä (61%) kiinnostaa asukastoiminta ja -yhteisö enemmän kuin 
asukasdemokratia ja vaikuttaminen (39%).  Käytäntö on osoittanut, ettei aktiiveja välttämättä riitä 
jokaisessa vuokranmääritysyksikössä riittävästi, jotta asukastoiminta voisi nojata 
vuokranmääritysyksikkökohtaisiin asukastoimikuntiin ja näitä yhdistävään yhteistyöelimeen. 
Yhtäältä vaikuttamiseen ja asukasdemokratiaan painottuva toiminta voi karsia asukasyhteisön 
kehittämisestä kiinnostuneita yhteishallinnon parista. Toisaalta sähköisistä osallistumistavoista ja 
asukasäänestyksistä riippumatta tarvitaan vaikuttamisesta kiinnostuneita aktiivisia asukkaita 
koordinoimaan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikuttamisessa tulisi taata edustavuus, kun 
taas asukastoiminnan järjestämisessä olisi luontevaa, että kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. 

Opiskelija-asumisen kannalta voisi olla perusteltua keskittää vaikuttaminen yhdelle tasolle ja 
toisaalta mahdollistaa asukastoimikuntien perustaminen ja niihin liittyminen mahdollisimman 
ketterästi. Tällöin vaikuttaminen tapahtuisi opiskelija-asuntoyhteisön tasolla, mutta 
läheisyysperiaatetta ja mahdollisuutta vaikuttaa oman vuokranmääritysyksikön asioihin voitaisiin 
tukea sähköisillä ratkaisuilla. Tämä edellyttäisi lakiluonnoksessa mainittujen esimerkkien lisäksi 
mahdollisuutta poiketa siitä, mitä luonnoksessa esitetään asukkaiden kokouksesta, 
asukastoimikunnista ja yhteistyöelimestä sekä näille säädetyistä tehtävistä. Lakiluonnoksen 2 § 
mahdollistaa tämän, jolloin asia jäisi viime kädessä neuvovan ja valvovan viranomaisen ratkottavaksi, 
ellei lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa oteta asiaan selvää kantaa.
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SOA esittää, että lakiesityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin sisällytetään huomio, että opiskelija-
asumisessa on mahdollisuus poiketa siitä, mitä asukastoimikuntien ja yhteistyöelimen nimeämisestä 
sekä tehtävistä on säädetty, kunhan asukkaiden osallistumismahdollisuudet on turvattu muulla 
mielekkäällä tavalla.

Sen lisäksi, että laki ei saa rajata pois mielekkäitä toteutusmuotoja ja poikkeuksen soveltamiseen 
tarvitaan valvoville viranhaltijoille riittävä selkänoja, tarvitaan myös hyvien käytäntöjen kehittämistä 
ja jakamista. SOA esittää, että opiskelija-asuntoyhteisöt, opiskelijajärjestöt ja ARA valmistelevat 
yhdessä ohjeen yhteishallinnosta opiskelija-asumisessa.

Esimerkki yhteishallinnon mahdollisesta toteutustavasta opiskelija-asumisessa

• Vuosittain järjestetään asukkaiden kokous, joka nimittää yhteistyöelintä vastaavan kaikkia 
asukkaita edustavan toimikunnan. Kokous voidaan järjestää myös kokonaan sähköisesti tai korvata 
esimerkiksi avoimella ehdokasasettelulla ja määräajan auki olevilla sähköisillä äänestyksillä, jotta 
mahdollisimman monella asukkaalla on mahdollisuus osallistua. 

• Asukkaiden osallistumisen organisoinnissa päävastuu on yhteistyöelimellä, joka kerää 
asukkaiden näkemyksiä esimerkiksi kaikille asukkaille tai tietyn kohteen asukkaille suunnatuilla 
äänestyksillä ja muodostaa kannan näiden perusteella. Elin vastaa niin yhteistyöelimellä kuin 
asukastoimikunnalle säädetyistä tehtävistä, ellei päätä delegoida vastuuta joiltain osin 
asukastoimikunnille.

• Asukastoimikunnat ovat rullaavia. Niihin on mahdollista liittyä ilmoituksella missä vaiheessa 
vuotta tahansa. Toimikuntien puheenjohtajat nimittää asukkaiden kokous tai jos kokouksessa ei 
ilmoittaudu kiinnostuneita tai puheenjohtaja muuttaa pois kesken kauden, yhteistyöelin voi nimittää 
tehtävään hakeneen puheenjohtajaksi.

• Asukastoimikuntien pääpaino on asukastoiminnassa, mutta halutessaan voivat ottaa kantaa 
vuokranmääritysyksikön asioihin.

• Hallituksen asukasedustajaehdokkaat valitaan avoimella ehdokasasettelulla ja sähköisellä 
äänestyksellä.  

Uhkasakko ja valvonta

Lakiluonnoksessa esitetään, että nykyisen neuvontaroolinsa lisäksi ARA myös valvoo 
yhteishallintolain toteuttamista. ARAlle esitetään oikeutta määrätä uhkasakko, jos laissa 
vuokrataloyhteisö toimii lain vastaisesti tai laiminlyö velvoitteitaan. SOA huomauttaa, että 
lakiluonnos jättää valvovalle ja neuvovalle viranomaiselle huomattavaa tulkintavaltaa siinä, miten 
yhteishallintolakia sovelletaan erityisryhmien asumisessa. Näin ollen samalle taholle kasautuu valta 
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päättää, mikä on hyväksyttävä tapa toteuttaa yhteishallintoa erityisryhmäkohteissa, valta valvoa 
tämän toteutumista ja valta asettaa uhkasakko vaatimusten tehostamiseksi. Tämän takia SOA pitää 
erityisen tärkeänä, että lain yksityiskohtaisiin perusteluihin kirjataan riittävän selkeästi ja esimerkein 
höystettynä se, missä määrin yhteishallintolaissa säädetystä on mahdollista poiketa 
erityisryhmäkohteissa.

 

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n puolesta,

Lauri Lehtoruusu

Toiminnanjohtaja

Lehtoruusu Lauri
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
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Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr

Lausunto

08.03.2022

Asia:  VN/325/2021-YM-33

Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Yhteishallintolain muutos

Yleistä

Ympäristöministeriön työmäärä viime aikaisten ja tulevien lakimuutosten osalta on ollut merkittävän 
kuormittava. Yhteishallintolain muutoksen tuominen käsittelyyn on arvostettavaa. Lakiehdotukseen 
on tehty paljon tarkennuksia, jotka ovat nykylaissa vanhentuneita toimintatapoja (lääninhallitus, 
tilintarkastajavaatimukset, kokousaineiston jakaminen yms.) Kuitenkin lain sisältöä ei ole muutettu 
riittävästi vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:llä on 10:300 opiskelija-asuntoa pääkaupunkiseudulla. 
Hoasilla on noin 19.000 asukasta. Hoasilla on hyvä näkemys useiden tutkimusten kautta etenkin 
nuorten opiskelijoiden asumisesta ja toiveista.

Ohessa näkökulmia Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n osalta (Hoas).

Osallistumisikärajan muuttamisella ei ole vaikutusta

Osallistumis- ja äänestämisikärajan laskemisella 15-vuoteen savutetaan tuskin tuloksia. Pitäisi 
huomioida nykyisen nuoren sukupolven erityistekijät. Z-sukupolvi on äärimmäisen analyyttinen, 
muuttunut edellisen (Y) sukupolven digiosaajasta vahvaksi digiriippuvaiseksi, laajempia 
ulottuvuuksia ajattelevaksi (globaalisuus, ekologisuus yms.), mutta samalla paljon 
kärsimättömämmäksi kuin edellinen sukupolvi. 
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Yhteishallintomallin perusrakenteen säilyttämisenä nykymuotoisena ei tule todellisuudessa 
lisäämään 15-vuotiaden kiinnostusta osallistua asukashallintoon. Ikärajan muutosta enemmän 
vaikuttaa toimintamallin houkuttelevuus.

Laki pohjautuu vahvasti kokousajatteluun

Tarpeet ja odotukset yhteishallintolakia kohtaat tulevan vahvasti muuttumaan uuden sukupolven 
astuessa vahvemmin remmiin. Todennäköisesti lain päivittämisen tarve tulee esille ennakoitua 
nopeammin. Lainsäädännössä kannattaisi sallia kaikilla tasoilla enemmän joustavuutta.

Vanhan yhteistoimintalain runkoajatus pohjautuu vahvasti kokouspohjaiseen käytäntöön. Tämä oli 
perusteltua 1990 -luvulla, kun kokoukset olivat paras tiedon jakamispaikka ja näkökulmien 
kuulemisen kannalta. Digitaalisuutta ei ollut.

Yhteishallintoa on vaivannut osallistumisen vähyys etenkin nuoremmassa väestössä. Voimassa 
olevan yhteishallintolain 10 §:ssä on esimerkiksi määritelty asukastoimikunnan rooli. Uudessa laissa 
on myös edelleen asukkaiden kokous (5 §), asukastoimikunta (6 §) ja yhteistyöelin (8 §, 9 §). Muilta 
rakenteellisilta osilta asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä on säilytetty 
lähes vastaavanlaisena. Säilyttämällä nykyinen rakenne varmistetaan, että nuorten kiinnostus ei tule 
kasvamaan, päinvastoin.

Hallintomalli ei kasvata nuorten osallistumista yhteishallintolain mukaiseen toimintaan. Malli on 
äärimmäisen jäykkä, joustamaton ja ei edusta tämän päivän tarpeita. Etenkin nuorten opiskelijoiden 
asumisaika on noin 1,5 vuotta (Hoasilla). Asukkaita ei saada yhteistoimintaan lain kirjaimella, vaan 
joustavilla ja houkuttelevilla toimintatavoilla.

Lainsäädännön haasteena on raskas ja kallis hallintomalli

Lain taustaselvityksen mukaisesti yhteishallinnossa keskiössä eivät ole rakenteet, vaan rakenteiden 
tulisi palvella yhteisössä toimivaa yhteishallintoa.

Yhteishallintolaissa pitäisi huomioida myös kustannusnäkökulma. Raskas hallintorakenne on omiaan 
lisäämään kustannuksia ja sitomaan henkilöstöresursseja. Laajan kiinteistökannan kokousten 
vetäminen käytännössä ilta-aikaa vaatii resursseja.
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Lainsäädännössä voitaisiin huomioida tehostamismahdollisuuksia esimerkiksi yhdistämällä 
kohdekohtaisesta tarkastelusta kaupunginosakohtaiseen tarkasteluun.  Tällöin voisi tulla kyseeseen 
esimerkiksi maantieteellisesti rajattu alue. 

Erityisryhmille esitetään enemmän joustavuutta

Lain soveltamisalaan ehdotetaan poikkeusta erityisryhmäkohteille, joiden asukkaina on lain 
1281/2004 3 §:ssä tarkoitettuja erityisryhmiä. Opiskelija-asuntotoimijoille annettaisiin uudessa laissa 
laajemmat mahdollisuudet soveltaa yhteishallintolain tavoitteiden saavuttamista eri keinoin. Tämä 
on tervetullut uudistus, joka parhaassa tapauksessa antaa mahdollisuuksia löytää opiskelijoiden 
kannalta toimivin ja houkuttelevin asukashallintomalli.

Koska lainsäädäntö on enemmän laadittu ns. ”minimihengessä”, tulee lakia soveltavan viraston 
tulkinnat ja joustavuus korostumaan lain todellisessa toimivuudessa. YM on lakia laativa ja ARA lakia 
soveltava osapuoli. 

Keskeistä on se, kuinka paljon ARA:lla on tässä toimintamahdollisuuksia ja päätäntävaltaa lain 
hengessä. Paljonko ARA.lla tulee mahdollisuuksia joustaa?

Muutoksena esitetään esimerkiksi, että asukastoimikuntien tehtäväkenttää voisi koostua nykyisen 
laissa säädetyn tehtävälistan sijasta yhteisöllisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvistä 
asiasta.  Keskeinen asia on joustavuuden muoto ja ulottuvuus. Esityksen mukaisesti yhteishallintolaki 
olisi räätälöitävissä erityisryhmille parhaiten sopivalla tavalla. Miten paljon laki sallii vaihtoehtoisia, 
nuorille kohdennettuja toimintamalleja, tämä jää valitettavasti epäselväksi.

Valvonta ja oheistus

Uudessa laissa ehdotettu keskitetympi valta yhteishallintolain osalta ARA:lle.  Eli ARA:lle siirtyisi 
yhteishallintolain noudattamisen valvonta nykyisen ohjaustehtävän lisäksi. Muutos on perusteltu, 
koska yhden viraston käsittelemänä asioiden kehittäminen, tulkinnat ja linjaukset selkeytyvät.

Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset
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Toiminta pitäisi jakaa kahteen kokonaisuuteen - keskeisten asioiden päättämisen ja 
yhteisöllisyyteen. Nimi kannattaisi muuttaa.

1) Nimi kannattaa muuttaa. Yhteishallintolaki on vanhahtava.

2) Päätöksenteko joko digitaalisena tai fyysisinä kokouksina yhteisökohtaisesti päätettynä. 
Päätöksentekomallia ei kannata kirjoittaa yksityiskohtaisesti lakiin, vaan antaa joustavuutta 
toimijoille hakea parhaiten asukkaita kiinnostava malli.

Nuorten osalta päätöksenteko ja asioiden tiedottaminen pitäisi olla täysin digitaalista. Tämä 
parantaa osallistumista.

Vanhemmalla polvella toiminta painottuu vielä helpommin kokoustekniikkaan. Väestö kuitenkin 
ikääntyy, ”digittomien” määrä vähenee, digitaalinen osaaminen kasvaa väestössä vuosi vuodelta

3) Painopistettä tarvitaan vahvasti yhteisöllisyyteen. 

Esimerkiksi YTHS:n mukaan opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden käyttö on lisääntynyt viimeisen 
20 vuoden aikana merkittävän paljon. Opiskelijoille ilmenee myös uupumusta, yksinäisyyttä, 
keskittymisvaikeuksia. 

Jokaisessa ikäluokassa ajan käyttö ja tiedon saanti on vahvasti muuttunut 1990 -luvulta lähtien. 
Painopistettä pitäisi laittaa enemmän yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyydellä vaikutetaan kohteiden 
houkuttelevuuteen ja sitä kautta käyttöasteeseen.

Opiskelijat eivät ole ainoa ryhmä, jolla ajankäyttö on muuttunut. Aikaa vievä lakiin kirjattu 
kokoustekniikka kannattaa poistaa, jotta saadaan paremmin löydettyä toimivimmat yhteisökohtaiset 
tavat yhteishallinnon järjestämiseen.

4) Kiinteistökantaa ohjaavien ja keskeisten asioiden päätöksenteko pitää olla vahvasti 
kiinteistöomistajalla – kiinteistöomistajailta pitää edellyttää kiinteistöstrategiaa. Kiinteistöstrategian 
pääkohdat tiedoksi asukkaille.

Nykyisessä yhteishallintolaissa painopiste on kuitenkin vahvasti kohdetasoisessa kokoustoiminnassa. 
Laajan kiinteistökannan hallinta edellyttää vahvaa ammattimaisuutta ja lain muutoksessa pitää 
turvata se, että kiinteistöomistajalla on aina kokonaisuudesta päätösvalta (perusparannukset, 
realisoinnit, kunnossapitotoimet, kumppanuusajattelu, kehitystoiminta, toimintatavat). 
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Kiinteistöstrategian suuntaviivat voi esitellä asukkaille. Ammattimaisesti laaditussa 
kiinteistöstrategiassa on kuitenkin salassa pidettäviä osa-alueita, joten yksityiskohtainen strategia ei 
voi olla yleisessä jaossa. Kaikilta kiinteistöomistajilta pitää edellyttää selkeää kiinteistökannan 
hallintaa koskevaa kiinteistöstrategiaa. Tällä turvataan kiinteistöomaisuuden pitkän aikavälin ajattelu 
ja valtion riskien pienentäminen ARA- kannassa.

Helsingissä 8.3.2021

Matti Tarhio

Toimitusjohtaja

 

Karjalainen Anu
Ympäristöministeriö

Tarhio Matti
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr - Helsingin seudun opiskelija-
asuntosäätiö sr
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Työeläkevakuuttajat TELA ry

Lausunto

07.03.2022

Asia:  VN/325/2021-YM-33

Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja ilmoitamme, että meillä ei ole lausuttavaa asiasta.

Sved Pirjo
Työeläkevakuuttajat TELA ry
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Lausunto

02.03.2022

Asia:  VN/325/2021-YM-33

Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Yhteishallintolain uudistus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokraloissa ja toteaa 
lausuntonaan seuraava.

Aluehallintovirasto yhtyy muutoksessa esitettyihin tavoitteisiin ja pitää esitystä hyvänä. 
Aluehallintoviraton pitää perusteltuna, että sille yhteishallintolaissa nykyisellään säädetyt tehtävät 
siirretään ARAlle. Asukasdemokratiaa koskevia hakemuksia on käsitelty aluehallintovirastossa viime 
vuosina noin 1-2 kappaletta. Lisäksi on käsitelty muita yhteydenottoja ja annettu neuvontaa. 
Aluehallintovirasto on käyttänyt kolmen viime vuoden aikana näihin tehtäviin vuosittain koko-
naisuudessaan noin 0,05 htv. Tähän nähden aluehallintovirastolta tehtävää voidaan pitää vähäisenä 
eikä aluehallintovirastolta vapaudu tehtävän siirron myötä resurssia. Aluehallintoviraston käsityksen 
mukaan käsittelyn maksullisuus on vaikuttanut käsiteltyjen asioiden vähäiseen määrään, ja asioita 
olisi tullut vireille enemmän, jos maksua ei olisi peritty.

Lisätietoja antaa tarvittaessa oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Lahtinen, 0295 018 533 

Johtaja 

Leena Laajala

Oikeusturvayksikön päällikkö
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Päivi Lahtinen

Lahtinen Päivi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
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Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry

Lausunto

16.02.2022

Asia:  VN/325/2021-YM-33

Yhteishallintolain uudistus

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ympäristöministeriölle

ASIA: LAUSUNTO YHTEISHALLINTOLAIN UUDISTUKSESTA

VIITE: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ DNRO VN/325/2021-YM-33

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry kiittää mahdollisuudesta 
lausua ympäristöministeriölle yhteishallintolain uudistuksesta, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa.

Lausunnonantajasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on yleishyödyllisten ja 
omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, 
palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja 
tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten 
palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 113 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä noin 305 000 vuokra- ja 
asumisoikeusasuntoa, joissa asuu noin 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. 
KOVAn jäsenet omistavat yli 80 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, 
yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 90 prosenttia 
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asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittivat vuonna 2021 yhteensä lähes 7 000 
kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja 
vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä 
vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt 
ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että 
pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Yleiset kommentit

KOVA pitää hyvänä, että esitysluonnoksessa on säilytetty yhteishallinnon luonne puitelakina. 
Lainsäädännön joustavuus mahdollistaa jatkossakin vuokrataloyhteisöissä omien ja hyväksi 
havaittujen mallien soveltamisen ja kehittämisen. Laki myös huomioi, että vuokrataloyhteisöjä on eri 
kokoisia ja niiden yhteishallinnossa on eroja siihen osallistuvien asukkaiden määrän osalta.

KOVA kannattaa yhteistyöelimen roolin korostamista ja yhteisötason asioiden käsittelyä 
yhteistyöelimessä. KOVA pitää hyvänä, että yhteistyöelimen rooli neuvoa-antavana elimenä ja 
yhteisön ja asukkaiden välisen keskustelun foorumina todetaan esitysluonnoksessa selvästi.

KOVA katsoo, että esitysluonnos on perusteluiden osalta osin puutteellinen. Lakiin esitetään 
useampia uusia säännöksiä, joiden perustelut vaativat täydentämistä.

KOVA ei pidä hyvänä sitä, ettei lakiesityksessä ole päivitetty asukastoimikunnan tehtäviä. 
Asukastoimikunnalta tulisi siirtää yhteistyöelimelle asiat, jotka vuokrataloyhteisössä käsitellään ja 
päätetään yhteisötasolla. Uudistuksessa olisi tullut päivittää laajemmin asukastoimikunnan roolia, 
jotta sen toiminta olisi yhteishallinnon ja asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisempaa. KOVAn 
mielestä asukastoimikunnan tärkein tehtävä on asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisyyden 
edistäminen, ja sen tulisi näkyä myös asukastoimikuntaa koskevissa säännöksissä.

KOVA pitää hyvänä sähköisten toimintatapojen mahdollistamista yhteishallinnossa, mutta niitä 
lukuun ottamatta uudistuksessa ei ole riittävällä tavalla pyritty lisäämään yhteishallintoon 
osallistumisen kiinnostavuutta. Yhteishallinto tarvitsee toimiakseen aktiivisia asukkaita. KOVA 
katsoo, että yksi tapa saada yhteishallintoon uusia osallistujia, on mukauttaa asukastoimikunnan 
tehtävänkuvaa sillä tavoin kuin tässä lausunnossa myöhemmin esitetään.
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KOVA kiinnittää huomiota yhteishallintoon osallistumiseen oikeutettujen piiriin. Yhteishallintolaissa 
käytetään käsitettä asukas. Yhteishallinnon luottamustehtäviin voidaan siis valita muukin kuin 
sellainen henkilö, jolla on vuokrataloyhteisön kanssa vuokrasopimus ja näin ollen sopimussuhde 
yhteisön kanssa. Ainoa edellytys asukkaan edustamiskelpoisuudelle on vasta nyt lakiin ehdotettu 
lisäys, että yhteishallinnon luottamustehtävään valitun tulee olla luottamustehtävässä toimiessaan 
yhteisön asukas. Käytännössä esimerkiksi yhdessä asuvalla pariskunnalla ei aina ole yhteistä 
vuokrasopimusta eikä vuokrataloyhteisöllä siten ole vuokrasopimusta kaikkien täysi-ikäistenkään 
asukkaiden kanssa. Vuokrataloyhteisö ei tällöin voi varmistua myöskään siitä, onko joku 
yhteishallinnon luottamustehtävään valittu edelleen yhteisön asukas.

KOVA huomauttaa, että yhteishallintolain mukaiset osallistumisoikeudet antavat asukastoimikunnan 
jäsenille, yhteistyöelimen jäsenille, asukkaiden valitsemille valvojille ja asukkaiden edustajille 
yhteisön hallituksessa erittäin laajat tiedonsaantioikeudet yhteisön asioista, joita osittain koskee 
salassapitovelvollisuus. KOVA esittää, että jatkovalmistelussa ympäristöministeriö selvittää, 
voidaanko erityisesti yhteistyöelimen jäsenten, asukkaiden valitseman valvojan ja asukkaiden 
edustajien yhteisön hallituksessa edustamiskelpoisuutta rajata vain niihin asukkaisiin, joilla 
tosiasiallisesti on sopimussuhde vuokrataloyhteisön kanssa.

2 § Soveltamisala

KOVA kannattaa säännökseen ehdotettavaa lisäystä, joka mahdollistaa yhteishallinnon 
toteuttamistapojen sopeuttamisen erityisryhmäkohteissa. Säännöksen mukaan lain soveltamisesta 
voidaan poiketa siltä osin, kun sen soveltaminen ei ole tarkoituksenmukaista asukkaiden 
osallistumismahdollisuudet ja asukasrakenteen erityispiirteet huomioon ottaen taloissa, joissa 
asukkaina on erityisryhmiä. Tällöinkin on pyrittävä erityisjärjestelyin toteuttamaan lain tarkoitusta. 
Perusteluiden mukaan, jos asukkaat pystyvät osallistumaan yhteishallintoon, sitä tulee järjestää, ja 
jos taas eivät, esimerkiksi asukkaiden kokousta vastaava tilaisuus voidaan järjestää vuosittain 
omaisille ja edunvalvojille.

Perusteluissa todetaan, että jos tilat on välivuokrattu, vuokrataloyhteisön on huolehdittava 
sopimusperusteisesti, että välivuokraaja noudattaa yhteishallintolakia. Omistaja vastaa 
yhteishallintolain noudattamisesta myös näissä tilanteissa. KOVA katsoo, että selkeyden vuoksi 
omistajan vastuu yhteishallintolain noudattamisesta myös välivuokraustilanteissa tulisi lisätä 
säännöstekstiin. KOVA esittää, että säännökseen lisätään perusteluiden kohta, jonka mukaan, jos 
tilat on välivuokrattu, vuokrataloyhteisön on huolehdittava sopimusperusteisesti, että välivuokraaja 
noudattaa yhteishallintolakia.

3 § Vuokrataloyhteisön toimintatavat asumiseen liittyvissä asioissa
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Ehdotettu säännös on uusi ja siinä säädettäisiin vuokrataloyhteisön yleisistä toimintatavoista 
asukkaita kohtaan asumiseen liittyvissä asioissa. KOVA katsoo, että säännöksen perustelut eivät 
riittävällä tavalla tarkenna säännöksen sisältöä tai anna esimerkkejä sen soveltamistavoista. 
Säännösehdotuksen mukaan asukkaille on tarjottava mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua 
vuokranantajan käytäntöjen ja strategian muodostamiseen. KOVA katsoo, että yhteisön strategiasta 
päättäminen kuuluu yhteisöjen ylimmälle johdolle, yleensä hallitukselle. Tästä syystä 
lainsäädännössä tulee jättää yhteisöjen päätettäväksi se, millä tavalla asukkaiden näkemyksiä 
halutaan kuullaan strategiaprosessissa.

Lisäksi säännösehdotuksen mukaan asukkaiden edustajalle on tarjottava mahdollisuus osallistua 
yksittäisen peruskorjaushankkeen suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan. KOVA katsoo, että tässä 
yhteydessä asukkaiden osallistumisoikeudesta ei tulisi käyttää termiä valvonta, jotta ei synny 
epäselvyyttä lakiehdotuksen 11 §:n asukkaiden valitseman valvojan tehtävien ja roolin kanssa. 
Rakennushankkeissa on myös erikseen yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaiset valvojat, joten 
asukkaiden osallistumisoikeudet on syytä pitää erillään tästä valvontakäytännöstä.

Lisäksi KOVA huomauttaa, että lakiehdotuksen mukaan kuuluu yhteistyöelimen 
osallistumisoikeuksiin osallistua perusparannusten valmisteluun. KOVA myös katsoo, että 
asukkaiden edustajan tulisi olla asukas siinä vuokranmääritysyksikössä, jota peruskorjaushanke 
koskee. KOVA esittää, että säännöstä muutetaan niin, että asukkaiden edustajalle on tarjottava 
mahdollisuus peruskorjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen seurantaan. Toissijaisesti KOVA 
vaatii, että perusteluissa olisi tarkennettava, mitä valvonnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan.

4 § Yhteydenpito

Ehdotettu säännös on uusi. KOVA esittää poistettavaksi säännöksen kohdan, jonka mukaan 
vuokrataloyhteisön on eriteltävä, miten asukkaiden näkemys on otettu huomioon päätöksenteossa. 
Vaatimukselle erittelystä ei ole esitetty mitään perusteluita.

KOVA katsoo, että asukkaiden näkemysten huomioimisen varmistamisessa tärkeintä on, että 
yhteishallinto toimii ja asukkaiden yhteishallintolain mukaiset osallistumisoikeudet toteutuvat. 
Asukkaiden näkemysten erittely yksittäisen asian päätöksenteossa voi olla lähes mahdotonta, ottaen 
huomioon, että asukkailla ja asukkaiden valitsemilla toimielimillä voi olla toistensa kanssa 
ristiriidassa olevia näkemyksiä. Edellä kuvattuun perustuen KOVA vaatii, että vaatimus erittelystä 
asukkaiden näkemyksen huomioimisesta päätöksenteossa poistetaan.

Lisäksi KOVA kiinnittää huomiota säännöksen vaatimukseen, että yhteisöllä on oltava selkeä 
järjestelmä asukkaiden palautteelle ja asukkaille on tiedotettava palautteen käsittelystä ja 
vaikutuksista. Perusteluissa ei ole selostettu mitä järjestelmällä tarkoitetaan. KOVA huomauttaa, 
että pääsääntöisesti vuokrataloyhteisöillä on jo olemassa ohjeet tai palautekanava erilaisten 
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vikailmoitusten tekemiseen, joko suoraan vuokrataloyhteisölle tai huoltoyhtiön kautta. Tällä tavalla 
pyritään siihen, että yhteydenotot asukkaiden kannalta kiireellisistä vioista ja tarvittavista 
huoltotoimenpiteistä tulevat kootusti yhden kanavan kautta. Erillisen, rinnakkaisen 
yhteydenottokanavan luominen voi aiheuttaa kiireellisten vikailmoitusten ohjautumisen väärään 
kanavaan ja viivästyttää yhteydenottoon reagoimista.

Jos asukkaat haluavat antaa palautetta muusta vuokrataloyhteisön toiminnasta kuin 
vikailmoituksesta, palautetta vuokrataloyhteisölle voidaan jo nyt antaa muita yhteydenottotapoja 
hyödyntäen, esimerkiksi sähköpostilla. KOVA katsoo, ettei olemassa olevan käytännön 
vahvistaminen lainsäädännöllä ole tarkoituksenmukaista. KOVA vaatii, että säännöksestä poistetaan 
vaatimus asukkaiden palautteiden järjestelmästä. Toissijaisesti KOVA vaatii, että perusteluihin 
lisätään maininta siitä, että vuokrataloyhteisö voi järjestää asukkaiden palautteen keräämisen 
tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Säännöksen mukaan vuokrataloyhteisön on nimettävä henkilö, joka toimii asukkaiden 
yhteyshenkilönä yhteishallintoon liittyvissä asioissa. KOVA katsoo, että myös asukastoimikunnan tai 
muun yhteishallinon toimielimen jäsenten tulisi nimetä yhteyshenkilö ja ilmoittaa yhteyshenkilön 
yhteystiedot. Asukastoiminnassa mukana olevan asukkaan yhteystietojen tulee olla talon asukkaiden 
ja vuokrataloyhteisön edustajan tiedossa. Asukkaiden mahdollisuus ottaa yhteyttä 
asukastoimikuntiin ja muihin toimielimiin on tärkeää asukkaan osallistumisoikeuksien toteutumisen 
kannalta.

5 § Asukkaiden kokous ja sen koolle kutsuminen

Ehdotetun säännöksen mukaan asukkaiden kokouksen kutsuu koolle vuokrataloyhteisö. Voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta tai jos sitä ei ole, omistaja. 
Säännökseen siis ehdotetaan merkittävää muutosta nykyisestä. Perusteluissa todetaan virheellisesti, 
että asukkaiden kokouksen koolle kutsumisesta säädettäisiin pääsääntöisesti saman sisältöisesti kuin 
voimassa olevassa laissa. Perusteluita tulee täsmentää tältä osin. KOVA katsoo, että nykyinen 
tehtävänjako, jossa vuokrataloyhteisö kutsuu kokouksen, ellei asukastoimikuntaa ole, on ollut 
toimiva ja tarkoituksenmukainen.

KOVA esittää, että lainsäädännössä mahdollistettaisiin kokouksen kutsumisen siirtäminen 
asukastoimikunnan tehtäväksi. Asukastoimikunnalla ja vuokrataloyhteisöllä tulisi olla mahdollisuus 
sopia, että asukastoimikunta kutsuu asukkaiden kokouksen koolle. Asukastoimikunnan mahdollisuus 
kutsua asukkaiden kokous koolle tukee asukkaiden aktiivisuutta ja siten edistää yhteishallintolain 
tavoitteiden toteutumista.

KOVA pitää hyvänä asiana, että perusteluissa on huomioitu mahdollisuus hybridi- ja 
verkkokokouksiin sekä erikseen todettu lain mahdollistavan sähköisen äänestämisen. KOVA 



Lausuntopalvelu.fi 28/35

kiinnittää kuitenkin huomiota perustelujen kohtaan, jonka mukaan vuokrataloyhteisön tulee tarjota 
välineitä sähköiseen työskentelyyn. Perusteluissa ei ole tarkennettu mitä sähköisillä välineillä 
tarkoitetaan.

KOVA katsoo, että vuokrataloyhteisön rooliin järjestää ja luoda puitteet yhteishallinnolle ei kuulu 
sähköisten laitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneiden, tarjoaminen yhteishallinnon toimielinten 
käyttöön. KOVA katsoo, että vuokrataloyhteisö voi korkeintaan tarjota yhteishallinnon käyttöön 
sähköisiä alustoja. KOVA vaatii, että perusteluja täydennetään niin, että sähköisillä välineillä 
tarkoitetaan esimerkiksi verkkokokoustamisen mahdollistavia alustoja, mutta ei laitteita.

KOVA esittää, että säännöksen perusteluihin lisätään mahdollisuus kutsua koolle useampien 
vuokranmääritysyksiköiden kokouksia samaan aikaan, mikäli on tiedossa, että asukasaktiivisuus 
kyseisissä vuokranmääritysyksiköiden taloissa on vähäistä. Vuokrataloyhteisöillä on vastuu 
yhteishallintolain mukaisen asukkaiden kokouksen järjestämisestä, ja kokouksiin on varattava aikaa 
ja henkilökuntaa, vaikka etukäteen saattaa olla tiedossa, että joidenkin vuokranmääritysyksiköiden 
kokouksissa ei ole vuosiin ollut lainkaan osallistujia. Siksi on epätarkoituksenmukaista, että 
vuokrataloyhteisö joutuu järjestämään asukaskokouksia myös sellaisissa vuokranmääritysyksiköissä, 
joissa ei ole aktiivista asukastoimintaa. Tällä hetkellä ARA tulkitsee voimassa olevaa 
yhteishallintolakia niin, että mikäli vuokrataloyhteisö järjestää samaan aikaan useamman 
vuokranmääritysyksikön asukaskokouksia, ne tulkitaan tiedotustilaisuuksiksi. 
Vuokranmääritysyksiköissä on suuria eroja asukkaiden aktiivisuudessa saman vuokrataloyhteisön 
sisällä.

Näistä syistä KOVA ehdottaa, että samaan paikkaan ja samaan aikaan voitaisiin kutsua koolle 
useamman vuokranmääritysyksikön asukkaiden kokouksia. Kokoukset, joissa on etukäteen 
arvioituna vain vähän osallistujia, voitaisiin siten järjestää tehokkaammin huomioiden kokousten 
järjestämisestä aiheutuva hallinnollinen työ. 

6 § Asukastoimikunta

KOVA katsoo, että asukastoimikuntaa koskevaan säännökseen tulisi lisätä määritelmä 
asukastoimikunnan tarkoituksesta. Asukastoimikunnan osallistumisoikeuksia koskevassa 
säännöksessäkään ei todeta asukastoimikunnan tärkeintä tehtävää, joka on asumisviihtyvyyden 
lisääminen. KOVA katsoo, että asukastoimikunnan tarkoitus on asumisviihtyvyyden lisääminen ja 
yhteisöllisyyden edistäminen. KOVA esittää, että asukastoimikuntaa koskevaan säännökseen lisätään 
määritelmä, jonka mukaan asukastoimikunnan tehtävänä on toimia asumisviihtyvyyden lisäämiseksi 
ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Perusteluiden mukaan mahdollisuudesta valita useampi asukastoimikunta ei ehdoteta säädettäväksi 
erikseen. KOVA pitää epätarkoituksenmukaisena valita samasta vuokranmääritysyksiköstä useampi 
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asukastoimikunta. Useamman asukastoimikunnan valitseminen aiheuttaa epäselviä tilanteita 
asumistoimikuntien osallistumisoikeuksien näkökulmasta. Miten tällaisessa tilanteessa valitaan 
esimerkiksi vuokranmääritysyksikön edustaja yhteistyöelimeen? KOVA vaatii, että mahdollisuudesta 
valita useampi asukastoimikunta samasta vuokranmääritysyksiköstä luovutaan.

7 § Asukastoimikunnan osallistumisoikeudet

Lakiluonnoksessa ehdotetut asukastoimikunnan osallistumisoikeudet vastaavat pääosin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisia asukastoimikunnan tehtäviä. KOVA on esittänyt, että 
asukastoimikunnan tehtävänkuva määriteltäisiin uudestaan. Yhteishallinto tarvitsee toimiakseen 
asukkaiden osallistumista. KOVA katsoo, ettei nykyinen tehtävälista ole omiaan kannustamaan 
asukkaita osallistumaan yhteishallintoon.

KOVAn mielestä uudistuksessa tulee siirtää yhteisötasolla jo nyt päätettävät asiat yhteistyöelimen 
käsiteltäväksi. Tästä syystä KOVA esittää säännöksen kohtia 3-6 siirrettäväksi yhteistyöelimen 
osallistumisoikeuksia koskevaan 9 §:ään. Lisäksi ehdotamme säännöksen kohtaa 7 poistettavaksi 
kokonaan.

Järjestyssääntöjen sisällöstä päättäminen ehdotetaan säilytettäväksi asukastoimikunnalla. 
Järjestyssääntöjen tulee saman omistajan eri kohteissa olla lähtökohtaisesti samat. Perustelujen 
mukaan, järjestyssäännöistä päätettäisiin luonnollisesti olemassa olevan lainsäädännön puitteissa ja 
yhdenvertaisuusvaatimukset huomioon ottaen. KOVA pitää perustelujen kohtaa erittäin tärkeänä. 
KOVA vaatii, että järjestyssääntöjen käsittely siirretään yhteistyöelimelle.

Asukastoimikunnalle ehdotetaan edelleen oikeutta päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, 
pesutupien ja vastaavien tilojen jakamisperiaatteista. Säännöstä on voimassa olevaan lakiin 
verrattuna täydennetty maininnalla, että päätöksenteko tapahtuu olemassa olevissa puitteissa. 
Perustelujen mukaan vuokraus- ja jakamisperiaatteisiin liittyy investointeja, kuten sähköisiä 
järjestelmiä, joita käytetään koko yhtiössä, ja nämä järjestelmät ja muut tarkoituksenmukaisesti ja 
välttämättömästi yhtenäiset käytänteet luovat puitteet talokohtaiselle päätöksenteolle. KOVA pitää 
perustelujen tarkennusta erittäin tärkeänä. KOVA katsoo edelleen, että myös jakamisperiaatteista 
päättäminen tulisi siirtää yhteistyöelimen käsiteltäväksi, koska erityisesti ottaen huomioon sähköiset 
järjestelmät ja yhtenäiset käytänteet, jakamisperiaatteista päättäminen tulisi tehdä yhteisötasolla. 
KOVA vaatii, että yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen 
jakamisperiaatteiden käsittely siirretään yhteistyöelimelle.

KOVA katsoo, että asukastoimikunnan rooli sovittelijana tulisi poistaa asukastoimikunnan 
osallistumisoikeuksista (kohta 7). Asumisen erimielisyyksien sovitteleminen on hankalaa myös 
ammattilaisille, joten tilanteet ovat vielä haastavampia maallikkoina toimiville asukastoimijoille. 
Mikäli sovittelutehtävää ei poisteta säännöksestä, KOVA pitää kuitenkin hyvänä, että säännökseen 
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on lisätty vaatimus siitä, että kaikkien osapuolien tulee suostua asukastoimikunnan toimimiseen 
sovittelijana.

Ehdotetun säännöksen 8) -kohdan mukaan asukastoimikunta päättää yhteisten asukastilojen 
käytöstä, ei kuitenkaan silloin, kun on kyse useamman vuokranmääritysyksikön käytössä olevista 
yhteisistä tiloista. Perusteluissa todetaan yhteisten tilojen käytöstä asukastoimikunta voisi päättää 
siinä tapauksessa, että tilat on tarkoitettu vain kyseiseen vuokranmääritysyksikköön kuuluvien 
talojen asukkaiden käyttöön. KOVA pitää ehdotettua tarkennusta erittäin hyvänä, jotta 
korttelikohtaisten tilojen käyttäminen ei ole yksittäisen asukastoimikunnan päätettävissä.

KOVA kuitenkin katsoo, että varsinainen säännösteksti on kirjoitettu epäselvästi. Yhteiset tilat voivat 
olla samassa korttelissa toimivien eri yhteisöjen asukkaiden käyttöön tarkoitettuja. Yhteisöt voivat 
olla muitakin kuin vuokrataloyhteisöjä, sillä usein korttelikohtaisissa kaavaratkaisuissa edellytetään 
useamman hallintamuodon toteuttamista kortteliin. Tällöin kyse ei ole vain useamman eri 
vuokranmääritysyksikön käyttöön tarkoitetusta yhteisestä tilasta, vaan useamman eri yhteisön 
asukkaiden käyttöön tarkoitetusta tilasta. KOVA ehdottaa, että 8) – kohta muutetaan seuraavalla 
tavalla:

8)  asukastoimikunta päättää yhteisten asukastilojen käytöstä, ei kuitenkaan silloin, kun yhteinen tila 
ei ole pelkästään kyseessä olevan vuokranmääritysyksikön käytössä;

Lisäksi asukastoimikunnan kohdan 4) mukaisiin osallistumisoikeuksiin kuuluu valvoa asukkaiden ja 
muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden 
suorittamista yhteisissä tiloissa. KOVA esittää, että säännöstä muutetaan niin, että kyse on 
seurannasta vastaavalla tavalla kuin lausunnon kohdassa 3 § on esitetty asukkaiden edustajien 
osallistumisesta peruskorjaushankkeen suunnittelun ja toteutuksen seurantaan. Toissijaisesti KOVA 
vaatii, että perusteluissa olisi tarkennettava, mitä valvonnalla tässä yhteydessä tarkoitetaan. 
Valvonnasta tulee erottaa asukkaiden valitseman valvojan tehtävä ja rooli.

8 § Yhteistyöelin

KOVA pitää hyvänä yhteistyöelimen roolin selkeyttämistä. Vuokrataloyhteisöissä yhä useammat asiat 
käsitellään yhteisötasolla, joten oikea paikka myös asukkaille vaikuttaa niihin on yhtiötasolla 
yhteistyöelimessä. KOVA katsoo, että yhteistyöelimen tulee olla neuvoa-antava elin, jonka rooli 
painottuu viestintään asukkaiden ja yhtiön välillä. Perusteluissa todetaan, että varsinainen 
päätösvalta ja vastuu päätöksistä olisi kuitenkin vuokrataloyhteisöllä, mitä KOVA pitää 
tarkoituksenmukaisena.
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9 § Yhteistyöelimen osallistumisoikeudet

Ehdotetun säännöksen mukaan yhteistyöelin osallistuu yhteisten autopaikkojen, saunojen, 
pesutupien ja vastaavien tilojen vuokrausperiaatteiden laatimiseen. KOVA kannattaa 
vuokrausperiaatteiden käsittelyn siirtämistä yhteistyöelimelle. Kuten lausunnossa on edellä 7 §:n 
kohdalla todettu, KOVA katsoo, että myös jakamisperiaatteiden käsittelyn tulisi olla yhteistyöelimen 
tehtävä.

Säännöksen 7) -kohdan mukaan yhteistyöelin osallistuu myös säännöksen 5–6 kohdassa 
tarkoitettuja sopimuksia ja toimia koskevien kilpailutusperiaatteiden laatimiseen ja kilpailutusten 
valmisteluun. KOVA katsoo, että kilpailutukset ja hankinnat ovat korostetusti vuokrataloyhtiön 
päätäntävaltaan kuuluvia asioita. Lisäksi sopimukset sisältävät salassa pidettäviä tietoja, jotka eivät 
voi kuulua muille kuin sopimusosapuolille, vuokrataloyhteisölle ja urakoitsijalle. Tästä syystä KOVA 
vaatii kohtaa poistettavaksi.

Säännöksen 8) -kohdassa ehdotetaan, että yhteistyöelin osallistuu vuokratalojen luovutusta, 
purkamista tai rajoituksista vapauttamista koskevien asioiden valmisteluun ja neuvotteluihin. 
Luovutusta, purkamista ja rajoituksista vapauttamista koskevista asioista päätetään yhteisössä ja 
näiden päätösten valmistelu kolmansien osapuolien kanssa kuuluu liikesalaisuuden piiriin. 
Yhteistyöelintä ei voida ottaa mukaan valmisteluun tai neuvotteluun, koska luovutusta, purkamista 
ja rajoituksista vapauttamista koskevat asiat eivät ole julkisia ennen kuin yhteisössä on tehty näistä 
asioista päätöksiä. Kun päätös esimerkiksi vuokratalokohteen myynnistä on tehty, yhteisö tiedottaa 
asukkaita. KOVA vaatii, että kohta poistetaan. Toissijaisesti KOVA esittää, että perusteluita 
täydennetään niin, että tarkennetaan kyse olevan osallistumisoikeudesta näissä asioissa 
päätöksenteon jälkeisten toimenpiteiden valmisteluun ja neuvotteluihin.

10 § Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä

KOVA kannattaa ehdotetun säännöksen kohtaa, jonka mukaan yhteistyöelin tai vastaava voi tai 
vaaleilla voidaan valita lopulliset ehdokkaat asukkaiden kokousten valitsemista ehdokkaista, mutta 
tällöin on lopullisia ehdokkaita oltava riittävä määrä valintaa varten. Säännös mahdollistaa 
yhteishallinnon eri tasojen hyödyntämisen asukkaiden hallituksen edustajien valinnassa. KOVA pitää 
erittäin hyvänä, että järjestelmässä säilyy joustavuus.

Pienemmissä vuokrataloyhteisöissä voi toimiva järjestely olla nykyisen lainsäädännön mukainen 
valintatapa, jossa asukkaiden kokoukset nimeävät omat ehdokkaansa. Isommissa yhteisöissä tämä 
taas voi tuottaa liian suuren määrän ehdokkaita, joista hallituksen edustajat olisi valittava satoja. 
KOVA pitää tärkeänä, että perusteluissa on huomioitu, että ehdokkaita tulisi olla riittävästi. Jotta 
omistajalla säilyy tosiasiallinen päätösvalta hallituksen jäsenten valinnassa, KOVA katsoo, että 
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asukkaiden valitsemia lopullisia ehdokkaita tulisi aina olla enemmän kuin hallituksessa on 
asukasedustajien paikkoja. KOVA esittää, että perusteluita täydennetään tältä osin.

KOVA kiinnittää huomiota siihen, että perusteluissa todetaan, että vuokrataloyhteisö valitsee 
ehdokkaista hallitusjäsenet, jotka edustavat asukkaita. KOVA huomauttaa, että osakeyhtiöissä yhtiön 
omistaja valitsee hallituksen jäsenet, ei yhtiö. Säätiöissä hallituksen valintatapa riippuu säätiön 
säännöistä. Perustelujen kohta on siis tältä osin virheellinen. KOVA vaatii, että perusteluja 
tarkennetaan tältä osin.

11 § Asukkaiden oikeus valvoa vuokratalon ja vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa

Ehdotuksessa esitetään säilytettäväksi asukkaiden mahdollisuus valita 
vuokranmääritysyksikkökohtainen talouden ja hallinnon valvoja. Sen lisäksi esitetään mahdollisuutta 
valita yhteisökohtainen valvoja. KOVA pitää tärkeänä, että valvojalla olisi riittävä ammattiosaaminen, 
jotta asukkaiden tiedonsaanti olisi turvattu ja valvonta olisi ammattimaista. Yhteisötason valvoja olisi 
perusteltu ratkaisu myös tehokkaan ja merkityksellisen valvonnan näkökulmasta, sillä useimmista 
asioista päätetään yhteisötasolla, jolloin myös asukkaiden valvonnan tulisi kohdistua asioihin 
yhteisötasolla. KOVA esittää, että yhteishallinnossa otetaan käyttöön yhteisötason valvoja ja 
luovutaan samalla vuokranmääritysyksiköiden nimeämistä valvojista.

KOVA esittää, että 11 §:n 1 ja 2 momenttia muutetaan seuraavalla tavalla:

Yhteistyöelimellä tai jos sitä ei ole, asukastoimikuntien puheenjohtajilla, on oikeus valita valvoja 
seuraamaan ja tarkastamaan vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojalla on oltava 
sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tehtävän laatuun ja 
laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Valvojan toimikausi on sama kuin yhteisön 
tilintarkastajan toimikausi. Valvojan on annettava kertomuksensa tehtävänsä suorittamisesta 
valitsijalleen. Kertomus on annettava tiedoksi myös vuokrataloyhteisölle.

Valvojalla on sama oikeus saada tietoja vuokrataloyhteisön taloudesta ja hallinnosta kuin yhteisön 
tilintarkastajalla. Valvojan salassapitovelvollisuuteen ja vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan, 
mitä yhteisön tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta ja vahingonkorvausvastuusta säädetään.

Lisäksi KOVA vaatii asukkaiden valvojan tiedonsaantioikeuksia rajattavaksi siten kuin jäljempänä 
lausunnon kohdassa 14 § esitetään.

12 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
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KOVA kannattaa säännökseen lisättyä kohtaa, jonka mukaan yhteishallinnon luottamustehtävään 
valitun tulee olla luottamustehtävässä toimiessaan yhteisön asukas. KOVA katsoo kuitenkin, että 
säännös vaatii tarkentamista. Asukkaat muuttavat myös yhteisön sisällä esimerkiksi niin, että asukas 
on muuton jälkeen kokonaan uudessa vuokranmääritysyksikössä. Asukkaan edustamiskelpoisuus 
esimerkiksi asukastoimikunnassa tulisi päättyä myös silloin, jos asukas muuttaisi asumaan toiseen 
vuokranmääritysyksikköön. Selkeyden vuoksi asukkaan edustamiskelpoisuuden kuuluisi kohdistua 
siihen vuokranmääritysyksikköön, johon kuuluvassa asunnossa hän asuu. Asukkaiden edustajaksi 
vuokrataloyhteisön hallitukseen valitun osalta vaatimus yhteisössä asumisesta on riittävä, muiden 
toimielimien osalta säännös vaatii täydentämistä.

KOVA esittää, että 12 §:ää muutetaan seuraavasti:

Asukkaiden edustajaksi hallitukseen valitun tulee olla tehtävässä toimiessaan yhteisön asukas. 
Yhteishallinnon muuhun luottamustehtävään valitun tulee lisäksi luottamustehtävässä toimiessaan 
olla asukas siinä vuokranmääritysyksikössä, josta hän on tullut valituksi.

Lisäksi KOVA katsoo, että yhteishallinnossa luottamustehtävään valittavan tulisi aina olla oman 
vuokranmääritysyksikkönsä asukkaiden valitsema. Yhteistyöelimeen ei siis tulisi voida valita 
asukkaiden edustajaa niin, etteivät tämän oman vuokranmääritysyksikön asukkaat ole kannattaneet 
valintaa. KOVA esittää, että perusteluihin lisätään vaatimus siitä, että asukas voidaan valita 
luottamustehtävään vain oman vuokranmääritysyksikkönsä asukkaiden äänillä.

13 § Päätöksenteko

KOVA kannattaa yhteishallinnon toimielimen tai sen jäsenen erottamiseen ehdotettua muutosta. 
Ehdotetun säännöksen mukaan yhteishallinnon toimielin tai sen jäsen voidaan erottaa kesken 
toimikauden kyseisen toimielimen valinneen toimielimen päätöksellä, jota on kannattanut vähintään 
puolet kokouksessa läsnä olevista tai edustetuista äänioikeutetuista. Voimassa oleva laki on 
edellyttänyt äänten enemmistöä kaikista äänioikeutetuista, mikä on käytännössä osoittautunut 
mahdottomaksi toteuttaa, koska yhteishallintoon ja ylipäänsä asukastoimintaan osallistuu 
useimmiten vain vähemmistö asukkaista.

14 § Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Säännöksen mukaan asukkaiden kokouksella, asukastoimikunnalla ja yhteistyöelimellä on oikeus 
saada vuokrataloyhteisöltä lain 7 ja 9 §:ssä määriteltyjen osallistumisoikeuksien käyttämiseen 
tarpeelliset tiedot. Säännöstä on täsmennetty voimassa olevaan lainsäädäntöön verrattuna 
nimenomaisilla viittauksilla asukastoimikunnan osallistumisoikeuksia koskevaan säännökseen ja 
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yhteistyöelimen osallistumisoikeuksia koskevaan säännökseen. Perusteluiden mukaan 
yhteishallinnon toimielimillä olisi oikeus saada ajantasaiset, riittävät ja tarpeelliset tiedot. KOVA 
huomauttaa, että perusteluissa ei ole tarkennettu mitä tarpeellisilla tiedoilla tarkoitetaan.

Asukkaiden tiedonsaantioikeuksissa tulee huomioida vähintään liikesalaisuudet, tietosuoja sekä 
yksityiselämän suoja. Salassa pidettäviä liikesalaisuuksia liittyy esimerkiksi huoltosopimuksiin, joista 
voidaan antaa asukkaiden edustajille vain sellaisia tietoja, jotka eivät ole liikesalaisuuden piirissä. 
Yhteishallinnon toimielimillä ei voi olla oikeutta saada yksityisen suojan piiriin liittyviä tietoja 
asukkaista. Tämä pitää sisällään henkilötietojen suojan ja yksityiselämän suojan. Lisäksi 
yhteishallinnon toimielinten tai talouden ja hallinnon valvojien tiedonsaantioikeudet eivät KOVAn 
käsityksen mukaan voi ulottua esimerkiksi vuokrataloyhteisön henkilökunnan palkkatietoihin. KOVA 
vaatii, että nämä asiat lisätään myös lain perusteluihin.

16 § Voimaantulo

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2023. Ottaen huomioon lain arvioitu valmisteluaikataulu, 
lakiesitys on ilmeisesti tarkoitus antaa kesän 2022 aikana eduskunnalle, jolloin lakiesityksen 
eduskuntakäsittely käynnistyy vasta syysistuntokaudella 2022, vuokrataloyhteisöille jää alle neljä 
kuukautta tehdä uusien säännösten vaatimia valmisteluja. Vuokrataloyhteisöille ei näin ollen jää 
riittävästi aikaa varautua, perehtyä ja kouluttautua uuteen lainsäädäntöön. Tästä syystä KOVA vaatii, 
että laki tulee voimaan aikaisintaan 1.1.2024.

Helsingissä 15.2.2022,

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
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