


Yleistä tietosuojasta



Käsitteitä

• Henkilötieto
• Kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (esim. nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot)

• Rekisteröity
• Henkilö, jonka henkilötietoja säilytetään ja käsitellään (esim. vuokralainen) 

• Rekisterinpitäjä
• Yritys tai muu taho, päättää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista ja keinoista (esim. vuokranantaja)

• Tietojenkäsittelijä
• Yritys tai muu taho, joka säilyttää ja käsittelee tietoja rekisterinpitäjän puolesta (esim. kiinteistöpalveluyritys).



Tietosuojan tavoitteet

• Parantaa yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa

• Vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin

• Yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa

• Edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä



Tietosuoja

• Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan

• Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen 
käsittelyssä

• Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

• Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin

• Riippumaton viranomainen (tietosuojavaltuutettu) valvoo henkilötietojen suojaa koskevien säännösten 
noudattamista.



Tietoturva

• Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino

• Suojaa tietoaineiston ja tietojärjestelmät

• Tietoturva tarkoittaa muun muassa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
• tiedon luottamuksellisuus ja eheys

• järjestelmien käytettävyys sekä 

• rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.





Mitä käsittely on?

• Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet ovat henkilötietojen käsittelyä

• Henkilötietojen käsittelyssä noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita

• Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen 
• keräämistä

• säilyttämistä

• käyttöä, 

• siirtämistä ja 

• luovuttamista



Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

• Henkilötietoja on: 
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten 
toteuttamista varten.



Milloin saa käsitellä?

• Edellyttää aina laista löytyvää käsittelyperustetta
• Määriteltävä ennen käsittelyn aloittamista

• Perustetta ei voi vaihtaa, kun se on määritelty 

• Tietosuoja-asetuksen käsittelyperusteet
• Sopimuksen täytäntöönpano

• Suostumus

• Lakisääteinen velvoite

• Oikeutettu etu

• Elintärkeiden etujen suojaaminen

• Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttäminen



Sopimuksen täytäntöön paneminen

• Käsittelyn on oltava objektiivisesti tarpeen 
• rekisteröidyn kanssa tehdyn vuokrasopimuksen täytäntöön panemiseksi, esim. asunnon tarkastus ja luovutus, vuokrien 

laskutus, maksumuistutukset, vuokravakuuden hallinta, 

• vuokrasopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, esim. asuntotiedusteluihin 
vastaaminen, asunnon esittely, asuntohakemusten käsittely, sopimusehdotusten käsittely

• Käsittely tällä perusteella on rajattava vain mainittuihin tarkoituksiin ja niiden kannalta 
välttämättömiin tietoihin. Käsittely on välttämätöntä, jos vuokrasopimuksen pääsisältöä ei voida 
tosiasiallisesti panna täytäntöön, ellei kyseessä olevia henkilötietoja käsitellä. 

• Sopimuksen täytäntöönpano ei ole peruste henkilötietojen käsittelemiseksi asiakassuhteen, esim. 
vuokrasuhteen hoitamiseksi (esim. palvelujen käytön seuranta, palvelujen parantaminen 
vuokralaisten profilointi, tyytyväisyystutkimukset, markkinointi). Silloin perusteena on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

• Sopimuksen täytäntöönpanoa varten ei voi käsitellä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, 
esim. tarveharkintaa varten toimitettu raskaustodistus tai muut terveystiedot. 



Lakisääteinen velvoite

• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen edellyttää käsittelyä
• Voi perustua ainoastaan kansalliseen tai Euroopan unionin lainsäädäntöön, esim. asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain tai 

aravalain mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi.

• Tällä perusteella kerättyjä tietoja saa käyttää vain lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen

• Erityisten henkilötietoryhmien (esim. asunnonhakijan raskaus- ja terveystiedot) käsittely esim. 
asukasvalintaa varten edellyttää lisäksi, että käsittelystä säädetään laissa tai että se johtuu välittömästi 
rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä, esim. Tietosuojalaki 6 § ja Aravarajoituslaissa säädetyt 
asukasvalintaa koskevat säännökset.
• Käsittelyn edellytyksenä on lisäksi tietosuojalaissa säädetyt erityiset tietoturvatoimenpiteet



Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

• Henkilötietojen käsittely voi olla rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaista esimerkiksi silloin, kun tämän 
ja rekisteröidyn välillä on jokin merkityksellinen suhde. Se tarkoittaa, että rekisteröity on esimerkiksi 
rekisterinpitäjän asiakas, vuokralainen, alainen, jäsen tms.

• Esimerkkejä tilanteista, joissa rekisterinpitäjän etu voi olla oikeutettu ja voi mahdollistaa henkilötietojen 
käsittelyn:
• asiakas- tai vuokrasuhteen hoitamiseksi välttämätön käsittely

• suoramarkkinointi



Suostumus

• Lupa yhteen tai useampaan tarkoitukseen

• Luvan oltava:
• Vapaaehtoinen (otettava huomioon, onko sopimuksen ehdoksi asetettu suostumus sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka 

eivät ole tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten esim. terveys tms tiedot asunnon tarveharkintaa varten)

• Yksilöity

• Tietoinen

• Yksiselitteinen

• Suostumus pitää ottaa erillisenä sopimusehdoista, tietosuojaselosteista yms.

• Suostumus pitää dokumentoida niin, että se voidaan jälkikäteen todistaa.

• Suostumus voitava peruuttaa yhtä helposti kuin sen on voinut antaa

• Kun suostumuksen hankkiminen ja hallinta on työlästä ja se on peruutettavissa, suostumusta kannattaa 
käyttää perusteena vain, jos muut perusteet eivät sovellu.



Kielletty henkilötietojen käsittely

• Henkilötietojen käsittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys

• Geneettisten tietojen käsittely, biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten 
tai terveyttä koskevien tietojen taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista 
koskeva käsittely

• Käsittely kuitenkin mahdollista mm. , jos
• Nimenomainen suostumus

• Käsittelystä säädetään laissa tai se johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä, esim. tietosuojalaki ja 
aravarajoituslaki

• Se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

• Käsittely rajattava vain em. tarkoituksiin. Käsittelyn edellytyksenä ovat lisäksi tietosuojalaissa tai 
erityislaeissa säädetyt erityiset tietoturvatoimenpiteet 



Käsittelyn ulkoistaminen

• Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot

• Henkilötietojen käsittelijä (esim. Kiinteistöpalveluyritys) toimii rekisterinpitäjän toimeksiannosta, sen 
ohjeiden mukaisesti ja sen alaisuudessa, sen puolesta ja lukuun.

• Käsittelijä saa käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän määrittelemiin tarkoituksiin

• Käsittelijän henkilötietojen käsittely on määriteltävä sopimuksella (tietojen käsittelysopimus/DPA)
• rekisterinpitäjän puolesta suoritettavan käsittelyn kohde ja kesto

• henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus

• rekisterinpitäjän puolesta käsiteltävien henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

• käsittelijän velvollisuudet



Käsittelijän oikeus käyttää alihankkijoita 
(alikäsittelijöitä)
• Mahdollinen vain rekisterinpitäjän kirjallisella luvalla

• Erityinen lupa (tietty henkilö tai yhteisö)

• Yleinen (käsittelijän ilmoitettava alikäsittelijöistä ja muutoksista rekisterinpitäjälle, joka voi vastustaa muutoksia)

• Käsittelijän ja alikäsittelijän sovittava:
• Alikäsittelijää koskevat samat velvoitteet, jotka on määritelty käsittelijän ja rekisterinpitäjän välisessä sopimuksessa

• Riittävät takeet asianmukaisten suojatoimien käytöstä (tekniset, organisatoriset)

• Jos alikäsittelijä ei täytä tietosuojavelvoitteitaan, alkuperäinen henkilötietojen käsittelijä on 
täysimääräisesti vastuussa käyttämänsä alikäsittelijän velvoitteiden suorittamisesta suhteessa 
rekisterinpitäjään

• Käsittelijä vastaa rekisterinpitäjälle alikäsittelijöidensä toiminnasta kuin omastaan.





Luovuttaminen ja siirtäminen

• Rekisterin tietoja voidaan siirtää käsittelijöille ilman erillistä oikeudellista perustetta. 

• Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa muille rekisterinpitäjäjille niiden omaa käyttöä varten, jos luovuttavalla 
rekisterinpitäjällä on laillinen tarkoitus ja oikeudellinen peruste luovuttaa tietoja ja vastaanottavalla 
rekisterinpitäjällä on laillinen käyttötarkoitus ja oikeudellinen peruste kerätä ja käsitellä tietoja.
• Lain nojalla esimerkiksi asukasvalinnan valvontaa suorittaville kunnille, tietosuoja-, poliisi-, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle

• sopimuksen täytäntöönpanemiseksi 

• rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, esim. konsernin sisällä samaa käyttötarkoitusta varten

• rekisteröidyn suostumuksella

• Luovuttamisesta kannattaa sopia kirjallisesti vastaanottajan kanssa.

• Kaikki tietosuojaperiaatteet koskevat luovuttamista (informointi, tietojen minimointi, arkaluonteisten 
tietojen käsittely, yms.)

• Tietojen siirtäminen tai luovuttaminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on sallittua vain, jos EU:n komissio 
on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai jos käytetään jotain muuta laillista 
mekanismia, esim. EU:n mallilausekkeita. Niidenkin käyttö on monimutkaista. Jos mahdollista, 
kannattaa sopia käsittelijän kanssa, että tietoja käsitellään vain EU-/ETA-alueella.





Tiedottaminen

• Rekisterinpitäjien informointikäytäntöjen vaatimuksista säädetään yleisessä tietosuoja-
asetuksessa. 

• Rekisterinpitäjän annettava henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot 
• tiiviissä

• läpinäkyvässä

• helposti ymmärrettävässä ja 

• selkeässä muodossa

• Kerrotaan mm.:
• kuka rekisterinpitäjä on

• mitä tarkoitusta varten rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan

• kuinka kauan henkilötietoja tarvitaan

• luovutetaanko henkilötietoja eteenpäin tai siirretäänkö niitä ETA-maiden ulkopuolelle

• miten rekisteröity voi käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiaan

• rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvista riskeistä



Rekisteröidyn oikeudet

• Oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä

• Oikeus tutustua tietoihin

• Oikeus oikaista tietoja

• Oikeus poistaa tiedot
• Velvollisuus poistaa tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä 

muutoin käsiteltiin. Jos esim. vuokrasuhde edelleen voimassa, ei voida poistaa, joita tarvitaan sopimussuhteen hoitamiseksi. 

• Rajoittaa tietojen käsittelyä
• Oikeus käsittelyyn kuitenkin, jos tietojen käsittelyn peruste edelleen olemassa (esim. vuokrasopimus)





Mitä tietoja saa kysyä asukasluetteloon

• Henkilötietojen ylläpito asukasluettelossa perustuu vuokranantajan oikeutettuun etuun

• Asukassuhteen hoitaminen edellyttää, että asukasluetteloon on merkitty esimerkiksi asukkaan 
nimi ja huoneistonumero, asukkaan syntymäaika, tiedot asukkaan käytössä olevista asumisen 
palveluista, kuten autopaikasta tai saunavuorosta sekä asiointikielestä

• Asukkailta ei saa kysyä tarpeettomia tietoja eli tietoja, jotka eivät ole asukassuhteen kannalta 
olennaisia (esim. koulutus, siviilisääty tai ammatti).



Voidaanko asukastoimikuntien tms. 
Yhteydenpidossa käyttää sosiaalisen median 
kanavia? 

• Viralliseen asioiden hoitoon tulee olla käytössä muu kanava, eikä sosiaalisen median sovelluksissa tai 
ryhmissä koskaan välitetä henkilötietoja.



Miten kiinteistöpalveluyrityksessä käsitellään 
henkilötietoja?

• Kiinteistöpalveluyritys saa tiedon osoitteessa asuvasta henkilöstä vuokranantajalta 

• Rekisterinpitäjän (vuokranantaja) ja henkilötietoa käsittelevän käsittelijän eli 
kiinteistöpalveluyrityksen tulee sopia kirjallisesti, että tiedon käsittely tapahtuu tietosuoja-
asetuksen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti



Miten varmistetaan, että 
kiinteistöpalveluyritys avaa oven oikealle 
henkilölle 

• Vuokranantajan kannattaa sopia kiinteistöpalveluyrityksen kanssa käytännöstä, jossa huoltoyhtiö 
avaa oven vain asukkaalle, joka on asukasluetteloon kirjattu asukkaaksi ja joka voi osoittaa 
henkilöllisyytensä henkilötodistuksella.



Saako porraskäytävässä olla asukkaiden 
nimet sisältävä nimitaulu?
• Vakiintuneen viranomaistulkinnan mukaan nimitaulu ei muodosta itsenäistä henkilörekisteriä, ja sen 

olemassaolo on perusteltua pelastustoiminnan helpottamiseksi

• Osassa kuntia velvoite nimitaulun pitämiseen kiinteistön rappukäytävässä perustuu myös 
rakennusjärjestyksen määräyksiin.



Saako esim. Sauna- tai 
pyykkitupavarauslistaa pitää näkyvillä?
• Vuokranantajan tulee harkita, millä tarkkuudella merkinnät listoihin on tarpeen tehdä

• Vuorolistoihin ei pidä kirjata tarpeettomasti henkilötietoja, kuten nimiä.

• Saunan varauslista tai yleisissä tiloissa olevat muut listat on tietojen minimoinnin periaatteen perusteella 
suositeltavaa siis ilmaista joko merkinnällä ”varattu” tai huoneiston numerolla



Urakassa on sovittu, että urakoitsija hoitaa 
yhteydenpidon suoraan asukkaisiin  

• Vuokranantajan tulee varmistaa, että sen rekisteristään antamien (tai siirtämien) henkilötietojen käsittely 
tapahtuu tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla
• Käytännössä vuokranantaja sopii urakoitsijan kanssa kirjallisella sopimuksella

• Tämän jälkeen urakoitsijan tulee henkilötietojen käsittelijänä noudattaa tätä velvoitetta ja muita 
vuokranantajan määrittämiä kirjallisia ohjeita.

• Jos urakoitsija antaa tiedot edelleen aliurakoitsijalle, vastaa urakoitsija pääsääntöisesti yhä siitä, että 
henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Vastuu voi myös olla sekä urakoitsijalla että aliurakoitsijalla.



Onko vuokranantajalla oikeus luovuttaa 
henkilötietoja esim. sähköyhtiölle tms.
• Voidaan, mutta tietojen edelleen luovutuksen perusteena tulee olla asukkaan suostumus.

• Jotta suostumus on pätevä, tulee sen olla vapaaehtoisesti annettu
• Suostumusta tietojen luovuttamiseen ei tule sisällyttää esimerkiksi osaksi vuokrasopimusehtoja, vaan rekisteröidyn tulee olla

mahdollista antaa tai olla antamatta erillinen suostumus tietojen luovuttamiselle.



Voiko asukasta vaatia luovuttamaan 
yhteystietonsa potentiaalisille vuokralaisille 
asuntonäyttöä varten?
• Ei saa 

• Käytettäessä sähköisiä muuttoilmoituslomakkeita rekisterinpitäjän pitää huolehtia siitä, ettei lomakkeen 
pakollisissa kentissä vaadita henkilötietojen edelleen luovuttamista markkinointitarkoituksessa esimerkiksi 
asunnon vuokraamisesta kiinnostuneille tai muille ulkopuolisille



Miten asukkaita tulee informoida 
henkilötietojen käsittelystä
• Informointi tapahtuu tyypillisimmin tietosuojaselosteella, jonka tulee olla helposti ymmärrettävässä 

muodossa oleva, tiivis selostus taloyhtiön henkilötietojen käsittelystä

• Tietosuojaselosteen tulee olla helposti nähtävissä, esimerkiksi vuokranantajan verkkosivuilla ja 
porrashuoneen ilmoitustaululla
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Yhteishallintolaki tuloillaan –
miltä tulevaisuus näyttää?

Vuokralaiset VKL ry:n Vuokralaispäivät 26.-28.8.2022,
m/s Gabriella

Jouni Parkkonen
Toimitusjohtaja

KOVA



KOVA lyhyesti

• Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat –
KOVA ry on valtakunnallinen, omakustannusperiaatteella 
toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, 
palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVA täyttää 9 vuotta 29.8.2022.

• KOVAn aiempi nimi oli Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen 
edistäjät – KOVA ry (8/2013-11/2020).

• KOVA on ainoa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen 
edunvalvoja Suomessa.

• KOVAn tavoitteena on luoda sellaiset toimintaedellytykset 
yleishyödyllisille vuokratalo- ja asumisoikeustaloyhteisöille, 
jotta ne voivat toteuttaa omaa perustehtäväänsä.

• KOVAn jäseninä on vuokrataloyhteisöjä, erityisryhmien 
asuntoja omistavia yhtiöitä sekä asumisoikeusyhteisöjä, jotka 
kaikki toimivat omakustannusperiaatteella.

• Lisätietoja https://www.kovary.fi/.

https://www.kovary.fi/


Mitä KOVA tekee?
• Olemme vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen 

valtakunnallinen edunvalvoja.
• Toimimme kohtuuhintaisten vuokra- ja 

asumisoikeusasuntotuotantotukijärjestelmien vahvistamiseksi.
• Edunvalvonta kohdistuu vuokratalo- ja 

asumisoikeusyhteisöjen yleisiin toimintaedellytyksiin ja 
toimintaympäristöön, kuten korkotukijärjestelmiin, 
verotukseen ja asumistukeen vaikuttamiseen.

• Nyt agendalla mm. kiinteistöverolainsäädäntö, pitkän 
korkotukijärjestelmän kehittäminen ja yhteishallintolaki.

• Annamme neuvontaa jäsenillemme.
• Edistämme jäsentemme välistä yhteistyötä.
• Koulutamme jäsentemme henkilöstöä.
• Teemme selvitys- ja tutkimustoimintaa.
• Järjestämme asuntopoliittisia tilaisuuksia.
• Järjestämme opintomatkoja.
• Vaikutamme asuntopolitiikkaan myös Pohjoismaisella ja 

Euroopan tasolla.



KOVA lukuina
• 115 jäsenyhtiötä.
• KOVAn jäsenillä on omistuksessaan noin 310 000 vuokra- ja 

asumisoikeusasuntoa yli 100 kunnan alueella Suomessa.
• Jäsenillämme asuu noin 500 000 henkilöä.

• KOVAn jäsenet omistavat
• yli 80 prosenttia kaikista rajoituksenalaisista, normaaleista ARA-

vuokra-asunnoista,
• yli 65 prosenttia kaikista rajoituksenalaisista ARA-vuokra-asunnoista 

ja
• noin 85 prosenttia kaikista ASO-asunnoista.

• KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2022 yhteensä yli 6 000 
kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen.

• KOVAn jäsenet rakennuttavat noin 75 prosenttia kaikesta ARA-
asuntotuotannosta ja noin 80 prosenttia kaikesta ARA-vuokra-
asuntotuotannosta.



Sitten itse asiaan!



Yhteishallintolain uudistuksen aikataulu

• Uudistuksen suuntaviivat olivat lausuntokierroksella 4/2021.
• HE-luonnoksen lausuntokierros päättyi 18.3.2022.
• HE eduskuntaan syyskuussa 2022 (arvioitu esittely VN:ssä

viikolla 38).
• Ns. budjettilaki, eli lakiesitys annetaan valtion talousarvion 

yhteydessä tai sen jälkeen eduskunnalle, koska 
lakiesityksellä on vaikutuksia valtion talousarvioon.

• Tässä tapauksessa vaikutus on ARA:a koskeva 
lisäresurssitarve, joka johtuu yhteishallintolain uusista 
valvonta- ja sanktiointitehtävistä ARA:lle.

• Uusi laki esitysluonnoksen mukaan voimaan 1.1.2023.
• Todennäköisesti kuitenkin aikaisintaan 1.7.2023.



KOVAn tavoitteet yhteishallintolain 
uudistamisessa

• Yhteishallintolaki tulee päivittää tähän päivään ja vastaamaan 
vuokrataloyhteisöjen muuttuneeseen toimintaympäristöön 
sekä asukashallinnon kehittämistarpeisiin.

• Toimiva yhteishallinto tarvitsee aktiivisia asukkaita. Tästä 
syystä uudistuksessa tulisi luoda osallistumistapoja, jotka 
kannustavat useampia asukkaita osallistumaan 
asukastoimintaan.

• Kaikessa yhteishallintolain sääntelyssä tulee säilyttää 
joustavuus ja mahdollistaa paikalliset hyvät käytännöt, jotta 
yhteishallinto toteutuu tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ja eri 
kokoisissa vuokrataloyhteisöissä.

• Erityisesti KOVAn pienemmissä jäsenyhteisöissä on 
ollut haasteita asukkaiden aktivoimisessa mukaan 
yhteishallinnon mukaiseen asukastoimintaan.



Miltä tulevaisuus näyttää?

• Yhteishallintoon ei esitysluonnoksessa ole esitetty merkittäviä 
uudistuksia, joten mahdollisuus päivittää vanhentunut laki 
kokonaisuudessaan jäänee valitettavasti käyttämättä.

• Vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta yhteishallinnossa säilyvät 
samat haasteet kuin aikaisemminkin.

• Asukkaiden houkutteleminen osallistumaan 
yhteishallintoon ja asukastoimintaan säilyy edelleen 
haasteellisena etenkin pienissä vuokrataloyhtiöissä. 
Yhteishallinto tarvitsee toimiakseen aktiivisia asukkaita.



Hyvää esitysluonnoksessa

• KOVA pitää hyvänä, että esitysluonnoksessa on säilytetty 
yhteishallinnon luonne puitelakina.
 Laissa säädetään yhteishallinnon minimitasosta eikä säätely ole 

liian yksityiskohtaista. Tämä mahdollistaa yhteishallinnon 
toteuttamisen joustavasti hyvin erilaisissa vuokrataloyhteisöissä.

• Sähköisten osallistumistapojen ja etäosallistumisen 
mahdollistaminen voi madaltaa kynnystä osallistua asukkaiden 
kokouksiin ja muuhun yhteishallinnon toimintaan.

• Yhteistyöelimen rooli on neuvoa antava.
• Yhteistyöelin tai vastaava voi taikka vaaleilla voidaan valita lopulliset 

ehdokkaat asukkaiden kokousten valitsemista ehdokkaista, mutta 
tällöin on lopullisia ehdokkaita oltava riittävä määrä valintaa varten. 
 Helpottaa ja selkeyttää valintaa isoissa yhtiöissä, joissa 

asukkaiden kokouksia on paljon.



Parannettavaa esitysluonnoksessa

• Lakiesityksessä ei ole sähköisten toimintatapojen lisäksi tehty muita 
toimia, joilla voitaisiin kannustaa asukkaita osallistumaan 
yhteishallintoon. Lakiesityksessä ei ole myöskään päivitetty 
asukastoimikunnan tehtäviä.
 KOVAn mielestä tärkein tehtävä asumisviihtyvyyden lisääminen; 

oman talon ja sen alueiden korjaukset ja huoltosopimuksen sisältö 
asukkaille tärkeimpiä asioita.

• Asukastoimikunnalta tulisi siirtää yhteistyöelimelle asiat, jotka 
vuokrataloyhteisössä käsitellään ja päätetään yhteisötasolla. 
 Tällaisia ovat esimerkiksi järjestyssäännöt; niiden tulee olla saman 

yhteisön omistamissa kohteissa samanlaiset.
 Sovittelutehtävät pitäisi saada pois asukastoimikunnilta.

• Lakiin esitetään useampia uusia säännöksiä, joiden perustelut 
vaativat täydentämistä.

• Lisäksi useampia yksittäisiä pienempiä asiakohtia, kuten
 velvollisuus eritellä miten asukkaiden näkemykset on otettu 

huomioon päätöksenteossa.
 velvollisuus kutsua asukkaiden kokous koolle (nyt tehtävä on 

asukastoimikunnalla, tai jos sitä ei ole, vasta silloin yhtiöllä).



Kiitos mielenkiinnosta!
Jouni Parkkonen
Toimitusjohtaja

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen 
omistajat – KOVA ry

Yliopistonkatu 5, 7. krs.
00100 Helsinki

puh. 040 593 3338
jouni.parkkonen@kovary.fi

@ParkkonenJouni
https://www.kovary.fi/

mailto:jouni.parkkonen@kovary.fi
https://www.kovary.fi/
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Kokoustekniikka osana 
asukastoimintaa

1



Vuokralaiset ry
• Suomen asiantuntevin vuokra- ja 

asumisoikeusasukkaiden etujärjestö
• Vaikuttaa
• Neuvoo ja kouluttaa
• Toimii paikallisesti

25.8.2022 2



Kokoustaito on yhteispeliä

• Kokouskäytös
• Puheenjohtaja- ja sihteeritiimi
• Osallistujat

25.8.2022 3



Kokouksen tarkoitus
• Tehdä päätöksiä
• Päätöksiin päästään hyvällä 

• valmistelulla
• kokoustaidolla
• kokouskäytöksellä
• jälkihoidolla

25.8.2022 4



Kokous

• Kokouksella on aina koolle kutsuja. 
• Yhdistyksellä hallitus
• Asukaskokouksella –asukastoimikunta

25.8.2022 5Lue lisää: Esimerkkisäännöt

https://www.hkvy.fi/saannot/


Kokousvalmistelut/Kokouskutsu
Yleistä
• Valmisteluvastuu kokouksista on 

koollekutsujalla – käytännössä 
puheenjohtajalla ja sihteerillä

• Kokouskutsu pitää toimittaa 
sääntöjen mukaisesti: kuinka paljon 
etukäteen ja miten, se toimitetaan?

Esimerkki
• Yhdistyksen virallinen nimi
• Kokoustyyppi
• Päivämäärä ja ajankohta
• Kokouspaikka (fyysinen tai 

virtuaalinen)
• Käsiteltävät asiat
• Kutsun päiväys, paikka ja kutsuja

25.8.2022 7Lue lisää: Kokouskutsu

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokousvalmistelut/#kokouskutsu


Kokousvalmistelut/Esityslista
Yleistä
• Osallistujat voivat valmistautua 

etukäteen
• Kokouksen laillisuuden 

varmistaminen
• Tarpeelliset asiat tulevat käsiteltyä
• Osallistujien on helpompi seurata 

kokousta
• Helpottaa päätösten kirjaamista 

pöytäkirjaan.

Esimerkki
Otsikko-osa: yhdistyksen nimi ja kokoustyyppi, 
ajankohta ja paikka
Alkutoimet

• Kokouksen avaus
• Laillisuuden toteaminen
• Järjestäytyminen
• Menettelytavoista sopiminen
• Esityslistan hyväksyminen
• Ilmoitusasiat

Päätösasiat 
Lopputoimet

• Muut esille tulevat asiat
• Kokouksen päättäminen

25.8.2022 8Lue lisää: Esityslista

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokousvalmistelut/#esityslista


Etäkokous
Yleistä
• Etäkokous sopii päätöksentekoon -

lähikokous uuden ideointiin
• Helppoja järjestää
• Helposti saavutettavia ja tehokkaita
• Yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen 

vaaliminen hankalaa
• Työvälineet

• Ilmaiset: Google Meet, Skype
• Maksulliset: Teams, Zoom
• WhatsAppin ryhmäpuhelu

Esimerkki
• Osallistujien ohjeistus
• Tekniikan testaus etukäteen

• Yhteyden varmistus
• Mikrofonin ja kameran säädöt
• Materiaalien jako

• Kokouskäytännöistä sopiminen
• Mikrofonin ja kameran käyttö
• Puheenvuorojen pyyntö
• Chatin käyttö

25.8.2022 10Lue lisää: Etäkokouksen valmistelut

https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/valmistelut/


Äänestys ja vaali etäkokouksissa
Avoin äänestystapa
• Google Forms
• Teams Forms

Suljettu vaalitapa
• Äänestyskoppi
• Viilu
• Suveypal

25.8.2022 11Lue lisää: Sähköinen äänestys

https://www.kokouskaytannot.fi/etakokoukset/sahkoinen-aanestys/


Kokouksen toimihenkilöt

25.8.2022 12

Puheenjohtaja

Johtaa 
kokousta

Muotoilee 
päätökset

Sihteeri

Avustaa 
puheen-
johtajaa

Kirjaa 
päätökset

Pöytäkirjan-
tarkastajat

Tarkastavat, 
että pöytäkirja 

vastaa 
kokouksen 

kulkua

Allekirjoittavat 
pöytäkirjan

Ääntenlaskijat

Laskevat äänet

Ilmoittavat 
tuloksen

Lue lisä ä : Kokouksen toimihenkilöt

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/toimihenkilot/


Kokouksen kulku 1/3

25.8.2022 13Lue lisää: Kokouksen kulku

Kokouksen 
avaus

• Puheenjohtaja toivottaa tervetulleeksi, selostaa kokouksen tarkoituksen ja avaa kokouksen

Laillisuus

• Laillisesti koollekutsuttu, kun kokouskutsu on toimitettu sääntöjen määräajan puitteissa ja 
sääntöjen määräämällä tavalla

• Päätösvaltainen, kun kokouksessa on edustettuna riittävä määrä osallistujia sääntöjen 
määräämällä tavalla

Järjestäy-
tyminen

• Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
• Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa tai päätetään tarkastaa pöytäkirja seuraavassa kokouksessa
• Valitaan 2 ääntenlaskijaa

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokouksen-kulku/


Kokouksen kulku 2/3

25.8.2022 14

Menettely-
tavat

• Puheenvuorojen pyytäminen, myöntäminen ja pitäminen
• Äänestysmenettely ja -järjestys

Esityslista

• Esityslista voidaan hyväksyä joko esitetyllä tavalla tai sitä voidaan muuttaa kokouksen päätöksellä
• Esityslistalle ei voi ottaa asioita, joiden käsittely edellyttää, että ne on mainittu kokouskutsussa 

esim. sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen lakkauttaminen

Ilmoitus-
asiat

• Asiat, jotka annetaan tiedoksi kokouksen osanottajille, mutta niistä ei tehdä päätöksiä.
• Jos joku asia vaatii päätöksen tekemistä, se siirretään päätösasiaksi ja esityslistan kohdaksi.

Lue lisä ä : Kokouksen kulku

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokouksen-kulku/


Kokouksen kulku 3/3

25.8.2022 15

Päätös-
asiat

• Päätösasiat käsitellään jokainen omana kohtana ja loogisessa järjestyksessä

Muut asiat

• Asiat, jotka ovat tulleet esille juuri ennen kokousta tai kokouksen aikana
• Muiksi asioiksi ei voi ottaa asioita, joiden käsittely edellyttää, että ne on mainittu kokouskutsussa

Kokouksen 
päätös

• Puheenjohtaja päättää kokouksen kiittäen osallistujia ja julistaen kokouksen päättyneeksi. 
• Kokousta ei voi avata uudelleen tai jatkaa, vaan sen päätökset ovat lopullisia ja vain seuraavan 

kokouksen muutettavissa olevia

Lue lisä ä : Kokouksen kulku

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokouksen-kulku/


Asiakohdan käsittely

25.8.2022 16

Asian esittely

Keskustelun avaus

Puheenvuorojen jakaminen

Keskustelun päätös

Päätösesitys

Mahdollinen äänestys tai vaali

Päätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja tai 
asiaa valmisteleva 

toimihenkilö

Lue lisä ä : Asia kohda n kä sitte ly

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/paatosasioiden-kasittely-ja-puheenvuorot/


Jälkihoito/Pöytäkirja
Yleistä
• Päätökset kirjataan pöytäkirjaan
• Oikeudellinen asiakirja 
• Pöytäkirjasta vastaa puheenjohtaja -

sen kirjoittaa sihteeri
• Pöytäkirjatyypit: päätös, selostus, 

keskustelu
• Esityslista pohjana

Esimerkki
• Otsikko-osa: kokouksen nimi, ajankohta 

ja paikka, läsnäolijat 
• Asiaosa: kokouksen alkutoimien pykälät, 

jokaisesta asiakokonaisuudesta oma 
pykälä

• Loppumerkinnät: puheenjohtaja ja 
sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien 
allekirjoitukset

• Liitteet: esim. esityslista, 
osallistujaluettelo + muu materiaali

25.8.2022 20Lue lisää: Pöytäkirja

https://www.kokouskaytannot.fi/kokouksen-jarjestaminen/kokouksen-jalkeen/#poytakirjan-sisalto


Päätösten selkeä muotoilu 1/2
• Päätösten selkeä kirjoitusasu auttaa ymmärtämään, mitä on päätetty ja 

mitkä ovat päätöksen perustelut.
• Päätösten kohderyhmiä ovat asukkaiden ja jäsenten lisäksi isännöitsijä, 

huoltoyhtiön edustaja ja vuokranantaja.
• Päätös vastaa kysymyksiin mitä, miksi, miten, missä, milloin, kuka?
• Kirjoitusvirhettä pahempi virhe on se, että lukija ei ymmärrä päätöksen 

sisältöä.
• Käytä arkikieltä ja aktiivimuotoa - vältä kapulakieltä ja passiivimuotoa
• Käytä apuna ”ranskalaisia viivoja”: yksi asia/viiva

25.8.2022 21



Päätösten selkeä muotoilu 2/2

25.8.2022 22

Älä tee näin! Vaan tee näin!

Kokouksessa oltiin 
tyytymättömiä 
saunavuoroihin.

Tyytymättömyys saunavuoroihin:
• Mitä ja miksi? Erittely esiin nousseista ongelmista 

perusteluineen. -> viikolla x olivat saunat kylmiä
• (Miten? Esitys ongelmanratkaisuksi.)

Päätettiin järjestää 
pihatalkoot.

Päätettiin järjestää pihatalkoot:
• Milloin ja missä? Päivämäärä, kellonaika ja kokoontumispaikka.
• Kuka? Kuka tekee, mitä tekee ja mihin mennessä.

Päätettiin vastustaa 
vuokranmääritysesitystä.

Lausunto vuokranmääritysesitykseen:
• Mitä ja miksi? Vuokranmääritysesitys ja eritellyt vastalauseet 

perusteluineen.
• (Miten? Vaihtoehtoinen esitys ja miksi vaihtoehto olisi parempi) 



25.8.2022

Kokoustaito on yhteispeliä

24



Kokouskäytös 1/2
Hyvä kokous ei ole pelkästään 
puheenjohtajan varassa vaan jokainen 
osallistuja on itse vastuussa 
kokouksista, joissa istuu:
• Perehdy kokousasioihin 
• Käyttäydy asiallisesti ja muut 

huomioiden 
• Osallistumalla avoimesti 

keskusteluun

25.8.2022 26

Muista avoimuus, 
rehellisyys, kuunteleminen, 
yhteistyöhalu, kohteliaisuus, 

sitoutuneisuus.



Kokouskäytös 2/2
Miten päätöksiä tehdään?

• Jyrätäänkö päätöksiä: auktoriteetti, äänekäs vähemmistö tai suuri 
enemmistö?

• Tehdäänkö kompromisseja, joihin kukaan ei sitoudu?
• Etsitäänkö yksimielisyyttä?
• Otetaanko kaikki mukaan päätöksentekoon?

Miten ristiriitoja käsitellään? 
• Hillitse itsesi, harkitse sanasi
• Erota tunteet ja asiat toisistaan
• Ota aikalisä pitämällä tauko tai siirtämällä asioita

25.8.2022 27



Puheenjohtaja - ja  sihteeritiimi 1/ 2
Valmistelevat kokoukset

• Laativat kokouskutsun ja esityslistan
• Hoitavat käytännön järjestelyt, kuten varaavat paikan ja tarjoilut
• Hyvänä tapana on kysyä hallituksen jäseniltä etukäteen, mitä asioita 

halutaan käsitellä sääntömääräisten asioiden lisäksi.

Hoitavat kokouksen jälkitoimet
• Allekirjoittavat pöytäkirjan ja toimittavat pöytäkirjantarkastajille
• Sihteeri tiedottaa mahdollisimman pian päätöksistä
• Puheenjohtaja on yhteydessä asianosaisiin ja päätöksiin liittyviin tahoihin

25.8.2022 28



Puheenjohtaja - ja  sihteeritiimi 2/ 2
Puheenjohtaja
• Johtaa kokousta, jakaa puheenvuorot 

ja muotoilee päätökset.
• Yhteisymmärryksen luominen 

päätösasioista
• Lukee, hyväksyy ja allekirjoittaa 

pöytäkirjan

Sihteeri
• Avustaa puheenjohtajaa mm. 

kirjaamalla
• puheenvuoropyynnöt
• äänestystilanteissa esitykset
• henkilövalinnoissa ehdokkaat

• Kirjaa päätökset pöytäkirjaa varten
• Kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja 

toimittaa sen tarkastettavaksi ja 
allekirjoitettavaksi. 

25.8.2022 29
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Kiitos!
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Vuokralaiset ry
www.vuokralaiset.fi

toimisto@vuokralaiset.fi
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VAV-konserni

Vuokralaispäivät 2022 VuokralaisetVKL ry, 

VAV-konserni ja asukastoiminta

Kuva: Maalinauhatie 10, Länsimäki



VAV-konserni

Haluamme omalta osaltamme luoda 

parempaa asumista, 

olla mukana kehittämässä 

ympäristöystävällistä 

rakentamista ja asumista.

”

VAV-konsernin toimitusjohtaja

MIRKA SAARHOLMA

VAV-KONSERNI



VAV-konserni

VAV PÄHKINÄNKUORESSA



VAV-konserni

ORGANISAATIO



VAV-konserni

VAV-KONSERNIN YHTIÖT

- Vapaarahoitteisia

- 749 asuntoa

- Emoyhtiö

- ARA-rahoitteisia 

- 9 609 asuntoa

- Tytäryhtiö

- Palveluasuntoja

- 686 asuntoa

- Tytäryhtiö

- Palvelutalokiinteistöjä,

jotka vuokrattu Vantaan

kaupungille

- Tytäryhtiö

- Neljä (4) kiinteistöä,

joissa 191 asuntoa



VAV-konserni

VAV-KONSERNI

LUKUJA

Liikevaihto 2020

95,6 milj. € 

Kiinteistöjä 230

Asukkaita 

noin 19 000

Vuokrausaste 99,03 %

Rakennamme, hallinnoimme

ja omistamme yli

11 000 vuokrakotia,

joissa asuu lähes joka 

kymmenes vantaalainen

Omistaja 

Vantaan kaupunki 

Henkilöstöä 54

MARKKINAOSUUS

25 %
Vantaan 

vuokra-asunnoista

50 % 
Vantaan ARA- ja 

korkotukiasunnoista



VAV-konserni

ASIAKKAAMME

KIINTEISTÖJÄ

220 kiinteistöä,

joissa yli 

19 000 asukasta

Asukkaista 

noin 15 000 

> 18 vuotta

ja lähes 4 000

< 18 vuotta

HAKIJOITA

Asunto-

hakemus-

rekisterissämme

on lähes 

6 000

asunnonhakijaa



VAV-konserni

TEKEMISESSÄMME KOROSTUVAT asiakas- ja 

henkilöstökokemus sekä palveluiden tarjoaminen ympäri 

vuorokauden sinne, missä ihmiset liikkuvat.

Perustehtävämme on tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia 

asuntoja vantaalaisille. Haluamme olla haluttu vuokranantaja 

ja vastuullinen työnantaja.

Asuntoja meillä on tänä päivänä yli 11 000 ja toimimme 

54 henkilön voimin. Lähes joka kymmenes vantaalainen 

asuu meidän asunnossamme.

TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄKSEMME uudistumme rohkeasti, 

toimimme asiakaslähtöisesti ja edistämme työkykyä, 

digitalisoimme asiakaspolut ja prosessit sekä rakennamme 

ja ylläpidämme kiinteistöjä taloudellisesti, kestävästi 

ja vastuullisesti.

MITÄ TEEMME?

” Elä enemmän 

VAV:lla

on keskeinen 

arvomme. 

Sen eteen 

työskentelemme 

arkea arvostaen, 

yhdessä tehden, 

vastuuta kantaen 

ja suuntaa 

näyttäen.



VAV-konserni

ARVOMME

✓ Huolehdimme 
kustannustehokkuudes
ta ja laadusta

✓ Digitalisoimme 
asiakaspolut ja 
prosessit

Elä enemmän 
VAV:lla

✓ Toimimme
asiakaslähtöisesti ja 
edistämme henkilökunnan 
työkykyä

✓ Vastuullisuus               
ulottuu meillä sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja 
ympäristöasioihin

Vastuuta kantaen
– suuntaa näyttäen

✓ Yhdessä menestymme 
ja uudistamme rohkeasti

✓ Varmistamme
palveluillamme asukkaan 
asumisen sujuvuuden

Arkea arvostaen
– yhdessä tehden



VAV-konserni

VASTUULLISUUS



VAV-konserni



VAV-konserni



VAV-konserni

Asukastoiminta VAV



VAV-konserni

Asukastoiminta/asukasdemokratia VAV

15.8.2022

Asukastoiminta

Vapaamuotoinen

Asukasdemokratia

Yhteishallintolaki

Kotitalo

Asukastoimikunta

Asukas

Kehitetty yhteistä toimintaa tavoitellen:

- Yhteisöllisyyden lisääminen

- Erilaisia tapahtumia asukkaille

- Vapaamuotoisempaa kokoontumista

- Entistä enemmän talokohtaista toimintaa

- Muutakin kuin talkoita

- Ympäristön huomioon ottamista

- Isännöitsijät mukana talokohtaisissa kokouksissa



VAV-konserni

Asukastoiminta VAV Ara kohteet



VAV-konserni

Avaimet asukastoimintaan opas aktiiveille, Ara kohteet 



VAV-konserni

Asukastoiminta VAV Yhtymä kohteet, vapaarahoitteiset

- Asukaskokoukset kerran vuodessa

- Vapaamuotoisempi, asukastoimikunta 

- Luodaan yhteisöllisyyttä

- Asukastoiminnan määräraha samalla periaatteella kuin ARA kohteissa



VAV-konserni

OmaVAV

-Ensimmäinen kirjautuminen pankkitunnuksilla

-voit tehdä vikailmoitukset huoltoon 

-voit tehdä ilmoitukset talosi isännöitsijälle

-näet omat vuokramaksu tietosi

-löydät kaikki asukastoiminnan materiaalit 

-talosivut

-talon asiat

15.8.2022



VAV-konserni

Asukastoiminnan lomakkeet

15.8.2022



VAV-konserni

Asukastoiminnan lomakkeet, 
asukastoimijoiden päivittämät 

15.8.2022



VAV-konserni

Asukastoiminnan määrä-raha ja ostokset

- Kaikilla taloilla asukastoimintaan määräraha

- Määräraha määräytyy kiinteistön koon ja huoneistomäärän 
mukaan

- Tehtävä toimintasuunnitelma määrärahan käytöstä



VAV-konserni

Korjauskysely asukasaktiiveille vuosittain, ARA kohteet



VAV-konserni

Maalinauhantie, Länsimäki

Asukasaktiivikysely vuosittain



VAV-konserni

Kaupunkiviljely VAV:n kiinteistöissä asukastoimintaan 2022

Kannustetaan käyttämään asukastoiminnan 
määrärahaa kaupunkiviljelyyn

EDUT:

→ Maisema-arvo

→ Yhteisöllisyys

→ Asumismukavuus

→ Sadosta nauttiminen

→ Ympäristöasioiden suunnannäyttäjänä

15.8.2022



VAV-konserni

Valmiit viljelylaatikot asukastoimikunnille 2022

Blokgarden viljelylaatikoilla hyötykasvien kasvattaminen on helppoa. Asukastoimikunta voi tilata asukastoiminnan määrärahoilla pihalle yhteisiä laatikoita 
tai asukkaat voivat tilata itse omalle parvekkeelleen. Laatikko toimitetaan tuoreen mullan kera kesäkuun alussa ja noudetaan pois syksyllä mullan 
kierrätystä varten. Saatavilla myös monenlaisia taimia tomaateista vesimeloniin.

VAV asukastoimikunnille  tilatessa viljelylaatikoita sekä ilmainen toimitus.

Tilaukset tehtiin netissä .Asukastoimikunnan tilauksissa, valitkaa yhteyshenkilö keskuudestanne ja otamme häneen yhteyttä ennen toimitusta. 

15.8.2022



VAV-konserni



VAV-konserni



VAV-konserni

Luonnon monimuotoisuus ja mehiläiset 2022



VAV-konserni

Social Housing Festival -tapahtuma Kivistössä 16.6. 

https://vimeo.com/712776268



VAV-konserni

Joulukonsertit asukkaille joka vuosi, nyt kolmas vuosi menossa,
alla vuoden 2021 kutsu



VAV-konserni

Eko VAV



VAV-konserni

Asukasaktiivi Arja Wahlström

- Tukkilaisentien asukastoimikunnan puheenjohtaja

- YTE 1  alueen puheenjohtaja 

- Taloja YTE 1 alueella 13 Ara taloa, 2 vapaarahoitteista taloa ja 2 palvelutaloa. Vapaarahoitteiset ja palvelutalot ei mukana YTE alueen toiminnassa

- Yhteiskokouksia myös Teams kokouksina ja hybridi

- Puheenjohtajiston jäsen, myös koulutustyöryhmän jäsen 

- Ollut aktiivina 10 vuotta ja Yte alueen puheenjohtajana 5 v



VAV-konserni

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. 

Omistamme 230 kiinteistöä, joissa on yli 11 000 asuntoa. Asunnoissamme asuu lähes joka kymmenes vantaalainen. 

VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kolme tytäryhtiötä,

VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy. 

www.vav.fi

Kiitos



Kuinka asuntojen 
viihtyvyysremont it  
hoid e taan sujuvast i 
vuokrala isten asuessa  
asunnoissa?

27.8.2022
Kim Lindholm, Hoas



Hoas lyhyest i
• Vuokraamme asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun 

jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville , tutkintoaan 
päätoimisesti suorittaville  opiskelijoille . 

• Hoidamme asuntojemme vuokrauksen ja kiinteistöjemme 
ylläpidon johtamisen pääosin itse. Kiinteistöjemme 
rakentamisessa, perusparannuksissa ja huoltotehtävissä meillä 
on lukuisia yhteistyökumppaneita ja palveluntuottajia.

• Meillä on yli 10  000  asuntoa ja noin 18 000  asukasta, joista 
kolmasosa on kansainvälisiä opiskelijoita.

• Hoas on perustettu vuonna 1969. Toiminnassa ovat mukana 
Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnat sekä 10  
muuta ylioppilaskuntaa ja ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntaa.

• Yleishyödyllisenä eli voittoa tavoittelemattomana säätiönä 
vuokramme ovat markkinahintoja edullisemmat.

• Meillä työskentelee yli 80  asiakaspalvelun, isännöinnin, 
rakennuttamisen ja taloushallinnon ammattilaista.



Kiinteistökanta
(asunnot)

486 155 m 2

Hoas lukuina

Asuntoja
10  312

Asukkaita
18 0 98

Käyttöaste
96,0  %

Liikevaihto

78,9 M€

Tase

572,4  M€  

Henkilöstö (keskimäärin) 

79



”J os Hoas olisi 
vaatekauppa, 

meillä  olisi 
ja tkuva 35 % 

alennusmyynt i”





Hoasin korjaustapavalikoima

Viihtyvyyskorjaus

• Toteutetaan teknisesti 
kunnossa oleviin 
kohteisiin, joissa 
viihtyvyys laskenut

• Keittiöt, vaatekaapit, 
lattiat, porrashuoneet, 
yhteistilat

• Asukkaat asuvat 
asunnoissaan

Laajennettu 
viihtyvyyskorjaus

• Toteutetaan kohteisiin, 
joissa viihtyvyys 
alentunut ja joissa on 
havaittu riski kph
pintoihin liittyen

• Viihtyvyyskorjaukseen 
saatetaan lisätä 
kylpyhuoneremontti 
sekä muita tarpeen 
mukaisia korjauksia

• Asukkaat asuvat 
asunnoissaan 

Perusparannus

• Laaja ja 
kokonaisvaltainen 
korjaustapa

• Pitää sisällään 
linjasaneerauksen, 
sähköjen ja iv:n 
uusimisen, asuntojen 
jakamisen sekä kaikkien 
pintojen remontoinnin 
eli kiinteistö 
rakennetaan sisältä 
käytännössä kokonaan 
uusiksi

• Asukkaat e ivät asu 
asunnoissaan remontin 
aikana

Realisointi

• Kohteen kysyntä 
matalaa ja kohteen 
kunto heikko

• Sijainti kaukana 
oppilaitoksista

• Tieto tulee salkutuksen
kautta



Viihtyvyyskorjaus - huipputuloksia  
kumppanuud e lla  
• Viihtyvyyskorjaus – mikä se on?

• Korjaukseen käytettävän euron vaikuttavuuden maksimointia
• Asumiskokemus keskiössä – ”asukkaan polku”
• Keskite tään korjaukset  tutkitusti eniten asumisen viihtyvyyteen vaikuttaviin tekijöihin, 

kuten lattioihin, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja porraskäytäviin
• Hyvin vähäinen suunnitte lutarve 

• konsepti on kertaalleen suunniteltu
• sovellettavissa sellaisenaan hyvin erityyppisiin kohteisiin
• tuotevalinnat
• ei suunnittelukustannuksia

• Voidaan soveltaa kaikkiin muihin korjauksiin paitsi linjasaneerauksen tai muun vastaavan 
kokoluokan perusparannuksiin

• 100% vuokratulo koko korjauksen ajan
• Asuminen estynyt korkeintaan kolmen arkipäivän aikana  klo 8.00-18.00

• Perustuu luottamukseen, korkeaan käsityön laatuun, 0 -virheluovutukseen, päivässä 
valmis periaatteeseen sekä yhdessä tekemiseen

• Urakoitsijan auttaminen ja avoin vuoropuhelu myös kilpailutusprosessin aikana



Tavoit tee t  ja  sove ltuvat  kohtee t
• Viihtyvyyskorjauskonseptin tavoitteena on 

• parantaa asukkaiden viihtyvyyttä
• lisätä asumiskokemuksen laatua
• korvata ”perinteinen” Hoasin käytössä n. 25 vuoden iässä kiinteistölle  tehtävä 

peruskorjaus huomattavasti kustannustehokkaammalla ja asukaslähtöisemmällä tavalla. 
• Konseptille  soveltuvien kohteiden piirte itä:

• kohde saavuttanut ns. 1. peruskorjauksen iän
• huoneistojen pinnat asumisviihtyvyyden ja teknisen kunnon osalta e linkaaren lopussa
• huoneistojen keittiöt ja kiintokalusteet asumisviihtyvyyden ja teknisen kunnon osalta 

e linkaaren lopussa.
• kohteiden houkutte levuus ja vuokrattavuus laskenut 
• kiinteistöjen yleisilme epäsiisti
• linjasaneeraukseen aikaa vähintään 20  vuotta
• märkätilat ovat teknisesti ehjiä e li e i täydellisen saneerauksen tarvetta (suppea 

viihtyvyyskorjaus)
• märkätiloissa kosteusvaurioita tai kohonnut kosteusvaurioriski (laaja viihtyvyyskorjaus)



Viihtyvyyskorjaus - kehityspolku
• Purkamattomin keinoin, ”päivässä valmis” – periaate  asukas asuu 

koko ajan
• Tahtiaikataulu
• Logistiikkaratkaisut
• Tiedottamisen keskeinen merkitys asukkaan kannalta ymmärretty matkan 

varrella
• Työn aikataulutus, e i peräkkäisinä päivinä
• Asukkaan oman pakkauksen helpottaminen
• Materiaalien kehitys, erityisesti kylpyhuoneissa
• Kilpailutuksen kehittäminen
• Työmaan johtamisen kehittäminen?
• Itselle  luovutuksen jatkuva parantaminen
• Paljon oppeja käytetään nykyisin myös perusparannuksissa



Viihtyvyyskorjaus

• Viihtyvyyskorjaus on Hoasin ainoa välikorjausmalli
• Sopii 20-25 vuoden ikäiselle  kohteille  
• Ensimmäinen ns. välikorjaus
• 1+1 tai 5+1+1 päivää per asunto
• Tehdään asukkaiden asuessa
• Yli 1000  asuntoa remontoituna ko mallilla (2020  vuoden jälkeen lähes 1200)
• Open books ja kattohinnan alituksen jakaminen
• Tarjonneita urakoitsijoita 3kpl vaikka mallia on esitelty ja perehdytetty 

lukuisille  urakoitsijoille . Uudenlainen tekeminen kiinnostaa vain harvoja 
vaikka massaa ja potentiaali olisi tarjolla.

• Parempi Korjausrakentaminen hanke (Hoas, Asokodit, Espoon asunnot)



Viihtyvyyskorjausten 
pe riaat te ita





Viihtyvyyskorjaus vaihee t

Kohde määritetty korjattavaksi
Kohdekierros: projektipäällikkö, 

tekniset, valvoja, pp-tiedotus, 
(jatkossa kosteusmittaaja)

Urakka-asiakirjojen laadinta
Kosteusmittaustiedottaminen 

asukkaille

Tarjouspyynnöt ja kohde-
esittely urakoitsijoille

Tarjoukset (PERUSTUTTAVA 
TAHTITUOTANTOON!) ja 

tarjousneuvottelut

Tiedotevihko
Asukasinfo
Urakoitsijan 

kohdekierros + 
tiedotus

Työmaavaihe

Asuntokohtaiset 
valmistumiset 

Työmaan aikaiset 
työmaakokoukset

Koko kohteen 
vastaanotto, josta 

alkaa takuuaika
Taloudellinen 
loppuselvitys

1v takuukierros
2v takuukierros

1,5-2kk 
urakkalaskenta-
aikaa

Heti 
kohdekierroksen 
jälkeen aletaan 
laatimaan

Tarjousnouvottelut
mahd.pian noin 
1vko sisällä 
tarjouksesta. 

Tämän valmistelu hyvä 
aloittaa urakka-asiakirjojen 
laadinnan yhteydessä, 
viimeistely neuvottelujen 
jälkeen

Viihtyvyyskorjauksen 
aloitus usein 
keväällä/ syksyllä. 
Heinäkuussa ei kannata 
olla työmaata liikkeellä



Viihtyvyyskorjauksen sisältö 
• Kohteen kiertämisen kautta kartoitetaan kohteen vaatimat korjaustoimet, joita 

perinteisesti ovat 
• Keittiöiden uusiminen vanhoja runkoja hyödyntäen tai runkoineen
• Kodinkoneiden uusiminen
• Vaatekaappien uusiminen vanhoja runkoja hyödyntäen tai runkoineen
• Lattioiden ja jalkalistojen uusiminen
• Sähkörasioiden ja katkaisijoiden kansien uusiminen
• Yleisvalaisinten vaihto led valaisimiksi
• Hanojen vaihtaminen
• Peili ja/ tai pyykkikaapin uusiminen
• Laajennetussa kylpyhuoneiden saneeraus vedeneriste itä myöden + kaikki kph kalusteet

• Yhteistiloissa uusitaan tyypillisesti
• Porrashuoneen kaikki pinnat ja valaisimet
• Yhteistilojen valaisimet
• Saunat/ Kerhohuoneet/ Pesulat tms tarpeen mukaan



Keit t iöt  ja  
la t t ia t

https:/ / www.youtube.com/
watch?v=vV73qlY7yAM

https://www.youtube.com/watch?v=vV73qlY7yAM


Porrashuone  ennen ja  jä lkeen



Yhte ist ila t  remontoidaan tarpeen 
mukaan



• Asukkaat asuvat asunnossa koko 
remontin ajan

• Perinteinen viihtyvyyskorjaus kestää kaksi 
päivää per asunto, joista ensimmäisenä 
päivänä uusitaan kiintokalusteet ja toisena 
päivänä lattiat

• Laajennetussa viihtyvyyskorjauksessa 
edellä mainittujen lisäksi 5pv 
kylpyhuoneremontti

• Asunnon on oltava aidosti päivässä valmis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kylpyhuoneremontti 
5pv

Keittiöt
1pv

Lattiat
1pv



Asukast ied ot taminen
• Ensiarvoisen tärkeää hankkeen 

onnistumisen kannalta!
• Kaksikielisyys, selkeys, helppous, 

ajankohtaisuus
• Viestinnän pohjana toimii mahdollisimman hyvin laadittu 

ennakkotiedotevihko, jota asukkaat säilyttävät koko remontin ajan ja 
joka pyrkii ohjeistamaan heitä ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä 
mahdollisimman kattavasti jo ennakkoon.

• Kunnostettavan kohteen asukkaille  perustetaan yleensä myös oma 
Facebook-ryhmä, jonka kautta heille  tiedotetaan remontin 
etenemisestä. 

• Facebookissa asukkaat voivat myös kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä 
suoraan Hoasilta tai urakoitsijalta. 

• Remontin jälkeen toteutettujen palautekyselyiden kautta olemme 
saaneet asukkailta erittäin hyvää palautetta sekä viihtyvyyskorjausten 
toteutuksesta että lopputuloksesta.



Tied ot tamisen
päävaihee t
1. Suppea ennakkotiedote  remontin 

suunnitte lusta
- 6kk ennen aloitusta

2. Ensitiedotevihko 
- vähintään 1kk ennen hankkeen 
aloitusta, sisältää asuntokohtaiset 
korjauspäivät

3. Muistutustiedote  
- 2vko ennen aloitusta

4. Ovitiedote
- 2-3pv ennen kyseisen asunnon 
kunnostusta

5. Työmaa-aikaiset tiedotteet tarpeen 
mukaan



Laaja viihtyvyyskorjaus

• Hietapellontie 11, 34 asuntoa

• Kilonportti 1, 64 asuntoa

• Linnoituksentie 10, 186 asuntoa

• Muusantori 5, 93 asuntoa

• Pitäjänmäentie 14, 36 asuntoa

• Kylmäojantie 4, 82 asuntoa

• Alberganesplanadi 2, 62 asuntoa

= 557 asuntoa

Perinteinen, suppea viihtyvyyskorjaus:

• Kasperinkuja 13, 33 asuntoa
• Kirjanpitäjänkuja 4, 50 asuntoa

• Kurkisuontie 9, 54 asuntoa 

• Kyyhkysmäki 2, 51 asuntoa

• Kyyhkysmäki 3, 21 asuntoa

• Maakaari 6, 68 asuntoa

• Myrttitie 2, 37 asuntoa

• Pronssitie 4, 40 asuntoa

• Viljelijäntie 4-6, 192 asuntoa

• Pohjoinen Rautatiekatu 29, 215 asuntoa

= 761 asuntoa Ensimmäinen työmaa käynnistyi 9.11.2015

Viihtyvyyskorjauksia on toteutettu yhteensä 
noin 1.300  asuntoon.



Viihtyvyyskorjauksen 
tapahtumat  asukkaan silm in



Päivä 1 tapahtumat  asukkaan silm in
• Asukkaan on ennen kylpyhuoneremonttia 

tyhjennettävä kylpyhuone tavaroistaan. 
• Kiinteistöllä urakoitsijan tarjoamia 

pahvilaatikoita
• Asukas ei saa oleskella asunnossa 

kylpyhuoneremontin ensimmäisenä 
päivänä max klo 8-18 välillä (saa viestin kun 
voi palata kotiin)

• Kun asukas palaa takaisin kotiin, on 
kph-tilan eteen ilmestynyt suojaseinä, jossa 
muistutus remontin vaiheista

• Kph ei käytettävissä, mutta asukkaita varten 
saniteettikontit



Päivät  2-5 asukkaan silm in

• Asunnossa voi oleskella normaalisti
• Töitä tehdään kylpyhuonetilassa
• Päivä 5 valmistuessa asukkaalla on 

käytössä täysin remontoitu 
kylpyhuone



Kylpyhuone  ennen ja  jä lkeen



Päivä 6, ke it t iöpäivä
• Asukkaan tulee tyhjentää keittiö- ja vaatekaapit

• Käytössä urakoitsijan toimittamia 
pahvilaatikoita

• Asukas ei saa olla kotona max
klo 8-18, saa tekstiviestin kun 
asunto valmis

• Asukkaan palatessa 
keittiö 
kunnostettu ja 
vaatekaappien 
ovet uusittu



Päivä 7, la t t iapäivä

• Lattiapäivän ja aiempien 
remonttien välillä on 5 päivää väliä

• Asukkaan tulee pakata irtaimisto
• Käytössä urakoitsijan toimittamia 

pahvilaatikoita
• Asukas ei saa olla kotona max

klo 8-18, saa tekstiviestin kun 
asunto valmis

• Asukkaan palatessa lattiat uusittu



Case  Linnoituksent ie 10

Esimerkki laajennetusta viihtyvyyskorjauksesta



Linnoituksent ie  10

• Kaluste, lattia, kylpyhuonetyöt n. 4Me
• 184 asuntoa
• 205 kylpyhuonetta, 100  erilliswc:tä
• 184 kalusteremonttia
• 184 lattiaremonttia, 12 300  m2 asennettavaa 

lattiapinta-alaa
• 19 porrashuonetta

• Saunat 4kpl
• J ulkisivutyöt n. 0 ,6Me
• Ara rahoitus, KRV kilpailu



Toimet  ennen hankkeen aloitusta

• Kaikki asunnot on kierretty ennen hankkeen aloitusta
• Kosteusmittauskierros

• Mikäli kylpyhuoneessa havaitaan kosteutta  kuivausliike  määrittää kostean 
alueen ja kuivatusajan. Urakoitsija aloittaa ko kopin avauksen määrite ltyä aikaa 
aiemmin, jotta kuivatus saadaan käyntiin ja työ voidaan tehdä suunnite llussa 
aikataulussa. 

• Keittiöiden ja vaatekaappien mittaaminen
• ”Ongelma” asuntojen kartoitus sivuhyötynä



Aikataulut

Työmaan ohjaukseen käytettävä aikataulumuoto

Asukastiedotteiden 
aikataulumuoto



Toimintamallin keskiö

Tekijät

Tuotanto
- Logistiikka

- Laatu
- Tehokkuus

Tilaaja
- vaatimukset

- eurot

Ammattimiehet tekevät vain 
oman työnsä

Logistiikka-alue, 
logistiikkamiehet, 
toimitukset aamuisin

Yhteistyö 
urakoitsijan 
kanssa, pyöreän 
pöydän periaate
Nopea 
päätöksenteko



Laad unvarmistus

• 0-virheluovutukset
• Mallien kautta
• J atkuva arviointi ja 

seuranta
• Tsekkilistat



Logist iikka
• Logistiikka-alue, 

oma logistiikkatiimi
• Tarkat toimituslistat, 

joiden mukaan 
materiaalia 
toimitetaan 
asuntoon sovittuna 
aikana

• Oikea määrä, 
oikeassa paikasa, 
oikean laatuisena, 
oikeaan aikaan



Sud enkuopp ia



Sud enkuopp ia
• Haluttaisiin uudistua, mutta silti ”Tehdään kuten aina on tehty”
• Hinnalla kisaaminen

• Matalin hinta ei yleensä mahdollista korkeinta laatua
• Uutta kehite ttäessä on sallittava myös epäonnistuminen
• Tilataan uudenlaisella mallilla, mutta e i olla itse  valmiita tai 

kyvykkäitä toimimaan ko mallin mukaisesti
• Ei olla valmiita yhteistyöhön
• Tilaajan resurssit liian vähäiset
• Hidas päätöksenteko
• Ei ymmärretä toimintamallia
• Ei haluta auttaa

• Kuvitellaan, e ttä piloteissa onnistuttaisiin aina



Yhteenve to



Yhteenve tona tod e t takoon

• Laadun kysyntä kasvaa niin tilaajilla kuin loppukäyttäjillä
• Muutos lähtee tilaajista
• Uudenlaiset toteutusmuodot ja hankintatavat
• Ei vastakkainasettelulle , kyllä yhteistyölle
• Ei haitalliselle  osaoptimoinnille
• Omien työntekijöiden käyttö ja oppimisen kumuloituminen
• J atkuva oppiminen ja kehittyminen



Ympäristöasiat

Ympäristövastaava
Katri Väyrynen 



Muutoksessa parasta on alueellisen 
tekstiilikeräyksen alkaminen, muut jakeet jo 
onkin asuntokiinteistöissä.

On tärkeää, että kaikki asukkaat lajittelevat, 
kun se mahdollisuus kerran on ja sillä saadaan 
kustannuksetkin pidettyä kurissa.

26.3.2022, asukasaktiivipäivä

UUSI JÄTELAKI



26.3.2022, asukasaktiivipäivä



26.3.2022, asukasaktiivipäivä

PERUSMAKSU

Jokaiselle asuinkiinteistölle määrätty vuoden 
2022 alusta.

Asukkaille se merkitsee, että osa kotitalouksien 
jätteistä, on ilmaisia, kun ne toimitetaan 
suoraan kaatopaikalle.

Kun jokainen huolehtii omalta osaltaan isommat 
jätteet esim. muuttaessaan kaatopaikalla, 
kustannukset pysyvät maltillisina.

Ajoneuvon renkaat Asfaltti
Betoni Haravointijäte
Kannot ja juurakot Kevytbetoni
Kyllästetty puu Lyijyakut

Metalli Pahvi
Puhdas maa ja puu Purkupuu
Retkikeittimien patruunat Risut

Romuajoneuvot Sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromu

Tiili
Vaaralliset jätteet kotitalouksilta ja maatalouksilta (pl. asbesti ja 
sammuttimet)

KOTITALOUKSILLE MAKSUTTOMAT jätteet



26.3.2022, asukasaktiivipäivä

Ja nyt pieni kisa käyntiin…
Vastaa ruksaamalla, joissain voi olla useampi oikea vastaus. Jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 p.



26.3.2022, asukasaktiivipäivä

Vastaa ruksaamalla, joissain voi olla useampi oikea vastaus. Jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 p.



Vastaamisen 
jälkeen…
• Vastaamisen jälkeen kuulet
oikeat vastaukset ja voit tarkistaa
omat tuloksesi saman tien.

• 3 eniten pisteitä saanutta
palkitaan!

26.3.2022, asukasaktiivipäivä

Ei niin 
vakavissaan, 

mutta 
tosissaan!



26.3.2022, asukasaktiivipäivä

Ja oikeat vastaukset ovat…
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Ja oikeat vastaukset ovat…



LAJITTELUKILPAILU 

Vastaa ruksaamalla, joissain voi olla useampi oikea vastaus. Jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 p. 

1.Sipsipussi

A) kuivajätteeseen

B) muoviin

C) metalliin

2. Jauhopussi, suljettava

A) kuivajätteeseen

B) kartonkiin

C) metalliin

3. Kissan ruokapussi

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) muoviin

4. Jugurttipurkki

A) kuivajätteeseen

B) metalliin, muoviin ja kartonkiin

C) muoviin, kuivajätteeseen ja metalliin

5. Voipaketin käärö

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) kartonkiin

6. Lasinen kattilankansi

A) kuivajätteeseen

B) lasiin

C) muoviin ja lasiin



LAJITTELUKILPAILU 
 Julkaistu pp.kk.vvvv

7. Styroxlaatikko

A) kuivajätteeseen

B) muoviin

C) kaatopaikalle

8. Teflonkattila

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) muoviin ja metalliin

9. Tyhjä aerosolipullo

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) muoviin ja metalliin

10. Paperinen kaupan pussi, jossa paperia

A) kuivajätteeseen

B) paperiin

C) kartonkiin ja paperiin

11. Kala-/ lihapaketti palvelutiskiltä

A) kuivajätteeseen

B) paperiin

C) kartonkiin

12. Monitoimikone

A) kuivajätteeseen ja metalliin

B) kauppojen SER keräykseen ja
metalliin



(D LAJITTELUKILPAILU
MESTARIASUNN()T

Vastaa ruksaamalla, joissain voi olla useampi oikea vastaus. Jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 p.

l.Sipsipussi

I A)kuivajätteeseen

lK "l 
muoviin

t] c)metalliin

2. Jauhopussi. suljettava

3. Kissan ruokapussi

tu
4. Jugurttipurkki

w
A) kuivajätteeseen

B) metalliin, muoviin ja kartonkiin

C) muoviin, kuivajätteeseen ja metalliin

5. Voioaketin käärö

a

w

A) kuivajätteeseen

B) kartonkiin

C) metalliin

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C)muoviin

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) kartonkiin

6. Lasinen attilankansi

6 
^kuivajätteeseen
B) lasiin

C) muoviin ja lasiin

I
I



(D LAJITTELUKILPAILU
Julkaistu pp.kk.wvv

7. Styroxlaatikko

A) kuivajätteeseen

B) muoviin

C) kaatopaikalle

8. Teflonkattila

A) kuivajätteeseen

B)metalliin

C) muoviin ja metalliin

9. Tvhiä aerosolipullo

A) kuivajätteeseen

B) metalliin

C) muoviin ja metalliin

10. Paperinen kaupan pussi, jossa paperia

A) kuivajätteeseen

B) paperiin

W c) kartonkiin ja paperiin

1 1. Kala-/ lihapa i oalvelutiskiltä

A) kuivajätteeseen

B) paperiin

C) kartonkiin

12. Monitoimikone

A) kuivajätteeseen ja metalliin

B) kauppojen SER keräykseen ja

metalliin
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	Miksi_kierrätys_kannattaa_Katri_Väyrynen
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