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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta vuok
rataloissa 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on antaa vuokrata
lojen asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmah
dollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa. 
Tarkoitus on myös tätä kautta lisätä asumis
viihtyvyyttä taloissa ja edistää vuokratalojen 
kunnossapitoa ja hoitoa. 

Esityksen tarkoituksen toteuttamiseksi ehdo
tetaan säädettäväksi laki yhteishallinnosta 
vuokrataloissa. Lakia ehdotetaan sovelletta
vaksi käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa 
valtion Iainoittamissa vuokrataloissa. Lakia 
ehdotetaan soveltuvin osin sovellettavaksi 
myös muissa vuokrataloissa, jos vuokratalon 
omistaja niin haluaa. 

Lakiehdotuksen mukaan asukkailla olisi oi
keus valita muun muassa asukastoimikunta, 
saada asukkaiden edustus vuokratalon omista
jayhteisön tai -säätiön hallitukseen tai vastaa
vaan toimielimeen, saada oikeuksiensa käyttä
miseen tarvittavia vuokrataloa koskevia tietoja 
kuten tietoja talon kunnosta, hoidosta ja ta
loudesta omistajalta ja tämän edustajilta. Tie
dot voitaisiin vaatia tilintarkastajan varmenta
mana. Asukkaat voisivat valita valvojan seu
raamaan ja tarkastamaan vuokratalon talou
den ja hallinnon hoitoa. Asukkaiden valitsema 
tai ehdottama tilintarkastaja voisi myös toimia 
tällaisena valvojana. Ehdotuksen mukaan voi
taisiin asettaa myös omistajan ja asukkaiden 
yhteistyöelimiä. 

Samaan vuokranmääritysyksikköön kuulu
vien talojen asukkaat käyttäisivät päättämis
valtansa asukkaiden kokouksissa. Kaikki talos
sa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet hen
kilöt ja muut huoneistojen haltijat, talonomis
tajaa lukuunottamatta, olisivat äänioikeutettu
ja. Vaalikelpoisia yhteishallinnon toimielimiin 
olisivat kuitenkin vain asukkaat. Valvojaksi 
voitaisiin valita myös muu kuin asukas. Asuk
kaiden kokous valitsisi yhden tai useamman 
asukastoimikunnan tai luottamushenkilön taik-
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ka hoitaisi itse osan tai kaikki asukastoimikun
nalle kuuluvat tehtävät. 

Asukastoimikunnalla olisi oikeus ottaa osaa 
talojen talousarvioesityksen, lyhyen ja pitkän 
ajan korjaussuunnitelmien ja niiden rahoitus
suunnitelmien tekoon sekä ottaa kantaa huol
lon, hoidon ja isännöinoin järjestämiseen sekä 
päivittäisen huollon ja hoidon toteuttamiseen. 

Asukastoimikunnalle ehdotetaan myös pää
tösvaltaa. Se päättäisi järjestyssääntöjen sisäl
löstä, yhteisten autopaikkojen, saunojen ja 
pesutupien vuokraus- ja jakamisperiaatteista 
sekä yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja 
vastaavien tilojen käytöstä ja yhteisten tilai
suuksien kuten talkoiden järjestämisestä. 

Vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa ja ta
lousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa 
koskevat asiat kuuluvat yleensä lain sovelta
misalan piiriin kuuluvia vuokrataloja omista
vien yhteisöjen tai säätiöiden hallituksille tai 
vastaaville toimielimille. Asukkaat tulisivat nyt 
mukaan myös vuokratalon omistavan yhteisön 
tai säätiön hallituksiin tai vastaaviin toimieli
miin. Asukkaiden kokouksen nimeämistä hen
kilöistä olisi valittava vähintään yksi, jos jäse
niä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi, 
jos jäseniä valitaan hallitukseen tai vastaavaan 
toimielimeen viisi tai enemmän. Myös enem
mistö hallituksen jäsenistä tai koko hallituskin 
olisi mahdollista valita asukkaista. 

Kun yhteisön tai säätiön toimiala on pää
asiassa muu kuin lain soveltamisalan piiriin 
kuuluvien vuokratalojen omistaminen, tulisivat 
asukkaat mukaan siihen toimielimeen, jonka 
tehtävänä on erityisesti tämän lain soveltamis
alan piiriin kuuluvan vuokratalon hoitoa, kun
nossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täy
täntöönpanoa koskevat asiat. Jos tällaista toi
mielintä ei ole, tulee vuokratalon asioita hoita
van toimia yhteistyössä asukashallintoelinten 
kanssa. Yhteistyövelvoite asetettaisiin myös 
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kunnan välittömässä omistuksessa olevien 
käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten valtion 
lainoittamien vuokratalojen hallinnolle. 

Vuokrataloissa taattaisiin asukkaille tietyt 
vähimmäismahdollisuudet osallistua talon hal
lintoon. Asukkaiden suostumuksin yhteishal
lintoelinten tehtäviä ja päätösvaltaa voitaisiin 
myös lisätä vähimmäistasosta. Yhteishallinnon 
toimintamuodoista asukkaat valitsisivat tarkoi
tuksenmukaisena pitämänsä. Lakiehdotuksessa 
mahdollistettaisiin siten myös tarvittava jous
to, jotta talon koko, omistus- ja hallintamuo
to, asukkaiden innokkuus ja kyky hoitaa yh
teishallintoa voitaisiin ottaa huomioon. Asuk
kaiden osallistuminen talon hallintoon olisi 
lakiehdotuksen mukaan täysin vapaaehtoista. 

Asuntotuotantolain 15 f §:n ja asuntojen pe
rusparantamisesta annetun lain 22 § :n mukaan 
käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia valtion 
lainoittamia vuokra-asuntoja on noin 250 000. 

Näitä asuntoja on nyt noin puolet maan koko 
vuokra-asuntokannasta. Laki koskisi välittö
mästi siten yli puolta miljoonaa kansalaista. 

Tällä hetkellä on vuokralaisdemokratiatoi
mintaa noin viidesosassa kaikista käyttö- ja 
luovutusrajoitusten alaisista valtion lainoitta
mista vuokrataloista. Joissakin tapauksissa toi
minta on vielä kokeilunomaista eikä se ole 
täysin muotoutunut. Mutta runsaasti on myös 
tapauksia, joissa toiminta on saanut melko 
pysyvän, osapuolien myönteiseksi kokeman si
jan. Tämä on lakiehdotusta laadittaessa pyritty 
ottamaan huomioon. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1990-luvun alkupuolella. Lain hyväksy
misen ja voimaantulon väliin tulisi jäädä riittä
västi aikaa lain sisällöstä tiedottamista ja kou
luttamista varten. Myös olemassa olevien toi
mintamuotojen sopeuttamiseen lain mukaisiksi 
tarvitaan aikaa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Vuokralaisdemokratiatoiminta Suomessa 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa on ollut val
tion lainoittamissa vuokrataloissa vähäisessä 
määrissä aina 1970-luvun alusta lähtien. Kun
tien omistamissa vuokrataloissa alkoi vuokra
laisdemokratiatoiminta 1970-luvun puolivälissä 
pääkaupunkiseudulla ja eräissä Etelä-Suomen 
suurimmissa kaupungeissa. Asuntotuotanto
lain 15 f §:n ja perusparantamisesta annetun 
lain 22 §:n mukaan käyttö- ja luovutusrajoi
tusten alaisia valtion lainoittamia vuokra-asun
toja on tällä hetkellä noin 250 000. Nykyisin 
vuokralaisdemokratiatoimintaa on noin viides
osassa näistä vuokrataloista. 

Vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksia ja 
niiden lisäämistä ovat pohtineet useat komiteat 
ja työryhmät 1970- ja 1980-luvulla. Lainsää
däntötoimiin tehdyt ehdotukset eivät kuiten
kaan ole vielä johtaneet. 

Vuokralaisten osallistuminen talojen hallin
toon perustuu paitsi omistajan päätökseen ny
kyisin myös asuntohallituksen vuokranmääri
tysohjeisiin. Vuonna 1980 asuntohallituksen 
yleiskirjeellä 2/2/80 vuokralaisten osallistumi
nen vuokranmääritykseen mainittiin asuntohal
lituksen vuokranmääritysohjeissa ensi kerran. 
Mainitulla yleiskirjeellä vuokralaisille annettiin 
mahdollisuus tutustua vuokrantarkistushake
muksiin ja tehdä niihin tarkistusehdotuksia. 
Voimassa olevissa vuokranmääritysohjeissa 
(Aravavuokratalojen vuokranmääritys, ohje
kirja D 2.2, kesäkuu 1989) asuntohallitus on 
antanut suosituksia vuokralaisdemokratiasta. 

Kunta aravavuokria valvovana viranomai
sena voi eräin edellytyksin hyväksyä osan hoi
tomenoista sellaisenaan, jos vuokralaisdemok
ratiaelin on ne hyväksynyt. Näillä vuokralais
ten mukaan ottamiseen tähtäävillä toimenpi
teillä asuntohallitus on pyrkinyt lisäämään 
asukkaiden tietoisuutta asumiskustannuksiin 
vaikuttavista tekijöistä ja halua osallistua sääs-

tötoimenpiteisiin sekä parantamaan asumis
viihtyvyyttä ja estämään ilkivaltaa. 

Asuntohallituksen aravakiinteistörekisterissä 
on kuntien ilmoittamana tieto siitä, missä val
tion lainoittamissa vuokrataloissa on vuokra
laisdemokratiatoimintaa. Rekisterin mukaan 
näitä taloja on 1245 ja ne edustavat noin yhtä 
viidettäosaa käyttö- ja luovutusrajoitusten 
alaisten valtion lainoittamien vuokratalojen 
määrästä. 

Vuokralaisdemokratiatoiminta on ollut var
sin moni-ilmeistä. Myös saman tyyppisissä 
omistus- ja hallintamuodoissa se on vaihdellut 
ja saanut erilaiset muodot. Omistus- ja hallin
tamuotojen runsaus on myös selvästi vaikutta
nut siihen, että toiminta on saanut näin moni
naiset muodot. Käyttö- ja luovutusrajoitusten 
alaisia valtion lainoittamia vuokrataloja omis
tavat ja hallitsevat osakeyhtiöt (kiinteistöosa
keyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja muut osakeyh
tiöt) osuuskunnat, säätiöt, yhdistykset sekä 
kunnat ja kuntainliitot. Osa omistaa lähes 
yksinomaan tällaisia vuokrataloja, mutta osal
le päätoimintamuoto on jokin muu toiminta 
kuin vuokratalon omistaminen ja hallinta. 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa esiintyy 
sekä talotasolla että omistajayhteisön hallitus
tasolla. Myös joidenkin yhteisöjen ylimmissä 
päättävissä elimissä on mukana vuokralaisia. 

Tärkein toimiva toiminnan alue on yleensä 
talotaso. Asukkaiden kokoukset ja asukkaiden 
yleensä keskuudestaan valitsemat talotoimi
kunnat ovat yleisimmät toimintamuodot. Talo
toimikuntien tehtäväksi on useimmissa tapauk
sissa annettu asumisviihtyvyyden edistäminen. 
Järjestyksen valvonta, ilkivallan ja häiriöiden 
estäminen, talon kunnon valvonta, asukkaiden 
yhteistilaisuuksien järjestäminen ja yhdyseli
menä toimiminen asukkaiden ja vuokrananta
jan välillä ovat tyypillisiä talotoimikuntien teh
täviä. Opiskelija-asuntosäätiöiden toimikun
tien tehtävänä on myös ollut oman asuntokoh
teen talousarvioehdotusten valmistelu säätiön 
keskushallinnon ohjauksessa. Joissakin toimin
tamalleissa talotoimikunta tai sen puheenjohta-
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ja on määrätty "apuisännöitsijäksi" erilaisten 
valvontatehtävien kuuluessa hänelle. 

Talotoimikunnan jäsenmäärä vaihtelee sen 
mukaan onko kyse yhden vai useamman talon 
yhteisestä talotoimikunnasta. Yhden talon ta
lotoimikunnissa on keskimäärin viisi jäsentä ja 
useamman talon talotoimikunnissa kuudesta 
yhdeksään jäsentä ja lisäksi varajäseniä yleensä 
kolme. Talotoimikuntien toimikausi vaihtelee 
yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen. Harvoin se 
on pitempi. Yleensä se on vuoden. 

Talotoimikunnista osa kuuluu edelleen alu
eelliseen tai kunnallisen tason vuokralaisde
mokratiaelimeen. Tällöin on yleensä kyse suu
resta talojen omistus- ja hallintaorganisaatios
ta. Hallinto on usein myös jaettu eriiiisiin piiri
tai alueyksiköihin. 

Asukaskokoukset kuuluvat myös vuokralais
demokratiatoimintaan. Asukaskokousten teh
tävä on jossain määrin päällekkäinen talotoi
mikunnan tehtävien kanssa, kun on kyse asu
misviihtyvyydestä, talon kunnon valvonnasta 
jne. Asukaskokousten tehtävänä on varsin 
usein kuitenkin myös talousarvion ja tilinpää
töksen käsittely, talotoimikuntien jäsenten va
linta ja, jos yhteisön hallitukseen tai vastaa
vaan toimielimeen on ollut mahdollista valita 
asukkaita, näiden hallituksen jäsenten valinta. 
Myös asukkaiden, isännöitsijän, hallitusten jä
senten ja muiden henkilöiden esittämien asioi
den käsittely on kuulunut asukaskokoukselle. 

Asukkaiden kokousten koollekutsujana on 
yleensä ollut talotoimikunta tai yhteisön halli
tus tai vastaava toimielin. 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus on eri malleis
sa myös vaihdellut. Äänioikeutettuja ja vaali
kelpoisia ovat joissakin tapauksissa olleet vain 
täysi-ikäiset vuokrasopimuksen allekirjoitta
neet ja joissakin tapauksissa kaikki täysi-ikäi
set asukkaat. 

Asukaskokousten merkitys on huomattava, 
jos talotoimikuntaa ei ole ollut tai se on 
toiminut tehottomasti. Joissakin malleissa sil
loin, kun asukaskokouksia ei ole pidetty, on 
kuitenkin pidetty erillisiä asukasvaaleja ja nii
den avulla valittu jäseniä vuokralaisdemokra
tiaelimiin. 

Asukkaita on ollut mukana myös valtion 
lainoittamia käyttö-ja luovutusrajoitusten alai
sia vuokrataloja omistavien yhteisöjen ja sääti
öiden hallituksissa. Yleensä asukkaat ovat ol
leet vähemmistönä ja joissakin tapauksissa 
heillä on ollut vain läsnäolo- ja puheoikeus. 
On myös tapauksia, joissa hallituksen jäsenistä 

enemmistö on ollut asukkaiden valitsemia 
asukkaita. Nämä tapaukset ovat kuitenkin vie
lä harvinaisia. 

Tavallista on, että talossa, jossa on vuokra
laisdemokratiatoimintaa, myös hallituksessa 
tai vastaavassa toimielimessä on asukkaiden 
valitsemia jäseniä. Vuokratalon omistavan ja 
sitä hallitsevan yhteisön organisaatiomuoto 
näyttää vaikuttavan erittäin voimakkaasti sii
hen, onko asukkaita ja millainen määrä muka
na yhteisön hallituksessa. Myös sillä seikalla 
näyttää olevan merkitystä, onko yhteisön toi
miala vuokratalojen omistaminen ja hallinta 
vai etupäässä jokin muu. Asukkaita on pitem
pään ja eniten ollut mukana kiinteistöosakeyh
tiöitten hallituksissa, jos yhtiön tarkoituksena 
on lähinnä valtion lainoittamien käyttö- ja 
luovutusrajoitusten alaisten vuokratalojen 
omistaminen ja hallinta. Jos omistajayhteisö 
on asunto-osakeyhtiömuodossa, ei vuokralaisia 
ole ollut yhtiön hallituksissa. Tosin juuri edellä 
mainituissa yhtiöissä ja kiinteistöosakeyhtiönä 
hallituissa taloissa on ollut myös varsin taval
lista, että vuokralaiset ovat olleet yhtiökokouk
sissa vuokranantajaosakkeenomistajan valtuut
tamina ja tällä tavalla ottaneet osaa asumaosa 
talon asioitten hoitoon. Myös opiskelija-asun
tovuokrataloja omistavien ja hallitsevien sääti
öiden hallituksissa ovat asukkaat olleet edus
tettuina. 

Valtion lainoittamia käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisia vuokrataloja omistavien ja 
hallitsevien yhteisöjen ja säätiöiden ylimmissä 
päättävissä elimissä (yhtiökokoukset, osuus
kunnan kokoukset ja vastaavat) eivät asukkaat 
ole olleet yhtä hyvin ja laajalti edustettuina 
kuin mitä he ovat olleet edustettuina hallituk
sissa tai vastaavissa toimielimissä. Joidenkin 
omistajien ylimmissä päättävissä elimissä on 
kuitenkin jo useamman vuoden ollut myös 
asukkaita mukana. Nämä ovat säätiöitä ja 
osuuskuntia, joiden päätoiminta-alue on juuri 
valtion lainoittamien käyttö- ja luovutusrajoi
tusten alaisten vuokratalojen omistaminen ja 
hallinta. Myös hallintoneuvostoissa ovat asuk
kaat olleet edustettuina. Tällöin on kyse myös 
yhteisöistä, joiden päätoimintamuoto on mai
nitunlaisten vuokratalojen omistaminen ja hal
linta. Omistajana on tällöin yleensä kiinteistö
osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta. 

Joillakin yhteisöillä on myös vuokralaisneu
vostoja tai elimiä, jotka toimivat vastaavasti. 
Kiinteistöosakeyhtiössä ja asunto-osakeyhtiös
sä ovat asukkaat ottaneet osaa myös yhtiön 
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ylimmän päättävän elimen toimintaan olles
saan valtakirjalla osakkeenomistajan edustaji
na yhtiökokouksissa. Tätä on esiintynyt myös 
vapaarahoitteisissa asunto-osakeyhtiöissä. 

Vuokralaisdemokratian eräs ilmenemismuo
to on myös asukkaiden oikeus seurata yhteisön 
talouden ja hallinnon hoitoa valitsemaosa hen
kilön välityksellä. Yhteisöt, jotka omistavat ja 
hallitsevat valtion lainoittamia käyttö- ja luo
vutusrajoitusten alaisia vuokrataloja päätoime
naan, ovat laajalti antaneet asukkaille oikeu
den valita joku kirjanpitoa ja hallintoa ymmär
tävä ja niistä kiinnostunut asukas tarkasta
maan tilejä ja hallintoa yhteisön varsinaisen tai 
varsinaisten tilintarkastajien lisäksi. Tällaista 
henkilöä on nimitetty "seurantatilintarkasta
jaksi", vaikka hänen velvollisuutensa ja oikeu
tensa eivät ole samalla tavoin määritellyt kuin 
yhteisöjen tilintarkastajille. Myös varsinaisen 
tilintarkastajan valinta on jo joissakin tapauk
sissa uskottu asukkaille. Joissakin huomatta
vissa vuokra-asuntoja omistavissa yhteisöissä 
tällä hetkellä keskustellaan vuokralaisdemok
ratiatoiminnan laajentamisesta muun muassa 
siten, että asukkaat saisivat oikeuden valita 
varsinaisen tilintarkastajan. 

Tilintarkastajan valintaoikeus liittyy lähei
sesti asukkaiden luotettavan tiedon tarpeeseen 
ja tiedonsaantioikeuteen. Olemassa olevissa 
toimivissa vuokralaisdemokratiamalleissa 
omistaja on usein huolehtinut vuokralaisde
mokratiaelimiin valittujen asukkaiden tarpeel
lisesta koulutuksesta. Vuokranmääritykseen 
liittyvää tiedonsaantia on edellä mainittujen 
asuntohallituksen yleiskirjeitten antamisella 
pyritty parantamaan. 

Tiedonkulku asukkaille on yleensä järjestet
ty asuntoon jaettavilla tiedotteilla ja ilmoitus
tauluille pantavin tiedottein. 

Joillakin vuokralaisdemokratiatoimielimillä 
on myös ollut käytössään omia varoja. 

1.2. Tavoitteet 

Vuokralaisten osallistuminen talojen hallin
toon ei ole lailla turvattu oikeus. Se perustuu 
edelleen omistajan päätökseen ja saa viime 
kädessä ne muodot, joita omistaja pitää tar
koituksenmukaisilla. Luonnollisesti lopputu
lokseen myös vaikuttaa se, miten asukkaat 
pystyvät, haluavat ja osaavat käyttää sallittuja 
toimintamuotoja hyväkseen. Tosin käytännös
sä moni toimintamuoto lienee alkujaan asuk-

kaista lähtöisin ja omistaja on todennut sen 
vaikuttavan yhteiseksi hyväksi ja näin toimin
nan jatkamista tällä hetkellä pidetään itsestään 
selvänä. 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa on ollut 
1970-luvulta lähtien. Koko ajan se on laajentu
nut, saanut uusia muotoja ja muodostunut yhä 
kiinteämmäksi osaksi talojen jokapäiväistä 
hallintoa ja muuta toimintaa. Tämä kehitys
piirre on selvästi nähtävissä. Niissä yhteisöissä, 
joissa vuokralaisdemokratiatoiminta on jatku
nut pisimpään ja saanut jo varsin vakiintuneet 
muodot, on myös omistajien ilmoitusten mu
kaan asukkaiden mukanaalasta talojen hallin
nossa todettu koituvan siinä määrin sekä talou
dellista että muuta hyötyä taloille, ettei voida 
enää harkitakaan asukkaiden mukanaalasta 
luopumista. Yhteisön tulevaisuutta arvioitaessa 
on nähty useiden eri tekijöiden kuten tulevien 
korjaustarpeiden määrittelyn ja rahoituksen 
edellyttävän asukkaiden mukanaoloa yhä tii
viimmin muun muassa sen aikaansaamiseksi, 
että korjausten vaikutus vuokriin olisi mahdol
lisimman kohtuullinen. Omistajien ilmoitusten 
mukaan toimivan vuokralaisdemokratian vai
kutus ilkivaltaan ja häiriökäyttäytymisen vähe
nemiseen on lähes kaikissa tapauksissa ollut 
havaittavissa. Myös asumisviihtyvyyttä on 
yleensä voitu parantaa. 

Vuokralaisdemokratiatoiminnasta on siinä 
määrin myönteisiä kokemuksia, että tällaisen 
toiminnan mahdollistamista kaikissa valtion 
lainoittamissa vuokrataloissa voidaan pitää pe
rusteltuna. Asukkaiden mukanaoloa valtion 
lainoittamien käyttö- ja luovutusrajoitusten 
alaisten vuokratalojen hallinnossa voidaan pi
tää perusteltuna myös sen johdosta, että talot 
lähes kokonaan lainoitetaan valtion tai kuntien 
varoin. Myös ne pankkilainat, mitä vuokrata
loilla on, maksavat vuokralaiset korkoineen 
vuo krissaan. 

Esityksen tavoitteena on turvata vuokralais
demokratiatoiminta kaikissa valtion lainoitta
missa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa 
vuokrataloissa. Tämän vuoksi asukkaiden 
osallistumisesta vuokratalojen hallintoon olisi 
säädettävä laki. Oikeus vuokralaisdemokrati
aan ei enää perustuisi omistajan harkintaan, 
vaan vuokratalojen omistajia velvoittavaan la
kiin. 

Säädettävälie laille voidaan asettaa vaati
mus, että sen tulisi mahdollistaa kussakin 
omistus- ja hallintamuodossa juuri siihen par
haiten sopivan järjestelmän luominen. Lain 
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hyväksymien toimintamuotojen tulisi myös 
mahdollisimman kiinteästi nivoutua osaksi ky
seisen yhteisön todellista hallintoa ja toimin
taa. Toisaalta toiminnan tulisi olla asukkaille 
vapaaehtoista. Talon hallinnon olisi myös toi
mittava, vaikka asukkaat eivät siihen aina tai 
ollenkaan osallistuisi. 

1.3. Keinot 

Ehdotetuna lailla vahvistettaisiin ne osallis
tumisen muodot, jotka omistajan tulee sallia 
vuokratalojen asukkaille. Lakia ehdotetaan so
vellettavaksi asuntotuotantolain 15 f §:n ja 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
22 §:n mukaan käyttö- ja luovutusrajoitusten 
alaisessa vuokratalokannassa. 

Lain laatimisen perusteiksi on otettu seuraa
vat seikat. 

Asukkaat osallistuvat asumiensa talojen hal
lintoon jo noin yhdessä viidesosassa käyttö- ja 
luovutusrajoitusten alaisista valtion lainoitta
mista vuokrataloista. Erilaista vuokralaisde
mokratiatoimintaa on jo ollut aina 1970-luvun 
alkupuolelta lähtien. Toiminta on jatkuvasti 
laajentunut ja saanut uusia muotoja. Kehitys 
on yleensä kulkenut kohti yhä tiiviimpää yh
teyttä yhteisön vuokratalojen hallintoon. Tämä 
suuntaus on siksi selvä, että se on otettu lain 
säännösten laatimisen lähtökohdaksi. Toinen 
lain säännösten laatimisen kannalta merkittävä 
seikka on tiettyjen toimintatasojen ja -muoto
jen valikoituminen. On myös selvästi nähtävis
sä mitkä toimintamuodot kummankin osa
p~olen kannalta ovat muodostuneet tehokkaik
si ja tarkoituksenmukaisiksi. Lakiehdotus on 
laadittu ottaen nämä käytännön kokemukset 
huomioon. 

Valtion lainoittamien käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisten vuokratalojen omistus- ja 
hallintamuodot ovat monet. Myös tämä seikka 
on otettu huomioon säännöksiä laaadittaessa. 
Periaatteena on, että yhteisöjen organisaatio
muoto otetaan lähtökohdaksi ja toimintamuo
dot sopeutetaan siihen. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Nykyinen oikeustila 

Vuokratalojen asukkaiden osallistuminen ta
lojen hallintoon perustuu paitsi omistajan 

suostumukseen myös asukkaiden vapaaehtoi
seen yhteistoimintaan. Viranomaismääräyksiä 
on valtion lainoittamista käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisista vuokra-asunnoista. 

Edellä mainituissa asuntohallituksen vuok
ranmääritysohjeissa on annettu vuokralaisde
mokratiasta suosituksia. Aravavuokran mää
räytymistä valvova viranomainen, kunta, voi 
tämän asuntohallituksen ohjeen mukaan eräin 
edellytyksin hyväksyä osan hoitomenoista sel
laisenaan, jos vuokralaisdemokratiaelin on ne 
hyväksynyt. Omistajan ja asukkaiden yhteinen 
näkemys tietyistä hoitomenoista helpottaa 
vuokranantajan näyttövelvoitetta näistä meno
eristä. Tässä mielessä vuokralaisdemokratiatoi
minnan aloittaminen ja ylläpitäminen on ollut 
vuokranantajan välittömässä intressissä. 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa on noin vii
desosassa nykyisistä käyttö- ja luovutusrajoi
tusten alaisista valtion lainoittamista vuokrata
loista. Riippuu jossain määrin omistusmuodos
ta ja omistajasta, minkälaiseen päätökseen 
vuokralaisdemokratiatoiminnan aloittaminen 
tai jatkaminen perustuu. Päätös vuokralaisde
mokratian lopettamisesta on myös yleensä teh
tävissä kuten päätökset siinä yhteisössä yleen
sä. Joissakin kunnissa kuitenkin kunnanhalli
tus tai -valtuusto on päättänyt vuokralaisde
mokratiatoiminnan aikaansaamisesta, jolloin 
kunnan tosiasiallisesti omistamissa kiinteistö
osakeyhtiöiDä hallituissa vuokrataloissa vuok
ralaisdemokratiatoiminta tukeutuu myös muu
hun kuin talon omistajayhteisön varsinaiseen 
päätöksentekoon. Yleisesti voidaan kuitenkin 
sanoa, että asukkaiden oikeus osallistua vuok
ratalojen hallintoon on tällä hetkellä vain 
omistajayhteisön päätöksenteon ja myötämieli
syyden varassa. 

2.2. Lainsäädäntö 

Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka turvaa 
asukkaiden osallistumisen vuokratalojen hal
lintoon. 

3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

3.1. Aikaisemmat lainsäädäntöehdotukset 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa on eri astei
sena esiintynyt 1970··luvun alusta lähtien. 
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Vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksien li
säämistä ovat esittäneet useat komiteat ja toi
mikunnat sekä työryhmät 1970- ja 1980-luvuil
la. Myös lainsäädäntöä, joka määrittelisi vuok
ralaisten osallistumismuodot vuokratalojen 
hallinnossa ja myös turvaisi ne, on esitetty 
useampia kertoja. Käsitys osallistumisen as
teesta ja muodoista on myös vaihdellut eri 
aikoina. Tällaista lainsäädäntöä ei Suomessa 
vielä ole. 

Yleisen kannanoton kansallisen osallistumi
sen lisäämisestä esitti vuonna 197 4 Valtiosään
tökomitea välimietinnössään (Komiteanmietin
tö 1974:27, s. 55). Komitean enemmistön mie
lestä "perustuslakiin olisi sisällytettävä peri
aate, jonka mukaan kansanvaltaista järjestel
mää voidaan toteuttaa myös välittömän de
mokratian keinoin tai antamalla yksilölle mah
dollisuus osallistua hänelle läheistä elämänpii
riä koskevien asioiden käsittelyyn ja ratkaise
miseen henkilökohtaisesti tai valitsemiensa 
edustajien välityksellä". 

Ensimmäinen komitea, joka varsinaisesti otti 
mukaan vuokralaisten vaikuttamismahdolli
suudet esityksiinsä, oli aravavuokratoimikunta 
(Komiteanmietintö 1975:50). Se ei kuitenkaan 
esittänyt vielä mihinkään toimenpiteisiin ryhty
mistä, vaan jäi odottamaan vuokralaisdemok
ratiakokeiluista tehtäviä selvityksiä ja edellytti, 
että asia otetaan erikseen esille myöhemmin. 

Vuokralaisdemokratiatoimikunta (Komi-
teanmietintö 1976:79) jätti mietintönsä vuonna 
1976. Se esitti lain säätämistä vuokralaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Esitys 
ei kuitenkaan johtanut lainsäädäntötoimiin, 
mutta mietinnössä esitettyjä toimintamuotoja 
on ilmeisen laajalti käytännössä jo toteutettu. 

Vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksien li
säämiseksi ovat esittäneet toimenpiteitä asun
totuotantoneuvottelukunta valtakunnallisessa 
asunto-ohjelmassa (Komiteanmietintö 1976:36) 
vuonna 1976 ja asuntoneuvosto vuonna 1979. 
Asuntoneuvosto esitti, että asetettaisiin asian
tuntijaryhmä kehittämään lainsäädäntöä vuok
ralaisdemokratiaa silmälläpitäen. 

Myös asuntopolitiikan tavoitelakitoimikunta 
(Komiteanmietintö 1981:28) on vuonna 1982 
esittänyt lain säätämistä vuokralaisdemokrati
asta. 

Osallistumistoimikunta (Komiteanmietintö 
1981 :54) on myös esittänyt lain säätämistä 
turvamaan vuokralaisten oikeutta osallistua ta
lonsa hallintoon kaikissa valtion lainoittamissa 
vuokrataloissa omistussuhteista riippumatta. 

Asunto-olojen kehittämisohjelmassa vuosille 
1987-1991 on esitetty valtion lainoittamien 
vuokratalojen vuokralaisdemokratian toteutta
mista lainsäädännön avulla. Mainitun ohjel
man mukaan tavoitteena olisi lisätä asukkaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa asuinkiinteistönsä 
hallintoon ja lähiympäristönsä kehittämiseen. 
Asukkailla tulisi olla mahdollisuus osallistua 
talojensa hoitomenoja koskevaan päätöksente
koon ja vastuun kantamiseen. 

Asunto-olojen kehittämisohjelmassa vuosille 
1989-1993 todetaan kohdassa 4.1 Vuokra
asunto-ohjelma muun muassa, että ohjelma
kauden alkupuolella annetaan hallituksen esi
tys aravavuokratalojen vuokralaisdemokratias
ta. 

Edellä lueteltujen komiteoiden lisäksi asun
tohallitus on todennut useissa lainajärjestelmää 
ja vuokrien määräytymistä selvitelleissä työ
ryhmämietinnöissään, että vuokralaisten osal
listuminen vuokratalojen hallintoon ja talou
den suunnitteluun ja valvontaan saattaisi 
edesauttaa talojen hallinnon ja vuokranmääri
tyksen rationalisuutta ja joustavuutta (esimer
kiksi Hoitokustannustyöryhmän mietintö 1977, 
Jyvitystyöryhmän mietintö 1979, Aravavuok
rarekisterityöryhmän mietintö 1979). 

Asuntohallituksen vuokranmääritysohjeissa 
on vuonna 1980 (asuntohallituksen yleiskirje 
2/2/80) ensimmäisen kerran mainittu vuokra
laisten osallistuminen vuokranmääritykseen. 
Vuokralaisille annettiin mahdollisuus tutustua 
vuokrantarkistushakemuksiin ja tehdä niihin 
tarkistusehdotuksia. Näillä toimenpiteillä on 
pyritty lisäämään asukkaiden tietoja asumis
kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä ja halua 
osallistua säästötoimenpiteisiin. On myös py
ritty parantamaan asumisviihtyvyyttä ja estä
mään ilkivaltaa. 

Edellä mainitut ehdotukset eivät ole johta
neet lainsäädäntötoimiin. Niistä monet ovat 
kuitenkin vaikuttaneet niihin vuokralaisde
mokratiakokeiluihin ja toteutuksiin, joita käy
tännössä on jo ollut eri vuokrataloyhteisöillä. 

Vuonna 1980 asetetun asunto-osakeyhtiöla
kitoimikunnan tehtäväksi annettiin muun mu
assa selvittää asunto-osakeyhtiöiden hallintoa 
koskevien säännösten kehittämismahdollisuuk
sia ja sitä, voisivatko yhtiön talon asukkaat 
myötävaikuttaa päätöksenteossa. Toimikun
nan tuli laatia myös tarvittavat säädösehdotuk
set. Toimeksianto koski asunto-osakeyhtiöitä 
yleensä eli myös niin sanottuja vapaarahoittei
sia asunto-osakeyhtiöitä. Toimeksiantoosa mu-
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kaisesti toimikunta myös selvitti sitä, miten 
yhtiön talon asukkaiden, myös vuokralla asu
vien, mahdollisuuksia myötävaikuttaa päätök
senteossa voitaisiin lisätä. Toimikunta laati 
ehdotukset vuokralaisten päätöksentekoon 
osallistumisen mahdollistaviksi säännöksiksi. 
Toimikunta ei kuitenkaan ottanut kantaa sii
hen pitäisikö lakiin sisällyttää nämä säännök
set ja siksi ehdotukset laadittiin rinnakkaiseh
dotuksiksi (Komiteanmietintö 1984:36). Nämä 
rinnakkaisehdotukset koskivat muun muassa 
vuokraoikeuden haltijoiden oikeutta ottaa osaa 
yhtiökokoukseen ja päätöksentekoon tietyissä 
asioissa sekä oikeutta valita jäsen yhtiön halli
tukseen ja oikeutta saattaa asia yhtiökokouk
sen käsiteltäväksi. 

Toimikunnan mietinnöstä pyydetyistä lau
sunnoista on laadittu tiivistelmä, joka on jul
kaistu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
julkaisusarjassa n:o 3/1987. 

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän mietinnön 
johdosta antamassaan lausunnossa (23.8.1988 
n:o 1702/44/88 OM) oikeusministeriö on il
moittanut, että sen valmisteltavana olevassa 
uudessa asunto-osakeyhtiölaissa olisi tarkoitus 
antaa niille asukkaille, jotka vuokraoikeuden 
tai muun perusteen nojalla hallitsevat yhtiön 
rakennuksessa olevaa asuinhuoneistoa, oikeus 
eräissä tapauksissa osallistua yhtiökokoukseen 
ja käyttää siellä puhevaltaa. Tällainen osallis
turuisoikeus asukkailla olisi siltä osin kuin 
kokouksessa käsitellään yhtiön yhteisten tilo
jen käyttöä tai uusimista taikka yhtiössä nou
datettavia järjestyssääntöjä. Asukkailla olisi 
näissä kysymyksissä myös oikeus saattaa asia 
yhtiökokouksessa käsiteltäväksi. 

3.2. Ehdotuksen valmisteluvaiheet 

3 .2.1. Vuokralaisdemokratiatyöryhmä 

Ympäristöministeriö asetti huhtikuussa 1987 
työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ara
vavuokra-asunnoissa asuvien vuokralaisten 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia talon 
hallintoa ja hoitoa koskevissa päätöksentekoti
lanteissa sekä laatia ehdotus aravavuokralais
ten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 
järjestämisestä lakisääteisiksi. Työryhmän tuli 
myös laatia tarvittavat säädösehdotukset. 

Työryhmä sai tehtäväkseen selvittää myös 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien jär
jestämistä vapaarahoitteisissa kiinteistöissä. 

2 390689M 

Työryhmän ehdotusten tuli mahdollistaa 
vuokralaisten osallistuminen talon hallintoon 
ja päätöksentekoon. Ehdotusten tuli pyrkiä 
edistämään vuokranantajien ja vuokralaisten 
välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luotta
musta sekä pyrkiä lisäämään keskinäistä vas
tuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. Ehdotus
ten tavoitteeksi asetettiin myös vuokralaisten 
asumisviihtyisyyden parantaminen ja asuin
ympäristön ja -alueen myönteisen kehittymisen 
edellytysten luominen. 

Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon jo 
käytössä olevat vuokralaisdemokratian toteut
tamisjärjestelmät ja niistä saadut kokemukset. 
Samoin tuli ottaa huomioon vuokralaisdemok
ratian järjestämiseksi tehdyt aikaisemmat eh
dotukset ja uusittu huoneenvuokralaki (653/ 
87) sekä edellä mainittu asunto-osakeyhtiöla
kitoimikunnan mietintö. Lisäksi valtioneuvos
ton asunto-olojen kehittämisohjelmassa vuosil
le 1987-1991 hyväksymä kannanotto vuokra
laisdemokratian kehittämisestä oli otettava 
huomioon. Mainitun kannanoton mukaan 
vuokralaisdemokratiasta olisi säädettävä lailla, 
asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asuin
kiinteistönsä hallintoon ja lähiympäristönsä 
kehittämiseen tuli lisätä ja asukkailla tuli olla 
mahdollisuus osallistua talojen hoitomenoja 
koskevaan päätöksentekoon ja vastuun kanta
miseen. Toimeksiannon mukaan työryhmän 
tuli mahdollistaa vuokralaisten osallistuminen 
talon hallintoon ja päätöksentekoon vähintään 
tässä kannanotossa tarkoitetussa laajuudessa. 

Työryhmä otti nimekseen Vuokralaisdemok
ratiatyöryhmä. Vuokralaisdemokratiatyöryh
mässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, 
asuntohallitus sekä Suomen Kaupunkiliitto ja 
Kunnallisliitto ja asuntoalan järjestöistä Asu
kasliitto, Vuokralaisten Keskusliitto ja Suomen 
Kiinteistöliitto sekä huomattavia valtion lai
noittamia vuokrataloja tuottavia ja ylläpitäviä 
yhteisöjä. 

Vuokralaisdemokratiatyöryhmä jätti mietin
tönsä toukokuussa 1988. Vuokralaisdemokra
tiatyöryhmän mietintö on julkaistu ympäristö
ministeriön asunto-osaston monistesarjassa 
(Moniste 111988). Mietintöön liittyvä Antti 
Siikasen tutkimus (Vuokralaisdemokratia ara
vavuokrataloissa, vuokralaisdemokratian toi
mintaselvitys) on julkaistu edellä mainitun jul
kaisun lisäksi erikseen asuntohallituksen jul
kaisusarjassa (Asuntohallitus, Tutkimus- ja 
suunnitteluosaston julkaisu 2: 1988). 
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Vuokralaisdemokratiatyöryhmä tarkasteli 
sekä teoriassa että käytännön kokemusten va
lossa vuokratalojen asukkaiden mahdollisuuk
sia osallistua ja vaikuttaa vuokratalon hallin
toon, hoitoon ja talouteen. Työryhmä ehdotti 
säädettäväksi lain yhteishallinnosta aravavuok
rataloissa. Lailla luotaisiin sellainen vuokrata
lojen yhteishallintomalli, joka antaisi asukkail
le vaikutus- ja päätösvaltaa omaa asumistaan 
koskevissa asioissa. Lakiehdotuksessa esitetään 
säädettäväksi muun muassa asukkaiden ko
kouksista, asukastoimikunnasta, tiedonsaanti
oikeudesta, asukkaiden edustuksesta osakeyh
tiönä hallitun vuokratalon hallituksessa, asu
kastoimikunnalle vaihtoehtoisista toiminta
muodoista ja saman omistajayhteisön eri vuok
ratalojen yhteistyöelimestä. Lakia ehdotettiin 
sovellettavaksi kaikkiin valtion lainoittamiin 
käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisiin vuokra
taloihin. Työryhmä ehdotti lisäksi, että omista
jan päätöksellä olisi mahdollista tehdä lakiesi
tyksen mukainen yhteishallinto mahdolliseksi 
myös niin sanotuissa vapaarahoitteisissa vuok
rataloissa talon omaan hallintojärjestelmään 
soveltuvin osin. 

3.2.2. Lausunnonantajat 

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän mietinnös
tä pyydettiin lausunnot kaikilta työryhmässä 
edustettuina olleilta viranomaisilta ja järjestöil
tä sekä niiltä vuokrataloja omistaviita ja ylläpi
täviltä tahoilta, joita työryhmä työnsä aikana 
kuuli ja joiden vuokralaisdemokratiatoimin
taan työryhmä erityisesti tutustui. Lisäksi lau
sunto pyydettiin oikeusministeriöltä, Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta ja Teolli
suuden Keskusliitolta ja eräiltä vuokratalojen 
isännöintiä edustaviita järjestöiltä sekä tilintar
kastustoimintaa edustaviita yhteisöiltä. Lau
sunnonantajia oli yhteensä 28. Yhtä lukuunot
tamatta on kaikki pyydetyt lausunnot annettu. 

Lausunnoissa katsottiin yleisesti, että vuok
ralaisdemokratiatoiminnasta on aiheellista sää
tää väljä puitelaki. Käytännön kokemukset 
huomioon ottaen olisi lausunnonantajien mu
kaan lailla varmistettava asukkaille vähimmäis
oikeudet osallistua asumiensa valtion lainoitta
mien käyttö- ja luovusrajoitusten alaisten 
vuokratalojen hallintoon. Omistajan suostu
muksen ja asukkaiden kiinnostuksen ja innos
tuksen mukaan osallistumisoikeudet voisivat 
tästä laajeta. Lausunnonantajat pitivät hyvänä 

sitä, että toiminnan paapaino olisi talotasolla 
ja osa yhteisön varsinaista hallintoa. Tärkeänä 
pidettiin myös sitä, että säännökset laadittai
siin käytännön kokemukset huomioon ottaen. 
Säännönmukaisesti katsottiin, että vuokralais
demokratiatyöryhmän ehdotus tarvittavaksi 
lainsäädännöksi tarjoaisi hyvän pohjan asian 
jatkovalmistelulle. Työryhmän säädösehdotus
ten eräisiin yksityiskohtiin monet lausunnonan
tajat sitä vastoin ehdottivat muutoksia ja tar
kennuksia lähinnä vuokralaisdemokratiatoi
minnasta saamiensa omien kokemusten valos
sa. 

Lausunnonantajien myönteistä suhtautumis
ta vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksien li
säämiseen kuvaa myös se, että ne pari lausun
nonantajaa, jotka eivät pitäneet tarpeellisena 
säätää toiminnan tueksi lakia, olivat valmiit 
jatkamaan ja kehittämään vuokralaisdemokra
tiatoimintaa vapaaehtoisuuteen pohjautuvana. 

Vuokralaisdemokratiatyöryhmän mietinnön 
johdosta pyydetyistä lausunnoista on laadittu 
yhteenveto, joka on julkaistu ympäristöminis
teriön asunto-osaston monistesarjassa (Moniste 
2/1989) 

Ehdotuksen jatkovalmistelu suoritettiin ym
päristöministeriössä virkatyönä vuokralaisde
mokratiatyöryhmän ehdotuksen ja siitä saatu
jen lausuntojen pohjalta. 

4. Vuokralaisdemokratiatoiminta 
Ruotsissa, Tanskassa ja Nor
jassa 

4.1. Yleistä 

Vuokralaisdemokratiatoimintaa muissa Poh
joismaissa tarkastellaan sellaisena kuin sen pii
riin luettavaa toimintaa esiintyy kuntien ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen omistamissa sosi
aalisissa vuokra-asunnoissa. Tämä asuntokan
ta lähinnä vastaa suomalaisessa järjestelmässä 
käyttö- ja luovutusrajoitusten alaista valtion 
lainoittamaa vuokratalokantaa. 

Katsaus vuokralaisdemokratiatoimintaan 
muissa Pohjoismaissa perustuu vuokralaisde
mokratiatyöryhmän mietinnön kohtaan 4. 
Vuokralaisdemokratia muissa Pohjoismaissa. 
Mainitussa työryhmän luvussa 4 esitetyt vuok
ralaisdemokratiaa Ruotsissa ja Tanskassa ku
vaavat osat pohjautuvat Helsingin kaupungin 
talokohtaisen vuokralaisdemokratiakomitean 
mietinnössä (29.2.1988, ss. 46-48) esitettyyn. 
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Vuokralaisdemokratiaa Norjassa koskevat tie
dot perustuvat teokseen Sosiaalinen asuntotuo
tanto ja asukasdemokratia Pohjoismaissa (NU 
1983:10 F). 

Muissa Pohjoismaissa on asuntojen hallinta
muotoja ja siten myös asuinyhteisöjä, joita 
meillä Suomessa ei juuri esiinny tai ei ole 
ollenkaan. Toisaalta Suomessa yleistä asunto
osakeyhtiömuotoa ei muissa Pohjoismaissa 
ole. Näin ollen käsitys siitä, mitä asuntoja olisi 
vuokralaisdemokratiatarkastelussa verrattava 
toisiinsa ja pidettävä vuokra-asuntoina, ei ole 
kovin yksiselitteinen ja varmasti vaihtelee 
maasta toiseen. Tässä on kuitenkin kuvattu 
asukkaiden osallistumista asuintalojensa hal
lintoon yleisemmin ja siis laajemmin kuin, jos 
asiaa tarkasteltaisiin vain nimenomaan vuokra
asuntojen hallintona käsittäen vuokrataloiksi 
ne talot, joita Suomen lainsäädännön mukaan 
olisi sellaisina pidettävä. 

Yhteistä Ruotsille, Tanskalle ja Norjalle on, 
että asukkaat ovat tavalla tai toisella välillisesti 
tai välittömämmin mukana asuinyhteisöjensä 
hallinnossa. Suomesta sitä vastoin puuttuu 
lainsäädäntö, joka mahdollistaisi ja takaisi 
asukkaiden mukanaolon vuokratalojen hallin
nossa. Vuokralaisdemokratiatoiminta Suomes
sa perustuu tällä hetkellä omistajan hyväntah
toisuuteen ja valistuneisuuteen. 

Islannissa asuntokanta on pienasunto- ja 
omistusasuntovaltaista. Tämän vuoksi vuokra
laisdemokratiatoimintaa esityksen tässä osassa 
tarkastellaan vain sellaisena kuin sitä esiintyy 
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. 

4.2. Ruotsi 

Ruotsin erityispiirteenä on vuokralaisten 
vahva organisoituminen vuokralaisjärjestöihin. 
Vuokralaisjärjestöt ovatkin osaltaan olleet vai
kuttamassa nykyisen vuokralaisten ja vuokran
antajien välisiin neuvotteluihin pohjautuvan 
vuokralaisdemokratiajärjestelmän syntyyn. 
Ruotsin noin 3,5 miljoonasta asunnosta noin 
neljännes eli noin 825 000 oli vuonna 1987 
kunnallisten yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöi
den omistuksessa. Suuremmilla paikkakunnilla 
näihin vuokrataloyhtiöihin kuuluu jopa kym
meniä tuhansia asuntoja. 

Kunnallisten yleishyödyllisten vuokrataloyh
tiöiden hallituksissa ei yleensä ole asukkaiden 
edustusta. Nämä hallitukset on koottu luotta
musmiehistä, jotka on valittu poliittisten voi-

masuhteiden mukaan. Vuokralaisten vaikutus
mahdollisuudet perustuvat ensisijaisesti paikal
lisen vuokralaisjärjestön ja yhtiön (tai yh
tiöiden) välisiin neuvotteluihin. 

Vuonna 1979 vuokranantaja- ja vuokralais
järjestöjen välille solmittiin sopimus, jossa 
neuvottelujärjestelmää laajennettiin naapu
rusto- ja kontaktikomiteatasolle. Vuonna 1986 
tätä järjestelmää täydennettiin sopimuksella 
laajennetusta vuokralaisdemokratiasta. Sa
manaikaisesti suurten vuokrataloyhtiöiden hal
lintoa ryhdyttiin myös jakamaan alueisiin. 

Uudessa järjestelmässä vuokralaiset organi
soituvat kortteleittain tai pihapiireittäin niin 
sanotuiksi kontaktikomiteoiksi, joille sopimus
ten puitteissa on annettu tiedonsaanti-, neuvot
telu- tai eräin osin päätöksenteko-oikeus aluet
taan koskevissa asioissa. Kontaktikomiteat va
litaan vuosittaisissa asukaskokouksissa. Järjes
telmän puitteissa kontaktikomiteat voivat neu
votella tai päättää muun muassa alueensa yh
teistiloista, istutuksista, siivouksesta ja kor
jauksista. Sikäli kuin näissä saadaan säästöjä 
tai aiheutuu lisäkustannuksia nämä heijastuvat 
vuokriin. Pääomakustannuksiin ja yleishallin
toon ei ole mahdollista vaikuttaa. 

Asukkaiden organisoitumista naapurustoon
sa on tuettu voimakkaasti muun muassa koulu
tuksella ja asukastoimintamäärärahoilla. Sa
moin isännöitsijöiden osallistuminen kontakti
komiteoiden tärkeimpiin muun muassa aluei
den käyttötalousbudjettien laadintaa koskeviin 
kokouksiin on yleensä katsottu välttämättö
mäksi. 

Vuoden 1986 sopimuksen suositusten pohjal
ta useissa kunnallisissa vuokrataloyhtiöissä on 
otettu käyttöön menettely, jossa yksityisellä 
vuokralaisella on mahdollisuus päättää, mitä 
kunnostus- tai parannustoimenpiteitä huoneis
tossa suoritetaan normaalista kunnostusohjel
masta poiketen. Kunnostusohjelman aikaista
minen tai lisävarusteiden hankkiminen merkit
see vastaavaa vuokrankorotusta ja kunnostus
ten myöhentäminen vuokranalennusta. 

Vuokralais- ja vuokranantajayhdistysten sel
vitysten ja arvioiden mukaan päätöksenteon 
laajentamisesta saadut kokemukset ovat pää
osin myönteisiä ja valittu kehityksen suunta 
oikea. Ongelmaksi on kuitenkin nähty muun 
muassa se, että asukkaiden mielipidettä ei aina 
vieläkään oteta riittävästi huomioon esimerkik
si laajempien peruskorjausten suunnittelussa ja 
toteutuksessa ja että asukkailla ei ole edustusta 
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ja suoria vaikutusmahdollisuuksia isännöinti
ja huoltoyhtiöiden toiminnassa. 

4.3. Tanska 

Tanskassa kunnan viranomaiset lähinnä vain 
valvovat yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden 
toimintaa. Näitä yhtiöitä on kolmea eri tyyp
piä. Vuonna 1984 säädetyn lain perusteel!a 
näiden yhtiöiden hallinnollinen rakenne Ja 
vuokralaisdemokratia on naapurustotasolla 
(afdeling) kuitenkin yhtenäinen, ja perustuu 
asukkaiden itsehallintoon. 

Vuokralaiset valitsevat kerran vuodessa pi
dettävissä asukaskokouksissa itselleen osaston 
(tai naapuruston) hallituksen. J:Iallit~s on vas
tuullinen hallinnon ja vuokralaisten Jatkuvasta 
yhteydenpidosta. Se vastaa yhdessä isänn~itsi
jän kanssa muun muassa osaston vuotmsten 
talousarvioiden laadinnasta ja muista käytän
nön asioiden hoidosta. Viime kädessä keskeiset 
osastoa tai naapurustoa koskevat asiat pääte
tään asukkaiden yleiskokouksissa. 

Keskushallinnon tasolla eri tyyppiset yhtiöt 
eroavat toisistaan. Osuuskuntatyyppisissä yh
tiöissä (andelsboligföreningar) yhtiön asukkai
den yleiskokous (tai laajemmissa yhtiöissä 
osastojen hallitusten edustajien. kokous)_ vali_t
see koko yhtiön hallituksen, JOka ohJaa )a 
valvoo yhtiön hallintoa ja toimintaa. Kahdessa 
muussa vuokratalotyypissä (selvejende bolig
selskaber garantiselskaber), joissa usein on 
tuhansia 'tai kymmeniä tuhansia asuntoja, yh
tiöiden ja näiden tytäryhtiöiden hallituksiin 
valitaan sekä omistajia ja kunnan edustaja että 
asukkaiden edustaja. Asukkailla on edustaja
paikoista yleensä vähemmistö (kuitenkin vä
hintään yhtä vähemmän kuin puolet). 

Yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt (andelsbo
ligföreningen, garantisel~_kaber) ovat ~elk.? it.~ 
senäisiä suhteessa kuntnn. Kunta VOI naissa 
esimerkiksi osoittaa sosiaalisin perustein asun
nontarvitsijoita vain osaan vapautuvista asun
noista loppujen jäädessä yhtiöiden omaan 
asunnonjakoon yleisten asunnonjako-ohjeiden 
puitteissa. 

4.4. Norja 

Suurimmasta osasta Norjan sosiaalista asun-
totuotantoa vastaavat osuustoiminnalliset 

asuntotuotantojärjestöt. Valmistuneet asunnot 
siirtyvät asunto-oikeusyhdistysten hallintaan. 

Norjassa rakennetaan hyvin vähän kuntien 
omistukseen tulevia asuntoja. Useimmat kun
nat ovat yhteistyössä osuustoiminnallisten 
asuntotuotantojärjestöjen kanssa ja vuokraa
vat tietyn osan asunnoista omille asunnontar
vitsijoilleen. Yleensä nämä henkilöt ovat eri
tyisten yhteiskunnan tukitoimien tarpeessa. 
Kuntien osuus näistä taloista voi vaihdella 
10-50 prosenttiin; tavallinen kunnan osuus on 
25 prosenttia. 

Asunto-oikeusyhdistyksen korkein päättävä 
elin on yleiskokous. Äänivalta on kaikilla 
osuuskunnan jäsenillä. Yleiskokous valitsee 
asunto-oikeusyhdistyksen hallituksen. Asunto
tuotantojärjestö, johon asunto-oikeusyhdistys 
kuuluu, saa nimittää yhden hallituksen jäse
nen. Lain mukaan asuntotuotantojärjestöllä 
on aina läsnäolo- ja puheoikeus asunto-oikeus
yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Myös 
kunnalla voi olla edustus hallituksessa. 

Asunto-oikeusyhdistysten asunnoissa asuvat 
ovat asuntotuotantojärjestön jäseniä. Myös 
asunnontarvitsijat liittyvät asuntotuotantojär
jestön jäseniksi ja saavat asunnot sitä kau_tta: 
Pienissä asuntotuotantojärjestöissä kaikki 
asukkaat voivat osallistua yleiskokoukseen. 
Jos jäseniä on yli 500, asunto-oikeusyhdistyk
set valitsevat edustajansa kokoukseen. 

Asuntotuotantojärjestön yleiskokous valitsee 
edustajiston, joka valvoo hallituksen toimia 
kokousten välillä. Laki määrää, että asuntoa 
hakevien tulee olla enemmistönä asuntotuotan
tojärjestön edustajistossa. Yleiskokous valitsee 
lisäksi asuntotuotantojärjestön hallituksen, jo
hon kunta nimeää yhden jäsenen. 

Noin 13 prosenttia kaikista Norjan asunnois
ta on osuustoiminnallisten asuntotuotantojär
jestöjen hallinnassa. Näiden lisäksi on noin 4 
prosenttia kaikista asunnoista itsenäisissä 
asunto-oikeusyhdistyksissä. 

Suomeen verrattuna Norjassa on vain vähän 
varsinaisia vuokra-asuntoja. Vuokralaisde
mokratiaan verrattavaa toimintaa on lähinnä 
näissä osuustoiminnallisissa asuntotuotantojär
jestöissä ja -yhdistyksissä. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Vuokralaisdemokratiatoiminnan lakisääteis
täminen ei aiheuta organisatorisia muutoksia 
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eikä henkilöstön lisätarvetta valtion tai kuntien 
hallinnossa. Lain voimaantuloon liittyvä oh
jaus- ja koulutustehtävä on melko huomatta
va, mutta se on tarkoitus hoitaa nykyisin 
resurssein. 

Vuokralaisdemokratiatoiminta sinällään ai
heuttaa aravavuokrataloille jonkin verran uu-

sia menoeriä, mutta toimiessaan tehokkaasti 
myös toisaalta vähentää menoja. Vuokratalois
sa, joissa vuokralaisdemokratiatoiminta on va
kiintunutta, on voitu vähentää menoja tai ai
nakin vähentää niiden kasvua siitä mitä ne 
muutoin olisivat olleet. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Yhteishallinnon tarkoitus. Lailla luotai
siin vuokratalojen yhteishallintomuoto, joka 
antaisi asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmah
dollisuuden omaa asumistaan koskevissa asi
oissa. Tavoitteena olisi myös edistää vuokrata
lojen kunnossapitoa ja hoitoa sekä lisätä asu
misviihtyvyyttä taloissa. 

Vuokratalojen kuntoon sekä asumisen talou
dellisuuteen ja viihtyvyyteen voidaan vaikuttaa 
ottamalla asukkaat mukaan vuokratalojen hal
lintoon. Tämä käsitys perustuu niihin lukuisiin 
käytännön kokemuksiin, joita asukkaiden 
osallistumisesta talojen hallintoon on jo saatu. 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mu
kaan lakia olisi sovellettava niihin vuokrataloi
hin, jotka ovat asuntotuotantolain 15 f §:n tai 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
22 §:ssä tarkoitettujen käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisia. 

Vuoden 1980 alusta voimaan tulleella asun
totuotantolain muutoksella (459/79) on asun
tolainoitetun vuokratalon käytöstä ja luovu
tuksesta annettu säännöksiä, joiden tarkoituk
sena on säilyttää talon asuinhuoneistot tietyn 
ajan vuokra-asuntoina riippumatta siitä kuka 
asunnon omistaa. Näitä säännöksiä on tarkis
tettu vuonna 1982 annetulla lailla (81182) ja 
vuonna 1987 annetulla lailla (11/87). Asunto
tuotantolain 15 e §:ssä on säädetty siitä, mitä 
asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina ja 
lain 15 f §:ssä on säädetty vuokra-asuntoina 
käyttämisen vähimmäisajasta. Käyttö- ja luo
vutusrajoitukset kohdistuvat myös rakennuk
seen. 

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
(34/79) 20 §:n 2 momentissa on säännökset 
siitä, mitä valtion lainoittamia perusparannet-

tuja huoneistoja on käytettävä vuokra-asuntoi
na. Säännökset vuokra-asuntona käyttämisen 
vähimmäisajasta ovat lain 22 §:ssä. Lain 
20 §:n 2 momenttia ja 22 §:ää on muutettu 
vuonna 1981 annetulla lailla (846/81) ja 
22 § :ää lisäksi vuonna 1987 annetulla lailla 
(12/87). Kun on saatu niin sanottua pitkäai
kaista perusparannuslainaa, käyttö- ja luovu
tusrajoitukset kohdistuvat rakennuksen lisäksi 
myös maapohjaan. 

Asuntotuotantolain 15 f §:n ja asuntojen pe
rusparantamisesta annetun lain 22 §:n sään
nökset osoittavat ne valtion lainoitusta saaneet 
vuokratalot, joihin kuuluvia huoneistoja on 
rajoitusten voimassaolaajan käytettävä 
vuokra-asuntoina. Nämä vuokra-asunnot on 
myös osoitettava sosiaalisin perustein käyttäjil
leen. Käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat ny
kyisten säännösten mukaan voimassa enintään 
45 vuotta. Rajoitukset kohdistuvat huoneisto
jen käytön lisäksi itse rakennukseen ja niistä 
tehdään merkintä kiinnitysrekisteriin sekä osa
kekirjoihin ja osakeluetteloon. Merkinnät pois
tetaan rajoitusten lakattua. Käyttö- ja luovu
tusrajoitusten voimassaalasta on siten varsin 
helppo saada tieto. 

Käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisen 
vuokra-asunnon voi vuokralainen eräissä ta
pauksissa lunastaa omakseen, minkä jälkeen se 
ei enää ole vuokra-asunto, vaan vuokralainen 
on saanut omistusoikeuden niihin osakkeisiin, 
jotka oikeuttavat tämän asunnon hallintaan. 
Vuokra-asunnon omaksilunastamiseen voi saa
da valtion varoista lainaa. Vuokra-asunnon 
omaksilunastaminen perustuu sitä koskevaan 
lainsäädäntöön (laki asuntotuotantolain muut
tamisesta 15 b § 459/79 ja laki vuokra-asunto
jen omaksilunastamisesta 82/82, muutettu lail
la 13/87). 



14 1989 vp. - HE n:o 223 

Omaksilunastettavissa oleva vuokratalo on 
yhtiömuodoltaan asunto-osakeyhtiö. Talo on 
kuitenkin käyttö- ja luovutusrajoitusten alai
nen asuntotuotantolain 15 f §:n määräämän 
ajan, jollei sen asuinhuoneistoja ole kaikkia 
sitä ennen omaksilunastettu. Lain soveltamis
alan piiriin kuuluisivat siten myös omaksilu
nastettavissa olevat valtion asuntolainoittamat 
vuokratalot, kunnes viimeinenkin asuin
huoneisto on omaksilunastettu tai käyttö- ja 
luovutusrajoitusten voimassaoloaika kulunut 
umpeen. 

Edellä mainittujen käyttö- ja luovutusrajoi
tusten alaisia vuokra-asuntoja on noin puolet 
vuokra-asuntojen koko määrästä tällä hetkellä. 
Lain soveltamisalueen piiriin kuuluisi siten 
merkittävä osa maamme koko vuokra-asunto
kannasta. 

Valtion varoista lainoitettuihin vuokrataloi
hin laajasti ottaen voidaan lukea myös kaikki 
ne muut vuokratalot tai vuokra-asunnot, joi
den rakentamista, peruskorjausta tai perus
parantamista taikka hankintaa varten on 
myönnetty lainaa tai korkotukea valtion va
roista. Valtion tuen saamiseen ei kuitenkaan 
tällöin liity yhtä velvoittavana käyttö- ja luovu
tusrajoituksia kuin asuntotuotantolain 15 f §:n 
ja asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
22 §:n alaisiin vuokrataloihin. 

Kun siitä, missä vuokrataloissa kyseessä ole
vaa lakia on sovellettava, tulee saada yksiselit
teia~n ja riidaton tieto, ehdotetaan, että val
tion lainoittamista vuokrataloista lakia olisi 
sovellettava vain siihen osaan, mikä kulloinkin 
on asuntotuotantolain 15 f §:n tai asuntojen 
perusparantamisesta annetun lain 22 §:n mu
kaan käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen. 
Lain yhteishallintomuodot soveltuvat hyvin to
teutettaviksi näissä vuokrataloissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan lain sovelta
misalan piiriin voisi kuulua myös muita valtion 
lainoittamia vuokrataloja tai niin sanottuja 
vapaarahoitteisia vuokrataloja. Säännöksen 
mukaan omistajan päätöksellä olisi mahdollis
ta tehdä tämän lain mukainen yhteishallinto 
mahdolliseksi myös muissa kuin pykälän 1 
momentissa tarkoitetuissa vuokrataloissa. Ta
lon asukkaista ja muista huoneistojen haitijois
ta jäisi sitten riippumaan, käyttävätkö he hy
väkseen tämän lain tarjoamia yhteishallinto
muotoja. 

Tällaisissa tilanteissa lakia sovellettaisiin 
vain soveltuvin osin eli talon erityispiirteet 
otettaisiin huomioon. Asukkaat tulisivat mu-

kaan siihen hallintoon, mikä koskee juuri hei
dän asuintaloaan. Pykälän 1 momentissa tar
koitetun käyttö- ja luovutusrajoitusten ulko
puolelle jäävissä vuokrataloissa ei yleensä ole 
talokohtaista vuokranmääritystä aravavuokran 
määrityksen tapaan. Tämä on tyypillinen näitä 
taloja koskeva erityispiirre. Niinpä näissä ta
loissa asukkaat eivät osallistuisi 10 §:n 1 koh
dassa mainittujen asioiden valmisteluun. Muut 
10 §:ssä mainitut asukastoimikunnalle kuulu
vat tehtävät sitävastoin soveltuisivat myös niin 
sanotuissa vapaarahoitteisissa vuokrataloissa 
asukkaiden kokouksille ja asukastoimikunnil
le. Omistajan kannalta näissäkin taloissa asuk
kaiden mielipiteen tietoonsaamisella on merki
tystä tulevaa toimintaa suunniteltaessa. Siten 
sekä omistajapuolen että asukaspuolen kannal
ta tämän lain mukaisen yhteishallinnon käyt
töönotto muissakin kuin käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisissa taloissa olisi perusteltua ja 
suotavaa sekä molempia osapuolia hyödyttä
vää. 

3 §. Asukkaiden kokous. Pykälässä säädet
täisiin perusyksiköstä, johon kuuluvat asuk
kaat ja muut huoneistojen haltijat käyttäisivät 
tämän lain mukaista päättämisvaltaansa. Pe
rusyksiköksi ehdotetaan aravavuokranmääri
tyksessä sovellettua vuokranmääritysyksikköä, 
joka siis on jo olemassa. Kaikki valtion lainoit
tamat vuokratalot kuuluvat jo johonkin tällai
seen vuokranmääritysyksikköön tai muodosta
vat yksin tällaisen yksikön. Vuokranmääritys
yksikkö on yleensä sama kuin lainoituskohde. 
Samalla valtion lainalla on yleensä lainoitettu 
vuokranmääritysyksikköön kuuluvat talot. 
Lainoituskohteitten yhdistämistä samaksi 
vuokranmääritysyksiköksi on myös tehty, mut
ta vähäisessä määrin. 

Vuokranmääritysyksikön koko vaihtelee. 
Suurimmat ovat 400-500 asuinhuoneiston ta
loryhmiä ja pienimmät muutaman kymmenen 
huoneiston rivitaloja. Keskimäärin samaan 
vuokranmääritysyksikköön kuuluvissa taloissa 
on 35-50 asuinhuoneistoa. Kuhunkin vuok
ranmääritysyksikköön kuuluu vain yhden 
omistajan taloja. Vuokranmääritysyksikön ko
koa voidaan muuttaa asumisaikana. Nykyisten 
säännösten mukaan asuntohallituksella on 
vuokranmääräytymisperusteista päättäessään 
mahdollisuus antaa perusteet vuokranmääritys
yksikön muodostamisesta taikka yksittäista
pauksissa päättää vuokranmääritysyksikköjen 
yhdistämisestä (vuokrien tasaus) tai suurien 
yksikköjen pilkkomisesta. 
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Pykälän mukaan asukkaille ja muille talon 
huoneistojen haitijoille kuuluvaa päätösvaltaa 
käytettäisiin asukkaiden kokouksessa. 

4 §. Asukkaiden kokouksen koolle kutsumi
nen. Asukkaiden kokous olisi pykälän 1 mo
mentin mukaan kutsuttava koolle vähintään 
kerran kalenterivuodessa. Määräajoin kokoon
tuminen on tarpeen, jotta asukkaat säilyttävät 
mahdollisuuden kulloinkin soveltaa lain suo
mia toimintavaihtoehtoja olosuhteet huomioon 
ottaen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa olisivat kokouk
sen koolle kutsumista koskevat säännökset. 
Sen mukaan kokouksen kutsuisi koolle ensisi
jaisesti asukastoimikunta ja toissijaisesti vuok
ranmääritysyksikköön kuuluvien talojen omis
taja. Kun asukastoimikuntaa ei ole aina tarkoi
tuksenmukaista valita, tulee myös asukkailla 
olla mahdollisuus saada omistajan kannasta 
riippumatta kokous tarvittaessa koolle. Ko
kous olisi kutsuttava koolle, jos vähintään yksi 
kymmenesosa äänioikeutetuista sitä ilmoitta
mansa tässä laissa tarkoitetun asian käsittele
mistä varten vaatii. Tällöin kokous olisi kut
suttava koolle viipymättä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kutsu asukkai
den kokoukseen olisi jaettava kaikkiin huo
neistoihin ja pantava nähtäville talon ilmoitus
tauluille. Kutsussa olisi mainittava kokoukses
sa käsiteltävät asiat ja luonnollisesti myös aika 
ja paikka, missä kokous on tarkoitus pitää. 

5 §. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus asukkai
den kokouksessa. Pykälän mukaan äänioikeu
tettuja olisivat kaikki talossa vakinaisesti asu
vat 18 vuotta täyttäneet henkilöt sekä liike- tai 
toimistotilojen välittömät haltijat, ei kuiten
kaan talon omistaja, vaikka hänellä olisi välit
tömässä hallinnassaan talon huoneisto. Asuk
kaiden kokouksessa siis käyttäisivät äänioi
keuttaan kaikki huoneistojen välittömät halti
jat eli ne, joiden elämänpiiri ja toimintapiiri 
kohtaavat päivittäin. Asukkaiden kokoukseen 
ottaisivat talosta riippuen osaa talossa asuvat, 
liikettä harjoittavat tai toimistoa pitävät osak
keenomistajat ja vuokralaiset. Äänioikeus olisi 
siten myös alivuokralaisella, joka on 18 vuotta 
täyttänyt. Äänioikeutettuja olisivat talon kir
joihin, asukasluetteloon talossa vakinaisesti 
asuviksi merkityt henkilöt. 

Liike- ja toimitilojen välittömien haltijoiden 
edut tulevat kohtuullisesti huomioon otetuiksi, 
jos heillä on asukkaiden kokouksessa äänioi
keus. Perusteita sille, että äänioikeus annettai
siin liike- ja toimitilojen haitijoille yhtä laajasti 

kuin asukkaille, ei kuitenkaan ole. Niinpä 
liike- ja toimitilojen välittömien haltijoiden 
äänioikeutta rajoitettaisiin siten, että heillä 
kullakin olisi huoneistoa kohden vain yksi 
ääni. 

Kun talon omistajalla saattaa olla välittö
mässä hallinnassaan talon huoneistoja esimer
kiksi toimistona, ei ole tarkoituksenmukaista, 
että hän olisi äänioikeutettuna läsnä asukkai
den kokouksessa ja siten muodostamassa asu
kaspuolen kantaa tai vaikuttamassa asukas
puolen valintoihin yhteishallintoa toteutettaes
sa. Hän tulee riittävästi huomioon otetuksi 
omistajana. Talon omistajalle ei huoneiston 
hallinta pykälän mukaan tuottaisi äänioikeutta 
asukkaiden kokouksessa. 

Pykälässä määriteltäisiin myös vaalikelpoi
suus. Vaalikelpoisia olisivat vain asukkaat. 
Äänioikeus olisi siten laajemmalla joukolla 
kuin vaalikelpoisuus. Vaalikelpoisuutta ei olisi 
liike- tai toimistotilojen haltijoilla. Valittaessa 
huoneistoja hallussaan pitävien edustajia hal
lintoelimiin eli asukastoimikuntaan, hallituk
seen tai niin sanottuun yhteistyöelimeen taikka 
luottamusmieheksi olisivat vaalikelpoisia vain 
asukkaat. 

Säännöksessä rajoitettaisiin samasta huo
neistosta useamman kuin yhden henkilön valit
semista samaan toimielimeen. Tämä on tar
peen asukkaiden tasavertaisen kohtelun edistä
miseksi. 

6 §. Päätöksenteko asukkaiden kokoukses
sa. Pykälässä määriteltäisiin asukkaiden ko
kouksen kannan muodostuminen yleensä. Pää
sääntö olisi, että päätökset on tehtävä enem
mistöpäätöksinä. Joitakin asioita halutaan kui
tenkin ehkä käsitellä siten, että niitä pitäisi 
kannattaa useamman kuin pelkän enemmistön. 
Joittenkin asioiden osalta voidaan yleisesti olla 
sitä mieltä, että hankkeeseen lähdetään vain, 
jos kaikki äänioikeutetut kannattavat sitä. 
Myös vaali saatetaan haluta toimittaa muuta 
kuin enemmistövaalitapaa noudattaen, esimer
kiksi niin sanottua suhteellista vaalitapaa nou
dattaen. Saattaa olla myös tarkoituksenmu
kaista, että vaali toimitetaan erillisessä äänes
tystilaisuudessa tai postitse. Näin ollen tehtäi
siin mahdolliseksi ensin päättää, että päätös 
asiassa on tehtävä yksimielisesti, määräenem
mistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen kannat
taessa sitä tai että vaali toimitetaan noudattaen 
tiettyä vaalitapaa enemmistövaalin sijasta tai 
että vaali toimitetaan erillisessä äänestystilai
suudessa tai postitse eikä kokouksessa. Mitkä 



16 1989 vp. - HE n:o 223 

olisivat ne asiat, joissa poikettaisiin enemmis
töpäätöslinjasta, jäisi asukkaiden kokouksessa 
päätettäviksi. Ei ole tarkoituksenmukaista ni
metä niitä yhtäläisiksi kaikkiin taloihin. Mää
räenemmistövaatimus on kuitenkin esimerkiksi 
lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentissa. Asukastoi
mikunnan tai sen jäsenen erottamiseksi kesken 
toimikauden tarvittaisiin sen mukaan vähin
tään puolet äänioikeutettujen äänistä. Saman 
pykälän 1 momentin mukaan asukkaiden ko
kous päättäisi muun muassa asukastoimikun
nan valintavasta. 

Pykälä sisältäisi myös säännöksen siitä, mi
ten menetellään äänten mennessä tasan. Sään
nöksen mukaan vaaleissa asia ratkaistaisiin 
eniten ääniä saaneitten kesken arvalla ja muis
sa asioissa voittaisi eniten ääniä saaneista mie
lipiteistä se mielipide, jota puheenjohtaja il
moittaa kannattavansa. 

7 §. Asukastoimikunta. Yhteishallinnon to
teuttamisessa keskeisessä asemassa olisi asu
kastoimikunta. Säännöksen mukaan asukkai
den kokous valitsisi asukastoimikunnan. Sa
maan vuokranmääritysyksikköön kuuluvien ta
lojen asukkailla ja muilla 5 §:n mukaan äänioi
keutetuilla olisi oikeus asukkaiden kokoukses
sa valita vaalikelpoisien asukkaiden keskuudes
ta asukastoimikunta tai useampia asukastoimi
kuntia. Vaalikelpoisuudesta säädetään myös 
5 §:ssä. Jos vuokranmääritysyksikköön kuulu
vis~:~ taloissa on satoja huoneistoja ja useita 
pihapiirejä saattaa olla tarkoituksenmukaista 
valita useita asukastoimikuntia. Asukkaiden 
kokous päättäisi asukastoimikuntien lukumää
rästä. Luonnollisesti asukastoimikuntien toimi
alueet olisi syytä myös määrittää. Samaan 
pihapiiriin kuuluvat talot muodostavat yleensä 
luonnollisen, toimivan asukastoimintayksikön. 

Jos samaan vuokranmääritysyksikköön on 
valittu useampia asukastoimikuntia, syntyy 
asukastoimikuntien välille myös helposti erilai
sia yhteistoimintamuotoja. Se, mitkä toiminta
muodot ovat kulloinkin perusteltuja, vaihtelee 
siinä määrin, että mahdollisesta yhteistoimin
nasta ei ole tarpeen lailla erityisesti säätää. 
Asukastoimikuntien yhteistoiminnasta päättäi
sivät pykälän 2 momentin mukaan asukastoi
mikunnat itse. Asukaskokous voisi tietysti vali
tessaan useamman asukastoimikunnan ja mää
rätessään toimialueet myös esittää toiveita ja 
antaa ohjeita siitä, millaista yhteistoimintaa 
asukastoimikuntien kesken odotetaan asukkai
den taholta. 

8 §. Asukastoimikunnan toimikausi ja ko
koonpano. Pykälän 1 momentin mukaan asu
kastoimikunnan toimikauden määräisivät 
asukkaat. Asukkaiden kokous voisi päättää 
toimikauden pituudesta joka kerta erikseen tai 
siten, että toimikausi olisi toistaiseksi tietyn 
pituinen. Toimikausi voisi olla enintään kah
den vuoden pituinen. Momentin mukaan asuk
kaiden kokous päättäisi myös jäsenten luku
määrästä ja valintatavasta. Asukkaiden ko
kouksella olisi siten varsin laajat mahdollisuu
det muodostaa asukastoimikunta talon tarpei
den ja erityispiirteiden mukaan ottaen huo
mioon kulloinenkin valmius ja halukkuus käyt
tää hyväksi tämän lain yhteishallintomuotoja. 
Asukastoimikuntaa ei olisi pakko aina valita. 
Kun asukastoimikunta valittaisiin enintään 
kahdeksi vuodeksi, olisi mahdollista määrä
ajoin tarkistaa paitsi asukastoimikunnan ko
koonpano myös se, mitä yhteishallinnon toi
mintamuotoja talossa kulloinkin on tarpeen 
soveltaa. 

Säännöksen mukaan asukkaiden kokous 
päättäisi myös asukastoimikunnan valintata
vasta. Lakiehdotuksen 6 §:ssä olisivat sään
nökset asukkaiden kokouksen päätöksenteos
ta. Asukastoimikunta voitaisiin valita siten 
enemmistöpäätöksellä, määräenemmistöpää
töksellä tai kaikkien äänioikeutettujen yhteisin 
äänin. Myös muunlaiset valintatavat tulisivat 
kysymykseen. Vaali voitaisiin toimittaa asuk
kaiden kokouksessa, mutta se voitaisiin päät
tää toimittaa myös erillisessä äänestystilaisuu
dessa tai postitse. Tasapuolinen asukkaiden 
huomioon ottaminen voitaisiin toteuttaa muun 
muassa siten, että valittavien lukumäärän sen 
salliessa esimerkiksi kukin talo tai porras saa 
edustajansa valittavaan asukastoimikuntaan. 
Myös suhteellinen vaalitapa voisi tulla kysy
mykseen. Tällä hetkellä eräillä suurimmilla 
kunnilla on käytössä kunnallisvaalien suhteel
lista vaalitapaa soveltavia asukasedustajien va
lintatapoja niin sanotussa vuokralaisdemokra
tiatoiminnassaan. 

Suhteellinen vaali kunnallisvaalien tapaan 
olisi edelleen mahdollinen, jos asukkaiden ko
kous niin päättää. Suhteellinen vaalitapa on 
mahdollinen nykyisin myös yhdistyksissä. Yh
distyksiä koskeva lainsäädäntö on vastikään 
uudistettu ja siinä määritelty miten vaali toimi
tetaan yhdistyksissä suhteellista vaalitapaa 
noudattaen. Jos niin päätetään, asukastoimi
kunta voitaisiin valita suhteellisilla vaaleilla 
siihen tapaan kuin suhteellinen vaali toimite-
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taan yhdistyksissä. Vaalitapa olisi asukkaiden 
kokouksen valittavissa ja päätettävissä. Tärke
ää on, että valittu vaalitapa on selkeä ja sen 
muodot tunnetut kokoukselle. 

Ei olisi estettä myöskään sille, että asukkai
den kokous luo esimerkiksi vaaliohjesäännön, 
jossa mahdolliset eri vaalitavat tarkemmin 
määritellään. Kulloinkin sovellettavasta vaali
tavasta voitaisiin päättää asukkaiden kokouk
sessa, mutta voitaisiin myös päättää, että asu
kastoimikunta toistaiseksi valitaan aina tiettyä 
vaalitapaa noudattaen. Määräajoin olisi kui
tenkin kokoonnuttava päättämään siitä, vali
taanko asukastoimikunta vai ei. Kukin asukas
toimikunta voitaisiin valita enintään kahdeksi 
vuodeksi. Samat henkilöt voitaisiin kyllä tois
tamiseen valita asukastoimikuntaan. Määrä
ajoin otettaisiin siis kantaa siihen, valitaanko 
asukastoimikunta vai toimitaanko ehkä lakieh
dotuksen 15 § :n mukaisesti valitsemalla esi
merkiksi luottamusmies vai tyytymällä vain 
hallituspaikkoihin. 

Pykälän 2 momentissa olisivat säännökset 
asukastoimikunnan erottamisesta kesken toi
mikauden. Jos osoittautuu, että asukastoimi
kunta ei kykene tehtäviään hoitamaan, olisi se 
voitava erottaa. Yleensä toimielimen erottaa 
se, joka sen on valinnut, jos erottaminen 
kesken toimikauden on tarpeen. Talossa saat
taa esiintyä varsin erilaisia käsityksiä siitä, 
mitkä asukastoimikunnan tehtävät ovat ja mi
ten niitä pitäisi hoitaa. Tämä on luonnollista. 
Jotta asukastoimikunnalle taattaisiin kohtuulli
nen työrauha ja mahdollisuudet hoitaa tehtä
väänsä, ei asukastoimikunnan erottaminen voi
si tapahtua enemmistöpäätöksin. Momentin 
mukaan siihen tarvittaisiin vähintään puolet 
äänioikeutettujen kannatuksesta. Tällöin epä
luottamus on jo niin suuri, ettei asukastoimi
kunnan työn jatkaminen ole yhteishallinnon 
kannalta tarkoituksenmukaista. 

Epäluottamus saattaa kohdistua myös vain 
tiettyihin asukastoimikunnan jäseniin tai sen 
yksittäiseen jäseneen, mutta ei koko asukastoi
mikuntaan. Edellä mainituista syistä myös hei
dät tai hänet pitäisi voida erottaa kesken toimi
kauden, jos epäluottamus on huomattava. Täs
säkään tapauksessa enemmistöpäätös erottami
sen tueksi ei olisi riittävä, vaan erottamista 
tulisi momentin mukaan kannattaa vähintään 
puolet äänioikeutetuista. 

9 §. Asukastoimikunnan päätöksenteko. 
Asukkaiden kokous päättäisi asukastoimikun
nan jäsenten lukumäärästä sekä siitä, valitaan-
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ko useampia kuin yksi asukastoimikunta sa
maan vuokranmääritysyksikköön (7 ja 8 §). 
Asukastoimikunnat käytännössä tulisivat siten 
olemaan vain muutaman, enimmillään alle 10 
jäsenen toimikuntia. Tästä syystä ei olisi tar
vetta varata yhtä monipuolisia päätöksenteko
muotoja asukastoimikunnalle kuin asukkaiden 
kokouksen kohdalla on ehdotettu (6 §). Asu
kastoimikuntien osalta siten riittänee, että pää
tökset asukastoimikunnan kokouksissa teh
dään enemmistöpäätöksinä. Päätökseksi tulisi 
siten se mielipide, jota enemmistö kokouksessa 
annetuista äänistä on kannattanut. Äänten 
mennessä tasan ratkaistaisiin vaalissa voittava 
mielipide arvalla ja muutoin eniten ääniä saa
neista mielipiteistä voittaisi se mielipide, jota 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vas
taavalla tavalla ehdotetaan ratkaistavaksi vas
taava tilanne asukkaiden kokouksessa. 

10 §. Asukastoimikunnan tehtävät. Asukas
toimikunnan tehtävät olisi pykälässä määritelty 
siten, että siinä asetettaisiin tietty vähimmäista
so sille, miten asukkaat voisivat osallistua ta
lon asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 
Luetteloon otetut tehtävät soveltuisivat asukas
toimikunnan hoidettaviksi kaikissa valtion lai
noittamissa 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
vuokrataloissa. Lisäksi on otettu huomioon se, 
että nyt jo on käytössä lukuisia erilaisia asuk
kaiden vaikuttamismuotoja eri taloissa. Osassa 
mainituista vuokrataloista on jo siis totuttu 
käyttämään tässä laissa ehdotettuja osallistu
mismuotoja. Edellä mainituista syistä johtuen 
valmius ottaa vastaan luetellut tehtävät on 
myös eri taloissa erilainen. On voitu havaita, 
että valmius vaihtelee samassakin talossa eri 
aikoina riippuen siitä, miten kiinnostuneita 
kulloinkin talossa asuvat henkilöt ovat osallis
tumisoikeuksiaan käyttämään. Sitä mukaa, 
kuin luottamus yhteishallinnon osapuolten vä
lillä ja asioiden hoidon osaaminen asukkaiden 
puolella lisääntyy, myös vaikutusaste voisi 
nousta. Luettelo sisältäisi eräitä tehtäviä, joissa 
päätösvalta voisi heti yleisesti kuulua asukas
toimikunnalle. Mutta mahdollista myös olisi, 
että päätösvalta voisi laajemminkin kuulua 
asukastoimikunnalle joko alusta alkaen tai vas
ta myöhemmin. Asukastoimikunnalle voisi 
kuulua myös muita tehtäviä kuin mitä tässä 
pykälässä olisi nimenomaisesti mainittu. 

1 kohta. Asukastoimikunnalla olisi oikeus 
osallistua valmisteluun, neuvotella ja antaa 
lausunto vuokranmääritysyksikköön kuuluvien 
talojen talousarvioesityksestä sekä vuokran-



18 1989 vp. - HE n:o 223 

määritysesityksestä. Näissä asiakirjoissa tulos
tuo se, miten hyvin 2-5 kohdassa mainittuja 
asioita ja niiden osalta asukkaiden esittämiä 
ajatuksia on otettu huomioon. Tässä mielessä 
mukanaolo talousarvioesityksen ja vuokran
määritysesityksen laatimisessa on eräs tärkeim
piä vaikuttamismuotoja. 

2 kohta. Asukastoimikunnalla olisi oikeus 
tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain talous
arvioon sisällytettävistä korjaustoimenpiteistä. 
Asukkaat huomaavat poikkeuksetta parhaiten 
talossa korjausta vaativat paikat. Mielikuva 
talon kunnosta voi omistajalla ja heidän edus
tajillaan olla hyvinkin erilainen kuin asukkail
la. Asukkaiden korjausesitykset voivat siten 
olla tarpeellisia oikaisemaan tätä kuvaa. Ne 
voivat olla myös liiallisia tai subjektiivisia, 
mutta ne antanevat hyvän lähtökohdan keskus
teltaessa siitä mitä korjaustoimenpiteitä on 
ajankohtaista tehdä nyt ja mitä ehkä myöhem
min ja mitkä suunniteltujen tai vaadittujen 
korjaustoimenpiteiden kustannusvaikutukset 
näyttäisivät olevan. 

3 ja 4 kohta. Nämä kohdat liittyvät läheisesti 
2 kohtaan ja mahdollistavat tarpeellista kes
kustelua ja vuorovaikutusta talon korjaustar
peesta, korjaustoimenpiteiden ajoituksesta 
sekä lyhyen ja pitemmän ajan rahoitustarpees
ta ja rahoitusvaihtoehdoista. Käytäntö on 
osoittanut, että huomattaviakin säästöjä on 
saatu aikaan asukkaiden osallistuessa korjaus
tarvetta ja -toimenpiteitä sekä niiden rahoitus
ta koskevaan päätöksentekoon. Osa toimenpi
teistä on suoritettu esimerkiksi talkoina, jolloin 
vain materiaalikustannukset ja vastaavat on 
jouduttu kattamaan vuokrilla. Kustannusten 
rahoitustapa sekä lyhyellä että pitemmällä täh
täimellä on myös tärkeää asumiskustannusten 
nousun kohtuullisena pysymiseksi. 

Pykälän 2-4 kohdassa mainitut tehtävät 
ottaen huomioon myös 12 kohdassa tarkoitetut 
oikeudet olisi käsitettävä siten, että asukastoi
mikunnalla olisi oikeus ottaa kantaa myös 
suurien tai suurehkojen korjaustoimenpiteiden 
hankinta- ja urakkasopimuksiin. Asukkaiden 
mukanaolo korjaustoimenpiteiden toteutuksen 
tässä vaiheessa voi osoittautua myös omistajan 
kannalta taloudellisesti perustelluksi. Tästä on 
hyviä esimerkkejä. Kun asukkaat maksavat 
vuokrissaan korjauskustannukset, on heillä eri
tyinen intressi huolehtia siitä, että käytettävän 
rahan ja tehtävän työn hintasuhde on mahdol
lisimman hyvä. 

5 kohta. Asukastoimikunnalla olisi oikeus 
tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunto 
huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelmäs
tä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestä
misestä. Talojen erityispiirteet ja asukkaiden 
tarpeet olisi luonnollisesti otettava huomioon 
talon hoidosta ja huollosta päätettäessä. Puut
teet tuntuvat asumisessa ja näkyvät talon huo
nonevana kuntona. Talon kunnon säilyttämi
nen on omistajankin intressi. Välinpitämättö
myys talon hoidosta näkyy asukkaiden viihty
mättömyytenä, häiriökäytöksenä, ilkivaltana, 
lisääntyvänä korjaustarpeenaja kasvavina kor
jauskustannuksina. Käytäntö on myös vahvis
tanut tätä käsitystä. Siellä missä asukkaat ovat 
olleet mukana hallinnossa, on yleisesti voitu 
havaita korjaustarpeen, ilkivallan ja häiriö
käyttäytymisen vähenevän ja viihtyvyyden li
sääntyvän. Huoltosopimuksen sisältö, hoito
järjestelmä sinänsä sekä isännöinnin ja huolto
tehtävien järjestäminen ovat siten asiaryhmä, 
jossa asukkaiden mielipide ja kohtuulliset odo
tukset olisi syytä ottaa huomioon. Tämä kos
kee järjestelmävalintojen lisäksi päivittäisen 
huollon järjestämistä ja toteutusta mukaan 
lukien mahdollisuuden ottaa kantaa isännöin
nistä ja huollosta käytännössä vastaavien hen
kilöiden valintaan. 

6 kohta. Asukastoimikunnalla olisi oikeus 
valvoa hoito-, huolto- ja korjaustoimenpitei
den suorittamista. Valvonta tapahtuisi asuk
kaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yh
teiseen lukuun. Asukastoimikuntaa ei asetettai
si vastuuseen korjaus- ja huoltotoimenpiteiden 
suorittamisen hyväksymisestä, ei yksittäisen 
asukkaan eikä kaikkien asukkaiden puolesta 
heitä sitoen. Korjaus- ja huoltotoimenpiteiden 
valvonta asukkaiden ja muiden huoneistojen 
haltijoiden yhteiseen lukuun merkitsisi asuk
kaiden mukaantuloa ja puhevallan antamista 
näissä asioissa käytännön, päivittäisen toteu
tuksen tasolla. Se merkitsisi muun muassa 
havaittujen puutteiden ilmoittamista, korjaus
ja huoltotoimien vaatimista sekä tarvittavien 
toimenpiteiden vauhdittamista. Säännöksen 
tarkoituksena on varmistaa päivittäisten kor
jaus- ja huoltotoimien viivyttelemätön toteut
taminen ja kunnollinen suorittaminen. Asuk
kaiden viihtyvyyteen keskeisellä tavalla vaikut
taa se, että päivittäiset ja säännölliset korjaus
ja huoltotoimet suoritetaan joutuisasti ja am
mattitaidolla. 

7 kohta. Asukastoimikunnalla olisi oikeus 
päättää talon järjestyssääntöjen sisällöstä. 
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Luonnollisesti talon järjestyssäännöistä päätet
täessä olisi otettava huomioon kaupungin tai 
kunnan järjestyssäännöt. Talon säännöt eivät 
voi olla ristiriidassa näiden kanssa. Asukastoi
mikunnan toimivalta ei siten olisi sen laajempi 
kuin talon omistajankaan olisi ollut. Kun asu
kastoimikunta päättäisi järjestyssäännöistä, 
niiden sisältö ehkä nykyistä laajemmin tulisi 
asukkaiden keskuudessa tiedostettua ja niitä 
myös nykyistä paremmin noudatettaisiin. Jär
jestyssääntöjen merkityksen ymmärtäminen 
voisi myös lisääntyä. Tulokset heijastuvat vä
littömästi asukkaiden käytökseen ja sitä kautta 
asukasviihtyvyyteen. 

8 kohta. Asukastoimikunnan tulisi edistää 
asumiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaise
mista ja tarvittaessa toimia sovittelijana häiri
ötapauksissa. Kohta liittyy läheisesti 7 kohdan 
oikeuteen päättää järjestyssääntöjen sisällöstä. 
Tehtävä on varsin arkaluontoinen ja luontuu 
eri ihmisiltä eri tavalla, mikä seikka luonnolli
sesti vaikuttaisi tehtävän hoitamisessa. Tarkoi
tus olisi, että ei perusteHaisi "kansantuomiois
tuimia" tai muita vastaavia elimiä. Häiriöitten 
ilmetessä olisi selvitettävä, mistä ne johtuvat, 
ja pyrittävä korjaamaan tilanne ennen kuin se 
johtaa esimerkiksi vuokrasuhteen purkami
seen. Tämä tavoite lienee häiriötä aiheuttaneen 
asukkaankin etu. Muiden intressi on taasen se, 
että häiriötilanne saadaan loppumaan mahdol
lisimman pian. Asukastoimikunnan ennalta eh
käisevä työ voi olla varsin moninainen ja voisi 
häiriökäyttäytymisen lisäksi ulottua myös 
vuokranmaksuvaikeuksien hoitamiseen. Yh
teiskunnan tarjoamista sosiaalipalveluista, toi
meentulo- ja työttömyysturvasta ja vastaavista 
tukimuodoista ei aina tiedetä riittävästi ja osa
ta niitä hakea. Kukin asukastoimikunta loisi 
kuitenkin omat toimintatapansa yhdessä asuk
kaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden 
kanssa. 

9 kohta. Asukastoimikunnalle ehdotetaan 
myös oikeutta päättää autopaikkojen, sauno
jen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus
ja jakamisperiaatteista sekä oikeutta valvoa 
niiden noudattamista. Kohdan asiat soveltuvat 
erinomaisesti asukkaiden kesken selvitettäviksi 
ja sovittaviksi. Hyödykkeen jaon ja jakoon 
liittyvän päivittäisen työn voisi hoitaa isännöit
sijä, talonmies tai huoltoyhtiö. 

JO kohta. Asukastoimikunta päättäisi myös 
yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden ja vas
taavien tilojen käytöstä sekä talkoiden ja mui
den vastaavien yhteisten tilaisuuksien järjestä-

misestä. Tällaista tmmmtaa syntyy yleensä 
luonnostaan asukkaiden kesken lähes joka ta
lossa. Näin ollen kohdan asiaryhmä soveltuisi 
erinomaisesti asukastoimikunnan päätettäväk
si. 

11 kohta. Asukastoimikunta voisi päättää 
myös sille päätettäväksi siirretystä asiasta tai 
toimeenpanna sen tehtäväksi annetun asian. 
Päätös- tai toimeenpanovallan siirto tulisi tie
tysti tapahtua niiden säännösten mukaan, joita 
tämän laatuisen asian osalta kulloinkin on 
omistajayhteisössä noudatettava. Asukastoimi
kunnan tulee myös olla halukas ottamaan teh
tävä vastaan. 

Kohdan nojalla voidaan antaa asukastoimi
kunnalle päätösvaltaa yksittäistapauksissa laa
jemmin kuin mitä 1-10 kohdassa on mainittu 
joko näissä nimenomaisissa kohdissa mainittu
jen asioitten osalta tai joissakin muissa asiois
sa. 

12 kohta. Asukastoimikunta voisi tehdä esi
tyksiä, neuvotella ja antaa lausuntoja muista
kin vuokranmääritysyksikköön kuuluvia taloja 
koskevista asioista. Asukastoimikunta voisi siis 
ottaa kantaa kaikkiin asumiseen vaikuttaviin 
asioihin. Valtion lainoittamissa 2 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuissa vuokrataloissa asumi
seen vaikuttavat merkittävät asiat saattavat 
vaihdella siinä määrin, että tällainen avoin 
tehtävän määritys on paikallaan. 

II §. Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisve/
vol/isuus. Asukkaiden osallistuminen talon hal
lintoon edellyttää, että heillä on käytettävis
sään kaikki se tarpeellinen vuokranmääritys
yksikköön kuuluvia taloja koskeva tieto, jota 
tässä laissa heille annettujen oikeuksien käyttä
minen edellyttää. Tällaisia tietoja asukkaiden 
kokouksella tai asukastoimikunnalla olisi oi
keus saada omistajalta tai tämän edustajilta. 
Tiedot tulisi antaa tilintarkastajan varmenta
mana, jos asukkaiden kokous tai asukastoimi
kunta ne sellaisena pyytää tai on pyytänyt. Jos 
tietojen oikeudellisuutta ei voitaisi näin varmis
taa, tilintarkastajan olisi todettava myös tämä. 
Asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoi
den tiedonsaantioikeudesta seuraa, että maini
tuilla henkilöillä on velvollisuus antaa nämä 
tiedot. Tietoa, joka lain mukaan on salassa 
pidettävä, ei luonnollisesti olisi annettava. Val
tion lainoittamissa 2 §:n 1 momentissa tarkoi
tetuissa vuokrataloissa varsin harvoin lienee 
odotettavissa, että tämän lain mukaan asuk
kaille kuuluvien oikeuksien käyttäminen edel
lyttäisi salassa pidettäväksi säädetyn tiedon 
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saamista. Näin ollen tarvittavien tietojen anta
minen asukkaiden käyttöön olisi lähinnä jär
jestelykysymys, josta osapuolet voisivat sopia. 

Osakeyhtiön hallituksen jäsen tai tilintarkas
taja ei ole oikeutettu paljastamaan yhtiötä 
koskevaa seikkaa, jos siitä voi aiheutua haittaa 
yhtiölle. Tämä periaate on kirjoitettu myös 
eräitä muita yhteisöjä koskeviin lakeihin. Ara
valainsäädäntö huomioon ottaen on kuitenkin 
selvyyden vuoksi todettava, että valtion lainoit
taman 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vuok
ratalojen osalta tällaisena haittana ei ole mis
sään tilanteessa pidettävä sitä, että aravasään
nöstön vastainen menettely tulee omistajan ja 
asukkaiden sekä valvontaviranomaisten tie
toon. Pykälän säännöstö pikemminkin ajaa 
yhtiön etua siinä, että mahdolliset väärinkäy
tökset saadaan selville jo alkuvaiheessa ja este
tään niiden jatkuminen. 

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin vuokra
talon omistajalle aktiivinen tiedottamisvelvolli
suus vuokranmääritysyksikköä koskevista asi
oista. Jos asialla olisi asukkaille tai muille 
huoneistojen haitijoille taikka tässä laissa tar
koitetuille toimielimille merkitystä tämän lain 
mukaisten oikeuksien käyttämiseksi, asiasta 
olisi tiedotettava. Tiedottaminen voisi olla 
yleisluontoista, ilmoitustauluilta havaittavaa, 
huoneistoihin jaettu yleiskirje tai kullekin ääni
oikeutettulle osoitettu tiedote. Omistaja voisi 
valita tiedotustavan asian vaatimusten mu
kaan. 

12 §. Asukkaiden edustus hallituksessa tai 
vastaavassa toimielimessä. Pykälässä säädettäi
siin asukkaiden edustuksesta tämän lain sovel
tamisalan piiriin kuuluvan vuokratalon omista
jana olevan oikeushenkilön hallituksessa tai 
sitä vastaavassa tai muussa toimielimessä. 
Säännöksen mukaan asukkaiden kokouksella 
tai, jos samalle omistajalle kuuluu useampia 
vuokranmääritysyksiköitä, asukkaiden ko
kouksilla olisi oikeus osallistua pykälässä sää
detyllä tavalla hallituksen tai toimielimen jä
senten valintaan. 

Kun vuokranmääritysyksikkö muodostuu 
kiinteistöosakeyhtiöstä tai asunto-osakeyhtiös
tä, sen tarkoituksena yleensä on omistaa ja 
hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoitet
tua taloa. Asunto-osakeyhtiön osalta juuri 
muu ei olisi mahdollistakaan sitä koskevan 
lainsäädännön mukaan. Kiinteistöosakeyhtiön 
kohdalla muunkinlaisen omaisuuden omistami
nen ja hallinta saattaa tulla kysymykseen. Val
tion lainoittaman vuokratalon omistavan kiin-

teistäosakeyhtiön tarkoituksena kuitenkin 
yleensä on omistaa ja hallita juuri tällaista 
omaisuutta. Poikkeukset ovat harvinaisia. Tar
koitus voi tietysti pääosin olla myös muu kuin 
valtion lainoittaman vuokratalon omistaminen. 

Kun on kyse asunto-osakeyhtiöstä tai kiin
teistöosakeyhtiöstä, jonka tarkoituksena on 
omistaa ja hallita valtion lainoittamia vuokra
taloja, on asukkaiden edustus hallituksessa 
eräs mahdollisuus toteuttaa jo varsin tehokasta 
yhteishallintoa. Eräitä tällaisia kokeiluja on 
ollut ja kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Myös ne, joissa hallituksen jäsenten enemmistö 
on ollut asukkaita, ovat olleet onnistuneita 
toteutuksia. Kun yhtiökokouksilla olisi edel
leen mahdollisuus puuttua asioiden kulkuun, 
jos hallitus tai sen jäsen ei täytä tehtäväänsä, 
ehdotetaan, että yhtiökokous valitsisi vähin
tään yhden hallituksen jäsenen, jos hallituk
seen valitaan enintään neljä jäsentä, ja jos 
valitaan viisi tai useampia jäseniä, yhtiökokous 
valitsisi vähintään kaksi hallituksen jäsentä 
niistä henkilöistä, jotka asukkaiden kokous 
nimeää tätä varten. Ehdotus mahdollistaa sen, 
että molemmissa tapauksissa edelleen voitaisiin 
valita myös hallituksen enemmistö tai vaikka 
koko hallitus asukkaiden nimeämistä henki
löistä. Tätä tarkoittavat säännökset olisivat 
pykälän 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momen
tissa. 

Valtion lainoittamia 2 §:n 1 momentissa tar
koitettuja käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia 
vuokrataloja omistavat ja hallitsevat myös 
muunlaiset yhteisöt kuin mitä edellä on mainit
tu. Nämä omistajat ovat osuuskuntia, muita 
osakeyhtiöitä kuin asunto-osakeyhtiöitä, yhdis
tyksiä, säätiöitä sekä muita yhteisöjä. Yleensä 
näillä yhteisöillä tai säätiöillä on organisaatio
muoto, johon säännönmukaisesti kuuluu myös 
hallitus tai johtokunta tai muu vastaava toi
mielin. Tälle myös kuuluu yleensä yhteisön 
valmistelu- ja toimeenpanovalta. Jos yhteisön 
tai säätiön tarkoitus on omistaa ja hallita 
tämän lain soveltamisalan piiriin kuuluvaa 
vuokrataloa, on perusteltua, että myös näissä 
tilanteissa yhteisön tai säätiön hallitukseen tai 
vastaavaan elimeen, valitaan asukkaiden ko
kouksen nimeämistä henkilöistä vähintään yksi 
jäsen, jos hallitukseen tai vastaavaan toimieli
meen valitaan enintään neljä jäsentä, ja vähin
tään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai 
sitä enemmän. Säännökset tästä olisivat pykä
län 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa. 
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Joillakin näistä yhteisöistä tai säätiöistä täs
sä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, kun
nossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täy
täntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat kuiten
kin yhteisön tai säätiön muulle toimielimelle 
kuin hallitukselle tai sitä vastaavalle organisaa
tion toimielimelle. Tällaisissa tapauksissa asuk
kaiden kokouksen nimeämistä henkilöistä olisi 
valittava tähän toimielimeen eikä hallitukseen 
tai sitä vastaavaan toimielimeen vähintään yk
si, jos toimielimeen valitaan jäseniä enintään 
neljä, ja vähintään kaksi, jos toimielimeen 
valitaan jäseniä viisi tai sitä enemmän. Estettä 
ei kuitenkaan olisi sille, että tämän lisäksi 
valitaan asukkaiden edustajia myös hallituk
seen tai vastaavaan toirnielimeen, jos se yhtei
sössä tai säätiössa on mahdollista ja niin yhtei
sössä tai säätiössä päätetään tehdä. Säännökset 
tästä olisivat pykälän 1 momentin 2 kohdassa 
ja 2 momentissa. 

Jos yhteisön tai säätiön päätarkoitus on muu 
kuin tämän lain soveltamisalan piiriin kuulu
van vuokratalon omistaminen ja hallinta, valit
taisiin pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan 
asukkaiden edustajat asukkaiden kokouksen 
nimeämistä henkilöistä siihen toimielimeen, 
jonka tehtävänä erityisesti on vuokratalon hoi
toa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua 
ja täytäntöönpanoa koskevat asiat. Jos tällais
ta toimielintä ei yhteisöllä ole, ei sitä tarvitsisi 
perustaa. Tällöin henkilö, jonka tehtäviin 
vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talous
arvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koske
vat asiat kuuluvat, olisi yhteydessä suoraan 
asukastoimikuntaan tai -kuntiin taikka luotta
mushenkilöön tai asukkaiden kokouksiin ja 
yhteishallinto voitaisiin tällä tavalla toteuttaa 
näissä tilanteissa. Säännös tehostetusta yhteis
työvelvoitteesta on pykälän 3 momentissa. 
Vastaavanlainen tilanne syntyisi myös niissä 
tapauksissa, joissa omistaja on luonnollinen 
henkilö eikä puheena olevia toimielimiä siis 
ole. Tämän lain soveltamisalan piiriin kuuluva 
vuokratalo harvoin on luonnollisen henkilön 
välittömässä omistuksessa. 

Pykälän mukaan asukkaat siis tulisivat yh
teisön tai säätiön hallintoon mukaan siihen 
toimielimeen, jolle vuokranmääritysyksikköä 
koskevan talousarvion valmistelu ja täytän
töönpano siihen liittyvine asioineen kuuluu. 

Vaalikelpoisia olisivat lakiehdotuksen 5 §:n 
mukaan vain talossa vakinaisesti asuvat 18 
vuotta täyttäneet henkilöt. Asukkaiden ko
kouksen nimeämät henkilöt tulisivat siten tästä 

joukosta. Jos yhtiöllä tai säätiöllä on useita 
vuokranmääritysyksiköitä, tulisi ehdollepanoja 
mahdollisesti kaikista. Yhtiökokous tai muu 
oikeushenkilön päättävä toimielin sitten valitsi
si näistä nimetyistä henkilöistä joko laissa edel
lytetyn vähimmäismäärän tai tarkoituksenmu
kaisemman suuremman määrän hallituksen tai 
sitä vastaavan taikka muun toimielimen jäse
niksi tai koko hallituksen tai toimielimen nime
tyistä henkilöistä, jos nimettyjä on riittävä 
määrä ja yhtiökokous niin päättää. 

13 §. Kunnan välittömässä omistuksessa ole
vat vuokratalo!. Pykälän mukaan kunnan vä
littömässä omistuksessa olevan tässä laissa tar
koitetun vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai 
talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa 
koskevat asiat olisi hoidettava yhteistyössä täs
sä laissa tarkoitettujen yhteishallintoelinten 
kanssa. Pykälässä tarkoitettuja vuokrataloja 
koskevat asiat hoidetaan kunnasta riippuen 
joko kunnallisissa lautakunnissa, johtokunnis
sa tai kunnanhallitusten toimesta. Kun tällä 
hetkellä on menossa voimakas kunnallishallin
non uudelleen organisoinnin ja tehostamisen 
kausi, ei ole tarkoituksenmukaista laissa nime
tä sitä kunnallista toimielintä, johon asukkai
den edustus tulisi lailla mahdollistaa. Tärkeintä 
on, että asukkaiden asumistaan koskevat näkö
kohdat ja perustellut odotukset otetaan näitä
kin vuokrataloja koskevan päätöksenteon, 
päätöksenteon valmistelun ja täytäntöönpanon 
osalta riittävässä määrin huomioon. Tämän 
vuoksi pykälässä on asetettu tehostettu yhteis
työvelvollisuus käsiteltäessä kunnallishallinnos
sa tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, 
kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevia asioita. Kukin kun
ta muodostaa toimivaltansa puitteissa ne toi
mintamuodot, miten näitä asioita siinä kunnas
sa hoidetaan. Tätä toimivaltaa ei pykälässä 
rajoitettaisi. Pykälän säännös asettaisi vain 
tälle toiminnalle yhteistyövelvoitteen, jota voi
daan pitää varsin perusteltuna jo siitä syystä, 
että myös nämä vuokratalot ovat lähes koko
naan valtion varoista myönnetyillä lainoilla 
rahoitetut. 

14 §.Asukkaiden oikeus valvoa vuokratalon 
talouden ja hallinnon hoitoa. Joittenkin omis
tajien valtion lainoittamissa 2 §:n 1 momentis
sa tarkoitetuissa vuokrataloissa on ollut jo 
useamman vuoden ajan tapana, että asukkaat 
ovat saaneet valita niin sanotun seurantatilin
tarkastajan ja eräissä tapauksissa varsinaisen
kin tilintarkastajan. Kokemukset sekä asukkai-
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den että omistajien puolella ovat olleet positii
visia. Tarkoitus olisi, että tästä osapuolten 
luottamusta selvästi lisänneestä tavasta ei tar
vitsisi luopua, vaan järjestelmä voisi edelleen 
yleistyä. 

Lakiehdotuksen 10 §:n 11 kohdan mukaan 
asukastoimikunnalle voitaisiin antaa päätösval
taa muissakin asioissa kuin mitä lakiehdotuk
sen 10 §:ssä on nimenomaan ehdotettu. Tilin
tarkastajan valinta olisi mahdollista tämän 
säännöksen nojalla. Jos omistajalla on useita 
vuokranmääritysyksiköitä tai samassa vuok
ranmääritysyksikössä useita asukastoimikun
tia, voidaan tilintarkastajan valinta jättää asu
kastoimikuntien yhteiseksi tehtäväksi. 

Monissa yhteisölaeissa on säännöksiä, jotka 
mahdollistavat sen, että yksi tai useampi tilin
tarkastaja valitaan muun kuin ylintä päätäntä
valtaa käyttävän elimen toimesta. Nämä yhtei
sölait eivät siten aseta estettä sille, että asuk
kaiden kokoukselle tai asukastoimikunnalle 
voidaan antaa tilintarkastajan valinta. Yhteisö
laissa on kuitenkin yleensä edellytetty, että 
asiasta otetaan maininta yhteisön sääntöihin, 
yhtiöjärjestykseen tai muuhun vastaavaan yh
teisöä koskevaan asiakirjaan. Jos asukkaiden 
kokoukselle tai asukastoimikunnalle annetaan 
oikeus valita tilintarkastaja, on luonnollisesti 
meneteltävä myös siten kuin yhteisölaki vel
voittaa asiassa menettelemään. 

Asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoi
den kanta tilintarkastajan valinnassa voidaan 
ottaa huomioon myös siten, että asukkaiden 
kokous tai asukastoimikunta saa oikeuden esit
tää niitä henkilöitä tai tilintarkastusyhteisöjä, 
joiden joukosta yhteisö normaalissa järjestyk
sessä valitsee tilintarkastajan. Lakiehdotuksen 
10 §:n 11 kohdan nojalla voidaan asukkaiden 
ja muiden huoneistojen haltijoiden vaikutus
mahdollisuuksia lisätä myös näin joko välivai
heena tarkoituksena antaa myöhemmin oikeus 
valita välittömästi tilintarkastaja tai pysyväm
pänä järjestelynä. 

Yhteisölait asettavat tilintarkastajalle yleensä 
varsin huomattavat pätevyysvaatimukset. Jos 
yhteishallintoelin saa valita tilintarkastajan tai 
nimetä niitä ehdokkaita, joista tilintarkastaja 
valitaan, on yhteishallintoelimen luonnollisesti 
valittava tai ehdotettava vain sellaisia henkilöi
tä tai yhteisöjä, jotka täyttävät yhteisölain 
asettamat vaatimukset. 

Kaikissa tämän lain soveltamisalan piiriin 
kuuluvissa vuokrataloissa ei liene valmiutta 
heti tai myöhemminkään antaa asukkaiden 

kokoukselle tai asukastoimikunnalle oikeutta 
valita tilintarkastaja tai osallistua muutoin ti
lintarkastajan valintaan. Asukkaiden luotta
musta talon hallintoa ja taloudenpitoa kohtaan 
pitäisi kuitenkin voida lisätä myös näissä ta
pauksissa. Myös näissä taloissa tulisi olla mah
dollisuus valvoa vuokranmääritysyksikön ta
louden ja hallinnon hoitoa. Tämän vuoksi 
pykälässä ehdotetaan, että asukkaiden ko
kouksella olisi oikeus valita henkilö valvomaan 
vuokranmääritysyksikön talouden ja hallinnon 
hoitoa. 

Pykälän 1 momentin mukaan asukkaiden 
kokous voisi valita valvojan seuraamaan ja 
tarkastamaan vuokranmääritysyksikön talou
den ja hallinnon hoitoa. Valvojaksi valittaneen 
yleensä luonnollinen henkilö. Hänen ei tarvitse 
olla talon asukas. Valvojalla olisi sama oikeus 
saada tietoja vuokranmääritysyksikön talou
desta ja hallinnosta kuin mikä yhteisön tai 
säätiön tilintarkastajallakin on. Myös hänen 
toimikautensa ehdotetaan samaksi kuin mitä 
yhteisön tai säätiön tilintarkastajan toimikausi 
on. Valvojan tulisi antaa tehtävänsä suoritta
misesta kertomus asukkaiden kokoukselle. 
Kertomus tulisi antaa tiedoksi myös omistajal
le. Valvojan salassapitovelvollisuus olisi sama 
kuin yhteisön tai säätiön tilintarkastajalla. 

Yhteisölakien tilintarkastajalle asettaman 
vaitiolovelvollisuuden piiriin ei yleensä kuulu 
sellaisia yhteisöä koskevia tietoja, joita valvoja 
tai tilintarkastaja, kuten 11 §:n kohdalla on 
todettu, eivät voisi vaitiolovelvollisuuttaan rik
komatta asukkaiden kokoukselle antaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan asukkaiden 
kokouksen tai asukastoimikunnan valitsema 
tai ehdottarua tilintarkastaja hoitaisi pykälän 1 
momentissa tarkoitetun valvojan tehtävät. Jos 
asukkaiden kokous tai asukastoimikunta on 
vaikuttanut tilintarkastajan valintaan, ei erilli
sen valvojan valintaan yleensä liene tarvetta. 
Näin ollen tällainen tilintarkastaja voisi hyvin 
hoitaa valvojan tehtävät, jos omistaja ei ni
menomaan katso tarpeelliseksi myös valvojan 
valintaa. 

Jos samalla omistajana on useita vuokran
määritysyksiköitä, saattaa olla tarvetta asuk
kaiden valitseman tai ehdottaman tilintarkasta
jan lisäksi valita myös valvojat. Valvojan teh
täväaluehan kohdistuisi nimenomaan vuokran
määritysyksikköön. Omistaja tulisi tällöin 
myös päättää siitä, onko myös valvojat valitta
va. Yhteishallintoelin kuitenkin myös tässä ta
pauksessa valitsisi valvojan. 
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Jos yhteisöllä on useita vuokranmääritysyk
siköitä ja asukkaiden kokoukset tai asukastoi
mikunnat ovat valinneet yhteisön tai säätiön 
tilintarkastajan tai tilintarkastaja on valittu 
asukkaiden kokousten tai asukastoimikuntien 
ehdottamista henkilöistä, hoitaisi tämä tilintar
kastaja valvojan tehtävät kaikkien vuokran
määritysyksiköiden osalta, jollei erikseen ole 
valittu myös yksi tai useampi valvoja. Säännös 
tästä on pykälän 3 momentissa. 

Jos vuokranmääritysyksiköitä on useita, val
vojia valittaneen myös useampia. Sama henki
lö voitaisiin toki valita useamman vuokran
määritysyksikön valvojaksi. Hän voisi olla jo
ku asukkaista tai muista huoneistojen haltijois
ta, mutta myös ulkopuolinen. Valvoja voisi 
olla myös hallinnon ja tilintarkastusalan am
mattilainen. Luonnollisesti on edellytettävä, et
tä valvojan tehtävään valitaan henkilö, joka 
kykenee sen kohtuudella hoitamaan. Tämä on 
nimenomaan sekä asukkaiden ja muiden huo
neistojen haltijoiden että omistajan yhteisen 
edun mukaista. 

15 §. Vaihtoehtoiset toimintamuodot. Asu
kastoimikunta soveltunee yhteishallinnon toi
mielimeksi lähes kaikissa vuokranmääritysyksi
köissä. Useista syistä saattaa kuitenkin johtua, 
että asukastoimikuntaa ei halutakaan valita, 
vaan asukkaiden kokous haluaa käsitellä asu
kastoimikunnan tehtävät tai haluaa hallituk
sen, jossa on asukkaiden edustus, hoitavan 
nämä tehtävät. Saattaa olla, että toimikunnan 
sijasta halutaan valita vain luottamushenkilö. 
Asukastoimikunnalle tässä laissa tarkoitetut 
tehtävät halutaan ehkä jakaa hoidettaviksi 
asukkaiden kokousten, asukastoimikunnan tai 
luottamushenkilön kesken. Se, miten kulloin
kin halutaan ja nähdään tarkoituksenmukai
seksi toimia, vaihtelee varmasti eri vuokran
määritysyksiköissä ja samassakin vuokranmää
ritysyksikössä eri aikoina riippuen jo siitäkin 
millaisia henkilöitä on ehdolla tämän lain mu
kaisiin tehtäviin. Myös vuokranmääritysyksi
kön koko ja omistajayhteisön organisaatio
muoto vaikuttaa tässä arvostelussa. Asunto
osakeyhtiössä ja kiinteistöosakeyhtiössä voi ol
la varsin tarkoituksenmukaista jättää asukas
toimikunta kokonaan valitsemattakin, jos hal
litukseen on valittu pystyvät asukkaiden edus
tajat, esimerkiksi enemmistö hallituksen jäse
nistä on asukkaita. Myös asukkaiden kiinnos
tus ja innostus vaikutusmahdollisuuksiensa 
käyttämiseen saattaa eri aikoina samassakin 

vuokranmääritysyksikössä varsin paljon vaih
della. 

Edellä mainituista syistä pykälässä ehdote
taan, että asukkaiden kokous saisi päättää 
siitä, valitaanko asukastoimikunta seuraavaksi 
toimikaudeksi tai että toistaiseksi sitä ei ollen
kaan valita. Voitaisiin päättää myös siitä, kuka 
nämä asukastoimikunnan tehtävät hoitaisi, 
asukkaiden kokous itse, omistajayhteisön tai 
säätiön hallitus tai vastaava toimielin taikka 
valittaisiinko näitä tehtäviä hoitamaan luotta
mushenkilö. Lakiehdotuksen mukaan myös 
tehtävien jako edellä mainittujen tahojen välil
lä olisi mahdollista. Säännös siis antaisi tarvit
tavaa joustoa, jotta toiminta saataisiin sopeu
tettua tarpeiden, kykyjen ja kiinnostuksen mu
kaan. 

16 §. Yhteistyöelin. Samalla omistajalla voi 
olla eri aikoina lainoitettuja 2 §:n 1 momentis
sa tarkoitettuja vuokrataloja useillakin eri 
paikkakunnilla. Näin sillä yleensä on myös 
useita eri vuokranmääritysyksikköihin kuulu
via taloja. Vaikka asukkaiden vaikutusmahdol
lisuuksien pääkohde kiistämättä tällaisissakin 
tilanteissa olisi talotasolla, saattaa olla kaik
kien osapuolten kannalta tarkoituksenmukais
ta perustaa omistajan ja asukastoimikuntien 
välinen yhteistyöelin käsittelemään koko tätä 
asuntokantaa koskevia tässä laissa tarkoitettu
ja yhteishallintoon liittyviä kysymyksiä. 

Tällaisia asioita olisi esimerkiksi koko yhtei
sön tai eri vuokranmääritysyksikköjen välillä 
toteutettava vuokrien tasaus ja nimenomaan 
siinä noudatettavat periaatteet. Alueittainen 
peruskorjaustarve vuokratalokannan ikäänty
essä edellyttää myös asukkaiden kannanottoja 
laajemmin kuin vain oman vuokranmäärity
syksikön osalta toteutuakseen tehokkaasti ja 
asukkaiden perustellut odotukset huomioon ot
tavana. Asioita, joissa on yhteensovitettavia 
intressejä ja jotka koskevat yhteisöä laajemmin 
kuin vain yhtä vuokranmääritysyksikköä on 
lukuisia sekä nyt tunnistettavia että vasta myö
hemmin esiin tulevia. Yhteistyöelimen tarve ja 
sen käsiteltävät asiat voivat siten ajan myötä 
muuttua. 

Jos organisaatiossa ei ole tarkoituksenmu
kaista toimielintä, yhteistyöelin tulisi perustaa, 
jos siihen katsotaan olevan tarvetta. Yhteistyö
elimen asettamisesta päättäisi omistaja kuul
tuaan asukastoimikuntia tai asukkaiden ko
kousta, jos asukastoimikuntaa ei jossain vuok
ranmääritysyksikössä olisi. Säännökset tästä 
ovat pykälän 2 momentissa. 
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Omistajayhteisön organisaatiomuodosta pal
jon riippuu, onko tarvetta perustaa erillinen 
elin tätä varten. Joillakin yhteisöillä on esime
riksi hallintoneuvosto joka tapauksessa ja 
asukkaiden edustus siinä tekisi siitä sopivan 
toimielimen käsittelemään myös yhteistyöeli
mene tarkoitettuja tehtäviä. Eräillä osuuskun
nilla oleva edustajiston kokous voisi yhteistyö
elimenä myös tulla kysymykseen, jos asukkail
la on siinä riittävä edustus. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhteistyöeli
men tehtävänä olisi antaa suosituksia ja ohjeita 
yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa. Jos 
yhteistyöelimene kuuluu muun säännöstön no
jalla päätösvalta asiassa, voi se tietysti suosi
tusten ja ohjeiden sijaan tehdä myös päätöksiä 
asiassa. 

17 §. Yhteistyöelimien päätöksenteko. Pykä
lässä säädetään yhteistyöelimen päätöksenteon 
muodosta edellyttäen, että siitä ei ole omista
jaa koskevassa lainsäädännössä toisin säädetty. 
Jos yhteistyöelimenä toimii esimerkiksi osa
keyhtiön hallintoneuvosto tai osuuskunnan 
edustajisto, noudatetaan tietysti niitä päätök
sentekomuotoja, jotka osakeyhtiölaki ja 
osuuskuntalaki ja niiden nojalla yhteisössä teh
dyt päätökset kuten yhtiöjärjestys tai säännöt 
asettavat. Kun yhteistyöelimenä ei ole yhteisön 
tai säätiön toimielin, vaan yhteistyöelin on 
perustettu vain tässä laissa tarkoitettuja yhteis
hallintotehtävien hoitamista varten, on sen 
päätöksenteon muodoista säädettävä. Kun yh
teistyöelimen päätökset olisivat suosituksia, 
jollei sille nimenomaan ole annettu päätösval
taa joissakin asioissa, voitaisiin sen päätökset 
tehtä enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä 
tasan vaali ratkaistaisiin arvalla ja muissa 
asioissa eniten ääniä saaneista mielipiteistä 
päätökseksi tulisi se mielipide, jota puheenjoh
taja ilmoittaa kannattavansa. Vastaavalla ta
valla vastaava tilanne ehdotetaan ratkaistavak
si asukkaiden kokouksessa ja asukastoimikun
nan kokouksessa. 

18 §. Omistajalle asetetun velvoitteen /aimin
lyönti. Omistajalle ja hänen edustajalleen on 
asetettu joukko velvoitteita, jotta asukkaat ja 
muut huoneistojen haltijat voisivat osallistua 
tässä laissa tarkoitetulla tavalla vuokratalon 
hallintoon ja hoitoon. Tämän vuoksi on välttä
mätöntä, että omistaja tai hänen edustajansa 
myös täyttää nämä velvoitteet. Jotta nämä 
tehtävät täytettäisiin asianmukaisesti on pykä
lässä säädetty niistä toimenpiteistä, joihin voi
daan ryhtyä laiminlyöntien tapahduttua. 

Kaikille omistajille tai tämän edustajalle 
kuuluville tämän lain mukaisille tehtäville ei 
ole laissa asetettu määräaikaa, mutta monelle 
asialle on oma tietty aikansa ikään kuin asian 
luonteesta johtuen, esimerkiksi valmistelu on 
aina ennen päätöksentekoa ja tehtävä on hoi
dettava tänä aikana. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan lääninhal
litukselle oikeutta asettaa määräaika, jonka 
kuluessa omistajan tai hänen edustajansa on 
tehtävä suoritettava. Laiminlyönti saattaa joh
tua myös huomaamattomuudesta tai edellyttää 
toimenpiteitä, joten määräajan asettaminen 
sen toteuttamiselle on paikallaan. Laiminlyönti 
voi johtua varsin moninaisista syistä ja asuk
kaiden oikeuksien käyttämisen kannalta olla 
erittäinkin keskeinen. Laiminlyöty velvoite voi 
myös olla varsin selkeä, esimerkiksi kokouksen 
koolle kutsumisen laiminlyönti laissa asetetussa 
määräajassa (21 § 2 mom.). On tarpeen, että 
lääninhallitus voi asettaa antamalleen mää
räykselle tehdä laiminlyöty tehtävä määräajas
sa sakon uhan. Jos tehtävää ei määrärajassa 
suoriteta, uhkasakko voitaisiin määrätä mak
settavaksi. Jos kyse on kokouksen koolle kut
sumisen laiminlyönnistä, lääninhallitus voisi 1 
momentin mukaan oikeuttaa jonkun asukkais
ta kutsumaan kokouksen koolle. Omistajan tai 
hänen edustajansa niskoittelusta ei siten seurai
si kokouksen koolle kutsumatta jääminen. 

Omistajan tai hänen edustajansa menettely 
saattaa johtua monista eri syistä. Myös käsi
tykset siitä, onko tehtävä laiminlyöty vai ei, 
saattavat vaihdella. Tehtävän laiminlyönnille 
saattaa olla myös ymmärrettävä, ehkä hyväk
syttävä syykin. Näin ollen on tarpeen, että 
omistajalle tai tämän edustajalle varataan tilai
suus ennen määräyksen antamista tulla kuul
luksi asiassa. Säännös tästä on pykälän 2 
momentissa. 

Jos lääninhallitus tehostaa 1 momentissa 
tarkoitettua velvoitetta suorittaa tehtävä asete
tussa määräajassa, olisi uhkasakon asettamis
päätös annettava tiedoksi haasteen tiedoksi 
antamisesta säädetyssä järjestyksessä. Säännös 
tästä on myös pykälän 2 momentissa. 

Pykälässä tarkoitettujen toimenpiteiden ha
kijana voisi olla asukas tai muu huoneiston 
haltija, mutta myös asukkaiden kokous tai 
asukastoimikunta taikka luottamushenkilö. 
Myös yhteistyöelin saattaa tulla kysymykseen. 
Hakijana voisi siis olla useita eri tahoja riip
puen siitä, mikä tehtävä on laiminlyöty. 
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19 §. Tarkemmat säännökset. Asetuksella 
annettaisiin tarvittaessa tarkemmat säännökset 
tämän lain täytäntöönpanosta. Tällaisia olisi
vat mahdollisesti esimerkiksi säännökset asuk
kaiden kokousten ja asukastoimikuntien ko
kousten pöytäkirjaamisesta, kokousten järjes
täytymisestä ja päätösten tiedottamisesta ja 
muista vastaavista asioista. 

Asetuksen antaminen olisi tarpeen, jos la
kiehdotuksen 20 §:n mukaisilla ohjeilla ja suo
situksilla ei saavutettaisi riittävää yhtäläisyyttä 
ja selkeyttä käytännön tasolla yhteishallintotoi
minnassa. Viranomainen ohjaisi lain täytän
töönpanoa kuitenkin ensisijaisesti ohjeilla ja 
suosituksilla. Käytäntö ajan mittaan osoitta
nee, onko joistakin edellä mainitunlaisista 
asioista säädettävä asetuksella. 

20 §. Ohjeidenantovaltuus. Asuntohallituk
selle ehdotetaan oikeutta antaa yleisiä ohjeita 
tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan järjes
tämisestä ja muista tässä laissa ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä tarkoitetuista tehtävis
tä ja niiden suorittamisesta. 

Viranomaisohjaus on tarkoitus toteuttaa en
sisijaisesti yleisin ohjein, vaikka lakiehdotus 
sisältää myös mahdollisuuden antaa veivoitta
via määräyksiä. Tässä laissa luodut yhteishal
lintomuodot ovat varsin väljiä ja lain suomissa 
puitteissa käytännössä osallistumismuodot voi
vat suurestikin vaihdella eri taloissa ja jopa 
samassakin talossa eri aikoina. Yhteishallinto
muodoista voidaan toteuttaa niitä osia, joita 
talossa kulloinkin pidetään tarkoituksenmukai
simpina. Tarvittavan viranomaisohjauksen tu
lee siten olla paitsi varsin yleisluontoista myös 
riittävän yksityiskohtaista ja sen tulee tarjota 
ohjeita siitä, miten yhteishallintotoimet käy
tännössä voidaan hoitaa. Asuntohallituksen 
tehtävänä näin ollen olisi jakaa tietoa asumi
sesta yleensä ja vuokratalon kunnossapidosta, 
hoidosta ja taloudesta erityisesti. Ohjaus- ja 
koulutustehtävä on siten jatkuva ja varsin 
laaja -alainen. 

21 §. Voimaantulo. Lain voimaantuloon oli
si varattava riittävästi aikaa koulutusta ja tie
dottamista varten. Myös olemassa olevat asuk
kaiden hallinnon osallistumismuodot on sopeu
tettava tämän lain mukaisiksi. Vaikka jo ole
massa olevien yhteishallintoelinten nimikkeitä · 
ei uudistettaisi tämän lain mukaisiksi, on toi
minnan sisältö uudistettava tässä laissa tarkoi
tetulla tavalla. Jos asukastoimikunnalle tämän 
lain mukaan kuuluvat tehtävät hoidetaan talo
toimikunta-nimisellä toimielimellä, ei siihen ole 
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estettä. Pääasia olisi, että asukkaiden ja mui
den huoneistojen haltijoiden oikeus ottaa osaa 
asuintalonsa hallintoon järjestetään tämän lain 
mukaisesti. Muutostarve on erilainen eri yhtei
söillä. Useilla valtion Iainoittamia tämän lain 
2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vuokrataloja 
omistavilla muutokset olisivat varsin vähäisiä 
ja valmius siirtyä lain mukaiseen yhteishallin
toon jo aikaisemmin, jopa välittömästi sen 
säätämisen jälkeen. Kaikilla mainituilla vuok
ratalon omistajilla ei kuitenkaan ole asukkai
den mukanaaJosta minkäänlaisia omia koke
muksia, joten he tarvitsevat pitemmän valmis
teluajan. Laki voisi tulla voimaan 1990-luvun 
alkupuolella. 

Pykälän 1 momentin mukaan lakia sovellet
taisiin myös ennen sen voimaantuloa lainoitet
tuun 2 §:ssä tarkoitettuun vuokrataloon. Lain 
soveltamisala siten kattaisi kaikki 2 § :ssä tar
koitettujen käyttö- ja luovutusrajoitusten alai
set vuokratalot. 

Pykälän 2 momentissa asetetaan vuokran
määritysyksikön omistajalle velvollisuus käyn
nistää tämän lain mukainen yhteishallinto lain 
soveltamisalan piiriin kuuluvassa vuokranmää
ritysyksikössä. Hänen tulisi viimeistään vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta kutsua asukkai
den kokous päättämään tämän lain mukaisen 
toiminnan aloittamisesta. 

Täytäntöönpanon jouduttamiseksi olisi voi
tava ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin jo ennen lain voimaantuloa. 
Säännös tästä on pykälän 3 momentissa. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1990-
luvun alkupuolella. Lain hyväksymisen ja voi
maantulon väliin on jätettävä riittävästi aikaa 
lain soveltamisen vaatiman tiedottamisen ja 
kouluttamisen järjestämistä ja toteuttamista 
varten. Tämän lain soveltamisen piiriin ehdo
tettujen vuokratalojen omistajista merkittäväl
lä osalla on omakohtaisia kokemuksia asukkai
den mukanaoJasta vuokratalon hallinnossa. 
Osalla omistajia ei kuitenkaan ole tämänlaa
tuista kokemusta. Asukkaiden osallistumisjär
jestelmät ovat olleet varsin erilaisia omistajasta 
riippuen. Näin ollen aikaa on varattava myös 
olemassa olevien asukkaiden osallistumismuo
tojen sopeuttamiseen tämän lain mukaisiksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



26 1989 vp. - HE n:o 223 

Laki 
yhteishallinnosta vuokrataloissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Yhteishallinnon tarkoitus 

Vuokratalojen asukkaiden ja omistajien täs
sä laissa säädetyn yhteishallinnon tarkoitukse
na on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaiku
tusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa 
asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edis
tää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

2§ 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan niihin vuokrataloihin, 
jotka ovat asuntotuotantolain 15 f §:ssä tai 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
22 §:ssä tarkoitettujen käyttö- ja luovutusra
joitusten alaisia. 

Lisäksi tätä lakia sovelletaan soveltuvin osin 
muuhun asuntokantaan, jos omistaja niin 
päättää. 

3 § 

Asukkaiden kokous 

Aravavuokranmääritystä varten muodoste
tun vuokranmääritysyksikön talon tai talojen 
asukkaat ja muut huoneistojen haltijat käyttä
vät tämän lain mukaista päätösvaltaansa asuk
kaiden kokouksessa. 

4 § 

Asukkaiden kokouksen koolle kutsuminen 

Asukkaiden kokous on kutsuttava koolle 
vähintään kerran kalenterivuodessa käsittele
mään tässä laissa tarkoitettuja asioita. 

Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asu
kastoimikunta tai, jos sitä ei ole, omistaja. 
Kokous on myös viipymättä kutsuttava koolle 
käsittelemään tässä laissa tarkoitettua asiaa, 
jos sitä vähintään yksi kymmenesosa äänioi
keutetuista ilmoiitamaansa asiaa varten vaatii. 

Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitetta
va jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon 
ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vä-

hintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä 
kokouksen aika ja paikka. 

5 § 

Äänioikeus ja vaalikelpoisuus asukkaiden 
kokouksessa 

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaik
ki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttä
neet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat myös 
liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat si
ten, että heillä on kullakin huoneistoa kohden 
yksi ääni. Talon omistaja ei kuitenkaan ole 
äänioikeutettu eikä vaalikelpoinen, vaikka hä
nellä olisi välittömässä hallinnassaan talon 
huoneisto. 

Samaan toimielimeen ei saa valita useampia 
kuin yksi henkilö samasta huoneistosta. 

6 § 

Päätöksenteko asukkaiden kokouksessa 

Asukkaiden kokouksen päätökseksi tulee se 
mielipide, mitä enemmistö kokouksessa anne
tuista äänistä on kannattanut, jollei asukkai
den kokous ole päättänyt, että jonkin asian 
osalta päätös on tehtävä yksimielisesti, määrä
enemmistöllä tai kaikkien äänioikeutettujen 
kannattaessa sitä taikka että vaali on toimitet
tava tiettyä vaalitapaa noudattaen. Vaali voi
daan päättää toimittaa myös erillisessä äänes
tystilaisuudessa tai postitse. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se 
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kan
nattavansa. 

7 § 

Asukastoimikunta 

Asukkaiden kokouksella on oikeus valita 
asukastoimikunta tai useampia asukastoimi
kuntia. Jos kokous valitsee useampia asukas
toimikuntia, tulee sen määrätä niiden toimi
alueista. 
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Samaan vuokranmääritysyksikköön kuulu
vien asukastoimikuntien yhteistyöstä päättävät 
asukastoimikunnat keskenään. 

8 § 

Asukastoimikunnan toimikausi ja kokoonpano 

Asukastoimikunta valitaan kulloinkin enin
tään kahdeksi vuodeksi sen mukaan mitä toi
mikauden pituudesta päätetään asukkaiden ko
kouksessa. Asukkaiden kokous päättää myös 
jäsenten lukumäärästä ja valintatavasta. 

Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan 
erottaa kesken toimikauden asukkaiden ko
kouksen päätöksellä, jota on kannattanut vä
hintään puolet äänioikeutetuista. 

9 § 

Asukastoimikunnan päätöksenteko 

Asukastoimikunnan päätökseksi tulee se 
mielipide, mitä enemmistö kokouksessa anne
tuista äänistä on kannattanut. Äänten mennes
sä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja muulloin se 
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kan
nattavansa. 

10§ 

Asukastoimikunnan tehtävät 

Asukastoimikunnan tehtävänä on: 
1) osallistua valmisteluun, neuvotella ja an

taa lausunto vuokranmääritysyksikköön kuu
luvien talojen talousarvioesityksestä sekä vuok
ramääritysesityksestä; 

2) tehdä esityksiä ja neuvotella vuosittain 
talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimenpi
teistä; 

3) osallistua valmisteluun, neuvotella ja an
taa lausunto pitkänajan korjaussuunnitelmista; 

4) osallistua valmisteluun, neuvotella ja an
taa lausunto pitkänajan rahoitussuunnitelmis
ta; 

5) tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lau
sunto huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjes
telmästä sekä isännöinoin ja huoltotehtävien 
järjestämisestä; 

6) valvoa asukkaiden ja muiden huoneisto
jen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto
ja korjaustoimenpiteiden suorittamista; 

7) päättää järjestyssääntöjen sisällöstä; 
8) edistää asumiseen liittyvien erimielisyyk

sien ratkaisemista ja tarvittaessa toimia sovitte
lijana häiriötapauksissa; 

9) päättää yhteisten autopaikkojen, sauno
jen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus
ja jakamisperiaatteista ja valvoa niiden nou
dattamista; 

10) päättää yhteisten askartelu- ja kerhohuo
neiden ja vastaavien tilojen käytöstä sekä tal
koiden ja muiden vastaavien yhteisten tilai
suuksien järjestämisestä; 

11) päättää toimikunnan päätettäväksi siirre
tystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi 
annettu asia edellyttäen, että asukastoimikunta 
on valmis ottamaan sen vastaan; sekä 

12) tehdä esitys, neuvotella ja antaa lausunto 
muista vuokranmääritysyksikköön kuuluvia ta
loja koskevista asioista. 

11 § 

Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus 

Asukkaiden kokouksella tai asukastoimikun
nalla on oikeus saada omistajalta tai tämän 
edustajalta tämän lain mukaisten oikeuksien 
käyttämiseen tarpeelliset vuokramääritysyksik
köä koskevat tiedot. Tiedot on annettava tilin
tarkastajan varmentamana, jos asukkaiden ko
kous tai asukastoimikunta ne sellaisena pyytää. 
Jos tietojen oikeellisuutta ei voida varmentaa, 
on tilintarkastajan todettava tämä. 

Omistajan tulee myös tiedottaa vuokran
määritysyksikön asukkaiiie ja muille huoneis
tojen haitijoille vuokranmääritysyksikköä kos
kevista sellaisista asioista, joilla voi olla merki
tystä heille tai tässä laissa tarkoitetuille toimi
elimille tämän lain mukaisten oikeuksien käyt
tämiseksi. 

12 § 

Asukkaiden edustus hallituksessa tai 
vastaavassa toimielimessä 

Asukkaiden kokouksella tai, jos samalle 
omistajalle kuuluu useampia vuokranmääritys
yksiköitä, asukkaiden kokouksilla on oikeus 
nimetä ehdokkaita: 

1) asunto-osakeyhtiön tai sellaisen kiinteistö
osakeyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa 
ja hallita yhtä tai useampaa tässä laissa tarkoi
tettua taloa, hallitukseen; 

2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun omista
jayhteisön tai -säätiön, jonka tarkoituksena on 
omistaa ja hallita yhtä tai useampaa tässä 
laissa tarkoitettua taloa, hallitukseen tai vas
taavaan toimielimeen taikka, jos vuokratalon 
hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmis-
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telua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat pää
osin kuuluvat omistajayhteisön tai -säätiön 
muulle toimielimelle, tähän toimielimeen; sekä 

3) omistajayhteisön tai -säätiön, jonka tar
koituksena on pääosin muu kuin tässä laissa 
tarkoitetun yhden tai useamman talon omista
minen ja hallinta, siihen toimielimeen, jonka 
tehtävänä on erityisesti vuokratalon hoitoa, 
kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevat asiat. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista ehdok
kaista on siinä tarkoitettuun hallitukseen, sitä 
vastaavaan tai muuhun toimielimeen valittava 
toimielintä täytettäessä vähintään yksi jäsen, 
jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähin
tään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai 
enemmän. 

Jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin 
tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, 
kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoi
dettava nämä asiat yhteistyössä tässä laissa 
tarkoitettujen yhteishallintoelinten kanssa. 

13 § 

Kunnan välittömässä omistuksessa olevat 
vuokratalot 

Kunnan välittömässä omistuksessa olevan 
tässä laissa tarkoitetun vuokratalon hoitoa, 
kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja 
täytäntöönpanoa koskevat asiat on hoidettava 
yhteistyössä tässä laissa tarkoitettujen yhteis
hallintoelinten kanssa. 

14 § 

Asukkaiden oikeus valvoa vuokratalon 
talouden ja hallinnon hoitoa 

Asukkaiden kokouksella on oikeus valita 
valvoja seuraamaan ja tarkastamaan vuokran
määritysyksikön talouden ja hallinnon hoitoa. 
Asukkaiden kokouksen valitsemalla valvojalla 
on sama oikeus saada tietoja vuokranmääritys
yksikön taloudesta ja hallinnosta, mitä on 
voimassa vuokratalon omistavan yhteisön tai 
säätiön tilintarkastajasta. Valvojan toimikausi 
on sama kuin yhteisön tai säätiön tilintarkasta
jan toimikausi. Valvojan on annettava kerto
muksensa tehtävänsä suorittamisesta asukkai
den kokoukselle. Kertomus on annettava tie
doksi myös omistajalle. Valvojan salassapito
velvollisuudesta on voimassa mitä yhteisön tai 

säätiön tilintarkastajan salassapitovelvollisuu
desta on säädetty. 

Milloin asukkaiden kokous tai asukastoimi
kunta on valinnut vuokratalon omistavan yh
teisön tai säätiön tilintarkastajan tai tilintar
kastaja on valittu asukkaiden kokouksen tai 
asukastoimikunnan ehdottamista henkilöistä, 
hoitaa tämä tilintarkastaja myös edellä 1 mo
mentissa mainitut valvojan tehtävät, jollei erik
seen ole valittu myös valvojaa. 

Jos yhteisöllä tai säätiöllä on useita vuokran
määritysyksiköitä ja asukkaiden kokoukset tai 
asukastoimikunnat ovat valinneet yhteisön tai 
säätiön tilintarkastajan tai tilintarkastaja on 
valittu asukkaiden kokousten tai asukastoimi
kuntien ehdottamista henkilöistä, hoitaa tämä 
tilintarkastaja 1 momentissa tarkoitetut valvo
jan tehtävät kaikkien vuokranmääritysyksiköi
den osalta, jollei erikseen ole valittu myös 
valvojaa tai useampia valvojia. 

15 § 

Vaihtoehtoiset toimintamuodot 

Asukkaiden kokous voi päättää, että toistai
seksi tai seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta 
asukastoimikuntaa, vaan sille kuuluvat tehtä
vät hoitaa asukkaiden kokous, omistajayhtei
sön tai -säätiön hallitus tai 12 §:ssä mainittu 
vastaava toimielin taikka asukastoimikunnan 
sijaan valittava luottamushenkilö. Voidaan 
myös päättää, että asukastoimikunta tai luotta
mushenkilö hoitaa vain osan tämän lain mu
kaan asukastoimikunnalle kuuluvista tehtävis
tä. 

16 § 

Yhteistyöelin 

Jos omistajalla on eri vuokranmääritysyksik
köihin kuuluvia taloja, voidaan asettaa myös 
omistajan ja asukastoimikuntien välinen yh
teistyöelin käsittelemään omistajan koko asun
tokantaa koskevia tässä laissa tarkoitettuja 
yhteishallintoon liittyviä asioita. 

Yhteistyöelimen asettamisesta päättää omis
taja kuultuaan asukastoimikuntia tai, jos asu
kastoimikuntaa ei jossain vuokranmääritysyk
sikössä ole, asukkaiden kokousta. 

Yhteistyöelin voi antaa suosituksia ja ohjeita 
yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, jos 
yhteistyöelimene ei kuulu päätösvalta asiassa. 
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17 § 

Yhteistyöelimen päätöksenteko 

Jos yhteistyöelimen päätöksenteosta ei ole 
toisin säädetty, yhteistyöelimen päätökseksi tu
lee se mielipide, mitä enemmistö kokouksessa 
annetuista äänistä on kannattanut. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee vaalissa arpa ja 
muulloin se mielipide, jota puheenjohtaja il
moittaa kannattavansa. 

18 § 

Omistajalle asetetun velvoitteen laiminlyönti 

Jos omistaja tai hänen edustajansa laiminlyö 
hänelle tässä laissa asetetun tehtävän, voi lää
ninhallitus asettaa määräajan, jonka kuluessa 
omistajan tai hänen edustajansa on tehtävä 
suoritettava. Tehtävän suorittamista asetetussa 
määräajassa lääninhallitus voi tehostaa asetta
malla uhkasakon. Jos on kyse tässä laissa 
tarkoitetun kokouksen koolle kutsumisen lai
minlyömisestä, lääninhallitus voi myös oikeut
taa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen 
koolle käsittelemään tässä laissa tarkoitettua 
asiaa. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun määräyksen 
antamista on omistajalle tai hänen edustajal
leen varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. 
Päätös uhkasakon asettamisesta on annettava 
tiedoksi haasteen tiedoksiantamisesta säädetys
sä järjestyksessä. 

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989 

19 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta ja soveltamisesta annetaan tarvit
taessa asetuksella. 

20 § 

Ohjeidenantovaltuus 

Asuntohallitus voi antaa yleisiä ohjeita tässä 
laissa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämi
sestä sekä muista tässä laissa ja sen nojalla 
annetuissa säännöksissä tarkoitetuista tehtävis
tä ja niiden suorittamisesta. 

21 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Tätä lakia sovelletaan myös ennen 
sen voimaantuloa lainoitettuun 2 §:ssä tarkoi
tettuun vuokrataloon. 

Vuokranmääritysyksikköön kuuluvien talo
jen omistajan tulee viimeistään vuoden kulues
sa lain voimaantulosta kutsua asukkaiden ko
kous koolle päättämään tämän lain mukaisen 
toiminnan aloittamisesta. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 




