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Tavoitteena nopea ja asukaslähtöinen 
asukasvalinta

• Asukasvalintaan ja hakujärjestelmään liittyvä turha byrokratia 
poistetaan

• Vajaakäyttö minimoidaan, mahdollistetaan nopea asukkaan 
uudelleenvalinta ja asumisoikeuden luovutus

• Hakujärjestelmä toimii nopeasti, selkeästi ja asukaslähtöisesti 
-> aso-asuntoa on helppo hakea

Kehittämisen haasteita
• Yhtiöt ovat erilaisia, niissä on erilaiset käytänteet, asuntokanta, 

paikallisuus/valtakunnallisuus
• Markkinatilanne vaihtelee sekä paikallisesti että 

asuntomarkkina-alueittain - yli/vajaakysyntä
• Pienet kunnat, asiointi
• Kirjo kuntien käytännöissä
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Asukasvalinnan kehittäminen

• Järjestysnumero muutettaisiin määräaikaiseksi (3-6 kk), 
hakijalle annettaisiin vain yksi järjestysnumero
-> lyhyemmät jonot ja nopeammat tarjouskierrokset

• Järjestysnumero annettaisiin heti online, sallittaisiin lyhyempi 
tarjouksen voimassaoloaika

• Asukasvalinta säilytettäisiin viranomaisella, säädösmuutoksella 
mahdollistettaisiin myös omistajien hakijarekistereiden purku 

• Lyhyt järjestysnumeron voimassaoloaika korostaisi asunnon 
tarvetta ja hakijan aktiivisuutta asunnonhaussa

• Nykyiset varallisuusrajat säilytettäisiin, ei tulorajoja
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Asukasvalinnan keskittäminen

• Ehdotuksessa on säilytetty järjestysnumerot ja asiointi kunnan 
kanssa – tarve keskitetylle, kustannustehokkaalle järjestelmälle 
säilyy

• Keskittäminen sekä valtakunnallisesti/alueellisesti että asioinnin 
kannalta (järjestysnumero ja asunnonhaku samalta 
verkkofoorumilta)?

+ Turvaisi yhtenäiset menettelytavat
+ Helsingissä olemassa tietotekniset valmiudet ja toimiva 
järjestelmä

• Keskittämisen vaihtoehdot? Valtakunnallinen/maakunnittain
• Maksullisuus (kohtuullinen maksu) turhien hakijoiden 

karsimiseksi?
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Huomioita ehdotuksiin liittyen

• Online-numero: tuleeko ruuhkatilanteita, tarvitaanko arvontaa 
joihinkin erityistilanteisiin?

• Järjestysnumeron voisi uudistaa esim. kaksi kertaa?
• Tarjoamista halutaan nopeuttaa ja luopua kahden viikon 

odotusajasta – perheet tarvitsevat toisaalta aikaa aso-
maksujärjestelyihin?

• Siirtymäaika vanhoille jonottajille
• Kahden vuoden asumisaikavaatimus vuokraamiselle, 

keskinäisille vaihdoille ja luovuttamiselle
• Karenssiaika heille, joiden asumisoikeussopimus on 

lainvoimaisesti purettu
• Voitaisiinko pienet kunnat, joissa alikysyntää, jättää 

järjestysnumerorumban ulkopuolelle
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Sujuvat vaihdot

Voidaanko vaihtojen sujuvuutta parantaa, jotta 
asumisoikeusasukkaalla olisi mahdollisuus helposti vaihtaa 
asuntoa elämäntilanteen muuttuessa?

• Voisiko asukas vaihtaa ilman järjestysnumeroa
• Voitaisiinko saman talon asukkaat asettaa etusijalle asunnon 

vapautuessa (kuten lunastuslauseke asunto-osakeyhtiössä)
• Voitaisiinko edistää keskinäisiä vaihtoja yhtiöiden välillä
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Uudistunut asukasvalinta

• Sekä uutta että vanhaa asukasta palveleva nopea ja 
yhdenmukainen asukasvalintaprosessi

• Hakeminen sujuu helposti sähköisesti
• Asunnon saa asunnon tarpeessa oleva
• Sujuvat vaihdot aso-asunnosta toiseen -> aso tarjoaa 

vaihtoehdon muuttuvissa elämäntilanteissa

-> tämän mahdollistaa osaltaan selkeät uudet säännökset ja 
ohjeistus
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Kiitos!
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