
Kysymyksiä ja vastauksia Hasolaisten illassa 30.11.2022

Talous
Vuoden 2023 vastikkeet
Kysymys: Aran asuntohallinto -oppaan mukaan tiedotus asukaille tulee olla avointa ja selkeää:

Asumisoikeusyhteisön on annettava asumisoikeuden haltijoille tiedot käyttövastikkeen
määräytymisen, tasaamisen ja jyvityksen perusteista, tasauksen vaikutuksesta
käyttövastikkeeseen sekä käyttövastikkeilla kerättyjen varojen käytöstä. Tiedot on
annettava asukaskokouksessa ja yhteistyöelimelle. Tietojen on oltava asukkaiden
saatavilla myös sähköisesti. Jos asumisoikeusyhteisöllä ei ole käytössään verkkopohjaista
sähköistä järjestelmää tietojen yleistä jakamista varten, tiedot voitaisiin toimittaa
asukkaalle pyynnöstä sähköpostitse. Saadaanko esim. käyttövastikkeen määräytymiseen
ja budjettipapereihin lukuohjetta? Olemassa olevalla tiedolla niitä ei pysty asukas
tulkitsemaan. Vai voitteko taata, että asukaskokouksen puheenjohtaja osaa vastata
budjettia koskeviin kysymyksiin tai onko edes halua siihen? Asukkaan asema on nyt
surkea.

Vastaus: Kyllä, budjettiin laaditaan lukuohje ja käyttövastikkeen määräytyminen pyritään avaamaan
mahdollisimman selkeästi. Asukastoimikunnan puheenjohtaja on asukasvapaaehtoinen,
hänen ei missään tapauksessa tarvitse osata avata budjettia. Sen sijaan isännöitsijä
osallistuu vuosittain yhteen asukaskokoukseen ja hänellä on osaamista budjetin ja
vastikkeiden tarkempaan avaamiseen. Hasossa perinteenä on ollut jo aikaisemminkin, että
syksyisin järjestetään kohteiden asukastoimikuntien puheenjohtajille ns. budjetti-info, jossa
näitä asioita on käyty läpi ja koulutusmateriaali on annettu puheenjohtajille. Osa
puheenjohtajista esittelee tuota materiaalia myös esim. kohteen verkkosivuille ja
asukaskokoukseen.

Kysymys: Kenen kustannuksilla muka keskimääräinen nousu on vain euron? Miten voi olla
mahdollista, että omassa kohteessa on odotettavissa yli 100 euron nousu, kun aiemmin
vastikkeita on laskettu?

Vastaus: Keskivastikkeessa korotus on 1,07 €/m2. Tämä tarkoittaa esim. 50 m2 asunnossa 53,50 €
korotusta kuukausivastikkeeseen. Keskivastike on kaikkien Hason kohteiden vastikkeiden
keskiarvo.

Kysymys: Miksi ensi vuoden vastiketietoa ei ole voitu jakaa tiedoksi ennen tätä tilaisuutta, jotta
kysymykset olisi voinut kohdentaa täällä tilaisuudessa ihmisille jo oikein?

Vastaus: Hason hallitus ei ole vielä vahvistanut ensi vuoden vastikkeita jokaisen kohteen osalta, tästä
syystä valitettavasti viestimme nyt vain keskivastikkeesta. Valitettavasti emme ole voineet
julkistaa vielä sellaista tietoa, jota ei ole päätetty. Vastikkeet viestitään avoimesti heti, kun
päätökset on tehty, tiedot julkaistaan mm. Hason verkkosivuilla.

Kysymys: Keskivastike ei kerro mitään. Meidän kohdekohtainen korotus on 21,25%, kohtuutonta.
Miten tähän on tultu?

Vastaus: Keskivastikenousu on 10 % ja maksimissaan nousu kohteessa voi olla 15 % ensi vuodelle eli
ei voi olla tätä enempää.

kysymys: Eli nyt 15% korotus ja sen jälkeen suunniteltu 5% /vuosi parin vuoden ajan? Eli aika
mahdottomaksi käy asuminen Hason asunnossa yhden vanhemman taloudessa.



Vastaus: Asumiskustannukset nousevat tällä hetkellä valitettavasti kaikissa asumismuodoissa. Tällä
hetkellä Hason vastike on noin 4 euroa/m2 halvempi kuin seuraavaksi halvemmassa
asumisoikeusyhtiössä Helsingissä. Tämä vuosi on osoittanut, että tulevien vuosien tarkka
ennustaminen on vaikeaa. Tasausjärjestelmän muutos tulee muuttamaan vastikkeita
enintään 5 % laskevasti tai nousevasti tulevien vuosien aikana, muita vastiketta muuttavia
tekijöitä emme voi ennustaa tarkasti. Tasausjärjestelmän muutokseen voitte perehtyä
tarkemmin täällä: https://www.haso.fi/fi/asukkaalle/vastikkeiden-tasauksen-uudistus
Hason 109:ssä kohteessa on erisuuruisia vastikkeita. Edullisimmillaan vastike on myös
vuonna 2023 alle 10 €/m2. Asumisoikeusasuntojen vastikkeisiin on myös mahdollista saada
asumistukea.

Kysymys: Miksi osa lähiöden asuntojen vastikkeet ovat jopa kalliimpia kuin keskustan vaastaavat?
ARA ohjeiden mukaan näin ei saisi olla. Vastikkeiden pitää olla oikeudenmukaisessa
suhteessa käyttöarvo huomioiden

vastaus: Haso on ottanut käyttöön uuden kustannusten tasausjärjestelmän, joka mm. korjaa
vastikkeita suhteessa toisiinsa. Uuden järjestelmän käyttöönoton siirtymäaika on viisi
vuotta. Voit lukea lisää tasausjärjestelmäuudistuksesta täältä:
https://www.haso.fi/fi/asukkaalle/vastikkeiden-tasauksen-uudistus

Kysymys: Milloin saadaan koko yhtiötä kattavat vastiketiedot käyttöömme?
Vastaus: Kaikkien kohteiden vastiketiedot julkistetaan joulukuun aikana, kun jokaisen kohteen

vastike on päätetty Hason hallituksessa. Tiedot julkistetaan Hason verkkosivuilla, aivan
kuten viime vuonnakin.

Kysymys: En ihan ymmärrä korotusten perusteluja inflaatiolla, jos toisilla korotus on 0% ja toisilla
15%. Ymmärrän nämä tasoitusperiaatteet, mutta kohtuutonta että inflaatio ja muut
kustannusten yleiset nousut katetaan nyt vain osalla asukkaista. Eroa voi olla, mutta kai
nyt kaikki voisivat näihin jollakin osuudella osallistua.

Vastaus: Korotuspaineet ja mm. inflaatio koskevat jokaista kohdetta. Osaassa kohteissa on kuitenkin
maksettu aikaisempina vuosina enemmän vastiketta kuin on syntynyt kuluja eli kohteelle
on tullut ylijäämää. Tällainen tilanne on voinut syntyä, jos esimerkiksi budjetoitua korjausta
ei olekaan toteutettu tai hoitokulut ovat olleet budjetoitua pienemmät. Jos korotus on
nolla, niin kohteella on kertynyttä ylijäämää, jota on voitu käyttää hyödyksi eikä ole
tarvinnut nostaa vastiketta. Jos tuota ylijäämää ei olisi ollut, olisi myös sen kohteen vastike
noussut.

Kysymys: Onko kaupungilla linjausta siitä, mikä tulisi olla Hason vastikkeiden ja Hekan vuokrien
suhde? Voivatko Hason vastikkeet olla kohta kalliimmat kuin Hekan asuntojen vuokrat?
Nyt luullakseni tullaan tasoihin näiden korotusten jälkeen.

Vastaus: Linjausta ei ole, mutta edelleen Hekan vuokra on noin euron kalliimpi kuin Hason vastike
ensi vuonna. Lain mukaan asumisoikeusasuntojen vastikkeiden tulee olla edullisempia kuin
alueella sijaitsevien markkinaehtoisten vuokra-asuntojen vuokrien.

Kysymys: Haso Atrain: Vuodelle 2023 on budjetoitu 1,25 e/m2 hoitokuluihin ja 11,63 e/m2 muihin
kohteiden kesken jaettaviin kuluihin. Uusi vastike on 12,88 e/m2. Vastikkeen korotus
yhteensä 14,9 %. Hoitokulut on 9,7 % ja muut kulut 90,3 %. Hoitokulut on selkeästi
alibudjetoitu. Hason keskiarvossa hoitokulut on 30% ja muut kulut 70%. Haso Atrain ei
ole ainoa kohde, jonka vastikekorotus lähentelee 15%. Useissa kohteissa korotus on yli 10
%. Miten käy tulevina vuosina?



Vastaus: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että vastikkeet on jouduttu tänä vuonna budjetoimaan
alijäämäisinä. Vastikkeiden korotuspaine olisi siis ollut vielä nyt kerrottua korkeampi.
Pääomavastike nostetaan nousevan korkotason mukaiseksi. Pääomaalijäämään ei voi
käyttää peruskorjauskeräystä. Hoitovastikkeen alijäämään sitä vastoin voidaan käyttää
peruskorjauskeräystä. Tulevista vuosista on vaikea tietää tarkasti, aivan kuten tämä vuosi
on osoittanut. Kun vuosi sitten tehtiin budjetointia tälle vuodelle, ei tiedetty mitää esim.
sodasta, joka on aiheuttanut korkojen ja energian nousua sekä voimakasta inflaatiota.

Tilinumero
Kysymys: Tuleeko asukkaille tiedote tilinumeron muuttumisesta ja milloin?
Vastaus: Kyllä, joulukuun aikana jokaiseen kotiin lähetetään vastikekuitit tiedotteineen. Tässä

yhteydessä kerrotaan myös tilinumeron muuttumisesta.
Kysymys: Tarvitseeko pankkitilin osalta tehdä mitään mikäli tulee vastikelasku verkkopankissa?
Vastaus: Mikäli kyseessä on oma suoraveloitus, tulee tilinumero muuttaa Nordean pankkitiliksi FI79

1660 3001 1989 05 vuodenvaihteen jälkeen. Mikäli kyseessä on e-lasku, on tilinumero
laskussa oikein.

Kysymys: Toimiiko nykyinen tilinro vielä helmikuussa?
Vastaus: Kyllä toimii. Vastikkeet voi maksaa jo 1.1.2023 lähtien uudelle tilille, mutta vanha

tilinumero on vielä alkuvuoden ajan voimassa uuden tilinumeron rinnalla. Uusi tilinumero
tulee vaihtaa viimeistään 1.3.2023 uusien vastikkeiden maksun yhteydessä.

Uudiskohteiden vastikkeet
Kysymys: Onko uusissa Haso kohteissa tulossa kovia /millasia prosentuaalisia korotuksia?
Vastaus: Uudiskohteiden 2 vuotta vanhojen myyntivaiheen uusmyyntivastikkeisiin korotus voi olla n.

15%.  Uusmyyntivastikkeet on annettu tietoon yli kaksi vuotta sitten, joten näihin ei ole
tehty kahteen vuoteen korotusta. Keskimääräinen nousu näissä on vuosittain noin puolet 15
%:sta.

Kysymys: Tiedotatteko myös ensi vuonna valmistuvien uudiskohteiden vastikemuutoksista jo
joulukuussa?

Vastaus: Kyllä, eli julkaistaan joulukuun aikana HASOn nettisivuilla ja uudiskohteisiin muuttaville
asukkaille tiedotteella.

Kysymys: Miksi uusien kohteiden vastikkeet nousevat enemmän kuin vanhojen? Siksikö, että
ajatellaan uusiin asuntoihin muuttavien olevan valmiimpia maksamaan? Uuteen
asuntoon muuttaminen tulee mahdottomaksi yksinhuoltajalle, rahaa täytyy riittää myös
muihin välttämättömiin menoihin. Vielä voi harkita, pystyisikö vaihtamaan vanhempaan
kohteeseen, mutta uskaltaako Hasolle ylipäänsä enää muuttaa?

Vastaus: Uusissa kohteissa korotukseen vaikuttaa kaksi syytä: uudiskohteiden uusmyyntivastikkeet
on annettettu tietoon yli kaksi vuotta sitten, niitä ei ole siis korotettu esim. kun vastikkeita
tarkistettiin tälle vuodelle. Toiseksi uusi tasausjärjestelmä nostaa uusien kohteiden
vastikkeita, sillä tasausjärjestelmässä huomioidaan aikaisempaan paremmin kohteen sijainti
ja ikä.

Kysymys: Siis mitä ihmettä, onko tosiaan uusiin kohteisiin tulossa jopa 15% korotukset? Itse tällä
hetkellä Hekassa asuvana voi olla, että jää valmistuvaan Hasoon muutto väliin ja otan
sinne jo maksetut rahat muuhun käyttöön. Onneksi tässä on vielä aikaa miettiä. Miten
muuten irtisanominen rakennusaikana menee?
Uudiskohteen myyntivastike on annettu jo kaksi vuotta sitten, jota ei ole tänä aikana
korotettu ollenkaan. Tällöin ei ole ollut tietoja mm. inflaatiosta, korkojen noususta tai
energian hintojen noususta. ATT eli asuntotuotantoon pitää olla yhteydessä irtisanomisesta
rakennusaikana.



Kysymys: Saavatko ensi vuonna uuteen HASO-kohteeseen muuttavat jo myös joulukuussa
vastikemaksulaput sekä tiedon, mihin nousee maaliskuussa?

Vastaus: Uudiskohteiden vastikekuitit toimitetaan asukkaille hieman ennen sisäänmuuttoa.
Toimitamme uudiskohteiden asukkaille kuitenkin tiedon uudesta vastikkeesta jo
joulukuussa.

Kysymys: Eli uudiskohteet maksavat vanhojen talojen korjauskulut. Eikö ole yhtään mietitty että
uudiskohteiden hankintahintakin itsessään on esim 50 000€ kun taas vanhaan taloon
pääsee 10 000€…? Sen lisäksi että maksetaan korkeaa kk vastiketta uudisasukkaat
maksavat isoja lainoja isoilla koroilla.

Vastaus: Tasausjärjestelmässä tasataan kaikkien kohteiden kesken mm. uudiskohteiden lainat ja
niiden korot, tontinvuokrat ja suuret remontit. Kaikki lainojen lyhennykset ja korot on jaettu
kaikkien kohteiden kesken jo vanhankin tasausjärjestelmän aikana eli tähän ei ole tullut
muutosta uuden tasausjärjestelmän aikana. Tasausjärjestelmässä mikään kohde ei maksa
toisen kuluja, vaan kaikki kulut jaetaan. Tässä korkotilanteessa uudiskohteiden lainat
korkoineen muodostavat itseasiassa ehdottomasti suurimman jaettavan potin.

Lainoista
Kysymys: Onko jokin HASO kohde lainavapaa?
Vastaus: Viime vuonna yksi kohda vapautui rakennusaikaisesta lainasta.
Kysymys: Saako korjauksiin korkotukilainoja?
Vastaus: Kyllä saa, ja tätä aiotaan hakea ja käyttää peruskorjaushankkeissa 2024 ja siitä eteenpäin.

Kysymys: Mikä on lainojen omasvastuukorko keskimäärin?
Vastaus: Omavastuukorko vanhemmissa korkotukilainoissa on 3,5 % ja uudemmissa 2,5 %.
Kysymys: Voiko lainojen lyhennysohjelmiin hakea loivennusta?

Kyllä, mutta välistä jätetyt yhden vuoden lyhennykset on kirittävä kiinni seuraavien neljän
vuoden aikana.

Kysymys: Eikö nuo bullet-lainat ole lähes ikuisia.? Mikä on lyhennysvauhti?
Vastaus: Bullet-lainan tarkoittaa, että lyhennys on yhdessä erässä lana-ajan päätyttyä. Noin viiden

vuoden välein.

Peruskorjauskeräyksestä ja jäämistä
Kysymys: Miten voi olla mahdollista, että peruskorjausvaroja ei ole kerätty aiemmin riittävästi vaan

vastiketta on alennettu asumisen aikana ja nyt vastikkeet pompsahtavat liki 15
prosenttia? Miten on annettu aiemmin mennä vastikkeiden alas ja nyt kun muutoinkin
kaikki maksaa enemmän, alkaa Haso rokottamaan rikollisen lailla asukkaita omista
laiminlyönneistäänsä?

Kysymys: ARAn mukaan ylijäämiä pitää purkaa heti 1-3 vuoden jälkeen. Uusiin kohteisiin on laki
kieltänyt 1.7.2018 jälkeen keräämästä peruskorjauskeräystä. Tähän on tulossa ehkä muutos
syksyllä 2023, jolloin näihinkin voitaisiin jälleen kerätä peruskorjauskeräystä

Vastaus: Ymmärsinkö oikein, että korjauksiin kerättyjä rahoja käytetään nyt perusylläpitoon? Jos
näin, mitä se tarkoittaa tulevien remonttien ja korjaustöiden toteutumisen kannalta?

Vastaus: Peruskorjauskeräys on terminä hiukan harhaanjohtava, sillä on kyse on varautumisesta mm.
peruskorjauksiin. Tulevaisuudessa Haso tulee rahoittamaan tulevia suuria remontteja
entistä enemmän lainalla.

Kysymys: Omassa kohteessa on aiemmin syntynyt ylijäämää reilustikin, josta ei ole koskaan saatu
selvyyttä, miten ja miksi se on syntynyt ja minne raha on mennyt.

Vastaus: Ylijäämät ja alijäämät ovat kohdekohtaisia, joten ne myös käytetään kohdekohtaisesti
kohteen menoihin. HASO toimii omakustannusperusteisesti eli ei kerää voittoa.



Kysymys: Isojen remonttien tasaus. Onko niin, että jo useampi vuosi sitten tehdyt remontit on
maksettu kohteen tuloista ja jatkossa samat kohteet osallistuvat myös muiden kohteiden
remonttien maksuun?

Vastaus: Kyllä, mutta niissä kohteissa, joissa oli suurten korjausten vuoksi alijäämää tilikauden 2012
lopussa, alijäämää katettiin aiemmin kerätyillä peruskorjauskeräysrahoilla. Samoin tullaan
tekemään myös vuoden 2022 jälkeen.

Kysymys: Elikkä ylijäämä ei tule sen kohteen  eduksi joka sen on saanut aikaiseksi?
Vastaus: Ali- ja ylijäämät ovat kohdekohtaisia eli ylijäämä tulee kohteen eduksi ja alijäämä tappioksi.

Sähköstä ja remonteista
Kysymys: Miten voitte olla hiilineutraaleita, jos sähköä kuluu kohteissa turhuuksiin eikä kylmää tai

kuumaa vettä saada säädeltyä?
Vastaus: Käyttämämme sähkö on kilpailutettu ja kokonaan hiilineutraalia vesivoimaa.
Kysymys: Millainen sähkösopimus Hasolla on?
Vastaus: Käytämme sähkön ostossa meklaria (Veni Energia) ja hankimme kohteillemme sähköä

pörssistä aina tiettyjä määriä kiinnittämällä. Koko vuosi 2023 on sovittu jo, sekä noin 6 kk
vuodesta 2024. Hintataso on kohtuullinen.

Kysymys: Energian hintoihin liittyen, HASO tiedotti 31.5.2021 kilpailuttaneensa sähköenergian
oston seuraavaksi neljäksi ja puoleksi vuodeksi. Onko niin että tämä on määräaikainen
sopimus on voimassa ja myyjää sitova muuttuneesta tilanteesta huolimatta. Eli onko
kiinteähintainen vuoden 2021 hinnoilla?

Vastaus:  Haso ei käytä kiinteitä sopimuksia, vaan sähkö ostetaan meklarin kautta kiinnitettyjen
johdannaisten kautta. Vusi 2023 on kiinnitetty jo kokonaan ja vuosi 2024 noin puoliksi.
Hinta on edullinen.

Kysymys: Odottavia korjauksia n 4,6 miljoonan arvosta, josta 2023 toteutuu n 1,3 milj. Korjattavaa
jää n 3,3 milj arvosta. Suurimmat menoerät ovat märkätilojen uusintoja, joita 2023
tehdään 2 kohteessa. Korjausta siirretään eli odottamaan jää 6 kohdetta. Jos
korjausvelkaa ei hoideta muilla rahoitusjärjestelyillä kuin jakamalla ne suoraan
vastikkeisiin tasausjärjestelmällä, jatkuu korkeat vastikekorotukset tulevina vuosina
samalla kuin korjattavia kohteita tulee lisää. Mitä asialle tullaan tekemään?

Vastaus: Esimerkiksi märkätilaremontit eivät ole niin kiireellisiä, etteikö niitä voisi viivästyttää
vuodella. Viivästetyt korjaukset tullaan myös tekemään ja korjausten rahoittamiseen
voidaan hakea esimerkiksi korkotukilainaa.

Kysymys: Valvooko jokin taho Hason asettamia vastikkeita, ja vastikekorotuksia? Käykö joku
valvova elin ne läpi, että ne vastaavat todellisia kustannuksia ja ovat kohtuullisia? Miten
Haso on reagoinut asukastoimikuntien antamiin kommentteihin budjetointiin liittyen?
Onko niillä mitään vaikutusta näihin?

Vastaus: Haso raportoi Helsingin kaupungille ja ARAlle. Asukastoimikuntien budjettilausuntoihin on
reagoitu ja jos on huomattu esim. virheitä, on ne korjattu.

Isännöinti
Kysymys: Mikä sen uuden isänn.tston nimi on?
Vastaus: Retta Services Oy
Kysymys: Missä uusi isännöitsijätoimisto sijaitsee?

Konttori on Pitäjänmäessä juna-aseman vieressä, osoitteessa Valimotie 9-11, asiakaspalvelu
toimii ajanvarauksella. Suurin osa asioinnista hoitunee näppärästi sähköisesti.

Kysymys: Onko edelleen nimetty asukasisännöitsijä kohteittain?



Kyllä. Julkaisemme ne vielä joulukuun aikana hyvissä ajoin. Asukkaiden asiakaspalvelu on
keskitetty asiakaspalveluun.

Kysymys: Miten taloja ja asukkaita informoidaan siitä, mitä uuden isännöinnin palveluihin kuuluu
ja mitä ei?

Vastaus: Tiedotamme asioista yleisellä tasolla sekä joulukuussa, että uudenvuoden jälkeen.
Kysymys: Onko kilpailutuksessa taas ollut hinta ratkaiseva tekijä?
Vastaus: Laatu 40% ja hinta 60%
Kysymys: MIten jatkuvuus uuden kanssa?
Vastaus: Uuden kanssa aloitetaan uusiksi, uskon että toimii yhtä hyvin kuin niiden lähteneiden

kokeneidenkin
Kysymys: Hyvä että teitte perusteellista suunnittelutyötä, kiitos teille, tämä on aika tavallista

nykyaikana joka paikassa. Laadun kriteerit aina tärkeitä. Kuka seuraa Reetaa?
Vastaus: Haso valvoo palveluntuottajien toimintaa.
Kysymys: Löytyykö nykyisiltä isännöitsijöillä motivaatiota hoitaa enää yhtään mitään vai onko

parempi odottaa että uudet tyypit ottaa hommat haltuun?
Vastaus: Kyllä löytyy, asioista on sovittu ihan henkilötasolla.
Kysymys: Miten Haso varmistaa, että palvelut kehittyy, kun nykyisiin viesteihin ei pystytä

asianmukaisesti vastaamaan? Asiakaspalvelu toimii umpisurkeasti - rakennusvaiheen viat
ei ole välittynyt ensimmäisessä isännöintitoimiston vaihdossa uudelle yhtiölle ja nyt
mennään kilpailutuksessa kohti ulkomaalaisomisteista Isännöintijättiä, jonka suurin
tavoite on tuottaa osinkoa osakkeenomistajilleen? Ei todellakaan edistä myöskään
asukasosallisuuden etua.

Vastaus: Palveluita kehitetään jatkuvasti ja HASOn tapauksessa ei kannata katsoa vanhan
isännöintitoimiston virheitä, tai uuden tulevan toimiston huonoja puolia - vaan keskittyä
omaan tekemiseen ja toiminnan laadukkaaseen ohjaamiseen.

Kysymys: Asunnonvaihtojen yhteydessä tieto ei kulje. Uudet asukkaat eivät tiedä yhtiön esim
yhteistilojen sijaintia ja yhtiön käytäntöjä, on ollut tapauksia, joissa yhtiöön muuttanut
talous on vasta vuoden kuluttua muutostaan aivan sattumalta kuullut, että huoneistoon
kuuluu myös lämmin varasto. Jokaisessa yhtiössä on omat käytäntönsä, jotka tulee
saattaa yksiselitteisesti ja välittömästi muuton tapahduttua uuden asukkaan tietoon.
Mitä tapaa HASO tässä suosittaa ja miksi on asunnonvaihtojen yhteydessä esimerkiksi
talohallituksen pj ei voi saada tietoonsa, että asuntoon X on nyt muutettu ja uuden
asukkaan voisi toivottaa tervetulleeksi ja perehdyttää uuden asuinyhtiönsä kehykseen?

Vastaus: Ilman muuta hyvä idea! Tätä lähdetään kehittämään.
Kysymys: Millaisiin toimenpiteisiin Hasossa ryhdyttiin toiminnan parantamiseksi KVV:n antaman,

Hankintalain rikkomista koskevan huomautuksen jälkeen?
Vastaus: Haso toteutti isännöinnin kilpailutuksen hakintalain mukaisesti. Päätös kilpailutuksen

käynnistämisestä tehtiin yhtiössä ennen KKV:lle tehtyä selvityspyyntöä. Haso kilpailuttaa
jatkossakin kaikki palvelut ja hankinnat  hankintalain mukaisesti.

Kysymys: Oliko asiakkuuden johtamisessa sama malli käytössä myös nykyisen toimijan kanssa?
Vastaus: Ei ollut, voimassa ollutta sopimus ei ollut mahdollista muuttaa.
Kysymys: Isännöinnin vaihtuessa: kuka vastaa tekemättä jätetyistä, isännöinnille kuuluvista, töistä,

kun isännöinti on vaihtunut? Vastaako Retta nykyisen isännöinnin tekemättä
jättämisistä?"

Vastaus: Keskeneräiset asiat siirtyvät uuden toimiston ja Hason yhdessä loppuun saatettaviksi.
Suurin osa saadaan kyllä tehtyä loppuun.

Kysymys: Mikä on isännöinnin ja huoltokulujen osuus vastikkeissa, voidaanko odottaa vastikkeiden
laskua nyt, kun isännöinnin ja kunnossapidon organisoituminen kehittyy voimakkaasti
kustanustehokkaammaksi?"



Vastaus: Hypoteettisesti kyllä, muut kustannuspaineet voivat nämä saavutetut edut syödä,
tavoittelemme kyllä mahdollisimman alhaista vastiketta.

Kysymys: Miksi isännöinti vaihdettiin yhdestä kartelliepäillystä toiseen?
Vastaus: Haso noudattaa millintarkasti hankintalakia. Jos joku olisi tarkoituksella suljettu pois,

olisimme itse syyllistyneet syrjintään.
Kysymys: Miksei isännöintikilpailutusta pilkottu pienempiin osiin esim. maantieteellisesti neljään

osaan? Nyt on taas ""monopolitilanne""."
Tutkimustemme ja tehtyjen selvitysten mukaan yksi toimija on tehokkaampi kuin neljä.

Vastaus: Miten turvataan palvelun laatu kun se ei ole nytkään erityisen hyvää - kysymyksiä
pomputellaan, ihmisille tiuskitaan. Talon viat ja perusasiat eivät hoidu edes nykyisellä
kartelli-isännöitsijällä.

Vastaus: Kuten sanottu - uusi alku on aina uusi mahdollisuus. Uskomme, että onnistumme tässä.
Kysymys: Kilpailuttaminen on vaikeaa, mutta eikö olisi ollut mahdollista järjestää oma isännöinti?

Vastaus: Oma isännöinti olisi ollut mahdollista järjestää kyllä. Hason hallitus on toistaiseksi linjannut,
että Haso toimii tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti - jolloin oman organisaation
kasvattaminen operatiiviseen suurempaan toimintaa vaatisi strategian uudelleen
linjaamisen ja hallituksen uuden päätöksen. Asiaa tarkastellaan varmasti tulevan
isännöintisopimuksen nelivuotiskaudella.

Asumisoikeuslain muutos
Kysymys: Voiko uuden järjestelmän mukaisesta järjestysnumerosta luopua tarvittaessa?
Vastaus: Kyllä voi, Tai sitten vain jättää mahdollisesti saapuva myyntitarjous huomiotta.
Kysymys: Mistä saan tiedon talon sisällä vapautuvista asunnoista?
Vastaus: Tämä asia ei ole vielä tiedossa, mutta siitä tiedotetaan ennen 1.9.2023.
Kysymys: Onko järjestysnumeron hakeminen maksullista
Vastaus: Kyllä, hinta, jonka ARA perii, tulee olemaan 10-12 euroa.
Kysymys: Jos hakee uuden numeron heti syksyllä 2023 niinonko myös vanha numero käytössä

vuoden loppuun?
Vastaus: Juuri näin, loppuvuoden ajan voi olla kaksi järjestysnumeroa. Uusi ja vanha.
Kysymys: Jos hakee uuden jonotusnumeron heti syyskuussa, menettääkö vanhan numeron, joka on

voimassa 31.12.2023 saakka?
Vastaus: Ei menetä, vaan vanhat kunnan myöntämät numerot ovat voimassa vuoden loppuun

saakka.
Kysymys: Kun 2 vuotta on kulunut Aran antamasta numerosta, haetaanko uusi numero vai jatkoa

annetulle numerolle?
Vastaus: Haetaan uusi numero.
Kysymys: Millä perusteella asukasvalinnat tullaan tekemään?
Vastaus: Asukasvalinnan kriteerit eivät muutu, vaikka päätös asukasvalinnasta siirtyy kunnalta

yhtiölle. Pienin järjestysnumeron omaava hakija saa asunnon, jos muut hakijakriteerit
täyttyvät eli hakijalla ei ole liikaa varallisuutta tai alueella haettavaa asuntoa vastaavaa
omistusasuntoa.

Kysymys: Menettääkö parkkipaikan jos vaihtaa talon sisällä toisen asukkaan kanssa?
Vastaus: Hei! Ei menetä, uuden asunnon tiedot vain vaihdetaan autopaikan tietoihin.
Kysymys: On siis niin, että ei enää hamstrata varastoon numeroita?
Vastaus: 31.8.2023 saakka voi hakea kaupungilta vielä rajattoman määrän numeroita, jotka ovat

voimassa vain 31.12.2023 saakka. 1.9.2023 alkaen haettavia ARAn myöntämiä numeroita ei 
voi hamstrata, vaan voi olla vain 1 numero/hakija.



Kysymys:  1.9.2023 uusien järjestysnumeroiden jako. Onko tietoa teknisestä toteutuksesta?
Voittaako nopein?

Vastaus: Heippa! ARAn uusi järjestysnumeroiden haku toimii reaaliaikaisesti. Mielenkiintoista nähdä
mitä tapahtuu keskiyöllä 1.9.2023, kun hakijoita on oletettavasti paljon.

Kysymys: Miten tulee toimia uuden järjestysnumeron haussa, jos perheen lapsi( täysiikäinen)
haluaa hakea numeron itselleen ja toinen perheenjäsen haluaisi hakea myös itselleen?

Vastaus: Jos täysi-ikäisillä perheenjäsenillä on tarkoitus muuttaa omaan asumisoikeusasuntoon,
kannattaa ja pitää hakea oma järjestysnumero.

HASO-YTE
Kysymys: ”Äänioikeutettuja ovat asukastoimikunnan puheenjohtajat.” Onko tämä todella lain

mukaista? Onko ARA hyväksynyt näin suppean äänioikeutettujen joukon?
Vastaa: Kyllä, asukastoimikuntien puheenjohtajat ovat kohteiden demokraattisesti valitsemia

luottamushenkilöitä. Kenellä tahansa kohteen asumisoikeuden haltijoista on mahdollisuus
asettua ehdolle puheenjohtajaksi.

Kysymys: YTEn käsittelemistä asioista on saatavilla vain suppea pöytäkirja. Asukkaana haluaisin
avoimempaa tiedottamista etenkin asioista, joita asukasedustajat ovat tuoneet
yhteistyöelimen käsiteltäväksi. Onko mahdollista? Miten ja kenelle ohjautuvat nuo YTEn
e-mailiin lähetettävät kysymykset ja ehdotukset?

Vastaus: HASO-YTE päättää itse omasta julkaisukäytännöstään. Sähköpostit ohjautuvat HASO-YTEn
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Kysymys: Asumisoikeuslaissa todetaan yhteistyöelimen osalta: ”Edustajat yhteistyöelimeen
voidaan myös valita vaaleilla ja ne valitaan vaaleilla, jos yhteistyöelimen kokoonpanoksi
tulisi muutoin yli 50 henkilöä.” Koska tällainen vaali järjestettiin, tai koska se tullaan
järjestämään ja miten?

Vastaus: Hasossa yhteistyöelimen kooksi on määritelty 10 henkilöä + 5 varajäsentä. Tänä vuonna
ehdokkaita ei tullut kuitenkaan enempää kuin tuo 10 kappaletta, joten vaalia ei järjestetty.
Valmius vaaliin oli kuitenkin viime kesäkuussa ja jos ehdokkaita olisi ollut enemmän olisi
vaali järjestetty kesäkuun puhenjohtajien kokouksessa etä-äänestyksenä.

Kysymys: Miten HASO-YTEn henkilöt valitaan?
Vastaus: Valinta suoritetaan vaalilla joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Äänioikeutettuja ovat

asukastoimikunnan puheenjohtajat.
Kysymys: Päättääkö HASO-yte siis yhtenäisestä autopaikkasäännöstä?
Vastaus: HASO-YTE voi päättää näin tai antaa päätösoikeuden kohteiden asukastoimikunnille.
Kysymys: Onko tämä yte toimikunta puuttunut mitenkään näin korkeisiin vastikkeiden nousuihin?

Vastaus: YTE on antanut lausunnon, joka on otettu huomioon yhtiön budjettia käsiteltäessä.

Uudiskohteet
Kysymys:Onko v.2023 tulossa uusia kohteita haettaviksi? Missä niistä tiedotetaan?

Ilmeisesti rakennusvaiheessa oleviin esitettyihin kohteisiin on jo
asukasvalinnat tehty.

Vastaus: Uudiskohteiden asumisoikeudet myydään n. 1,5-2 vuotta ennen niiden
valmistumista. Uudiskohteiden myynnistä ja markkinoinnista vastaa Helsingin
kaupungin asuntotuotanto. Rakennusvaiheessa olevien kohteiden asuntojen
asumisoikeudet on pääsääntöisesti myyty. Joskus käy niin, että kaikki asunnot
eivät mene ensimmäisellä hakukierroksella. Näissä tilanteissa Asuntotuotanto
ilmoittaa vapaista asunnoista erikseen verkkosivuillaan. Uudiskohteiden hakua voi
seurata täältä: https://asuntotuotanto.hel.fi/fi/asuntohaku/haso



Kysymys:Tuleeko Haso Pomeranssi hakuun vuonna 2023?
Vastaus: Hei! Uudiskohteiden hakua voi seurata täältä:

https://asuntotuotanto.hel.fi/fi/asuntohaku/haso
Kysymys:Onko arviota koska HASO Koskelantielle muutetaan sisään.
Vastaus: Arvioitu valmistuminen on 4-6/2023, tarkempi sisäänmuuttopäivä ilmoitetaan kolme

kuukautta ennen muuttopäivää.
Kysymys:Eikö Hasonkin tulisi valvoa rakentamista?
Vastaus: Kaupunkiorganisaatiossa on tehty tällainen työnjako, että Asuntotuotanto hoitaa

rakentamisen valvonnan.
Kysymys:Miten rakentamisen valvonnan tasoa saisi nostettua? Nyt asukkaat joutuvat

maksamaan valvonnan puutteita.  Pitäisikö valvonta ulkoistaa?
Vastaus: Haso käy Asuntotuotannon kanssa jatkuvasti keskustelua toimintatavoista ja niiden

kehittämisestä. Kaupunkiorganisaatiossa työnjako on tehty niin, että
Asuntotuotanto toimii rakentamisen valvojana.

Kysymys:Asumisoikeusasunnot ovat hyvin kysyttyjä. Miksi niitä rakennetaan hyvin
vähän? Tälläkin hetkellä kohteiden hakuja on lykätty useita kertoja ja uusia
kohteita ei enää ole tulevissa kohteissa kuin kaksi. Johtuuko tämä siitä, ettei
haluta että vanhoja ns. hyviä jonotusnumeroita käytettäisiin vai mistä?

Vastaus: Uusien kohteiden käynnistymiseen vaikuttaa hyvin moni asia: kuinka paljon ja
millaisia tontteja Asuntotuotanto saa kaupungilta, kuinka pitkän ajan
suunnitteleminen kestää, minkälaisia urakkatarjouksia saadaan. Erityisesti
rakennuskustannusten nousu on vaikeuttanut uusien kohteiden käynnistymistä,
koska ARA ei ole hyväksynyt rakentamiskustannuksia. Vanhoihin jononumeroihin
tämä ei siis liity lainkaan.

Kysymys:Jos urakoitsija on hankkinut keittiökalusteet, jääkaapit, hellat yms. niin onko
vastuu urakoitsijan vai Hason jos esim. jääkaappi toimii pakastimena?
Syyskuussa valmistunut talo, jossa usealla vikaa jääkaapissa, mutta mitään ei
tehdä.

Vastaus: Asia kuuluu takuuajan, eli 2 vuotta urakoitsijan vastuuseen. Asiassa yhteys
isännöintiin, joka vie asian eteenpäin rakentajalle.

Kysymys:Välittömästi korjausta vaativat virheet jäävät korjaamatta.Kuka päättää, mitä
korjataan? Asukkaan mahdollisuudet vaikuttaa?

Vastaus: Kun isännöinti tekee urakoitsijalle reklamaation, niin urakoitsija vastaa siihen, miten
ja milloin aikoo suorittaa korjauksen. Mikäli urakoitsija kieltäytyy takuuajalla
korjaamasta, niin hänellä täytyy olla siihen perusteltu syy.

Kysymys:Miten voi toimia kun aiempi asukas ei ole tehnyt takuuajan korjauksista
ilmoitusta, silloin kuin olisi pitänyt se tehdä ja aika on mennyt ohi? Isännöinti
sanoi, että korjaa itse?

Vastaus: Jos kyseessä on muutostyö, niin silloin asukas vastaa korjauksesta. Mikäli
kyseessä ei ole muutostyö, niin Haso vastaa sen korjaamisesta.

Kysymys:Tiedämme kyllä, että kohteilla on takuuaika, mutta miten ja minne
käytännössä korjaustarpeista ilmoitetaan? Asukas kerrallaan, vai
tehokkaammin keskitetysti?

Vastaus: Jos uudiskohteessa tulee mitä tahansa vikoja esiin, tulee niistä ilmoittaa
huoltoyhtiölle. Takuuajan loppupuolella kaikkia asuntoja koskevat tiedot kerätään
vielä keskitetysti. Keskitetty vikojen kerääminen hoituu käytännössä siten, että
isännöinti kerää kaikki ilmoitetut viat ja reklamoi urakoitsijaa. Tiedot kerätään
jokaiseen asuntoon jaettavalla kyselyllä. Välitöntä korjausta vaativat viat urakoitsija
korjaa heti. Muiden vikojen osalta korjaukset suoritetaan kahden vuoden takuuajan
päätyttyä.

Kysymys:Olisiko mahdollista muuttaa joitakin Hitas-kohteita Hasolle. Nythän näyttää
siltä, että jotkin poliittiset ryhmät haluavat lopettaa koko Hitaksen.



Vastaus: Valitettavasti näihin poliittisiin päätöksiin Haso ei voi vaikuttaa. Aika näyttää, mitä
Hitakselle tapahtuu.

Kysymys:Kuka HASOlla vastaa rakenteilla olevien kohteiden reklamaatioista?
Vastaus: ATT ja tekninen päällikkö Henrik Hämäläinen
Kysymys:Saako asukas tulevaisuudessa lunastaa Haso-asunnon itselleen? Onko

tulossa ssa tällaisia lakimuutoksia (vrt Hitas lakien muutokset)
Vastaus: Tällaista muutosta ei ole tulossa. Asumisoikeusasunnot säilyvät

asumisoikeusasuntoina.
Kysymys:Rakennuttaja ei ole kiinnostunut virheistä vaan vika on heidän mielestään

asukkaissa. Saako Hasolta tähän apua? Isännöitsijän mukaan eivät voi asialle
mitään vaan toimivat vain viestin viejinä.

Vastaus: Nimenomaan isännöitsijän tulisi olla ja onkin asukkaan edunvalvoja näissä
tilanteissa. Asia tulee pystyä kommunikoimaan isännöintiin ymmärrettävästi ja
neutraalisti.

Kysymys:ATT ilmoitti meille takuuvirhelistojen täytöstä, että asukas vastaa
poismuuttaessaan jos ei ole virhettä ilmoittanut, eihän asukas voi tietää
rakennussäännöksiä.

Vastaus: Tässä viitataan todennäköisesti tilanteeseen, jos asunnosta löytyisi
poismuuttaessa esim. joku rikkoontunut asia, jonka tekninen isännöitsijä katsoisi
asukkaan rikkoneen omalla toiminnallaan, vaikka se oli ollut alun perin rikki.
Tästäkin syystä vioista ilmoittaminen on tärkeää. On kuitenkin epätodennäköistä,
että asukas ei olisi ilmoittanut takuuvirhelistoihin selvästi rikkoontunutta asiaa.
Rakennussäännöksiä ei asukkaan tarvitse tietää tai tuntea.

Kysymys:Onko uusissa asunnoissa vain keittiöseinä? Entä voiko rakennusaikana
vaikuttaa kylpyhuoneeseen, jotta sinne laitettaisiin kunnollinen lasiseinä
suihkununurkkaan tai  suihkukaappi?

Vastaus: Kohteet ja asunnot vaihtelevat eli on myös muunlaisia keittiöratkaisuja.
Rakennusaikana on mahdollista tilata muutostöitä, joista asukas vastaa.
Mahdolliset muutostyöt vaihtelevat kohteittain.

Kysymys:Nostaako HASO valmistuvien kohteiden ASO maksuja jo tehtyjen sopimusten
osalta?

Vastaus: HASO ei ole nostamassa valmistuvien kohteiden ASO-maksuja.

Muita kysymyksiä:
Kysymys: Miksi joidenkin kohteiden invapaikat on tyhjinä, ei varsinaista käyttöä niillä. Miksi näitä

ei voi vieraspaikkoina käyttää? Jos myöhemmin tulisi jollain asukkaalla tarve
invapaikkaan, toki se onnistuisi.

Vastaus: Näitä muutoksia on jo tehty joitain, ole yhteydessä isännöintiin.
Kysymys: Joko vesilaskut ovat lähteneet kaikille? Naapurini kertoi saaneensa laskun jo pari viikkoa

sitten. Minulle sitä ei ole vielä tullut.
Vastaus: Vesilaskutusaikataulu on HASOn sivuilla: https://www.haso.fi/fi/asukkaalle/vesimaksujen-

tasausaikataulu. Jos tasauslaskua ei vielä ole tullut, voit olla yhteydessä Hason isännöinnin
reskontranhoitajaan Minna Vähämaahan: minna.vahamaa@kiinteistotahkola.fi

Kysymys: Joissain kohteissa asukkailla edelleen paikka vaikka ei omista enää autoa.
Vastaus: Näistä voi ilmoittaa isännöintitoimiston asiakaspalveluun, joka selvittää asiaa.
Kysymys: Olen hankkinut asunnon Lavakatu 12. Minulle on kerrottu että kohteeseen saattaa tulla

ASO maksun korotus (en tarkoita vastiketta) sisäänmuutettaessa (4/2023)? Onko tehty
päätöksiä käytetäänkö force majeure pykälää?



Vastaus:  Meillä ei ole tiedossa, että ASO-maksun korotusta tulisi. Yleensäkään ASO-maksua ei
koroteta.

Kysymys: Meillä on 2 kk vanha uudiskohde, jossa ei ole vieläkään järjestetty asukaskokousta.
Milloin se järjestetään?

Vastaus: Ensimmäisen asukaskokouksen kutsuu koolle asukasisännöitsijä. Olkaa yhteydessä
asukasisännöitsijään ja pyytäkää asukaskokouksen järjestämistä.

Kysymys: Valvotaanko sitä että senioritaloissa asuu vain 55plus asukkaita?
Vastaus: Senioritalossa saa asua alle 55-vuotiaita asukkaitakin. Asumisoikeuden haltijan tulee olla

vähintään 55-vuotias ja tätä valvotaan. Samoin valvotaan, että mahdollisessa asunnon
vuokraustilanteessa vuokralainenkin on vähintään 55-vuotias.

Kysymys: Kuinka paljon asuntoja on tyhjillään tällä hetkellä?
Vastaus: Hason asuntoja ei ole tyhjillään kuin yksittäisiä kappaleita. Vapautuvat asumisoikeudet

pyritään myymään mahdollisimman pikaisesti.
Kysymys: Onko jostain mahdollista nähdä mitä kaikkea kuuluu huoltoyhtiön tehtäviin? Tällä

tarkoitan sitä, että maksammeko joka kerta, kun piha-aluetta aurataan vai onko sovittu
joku kiinteä hinta joka pitää sisällään kaikki auraukset yms.?

Vastaus: On kyllä. Tämän tiedon saa isännöintitoimistosta.
Kysymys: Mikäs oli Hason ilmeuudistukseen käytetty budjetti?
Vastaus: Ilmeuudistus kilpailutettiin ja kokonaiskustannus oli n. 3000 euroa.
Kysymys: Asukkaiden pysäköinti on yleensä ratkaistu, mutta korkeamman tason asia, eli vieraiden

pysäköinti on tainnut jäädä huomioimatta?
Vastaus: Joissakin kohteissa on vieraspaikkoja, jos niihin on ollut mahdollisuus. Muuten

vieraspysäköinti hoidetaan esimerkiksi kadunvarsipysäköintinä.
Kysymys: Jätin kuukautta liian aikaisin vesimaksun pois asovastiikkeesta. Perintätoimistosta tuli

sitten lasku kolmen viikon päästä. Kirjepostina. Mikä käytäntö Hasolla? Tässä oli silkkä
vahinko. Taitaa olla sama kuin kaikkialla muuallakin. Heti vain perintäfirmalle...

Vastaus: Hei! Meillä on perintäkumppanina Intrum. He lähettävät ensin maksumuistutuksen, jossa
on viiden euron maksumuistutuslisä. Varsinaista perintää ei siis heti lähdetä tekemään.

Kysymys: Nyt kun säästetään kaikessa ja tämä ulottuu myös lämmitykseen. Mikä on se lämpötila
jonka alle asunnon lämpötila ei saisi laskea,

Vastaus: Hason tavoitteena on, että asuntojen lämpötila noudattaa Ympäristöministeriön
asumisterveysasetusta, jossa suositus lämpötilaksi on 20,5 C. Huoneilman lämpötila
lämmityskaudella tulee olla välillä +18°C – +26°C ja lämmityskauden ulkopuolella + 18°C–
+32°C.

Kysymys: Onko portaali alusta jo valittu? Olen testannut nelisen vuotta alustaa, joka varmaan
voidaan räätälöidä hason tarpeisiin.
Kyllä on.

Kysymys: Onko Hason sivuilla jokin lista mistä selviää mihin tahoon otetaan yhteyttä taloyhtiössä
ilmenevistä vioista/puutteista?

Vastaus: Jos Haso-kohteessa ilmenee vikoja tai puutteita, tulee aina olla yhteydessä huoltoyhtiöön.
Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät niin Hason sivuilta kuin omalta ilmoitustaululta.

Kysymys: Miksi huoltoyhtiöitä ei kilpailuteta tai siivousta?
Vastaus: Huolto- ja siivouspalveluiden tarjoajia kilpailutetaan säännöllisesti mm. asukastoimikunnilta

tulevien toiveiden johdosta. Siivouksen ja huollon kokonaisuutta tullaan Hasossa
tarkastelemaan ja vuoden 2023 aikana tehdään päätöksiä näiden kokonaisuuksien
toteuttamisesta tulevaisuudessa.

Kysymys: Onko keskustelua käyty kohteiden Postin noutopisteiden käyttöönotosta. Isännöitsijän
mukaan HASO itse vastustaa näitä?



Vastaus: Valitettavasti Posti ei enää sijoita noutopisteitä asuinkiinteistöihin, poislukien jo sovitut
asennukset.

Kysymys: Miten tulkitaan tilanne, jos vanha järjestysnumero on haettu yhdessä eli aviopuolisoina
ja nyt toinen haluaisi käyttää tämän käyttämättömän numeron uuden asunnon hakuun?

Järjestysnumero on henkilökohtainen. Jos pariskunta on hakenut yhdessä numeron, on
toinen päähakija ja toinen kanssahakija. Numero on päähakijan. Ainoastaan päähakija voi
käyttää numeroa, joko yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Päähakija voi halutessaan
luovuttaa numeron kanssahakijalle. Tähän kaupungin asuntopalveluilla on olemassa
lomake. Päähakija hakee siis numeron siirtoa kanssahakijalle kirjallisesti lomakkeella. Asia
kannattaa varmistaa Helsingin kaupungin asuntopalveluista, joka vastaa tällä hetkellä
Helsingin numerojärjestelmästä.

Kysymys: Toimiiko asukasportaali myös valmistumassa olevissa kohteissa? (Yläkivenrinne)
Asukasportaali ei toimi vielä lainkaan. Mutta kun se avataan, voi sen käytön aloittaa sitten
kun on muuttanut sisään.

Kysymys: Kun kuolen voiko akuinen lapseni muuttaa asumisoikeusasuntooni jos hänellä on
järjestysnumero itsellään ja entä jos lapseni perii esim.siskoni testamentilla ja siskollani
on asumisoikeusasunto niin voiko aikuinen lapseni muuttaa siihen ilman että hakee
asuntoa jonosta

Vastaus: Kyllä. Asumisoikeus on perittävää omaisuutta, perijällä ei tarvitse olla
asumioikeusnumeroa.

Kysymys: Miten Hason omaa organisaatiota on tarkoitus kasvattaa ja kehittää?
Vastaus: Organisaation kasvattaminen ei ole itsetarkoitus, vaan tarkoitus on tehdä työtä tehokkaasti

ja asukaslähtöisesti. Jos toiminta edellyttää tietyn henkilöresurssin lisäämistä, niin asiasta
päättää toimitusjohtaja ja hallitus. Kehittäminen on helpompaa, ja tapahtuu pääasiassa
kouluttautumisen ja keskinäisen opastamisen sekä verkostoitumisen kautta.

Kysymys: Haso Elielissä on pihalle istutettu kunttaa. Pihalla on useita koivuja ja sen vuoksi kuntta
on laajalti kärsinyt. Samoin se on kärsinyt siksi, että lunta joudutaan kasaamaan kuntan
päälle. Nyt tilanne on mennyt niin huonoksi, että piahlla pitää tehdä kunnostustyö.
Minua hämmästyttää se, asukastoimikunta joutuu hoitamaan asian. Etsimään
puutarhayrityksen, j oka tekee suunnitelman ja päättämään, miten tehdtävä hoidetaan.
Asukastoimikunnassa ei ole ammattitaitoa asiaan, vain tervettä järkeä. Ei
huoneistojenkaan kunnostuksia ole annettu asukkaiden tehtäväksi, miksi siis piahan
kunnostus joudutaan tekemään omin voimin?"

Vastaus: Kohteiden kilpailutukset ja hankinnat ovat aina isännöintitoimiston tehtäviä, ei
asukashallinnon. Asukastoimikunnalla ei ole valtuuksia kilpailuttaa toimijoita, eikä tehdä
hankintapäätöstä. Suosittelemme olemaan tässä asiassa yhteydessä vuodenvaihteen
jälkeen Rettan isännöintiin.

Kysymys: Onko ajateltu mahdollisuutta kaupungin omien työntekijöiden saada jossain tapauksessa
etuoikeus Hason asuntoon? Kaupungin palveluksessa on paljon pienipalkkaisia
työntekijöitä, joille asunto olisi Ns. taivaan lahja.

Vastaus: Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, sillä laki säätelee asukasvalintaa. Kaupungilla on
tarjolla työsuhdeasuntoja kaupungin työntekijöille.


