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Käytännön asioita

• Kysymyksiä voi esittää kirjoittamalla niitä K&V-osioon. Huomaathan, 

että kysymykset eivät tule heti näkyville lähetykseen. 

• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne ja esitysmateriaalit ovat 

katsottavissa jälkikäteen Hason verkkosivuilta.

• Lähetämme tilaisuuden jälkeen palautekyselyn – kerrothan meille 

siis mitä olit mieltä historian ensimmäisestä Hasolaisten illasta.

• Mukavaa iltaa!



Koti 30-
vuotiaassa
Hasossa

Toimitusjohtaja
Juha Viljakainen 



Haso perustetaan - ensimmäinen 
kohde valmistuu



Mihin tarpeeseen järjestelmä 
tuli?
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Asumisoikeuslaki v. 1990, ote yleisperusteluista:

Tavoitteena on, että asumisoikeusasuntoja tuotettaisiin nykyisten 

aravavuokra- ja aravaomistusasuntojen lisäksi etenkin niille 

paikkakunnille, joilla on pulaa kohtuuhintaisista asunnoista.

Alkuperäinen tavoite on ajankohtaisempi kuin ehkä koskaan 

aikaisemmin.



Vuokra- ja omistus-
asumisen parhaat 
puolet
• Asumisoikeus on houkutteleva asumisen 

muoto erityisesti kalliissa Helsingissä
• Tällä hetkellä yli 8000 hakijaa

• Haso pyrkii olemaan myös laadultaan 

kilpailukykyinen, kohtuuhintaisuutta 

unohtamatta.
• "käyttövastikkeen on oltava pienempi kuin 

käyttöarvoltaan samanveroisista vuokra-asunnoista, 

joiden sijainti vastaa huoneiston sijaintia, yleensä 

perittävä vuokra on".

• ARA-säätelee rakentamisen ja sitä kautta 

asumisoikeusmaksun enimmäishintaa
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30 vuotta kohtuuhintaisia koteja 
helsinkiläisille

Itärinne

1993

Ekoviikki

2000

Tasan-
kotie 12

2004

Tattari-
katu

2010

Eskolan-
tie

2015

Kuusik-
kotie 7-8

2020

Vanha Mylly

2022
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Kohtuuhintaista asumista Helsingin 
suurimmassa asumisoikeusyhtiössä

* ARA lisää keskivastikkeeseen vesimaksun osuuden 

+0,5 €/m/kk kohteilta, joilla vesimaksu ei sisälly käyttövastikkeeseen

Esim. Hekan keskivuokra v. 2022 on 12,10 e/m²/kk (ei sis. vesi)

Lähde: ARAn asuntomarkkinakatsaus 2/2022: asumisoikeusasunnot
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Hyvää elämää Hasolla nyt 
ja tulevaisuudessa

Toteuttaa kaupungin keskeisiä tavoitteita
• Kaupungin AM-ohjelmassa on asumisoikeusasunnoilla tärkeä rooli: monipuolisia 

asuinalueet syntyvät asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasumisen yhdistelmänä.

• Asumisoikeusasunnot sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin.

Toimivat rakennukset – tavoitteena hiilineutraalius
• Kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet

• Korjaaminen on suunnitelmallista ja järkevää

Yhteishallinto
• Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet taataan myös tulevaisuudessa.

Asumisen helppous
• Organisaatiota ja palveluita kehitetään kasvavalle asukkaiden määrälle sopivaksi.
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Ohjelma illalle

Asumisen kustannukset 2023

Maarit Malmivaara, talouspäällikkö

Asumisoikeuslain muutokset

Petteri Palmi, kehittämispäällikkö

Yhteistyöelin HASO-YTE:n esittely

Janne Kosonen, HASO-YTE

Uusi isännöintitoimisto: miten varmistetaan palveluiden laatu?

Teemu Saarikivi, ylläpitopäällikkö

Ilmeen uudistus ja asukasportaali

Katja Remes, asiakkuuspäällikkö

Uudiskohteet

Teemu Saarikivi, ylläpitopäällikkö
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Asumisen 
kustannukset
2023

talouspäällikkö 
Maarit Malmivaara 



Kulujen nousu vaikuttaa myös 
asumisen hintaan
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• Asumisen hintaan vaikuttavat mm.

• korkotason merkittävä nousu

• energian hinnannousu 

• yleinen hintatason nousu ja inflaatio (mm. tontinvuokrat ja ostetut 

palvelut)

• Haso hillitsee vastikkeen nousupainetta mm. seuraavin keinoin, jotta 

kuluja ei tarvitse kattaa pelkästään asukkaiden maksamilla vastikkeilla:

• peruskorjauskeräysvaroja hyödynnetään aikaisempaa enemmän

• kohteille kertyneitä ylijäämiä käytetään kohteen hyväksi

• PTS tarkasteltiin uudestaan



Keskivastikkeeseen 
1,07 euron korotus

• Haso on voittoa tavoittelematon yhtiö ja 

vastikkeet määräytyvät omakustannus-

periaatteella.

• Hason keskivastike nousee 1.3.2023 alkaen 

1,07 €/m²/kk (10,47€/m²/kk →11,54 €/m²/kk)
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Vastikekehitys 2008-2022 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vastike €8,88 €9,86 €10,11 €10,08 €10,11 €10,05 €10,66 €9,93 €9,70 €9,72 €9,78 €10,13 €10,30 €10,27 €10,47
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Vastike

+11 %

+ 7 %

+ 2,5 % - 0,3 %
+ 0,3 %

- 0,6%

+ 1,95 %

- 6,9 %
- 2,3 % + 0,2% + 0,6 %

+ 3,6 %
+ 1,7 % - 0,3 %

+ 6,1 %



Vastikemuutokset ovat erilaisia 
eri kohteissa

• Yksittäisen kohteen vastike muuttuu 0-15 %.

• Tähän vaikuttavat mm. kohteen omat edellisten vuosien yli- ja 

alijäämät ja tasausjärjestelmän muutos.

• Jokaiseen kotiin lähetetään lisätietoa vastikkeista ensi vuoden 

vastikelaskujen kanssa joulukuun aikana.

• Uudet vastikkeet ja käyttökorvaukset astuvat voimaan 1.3.2023.
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Käyttökorvaukset 1.3.2023 
lähtien

• Vesimaksut:
• Kohteet, joissa vesilaskutus on kulutusperustainen, laskutetaan kulutus kolmen kuukauden 

välein. Veden hinta:
• Lämmin käyttövesi nousee 9,55 €/m³ (nykyinen 7,30 €/m³)

• Kylmä käyttövesi pysyy samana (nykyinen 3,80 €/m³)

• Kohteissa, joissa mitataan vain kylmää vettä huoneistokohtaisesti, veden hinta nousee 

6,10 €/m³ (nykyinen 3,80 €/m³)

• Kohteissa, joissa laskutetaan kuukausittaista vesiennakkoa, vesiennakkomaksu nousee 

neljällä eurolla, ollen jatkossa 22 €/henkilö/kk.

• Vanhimmissa kohteissa, joissa ei ole asuntokohtaista vedenkulutuksen seurantaa, 

vesimaksu nousee neljällä eurolla, ollen jatkossa 22 €/henkilö/kk.

• Saunamaksua nostetaan viidellä eurolla ja se on jatkossa 17,00 

€/kk.
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Vastikelajit uudistuvat

• Tasausjärjestelmäuudistuksen myötä 

myös Hason vastikelajit uudistuvat 

1.3.2023 lähtien.

• Keskeinen muutos on se, että suuret 

korjaukset (esim. kylpyhuoneremontit) ja 

sellaiset kustannukset (esim. 

vakuutukset), joihin asukas ei omalla 

toiminnallaan voi vaikuttaa, jaetaan 

jatkossa kaikkien kohteiden kesken
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Vastikelajit

28.2.2023 asti

Hoitovastike

Pääomavastike 
(tonttivuokra sekä 
korko ja lyhennys)

Laskennallinen 
lyhennys

Peruskorjauskeräys

Vastikelajit 
1.3.2023 
lähtien

Käyttövastike I –
tasaamaton 
hoitotalous 

Käyttövastike II –
tasattu hoitotalous (tp
2023 jakaa tot. muk. 
Käyttövastike I:stä  
sekä tonttivuokra)  

Käyttövastike III –
tasattu pääomatalous 

(korko ja lyhennys)

Käyttövastike IV –
varautumiset 

(laskennallinen 
lyhennys ja 

peruskorjauskeräys)



Pankin ja tilinumeron muutos

Omistajan eli Helsingin kaupungin konsernitilipalveluiden asioinnin 

siirto käynnistyy vuodenvaihteessa Danske Bankista Nordeaan.

Uusi tilinumero Nordeassa on FI79 1660 3001 1989 05.

Vastikkeet voi maksaa jo 1.1.2023 lähtien Nordean tilille.
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Kiitos!

Kysymyksiä?

20



Asumisoikeus-
lain muutokset

kehittämispäällikkö 
Petteri Palmi 



Asumisoikeuslain muutokset
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• Vanha laki: Laki asumisoikeusasunnoista 650/1990

• Uusi laki: Laki asumisoikeusasunnoista 393/2021

• Uuden lain säännökset tulevat voimaan vaiheittain

1.1.2022-1.1.2024
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Asumisoikeuslain muutokset
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• ARA ryhtyy ylläpitämään valtakunnallista järjestysnumero-rekisteriä 

(verkkopalvelu) 1.9.2023 alkaen. 

• Uusilla ARAn järjestysnumeroilla voi hakea asumisoikeusasuntoja 

kaikkialta Suomesta.

• Kaupungin antamalla vanhalla järjestysnumerolla voi hakea asuntoa 

31.12.2023 saakka. Tämän jälkeen vanhat numerot vanhenevat.

• Uudet ARAn järjestysnumerot ovat voimassa 2 vuotta hakupäivästä 

alkaen. Järjestysnumero katsotaan käytetyksi, jos 

asumisoikeussopimus solmitaan ennen kahden vuoden määräajan 

päättymistä.



Asumisoikeuslain muutokset
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• Jos olet kiinnostunut samassa talossa olevasta vapautuvasta aso-

asunnosta, voit hakea sitä ilman järjestysnumeroa 1.9.2023 alkaen. 

Jos hakijoita on useita samasta talosta, asia ratkaistaan

1) tehtyjen sopimusten mukaisesti, jolloin vanhin sopimus on 

etusijalla, tai

2) jos sopimukset tehty samana päivänä, sopimuksiin merkityt 

järjestysnumerot ratkaisevat, jolloin pienin järjestysnumero on 

etusijalla.



Asumisoikeuslain muutokset
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• Tarvitset järjestysnumeron, jos vaihdat asuntoa toisen yhteisön 

omistamaan taloon. Myös silloin, jos vaihdat saman omistajan 

asunnosta toiseen saman omistajan kohteessa olevaan asuntoon.

• Voit vaihtaa toisen asumisoikeusyhteisön asukkaan kanssa 

asumisoikeusasuntoja ilman järjestysnumeroa, tällöin sovitte asiasta 

asunnon omistajayhteisöjen kanssa.



Asumisoikeuslain muutokset
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Tiedottamisvelvollisuus vastikkeen määräytymisperusteista

• Tiedot on annettava asukaskokouksessa ja yhteistyöelimelle. 

Tietojen on oltava asukkaiden saatavilla myös sähköisesti.



HASO-YTE:n
esittely

HASO-YTE:n puheenjohtaja
Janne Kosonen



Uusi yhteistyöelin, HASO-YTE

• Uusittu laki asumisoikeusasunnoista 45 §: 
Asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen 
yhteistyöelin

• Asumisoikeusyhteisön koko asumisoikeustalokantaa koskevien 
asukashallintoon liittyvien asioiden käsittelyä varten on oltava 
asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen 
yhteistyöelin. Yhteistyöelin voi antaa suosituksia myös sellaisissa 
asukashallinnon piiriin kuuluvissa asioissa, joissa sillä ei ole 
päätösvaltaa. Yhteistyöelimellä on oikeus saada käsittelemänsä asia 
asumisoikeusyhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen 
käsiteltäväksi. Yhteistyöelimen tarkoituksena on tarkkailla kaikkien 
asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja niiden 
elinkaaritalouteen perustuvaa hoitoa asumisoikeusyhteisössä.



Yhteistyöelimen oikeudet 
asumisoikeusyhteisössä
Yhteistyöelimellä on koko asumisoikeusyhteisöä koskevissa asioissa oikeus:

• 1) osallistua asumisoikeusyhteisön talousarvioesityksen, käyttövastikkeiden määritysesityksen, tasaus-
ja jyvitysperusteiden ja korjaustoimenpiteiden valmisteluun sekä neuvotella ja antaa niistä lausunto;

• 2) osallistua pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmien valmisteluun sekä neuvotella ja antaa niistä lausunto;
• 3) tehdä esityksiä ja osallistua hoitojärjestelmän sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen;
• 4) osallistua asumisoikeustalojen ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta 

solmittavien sopimusten valmisteluun;
• 5) osallistua sellaisten perusparannusten ja uudistusten, joilla kiinteistöt ja rakennukset saatetaan vastaamaan 

kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, valmisteluun;
• 6) osallistua 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia ja toimenpiteitä koskevien kilpailutusperiaatteiden 

laatimiseen ja kilpailutusten valmisteluun sekä seurata kilpailutuksia;
• 7) seurata uudiskohteiden suunnittelua ja toteuttamista;
• 8) osallistua asumisoikeustalojen luovutusta, purkamista tai rajoituksista vapauttamista koskevien asioiden 

valmisteluun ja neuvotteluihin;
• 9) päättää järjestyssääntöjen sisällöstä;
• 10) päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokraus- ja 

jakamisperiaatteista;
• 11) tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausuntoja muista yhteisötason asukashallintoon liittyvistä asioista ja 

asukastoimikuntien ehdottamista asioista;
• 12) siirtää yhteistyöelimelle kuuluva asia käsiteltäväksi asumisoikeuskohteen asukashallinnossa.
• Asumisoikeusyhteisön yhtiökokouksen tai sitä vastaavan päätöksentekoelimen pöytäkirja tai päätöksenteosta 

tehty pöytäkirja, jos yhtiökokouksessa päätettävistä asioista päätetään yhtiökokousta pitämättä, on toimitettava 
tiedoksi yhteistyöelimelle.



HASO-YTE:n tehtävät

• HASO-YTE on asukkaiden ja HASOn välinen yhteistyöelin. 

Kymmenestä jäsenestä koostuvat yhteistyöelin kokoontuu vähintään 

kaksi kertaa vuodessa. 

• HASO-YTE:n tehtävänä on tarkastella asioita koko HASOn

kokonaisvaltaisen edun näkökulmasta. Yhteistyöelimen 

tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden 

tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaareen perustuvaa hoitoa 

yhtiössä.

• Asukastoimikunnilla on mahdollisuus halutessaan saattaa asioita 

HASO-YTE:n käsiteltäväksi ja tehdä sille esityksiä.



HASO-YTE:n jäsenet 2022 - 2024

• Janne Kosonen, puheenjohtaja

HASO Disankallio

• Nina Maskulin, varapuheenjohtaja

HASO Herttoniemi

• Evgeni Semenov

HASO Haavi

• Tuulikki Grönberg

HASO Kivipari

• Maria Ritschkoff

HASO Kuusamakuja 4-8

• Veli Savolainen
HASO Marjaniemi

• Tarja Koski
HASO Omenapuisto

• Markku Väänänen
HASO Rastilanraitti 7

• Tommi Kurki
HASO Sandis

• Merja Lehtinen
HASO Sprintti



Yhteystiedot HASO-YTE:en

• JÄSENTEN NIMET JA PÖYTÄKIRJAT LÖYTYVÄT NETISTÄ 

HASON SIVUILTA:

HASOn asukkaiden muodostama yhteistyöelin HASO-YTE | 

HASO - Helsingin Asumisoikeus Oy

• Viestit HASO-YTE:lle VOI LÄHETTÄÄ OSOITTEESEEN: 

haso-yte@haso.fi

• PIDETÄÄN YHTEYTTÄ!

https://www.haso.fi/fi/yritys/hallinto-ja-asukashallinto/hason-asukkaiden-muodostama-yhteistyoelin-haso-yte
mailto:haso-yte@haso.fi


Uusi 
isännöintitoimisto:
Miten varmistetaan 
palveluiden laatu?

ylläpitopäällikkö
Teemu Saarikivi



Mitä on palvelun laatu?



Yrityskulttuurin vai uusi tapa 
toimia?



Ennen sopimuskautta 1.1.2023 →



Sopimuskauden aikana asiakkuuden 
johtaminen ja kehittäminen



Huipulle on monta reittiä



Uusi ilme ja 
asukasportaali

asiakkuuspäällikkö 
Katja Remes



Haso, Suomen helsinkiläisin 
asumisoikeusyhtiö



Värit
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Ihmisten Haso

• Aitoja ihmisiä, omassa rakkaassa 

kodissaan

• Lämpö, värikkyys ja kotoisuus

• Tulisitko Haso-malliksi?
• Kuvat tulevat Hason viestinnän ja markkinoinnin 

käyttöön

• Mallit saavat käyttää ammattikuvaajan ottamia 

kuvia vapaasti myös omassa käytössään

• Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä Katjaan: 

katja.remes@haso.fi
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Asukasportaali - palvelua itselle 
sopivaan aikaan

Asukasportaalissa voi 

• seurata ajankohtaisia Hasoa ja omaa kohdetta koskevia uutisia

• tutustua mm. oman kohteen talouden dokumentteihin

• lähettää viestiä isännöintitoimistoon

• tarkistaa oman vastiketilanteen

• nähdä oman asumisoikeussopimuksen
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Tule mukaan 
testaamaan!
• Tavoitteena löytää noin 5-10 hengen 

innokas testiryhmä

• Testiryhmä pääsee ensimmäisenä 

kokeilemaan asukasportaalia ja antamaan 

näkemyksensä sen toiminnasta.

• Jos haluat lähteä mukaan testaamaan, 

lähetä sähköpostia Katjalle: 

katja.remes@haso.fi viimeistään 

15.12.2022
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Joko ilmoittauduit seuraavaan 
tapahtumaan?

Turvallinen koti Hasolla-webinaari 
15.12.2022



Uudiskohteet

ylläpitopäällikkö
Teemu Saarikivi



Uudistuotannon malli

Helsingin kaupunki 
luovuttaa tontin 

Asuntotuotannolle

Asuntotuotanto 
tekee 

hankesuunnittelun

Asuntotuotanto 
suunnitteluttaa 

kohteen

Asuntotuotanto 
valvoo 

rakentamista

Valmis kohde 
luovutetaan 

HASOlle

Kaupungin tavoitteena on rakentaa 500 

uutta asumisoikeusasuntoa vuosittain

Kohteiden rahoituksen hyväksyy ARA

Päätös HASO Myynnin aloitus



Mitkä Takuu- ja vastuuaika ?

1. Kohteen takuuaika kestää 2-vuotta 

valmistumisesta

2. Urakoitsijan osoitettava, ettei virhe kuulu 

takuun piiriin

3. Urakoitsija korjaa virheet kahden vuoden 

takuuajan jälkeen

1. Välittömästi korjausta vaativat virheet 

korjataan heti

1. Vastuuaika alkaa takuuajan jälkeen 

ja loppuu kunnes kohde on 10-

vuotias

2. HASOn täytyy osoittaa virhe ja 

virheen tulee olla törkeä laiminlyönti

TAKUUAIKA VASTUUAIKA



Uudiskohteita tulevaisuudessa
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Koti Stadissa
Stadilainen tuntee Stadin.
Haso, Suomen helsinkiläisin 
asumisoikeusyhtiö.

Kiitos, kun olet valinnut kodiksesi Hason!


