
ASUMISOIKEUSASUNNOT 

Asumisoikeusasumisessa yhdistyvät omistus- ja vuokra-asumisen positiiviset puolet. Asumisoikeusasunto on 

riskitön, turvallinen ja joustava asumismuoto. Kun haluat muuttaa, sinun ei tarvitse huolehtia asunnon myymi-

sestä ja saat maksamasi asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoi-

keusasunto on vuokra-asuntoa pysyvämpi, koska talon omistaja ei voi irtisanoa asumisoikeussopimusta, mi-

käli asukas maksaa laskut ja käyttäytyy asiallisesti.  

Asumisen kustannukset ovat kohtuuhintaiset vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin verrattuna. Tämän vahvis-

tavat myös asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n säännöllisesti julkaisemat tilastot.   

 

MIKÄ ON ASUMISOIKEUS: 

Asumisoikeusasuminen tarkoittaa sitä, että henkilöllä on oikeus asua tietyssä asunnossa, kun siitä maksaa 

ensin asumisoikeusmaksun (enintään 15 % asunnon hinnasta + indeksiosuus) ja sen jälkeen kuukausittain 

käyttövastiketta. Asumisoikeusasuntoa ei voi ostaa omaksi. 

 

KETKÄ VOIVAT ASUMISOIKEUSASUNNON SAADA: 

Asumisoikeusasunto on suunnattu kaikille halukkaille, jotka ovat täysi-ikäisiä.  

Asumisoikeusasuntoon ei ole tulorajoja. Yli 55-vuotiailla hakijoilla ei ole myöskään varallisuusrajoja. Varalli-

suusrajat koskevat alle 55–vuotiaita. Asumisoikeusasuntoa ei siis voi saada alle 55-vuotias, jolla on kohtuulli-

sen asumistason vaatimukset täyttävä omistusasunto haettavalla paikkakunnalla. Asumisoikeusasuntoa ei voi 

saada myöskään alle 55-vuotias, jolla on varallisuutta hankkia omaa tarvetta vastaava omistusasunto tai pe-

ruskorjata nykyinen asuntonsa ilman valtion tukea. 

 

ASUMISOIKEUDESTA LUOPUMINEN: 

Asumisoikeussopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta. 

Indeksillä korjattu asumisoikeusmaksu palautetaan, kun sopimus on päättynyt.  

Vakuusmaksu palautetaan kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, kun vastikkeet on maksettu, 

kaikki avaimet on palautettu, huoneisto on tarkastettu isännöitsijän toimesta ja asiakkaan alkuperäinen sopi-

mus palautettu tai palautunut pantin haltija pankista asumisoikeusyhteisölle.  Vakuusmaksusta voidaan vä-

hentää esimerkiksi sarjoituksen tai asunnon siivouksen hinta, mikäli asukas on hukannut avaimia tai jättänyt 

loppusiivouksen tekemättä. 

 

TOIMINTAOHJEET ASUMISOIKEUSASUNNON HANKKIMISEKSI: 

Ensimmäiseksi sinun tulee hakea asumisoikeusjärjestysnumero, jonka saat sen kaupungin asuntotoimistosta, 

jonka alueelta haluat nyt tai tulevaisuudessa hakea asumisoikeusasuntoa. Pääkaupunkiseudun kunnilla on 

yhteinen rekisteri, muilla kunnilla on omat kuntakohtaiset rekisterit. Samalla järjestysnumerolla voit hakea 

asuntoa kaikilta asumisoikeusasuntoja välittäviltä yrityksiltä. Jos asuntoa hakee useampi hakija, asumisoikeu-

den saa pienimmällä järjestysnumerolla sitä hakeva. Järjestysnumerot eivät vanhene eivätkä poistu, ennen 

kuin ne ovat kertaalleen käytetty. 

Järjestysnumeron saatuasi tulee sinun osoittaa asumisoikeusyhteisölle hakemus heidän lomakkeellaan sekä 

annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

Asumisoikeusyhteisö tekee kuntasi asumisoikeusviranhaltijoille esityksen hyväksymisestäsi asumisoikeuden-

haltijaksi.  Hyväksynnän tultua voidaan sopia asumisoikeussopimus. 

Helsingin linkit järjestysnumeron hakemiseen   

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/palvelut/asiointipalvelu?id=4142 

Kouvolan linkit järjestysnumeron hakemiseen  

https://www.kouvola.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/asumisoikeusasunnot/ 

Noudatetaan Lakia asumisoikeusasunnoista 16.7.1990/650  
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