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Vastaus vt Arja Karhuvaaran kysymykseen isännöitsijäyhtiöiden
kilpailuttamisesta
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Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Asuin- ja muiden kiinteistöjen isännöinnissä on kysymys merkittävän
varallisuusmassan hoitamisesta, joten isännöintiin ja hoitoon on kiinni-
tettävä erityistä huomiota.

Kaupunkikonserniin kuuluvien asuinkiinteistöjen hoidon ja taloudenpi-
don valvonta on ensi kädessä niitä hallinnoivien yhtiöiden hallitusten
vastuulla, ja hallitukset puolestaan ovat tilivelvollisia omistajalle yhtiö-
kokouksissa. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden toimintaa ohjaa-
vat ja valvovat kaupunginhallituksen konsernijaosto ja kaupunginjohto
kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto tuottaa rakennuttamansa
vuokrakohteet Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Helsingin kaupun-
gin asunnot Oy:llä on oma tytäryhtiöihin, entisiin alueellisiin kiinteistöyh-
tiöihin, perustuva isännöintiorganisaatio.

Rakennuttamansa asumisoikeuskohteet asuntotuotantotoimisto tuottaa
Helsingin Asumisoikeus Oy:lle. Helsingin Asumisoikeus Oy ostaa isän-
nöinnin ulkopuoliselta isännöitsijätoimistolta.

Omistusasuntokohteita varten perustetaan asunto-osakeyhtiöitä, jotka
ovat kohteen valmistumisen jälkeen yhtiöinä itsenäisiä eivätkä kuulu
kaupunkikonserniin. Asuntotuotantotoimiston kautta valitaan vain asun-
to-osakeyhtiöiden isännöitsijät. Isännöinti kilpailutetaan. Valinnassa
otetaan huomioon isännöintitoimiston referenssit ja osaaminen nimen-
omaan uusien asunto-osakeyhtiöiden isännöinnissä.

Kysymyksessä tarkoitettu asumisoikeuskohteen vakuuden palauttami-
nen ei kuitenkaan ole liittynyt millään tavalla Helsingin Asumisoikeus
Oy:n, isännöitsijän tai isännöitsijätoimiston  toimintaan, vaan rakennut-
tajan ja rakentajan väliseen rakennuttamisprosessiin.

Rakennuttaja oli tässä palauttanut rakentajan antaman vakuuden, kun
oli katsonut kohteen niin valmiiksi, ettei vakuuksien pitäminen enää ol-
lut ollut tarpeen. Kun tämän jälkeen oli ilmennyt vielä joitakin vähäisiä
korjausta vaativia asioita, asuntotuotantotoimisto oli niiden tekemisestä
sopinut urakoitsijan kanssa, joka oli myös sitoutunut työt tekemään va-
kuuden palauttamisesta riippumatta. Vakuuden luovuttaminen ei näin
ollut heikentänyt asukkaiden asemaa.
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Kiistanalaiseksi on kohteessa osoittautunut yhden huoneiston asuk-
kaan lisätyönä tilaaman laminaattiasennuksen laatu. Rakentaja on siinä
antanut asukkaalle hyvitystarjouksen sovinnollisen ratkaisun saavutta-
miseksi.
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