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Lähtökohdat

Tilintarkastajan vuosiyhteenveto 2015, Valtiontalouden tarkastusvirasto
 Vuonna 2014 suoritetun maksullisen toiminnan laillisuustarkastuksen yhteydessä 

suositeltiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi ohjausmenettelyillään 
täsmentää Suomenlinnan hoitokunnan harjoittaman vuokraustoiminnan 
alijäämäisyyden määrää. Tämä suositus on edelleen voimassa. 

Valtion talousarvioesitys 2018, valtiovarainministeriön kanta
 Valtiovarainministeriö edellytti, että Suomenlinnan huoneistojen vuokria korotetaan 

tulossopimuksen ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien 
jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. 
Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen 
ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset. 



Johtokunta 25.10.2017

 Johtokunta totesi, että vuoden 2018 valtion talousarvioesityksen mukaan Suomenlinnan 
asuinhuoneistojen vuokratasoa tulee korottaa vuonna 2018. Johtokunta antoi 
hoitokunnalle tehtäväksi laatia johtokunnan seuraavaan kokoukseen ehdotuksen 
asuinhuoneistojen vuokratason korottamiseksi. Ehdotus ja sitä koskeva aikataulutus tulee 
laatia siten, että ensimmäiset vuokrankorotukset tulevat voimaan 1.6.2018. 
Vuokraneuvottelut käynnistetään 30.11.2017.

 Ehdotus tulee valmistella seuraavien periaatteiden pohjalta:   
 Vuokrankorotuksen toimeenpanossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (lähtökohtaisesti 

huoneenvuokralaki ja laki Suomenlinnan hoitokunnasta).
 Vuokrankorotusten toteuttamisessa voidaan ottaa huomioon kulttuuripoliittiset näkökulmat. 
 Uusissa vuokrasopimuksissa noudatetaan Helsingin kaupungin keskimääräistä vuokratasoa (Suomen 

Vuokranantajat ry:n lausunto). Voimassa olevissa vuokrasopimuksissa vuokratasoa nostetaan asteittain.
 Vuokrankorotuksista erillisenä hoitokunta selvittää asuinhuoneistojen kulut, korjauskustannukset ja -

suunnitelmat.



Asunnon koko Vuokra nyt 
€/ m2

Tavoitevuokra 
€/ m2

Korotus Taso saavutetaan

Yksiö enintään 50 m2 13,63 23,59 73,1 % 2021
Kaksio tai 50 – 70 m2 13,13 17,90 36,3 % 2020
Kolmio tai 70 – 90 m2 12,64 15,91 25,9 % 2019
4 h + k 90 – 110 m2  *) 12,15
Yli 110 m2  *) 11,66

Asunnon koko Vuokra nyt €/ m2 1.6.2018 €/ m2

15 %
1.6.2019 €/ m2

4,5 %
Taso saavutetaan

Yksiö enintään 50 m2 13,63 15,67 16,38 2019
Kaksio tai 50 – 70 m2 13,13 15,10 15,78 2019
Kolmio tai 70 – 90 m2 12,64 14,54 15,19 2019
4 h + k 90 – 110 m2 12,15 13,97 14,60 2019
Yli 110 m2 11,66 13,41 14,01 2019

Korotusprosentti on 20,2 %

Korotus ei koske uusia vuokrasopimuksia – niitä, joissa on 3 % korotusta aina maaliskuun
alussa.



Kokonainen 
kaupunginosa

 Maailmanperintökohde on 
muutakin kuin fyysinen ympäristö

 Nykyinen asukasrakenne edustaa 
historiallista jatkumoa

 Maailmanperintökohteeksi 
ottamisen ajankohtana 
Suomenlinnassa näkyi vielä 
vahvasti sen historiallinen perintö 
varuskunta ja telakka-alueena 

 Näiden perinteiden säilyttäminen 
mahdollisimman hyvin edelleen 
on Suomenlinnan 
kulttuuriperintöarvojen kannalta 
tärkeää



Asuntojen vuokrat

 Suomenlinnan asuntojen 
nykyinen vuokrataso on 
vanhojen sopimusten 
mukaisten vuokrien osalta 
alle Helsinki 4 tason ja 
osin alhaisempi kuin 
verottajan asuntoedun 
raha-arvo Helsinki 4 
kalleusluokassa*).

*) Kalleusluokkia on neljä, luokassa 4 vuokrat ovat alhaisimmat



Vuokratasovertailu

Neliövuokrat €/m2 Yksiö
max 50 m2

Kaksio
50-70 m2

Kolmio
70-90 m2

Neliö
90-110 m2

Yli 110 m2

SLHK / vanhat sopimukset 13,63 13,13 12,64 12,15 11,66

Verottajan asuntoedun raha-arvo HKI 4 15,61 – 13,96 13,96 – 12,86 12,86 – 12,24 12,24 – 11,85 11,85 tai alle

Helsinki 4 19,15 15,94 14,68

SVA / lausunto 23,59 17,9 15,91

Hoitokunnan ehdotus 16,38 15,78 15,19 14,60 14,01



Vuokratuottojen kehitys

 Uusissa asuntojen vuokrasopimuksissa vuokran taso on 15 % vanhoja sopimuksia 
korkeampi, ja niitä korotetaan 3 % vuosittain 

 Uusia asuntojen sopimuksia tehty vuoden verran, ja niitä on noin 50. 

 Toimitilojen vuokrasopimuksia on uudistettu usean vuoden ajan. 

2012 2013 2014 2015 2016
Vuokratulot asunnoista M€ 2,87 2,99 3,13 3,26 3,15
Vuokratulot toimitiloista M€ 1,61 1,63 2,00 2,14 2,51
Yhteensä 4,48 4,62 5,13 5,40 5,66



Kustannusvastaavuus

Ehdotuksen mukainen korotus 
tuottaisi asuntovuokrien osalta 
lisätuloja arviolta runsaat 
600 000 euroa vuosittain 
verrattuna vuoden 2016 tasoon. 

Edellytyksenä on, että 
asukkaiden vaihtuvuus pysyy 
nykyisellä tasolla. 

Suuri vaihtuvuus alentaa 
asuntojen käyttöastetta. 

Korkotason 
muutoksen vaikutus

Vuokrat ja tulot asuinhuoneistoista 3 147 421 €

Ostomenot asuinhuoneistot -1 417 724 €
Palkat asuinhuoneistot -259 069 €

Yleiskustannukset -153 315 €
Poistot -1 298 231 €

Poistamattoman kiinteistövarallisuuden 
korot (2016 0,2 %, 2011 1,8 %) -63 968 € -575 712 €

Yhteensä -44 886 € -556 630 €

Vuokrat ja tulot liikehuoneistoista 2 512 225 €

Ostomenot liikehuoneistot -1 285 935 €
Palkat liikehuoneistot -93 404 €

Yleiskustannukset -49 907 €
Poistot -1 191 461 €

Poistamattoman kiinteistövarallisuuden 
korot (2016 0,2 %, 2011 1,8 %) -67 807 € -610 263 €

Yhteensä -176 290 € -718 746 €



Vuokraneuvottelun 
kulku

 Asukkaiden 
neuvottelutyöryhmä

 Jokaiselle vuokralaiselle, 
jota asia koskee, 
toimitetaan
vuokrankorotuslaskelma 
31.12.2017 mennessä

 Vuokralaisillat 
helmikuussa ja 
huhtikuussa



Kiitos!


