
TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Puheenjohtajien kokous 1.12.2015

Isto Jortikka



1. Omistajaohjaus

Käyttöaste, omavaraisuusasteen nostaminen, kannattava toiminta

Rakentamisen omat varat, velan ottamisen vähentäminen

1. Hallituksen budjetointiohjeet

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisen turvaaminen

Hyvä maksuvalmius

Parempi kannattavuus

Vakavaraisuuden parantaminen

Vuokrat 9,5 % edullisempia kuin vastaavat vapaarahoitteiset = 

kilpailukyvyn säilyttäminen

Vaikeasti vuokrattavien talojen osalta helpotuksia

Käyttöasteoletus 97,9 %

Asumisaikojen pidentäminen, vaihtuvuus

Organisaation eli hallinnon kulut eivät kasva





MUUTOKSET HINNOISSA JA TAKSOISSA

Tuotot

• Autokatospaikkamaksut  + 1 €/paikka/kk

• Saunavuoro + 1 €/vuoro/kk

• Vesiennakot: kaikki ennallaan

• Vesimittaus: lämmin vesi 9,85 €/m3 → 10,29 €/m3

kylmä vesi 3,30 €/m3 → 3,45 €/m3

• Tuottojen oikaisu tyhjänä ololla 2,1 %

Kulut

• Inflaatio heinäkuu 2015  0 %

• Kiinteistöjen huolto- yms. Sopimukset 3 %

• Siivous 3%

• VTS Kiinteistöpalvelu Oy:n sopimukset 2 %

• Jätehuolto 4 %, syväkeräys 3 %

• Laajakaista ja kaapeli-TV, alennetut kilpailutetut hinnat

• Hissit, alennetut kilpailutetut hinnat



Kulut

• Lämmitys, talojen ominaiskulutukset otettu huomioon, 

säästötavoite 0,5 %, hinnannousu 1 %

• Vesi, suositaan säästöinvestointeja, hinnannousu 4,5 %

• Sähkö, hinnannousu 0,5 %

• Korjaukset, kiinteistökohtainen tarve

• Korkokulut: tehty korkosuojauksia, lyhyet korot oletuksena + 1 

%-yksikkö

• Rakentamisen rahasto 0,60 €, Vilunen 1 €/m2





KESKIVUOKRAT 1.3.2016 (Tilanne 1.12.2015)

Ei sis. vesimaksua

Säätiö Vilunen

Keskivuokra €/m2/kk 10,86 10,80

Vaihteluväli 9,14-15,23 8,22-12,52

Korotus € 0,16 0,18

Korotus % 1,50 1,69





PÄÄOMAKULUT

Pääoma lasketaan erikseen arava- ja vapaarahoitteisille 

taloille

Pääomana jaetaan

• Korot

• Lyhennykset

• Tontinvuokrat

• Kiinteistövero

• Kiinteistövakuutukset

• Asuintalovaraus = varaus tulevia menoja varten 

Pääoman jakamisen pisteytykseen ei muutoksia v. 2015

• Painoarvot entiset: ikä 50 %, alue 30 %, talotyyppi 10 %, 

varustelutaso 10 %



RAHOITUSERÄT

• Ennakkosäästö korjauksiin, varautumista tulevaisuuteen, kulu

• Edellisten vuosien töiden rahoitus, kulu. Siirtymävaihe

• Myöhemmin rahoitettava osuus budjettivuoden kuluista, tuotto. 

• Hyvitetään talon ylijäämästä, tuotto, korotuksen leikkuri

• Peritään talon alijäämää, kulu



KIITOS MIELENKIINNOSTA!


