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Asukastoimikuntien seminaari 12.3.2016 

”TALOUS JA VUOKRAT”

Murikka-opisto



Vuokralaiset VKL ry

• Perustettu vuonna 1946 nimellä Vuokralaisten Keskusliitto ry, nimi uudistettiin 

keväällä 2010. 

• Valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvontajärjestö

• Kaikille avoin kansalaisjärjestö

• Toimii vuokralaisten yhdyssiteenä koko maassa
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Vuokralaiset ry

Tavoitteet

• Vuokra-asumisen arvotuksen nostaminen

• Vuokrasuhteiden kehittäminen

• Yhteistyön rakentaminen vuokralaisten ja 

vuokranantajien välillä

• Yhteistyön luominen vuokralaisten ja päättäjien 

välillä

• Vuokralaisten koulutusjärjestelmien 

kehittäminen

Monessa mukana

• Alan järjestöjen yhteiset suositukset :

• Hyvä vuokratapa (englanti, ruotsi)

Asuinhuoneiston tavanomainen kuluminen ja 

asunnon siivous

• Vuokrauksen tietosuojaohje

www.vuokralaiset.fi sivustolta löydettävissä!
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http://www.vuokralaiset.fi/
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Vuokra-asumista muualla - Saksassa ja Ruotsissa

Toiminnanjohtaja Anne Viita

Vuokralaiset ry



Vertailulukuja taustaksi

Suomi Saksa Ruotsi

1)   Asukkaita 5,270,000 80,200,000 9,700,000

2)   Huoneitoja 2,600,000 41,300,000 4551000

3)    vuokralaisia 30 % 54% 36%

4)   omistaa asunnon 65.4 % 46% 64 %
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Varustelutaso

Saksa

Tavallista, ettei vuokra-

asunnossa ole 

minkäänlaisia kalusteita. 

Kaapistot, vesihanat, 

kodinkoneet ja usein 

myös lattiapinnoitteet on 

tuotava tullessaan ja 

vietävä mennessään.

Ruotsi

Vuokra-asunnoissa on 

vakiovarusteina 

jääkaappi, pakastin, 

suihku ja/tai kylpyamme 

sekä pesutuvan 

käyttöoikeus.

Takuuvuokraa ei yleensä 

vaadita.
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Vuokra Suomi Saksa Ruotsi

Alkuvuokra
1)    Kiinnitys
2)    Haaste
a) aika b)edellytykset
c) perusteet d)lopputulos

1. Ei ole, vuokran sääntely 
vain tapauksissa jossa arava-
laina myönnetään.
2ab. Mahdollista viedä tapaus 
oikeuteen vuokra-asumisen 
aikana
2c. Vuokra on huomattavasti 
korkeampi kuin muissa 
alueella olevissa 
samankaltaisissa asunnoissa, 
ilman pätevää syytä

1. Ei ole (Sovittujen uusien 
vuokrien säätelyyn on 
olemassa lasku)
2. Mahdollista oikeudessa
2b. Vuokra liian korkea
2c. Epäreilu tai kiskurivuokra
2d. Vuokra on vahingoittava, 
mikäli se on 50% korkeampi 
kuin paikallinen 
keskimääräinen vuokra ja 
vuokranantaja väärinkäyttää 
asemaansa

1.Ei ole - vuokralainen voi 
tarkistuttaa kohtuullisen 
vuokran tuomioistuimella 6 
kuukauden kuluttua
2. Mahdollista Asunto-
oikeudessa
2a. 6 kuukauden kuluttua
2b. Ei ole
2c. Vuokra on epäreilu tai 
kohtuuton verrattuna 
paikalliseen keskimääräiseen 
vuokraan.

2c. Myös vuokranantaja voi 
viedä tapauksen oikeuteen, 
mikäli vuokra  on 
huomattavasti alhaisempi
2d. Uusi vuokra oikeuden 
päätöksellä ( palautukset 
liiallisesta vuokranmaksusta 
on mahdollista)

(Vuokra on laitoin mikäli se on 
10% korkeampi kuin 
paikallinen keskimääräinen 
vuokra, mutta 
poikkeustapauksia on 
olemassa)

2d. Vuokra on kohtuullinen 
mikäli se on lähellä muiden 
samankaltaisten asuntojen 
vuokria.
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Suomi Saksa Ruotsi

Vuokrankorotus
1)    Tapa
2)    Aika
3)    Peruste
4)    Todistustaakka
5)    Haaste

1. Kirjallinen 
2. Vapaa: sopimuksen 
mukaan vaikka 6 
kuukauden vähimmäisaikaa 
suositellaan/ 
Säädeltyvuokra (arava: 2 
kuukautta ennen korotusta)

1. Kirjallisena
2. Kiinteä aikaväli: Vuokra 
pysyy saman 15kk, 
vähintään vuosi edellisestä 
korotuksesta.
3. viralliset tilastot, 
vuokrankorotus
4. Vuokranantaja
5. Oikeudessa

1. Kirjallisena
2. Milloin tahansa - kun 
sopimuksen kesto on 
määrittelemätön(yleisin 
muoto Ruotsissa)mutta 
väh. 6 kuukautta 
edellisestä korotuksesta. 
3. Mikä tahansa peruste, 
yleisesti koska kulut ovat 
nousseet



Berliini asetti vuokrakaton

Asukkaan vaihtuessa:

Uuden lain mukaan vuokranantajat eivät saa laskuttaa 

uusia asukkaita kuin 10 prosenttia enemmän kuin 

alueen keskiarvo.

Tällä halutaan vaikuttaa käsistä lähtevään 

vuokrakämppähinnoitteluun. Berliiniläisasuntojen 

hinta on lähes tuplaantunut viimeisen viiden vuoden 

aikana ja vuokrahinnat ovat nousseet noin 40 

prosentti.
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Kasvualueet keskiössä

Lakia ei aiota soveltaa kaikkialla Saksassa, vaan 

ainoastaan alueilla, joilla vuokramarkkinat käyvät 

kuumimmillaan. Laki ei koskisi uusia tai täysin 

remontoituja asuntoja.
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Välityspalkkiosta

Laki myös muuttaa välittäjien palkkioita. Lisäksi 

jatkossa palkkion maksaa vuokranantaja, kun tähän 

asti vuokralainen on maksanut palkkion.
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Vuokrasta

Saksassa maksetaan kylmää ja kuumaa vuokraa. Kylmä vuokra 

jakautuu netto- ja bruttovuokraan.

Kylmällä nettovuokralla tarkoitetaan kuukausivuokraa ilman 

sivukuluja, ja se on vuokranantajalle puhdasta tuloa.
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Kylmä bruttovuokra sisältää:

jyvitetyn osuuden talon jätehuolto- ja siivouskuluista, 

vakuutuksista, hissinkäytöstä, rapun ja pihan 

valaistuksesta, kiinteistöverosta, putkistojen ja 

vesimittareiden ylläpidosta, lämmityslaitteiston 

huollosta, keskusantennista, vesirännien 

puhdistuksesta sekä muista kiinteistökuluista. 

Osa kuluista peritään ennakkoon kuukausivuokran 

yhteydessä. 

Todellisiin kuluihin perustuva tasoituslasku tulee kerran 

vuodessa.
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Lämmin vuokra sisältää 

Edellisten lisäksi lämmön. Useimmissa asunnoissa 

asukkaat maksavat lämmityskulut erikseen samaan 

tapaan kuin veden ja sähkön.
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Lämmityksestä

Käytetyn lämpöenergian mittaamista varten laki 

määrää vuokra-asunnon jokaiseen lämpöpatteriin 

sinetöidyn mittarin, joka luetaan kerran vuodessa. 

Lämmöstä maksetaan todellisen kulutuksen 

mukaan. Jos ikkunoista ja ovista vetää, niin niiden 

tiivistäminen jää vuokralaisen murheeksi, koska hän 

maksaa lämmityskulut.
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Ruotsissa on asuntopula

Väkiluku kasvaa noin 75 000 ihmisellä vuosittain. 

Lisäksi pakolaisten määrä on kasvanut tänä vuonna 

voimakkaasti ja se tulee pahentamaan tilannetta 

entisestään
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Kiva tietää

Ruotsin kansalaisista 16 prosenttia on syntynyt 

muualla. Maahanmuuttajista suurin osa on 

suomalaisia, noin 158 000. Seuraavaksi suurimmat 

ryhmät ovat irakilaiset 130 000, puolalaiset 82 000, 

iranilaiset 68 000, jugoslaavit 68 000 ja syyrialaiset 

68 000.
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Sääntely poistettu

vuonna 2011 astuivat voimaan uudet vuokrasäännöt, 

jotka vapauttivat vuokrat sääntelystä. Aiemmin 

vapaarahoitteisten vuokratalojen vuokrat eivät 

saaneet ylittää kunnallisten vuokrien määrää.

12.3.2016

Anne Viita

19



Sääntely toi myös ongelmia

- Pimeät vuokramarkkinat 

- Alivuokraus – ja jälleen vuokraus yleistä => saadusta 

asunnosta ei haluta luopua

- Hyville alueille vuosikymmenten jonot
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Kuinka kaukaa kannattaa matkustaa?
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Uhkakuvia maailmalta

Berliinissä on tavallista törmätä ilmiöön, jossa usein ulkomaiset pääomasijoittajat 

yrittävät tuntuvilla rahatarjouksilla saada vuokralaiset muuttamaan asunnostaan 

pois, jotta sijoittaja voisi tehdä ostotarjouksen koko asuinrakennuksesta
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Uhkakuvia maailmalta

Asuin talossa, jonka omistaja vaihtui suunnilleen puolen vuoden välein. Koko 

kerrostalo kulki kiinteistösijoittajalta toiselle, mutta kukaan ei huolehtinut talon 

kunnosta", hän kertoo.
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Tavoitat meidät:

Puhelimella:

Yleinen neuvonta maanantaisin kello 9.00 – 14.00 sekä 16.00 – 18.00. 

Muina arkipäivinä kello 9.30 – 13.00 numerosta 0600 9 1515 (1,92 

€/min + pvm)

Jäsenten neuvonta  numerosta 09 4770 360

Tietoa vuokraukseen liittyvistä asioista:

www.vuokralaiset.fi

http://www.facebook.com/Vuokralaiset
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