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VTS-Kodit

• Tampereen Vuokratalosäätiön ja Vilusen Rinne Oy:n 
markkinointinimi

• Säätiö perustettu 1970, Vilusen Rinne Oy 1968

• Säätiön säännöt: tarkoituksena on hankkia asuntoja 
mahdollisimman edullista vuokraa vastaan 
vähävaraisille, lapsiperheille ja invalideille sekä nuorille 
pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä 
asunnontarpeessa oleville henkilöille, joilla on 
vaikeuksia vuokrata tarvettaan vastaavaa asuntoa.

• Tampereen suurin vuokranantaja

• Yhteinen organisaatio, 42 henkilöä



VTS-Kodit

• Kiinteistöjä eli kustannuspaikkoja 170

• Asuntoja 8650

• Asukkaita n. 16200

• Liikevaihto 70 M€

• Tase 375 M€

• Käyttöaste 97,8 %

• Vaihtuvuus n. 1700 asuntoa vuodessa, 19,6 % 
asuntokannasta



VTS-Kodit, kiinteistöjen jakautuminen rajoitusten mukaan

• 43 kiinteistöä, 2050 asuntoa vapaita 
vuokranmäärityksessä
• 16 kiinteistöä aravan rajoituksista täysin vapautunutta

• Täysin vapaarahoitteisia 15 kiinteistöä

• 13 kiinteistöä vapaita vuokranmäärityksistä, mutta käyttö- ja 
luovutusrajoitusten alaisia

• 127 kiinteistöä, 6600 asuntoa kaikkien rajoitusten alaisia



Vuokranmääritys

• Vuokrien valvonta siirtynyt ARAlle 1.1.2014
• Ensimmäiset tarkastukset tehty erityisavustuskohteisiin
• Valvotaan omakustannusvuokraa ja sen kohtuullisuutta, varautumista 

tulevaisuuteen sekä tuloutusta omistajille
• Ei tarkkoja eurorajoja varautumisessa tulevaisuuteen

tulevat korjaukset
portaittain nousevat lainanlyhennykset
ARA tulee antamaan ohjeet

• Arava- ja vapaarahoitteiset pidettävä erillään
• Kustannuspaikka pystyttävä jakamaan pienempiin 

laskenta/tarkasteluyksiköihin
• ARAlle voitava esittää jälkilaskelmat 
• ARAn ohjeita tulossa lähiaikana säännösten tulkintaan



Käyttö- ja luovutusrajoitukset

• Käyttörajoitukset, vain asumiskäyttö tai lainan/avustuksen 
perusteena oleva käyttö

- poikkeuslupa anottava valvovalta viranomaiselta tai ARAlta
• Luovutusrajoitukset, ei voi myydä vapaasti

- luovutushinta on: tarkistetut omat varat + jäljellä 
oleva lainamäärä

- voi anoa vapautusta
• Välivuokratuissa kohteissa kiinteistön omistajan on valvottava, että 

vuokralainen noudattaa kaikkia ARAn ohjeita: kohtuullinen vuokra, 
asukasvalinta, tilojen käyttö

• Ennenaikainen lainojen poismaksu ei vapauta rajoituksista







1. Omistajaohjaus

Rakentamisen omat varat, velan ottamisen vähentäminen

Omavaraisuusasteen nostaminen, kannattava toiminta

2. Hallituksen budjetointiohjeet

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisen turvaaminen

Hyvä maksuvalmius

Parempi kannattavuus

Vakavaraisuuden parantaminen

Vuokrat 8-10 % edullisempia kuin vastaavat vapaarahoitteiset 

= kilpailukyky

Vaikeasti vuokrattavien talojen osalta helpotuksia

Käyttöasteoletus 97,9 %

Asumisaikojen pidentäminen, vaihtuvuus

Organisaation eli hallinnon kulut eivät kasva







VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET VUOKRALAISILLA

• Vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat kululajeittain

• Paljon vaikutusmahdollisuuksia

• Kulutuksen määrä: vesi, lämpö energia

• Tavanomaiset korjaukset

• Huolellinen asuminen

• Muuttokorjausten määrä pienemmäksi

• Jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia

• Kiinteistön sopimusten laajuus

• Huolto, siivous, talvikunnossapito

• Vakuutukset

• Jos tulee paljon vakuutuksen korvaustapahtumia

• -> omavastuut ja vakuutusmaksut nousevat

• Hallinto



VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET VUOKRALAISILLA

• Vähän tai ei yhtään vaikutusmahdollisuuksia

• Tontinvuokrat

• Kiinteistö- ja muut verot

• Lainojen lyhennykset ja korot

• Kiinteistön PTS-korjaukset

• Välilliset vaikutusmahdollisuudet

• Asumisviihtyvyyden lisääminen ja yhteisöllisyys

• -> vaihtuvuus vähenee

• -> käyttöaste paranee / tyhjäkäynti vähenee

• Kaikki asukkaiden teot vaikuttavat kiinteistön talouteen +/-



TAMPEREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖ
Talousarviovertailu

1.1.-31.12.2015 TALOUSARVIO TALOUSARVIO

2015 2016

Asuntoneliöt, m2 313 072 443 642

KIINTEISTÖJEN TUOTOT

VUOKRATUOTOT

  Asunnoista 56 260 000 56 147 000

 - perusparannus -184 786

  Autopaikoista 742 000 732 000

  Päiväk. , liiket. Ja varastoista 1 210 000 1 494 000

Tyhjänäolo -1 238 000 -1 195 000

56 789 214 57 178 000

KÄYTTÖKORVAUKSET 2 436 000 2 455 000

MUU TOIMINTA 645 000 650 000

3 081 000 3 105 000

OIKAISUERÄT

Luottotappiot -230 000 -270 000

Jälkiperintätuotot 70 000 60 000

-160 000 -210 000

LIIKEVAIHTO 59 710 214 60 073 000

HOITOKULUT

Palkat ja palkkiot -1 913 000 -2 069 000

Henkilösivukulut -407 000 -483 000

Hallintokulut -2 109 000 -2 730 000

Käyttö- ja huolto -2 010 000 -2 017 000

Ulkoalueiden huolto -1 384 000 -1 406 000

Siivous -1 227 000 -1 233 000

Lämmitys -6 661 000 -6 464 000

Vesi -2 398 000 -2 460 000

Sähkö -1 250 000 -1 249 000



TAMPEREEN VUOKRATALOSÄÄTIÖ
Talousarviovertailu

1.1.-31.12.2015 TALOUSARVIO TALOUSARVIO

2015 2016

Jätehuolto -981 000 -1 042 000

Vakuutukset -355 000 -391 000

Vuokrat -1 759 000 -1 811 000

Kiinteistövero -1 035 000 -1 368 000

Korjaukset -10 538 000 -11 380 000

Muuttokorjaukset -2 388 000 -2 415 000

Huoneistokorjaukset -1 717 000 -1 618 000

Yleiset tilat -757 000 -996 000

Rakenteet -2 746 000 -3 285 000

Viheralueet -1 173 000 -1 258 000

LVI-järjestelmät -1 007 000 -1 032 000

Sähkö- ja tietojärjestelmät -235 000 -243 000

Liiketilat ja varastot 0 0

Ilkivaltakorjaukset -74 000 -58 000

PTS-korjaukset -48 000 -66 000

Palo- ja vesivahinko 0 0

Muut korjaukset -393 000 -409 000

Oikaisuerät 0 0

Oman käytön alv

Oman käytön alv -55 000 -55 000

HOITOKULUT YHTEENSÄ -34 082 000 -36 158 000

HOITOKATE 25 628 214 23 915 000

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot, osinkotuotot 395 000 300 000

Korkokulut -6 485 000 -7 120 000

-6 090 000 -6 820 000

TULOS ENNEN POISTOJA 19 538 214 17 095 000

Taseinformaatio:

Lainaehtojen mukaiset lyhennykset -16 339 000 -14 300 000

TILIKAUDEN TULOS 3 199 214 2 795 000



Talous ja rahoitus, 

talouden suunnittelu vuokranmäärityksestä talousarvioon

• Hallituksen budjetointiohjeet, strategiset linjaukset

• Muutokset toimintamalleissa ja –ympäristössä, painopisteet

- muutokset käyttöasteessa, vaihtuvuudessa ja hakijamäärissä

- omistajaohjaus

• Investoinnit ja kasvu

- tehdään investointien kannattavuuslaskelmat 
- investointien vaikutus yhtiön taseeseen, esimerkiksi 
omavaraisuusasteeseen

- päätetään rahoitusmuodoista

- kilpailutetaan lainat

• Lainasalkkuanalyysi: lyhennysohjelmat, korkoriskianalyysi, ennusteet 
korkojen kehityksestä

• Taloussuunnitelma talousarviovuosi + 3 suunnitelmavuotta



Talous ja rahoitus, 
talouden suunnittelu vuokranmäärityksestä talousarvioon

• Tehdään tarpeelliset erillisbudjetit
- hallinto
- investointisuunnitelmat, korjausrahan tarve
- pääomapotit

• Talotason budjetoinnissa keskeisiä eriä on
- käyttökorvaukset ja muut vuokrat
- kiinteistöjen sopimuskanta
- lämpö, vesi ja sähkö
- korjaukset

• Talo + talo + talo = yhtiön seuraavan vuoden talousarvio
- puretaan tasattu pääoma ja hallinto omille tileilleen
- otetaan neliöperusteinen kasvu huomioon



Talous ja rahoitus,  lainasalkku

• Jos mahdollista tasata pääoma, kannattaa lainasalkkua 
tarkastella omana kokonaisuutena ja suunnitella yksittäisten 
kohteiden rahoitus osana isompaa kokonaisuutta

• Toimiva lainanhallintajärjestelmä

• Eri lainamuodot käyttäytyvät eri tavalla

- korkotukilainojen takapainotteisuus, tuo mukanaan 
rajoitukset, vuokraystävällinen

- vapaan rahan hinta – vakuudet

- vanhat vuosimaksulainat inflaatiosidonnaisia

• Lainasalkusta tehtävä analyysi. Tärkeimmät tunnusluvut: 
keskikorko, duraatio ja maturiteetti. Lyhennysohjelmat saatava 
kokonaisuutena vastaamaan kiinteistöjen taloudellista 
käyttöikää.

• Tehtävä korkoriskianalyysi. Tarvittaessa kannattaa suojata



Talous ja rahoitus, seuranta ja raportointi, jälkilaskelmat

• Kassaennusteet väh. 3 kuukautta eteenpäin

• Talousarvion toteutuminen kuukausittain

• Ennusteet alkuvuoden toteutuman perusteella

• Tilinpäätös ja rahoituslaskelmat

• Talokohtaiset yli/alijäämät. Toteutumaraportti annetaan 
toimikunnille ja seurataan talouden kumulatiivista 
kertymää taloittain

• Hallintobudjetin toteutuminen

• Vastuubudjetin toteutuminen

• Erillislaskelmia: vaihtuvuus ja vaihdon hinta

• Tarve lisätä toimintolaskentaa ja raportointia



Vuokranmäärityksen periaatteet nykyisin 1/2

• Säätiön säännöt

• Omakustannusperiaate kaikissa taloissa

• Omistajaohjauksen huomioon ottaminen

• Vuosittaiset budjetointiohjeet

• Varaudutaan tulevaisuuteen

• Turvataan maksuvalmius, kannattavuus ja parannetaan 
vakavaraisuutta

• Turvataan kilpailukyky

• Prosessien tehokkuustavoite, kulujen hillitseminen



Vuokranmäärityksen periaatteet nykyisin 2/2

HOITOVUOKRA
edelleen kiinteistökohtainen

PÄÄOMAVUOKRA
Jaettava euromäärä

Todelliset kulut
Etukäteen kerättävät varat, varautuminen tulevaisuuteen

Jakoperusteet
Kiinteistöjen keskinäinen suhde, pisteytysjärjestelmä

Alueen merkitys pisteytyksessä

HUONEISTOJEN KESKINÄINEN SUHDE
Tasokorotusvuokrat, isot – pienet asunnot
Remonttien vaikutus vuokraan 



MUUTOKSET HINNOISSA JA TAKSOISSA VUODELLE 2016

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



MUUTOKSET HINNOISSA JA TAKSOISSA VUODELLE 2016
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



PÄÄOMAKULUT

Pääoma lasketaan erikseen arava- ja vapaarahoitteisille taloille

Pääomana jaetaan

• Korot

• Lyhennykset

• Tontinvuokrat

• Kiinteistövero

• Kiinteistövakuutukset

• Asuintalovaraus = varaus tulevia menoja varten 

• korjausrahaston osuus

• maksuvalmiuden turvaaminen

• muu, harkinnanvarainen

Pääoman jakamisen pisteytykseen ei muutoksia v. 2015

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

varustelutaso 10 %



RAHOITUSERÄT TALOUSARVIOSSA

• 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



Omakustannusperiaate

Monta määritelmää ja näkökulmaa
• Taloussanakirjan mukaan omakustannusperiaatteella tarkoitetaan 

hyödykkeiden ja palvelusten käyttöön antamista niiden 
tuotantokustannuksia vastaavaan hintaan. Puhekielessä 
omakustannushinta ymmärretään hinnaksi, johon ei ole sisällytetty 
voittoa ja sen takia hinnan uskotaan olevan markkinahintaa 
halvempi. 

• Vuokrina ja käyttökorvauksina ei peritä enempää kuin kiinteistö 
tarvitsee

• Ajallinen ulottuvuus: ei talousarviokausi, vaan kiinteistön elinkaari. 
Voidaan varautua tulevia menoja varten

• Tiukka tulkinta: koskee yritystasoa ja edellyttää, että tulosta ei jaeta 
yhtiön ulkopuolelle



Vuokranmääritys omakustannusperiaatteen mukaisena

• ARA suosittelee pääoman tasausta

• Hoitokulut kohdekohtaisia

• Varautuminen tuleviin menoihin:

- tulevat korjaukset

- tulevat lainanhoitokulut

• Jälkilaskelmat kohdekohtaisia

• Ei ylärajaa korotukselle, todellinen tarve ratkaisee. Hyvä 
vuokraustapa asettaa rajoituksia, kohtuullisuus

• Vuokrasopimuksen korotusklausuuli

• VTS-kodit noudattaa samaa periaatetta myös 
vapaarahoitteisissa



RAHOITUSERÄT

• Ennakkosäästö korjauksiin, varautumista tulevaisuuteen, kulu

• Edellisten vuosien töiden rahoitus, kulu. Siirtymävaihe

• Myöhemmin rahoitettava osuus budjettivuoden kuluista, tuotto. 

Ei enää vuoden 2015 vuokrissa. Korotuksen leikkaaminen 

ylijäämähyvityksen kautta

• Hyvitetään talon ylijäämästä, tuotto, korotuksen leikkuri

• Peritään talon alijäämää, kulu



KIITOS MIELENKIINNOSTA!


