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Visio

Parasta asumista
elämän eri vaiheisiin.

Arvot

Asiakaskeskeisyys,
vastuullisuus ja
oikeudenmukaisuus.

Missio

Hyvä koti kaikille.
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ASUNTOSÄÄTIÖ SR -KONSERNI
VUONNA 2019

31

17 426

941

16 485

paikkakuntaa

vuokra-asuntoa

asuntoa

asumisoikeusasuntoa

ASUNTOSÄÄTIÖN
TAVOITTEET JA TOTEUTUMA
VUONNA 2019
Käyttöaste
Tavoite
Toteutuma

98 %
98,02 %

Vaihtuvuus
Tavoite
Toteutuma

> 17 %
16 %

Asiakastyytyväisyys, NPS
Tavoite
Toteutuma

20
18,2

Henkilöstötyytyväisyys
Tavoite

3,8

Toteutuma

3,8

VAETS
Tavoite
Toteutuma

–0,9 %
–0,88 %
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Toiminnan tarkoitus
SÄÄTIÖN NIMI on Asuntosäätiö sr
ja sen kotipaikka Espoon kaupunki.
Vuosi 2019 oli Asuntosäätiön 68.
toimintavuosi.
Säätiön tarkoituksena on työskennellä asuntopulan voittamiseksi ja yleisen asumistason kohottamiseksi, kehit
tää sosiaalista asuntorakennustoimin
taa sekä pyrkiä luomaan yhtenäisiä
nykyaikaisesti asemakaavoitettuja
puisto- ja puutarhavaltaisia asuntoalu
eita, jotka on alun alkaen suunniteltu
asunnon tarvitsijain etuja ja erityisesti
lasten ja nuorison huollon asettamia
vaatimuksia silmälläpitäen. Asuntosäätiö sr -konsernin kaikki toiminta on säätiön tarkoituksen toteuttamista.
Säätiön tarkoituksena ei ole välit
tömän voiton tai taloudellisen edun
tavoittaminen.

Toteutettavia toimenpiteitä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja
luodakseen edellytykset alueiden
rakentamiselle säätiö voi:
 Hankkia itselleen tarpeellisia maa-		
alueita.
 Ryhtyä hankkimillaan alueilla tai 		
muiden omistamilla alueilla yksin tai
yhteistyössä muiden kanssa toimen-	
piteisiin asianmukaisen kaavan tai
rakennussuunnitelman tai niihin 		
välttämättömien muutosten aikaansaamiseksi.
 Harjoittaa alueiden rakentamiseen
liittyvää suunnittelua ja konsultointia sekä kiinteistöjen kehittämis-
toimintaa.
 Valvoa ja johtaa alueiden rakenta-		
mista.

Ryhtyä itse kaikkiin sellaisiin toimen	 piteisiin, jotka edistävät alueiden
rakentumista, kuten rakentaa tai 		
rakennuttaa itselle tai muille asuntoja, huoneistoja, asuinkiinteistöihin
liittyviä yhteistiloja, liiketiloja sekä 		
muita vastaavia tiloja.
 Rakentaa, rakennuttaa ja kehittää 		
erityyppisiä alueiden tarpeita palvelevia toimintoja ja rakennuksia,
katuja, teitä sekä viemäri- ja johto-		
verkostoja jne.
 Omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia, rakennuksia, asuntoja ja toimitiloja.
 Harjoittaa kiinteistöhuolto- ja isän-		
nöintitoimintaa.
 Harjoittaa asuntojen, osakkeiden, 		
osuuksien ja kiinteistöjen ja maaalueiden osto-, myynti-, välitys- ja 		
muuta luovutustoimintaa sekä vuokraustoimintaa.
 Antaa lainoja, takauksia sekä muuta
rahoitusta sekä tuottaa tarkoituksen
toteuttamiseen liittyviä talous-, hallinto- ja rahoituspalveluja.
 Ostaa, tuottaa ja myydä asumiseen
sekä kiinteistöihin liittyviä palveluita.
 Suorittaa asuntopolitiikkaan ja suunnitteluun liittyvää kehittämis-, tutkimus-, markkinointi-, tiedottamis- ja
julkaisutoimintaa.
 Rakentaa ja ylläpitää yhteistyöverkostoja.
 Edistää säätiön tarkoitukseen liitty-		
vää julkista keskustelua sekä vaikut-
taa alan lainsäädäntötyöhön sekä 		
toteuttaa tarkoitustaan muilla laillisilla tavoilla.


Säätiön tarkoituksena
ei ole välittömän
voiton tai taloudellisen
edun tavoittelu.
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Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan
välittömästi omassa toiminnassaan ja
omistamiensa yhtiöiden kautta.
Säätiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa lain sallimalla tavalla. Toimintansa
rahoittamiseksi säätiö voi harjoittaa
tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti
liittyvää rakennuttamis-, rakennus-,
kiinteistöhuolto-, isännöinti-, konsultointi-, suunnittelu- ja kehittämistoimintaa sekä myydä maa-alueita, asuntoja sekä muita huoneistoja.

Uusia asuntoja ja
aluekehityshankkeita
Tarkoituksensa mukaisesti Asuntosäätiö oli vuoden 2019 aikana mukana
useissa eri kaavakehityshankkeissa
kaavoittamassa monipuolisia ja toimi
via uusia kaupunginosia Espoon Suurpellon pohjoisosassa ja Säterinmetsässä. Vantaan Kivistön, Helsingin
Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan
sekä Hyvinkään ja Järvenpään hankkeissa olimme mukana kehittämässä
uutta hyvää kaupunkiympäristöä.
Asuntosäätiön tarkoitusta toteute
taan mm. tarjoamalla Asuntosäätiö sr
-konsernin omistuksessa olevia noin
17 500 vuokra- ja asumisoikeusasuntoja kodeiksi asunnontarvitsijoille.
Lisäksi tarkoituksensa toteuttamiseksi
Säätiötuottaa vuosittain mahdollisuuksiensa mukaan lisää uusia asuntoja
eri rahoitusmuodoilla.

Asuntosäätiöllä on 17 426
asuntoa. Helsingin Karavaani
kujan asumisoikeustalossa
asuva Ritva Puttonen kertoi
Kotimaisema-lehden haastat
telussa olevansa tyytyväi
nen asuntonsa lisäksi talon
varustetasoon ja sijaintiin.
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Toimitusjohtajan katsaus
Asiakaspalvelun kehittämistä,
uusia kohtuuhintaisia asuntoja
ja ympäristötekoja
ASUNTOSÄÄTIÖ-konsernin toiminnan
vuodelta 2019 voi hyvin kiteyttää otsikon mukaan. Kun listasimme tärkeimpiä
tapahtumia, nuo kolme asiaa nousivat
vahvasti esiin. Niin p
 itikin nousta. Ne
ovat juuri sitä toimintaa, johon olemme
suunnitelmallisesti panostaneet.
Asiakaspalvelun kehittäminen on
yhä tärkeämpi kilpailutekijä markki
noilla. Asuminen ei ole enää pitkään
aikaan ollut pelkkien seinien tarjoa
mista, vaan asukkaat haluavat asumi
seltaan enemmän. Ehkä palvelun tar
vetta voisi parhaiten kuvata sanalla
helppous. Esimerkiksi asumisoikeusasuntoon hakeutuu yhä useammin
omakotitalosta luopuva asukas, joka
haluaa päästä eroon kiinteistön kun
nossapidon ja huollon velvollisuuksista.
Elämäntapojen muutos näkyy tässäkin.
Ihmiset haluavat yhä enemmän muun
muassa matkustella tai käyttää aikaansa
muihin vapaa-ajan harrasteisiin.

Asumisen hinta vaikuttaa
valintoihin
Asukkaiden motiivina on usein myös
vapauttaa asuntoon sidottuja pääomia omaan käyttöön. Toisaalta ilmiös
sä näkyy myös asuntomarkkinoiden
polarisoituminen. Jos muualta Suomesta haluaa muuttaa pääkaupunkiseudulle, omistusasunnon myynnillä ei
saa ostettua riittävästi tilaa. Silloin asoasunto on hyvä vaihtoehto, jossa myös
sijoitettu oma pääoma on turvassa.
Kallis asuminen kasvukeskuksissa
näkyy myös nuorten asuntoratkai
suissa. Yhä harvempi nuori haluaa
ostaa tai kykenee ostamaan ensiasunnon. Vuokra- ja asumisoikeusasumi
sesta on tullut siitäkin syystä yhä
suositumpaa. Rahaa halutaan käyttää
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muuhunkin kuin asumiseen.
ARAn markkinakatsauksessa todettiin, että vapaarahoitteiset vuokraasunnot ovat nekin todella kalliita
asumisen vaihtoehtoja ja vaativat yhä
useammin asumistuen hakemista.
Helsingissä hintaero asoasuntoihin
on jo 46 prosenttia. Tilastokeskuksen vuokratilastojen mukaan hintaero
ARA-vuokra-asuntoihin on jopa kym
menen euroa neliöltä.
Ei ihme, että ARA-vuokra- ja asumisoikeusasunnot ovat haluttuja koteja.
Ihmiset osaavat arvostaa kohtuuhintai
suutta ja haluavat pitää kiinni turvallisista asunnoistaan.

Asukkaiden odotuksiin
vastattava
Voisi kuvitella, että tällaisessa mark
kinatilanteessa palvelun kehittäminen
ei ole kaikkein tärkeintä, mutta asia ei
suinkaan ole niin. Asuntosäätiön asunnot ovat pääosiin 90-luvulla valmistu
nutta asumisoikeusasuntokantaa.
Asukkaat odottavat tänä päivänä, että
asunnot ovat nykyaikaisia, laadukkaita
ja viihtyisiä.
Asokodeissa käynnistettiin vuoden
2020 alussa mittava, kymmenen vuotta
kestävä viihtyvyysremonttihanke.
Remontti tehdään jatkossa kaikkiin 30
vuoden ikää lähestyviin taloihin. Asunnot uusitaan tämän päivän laatutasolle.
Hanketta valmistelimme huolella
koko toimintavuoden ajan. Remonttien
sisältöä työstettiin helsinkiläisessä
pilottikohteessa yhdessä asukkaiden
kanssa. Yhteistyökumppaneiden
kanssa puolestaan kehitettiin joustavaa toteutusta siten, että asumisaikainen häiriö olisi asukkaalle mahdolli
simman lyhyt.

Viihtyvyysremontin toteutuksessa
erittäin tärkeäksi tekijäksi nousi asukkaita kunnioittava palveluasenne. Tekijöiltä vaaditaan ymmärrystä siitä, että
he operoivat asukkaan kodissa, jossa
myös asutaan remontin aikana.
Saimmekin pilottikohteen asukkailta
kiitosta siitä, että asukkaat kohdattiin
oikealla asenteella. Viihtyvyysremont
tien toteutuksen tavoitteena ja toisaalta myös haasteena onkin saada
samanlainen asukkaat huomioiva
asenne kaikille tekijöille.
Yhä enemmän asukkaat odottavat
meiltä myös sähköisten palveluiden
kehittämistä. Siksi uudistimme sekä
palvelukeskustoiminnon että asukkaiden viestintä- ja asiointipalvelun Kotikulman. Sähköiset palvelut pitää olla
tänä päivänä ajan tasalla.

Uudistuotanto hyvässä
vauhdissa
Asuntosäätiön perustoiminta, uudis
tuotanto oli sekin viime vuonna
hyvässä vauhdissa. Meille valmistui
vuoden aikana 232 asumisoikeusasuntoa. Kaikki kohteet olivat sijainniltaan
erinomaisia, hyvien liikenneyhteyksien
ja palveluiden äärellä.
Itselleni mieleenpainuvimmat tapah
tumat uudistuotannon osalta olivat
vuoden alussa ja lopussa. Tammi
kuussa käynnistyi Asuntosäätiön
ensimmäisen puukerrostalon rakenta
minen juurillemme Tapiolaan. Vuokratalon valmistumista oli mielenkiintoista
seurata ja tutustua puurakentamisen
prosessiin. Tammikuussa 2020 valmistunut kohde täydentää upeasti perinteisen Tapiolan viihtyisää miljöötä.
Loppuvuonna käynnistyi viimeinenhankkeemme Tuusulan Klaavon-

"Asuminen ei ole
enää pitkään
aikaan ollut
pelkkien seinien
tarjoamista,
vaan asukkaat
haluavat
asumiseltaan
enemmän."

kallion alueelle. Olemme kehittäneet
aluetta yhteistyössä Tuusulan kunnan
kanssa jo vuodesta 2000 lähtien rakennuttaen sinne kahdeksan vuokrataloa
ja neljä asumisoikeustaloa. Klaavonkallio on tuorein esimerkki siitä, kuinka
sitoutuneesti ja pitkäjänteisesti Asunto
säätiössä asumisen ja asuinalueiden
kehittämiseen suhtaudutaan. Aluekehittäminen on kytkeytynyt vahvasti
Asuntosäätiön toimintaan aina Tapiolasta lähtien.
Meillä on omistuksessamme tällä
hetkellä 941 vuokra-asuntoa ja 16 485
asumisoikeusasuntoa. Yhteensä asuinneliöllä mitattuna omistamme noin
miljoona neliötä. Olemme Suomen
neljänneksi suurin asuntojen omistaja.
Näin mittavan asuntokannan avulla
pystymme tekemään myös merkittä
viä ympäristötekoja. Vuonna 2019
saimme jälleen uutisoida monenlai-

sista hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimista. Hyöty toiminnastamme
tulee suoraan asukkaille, sillä saavutetut säästöt menevät omakustannus
periaatteen mukaan suoraan vuokriin
ja vastikkeisiin.
Sen lisäksi ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseen tähtäävä toimintamme
on koko yhteiskunnan kannalta merkit
tävää. Kerroimme asukkaillemme
vuosi sitten Kotimaisema-lehdessä,
että he tekevät ilmastoteon pelkästään
asumalla asunnossamme. Tuohon
artikkeliin oli kirjattu 24 ilmastotoi
menpidettä. Sen jälkeen niitä on tullut
vielä lisää.
Vuosi 2019 oli meille myös valmis
tautumista konsernin toimintojen
muuttamiseen saman katon alle Tapio
laan. Osallistimme alusta lähtien hen
kilöstön mukaan muutosprosessiin,
jonka tavoitteena on erityisesti uudis-

taa työn tekemisen kulttuuria ajasta ja
paikasta riippumattomaksi. Muutoksessa on otettu huomioon niin työnteki
jöiden tarpeet ja vaatimukset, jouhevan
asiakaspalvelun edellytykset kuin myös
yrityksen edellytykset toimia kilpailukykyisesti. Fyysinen muutto uudistettuihin
tiloihin tapahtuu kesällä 2020.
Haluan kiittää tässä yhteydessä
henkilöstömme lisäksi kaikkia yhteis
työkumppaneitamme, jotka ovat olleet
vaikuttamassa toimintaamme ja onnistumisiimme vuoden 2019 aikana. Kaikkia on tarvittu siihen, että olemme jälleen pystyneet kehittämään asumista
asukkaiden eduksi. Siihen pyrimme kaikessa toiminnassamme perustajiemme
linjaaman tavoitteen mukaan.
Esa Kankainen
Toimitusjohtaja
Asuntosäätiö
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Vuoden 2019
tärkeimmät tapahtumat

Tammikuu

Maaliskuu

TUULINIITTY 3:EEN, Tapiolan metroaseman ja keskustan palveluiden kupeeseen
nousevan vuokratalon, Asuntosäätiön
ja Espoon ensimmäisen puukerros
talon rakentaminen alkoi. Arkkitehti
Jukka Turtiaisen suunnittelemassa
talossa on viitteitä 1950- ja 1960-lukujen tapiolalaisiin kerrostaloihin.

2.1.

Helmikuu
HELSINGIN kaupunki varasi
Länsisataman Jätkäsaaren
niin kutsutun Palvelukorttelin tontin YIT:n, Asuntosäätiön,
A-Kruunu Oy:n, NAL AsunnotOy:n
sekä Saraco D&M Oy:n muodostamalle konsortiolle.

26.2.

SOMPASAARENLAITURI
10:een rakennettavan
Hitas-hankkeen, Asunto Oy
Helsingin Länsiviitan 40 asuntoa arvottiin. Sähköisesti arvontaohjelmalla
toteutettua arvontaa valvoi kaupungin
edustaja. Hakijoita kohteeseen oli 528.

27.2.

Asokotien lähes 700
leikkipaikkaa siir
tyi keväällä tehdyn
sopimuksen mukaan
Lappsetin elinkaaripalveluiden piiriin.
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ASOKOTIEN kohteiden
vedenkulutustiedot julkistettiin. Kohteissa tarkastetaan vesikalusteet seitsemän vuoden
välein. Käyttöveden kulutus on laskenut 24 % vuosina 2010–2018.

25.3.

ASUNTOSÄÄTIÖN kiinteistökannan energiankulutustiedot vuodelta 2018 julkistettiin. Kulutus laski 2,3 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Säästöt siirtyivät
suoraan asukkaiden maksamiin vuokriin ja vastikkeisiin omakustannusperiaatteen mukaan.

26.3.

ASOKODIT allekirjoitti For
tumin kanssa ns. EkoPlus-
sopimuksen, jonka myötä
yhtiön Espoon, Kirkkonummen, Järvenpään, Tuusulan taloissa kaukolämpö
tuotetaan uusiutuvan energian avulla.
Sopimuskoskee yhteensä 157 Aso
kotien kohdetta eikä se nostanut lämmityskustannuksia.

23.3.

Vuoden 2018 Isännöintiteko
-palkinnon voittaneesta
Asoliiteristä alueen asukkaat
voivat Helsingin Vuosaaressa
vuokrata erilaisia kodin
tarvikkeita, sähkötyöväli
neitä ja puhdistuslaitteita.

Kesäkuu
VANTAAN Kivistössä, Keltasafiirinpolku 5:ssä käynnistettiin pitkällä korkotuella
rakennutettava 90 asunnon vuokra
talokohde.

30.6.

Huhtikuu
ASOKOTIEN lähes 700
leikkipaikkaa siirtyi Lappsetin kanssa solmitun sopimuksen myötä elinkaaripalveluiden
piiriin. Yhteistyö kattaa uusien leikkipaikkavälineiden asennukset, määräaikaistarkastukset, huoltotoimet, varaosat ja myös kierrätyksen.

1.4.

ASUNTOSÄÄTIÖN teettämä
16.4.
asukastyytyväisyystutkimus
julkistettiin. Jopa 91 % asu
misoikeusasukkaista ja 90 % vuokra
asukkaista arvioi nykyistä asuntoaan
melko tai erittäin hyvin onnistuneeksi
asunnon kodilta tuntumisen, elämäntilanteeseen sopivuuden sekä riskittömyyden näkökulmista.

ASUNTOSÄÄTIÖ-konserni
osallistui marras-huhtikuun
aikana Aviapolis Liikenne
labra -hankkeeseen, jossa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa etsittiin
tulevaisuuden liikkumisen palveluita.
Asuntosäätiö-konsernilla on Avia
poliksen suuralueella noin 2000 asuntoa. 29.4. pidettiin tilaisuus, jossa hankkeesta kerrottiin alueen asukkaille.

29.4.

Toukokuu
ASOKOTIEN yhteistyössä
24.5.
CoReorient Oy:n kanssa
asukkailleen kierto- ja jaka
mistaloutta tukevia palveluita tarjoava Asoliiteri siirtyi alkuvuodesta Vuo
saaren keskustaan ja avasi ovensa
kaikille. Toukokuussa Asoliiteri osallistui kevättempaukseen yhdessä Vuo
talon kanssa.

Heinäkuu
UUDISTUNUT Asuntosäätiökonsernin asukkaita palveleva Palvelukeskus otettiin
käyttöön. Asuntojen korjaustoiminnotnopeutuivat ja käynnit asunnoissa
vähenivät. Soittojen vastausaika lyheni
ja asukkaille tuli mahdollisuus jättää
takaisinsoittopyyntö.

23.7.

Elokuu
LAHDEN Hennalan Wolter
Ramsayn katu 9:ään valmistui asumisoikeustalo, jonka
asunnoista kaikkein kysytympiä olivat
saunalliset kolmiot. Taloon valmistui
45 asuntoa. Keskimääräinen käyttövastike on 11,60 €/jm²/kk.

30.8.
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Syyskuu
SYYSKUUSSA käynnistyi
Asokotien viihtyvyysremonttien pilottihanke helsinkiläisessä Hilparipolku 3:ssa. Viihtyvyysremontit noin 30-vuotiaissa kohteissa
käynnistetään vuonna 2020. Remontteja tullaan tekemään vuosittain noin
50 kohteessa.

1.9.

VANTAALLE Leineläntie
26.9.
15:sta valmistui asumis
oikeuskohde Leinelän
juna-aseman läheisyyteen. Taloon
muuttaneista asukkaista monet olivat
vaihtaneet omistusasumisen asoasu
miseen. Talossa on asuntoja 43 kpl.
Keskimääräinen käyttövastike on
14,20 €/jm2/kk.

Lokakuu
ASOKOTIEN valtakunnalli
nen asukkaiden yhteis
toimintaelin Asofoorumi
kokoontui Helsingissä. Asukkaiden
julkilausumassa otettiin kantaa asumisoikeuslain uudistamiseen ja
asukasvaikuttamiseen.

1.10.

ASUNTOSÄÄTIÖ uudisti
rakennuttamisen ja kiinteistönpidon toiminnot. Rakennuttamisyksikköön keskitettiin uudistuotanto ja peruskorjaustoiminnot.
Kiinteistöyksikkö muutettiin asiakkuusyksiköksi. Molemmat muutokset
pohjautuivat asiakkuusstrategiaan.

2.10.

ASOKODIT uutisoi yhteistyöstään pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa vanhojen kodinkoneiden
kierrättämiseksi viihtyvyysremonttihankkeissa. Myös muualla maassa
etsitään vastaavanlaisia yhteistyö
mahdollisuuksia.

10.10.

Marraskuu
ASOKOTIEN viestintä- ja
asiointikanava Kotikulma
uudistui. Kotikulmaan on
koottu asumisen kannalta tärkeät toiminnot ja palvelu toimii nyt myös älypuhelimessa.

26.11.

RAKENNUSLIIKE TNRak Oy:n kanssa
allekirjoitettiin urakkasopimus Tuu
sulan Tuuliviirinkuja 7 ja 9:ään raken
nutettavasta 42 asunnon asumis
oikeustalosta. Kohde on viimeinen
Asuntosäätiön ja Tuusulan kunnan
vuonna 2000 käynnistämän Klaavonkallion aluekehittämishankkeesta.
Alueelle on yhteistyön ansiosta toteutettu kahdeksan vuokra-asunto- ja
neljä asumisoikeuskohdetta.

Viihtyvyysremonteissa
uusitaan muun muassa
keittiöiden työtasot.
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Vantaan Malminiityntielle valmistui
marraskuussa 48 asunnon asumis
oikeustalo. Uudet asukkaat arvos
tivat erityisesti toimivia huonetila
ratkaisuja ja asuntojen valoisuutta.
Taubenkuja 4, Kruuunuvuorenranta,
Helsinki.

VANTAALLE Malminiityntie
26:een valmistunut asumisoikeustalo antaa asukkailleen upeat puitteet asumiseen hyvien
kulkuyhteyksien varrella, lähellä peruspalveluita ja ulkoilumahdollisuuksia.
Asukkaat ovat kiitelleet asuntojen
pohjaratkaisuja toimiviksi. Talossa
on asuntoja 48 kpl. Keskimääräinen
käyttövastike on 14,70 €/jm2/kk.

28.11.

HYVINKÄÄLLE Astreankatu 25:een valmistuneen
asumisoikeustalon asukkaat
arvostavat kaupungin keskustan läheisyyttä ja edullista vastiketasoa. Talossa
on asuntoja 40 kpl. Keskimääräinen
käyttövastike on 12,40 €/jm2/kk.

29.11.

Joulukuu
ESPOON Suurpeltoon, Hent
taan Puistokatu 18:sta käynnistettiin lyhyellä korkotuella
rakennutettava 61 asunnon vuokratalo
sekä 34 asunnon asumisoikeustalo.

1.12.

ASOKOTIEN, Espoon Asunnot Oy:n ja Hoas:n yhteinen
Paremman korjausrakenta
misen –pilottihanke valmistui. Asokodit
löysi hankkeen myötä viihtyvyys
remontteihin toimivia ratkaisuja asukkaiden asumishaitan vähentämiseksi
ja kiinteistöjen elinkaaren kokonaiskustannusten laskemiseksi. Hankkeen
rahoitus saatiin Business Finlandilta.

12.12.

MERELLISEEN Helsingin
Kruunuvuorenrantaan, Taubenkuja 4:ään valmistui kolmen rakennuksen arkkitehtonisesti
näyttävä asumisoikeuskohde. Talossa
on asuntoja 56. Keskimääräinen käyttövastike on 15,95 €/jm2/kk.

18.12.

Valotaiteilija Jari Vuorinen
suunnitteli Taubenkuja 4:ään
valotaideteoksen, jonka
tavoitteena on tuoda väriä
asukkaiden arkeen.
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Uusien kohteiden
rakennuttamisessa
tärkeää on kohteiden
monipuolisuus niin
hallintomuodoltaan
kuin asuntojakaumaltaan.
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232

Hallituksen
toimintakertomus

229

Rakennuttaminen

UUDISKOHTEET
VUONNA 2019

asuntoa valmistui
Helsinkiin, Vantaalle,
Hyvinkäälle ja Lahteen.

asuntoa rakenteille
Helsinkiin, Espooseen,
Vantaalle ja Tuusulaan.

390

asuntoa rakenteilla
vuoden 2019 lopussa.

TOIMINTAVUONNA yhdistettiin
Asuntosäätiön ja Asokotien uudistuotannon ja peruskorjaamisen rakennut
tamistoiminnot rakennuttamisyksik
köön. Tavoitteena on tehostaa ja
yhtenäistää rakennuttamisprosesseja
konsernin koko asuntokannassa.

Uusia asuntoja valmistui 232
Vuonna 2019 valmistui viisi asumis
oikeuskohdetta, joissa oli asuntoja
yhteensä 232 kappaletta. Kohteista
kaksi sijaitsi Vantaalla, yksi Helsingissä,
Hyvinkäällä ja Lahdessa.
Toimintavuoden aikana aloitettiin
neljän uudiskohteen rakentaminen,
asuntoja näissä hankkeissa on 229 kappaletta. Hankkeet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tuusulassa.

Viihtyvyysremontteja
pilotointiin
Asokotien asuntokannassa tullaan
toteuttamaan ns. viihtyvyysremontteja noin 50 kohteessa vuosittain.
Remonttien toteutukseen haettiin toi
mintamuotoja pilotoimalla hanketta
syksyllä helsinkiläisessä Hilparipolku
3:n kohteessa.
Viihtyvyysremonteissa uusitaan
keittiöt, märkätilat, lattiat, väliovet ja
kiintokalusteet sekä korjaustarpeen
mukaan kiinteistön muita tiloja tai
rakenteita. Kohteeseen toteutetaan
viihtyvyysremontti ennen kuin se täyttää 30 vuotta.

Aktiivista tontinhankintaa
Vuoden 2019 lopussa rakenteilla oli
390 asuntoa. Hyvä tonttivaranto on
edellytys tavoitteiden mukaiselle monipuoliselle tuotannolle.
Pääosa uusista tonteistamme tulee
joko erityyppisten tontinluovutus-

kilpailujen kautta tai kaupunkien suoraan luovuttamina. Tontinhaku erityisesti kumppanuuksien kautta on ollut
aktiivista.
Olemme osallistuneet vuoden 2019
aikana Tampereen yleiselle tonttihaku
kierrokselle. Tulokset näistä hauista
selviävät vasta vuoden 2020 aikana.

Aluekehitystoimintaa
jatkettiin
Siuntion kunta ja Asuntosäätiö jatkoivat Pickalan alueen aiesopimuksen
mukaista kehittämistyötä. Yhteistyön
tavoitteena on jalostaa asemanseudulle uusia asumisen vaihtoehtoja
vanhan pientalorakentamisen sijaan.
Asiasta käydään neuvotteluja Asumi
sen kehittämis- ja rahoituskeskus 
ARAn kanssa.
Asemakaavoituksen ja kaavoituksen kumppanuushankkeiden työstämistä eri alueilla on jatkettu Espoossa
Suurpellon pohjoisosassa, Kivenlahden
tulevan metroaseman alueella, Säterinkalliossa, Espoonlahden Maininkipuistossa ja Finnoon pohjoisosassa, sekä
Helsingissä Vuosaaren Kurkimoisiossa.
Tuusulan Klaavonkallion vuonna
2000 käynnistyneen aluerakennuttamishankkeen viimeinen tontti ostettiin
13.12.2019 ja asumisoikeuskohteen
rakennuttaminen käynnistettiin.

Viihtyvyys
remontteja tullaan
toteuttamaan noin
50 kohteessa
vuosittain.
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Kiinteistöliiketoiminta
KONSERNIN omistuksessa oli toiminta
vuoden päättyessä 17 426 asuntoa
31 paikkakunnalla. Asunnoista 16 485
oli asumisoikeusasuntoja ja 941 eri
rahoitusmalleilla toteutettuja
vuokra-asuntoja.

misen tavoitetta tuettiin huoneistojen
sisäpuolisilla remonteilla, muuttokorjauksilla sekä kannustamalla asukkaita
Staileri-pakettien käyttämiseen.

Kiinteistöyksiköstä
asiakkuusyksikkö

Vuonna 2019 aikana pilotoitiin Aso
kotien uudistettua kiinteistöhoitosopi
musta 81 kiinteistössä pääkaupunki
seudulla. Uudella sopimuksella ja
hankintamallilla mahdollistetaan palveluverkoston tehokas hyödyntäminen,
mikä nopeuttaa toimintaa ja vapauttaa
huoltoyhtiön aikaa asukkaille näkyvien
perustehtävien suorittamiseen. Vikojen
korjaaminen nopeutuu ja käynnit asunnossa vähenevät ”kerralla kuntoon”
ajattelulla. Uusi sopimusmalli otetaan
käyttöön asteittain koko asuntokannassa vuoteen 2021 mennessä.
Isännöitsijöiden käyttöön ollaan
myös ottamassa uutta kiinteistönhoidon valvontatyökalua, joka mahdollistaa eri toimijoiden vertailun ja tekee
kiinteistönhoidon valvonnasta järjestelmällisempää.
Toimintavuoden aikana kilpailutettiin myös pääkaupunkiseudun viherhoidon kumppanit. Toimintamalli laajennetaan muualle Suomeen saatujen
kokemusten perusteella 2021.

Vuoden 2019 aikana Asokotien kiin
teistöyksikkö muutettiin asiakkuusyksiköksi sekä lisättiin yksikön resurs
seja kiinteistöjen ylläpidon ja asukas
hallinnon kehittämiseksi. Helsingin,
Espoon ja Vantaan isännöinti siirrettiin
kokonaan Asokotien asiakkuusyksikön hoitoon.
Kiinteistöjen peruskorjaustoiminnot
siirrettiin rakennuttamisyksikköön ja
asiakkuusyksikön tehtäväksi jäivät kiinteistöjen ylläpitokorjaukset. Muutosten
tavoitteena on tuottaa entistä parempaa asiakaskokemusta ja tehostaa kiinteistöjen ennakoivaa ylläpitoa.

Korjaustoimet suunnitelmien
mukaan
Toimintavuonna kehitettiin pitkäntäh
täimen korjaussuunnitelman PTS:n
uutta toimintamallia, jolla varmiste
taan viihtyvyysremonttien oikea sisältö
sekä muiden korjausten oikea-aikainen
toteuttaminen.
Ylläpitokorjauksista suurin osa kohdistui yksittäisiin asuntoihin muuttojen
yhteydessä ja asumisaikana. Muiden
huoltokorjausluonteisten ylläpitokor
jausten lisäksi toteutettiin suunniteltuja PTS-korjauksia.
Toimintavuoden aikana jatkettiin
vuokra-asuntopuolella pitkäaikaisen
asumisen palkitsemista erilaisilla asumistasoa korottavilla ratkaisuilla.
Asumisoikeuspuolella käyttöasteen
saavuttamisen ja pidempiaikaisen asu-
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Kiinteistöhuoltoon uusi
toimintamalli

Energiansäästötavoitteet
saavutettiin
Asuntosäätiö-konserni kuuluu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen
(VAETS). Sopimuksen tavoitteena on
vähentää energiankäyttöä sopimuskautena vähintään 7,5 prosenttia ja
sopimuskausi jatkuu vuoteen 2025.
Vuosittaisena tavoitteena on vähentää energiankulutusta 0,9 %. Vuoden
2019 aikana Asuntosäätiö onnistui
vähentämään kulutustaan 0,88 %. 

Lorem ipsum uusi kohde
kuvateksti tähän Vantaalle
rakennettiin vuonna 2019.

KUNNOSSAPIDON
KUSTANNUSTEN
JAKAUTUMINEN 2019
Ylläpitokorjaukset

25,8 MEUR
Peruskorjaukset

12,6 MEUR
ASUNTOJEN
ALUEELLINEN
JAKAUTUMINEN 2019
8,7 %

19,8 %

22,4 %
20,7 %
12,5 %
15,7 %

Helsinki 3 458 kpl
Espoo 3 625 kpl
Vantaa 2 744 kpl
kehyskunnat 2 196
muut aluekeskukset 3 908 kpl
muut kaupungit 1 519 kpl
Yhteensä 17 450 asuntoa
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Myynti, markkinointi ja viestintä
VUODEN 2019 aikana asumisen
kustannukset nousivat jälleen vapaa
rahoitteisilla asuntomarkkinoilla.
Tilastokeskuksen vuokratilastojen
mukaan vapaarahoitteisten vuokraasuntojen vuokrat olivat 10 euroa
neliöltä kalliimpia kuin ARA-asunnoissa. ARAn markkinakatsauksen
mukaan vapaarahoitteiset vuokrat ovat
Helsingissä jopa 46 % kalliimmat kuin
asumisoikeusasuntojen vastikkeet.

Tunnusluvut hyvällä tasolla
Asuntosäätiön tarjoamat, omakustannusperiaatteella määritellyt vuokrat ja
vastikkeet näyttäytyivät tässä markki-

natilanteessa todella kohtuuhintaisilta.
Asuntojen kysyntä pysyi vuoden
2019 aikana hyvällä tasolla. Konsernin
keskimääräinen käyttöaste oli vuoden
lopulla 98,02 % ja vaihtuvuus 16 %.
Sekä käyttöaste- että vaihtuvuusluvut
paranivat edellisvuodesta.

Toimintamalleja
yhtenäistettiin
Oman organisaation myynnissä ovat
pääkaupunkiseudun asumisoikeusasunnot, kaikki vuokrattavat vuokraasunnot sekä myytävät omistusasun
not. Muiden kaupunkien myyntipalvelu hoidetaan eri palveluntuottajien

Sosiaalista mediaa hyödynnettiin
vuoden aikana tehokkaasti sekä
asukasviestintään että Asuntosäätiön
tunnettuuden kasvattamiseen ja
työnantajamielikuvan vahvistamiseen.
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ja yhteistyökumppanien kautta.
Toimintavuoden aikana tarkennettiin yhteistyökumppanien ja palvelun
tuottajien kanssa yhteneväisiä toimintamalleja tasalaatuisen palvelun
varmistamiseksi.

Uusi toiminnanohjaus
järjestelmä tehosti viestintää
Asokotien uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2019
syksyllä. Päivitetty järjestelmä toi uusia
työkaluja myös asiakasviestintään
muun muassa nopean postitustyö
kalun ja mobiiliviestin lähetyksen.
Syksyllä otettiin käyttöön uudistettu

Kotikulma extranet –verkkopalvelu,
jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutteisuutta yhtiön ja asukkaiden
välillä. Kotikulma tarjoaa asukkaille asumiseen liittyvää informaatiota selkeäs
sä ja käyttäjäystävällisessä muodossa.

Syksyllä järjes
tetty valtakunnal
linen Asofoorumi
korosti vuoro
vaikutteisuutta.

Kotimaisema-lehti
taustoitti toimintaa
Kotimaisema-lehti ilmestyi vuoden
2019 aikana neljä kertaa. Lehden
tavoitteena on tuoda asukkaille ja
yhteistyökumppaneille ajankohtaista
tietoa asumiseen vaikuttavista asioista,
Asuntosäätiön toiminnasta ja koko
toimintaympäristön tilanteesta.
Lehden teemoina olivat muun
muassa ilmastonmuutoksen ehkäise
minen, rakennuttamisen ja kiinteistöjen ylläpidon uudistukset, yhteisöllisyys
ja yhteiskuntavastuu sekä Asunto
säätiön perustajien toiminta.

Sosiaalinen media
tehokkaassa käytössä
Sosiaalista mediaa hyödynnettiin vuoden aikana tehokkaasti sekä asukasviestintään että tunnettuuden kasvattamiseen ja työnantajamielikuvan
vahvistamiseen.
Sosiaalisen median käyttö on
vakiintunut myös asuntojen markkinointikanavana.

Vuorovaikutteista asukas
viestintää
Asukashallinto on keskeinen osa
Asuntosäätiön toimintaa ja sen kautta
toteutetaan myös vuorovaikutteista
asukasviestintää. Vuoden aikana järjes
tettiin useita asukastoimikuntien
puheenjohtajien tapaamisia, kotiklubeja ja kehitystyöryhmän kokouksia.
Syksyllä järjestettiin jälleen myös
valtakunnallinen Asofoorumi, jossa
tällä kerralla paneuduttiin muun
muassa pitkäaikaisen asumisen palkitsemismallin kehittämiseen. Vuoro
vaikutteisuuden lisääminen sai asukkailta kiitosta.

TUNNUSLUKUJA VUODEN 2019 LOPUSSA
Keskimääräinen
käyttöaste

Keskimääräinen
asukasvaihtuvuus

98,06 %

15,10 %

Asumisoikeusasunnot

97,44 %
Vuokra-asunnot

Asumisoikeusasunnot

30,30 %

Vuokra-asunnot

19

Riskejä ehkäistään
vaikuttamistyöllä
kohtuuhintaisen asumisen
mahdollistamiseen sekä
suuntaamalla tuotanto
pääkaupunkiseudulle
ja kasvukeskuksiin.

Riskienhallinta
ASUNTOSÄÄTIÖ-konsernin riskienhallinnan kannalta keskeisimmät riskit ovat rahamarkkinoiden epävar
muudesta aiheutuvat rahoitusriskit,
käyttöasteen laskeminen, vaihtuvuuden lisääntyminen sekä vuokra- ja
vastikesaatavien kasvun riskit sekä
vakuutettavissa olevat riskit.

Pääosa lainakannasta valtion
lainajärjestelmän piirissä
Merkittävä konsernin korkoriskiä
vähentävä vaikutus on sillä, että pääosa konsernin lainakannasta on valtion
korkotuki- ja/tai aravajärjestelmän piirissä. Konsernin maksuvalmiusriskiä
seurataan rahoitusbudjetoinnilla.
Konsernin sijoitustoiminnassa
noudatettiin hallituksen hyväksymää
sijoitusstrategiaa sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) antamaa sijoitusohjetta.
Riskejä ehkäistään vaikuttamistyöllä
kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseen sekä suuntaamalla tuotanto
pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin. Vireillä olevat asumisoikeus- ja

korkotukilainsäädännön muutokset
tuovat osaltaan parannuksia toimintamme edellytyksiin, mutta esillä olevissa lakiluonnoksissa on myös elementtejä, jotka toteutuessaan vaikeuttavat kiinteistöjen omistajan asemaa
ja vähentävät toimijoiden kiinnostusta
kohtuuhintaisen valtion tukeman tuotannon toteuttamiseen.

Ennaltaehkäisy
avainasemassa
Konsernin eri osastot tekevät tiivistä
yhteistyötä, jotta asuntotuotanto vastaa mahdollisimman hyvin kysyntään.
Kiinteistönpidon strategian toteuttamisella ennaltaehkäistään kiinteistökannan ylläpitotoiminnan riskejä.
Kiinteistökannan korjaustoiminnassa noudatetaan pitkän tähtäimen
korjaussuunnitelmaa, jonka avulla korjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja
kohdennetaan oikein.
Riskit, joihin voidaan varautua
vakuutuksilla, kartoitetaan säännöllisesti ulkopuolisen vakuutusasiantuntijan kanssa.

Erityisesti lapsiperheille
soveltuvan asumis
oikeuskohteen Vantaan
Leineläntie 15:sta on
suunnitellut arkkitehti
SAFA Ulpu Tiuri.
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Vastuullisuus
ASUNTOSÄÄTIÖ on olemassa sitä
varten, että pystyisimme tarjoamaan
hyvän ja kohtuuhintaisen, turvallisen
ja toimivan kodin ja asuinympäristön
mahdollisimman monelle.
Asuntosäätiö toteuttaa sääntöjen
mukaista tarkoitustaan asunnontarvitsijoiden hyväksi käyttämällä toiminnastaan saamansa varat omistamiensa
kiinteistöjen kehittämiseen ja uuden
asuntokannan rakennuttamiseen.

Omakustannusperiaate
pohjana kohtuuhintaisuudelle
Suurin osa Asuntosäätiö-konsernin
asuntoja tarjoavista yhtiöistä on aravalaissa tarkoitettuja yleishyödyllisiä yhtiöitä, jotka toimivat omakustannusperiaatteella. Se luo pohjan kohtuuhintaiselle asumiselle.
Turvallinen asuminen syntyy asu
miskulujen taloudellisesta ennakoitavuudesta, ammattimaisesta kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta
sekä hyvästä asiakaspalvelusta. Kodin
toimivuus puolestaan syntyy asukkai
den tarpeet huomioivasta asuntojen
laadukkaasta suunnittelusta sekä
toteutuksesta.
Asiakastyytyväisyyttä tutkitaan
säännöllisesti asiakaskokemuksen
parantamiseksi.

Yhteistyö kaupunkien
kanssa tärkeää
Asuinalueiden kehittämisessä tehdään
yhteistyötä niin kaupunkien kuin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
sekä alueiden kaavoitusvaiheessa että
valmiiden alueiden uudistamishank
keissa. Vuonna 2019 Asuntosäätiö oli
mukana HelsinginSompasaaren Sun
ZEB-konseptin ja Vantaan Aviapolis Liikennelabra -hankkeen kehittämisessä
sekä osallistui Espoon Tapiolan kehittämiseen käynnistämällä alueella puuker22

rostalohankkeen, joka valmistui toimintavuoden kesäkuussa. Uudiskohteet
pyritään rakennuttamaan hyvien liikenneyhteyksien ääreen ja monipuolisesti
asukkaiden tarpeita palveleville alueille.

Ilmastonmuutosta hillitään
monin toimin
Asuntosäätiö on monin tavoin mukana
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Asuntosäätiö on mukana kiinteistöalan
energiansäästösopimuksessa (VAETS).
Sopimuksen mukaan konsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen energian
säästötavoite vuoteen 2025 mennessä
on 7,5 %.
Olemassa olevaan asuntokantaan
on toteutettu lukuisia energiaa säästäviä toimenpiteitä ja asukkaita on opastettu järkevään energiankulutukseen.
Asuntosäätiö työllistää merkittävänmäärän ihmisiä ympäri Suomen.
Harmaan talouden torjumiseksi kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien
yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan
tilaajavastuu.fi -palvelun kautta.
Omaa henkilöstöä Asuntosäätiössä
on 98 henkilöä. Lisäystä edelliseen
vuoteen on 19 työntekijää. Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan vuosittain
tutkimuksella sekä säännöllisillä tavoitekeskusteluilla. Henkilöstötyytyväisyys
oli vuonna 2019 3,8/5. Vuoden aikana
toteutettu henkilöstötyytyväisyystut
kimus kertoo työntekijöiden sitoutuneisuudesta Asuntosäätiön toimintaan
ja arvoihin.

Henkilöstön hyvinvoinnista
pidetään huolta
Henkilökunnan hyvinvoinnista pidetään
huolta myös korkeatasoisella tervey
denhuollolla sekä tehokkaalla henki
löstöpolitiikalla. Ammattitaitoa ylläpidetään koulutukseen kannustamalla sekä
niitä räätälöidysti järjestämällä.

Asuntosäätiön
tavoitteena on
tarjota asukkaille
myös viihtyisä
asuinympäristö.

VASTUULLISUUS
ASUNTOSÄÄTIÖN
TOIMINNAN PERUSTANA

Toiminnasta saadut varat
käytetään asunnontarvitsijoiden eduksi.

Omakustannusperiaate
luo pohjan kohtuuhintaiselle asumiselle.

Ammattimainen rakennuttaminen
ja kiinteistöjen ylläpito
sekä asiakaspalvelu.

Aluekehittäminen yhteistyössä
eri osapuolten kanssa.

Ilmastonmuutosta hillitään
monin tavoin.

Työllistetään velvoitteista
huolehtien merkittävä määrä
ihmisiä ympäri Suomen.

Henkilöstöstä pidetään
hyvää huolta.
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Talous ja hallinto
Talous
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2019
Liikevaihto
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ASUNTOSÄÄTIÖ sr:n valtuuskunta
kokoontui yhden kerran toimintavuoden aikana. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi Jari Saine 14.5.2019 saakka
ja tästä eteenpäin Hanna Kuntsi.
Säätiön hallitus kokoontui toiminta
vuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen
puheenjohtajana toimi Juha Kotikangas.
Asuntosäätiö sr:n toimitusjohtajana
on toiminut Esa Kankainen.
Säätiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Samuli
Perälä, KHT.
Asuntosäätiö ei ole hankkinut tilikauden aikana määräysvaltaa toisesta yhteisöstä tai säätiöstä. Säätiö
ei ole ollut sulautumiseen osallisena
tilikaudella.

0

8,0 %

Hallinto

10

7,3 %

0
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30

20

182,3

60

198,5

ASUNTOSÄÄTIÖ-konsernin liikevaihto
vuonna 2019 oli 206 milj. euroa ja tilikauden tulos 47,3 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma 31.12.2019 oli
1 649,5 milj. euroa ja konsernin korollinen vieras pääoma 958 milj. euroa.
Rakennuttamisen myytävän tuotan
non liikevaihto on laskettu velattomin
myyntihinnoin. Projektiyhtiöiden yhtiö
lainaosuudet on esitetty taseen vieraassa pääomassa, yhteensä 28 milj.
euroa.

v2017
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2018 v2019
2019

Konsernin rakenne 2019
ASUNTOSÄÄTIÖ SR
Asuntosäätiö koordinoi ja linjaa säätiön
toiminnan tarkoitusta ja sitä toteuttavien tytäryhtiöiden toimintaa ja tuloksellisuutta keskitetysti. Asuntosäätiö on
konsernin emoyhteisö omistaen tytär
yhtiöt 100 prosenttisesti. Säätiö hoitaa
konsernin hallinto- ja toimistopalvelut
sekä omistaa ja vuokraa asuntoja.

Asuntosäätiön
Asumisoikeus Oy
Yhtiö omistaa asumisoikeusasuntoja
31 paikkakunnalla Suomessa. Yhtiö
on aravalaissa tarkoitettu yleishyödyl
linen yhteisö.

Asuntosäätiön
Vuokra-asunnot Oy
Yhtiö omistaa Espoossa, Vantaalla
ja Tuusulassa valtion korkotukemia
vuokra-asuntoja. Yhtiö on aravalaissa
tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö.

Asuntosäätiön Asunnot Oy
Yhtiö omistaa vapaarahoitteisia
vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulla.

Asuntosäätiön Asunnot ll Oy
Yhtiö omistaa Tapiolassa vuokra-
asuntoja.

Asuntosäätiön Omaosuus Oy
Yhtiö omistaa valtion korkotuella
rakennettuja osaomistusasuntoja
Espoossa. Yhtiö on aravalaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö.

Asuntosäätiön Paletti Oy
Asuntosäätiön Paletti Oy:n toimialana
on ollut 13.6.2019 alkaen vuokra
talojen rakentamislainojen lyhyt
aikaisesta korkotuesta annetun lain
(574/2016) tarkoittamien vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omistaminen
ja vuokraaminen.

Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy
Yhtiö omistaa Asuntosäätiö-konsernin
rakentamattomat maa-alueet ja vastaa niiden kaavoituksesta ja kehittämistoiminnoista sekä omistaa vuokra
asuntoja.

Asukkaista koostuva
kehitystyöryhmä on
tärkeässä roolissa
Asokotien toiminnan
kehittämisessä
asiakkaiden toivo
maan suuntaan.

Asuntosäätiön
Rakennuttaja Oy
Yhtiö vastaa Asuntosäätiö-konsernissa
rakennutettavien asuntojen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja markkinoinnista.

Asuntosäätiön Isännöinti Oy
Yhtiö vastaa Asuntosäätiö-konsernin
omistuksessa olevan ja omistukseen
rakennettavan vuokra-asuntokannan
isännöinnistä ja asumispalveluista.
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Päättävät elimet
Valtuuskunta
Perustajajärjestöjen nimeämät jäsenet

Asiantuntijajäsenet

Jari Saine
puheenjohtaja
14.5.2019 saakka
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ry

Hanna Kuntsi
puheenjohtaja
14.5.2019 alkaen
Vuokralaiset VKL ry

Marketta Kyttä
jäsen
professori,
Aalto-yliopisto

Mikko Viljakainen,
jäsen
TkL, toimitusjohtaja,
Puuinfo

Eija Hietanen
I varapuheenjohtaja
SAK ry

Petri Pohjonen
II varapuheenjohtaja
Invalidiliitto ry

Pekka Leskinen
jäsen
puutarhaneuvos,
Ramboll Finland

Tapio Jalo
jäsen 14.5.2019 saakka
DI, rakennuttajapääll.
Senaatti-kiinteistöt

Maria Kaisa Aula
jäsen
Väestöliitto ry

Pasi Mustonen
jäsen 14.5.2019 alkaen
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ry

Mari Vaattovaara
jäsen
professori,
Helsingin yliopisto

Jaakko Sippola
jäsen 14.5.2019 alkaen
johtaja, Suomen
Olympiakomitean
tukisäätiö

Hallitus
Juha Kotikangas
puheenjohtaja
Invalidiliitto ry
Anne Viita
I varapuheenjohtaja
Vuokralaiset VKL ry
Eija Koivuranta
II varapuheenjohtaja
Väestöliitto ry
Hannu Jouhki
hallituksen jäsen
SAK ry
Stina Stavén
hallituksen jäsen
Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ry

Eija Koivuranta (vas.), Juha
Kotikangas, Stina Stavén,
Anne Viita ja Hannu Jouhki.
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Asuntosäätiön perustaneet
järjestöt luovat toiminnalle
arvopohjan. Perustajajärjestöjen toimintaa tuodaan
esiin Kotimaisema-lehdissä.

Eija Koivuranta,
Väestöliitto ry.

Hanna Kuntsi,
Vuokralaiset VKL ry.

Asuntosäätiön
rakennuttamisjohtaja
Turkka Keravuori ja
Hannu Jouhki, SAK ry.
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Johtoryhmä

Esa Kankainen
toimitusjohtaja

Eija Salminen
talousjohtaja

Eva Lipsunen
hallintojohtaja

Jari Riskilä
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n
(Asokodit) toimitusjohtaja
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Henkilöstö
Henkilöstökulut

Hlöä

1 000 €

100

77000
000
66000
000

80

55000
000

60

44000
000
33000
000

40

0

00

6 254

5 839

98

79

v2017
2017 v2018
2018 v2019
2019

11000
000

5 859

22000
000
20

78

ASUNTOSÄÄTIÖ-konsernin palveluksessa oli toimintavuoden aikana keskimäärin 98 henkilöä.
Henkilöstön työterveyshuollosta
vastaavat Mehiläisen työelämäpalvelut sekä Terveystalo. Säätiö tukee työnantajana henkilökunnan urheilu- ja virkistystoimintaa. Virkistystoiminnan
käytännön organisoinnista vastaa henkilökuntakerho.
Asuntosäätiön toimitilat sijaitsevat
Tapiolassa osoitteessa Tuulikuja 2 ja
Pasilassa osoitteessa Leankatu 3.

Henkilöstön keskim.
lukumäärä tilikaudella

v2017
2017 v2018
2018 v2019
2019

Asuntosäätiön henki
löstö kokoontui
tammikuussa yhtei
seenuuden vuoden
starttitilaisuuteen.
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Lähipiiritoimet
ASUNTOSÄÄTIÖN tiedossa ovat
seuraavat lähipiiritoimet, jotka tilikauden aikana on tehty Asuntosäätiön
lähipiiriin kuuluvien kanssa. Säätiön
lähipiiriin kuuluu laaja joukko ihmisiä
ja yhteisöjä. Säätiössä tehdään vuosittain merkittävä määrä erilaisia taloudellisia toimia. Edellä mainituista johtuen on mahdollista, että seuraavana
esitetyissä lähipiiritoimissa ei ole kaikki
taloudelliset toimet, joita on tehty
säätiön tai säätiön tytäryhteisöjen ja
säätiön suppeampaan lähipiiriin kuu
luvan välillä.
Säätiön lähipiiriin kuuluva voi tehdä
taloudellisen toimen säätiön tai säätiön
tytäryhteisön kanssa samoilla ehdoilla
ja samalla hinnalla, millä sopimus tehtäisiin lähipiiriin kuulumattoman hen
kilön kanssa.
Säätiön hallituksen jäsenet eivät ole
tehneet taloudellisia toimia säätiön tai
säätiön tytäryhteisön kanssa toimintavuoden aikana.
Asuntosäätiö on pantannut osakkeita
ja kiinteistökiinnityksiä sekä antanut
takauksia ja lainoja tytäryhteisöilleen ja
näiden tytäryhteisöille luodakseen edellytykset alueiden rakentamiselle säännöissä määrätyn toimintansa tarkoituksen toteuttamiseksi.
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Lähipiiritoimet asuntosäätiön ja sen tytäryhteisöjen välillä
(1 000 €)
Sijoitukset tytäryhteisöihin
Tasearvo tilikauden alussa
Tasearvo tilikauden lopussa

Liiiketapahtumat
tytäryhteisöjen kanssa
Palveluiden myynti
Palveluiden ostot
Saamiset tytäryhteisöiltä
Pitkäaikaiset lainat
Lyhytaikaiset lainat
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Velat tytäryhteisöille
Siirtovelat
Vastuut ja vastuusitoumukset
tytäryhteisöjen puolesta

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

6175
6175

6175
6175

1.1.–31.12.2019

1.1.– 31.12.2018

2 336
26

2 231
30

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

541
545
681
964

780
255
0
1 522

2 051

2 557

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

53

23

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

Pantatut osakkeet
Pantatut kiinnitykset
Annetut takaukset

1 613
700
30 138

1 588
700
40 518

Yhteensä

32 451

42 806

Johdon palkat
ja palkkiot
Asuntosäätiön hallitukselle maksetaan
kuukausipalkkio sekä kokouspalkkiot
säätiöstä. Säätiön tytäryhteisöjen
hallituksien jäsenille lukuun ottamatta
toimihenkilöitä maksetaan kokouspalkkiot.
Seuraavana on ilmoitettu säätiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle säätiöstä ja säätiön tytär- yhteisöistä maksettujen palkkojen ja palkkioiden yhteismäärät. Toimitusjohtajan
palkat ja palkkiot on yhdistetty hallituksen palkkoihin ja palkkioihin.

Muut taloudelliset
toimet Asuntosäätiössä

Lähipiiritoimet asuntosäätiön ja muiden lähipiiriin
kuuluvien kanssa (1 000 €)
Johdon palkat ja palkkiot yhteensä

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

319

323

Lähipiiritoimet asuntosäätiön tytäryhteisöistä säätiön
lähipiiriin kuuluvien kanssa (1 000 €)
1.1.–31.12.2019

Asuntosäätiön henkilöstöllä on ollut
mahdollisuus nimettyyn golf-peli
oikeuteen osittain edustustehtävien
hoitamista varten ja osittain henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi
henkilöstöllä on ollut mahdollisuus
saada 4,00 euron arvoisia liikunta
seteleitä 100 kpl/työntekijä omaehtoiseen liikuntaan.

1.1.–31.12.2018

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
toimitusjohtajat ja sijaiset
sekä tilintarkastajat		
Asuntojen ja liikehuoneistojen
vuokrasopimukset
18
18
Asumisoikeussopimukset
32
33
		
Perheenjäsenet
Asuntojen ja liikehuoneistojen
vuokrasopimukset
18
9
Asumisoikeussopimukset
19
18
Yllä esitetyt asuntojen vuokrasopimusten arvot sisältävät yhteenlasketut vuosivuokrat.
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Vuonna 2019 uudistettua
asukkaiden viestintäja asiointipalvelu
Kotikulmaa kehitetään
edelleen asukkaiden
palautteen pohjalta.
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Kehityshankkeet
Horisontti
Vuonna 2019 käynnistettiin yrityskulttuurin kehittämishanke Horisontti.
Hankkeen tavoitteena on edistää innovatiivisuutta ja konsernin yhtenäistä
yrityskulttuuria. Yhtenä merkittävänä
tavoitteena on kehittää moderneja,
ajasta ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja, jotka palvelevat parhaiten asiakaspalvelustrategian toteutumista. Myös työtilat uudistetaan
innovatiivista työskentelyä edistäviksi,
ja konsernin kaikki toiminnot muuttavat yhteisiin uusiin tiloihin Tapiolaan.

Toiminnanohjausjärjestelmä
Syksyllä 2019 otettiin Asokodeilla käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä
Asotieto 2.0. Samanaikaisesti toiminnanohjausjärjestelmän kehityksen
kanssa käytiin läpi koko konsernin palveluprosessit ja kehitettiin toiminta
prosesseja asiakasrajapinnassa.

Asukashallinto
Asokodeissa lisättiin asukashallinnon
henkilöstöresursseja vuonna 2019 vuorovaikutteisen toimintamallin vahvistamiseksi. Asukastoimikuntien puheenjohtajille pidetään säännöllisesti
erilaisia tapaamisia. Lisäksi kehitystyöryhmätyöskentelyä jatketaan yhtiön
toiminnan kehittämiseksi yhä enemmän asukkaiden tarpeiden mukaiseksi.
Vuonna 2019 uudistettua asukkaiden viestintä- ja asiointipalvelu Kotikulmaa kehitetään edelleen asukkaiden
palautteen pohjalta.

työtä julkisten ja yksityisten toimijoiden
välillä sekä kannustamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita konseptien testaukseen.

nollaenergiarakentamisen toteuttamiseen. Asuntosäätiölle rakentuu kortteliin Hitas- ja asumisoikeusasuntoja.

SunZEB-konsepti

Kiinteistöalan, asumisoikeusjärjestel
män ja kohtuuhintaisen asumisen
kehittymiseen vaikutetaan alan yhdistysten ja järjestöjen kautta.
Asuntosäätiö on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

Helsingin Sompasaaressa käynnistyi vuonna 2018 SunZEB-kortteli. Korttelin hankkeiden suunnittelussa on
hyödynnetty SunZEB-ratkaisua, joka
perustuu aurinkoenergian hyödyntämiseen ja ylilämmön kierrättämiseen
kaukolämpö- ja jäähdytysverkostossa.
Auringosta rakennuksille aiheutuva ylilämpökuorma hyödynnetään kaukojäähdytysjärjestelmän avulla kaukolämpöverkossa, ja talviaikaan matalalta
tuleva auringon säteily lämmittää tiloja
ja tuo runsaasti luonnonvaloa asuntoihin. Tavoite on etsiä ratkaisuja lähes

Asuntoalan jäsenyydet










RAKLI ry
KOVA ry
Suomi-Finland Housing
and Planning, SFHP ry.
Asuntoreformiyhdistys, ARY ry
Green Building Council Finland
Helsingin seudun kauppakamari
Suomen asumisoikeusyhteisöt ry

Sompasaaren Hitas-
kohteen talojen lämmi
tyksessä ja viilentämisessä
on hyödynnetty aurinko
energiaa kierrättämällä
ylilämpö kaukolämpöja jäähdytysverkostossa.

Vantaan Aviapolis
Liikennelabra
Vuonna 2018 kumppaneiden kanssa
käynnistettyä Vantaan Aviapolis Lii
kennelabra -hanketta jatkettiin. Hankkeessa on kehitetty liikkumisen palveluja ja liikenteen digitalisaatiota on
edistetty ympäristöystävällisillä ja turvallisilla ratkaisuilla. Ratkaisujen kehitystä on tuettu edistämällä yhteis33

Näkymät
vuodelle 2020
RAKENTAMISEN suhdanne kääntyi
loivaan laskuun vuonna 2019, mikä
lisäsi rakennusliikkeiden kiinnostusta
ARA-tuotantoa kohtaan. Tilanne hillitsee
myös rakennuskustannusten nousua.
Vapaarahoitteisen asuntotuotannon odotetaan vähenevän edelleen
erityisesti vuokra-asuntopuolella.
Vuokrakehitys on vapaarahoitteisissa
asunnoissa tasoittunut ja sijoittajien
kiinnostus asuntosijoittamista kohtaan
vähentynyt.
Kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle on varattu vuonna 2020 valtion
rahaa siten, että tavoitteena on saada
liikkeelle 7 500 asunnon uudistuotanto
ja 3 500 asunnon perusparantaminen.
Tavoitteesta asumisoikeusasunnoille
on varattu rahaa noin 1 400 asunnon
toteutukseen.
Asokodit käynnistää vuonna 2020
noin noin 300 asunnon tuotannon ja
toteuttaa viihtyvyysremontteja noin 50
kohteessa. Asuntosäätiö käynnistää
myös 59 vuokra-asunnon tuotannon.
ARA-tuotanto ei ole valtakunnalli
sesti lisääntynyt toivotulla tavalla.
MAL-sopimusten päättyminen vuoden vaihteessa hidasti tuotantoa entisestään. Vapaarahoitteisten vuokraja omistusasuntojen korkean hinnan
vuoksi kohtuuhintaisista asunnoista
on markkinoilla kova kysyntä. Asukkaiden maksukykyyn soveltuvaa asunto
tarjontaa ei ole riittävästi pääkaupunkiseudulla ja muissa suuremmissa
kaupunkikeskuksissa.
Myös muuttuvat elämäntavat suosivat vuokra- ja asumisoikeusasumista.
Markkinoilla käynnistynee ensimmäiset osuuskuntamallilla toteutettavat
asunnot, mutta tuotanto on vielä niin
vähäistä, etteivät ne vaikuta markkinatilanteeseen.
Asumisoikeuslain uudistaminen on
yhä kesken. Lakiluonnosta odotetaan
lausunnolle kevään aikana. Asuntosäätiö vaikuttaa lainsäätäjiin kertomalla
34

lakimuutoksen käytännön vaikutuksista
asukkaille, kiinteistön omistajille sekä
koko asumisen toimintaympäristölle.
Asuntosäätiössä tehdään myös
monella muulla viestinnällisellä tavalla
vaikuttamistyötä kohtuuhintaisen asumisen puolesta. Asumisoikeusjärjestelmä täyttää 30 vuotta. Juhlavuotta
hyödynnetään viestinnällisesti järjestelmän tunnettuuden edistämiseksi.
Vuonna 2020 Asuntosäätiön asuntojen käyttöasteen odotetaan pysyvän
hyvänä ja vaihtuvuuden pienenä. Asiakastyytyväisyyttä seurataan tiiviisti ja
poikkeamiin reagoidaan nopeasti toimintaprosessien kehittämisellä.
Pidämme huolta henkilökuntamme
hyvinvoinnista hyvällä terveydenhuol
lolla, kilpailukykyisillä eduilla sekä
huolehtimalla henkilöstön ammatti
taidosta.
Vuoden 2020 kesällä konsernin
henkilökunta muuttaa kokonaisuudessaan Tapiolan toimipisteeseen uusittuihin työtiloihin.
Arvioimme, että koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen
vaikutus näkyy vuokra- ja vastiketuotoissa huhtikuun alusta lähtien, mikä
heikentää konsernin kassavirtaa.
Riskinä on, että huonossa markkina
tilanteessa joudutaan realisoimaan
rahastosijoituksia lainojen lyhennykseen. Myös rahoituksen hinta nousee
ja rahoituksen saatavuus heikkenee.
Koronaviruspandemian vuoksi
olemme joutuneet siirtämään kevääksi
suunniteltujen viihtyvyysremonttien
aloitusta. Olemme varautuneet myös
uudistuotannon aloitusten ja käynnissä
olevien hankkeiden mahdolliseen viivästymiseen.
Asuntosäätiö-konsernin liikevaihdon
ennakoidaan olevan vuonna 2020 noin
190 milj. euroa ja tuloksen positiivinen
edellyttäen, että tuotanto-ohjelman
mukaiset noin 400 asuntoa voidaan
toteuttaa suunnitellulla tavalla.

TAVOITTEET
VUODELLE 2020

400

uuden asunnon
tuotanto

50

viihtyvyysremontin
käynnistyminen

Helsingin Kruunuvuoren
rannan uudelle asuinalueelle Taubenkuja 4:ään
valmistui loppuvuonna 56
asumioikeusasunnon kohde.

Asuntosäätiö on kehittä
nyt yhdessä Tuusulan
kunnan kanssa Klaavon
kallion asuinaluetta parin
kymmenen vuoden ajan.

Tilinpäätös
Konsernin tuloslaskelma
(1 000 €)
LIIKEVAIHTO

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

206 033

182 318

Osuus osakkuusyritysten voitosta
127
129
Liiketoiminnan muut tuotot
524
922
				
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
		 Ostot tilikauden aikana
102 229
87 717
		 Varastojen lisäys-/vähennys+
11 545
-137
Ulkopuoliset palvelut
8 757
5 002
Materiaalit ja palvelut yhteensä
122 531
92 582
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot
5 208
4 825
Henkilösivukulut			
		Eläkekulut
926
873
		Muut henkilösivukulut
120
141
Henkilöstökulut yhteensä
6 254
5 839
				
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot
26 934
25 792
Arvonalentumiset vaihto-omaisuudesta
1 149
0
Osuus osakkuusyritysten tappiosta
35
41
Liiketoiminnan
muut kulut
1 690
675
				
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

48 091

58 440

				
Rahoitustuotot ja -kulut			
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista			
		Muilta
74
77
Muut korko- ja rahoitustuotot			
		Muilta
1 586
850
Arvonalent. pysyvien vast. sijoituksista
-830
-329
Arvonalent. vaihtuvien vast. arvopap.
-3
0
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
		 Muille
-7 782
-9 070
Rahoitustuotot
ja
-kulut
yhteensä
-6
955
-8 472
				
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

41 136

49 968

				
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
-1 403
Laskennallinen verovelan muutos
-7 330
Verot yhteensä
-8 733
				
Vähemmistösuudet
-29 965
				
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
2 438
				

-836
-8 838
-9 674
-36 032
4 262
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Konsernin tase
(1 000 €)

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA		

PYSYVÄT VASTAAVAT 		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet
275
290
Muut aineettomat hyödykkeet
28 930
28 283
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
29 205
28 573
			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet
184 568
175 781
Rakennukset ja rakennelmat
1 234 889
1 218 253
Koneet ja kalusto
894
991
Muut aineelliset hyödykkeet
765
746
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
21 730
21 699
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
1 442 846
1 417 470
			
Sijoitukset			
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
5 529
5 436
Muut osakkeet ja osuudet
21 615
22 293
Sijoitukset yhteensä
27 144
27 729
			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 499 195

1 473 772

			
VAIHTUVAT VASTAAVAT 		
Vaihto-omaisuus			
Maaomaisuus
3 938
2 593
Keskeneräiset työt
30 859
44 329
Osakkeet
18 160
18 388
Ennakkomaksut
2 657
2 908
Vaihto-omaisuus yhteensä
55 614
68 218
			
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset
2
2
Siirtosaamiset
31
189
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
33
191
			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset
4 588
1 417
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
1 560
1 209
Muut saamiset
220
198
Siirtosaamiset
1 621
1 447
Laskennalliset verosaamiset
25
71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
8 014
4 342
			
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit
52 944
58 021
			
Rahat
31 221
50 810
			ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
			
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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147 826

181 582

1 647 021

1 655 354

Konsernin tase
(1 000 €)

31.12.2019

31.12.2018

VASTATTAVAA		

OMA PÄÄOMA 		
Peruspääoma
2
2
Arvonkorotusrahasto
126
126
Muut rahastot			
Vararahasto
63
63
Käyttörahasto
1 964
1 964
Muut rahastot yhteensä
2 027
2 027
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto
			

29 607
2 438

25 345
4 262

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
			
VÄHEMMISTÖOSUUDET

34 200

31 762

525 405

490 861

			
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta
136 617
148 307
Eläkelainat
766
1 150
Asumisoikeusyhtiölainat
724 418
769 788
Laskennallinen verovelka
75 652
68 521
Muut velat
18 256
17 697
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
955 709
1 005 463
			
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta
25 630
7 786
Eläkelainat
383
383
Asumisoikeusyhtiölainat
70 146
83 514
Saadut ennakot
5 218
9 649
Ostovelat
13 257
11 954
Velat saman konsernin yrityksille
212
203
Muut velat
5 622
5 551
Siirtovelat
11 239
8 228
Lyhytaikainen
vieras
pääoma
yhteensä
131
707
127
268
			
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 087 416

1 132 731

			
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
			

1 647 021

1 655 354
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Emoyhtiön tuloslaskelma
			

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

LIIKEVAIHTO
2 409 017,33
2 754 876,46
			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot
1 075 017,15
1 024 567,09
Henkilösivukulut 			
		 Eläkekulut
187 605,32
190 086,66
		 Muut henkilösivukulut
19 694,33
19 477,05
Henkilöstökulut yhteensä
1 282 316,80
1 234 130,80
			
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot
7 497,10
7 826,02
Liiketoiminnan muut kulut
1 115 215,44
1 053 587,11
LIIKEVOITTO /-TAPPIO

3 987,99

459 332,53

			
Rahoitustuotot ja -kulut			
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
279 128,78
269 128,78
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista			
		 Muilta
17 259,00
20 135,50
Muut korko- ja rahoitustuotot		
		 Saman konsernin yrityksiltä
14 127,66
23 640,17
		 Muilta
2 679,29
1 417,72
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-118 544,00		
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
		 Saman konsernin yrityksille			
		 Muille
-59 805,69
-68 209,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
134 845,04
246 112,25
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
			
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO
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138 833,03

705 444,78

0,00

-84 506,60

138 833,03

620 938,18

Emoyhtiön tase
			

31.12.2019

31.12.2018

VASTAAVAA		

PYSYVÄT VASTAAVAT 		
Aineettomat hyödykkeet			
Muut aineettomat hyödykkeet
0,00
179,92
			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet
13 994,16
13 994,16
Rakennukset ja rakennelmat
347 708,25
351 220,45
Koneet ja kalusto
12 738,42
13 720,82
Muut aineelliset hyödykkeet
62 087,75
62 087,75
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
436 528,58
441 023,18
			
Sijoitukset			
Osuudet saman konsernin yrityksissä
6 174 744,52
6 174 744,52
Saamiset saman konsernin yrityksisltä
31 000,00
15 000,00
Muut osakkeet ja osuudet
4 709 393,25
4 718 358,66
Sijoitukset
yhteensä
10 915 137,77
10 908 103,18
			
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

11 351 666,35

11 349 306,28

			
VAIHTUVAT VASTAAVAT 			
Pitkäaikaiset saamiset			
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
510 000,00
765 000,00
			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset
17 593,36
5 796,38
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
1 510 111,24
1 776 554,23
Siirtosaamiset
103 696,97
1 307,44
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
1 631 401,57
1 783 658,05
			
Rahat
298 224,45
180 973,52
			ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 439 626,02

2 729 631,57

13 791 292,37

14 078 937,85
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Emoyhtiön tase
			

31.12.2019

31.12.2018

VASTATTAVAA		

OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma
1 681,88
1 681,88
Käyttörahasto
1 959 770,55
1 959 770,55
Edellisten tilikausien voitto/tappio
8 602 071,00
7 981 132,82
Tilikauden voitto/tappio
138 833,03
620 938,18
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

10 702 356,46

10 563 523,43

			
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta
1 714 472,72
1 887 240,62
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta
510 000,00
765 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
2 224 472,72
2 652 240,62
			
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta
174 049,00
174 443,51
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta
255 000,00
255 000,00
Ostovelat
36 433,42
8 763,90
Velat saman konsernin yrityksille
52 913,00
23 277,94
Muut velat
202 315,78
153 758,99
Siirtovelat
143 751,99
247 929,46
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
864 463,19
863 173,80
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 088 935,91

3 515 414,42

					
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
13 791 292,37
14 078 937,85
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Konsernin suora rahoituslaskelma
(1 000 €)

2019

2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA			
Myynnistä saadut maksut
199 640
186 982
Maksut liiketoiminnan kuluista
-115 532
-99 361
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
84 108
87 621
Maksetut korot ja maksut muista liiketoim. rah.kuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömat verot

-9 796
753
74
-1 403

-10 696
520
77
-835

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

73 736

76 687

					
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-1 137
-1 026
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-51 949
-31 212
Investoinnit pysyvien vastaavien sijoituksiin
-763
-976
Luovutustuotot pysyvien vastaavien sijoituksista
1 350
0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-52 499

-33 214

					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Oma pääoma (vara-+asumisoikeusrahasto)
4 578
3 352
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
6 954
20 865
Pitkäaikaisten lainojen muutokset
-57 444
-58 915
Konserni/omistusyhteysyrityslainat
7
-1 304
Rahoitusarvopaperien muutokset
5 078
3 296
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-40 826

-32 706

					
RAHAVAROJEN MUUTOS
-19 589
10 767
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

50 810
31 221

40 043
50 810

43

Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN on
yhdistetty kaikki konserniyhtiöt
lukuunottamatta rakennusaikaisia
vaihto-omaisuuteen kuuluvia asuntoosakeyhtiöitä sekä Asuntosäätiön
Omaosuus Oy:n omistamia asuntoosakeyhtiöitä. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yhtiöistä on kerrottu
liitetietojen kohdassa "Omistusosuudet
konserniyrityksissä".
Konserniyhtiöt yhdistellään konserniin hankintamenomenetelmällä.
Konsernin yhdistelyssä on eliminoitu
konserniyhtiöiden väliset tuotot ja
kulut sekä sisäiset katteet, keskinäisetsaamiset ja velat sekä keskinäinen
osakeomistus. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n osalta sisäisiä kauppa
voittoja ei ole eliminoitu. Selvitys tästä
on liitetietojen kohdassa "Vakuudet ja
vastuusitoumukset".
Konsernitilinpäätöksessä Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n osalta on
noudatettu Kirjanpitolautakunnalta
haettua lausuntoa, jonka mukaan
omassa pääomassa esitetään voittovaroista se osuus, mihin konserni on
oikeutettu erityislainsäädännön asettamien rajoitusten mukaan ja loput
voittovaroista esitetään kohdassa
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"Vähemmistöosuudet". Kirjanpito
lautakunnan lausunnon mukaan myös
asumisoikeusmaksut esitetään kohdassa "Vähemmistöosuudet".
Rakennusaikaisten projektien sekä
tulot että kulut on tuloutettu valmius
asteen mukaisesti. Myytävien asuntojen osalta rakennuttamistoiminnan
liikevaihto on laskettu tuloutettavan
valmiusasteen mukaan projektin velattomasta kokonaismyyntihinnasta.
Projektin tuloutettava valmiusaste =
projektin valmiusaste x osakkeiden
myyntiaste.
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon. Keskeneräiset tuotteet
muodostuvat rakennusprojektien kertyneistä kuluista mukaan lukien tonttikustannukset.
Rakennusprojektiyhtiöiden nostama
myymättömiin huoneistoihin kohdistuva yhtiölainaosuus on esitetty pitkäaikaisen vieraan pääoman erässä
"Lainat rahoituslaitoksilta".		
Asuntosäätiö-konsernin kaikki toiminta on säätiön sääntöjen mukaista
varsinaista toimintaa. Konsernilla ei
ole varainhankintaa eikä sijoitus- ja
rahoitustoimintaa. Konserni ei saa
avustuksia toimintaansa varten.

Tuloslaskelman liitetiedot
LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN		Asuntosäätiö sr		

Konserni

(1 000 €)

2019

2018

2019

2018

Kiinteistöjen ja osakkeiden myynti
Suunnittelu ja rakennuttaminen
Vuokraustoiminta
Hallintopalvelut
Muu toiminta

0
0
503
1 906
0

391
0
526
1 838
0

15 036
16 697
174 281
8
11

4 000
5 509
172 790
8
11

Liikevaihto yhteensä
2 409
2 755
206 033
182 318
					

			
PROJEKTIEN OSATULOUTUS		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)

2019

2018

2019

Konserni
2018

Valmiusasteen sekä myynnin toteutumisen
mukaan tuloutettu liikevaihto luovutetut projektit
0
0
15 800
3 805
					
Valmiusasteen sekä myynnin toteutumisen mukaan					
tuloutettu liikevaihto luovuttamattomat projektit
0
0
904
1 009
				
Tilauskanta valmiusasteen sekä myynnin					
mukaan tuloutuvat projektit
0
0
9 891
9 709

POISTOT
					
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n ja Asuntosäätiön
Vuokra-asunnot Oy:n suunnitelman mukaiset poistot on
laskettu tasapoistoina hyödykkeen todennäköisen käyttö
iän perusteella. Poistoajat kuvaavat yhtiön omaisuuden
kulumista odotettavissa olevan elinkaaren mukaisesti.

Asuinrakennuksissa poistoaika on 67 vuotta ja muissa hyödykkeissä 4–10 vuotta.
Muut konsernin vuokra-asuntoja omistavat yhtiöt ovat tehneet poistoja pääasiassa lainojen lyhennyksiä vastaavasti.

HENKILÖSTÖKULUT		Asuntosäätiö sr		

Konserni		

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
				
Palkat ja palkkiot
1 075
1 025
5 208
4 825
Eläkekulut
187
190
926
873
Muut lakisääteiset henkilösivukulut
20
19
120
141
Henkilöstökulut yhteensä
Hallitukselle ja valtuuskunnalle maksetut palkkiot
Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin

1 282

1 234

6 254

5 839

77
14

74
13

128
98

122
79
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TILINTARKASTAJAN PALKKIOT		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)
2019
2018
2019
			
TILINTARKASTUSYHTEISÖ
PRICEWATERHOUSECOOPERS OY			
Tilintarkastuspalkkiot
13
11
104
Muut palvelut
0
8
12
Maksetut palkkiot yhteensä

13

19

116

Konserni		
2018

104
24
128

TILINTARKASTUSYHTEISÖ KPMG OY AB					
Veroneuvonta
0
0
0
13
Muut palvelut
0
0
0
8
Maksetut palkkiot yhteensä

0

0

0
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RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)

2019

2018

2019

Konserni		
2018

OSINKOTUOTOT					
Saman konsernin yrityksiltä
279
269
0
0
Muilta
18
20
74
77
Osinkotuotot yhteensä

297

289

74

77

MUUT KORKOTUOTOT					
Saman konsernin yrityksiltä
8
10
0
0
Muilta
2
1
1 586
850
Korkotuotot yhteensä

10

11

1 586

850

MUUT RAHOITUSTUOTOT					
Saman konsernin yrityksiltä
6
14
0
0

Rahoitustuotot yhteensä
313
314
1 660
927
						
KORKOKULUT					
Muille
-49
-54
-7 782
-9 070

MUUT RAHOITUSKULUT					
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-119
0
-830
0
Arvonalentumiset rahoitusom. arvopapereista
0
0
-3
-329
Muille
-11
-14
0
0
Muut rahoituskulut yhteensä

-130

-14

-833

-329

Rahoituskulut yhteensä

-179

-68

-8 615

-9 399

134

246

-6 955

-8 472

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

			
VEROT		Asuntosäätiö sr		

Konserni		

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
				
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
0
85
1 403
836
Laskennallisen verovelan muutos
0
0
7 330
8 838
0
46

85

8 733

9 674

Taseen vastaavien liitetiedot
PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET		Asuntosäätiö sr		

Konserni

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
						
MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET					
Menojäännös tilikauden alussa
0
0
28 574
27 984
Lisäykset tilikauden aikana
0
0
1 176
1 025
Vähennykset tilikauden aikana
0
0
-39
0
Suunnitelman mukaiset poistot
0
0
-507
-436

Menojäännös tilikauden lopussa
0
0
29 204
28 573
						
MAA- JA VESIALUEET					
Menojäännös tilikauden alussa/lopussa
14
14
175 781
172 365
Lisäykset tilikauden aikana
0
0
9 211
3 416
Vähennykset tilikauden aikana
0
0
-424
0

Menojäännös tilikauden lopussa
14
14
184 568
175 781
						
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Menojäännös tilikauden alussa
351
354
1 218 253
1 204 424
Lisäykset tilikauden aikana
0
0
45 331
38 889
Vähennykset tilikauden aikana
0
0
-2 368
-17
Suunnitelman mukaiset poistot
-4
-3
-26 327
-25 043

Menojäännös tilikauden lopussa
347
351
1 234 889
1 218 253
						
KONEET JA KALUSTO					
Menojäännös tilikauden alussa
14
18
991
1 148
Lisäykset tilikauden aikana
3
0
168
255
Vähennykset tilikauden aikana
0
0
-20
-99
Suunnitelman mukaiset poistot
-4
-4
-245
-313

Menojäännös tilikauden lopussa
13
14
894
991
						
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET					
Menojäännös tilikauden alussa
62
62
747
746
Lisäykset tilikauden aikana
0
0
18
0
Suunnitelman mukaiset poistot
0
0
0
0
Menojäännös tilikauden lopussa

62

62

765

746

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT					
Menojäännös tilikauden alussa
0
0
21 697
32 930
Lisäykset tilikauden aikana
0
0
48 426
27 616
Vähennykset tilikauden aikana
0
0
-48 393
-38 847
Menojäännös tilikauden lopussa

0

0

21 730

21 699

47

SAAMISTEN ERITTELY		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)

2019

2018

2019

Konserni
2018

PITKÄAIKAISET SAAMISET					
Saamiset saman konsernin yrityksiltä						
Lainasaamiset
510
765
0
0
						
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Saamiset saman konsernin yrityksiltä						
Lainasaamiset
545
255
0
0
Muut saamiset
0
0
1 560
1 209
Siirtosaamiset
965
1 522
0
0

Yhteensä
1 510
1 777
1 560
1 209
						
Saamiset muilta						
Myyntisaamiset
17
6
4 589
1 417
Laskennalliset verosaamiset
0
0
25
71
Muut saamiset
0
0
220
198
Siirtosaamiset
104
1
1 621
1 447

Yhteensä
121
7
6 455
3 133
						
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
1 631
1 784
8 015
4 342

Taseen vastattavien liitetiedot
OMA PÄÄOMA		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)

2019

2018

2019

Konserni
2018

SIDOTTU OMA PÄÄOMA					

Peruspääoma						
Tilikauden alussa
2
2
2
2
Tilikauden lopussa
2
2
2
2
Arvonkorotusrahasto						
Tilikauden alussa
0
0
126
126
Tilikauden lopussa
0
0
126
126
Vararahasto						
Tilikauden alussa
0
0
63
63
Tilikauden lopussa
0
0
63
63
Käyttörahasto						
Tilikauden alussa
1 960
1 960
1 964
1 964
Tilikauden lopussa
1 960
1 960
1 964
1 964
Sidottu oma pääoma yhteensä

1 962

1 962

2 155

2 155

						
VAPAA OMA PÄÄOMA					
Edellisten tilikausien voitto/tappio						
Tilikauden alussa
8 602
7 981
29 607
25 345
Tilikauden lopussa
8 602
7 981
29 607
25 345
Tilikauden voitto/tappio
139
621
2 438
4 262
Vapaa oma pääoma
8 741
8 602
32 045
29 607
Oma pääoma yhteensä
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10 703

10 564

34 200

31 762

VÄHEMMISTÖOSUUDET									
				
kohdassa "Vähemmistöosuudet". Kirjanpitolautakunnan
Kirjanpitolautakunta on yhtiön hakemuksesta antanut lausunnon Suomen Asumisoikeus Oy:n yhdistelemilausunnon mukaan asumisoikeusmaksut on myös esitetty
sestä Asuntosäätiön konsernitilinpäätökseen. Lausunnon
kohdassa "Vähemmistöosuudet". Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta on noudatettu Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n
mukaan konsernin omassa pääomassa esitetään voittovaroina se osuus, mihin konserni on oikeutettu erityislainsääyhdistelemisen osalta.
dännön rajoitusten mukaan ja loput voittovaroista esitetään

VELKOJEN ERITTELY		Asuntosäätiö sr		
(1 000 €)

2019

2018

2019

Konserni
2018

PITKÄAIKAISET VELAT				
Velat muille 					
Lainat rahoituslaitoksilta
1 714
1 887
861 034
918 095
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta
510
765
766
1 150
Muut velat
0
0
18 256
17 697

Yhteensä
2 224
2 652
880 056
936 942
						
LYHYTAIKAISET VELAT					
Velat saman konsernin yrityksille					
Muut velat
0
0
212
205
Siirtovelat
53
23
0
0
Yhteensä

53

23

212

205

Velat muille					
Lainat rahoituslaitoksilta
174
174
95 776
91 300
Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta
255
255
383
383
Saadut ennakot
0
0
5 218
9 649
Ostovelat
36
9
13 257
11 954
Muut velat
202
154
5 622
5 551
Siirtovelat
144
248
11 239
8 227
Yhteensä
811
840
131 495
					
Lyhytaikaiset velat yhteensä
864
863
131 707

VAIHTO-OMAISUUSYHTIÖIDEN VELAT 		Asuntosäätiö sr		

127 064
127 269

Konserni

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
						
Vaihto-omaisuusyhtiöiden konsernin ulkopuolisilta
tahoilta olevat korolliset velat
0
0
5 791
5 863
						
				
LASKENNALLISET VEROVELAT		Asuntosäätiö sr		

Konserni

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
						
Tilinpäätössiirroista johtuvat					
Poistoeroista johtuvat
0
0
42 453
39 007
Asuintalovarauksista johtuvat
0
0
32 095
29 361
Yhdistelytoimenpiteistä johtuvat
0
0
1 104
153
Laskennalliset verovelat yhteensä

0

0

75 652

68 521
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OMISTUKSET MUISSA KONSERNIYRITYKSISSÄ

Asuntosäätiö sr

Konserni

			
2019
					
Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy, Espoo
100 %
100 %
Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy, Espoo		
100 %
		 Suurpellon Kehitys Oy, Espoo		
50 %
Asuntosäätiön Isännöinti Oy, Espoo		
100 %
Asuntosäätiön Paletti Oy, Espoo		
100 %
		 Asunto Oy Espoon Antonius		
100 %
Oy Pickalan Casino Fastighets Ab, Espoo		
100 %
As Oy Espoon Lyhdyn välke		
100 %
As Oy Espoon Merisimpukka		
100 %
As Oy Espoon Peltokorte		
100 %
As Oy Tuusulan Puistonvartija		
100 %
As Oy Espoon Suurpellon Apila		
100 %
As Oy Espoon Suurpellon Valkoapila		
100 %
As Oy Tuusulan Myötätuuli		
100 %
				
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Espoo
100 %
100 %
Kiinteistö Oy Leankuja, Helsinki		
100 %
Asunto Oy Lahden Wolter Ramsayn katu 9		
0%
Kiinteistö Oy Suvelantie D, Espoo		
58 %
Asunto Oy Espoon Cornelius		
100 %
				
Asuntosäätiön Asunnot Oy, Espoo
100 %
100 %
Asunto Oy Espoon Omenaterassi 3, Espoo		
100 %
Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti, Vantaa		
0%
				
Asuntosäätiön Asunnot II Oy, Espoo
100 %
100 %
Kiinteistö Oy Kaskenpaja, Espoo		
100 %
Kiinteistö Oy Paimenpolku, Espoo		
100 %
Kiinteistö Oy Sammonpaja, Espoo		
100 %
Kiinteistö Oy Seponpaja, Espoo		
100 %
Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy, Espoo
100 %
Asunto Oy Helsingin Kaljaasi Auroran kuja 		

100 %
100 %

Konserni
2018
100 %
100 %
50 %
100 %
100 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
58 %
0%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Asuntosäätiön Omaosuus Oy, Espoo
100 %
100 %
100 %
Aluerakennus Oy, Espoo
100 %
100 %
100 %
Oy Pickala Media Ab, Siuntio
100 %
100 %
100 %
Oy Pickalan Huolto Ab, Siuntio
100 %
100 %
100 %
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET		Asuntosäätiö sr		

Konserni

(1 000 €)
2019
2018
2019
2018
					
ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET
JA MUUT VASTUUT					
		
Omasta velasta					
Pantatut osakkeet
2 561
3 064
15 668
16 933
Pantatut kiinteistökiinnitykset
1 600
1 600
2 291 360
2 231 246
Pantatut yrityskiinnitykset
0
0
0
168
					
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta					
Pantatut osakkeet
1 613
1 588
12 632
10 433
Annetut takaukset ja pantatut kiinnitykset
30 829
41 217
29 700
50 179
						
Muut vastuusitoumukset					
Takaukset muiden puolesta
0
0
1 298
1 298
						
Yhteensä					
Pantatut osakkeet
4 174
4 652
28 300
27 366
Annetut takaukset ja pantatut kiinnitykset
32 429
42 817
2 322 358
2 282 723
Pantatut yrityskiinnitykset			
0
168
					
Leasingvastuut					
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät
46
79
84
122
Myöhemmin erääntyvät
33
41
48
95
Yhteensä
79
120
132
217
						
Vuokravastuut					
Määräaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokravastuut					
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
155
0
155
0
Myöhemmin maksettavat
2 264
0
2 264
0
Yhteensä
2 419
0
2 419
0
						
Muut vastuut					
Lunastusvelvollisuus asumisoikeusmaksuihin
0
0
348 847
339 123
Lunastusvelvollisuus osaomistusosuuksiin
0
0
942
1 227
						
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n lainat ovat joko valtion
asuntolainoja tai niillä on valtion täytetakaus ja yhtiön omistamat kiinteistöt ovat kiinnitetyt näiden velkojen vakuudeksi.
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on velvollinen lunastamaan takaisin asumisoikeusmaksut asunnon haltijan luopuessa asunnosta. Edellä mainituin perustein ei konsernin

yhtiöille myymien kiinteistöjen kauppavoittoja ole eliminoitu
konsernitilinpäätöksessä.
Asuntosäätiön Omaosuus Oy on velvollinen lunastamaan
takaisin osaomistusosuudet asunnon haltijan luopuessa
omistusosuudestaan.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Espoossa 27. päivänä maaliskuuta 2020
ASUNTOSÄÄTIÖ SR
hallitus									
			

Juha Kotikangas
Anne Viita
puheenjohtaja			

Eija Koivuranta

Hannu Jouhki

Stina Stavén

Esa Kankainen
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.		

Espoossa 27. päivänä huhtikuuta 2020			
PRICEWATERHOUSECOOPERS OY
Tilintarkastusyhteisö			

Samuli Perälä				
KHT			
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Tilintarkastuskertomus
Asuntosäätiö sr:n hallitukselle

TILINPÄÄTÖKSEN
TILINTARKASTUS
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
konsernin sekä säätiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Asuntosäätiö sr:n (y-tunnus 0101242-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot sekä säätiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Käsityksemme mukaan olemme
hankkineet lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia säätiöstä
sekä sen tytäryhteisöistä ja -säätiöistä
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat
hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
tilinpäätöksen laatimisesta siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan Suo-

messa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimuk
set. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan säätiön ja konsernin kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö tai konserni
aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa
kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilin
tarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae
siitä, että olennainen virheellisyys aina
havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos
niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että
käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden
koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
 tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 		
suoritamme näihin riskeihin vas-

taavia tilintarkastustoimenpiteitä 		
ja hankimme lausuntomme perus-		
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-		
denssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheelli-		
syys jää havaitsematta, on suu	 rempi kuin riski siitä, että virheestä
johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen
valvonnan sivuuttamista.
 muodostamme käsityksen tilintar-		
kastuksen kannalta relevantista
sisäisestä valvonnasta pystyäk-		
semme suunnittelemaan olosuhtei	 siin nähden asianmukaiset tilintar-		
kastustoimenpiteet mutta emme
siinä tarkoituksessa, että pystyi-		
simme antamaan lausunnon säätiön
tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.
 arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-		
mukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 teemme johtopäätöksen siitä, onko
hallituksen ja toimitusjohtajan ollut
asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, 		
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvää olennaista 		
epävarmuutta, joka voi antaa mer-		
kittävää aihetta epäillä säätiön tai 		
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa.
Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, mei-		
dän täytyy kiinnittää tilintarkastus-		
kertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai,
jos epävarmuutta koskevat tiedot
eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perus-		
tuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vas-		
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taiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
säätiö tai konserni pysty jatkamaan
toimintaansa.
 arvioimme tilinpäätöksen, kaikki 		
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 		
mukaan lukien, yleistä esittämis-		
tapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia
siten, että se antaa oikean ja riittä-		
vän kuvan.
 hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta 		
taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 		
konsernitilinpäätöksestä. Vastaam	 me konsernin tilintarkastuksen 		
ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten
kanssa muun muassa tilintarkastuksen
suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme
tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat
muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja
vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme
ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu
informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäm
me arvioida, onko muu informaatio
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen
tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
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kimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen
osalta velvollisuutenamme on lisäksi
arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn
perusteella johtopäätöksen, että
muussa informaatiossa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.

Muut lakiin perustuvat
lausunnot
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella
lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttämistä seikoista.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä
siitä, että säätiön toimielinten jäsenille
suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat
tavanomaisia.
Lausuntonamme esitämme, että
säätiön tilinpäätöksessä ja toimintaker
tomuksessa on annettu säätiön toimin
nasta tilikaudella tiedot, jotka ovat
olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi.
Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö ja
sen tytäryhteisö ovat suorittaneet säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä
tavanomaisina.
Espoossa 27.4.2020
PRICEWATERHOUSECOOPERS OY
Tilintarkastusyhteisö

Samuli Perälä
KHT

Helsingin Rajakylässä
sijaitseva Asokotien kolmio
on Elina ja Ilkka Niskaselle
heidän ensimmäinen
yhteinen kotinsa avioparina.

Onnella on osoite.
www.asuntosaatio.fi

