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KUTSU: SEMINAARI ARA-ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA JA MÄÄRÄAIKAISISTA 
VUOKRASOPIMUKSISTA 11.11.2015 
 
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA järjestää keskiviikkona 11.11.2015 klo 
14–16 seminaarin ARA-asuntojen asukasvalinnasta ja määräaikaisista vuokrasopimuksista. 
Seminaari järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, sali 12 (3. krs.), käyntiosoite Fa-
bianinkatu 33, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvi- ja hedelmätarjoilulla klo 13.30. 
 
Tilaisuudessa kuullaan, millainen ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinta on tällä hetkellä ja lisäk-
si pohditaan eri asiantuntijoiden voimin mitä vaikutuksia määräaikaisilla vuokrasopimuksilla on, 
jos ne otettaisiin käyttöön. 
 
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan seminaariin ja keskusteluun aiheesta. Alla seminaarin 
ohjelma. 
 
Ilmoittautumiset seminaariin 4.11.2015 mennessä toiminnanjohtaja Jouni Parkkoselle osoittee-
seen jouni.parkkonen@kovary.fi. 
 
Seminaarin ohjelma 
 
13.30 Kahvi- ja hedelmätarjoilu 
 
14.00 Seminaarin avaus 

Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - 
KOVA 

 
14.05 ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinta tällä hetkellä 
 Anna Saarinen, hallitussihteeri, ympäristöministeriö 
 
14.25 Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu? 
 Tuula Tiainen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 
 
14.45 Mitä määräaikaiset vuokrasopimukset tarkoittaisivat vuokrataloyhtiölle? 
 Seppo Kallio, toimitusjohtaja, Espoon Asunnot Oy 
 
15.00 Miten määräaikaiset vuokrasopimukset vaikuttaisivat yhdyskuntarakentee-

seen? 
 Matti Kortteinen, kaupunkisosiologian professori, Helsingin yliopisto 
 
15.20 Kommenttipuheenvuorot 
 Mika Kuismanen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö 

Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaiset VKL ry 
Ari Juhanila, asuntoasiainpäällikkö, Lahden kaupunki 

 
15.40 Keskustelu 
 
16.00 Seminaarin yhteenveto ja loppusanat   

Jaana Närö, hallituksen pj., Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA 

mailto:jouni.parkkonen@kovary.fi
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Mikä KOVA? 
 
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA on vuonna 2013 perustettu yleishyödyllis-
ten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontajärjestö. KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, 
nuorisoasuntoja valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä vuokrata-
loyhtiöitä ja -säätiöitä. KOVAlla on nyt 13 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on 
noin 132 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 250 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen 
määrä vastaa reilua 30 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suo-
messa. 
 
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. 
KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoittee-
na ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden 
katon alle. 


