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KOVA lyhyesti
• Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on 

valtakunnallinen, yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden johtava ja 
kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö, jonka toiminta 
käynnistyi syksyllä 2014.

• KOVAn perustamisen taustalla oli halu vahvistaa aidosti 
yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvontaa ja yhtiöiden 
näkemysten parempaa huomioimista asuntopolitiikassa.

• KOVA tekee valtakunnallista edunvalvontaa jäsenyhtiöidensä puolesta 
ja niiden hyväksi. Tavoitteena on luoda sellaiset toimintaedellytykset 
yleishyödyllisille vuokrataloyhtiöille, jotta ne voivat toteuttaa omaa 
perustehtäväänsä.

• KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen 
omistajia ja vuokranantajia sekä haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-
asumisen toimijat yhden katon alle.

• KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, nuorisoasuntoja 
valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita yleishyödyllisiä 
vuokrataloyhtiöitä ja –säätiöitä, jotka toimivat omakustannus-
periaatteella. Osa yhteisöistä omistaa myös opiskelija- ja 
palveluasuntoja.

• KOVAn nettisivuilta http://www.kovary.fi löytyy kaikki ajankohtainen tieto, 
mm. lausunnot ja tiedotteet.

http://www.kovary.fi/


KOVA lukuina

• 33 jäsenyhteisöä, perustajina 9 suurimman kaupungin 

vuokrataloyhteisöt.

• KOVAn jäsenyhteisöillä on omistuksessaan noin 180 000 vuokra-

asuntoa 81 kunnassa Hangosta Sodankylään ja Vaasasta Lieksaan.

• Asukkaita näissä asunnoissa yli 300 000.

• KOVAn jäsenyhtiöiden asuntomäärä muodostaa 45 % valtion tuella 

rakennetusta vuokra-asuntokannasta.

• Yhtiöiden asuntomäärällä painotettu keskimääräinen vuokrataso 

vuonna 2018 on 11,51 euroa kuukaudessa neliötä kohden ja 

painotettu vuokrankorotus 1,02 prosenttia vuodelle 2018.



KOVAn jäsenyhteisöt
YHTIÖ ASUNTOMÄÄRÄ 

1.1.2017

• A-Kruunu Oy 306

• Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy 354

• Espoon Asunnot Oy 15 057

• Helsingin kaupungin asunnot Oy 47 482

• Hämeenlinnan Asunnot Oy 2 300

• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 6 981

• Keminmaan Vuokra-asunnot Oy 327

• Kiinteistö-KYS Oy (Kuopio) 1 161

• Kiinteistö Oy Itätuuli (Kemi) 989

• Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku (Turku) 644

• Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot 920

• Kiinteistö Oy Pikipruukki (Vaasa) 3 581

• Kiinteistö Oy Sievin Jussi 248

• Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot 396

• Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 1 077

• Kunta-asunnot Oy 8 178

• Lahden Talot Oy 7 078

YHTIÖ ASUNTOMÄÄRÄ

1.1.2017

• Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 4 551

• Lohjan Vuokra-asunnot Oy 2 020

• NAL Asunnot Oy 1 712

• Niiralan Kulma Oy (Kuopio) 6 318

• Nuorisosäätiö sr 3 635

• Oulaisten Amiraali Oy 350

• Oulun Sivakka Oy 8 323

• Pieliskodit Oy (Lieksa) 737

• Pudasjärven Vuokratalot Oy 335

• Setlementtiasunnot Oy 973

• Sevas Kodit Oy (Seinäjoki) 3 080

• Tampereen Vuokratalosäätiö sr 8 726

• Tampereen Vuokra-asunnot Oy 2 187

• TVT Asunnot Oy (Turku) 10 730

• VAV Asunnot Oy (Vantaa) 10 334

• Y-Säätiö sr 16 350



Hallinto

• Hallituksen kokoonpano vuonna 2018:

• Jaana Närö (Helsingin kaupungin asunnot Oy), puheenjohtaja

• Teppo Forss (TVT Asunnot Oy), varapuheenjohtaja (uusi)

• Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr)

• Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy) (uusi)

• Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy) (uusi)

• Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy)

• Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab) (uusi)

• Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy)

• Tuomo Svanberg (Kiinteistö Oy Itätuuli) (uusi)

• Hallituksen apueliminä toimii:

• Tilastoryhmä, pj. Ahto Aunela

• Rakennuttamisryhmä, pj. Jari Mäkimattila

• Asiakkuusryhmä, pj. Juha Kaakinen

• Koulutustoimikunta, pj. Teppo Forss

• Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen vastaa järjestön operatiivisesta 
toiminnasta.



KOVAn strategia vuosille 2017-2020

• Arvot:

• Vastuullisuus

• Kumppanuus

• Vaikuttavuus

• Edelläkävijyys

• Missio:

• Vuokrataloyhteisöjen valtakunnallisena etujärjestönä 
KOVA edistää kohtuuhintaista vuokra-asumista.

• Visio vuodelle 2020

• KOVA on suurin ja merkittävin yleishyödyllisen vuokra-
asumisen edunvalvoja Suomessa.

• KOVAn tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus 
kohtuuhintaiseen asumiseen.



Mitä KOVA tekee?

• Teemme valtakunnallista jäsenyhteisöjemme tarpeita 
palvelevaa ja edistävää edunvalvontaa.

• Toimimme kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotantojärjestelmän vahvistamiseksi.

• Edunvalvonta kohdistuu erityisesti valtion tukemien 
vuokra-asuntojen lainoitusjärjestelmiin, mutta myös 
muihin vuokrataloyhtiöiden yleisiin 
toimintaedellytyksiin.

• Nyt agendalla mm. 40 vuoden korkotukijärjestelmän 
kehittäminen, normien purkaminen ja sote-uudistus.

• Edistämme jäsenyhteisöjemme välistä yhteistyötä.

• Koulutamme jäsenyhteisöjemme henkilöstöä.

• Järjestämme opintomatkoja.

• Järjestämme asuntopoliittisia tilaisuuksia.

• Vaikutamme asuntopolitiikkaan myös Pohjoismaisella 
ja Euroopan tasolla.



Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit

• Valtionhallinto (mm. YM, ARA, VM)

• Ministerit ja heidän esikunnat

• Eduskunta ja kansanedustajat

• Puolueet

• Asunto- ja rakennusalan eri järjestöt Suomessa ja 

kansainvälisesti

• Elinkeinoelämä ja ammattiyhdistysliike

• Media

• Vuokralaiset/asukkaat

• Kunnat ja Kuntaliitto



Nykyiset jäsenyydet ja edustukset

• YM: Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman ohjaus-
ja yhteistyöryhmä: jäsen Jouni Parkkonen ja varajäsen Jaana Närö

• VM: Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu): jäsen Jouni Parkkonen

• TTY/TaY: Dwellers in Agile Cities (Ketterä kaupunki) –
tutkimushankkeen ohjausryhmä: jäsen Jouni Parkkonen

• Rakennustietosäätiö RTS sr: KOVA on taustayhteisö ja sillä on 
edustus edustajistossa: jäsen Jouni Parkkonen ja varajäsen Jaana 
Närö

• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry: KOVA on jäsen ja Jouni 
Parkkonen valtuuston jäsen

• Asuntoreformiyhdistys ry (ARY): hallituksen jäsen Jouni Parkkonen

• Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer
(NBO): KOVA on jäsen ja hallituksessa Jaana Närö, Jouni 
Parkkonen, Teppo Forss ja Seppo Kallio

• Cecodhas Housing Europe: KOVA on varsinainen jäsenyhteisö



Miten KOVA tekee edunvalvontaa?

• Tapaamme säännöllisesti poliittisia päätöksentekijöitä, virkamiehiä (mm. 
YM ja ARA), sidosryhmiä ja median edustajia.

• Lausumme ministeriöille ajankohtaisista vuokrataloyhtiöiden toimintaan 
vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista.

• Osallistumme ministeriöiden työryhmiin.

• Olemme kuultavana eduskunnassa vuokrataloyhtiöiden toimintaan 
vaikuttavista lakiesityksistä ja valtion talousarviosta.

• Järjestämme seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista 
asuntopoliittisista aiheista.

• Osallistumme kv-toimintaan, joka tarjoaa meille tietoa EU:sta ja sen 
päätöksenteosta sekä muiden maiden asuntopoliittisesta tilanteesta.

• Teemme edunvalvontaamme tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa.

• Viestimme (mm. tiedotteet, internetsivut ja mielipidekirjoitukset) 
aktiivisesti toiminnastamme paitsi jäsenillemme, myös päättäjille, 
virkamiehille ja muille sidosryhmille sekä medialle.

• Keräämme jäsenistöltämme näkemyksiä ja ongelmakohtia 
edunvalvontaamme – kaikki jäsenemme voivat vaikuttaa!

• Viestimme jäsenillemme tekemisistämme.

• Olemme paitsi proaktiivisia, myös reaktiivisia – asiasta riippuen.



Mitä KOVA on saanut aikaiseksi 

edunvalvonnassa?
• Olemme vakiinnuttaneet asemamme asiantuntijaorganisaationa, jolta 

valtionhallinto ja eduskunta kysyy mielipidettä (lausunnot ja työryhmät).

• Vuonna 2017: 18 tiedotetta ja 16 lausuntoa

• Meillä on luontevat ja hyvät keskusteluyhteydet poliittisiin päätöksentekijöihin 
ja virkamiehiin sekä alan järjestöihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

• Vaikutimme siihen, että korkotukilainojen omavastuukorot puolitettiin 3,4 
%:sta 1,7 %:iin vuoden 2019 loppuun asti ja että lainanlyhennysaikataulujen 
takapainotteisuutta tullaan vähentämään.

• Onnistuimme vaikuttamaan 10 vuoden korkotukilainsäädännön käsittelyyn 
eduskunnassa niin, että eduskunta hyväksyi ponnen, jossa se edellyttää 
hallitukselta toimia 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittämiseksi.

• Olimme mukana vaikuttamassa siihen, että Valtion asuntorahaston rahoja ei 
käytetä liikennehankkeisiin (Raide-Jokeri ja Tampereen pikaraitiotie).

• Olimme mukana vaikuttamassa siihen, että opiskelija- ja nuorisoasuntojen 
rakennuttamiseen tarkoitettua investointiavustusta ei poistettu.

• Olimme mukana vaikuttamassa siihen, että hallitus perui mekaanisten 
tulorajojen käytön ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa ja että 
tulontarkistuksiin perustuvien ma. vuokrasopimusten käyttöönotosta 
luovutaan.



KOVA vuonna 2018



Toimintasuunnitelma 2018

• Toiminnan erityisenä teemana vuonna 2018 on

• jäsenmäärän kasvattaminen,

• vaikuttaminen 40 vuoden korkotukijärjestelmän 
kehittämiseen,

• tulontarkistuksiin perustuvien määräaikaisten 
vuokrasopimusten käyttöönoton estäminen ARA-
vuokra-asunnoissa ja

• valmistautuminen vuonna 2019 pidettäviin 
eduskuntavaaleihin.

• Edunvalvonnassa korostuvat eduskuntavaalivaikuttamisen ja 
40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittämisen lisäksi sote-
uudistukseen vaikuttaminen sekä kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon yleisten edellytysten parantaminen.

• Järjestämme yhden korkeatasoisen seminaarin.

• Hallituksessa 9 jäsentä.



Toimintasuunnitelma 2018...

• Tapaamme aktiivisesti sidosryhmiä, mm. virkamiehiä, 

kansanedustajia, ministereitä ja heidän avustajiaan.

• Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen toimintaan.

• NBO

• Housing Europe

• Osallistumme sidosryhmänä Dwellers in Agile Cities –

tutkimushankkeeseen (TTY/TaY).

• Järjestämme 5 koulutusta jäsenyhteisöjemme 

henkilökunnalle.

• Otamme aktiivisesti kantaa asuntopoliittiseen keskusteluun.

• Viestimme aktiivisesti sekä sidosryhmille että jäsenistölle 

ajankohtaisista asioista.



Kiitos!

Jouni Parkkonen

Toiminnanjohtaja

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

edistäjät – KOVA ry

Toinen Linja 14

00530 Helsinki

puh. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

@ParkkonenJouni

http://www.kovary.fi

mailto:jouni.parkkonen@kovary.fi
http://www.kovary.fi/

