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KOVA lyhyesti

• Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry on 

valtakunnallinen, omakustannusperiaatteella toimivien 

vuokranantajien johtava ja kasvava edunvalvonta-, palvelu- ja 

yhteistyöjärjestö. KOVA täytti 6 vuotta 29.8.2019!

• KOVA tavoitteena on luoda sellaiset toimintaedellytykset 

yleishyödyllisille ja omakustannusperiaatteella toimiville 

vuokranantajille, jotta ne voivat toteuttaa omaa 

perustehtäväänsä.

• KOVAn jäseninä on kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, 

nuorisoasuntoja ja kehitysvammaisille tarkoitettuja asuntoja 

valtakunnallisesti rakennuttavia yhteisöjä sekä muita 

yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja –säätiöitä, jotka toimivat 

omakustannusperiaatteella. Osa jäsenistämme omistaa myös 

opiskelija- ja palveluasuntoja.

• Lisätietoja http://www.kovary.fi.

http://www.kovary.fi/


KOVA lukuina

• 50 jäsenyhtiötä. Vuonna 2019 liittynyt 4 uutta jäsentä (1-7/2019).

• KOVAn jäsenillä on omistuksessaan noin 197 000 vuokra-asuntoa 

lähes 100 kunnan alueella Suomessa.

• Asukkaita näissä asunnoissa yli 320 000.

• KOVAn jäsenten asuntomäärä muodostaa lähes 70 % valtion tuella 

rakennetusta, rajoituksenalaisesta ARA-vuokra-asuntokannasta.

• KOVAn jäsenten asuntomäärällä painotettu keskimääräinen 

vuokrataso vuonna 2019 on 11,47 euroa kuukaudessa neliötä 

kohden ja painotettu vuokrankorotus 0,8 prosenttia vuodelle 2019.

• KOVAn jäsenten vuoden 2019 aikana käynnistyvät investoinnit ovat 

yhteensä yli 1,1 miljardia euroa.

• KOVAn jäsenillä käynnistyy vuonna 2019 lähes 5 000 uuden, 

kohtuuhintaisen vuokra-asunnon rakennuttaminen.

• KOVAn jäsenille valmistuu vuonna 2019 noin 3 000 uutta, 

kohtuuhintaista vuokra-asuntoa.



KOVAn jäsenet (7/2019 tilanne)
YHTIÖ ASUNTOMÄÄRÄ 

1.1.2019

• A-Kruunu Oy 793

• Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy 384

• Espoon Asunnot Oy 15 516

• Helsingin kaupungin asunnot Oy 48 929

• Hämeenlinnan Asunnot Oy 2 456

• Ilmajoen Vuokratalot Oy 376

• Isonkyrön Asuntovuokraus Oy 203

• Janakkalan Asunnot Oy 629

• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 7 013

• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr 1 090

• Keminmaan Vuokra-asunnot Oy 325

• Kiinteistö-KYS Oy (Kuopio) 1 230

• Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan as. 70

• Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot 300

• Kiinteistö Oy Itätuuli (Kemi) 989

• Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku (Turku) 644

• Kiinteistö Oy Kärrykartano (Kurikka) 522

• Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit 345

• Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot 845

• Kiinteistö Oy Pikipruukki (Vaasa) 3 603

• Kiinteistö Oy Rillankivi (Pyhäjärvi) 291

• Kiinteistö Oy Sievin Jussi 241

• Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot 396

• Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy 1 125

• Kotkan Asunnot Oy 2 662

• Kunta-asunnot Oy 8 017

YHTIÖ ASUNTOMÄÄRÄ

1.1.2019

• Lahden Talot Oy 7 347

• Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy 4 418

• Lieksan Kiinteistöt Oy 691

• Lohjan Vuokra-asunnot Oy 1 813

• Mikalo Oy (Mikkeli) 3 149

• Mäntsälän vuokra-asunnot Oy 431

• NAL Asunnot Oy 1 766

• Niiralan Kulma Oy (Kuopio) 6 325

• Nuorisosäätiö sr 3 635

• Oulaisten Amiraali Oy 300

• Oulun Sivakka Oy 8 227

• Pudasjärven Vuokratalot Oy 362

• Raision Vuokra-asunnot Oy 881

• Riihimäen Kotikulma Oy 1 161

• Setlementtiasunnot Oy 1 365

• Sevas Kodit Oy (Seinäjoki) 3 267

• Tampereen Vuokratalosäätiö sr 9 003

• Tampereen Vuokra-asunnot Oy 2 283

• Tornion Vuokra-asunnot Oy 1 246

• TVT Asunnot Oy (Turku) 10 784

• Valkeakosken Asunnot Oy 865

• VAV Asunnot Oy (Vantaa) 10 715

• Y-Säätiö sr 17 012

• Ylivieskan Vuokra-asunnot Oy 625



Hallinto

• Hallituksen kokoonpano vuonna 2019:

• Jaana Närö (Helsingin kaupungin asunnot Oy), puheenjohtaja

• Teppo Forss (TVT Asunnot Oy), varapuheenjohtaja

• Juha Kaakinen (Y-Säätiö sr)

• Esa Kankainen (Asuntosäätiön Vuokra-asunnot Oy)

• Kari Keränen (Niiralan Kulma Oy)

• Jarmo Kuosa (Kunta-asunnot Oy)

• Birgit Mäkinen (Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab)

• Teija Ojankoski (VAV Asunnot Oy)

• Tuomo Svanberg (Kiinteistö Oy Itätuuli)

• Hallituksen apueliminä toimii:

• Asiakkuusryhmä, pj. Eeva Tammisalo

• Koulutustoimikunta, pj. Teppo Forss

• Lakimiesverkosto, pj. Vilma Pihlaja

• Rakennuttamisryhmä, pj. Jari Mäkimattila

• Remonttityöryhmä, pj. Tuukka Tuomala

• Tilastoryhmä, pj. Teija Ojankoski



Henkilöstö

• Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen

• Yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtaminen

• Hallinto ja talous

• Kehittäminen

• Yhteiskuntasuhteet

• Edunvalvonta

• Viestintä ja mediasuhteet

• Kansainvälinen toiminta

• Lakimies Vilma Pihlaja

• Edunvalvonta

• Jäsenneuvonta

• Koulutukset ja tapahtumat

• Tietosuoja-asiat



KOVA vuonna 2019



Toimintasuunnitelma 2019

• Toiminnan erityisenä teemana vuonna 2019 on

• jäsenmäärän kasvattaminen,

• puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin ja 

hallitusohjelmaneuvotteluihin vaikuttaminen ja

• toiminnan käynnistäminen kokonaisuudessaan 

yhdistyksen nimissä.

• Edunvalvonnassa korostuvat eduskuntavaali- ja 

hallitusohjelmavaikuttamisen lisäksi sote- ja sotu-uudistuksiin 

vaikuttaminen sekä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon 

yleisten edellytysten parantaminen.

• Järjestämme yhden korkeatasoisen seminaarin.



Toimintasuunnitelma 2019...

• Tapaamme aktiivisesti sidosryhmiä, mm. virkamiehiä, 

kansanedustajia, ministereitä ja heidän avustajiaan.

• Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen toimintaan.

• NBO

• Housing Europe

• Toteutamme valtakunnallisen asukastyytyväisyysselvityksen.

• Järjestämme 4 koulutusta jäsenyhteisöjemme henkilöstölle.

• Otamme aktiivisesti kantaa asuntopoliittiseen keskusteluun.

• Viestimme aktiivisesti sekä sidosryhmille että jäsenistölle 

ajankohtaisista asioista.



Ajankohtaista edunvalvonnassa

• Vuonna 2018: 12 tiedotetta, 16 lausuntoa

• Vuonna 1-10/2019: 12 tiedotetta, 7 lausuntoa

• Meillä on luontevat ja hyvät keskusteluyhteydet poliittisiin 

päätöksentekijöihin ja virkamiehiin sekä alan järjestöihin.

• Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin liittyvä 

vaikuttamistyö

• Työtä tehtiin kesästä 2018 lukien.

• KOVA onnistui vaikuttamistyössä hyvin.

• 8 vuoden asuntopoliittinen kehittämisohjelma

• Ohjelman laadinta käynnistymässä syksyllä 2019.

• Valmistelu parlamentaarisesti.

• Alan toimijat on luvattu osallistaa työhön.

• Selonteko eduskunnalle loppuvuodesta 2020.



Ajankohtaista edunvalvonnassa

• Opiskelija- ja nuorisoasuntojen investointiavustuksen 
korottaminen 10 -> 15 %:iin

• Lakiesitys lausuntokierroksella 8/2019.

• HE 9/2019.

• Eduskuntakäsittely valmis, laki voimaan 1.11.2019.

• 40 vuoden korkotukijärjestelmän kehittäminen

• Omavastuukorko nyt 1,7 % 31.12.2019 saakka.

• Hallituksen tulisi tehdä päätös omavastuukoron tasosta 
viimeistään 12/2019, sillä muuten omavastuukorko 
nousee 2,5 %:iin uusissa lainoissa.

• KOVA on lobannut sen puolesta, että omavastuukoron 
tulisi olla kilpailukykyisellä tasolla ja korkeintaan 1,0 %.

• Muilta osin 40 vuoden korkotukijärjestelmän 
kehittämistyö käynnistyy myöhemmin.



Ajankohtaista edunvalvonnassa

• Valtion talousarvioesitys 2020

• HE julkistettiin 7.10.2019

• Esitys noudattelee pääosin hallitusohjelman linjauksia

• Asuntopuolella budjettiesitys on kuitenkin jossain määrin 

pettymys.

• Määrärahat asuntopuolelle eivät vastaa sitä tasoa, jota 

hallitusneuvotteluissa sovittiin.

• Virallinen selitys sille, että nyt ei osoiteta budjetissa kaikkia 

määrärahoja on se, että hallitus voi varautua tarvittaessa 

elvyttämään rakennusalalla.

• Ongelma kuitenkin on, että hallitusohjelmaneuvotteluissa ei ole 

sovittu mistään elvytystoimista, vaan ajatus on ollut se, että 

niistä päätetään tarvittaessa erikseen!

• Ongelma on, että miten hallitus pääsee koviin asuntopoliittisiin 

tavoitteisiinsa, jos määrärahat eivät vastaa HO:ssa sovittua!



Järjestöllinen toiminta ja kehittäminen

• Uusia jäseniä vuonna 2019 (ajalla 1-7/2019) 4 kpl (Mikalo Oy, 

Ilmajoen Vuokratalot Oy, Mäntsälän vuokra-asunnot, KOY 

Kärrykartano).

• Muutamia jäsenhakemuksia pitäisi tulla vielä syksyn 

2019 aikana.

• Koulutuksia 4 kpl vuodelle 2019.

• Strategiakauden 2017-2020 toteutuksen 3. vuosi.



Hallitusohjelman vaikutukset
omakustannusperiaatteella 

toimivien vuokrataloyhtiöiden 
toimintaan



Hallitusohjelman valmistelu

• Helsingin Säätytalolla hallitusohjelman valmisteluun osallistui 

toukokuussa 2019 yhteensä noin 250 henkilöä viidestä eri 

puolueesta (SDP+KESK+VIHR+VAS+RKP).

• Hallitusohjelman sisällön valmistelu poikkesi aiemmista 

kerroista, sillä nyt hallitusohjelma valmisteltiin ilmiöpohjaisesti.

• 8 ilmiötä ja niitä täydentävät alapöydät (esim. asuntopolitiikka).

• Ilmiöpohjaisessa työskentelyssä:

• 1. määriteltiin tilannekuva

• 2. sovittiin hallituksen politiikan tavoitteista

• 3. määriteltiin keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

• Talouden raamit tulivat mukaan työskentelyyn vasta 3. 

vaiheessa.



Yleisiä havaintoja hallitusohjelmasta 

asuntopolitiikan osalta

• Hallitusohjelmassa näkyy selvästi julkisen sektorin roolin 
vahvistaminen asuntopolitiikassa.

• Hallitusohjelmassa tavoitteet on kirjoitettu aika yleisellä tasolla 
ja useissa kysymyksissä hallitukselle on annettu vapaus 
toteuttaa kirjausten toimeenpano haluamallaan tavalla.

• Esim. kirjaus ”Uudistetaan asumisoikeusasuntojen 
asukasvalintaa” antaa väljät valtuudet uudistukseen.

-> KOVAlla on tarve vaikuttaa hallituksen asuntopolitiikan 
sisältöön jatkossakin!

• Toisaalta, ohjelmassa on myös paljon yleistason kirjauksia 
muodossa ”Edistetään...” (15 kpl).

• Näiden kirjausten tarkemmat toteuttamistavat jäävät 
myös hallituksen arvioitavaksi.

• Paljon erilaisia selvitystä vaativia tavoitteita (10 kpl).



Yleisiä havaintoja hallitusohjelmasta 

asuntopolitiikan osalta

• Omakustannusperiaatteella toimivien vuokranantajien kannalta 
hallitusohjelman sisältö on pitkästä aikaa myönteinen ja lupauksia 
herättävä!

• Myönteisistä kirjauksista huolimatta tarve KOVAn 
vaikuttamistyölle on suuri!

• Uudistusten hyödyt kohdentuvat myös vuokralaisille.

• Ohjelmassa on kunnianhimoisia tavoitteita, mm.

• Valtion tukeman asuntotuotannon lisääminen.

• Asuntomarkkinoiden polarisaatioon vaikuttaminen.

• Puun käytön kaksinkertaistaminen rakentamisessa.

• Sisäilmaongelmiin puuttuminen ja rakentamisen laadun 
edustaminen.

• Asunnottomuuden poistaminen.

• Hiilineutraalisuuden ja energiatehokkuuden edistäminen.



Kuinka hallitusohjelma vastasi KOVAn 

asettamiin tavoitteisiin?

• KOVA on tyytyväinen hallitusohjelman asuntopolitiikkaa 
koskeviin kirjauksiin. KOVAn tavoitteet toteutuivat erittäin 
hyvin ohjelmassa.

• Toteutumatta jääneet KOVAn tavoitteet:

• ASO-asuntojen asukasvalinnassa etuoikeus ARA-
asunnoista siirtyville (mahdollinen vielä).

• Yleisen asumistuen kuntaluokituksen uudistaminen.

• Yksityiskohtaiset tavoitteet kaavajärjestelmän 
uudistamiselle.

• Rakentamisen ohjauksen keskittäminen yhteen 
ministeriöön.

• ARA-talojen alennettu kiinteistövero (mahdollinen vielä).

• Työasuntovähennyksen korotus.

• Asuntoministerin puuttuminen hallituksesta.



KOVAn edunvalvonnan ajankohtaiset 

linjaukset

• KOVA tulee seuraamaan tiiviisti hallitusohjelman 

toimeenpanoa.

• Tulemme myös tekemään esityksiä erilaisiin valmisteltaviin 

asioihin, niin että KOVAn jäsenten näkökulmat olisivat 

valmistelussa tiedossa ministeriöissä (niin virkamiehillä kuin 

poliittisilla päätöksentekijöillä).

• Esim. tavoitteet korkotukijärjestelmän kehittämiselle, 

kiinteistöverouudistukseen omakustannusperiaatteella 

toimivien vuokrataloyhtiöiden näkökulmat, jne.



Hallitusohjelman plussat

• On tärkeää, että hallitusohjelmassa on huomioitu rakennuskannan 
vähähiilisyyden edistäminen.

• Rakentaminen ja rakennuskanta tuottavat yli kolmanneksen 
Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (vrt. liikenne noin 25 %).

• ARA-asuntojen energiatehokkaaseen korjaamiseen uusi 
avustus (pp-korkotukilainaan liittyvä perusparannuksen 
käynnistysavustus, max. 4 000 euroa / asunto).

• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen saaminen valmiiksi 
hallituskauden aikana on tärkeää.

• Koko alan ”raamattu” ja vaikuttaa keskeisesti myös 
vuokrataloyhtiöiden toimintaympäristöön.

• Kaavatasojen määrä?

• Ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

• Digitalisaation edistäminen.

• Rakentamisen normien keventäminen (autopaikat ja väestönsuojat).

• Puurakentamiseen kannustaminen mm. 20 %:a korkeammalla 
käynnistysavustuksella MAL-alueilla.



Hallitusohjelman plussat

• Tavoitteena 10 000 asunnon rakentaminen 40 vuoden 
korkotukimallilla vuosittain (vuonna 2018 noin 8 600 asuntoa). 
Asunnoista yli puolet Helsingin seudulle.

• Tavoite on erittäin kunnianhimoinen!

• Tonttien saatavuus?

• Asuntopolitiikkaan tulossa vihdoin pitkäjänteinen ote!

• 8 vuoden kehittämisohjelman laadinta.

• MAL-sopimukset kestoltaan 12-vuotisiksi ja rullaaviksi.

• MAL-sopimukset

• Sopimusten mahdollinen laajentaminen uusille alueille.

• Kuntien kaavavarannon, täydennysrakentamisen ja 
markkinaehtoisen pysäköinnin edistäminen.

• Asunnottomuuden poistamistavoitteet sopimuksiin.

• ARA-tuotannon kasvattaminen, tavoitteena 35 %:n osuus 
asuntotuotannosta.

• Käynnistysavustukset kaikille MAL-alueille porrastettuina 
(3000 euroa – 10000 euroa / asunto).



Hallitusohjelman plussat

• Valtion asuntorahaston säilyttäminen talousarvion ulkopuolisena 
rahastona ja uusien tulonlähteiden etsiminen rahastolle.

• Turvaa asuntopolitiikan rahoituksen pitkäjänteisesti ja 
suhdanteista riippumatta!

• Tärkeää on, että 40 vuoden korkotukijärjestelmän uudistamistyö 
jatkuu.

• Oleellisinta on, että valtion tukea lisätään järjestelmään.

• Omakustannusperiaatteessa tullaan huomioidaan asumisen 
palvelullistuminen.

• ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteiden 
säilyttäminen nykyisellään on erittäin myönteistä.

• Valtion omistaman A-Kruunu Oy:n asema turvataan.

• Käyttötarkoituksen muutosavustuksen käyttöönotto.

• Tuetaan olemassa olevan kiinteistökannan muuttamista ARA-
asunnoiksi (max. 20 %:a muutoskustannuksista).

• ARA:n määrärahoja nostetaan uusien tehtävien vuoksi.



Hallitusohjelman plussat

• Väestöltään vähenevillä alueilla vuokrataloyhtiöitä kannustetaan 
sopeuttamaan kiinteistökantaansa.

• Purkuavustuksen sekä purkuavustus- ja akordivaltuuksien 
korottaminen.

• Konversiolainan käyttöönotto.

-> Toimilla voidaan parantaa vuokrataloyhtiöiden
toimintaedellytyksiä huomattavasti.

• Kuntien sitouttaminen vuokrataloyhtiöiden omistajina?

• Erityisryhmäasumisen edistämisestä useita myönteisiä kirjauksia, 
joilla voidaan edistää erityisryhmäasumista, mm.

• Opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamisen lisääminen ja 
investointiavustuksen korotus 10 %:sta 15 %:iin.

• Kehitysvammaisten laitoshoidon purun loppuunsaattaminen 
ja uusi ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma.



Hallitusohjelman plussat

• Lähiöiden kehittämiseen uusi poikkihallinnollinen 

lähiöohjelma.

• Vuokrataloyhtiöillä on paljon asuntokantaa lähiöissä!

• Osana ohjelmaa kehitetään mm. lähiöiden viihtyisyyttä, 

lisätään ihmisten osallisuutta ja ehkäistään eriytymistä.

• Omistusasumisen uusia muotoja (ryhmä- ja 

osuuskuntarakentamista) edistetään.

• Valtio lainoittamaan uudelleen kohtuuhintaista 

omistusasumista?

• Onko vuokrataloyhtiöillä roolia tässä? (vrt. esim. 

Järvenpään Mestariasunnot Oy)

• Sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistukea 

jatketaan ja korotetaan.



Hallitusohjelman plussat

• Asunnottomuuden puolittaminen vuoden 2022 loppuun 

mennessä ja poistaminen vuoden 2027 loppuun mennessä.

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä painopisteenä 

nuoret ja maahanmuuttajat.

• Vuokrataloyhtiöillä on huomattava rooli 

asunnottomuustavoitteiden saavuttamisessa!

• Asumiseen liittyvien sosiaalipalveluiden saatavuus 

tärkeää tavoitteen saavuttamisessa.

• Asumisneuvonta lakisääteiseksi ja kaikkien ulottuville 

asunnon hallintamuodosta riippumatta!

• Jatkossa pelkästään vuokralaiset eivät enää maksa 

asumisneuvonnan kuluja.



Pohdintoja herättäviä 

hallitusohjelmakirjauksia

• Päästövähennystavoitteiden vaikutus asumisen hintaan?

• Paljonko energiatehokkuusinvestoinnit olemassa 

olevaan kiinteistökantaan vaikuttavat asumisen hintaan 

(erilaisista avustuksista huolimatta)?

• Rakentamisen toteutusvastuun säätäminen pääurakoitsijalle.

• Tavoitteena rakentamisen laadun parantaminen, mutta 

paraneeko laatu automaattisesti tällä kirjauksella?

• Mikä on kirjauksen vaikutus rakentamisen hintaan?

• Ammattimaisilla toimijoilla tulisi olla jatkossakin 

sopimusvapaus, vrt. kertarakentajat (mm. kuluttajat).



Pohdintoja herättäviä 

hallitusohjelmakirjauksia

• Kiinteistöverouudistus

• Kiinteistöverouudistus ei saa johtaa kohtuuttomiin 
muutoksiin kenenkään kiinteistöverossa.

• Mikä on uudistuksen vaikutus asumisen hintaan?

• Käykö niin, että kaupungeissa kiinteistöverot nousevat, 
mutta muuttotappioalueilla laskevat?

• Yhteishallintolain uudistaminen

• Yhteishallintolain uudistaminen itsessään on 
tarpeellista.

• Vuokralaisten asemaa aiotaan vahvistaa.

• Mitä tämä kirjaus konkreettisesti tarkoittaa, paitsi 
vuokranantajille, myös vuokralaisille?

• Vallan ja vastuiden pitää kuitenkin kulkea käsi 
kädessä!



Hallitusohjelman miinukset

• Hallituksessa ei asuntoministeriä.

• Myöskään kenenkään ministerin tittelissä ei ole asunto-

sanaa.

• Hallituksen asuntopoliittiset linjaukset ovat 

kunnianhimoiset. Myös asumisen merkitys kaikkien 

ihmisten arkeen olisi ansainnut asuntoministerin 

hallitukseen.



Kiitos!

Jouni Parkkonen

Toiminnanjohtaja

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen

edistäjät – KOVA ry

Yliopistonkatu 5, 7. krs.

00100 Helsinki

puh. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

@ParkkonenJouni

http://www.kovary.fi

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

