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TURUN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKIINTEISTÖT OY 

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita rakennuksia 

sekä osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä 

sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiö harjoittaa myös 

huoneistojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Valtakunnallisen sote-uudistuksen eteneminen on  

yhtiön toiminnan kannalta merkittävin lähivuosien 

asia.Uudistuksen yhteydessä tehtäneen sosiaali- ja 

terveydenhoitokiinteistöihin liittyviä linjauksia ja 

mahdollisia omistajuusmuutoksia. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Yhtiö on perustettu syksyllä 2015 ja sen varsinainen 

toiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. En-

simmäinen vuosi on toiminnan käynnistämisvuosi, 

jonka aikana yhtiön on tarkoitus kehittää toiminta-

malleja yhtiön perustehtävien (mm. kohteiden 

vuokraus, ylläpito ja korjaukset) järjestämiseksi. 

Vuoden 2016 aikana toteutetaan rakennuskannan 

haltuunotto, eli määritetään mahdolliset korjaus- 

ja kehittämistarpeet lähivuosille. 

 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Vuokraustoiminnan tavoitellun tason saavuttaminen 

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Vuokrausaste, % - 99,7 98,0 98,0 98,0 98,0 

Tavoite: Kaupungin antamien antolainojen korko 

Mittari tai indikaattori       

Kaupungin myöntämien antolainojen tuotto, 1.000 € - 4.197 2.734 2.696  2.659 2.621 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Vuokrausaste, % - - 99,7 98 98 98 98 

Rakennuskannan haltuunotto ja korjaustarpeiden 
määritys 

- - 
Määrittely 

valmis 
Ylläpidetään Ylläpidetään Ylläpidetään Ylläpidetään 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) - - 12.857 12.859 12.987 13.117 13.248 

Liikevoitto (1.000 €) - - 2.895 2.737 2.697 2.659 2.622 

Tilikauden tulos (1.000 €) - - 193 3 1 0 0 

Bruttoivestoinnit (1.000 €) - - 387 2.500 2.500 2.500 2.500 

Keskimääräinen henkilöstömäärä   1 1 1 1 1 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % - -  0,0 0,0 0,0 0,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % - - 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

Antolainojen tuotto kaupungille (1.000 €) - - 4.197 2.734 2.696 2.659 2.621 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % - -  19,1 19,4 19,8 20,3 

Nettovelkaantumisaste, % - -  423,7 414,3 404,2 393,3 
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Korollinen vieras pääoma (1.000 €) - -  105.753 103.253 100.753 98.253 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin Turun kau-

pungin maksamista vuokrista. Kaupungin kanssa 

solmittujen vuokrasopimusten maturiteetti on 5-15 

vuotta. Näin ollen talousarvio- ja suunnitelmavuo-

sien liikevaihto perustuu oleviin sopimuksiin eikä 

suunnitellun liikevaihdon toteutumiseen liity mer-

kittävää riskiä.  

Yhtiön liikevoitto on kuvattu taloussuunnitelmajak-

solla lievästi pienenevänä, koska liiketoiminnan 

kustannuksiin kohdistuvat nousuoletukset ovat suu-

remmat kuin vuokrasopimuksiin perustuva vuokra-

tason nousu. Yhtiön tuleekin pyrkiä kustannusra-

kenteensa pienentämiseen toiminnan tehostamisen 

ja hankintojen kilpailuttamisen kautta. 

Yhtiön perustamisvaiheessa rakennuksissa toteu-

tettaviin, vuosikuluksi kirjattaviin, kunnossapito-

korjauksiin arvioitiin käytettävän kaksi miljoonaa 

euroa vuosittain. Yhtiön toiminnan käynnistymisen 

myötä saatu kohdetuntemus on osoittanut, että 

kunnossapitopanostusta voidaan pienentää 5-10% 

perustamisvaiheessa suunnitellusta tasosta. Sosi-

aali- ja terveydenhuollon uudistus tulee aiheutta-

maan käyttötarkoitusmuutoksia yhtiön omistamissa 

tiloissa ja siksikin kunnossapidon taso tulee rajata 

tilojen ydintoiminnan kannalta välttämättömiin 

töihin.  

Turun kaupunginhallitus on päättänyt vahvistaa yh-

tiön pääomarakennetta sosiaali- ja terveydenhuol-

lon uudistusta koskevan lainsäädännön tultua lain-

voimaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 25 mil-

joonan euron vaihtovelkakirjalainapääoman vaih-

tamista yhtiön osakkeiksi. Talousarvio ja -suunni-

telma on laadittu oletuksella, että kaupunki suorit-

taa lainan vaihdon osakkeiksi alkuvuodesta 2017. 

 


