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TVT ASUNNOT OY – EMOYHTIÖ 

Toimitusjohtaja Teppo Forss 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asuk-

kailleen kohtuuhintaista turvallista asumista ja mo-

nipuolisia vuokra-asumisen vaihtoehtoja. Se on kil-

pailukykyinen ja laadukas asiakaslähtöinen yritys. 

Yhtiö kantaa vastuuta etenkin kaupungin sosiaali-

sesta vuokra-asumisesta. Se noudattaa toiminnas-

saan voimassaolevaa osakeyhtiölakia, arava- ja kor-

kotukilainsäädäntöä sekä muuta toimintaa koske-

vaa lainsäädäntöä. 

Yhtiö omistaa ja hallinnoi n. 11.000 erilaista asun-

toa ympäri Turkua. Tämä vastaa n. 10 % kaikista 

asunnoista ja n 25 % vuokra-asunnoista, mikä on 

tyypillinen keskuskaupunkien asuntorakenne. Yhti-

öllä on noin 20.000 asukasta. Yhtiö muodostaa kon-

sernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen. 

Yhtiö noudattaa lakien ja ohjeiden mukaan oma-

kustannusperiaatetta. Asuinhuoneistojen vuokrat 

määräytyvät asuinhuoneistokohtaisesti, asunnon si-

jainnin, kunnon ja varustetason mukaan ja muodos-

tuvat kiinteistön hoitokuluista sekä koko yhtiön 

asuntokannan rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 

ottamien lainojen koroista ja lyhennyksistä. 

Omalle pääomalle omistaja on edellyttänyt muiden 

yleishyödyllisten asuntotoimijoiden tuottotavoit-

teisiin rinnastettavaa kohtuullista tuottoa. Vuosit-

tainen tuotto realisoituu pääosin yhtiölle myönne-

tyllä pääomalainalla. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Vuokra-asumiseen vaikuttavat tulot, varallisuus, 

tarpeet, suhdanteet ja väestörakenne sekä niiden 

kehitys. Merkittävimmät toimintaympäristön muu-

toksiin liittyvät riskit ovat vaihtelut asuntojen ky-

synnässä ja sitä kautta käyttöasteessa sekä vaihte-

lut rahoituksen ja hoitokulujen hinnassa. 

Suuri osa yhtiön rakennetusta asuntokannasta tulee 

peruskorjausikään lähivuosina. Yhtiöllä on edessä 

suurten peruskorjausten aika mm 70-luvuilla raken-

netuissa kohteissa. 

Asukkaiden toiveet ja vaatimukset palvelulliset ja 

laadullisesti jatkavat kasvuaan, mikä heijastuu toi-

mintoihin ja kustannuksiin. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Yhtiö muuntuu seudulliseksi asuntotarjoajaksi.  

Yhtiön asuntojen kokonaismäärää voidaan kasvat-

taa hallitusti siten, että yhtiön asuntokannan suh-

teellinen osuus Turun asuntokannasta pysyy sa-

mana ja yhtiön omistamien asuntojen määrä liikkuu 

5 %:n vaihteluvälin sisällä suhteessa Turun koko-

naisasuntokantaan. 

Yhtiön erääntyvät arava- ja korkotukilainat jälleen-

rahoitetaan konsernin sisäisellä lainalla yhteis-

työssä konsernihallinnon talousasioiden kanssa, 

siltä osin kun tulorahoitus ei riitä niiden poismak-

samiseen. Tavoitteena on koko konsernin hyötymi-

nen emokaupungin edullisesta varain-hankinnasta, 

joka kanavoidaan osin myös yhtiölle. Tällä pyritään 

hillitsemään yhtiön vuokralaisten yleistä asumis-

kustannusten nousua. 

Jälleenrahoitus liittyy osaltaan myös yhtiön vanho-

jen aravalainojen konvertointiin, joille kaupungin-

valtuusto on myöntänyt omavelkaisen takauksen. 

Jälleenrahoitus hoidetaan ilman kaupungin ta-

kausta lainojen erääntyessä, mikäli se on kaupun-

kikonsernin edun mukaista. 

Yhtiö voi toimia kaupungin kumppanina peruspal-

velutoimintojen järjestämiseen liittyvissä erityis-

ryhmien asuntotarvetta koskevissa hankkeissa.
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KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton 

 
 Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori  

Turun kaupungille pääomalainasta maksettava korko (1.000 €) 2.271 2.277 2.271 2.271 2.271 2.277 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla 

Mittari tai indikaattori  

Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €) 3.675 3.670 3.525 3.430 3.385 3.550 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lainakorot maksetaan velkasopimusten mukaisesti. 

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle 

Mittari tai indikaattori 

Liikevaihto (1.000 €) 75.023 76.000 76.800 77.950 79.350 80.800 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti. 

Mittari tai indikaattori 

Liikevoitto (1.000 €) 16.354 16.000 13.000 13.200 13.400 13.600 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla. 
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Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä 

Mittari tai indikaattori 

Käyttöaste % 97,9 97,5 >97 >97 >97 >97 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ymmärretään asiakkaan tarpeita asunnolle ja palvelullisesti. Pidetään asunnon hinta kohtuullisena. 

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen 

Mittari tai indikaattori 

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen 
määrä kaupungissa % 

10,2 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asuntokannan osuus pidetään kiinteistökehityksellä vakiona vaihteluvälin 10,2 - 10,7 % sisällä. Nykyisessä 
suhdannetilanteessa on kannattavaa lisätä asuntotuotantoa, siten että päästää lähelle tavoitellun vaihteluvälin ylärajaa. Lisäksi luovutaan TVT:n tarjontaan sopimat-
tomasta ja asukkaille kalliiksi muodostuvasta asuntokannasta. 

Mittari tai indikaattori 

Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen) + 114 0 200 200 200 200 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteistökehitys, joka kasvattaa asuntomäärää n. + 200 asuntoa vuodessa. Nykyisessä suhdannetilanteessa 
on kannattavaa lisätä asuntotuotantoa, siten että päästää lähelle tavoitellun vaihteluvälin ylärajaa. Lisäksi luovutaan TVT:n tarjontaan sopimattomasta ja asukkaille 
kalliiksi muodostuvasta asuntokannasta 

Mittari tai indikaattori 

Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva 
asuntokanta % 

5,3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteistyö erityisryhmien asuttajien kanssa. 
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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 

Käyttöaste, % 97,6 97,9 97,5 >97 >97 >97 >97 

Vaihtuvuus, % 21,4 20,0 20,0 <22 <22 <22 <22 

Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl 2.047 2.139 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokohteista 76 84 84 >75 >75 >75 >75 

Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m2/kk) 10,3 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 

Keskimääräiset hoitomenot (€/as-m2/kk) 6,46 6,42 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 

*) Laskentatapaa tarkennettu. Laskettu ainoastaan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen osalta. 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 73.687 75.023 76.000 76.800 77.950 79.350 80.800 

Liikevoitto (1.000 €) 15.587 16.354 16.000 13.000 13.200 13.400 13.600 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja  
veroja (1.000 €)  

5.593 6.975 8.000 >2.000 >2.000 >2.000 >2.000 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 15.477 15.888 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Keskimääräinen henkilöstömäärä - - 48 48 48 48 48 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 9,1 10,3 10,5 >8 >8 >8 >8 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0 4,1 4,0 >4 >4 >4 >4 



 
TVT-ASUNNOT OY -EMOYHTIÖ 

 

 

 
 

Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille 
(1.000 €) 

2.271 2.271 2.277 2.271 2.271 2.271 2.277 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 12,4 13,7 15,0 >9 >9 >9 >9 

Korollinen vieras pääoma (1.000 €) 328.813 336.559 333.800 333.000 330.000 330.000 330.000 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Uudistuotantoa ei pystytä toteuttamaan tavoittei-

den mukaisesti. Uusia asuntokohteita varten ei ole 

rakennuskelpoisia tontteja. Yhtiö ei pysty pitämään 

asuntokantaansa valtuuston asettaman tavoitteen 

sisällä. Konkreettista mahdollisuutta päästä takai-

sin tavoitellun vaihteluvälin sisälle ei ole. Uudistuo-

tannon ollessa pysähdyksissä ei asunnoista luopu-

mista ole saatu toteutettua suunnitellusti, vaan yh-

tiö joutuu pitämään asuntokannassaan huonosti 

vuokrakäyttöön sopivia asuntoja, joilla ei ole ky-

syntää tai niissä on korkeita ylläpito- sekä korjaus-

kustannuksia. 

Rakennustyötä on tarjolla ajoittain kohtuulliseen 

hintaan, mikä johtaa asukkaille kohtuuhintaisen 

vuokratasoon. Korkotaso on alhainen ja se tukee 

uusien asuntokohteiden toteuttamista. Mikäli yhtiö 

pystyy toteuttamaan 200 asunnon vuosittaisen net-

tolisäyksen, johtaa se noin 1,5 Meur liikevaihdon 

kasvuun vuodessa. Rakennuskannan iästä johtuen 

tehdään vuosittain suuria peruskorjauksia, jotka 

osaltaan edellyttävät rahoitusta. 

Asumisen kustannusten odotetaan nousevan enem-

män kuin ihmisten maksukyvyn. Näin tapahtuu eri-

tyisesti osalla yhtiön asukkaista.  

Suunnittelukaudella jatkuu päättyvien lainojen 

konvertointi yhdessä kaupungin kanssa. Korkotaso 

on alhaisella tasolla.  

Kasvavan maahanmuuton oletetaan lisäävän kysyn-

tää.

 


