
LIITE 1 
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1079/2001) 

 
Laki Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (1079/2001) 
3 § 
Suomenlinnan hoitokunnalla on oikeus periä tuottamistaan suoritteista maksuja, joiden suuruutta määrättä-
essä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa opetusministeriön 
asetuksessa säädetään. 
Poiketen siitä, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien asuin- 
ja toimitilojen vuokria voidaan kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että tiloista peritään kulloinkin käyvän 
hintatason mukainen vuokra. 
 

 

 



LIITE 2 
Vuokratasovertailu 

 
Neliövuokrat €/m2 Yksiö 

max 50 m2 
Kaksio 

50-70 m2 
Kolmio 

70-90 m2 
Neliö 

90-110 m2 
Yli 110 m2 

SLHK / vanhat sopimuk-
set 

13,63 13,13 12,64 12,15 11,66 

SLHK / uudet sopimuk-
set 15,44 14,88 14,33 

 
13,78 13,21 

2016 HKI 4 20,99 16,6 14,94   
2. neljännes 2017 HKI 4 19,03 15,82 14,61   
SVA / lausunto 23,59 17,9 15,91   
Kruunuasunnot Oy 
Santahamina 

13,78 – 15,26   

Kruunuasunnot Oy 
Kruunuhaka 

noin 20,00   

Asuntoetu HKI 4 
15,61 – 13,96 13,96 – 12,86 12,86 – 12,24 12,24 – 11,85 

 
11,85 tai alle 

 
 

 

 

 
  



LIITE 3 
Yleisohje asuntojen hakemisesta ja vuokraamisesta 

 

Yleisohje Suomenlinnan hoitokunnan asuntojen hakemisesta ja vuokraamisesta 
 

Yleistä 
Suomenlinnan asunnot, joita on yhteensä n. 330 kpl, ovat valtion omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asun-
toja, joihin asukkaat valitsee Suomenlinnan hoitokunnan johtaja ylläpitopäällikön esittelystä.  
 
Osa asunnoista on vuokrattu puolustushallinnolle käytettäväksi sen henkilökunnan työsuhdeasuntoina. Puo-
lustushallinto päättää vuokraamisensa asuntojen asukasvalinnoista. Puolustushallinto ei, sopimuksen mu-
kaan, vuokraa kiintiöönsä kuuluvia asuntoja omaan henkilökuntaansa kuulumattomille.  
 
Asunnonjakopäätökset ja niihin perustuvat vuokrasopimukset eivät ole hallintolainkäyttölain (L 586 /1996) 
mukaisia hallintopäätöksiä vaan yksityisoikeudellisia sopimuksia, joista ei ole em. lain mukaista valitusoi-
keutta.  
 
I Asuntojen hakeminen 
Asunnot pannaan haettaviksi hoitokunnan ilmoitustaululla Suomenlinnassa sekä viraston internetsivuilla.  
 
Virastolla ei ole asuntojonotusjärjestelmää.  
 
Suomenlinnassa on ns. ateljeeasuntoja rakennuksissa A 5 (huoneistot E6, F7, F9, F10, G11 ja G12) ja B 
44-45, sekä E 12 (huoneisto A 1), joiden jakamisesta Suomenlinnan hoitokunnan johtaja päättää ylläpito-
päällikön esittelystä taiteilijajärjestöjen kautta järjestettävällä erillisellä hakumenettelyllä. Valinnassa otetaan 
huomioon luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen. 
 
Asunto tai ateljeeasunto voidaan poikkeustapauksessa jakaa julistamatta sitä ensin haettavaksi. Poikkeus-
menettelyn syyt kirjataan perustelumuistioon.  
 
Viraston työjärjestyksen mukaan ylläpitopäällikön päätöksellä asunto voidaan ilman hakumenettelyä antaa 
vuokralle enintään kuuden kuukauden ajaksi. Päätöksestä tehdään perustelumuistio. 
 
II Asukkaiden valitseminen 
Keskeinen tavoite on Suomenlinnan asukasrakenteen säilyminen monipuolisena.  
Suomenlinnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi edistetään lapsiperheiden asumismahdollisuuksia. 

 
Asuntoja jaettaessa otetaan myös huomioon sellaiset henkilöt ja perheet, joiden asuminen Suomenlinnassa 
on tarpeen työn luonteen vuoksi tai tukee Suomenlinnan peruspalvelutason säilyttämistä. 
Perheasunnoiksi soveltuvat asunnot osoitetaan ensisijaisesti suuremmille ruokakunnille.  
 
III Vuokran määrä ja vuokrasopimus 
Asuntokohtainen vuokra ilmoitetaan aina hakumenettelyn yhteydessä. 
 
Vuokrasopimus asukkaan ja hoitokunnan välillä tehdään aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksissa noudatetaan 
lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481. 
 
IV Asuntojen keskinäiset vaihdot 
Suomenlinnan hoitokunnan johtaja päättää ylläpitopäällikön esittelystä keskinäisistä asuntojen vaihdoista 
hoitokunnan vuokralaisten tekemien esitysten perusteella. Mikäli vaihdettavien asuntojen koot ja asukkaiden 
muuttuneet asumistarpeet puoltavat vaihtoa, eikä vaihto aiheuta korkeita korjauskustannuksia, niihin 
pyritään suhtautumaan myönteisesti.  

  



LIITE 4 
Alennusprosentit Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloissa 

 
Tämä lista toimii Suomenlinnan hoitokunnan kokous- ja juhlatilapalveluiden työkaluna vähentäen tarvetta selvitellä ja 
tulkita jokaista tapausta erikseen ja tehostaa näin työntekoa.  

Alennusprosentit Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloissa  
Suomenlinnan hoitokunta voi tukea linnoituksessa järjestettävää kulttuuriohjelmaa, tuotantoa tai koulutusta antamalla 
kokous- ja juhlatiloja käyttöön veloituksetta tai antamalla tilavuokrasta alennusta.   
 
Alennusprosenttien perusteet  
Alennusprosenttien perusteista viisi ensimmäistä kohtaa on linjassa Suomenlinnan kestävän matkailun strategian viiden 
painopistealueen vuosille 2015–2020 kanssa:  

1. Matkailun vaikutusten hallinta ja hyötyjen kotiuttaminen  
2. Laadukkaan kävijäkokemuksen ylläpitäminen  
3. Kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi  

a. Paikallisen elinkeinotoiminnan kannustaminen  
b. Suomenlinnan tapahtumatoiminnan elävöittäminen  

4. Verkostomaisen toiminnan kehittäminen  
a. Suomenlinnan kulttuuritoiminnan kannustaminen  
b. Paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettavat tapahtumat  

5. Maailmanperintöarvoista viestiminen  
a. Maailmanperintökohteen tavoitteet tilojen laajasta ja koko hoitokunnan etua ajavasta esittelystä  

6. Henkilökuntaetu Suomenlinnan hoitokunnassa  
 

Alennusryhmät  
Ryhmä 1. Suomenlinnan hoitokunnan henkilökunta – 30 %   
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen sekä henkilökuntaetu Suomenlinnan hoitokunnassa.  
Lisähuomiot: vain omat perhejuhlat, alennus on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toisen henkilön/yhdistyksen 
tms. käyttöön eikä esimerkiksi asukkaan omistaman yrityksen tai työpaikan käyttöön.  
Ryhmä 2. Suomenlinnan asukkaat ja Suomenlinnassa vakituisesti työskentelevät – 30 %   
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen.  
Lisähuomiot: vain omat perhejuhlat, alennus on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toisen henkilön/yhdistyksen 
tms. käyttöön eikä esimerkiksi asukkaan omistaman yrityksen tai työpaikan käyttöön.  
Ryhmä 3. Suomenlinnalaiset toimijat (ei liikevaihtoon sidotut) – 30 %, marras-maalis – 50 %  Puolipäivävarauksissa 
aina – 30 %  
Perusteena kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi ja verkostomaisen toiminnan kehittäminen.  
Lisähuomiot: Työhuoneiden vuokralaiset, yhdistykset, yritykset (myös pitopalvelu), Merisotakoulu, Suomenlinnan van-
kila.  
Ryhmä 4. Suomenlinnalaiset toimijat (liikevaihtoon sidotut) – 50 %   
Puolipäivävarauksissa aina – 30 %  
Perusteena kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi ja verkostomaisen toiminnan kehittäminen.  
Lisähuomiot: Walhalla, Valimo, Chapman, Viaporin Deli & Cafe, Hostel Suomenlinna  
Ryhmä 5. Produktiot, jotka tuovat näkyvyyttä/markkinointihyötyä Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloille – 30 % tai yh-
teistyösopimus  
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen, verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä kesäkohteesta ympä-
rivuotiseksi kohteeksi.  
Ryhmä 6. Produktiot, jotka tuovat näkyvyyttä/markkinointihyötyä Suomenlinnalle – 30 % tai yhteistyösopimus  
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen, verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä kesä-
kohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi.  
Ryhmä 7. Unesco-koulut Suomessa – 30 % tai yhteistyösopimus  
Listat Unesco-kouluista Suomessa samassa kansiossa.   
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen ja verkostomaisen toiminnan kehittäminen.  



Lisähuomiot: Mikäli tilaisuus koskee maailmanperintöä (esim. mp-kasvatus tms.) tehdään tilasta yhteistyösopimus. Mi-
käli tilaisuus on esim. Unesco-koulujen opettajien kehittämispäivä, saa tilasta – 30 % alennusta.   
Ryhmä 8. Kampanja-alennukset – 10 % / 15 %     
Perusteena maailmanperintöarvoista viestiminen ja kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi.  
Lisähuomiot: Kanta-asiakastarjoukset talvelle, tutustumistarjoukset, messutarjoukset, kampanjat, remonttialennukset 
tms.   
 
Useamman päivän tai usean tilan varaukset Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloissa:  
Useamman päivän tilavarauksissa annetaan alennusta varausmaksun verran toisesta päivästä tai toisesta tilasta eteen-
päin. Tällaisia varauksia ovat seminaarit tms. tilaisuudet, jotka ovat kestoltaan yli yhden päivän tai joissa varataan use-
ampi tila samana päivänä.   
Kahden päivän tilaisuuksien alennukset: alennuksena annetaan toisen päivän tai toisen tilan varausmaksu. Kolmen päi-
vän tilaisuuksista kahdenpäivän/tilan varausmaksu alennusta jne. Alennuksen saa kun kyseessä perättäisten päivien va-
raukset tai esim. kuukausittain toistuva koulutus, tai kokous, jossa varataan yhteistila ja pienempiä tiloja ryhmätöitä 
varten.  
 
Huom. kaikki lisäpalvelut normaalihinnoilla. Ei alennuksia.  
  



LIITE 5 
Vuokratulojen kustannusvastaavuuslaskelma 2016 

 
  Korkotason muutoksen 

vaikutus 
Vuokrat ja tulot asuinhuoneistoista 3 147 421 €  

   
Ostomenot asuinhuoneistot -1 417 724 €  

Palkat asuinhuoneistot -259 069 €  
Yleiskustannukset -153 315 €  

Poistot -1 298 231 €  
Poistamattoman kiinteistövarallisuuden korot 

(2016 0,2 %, 2011 1,8 %) -63 968 € -575 712 € 
   
Yhteensä -44 886 € -556 630 € 
   
   
Vuokrat ja tulot liikehuoneistoista 2 512 225 €  
   

Ostomenot liikehuoneistot -1 285 935 €  
Palkat liikehuoneistot -93 404 €  

Yleiskustannukset -49 907 €  
Poistot -1 191 461 €  

Poistamattoman kiinteistövarallisuuden korot 
(2016 0,2 %, 2011 1,8 %) -67 807 € -610 263 € 

   
Yhteensä -176 290 € -718 746 € 

 
 

 
 
 
  



LIITE 6 
Suomen Vuokranantajat ry:n lausunto 

 
 Lausunto 1(4) 17.10.2017  
 
Suomenlinnan hoitokunta  
Hallinto- ja lakipalveluyksikkö  
Isännöitsijä Kari Koskela  
 
LAUSUNTO SUOMENLINNAN ASUNTOJEN VUOKRATASOSTA  
 
Lähtötilanne Suomen Vuokranantajat ry:n jäsen Suomenlinnan hoitokunta on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön alainen kiinteistöhaltijavirasto, joka hallinnoi n. 350 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Suo-
menlinnan hoitokunnan vuokrataso, jonka vuosittainen tarkistus suoritetaan aina 1.3 (elinkustannusin-
deksin nousu +0,5%), on jäänyt jälkeen Helsingin alueen yleisestä vuokratasosta ja siksi valtiovarainmi-
nisteriö edellyttää Suomenlinnan hoitokunnalta, että; ”Huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuk-
sen ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen 
vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan katta-
maan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset  
 
Suomenlinnan hoitokunta on pyytänyt Suomen Vuokranantajat ry:ltä lausuntoa Suomenlinnan alueen 
vapaiden vuokra-asuntojen vuokratasosta.  
 
Lausunnon laatimista varten hankittu seuraavat asiakirjat.  
1. Tilastokeskus, Helsingin osa-alueet  
2. Tilastokeskus, liitetaulukko 2. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, 2017, 2. neljännes  
3. Tilastokeskus, liitetaulukko 3. Vapaarahoitteiset yksiöt alueittain, 2017, 2. neljännes  
4. Tilastokeskus 4. Vapaarahoitteiset kaksiot alueittain, 2017, 2. neljännes  
5. Tilastokeskus, liitetaulukko 5, Vapaarahoitteiset kolmiot alueittain, 2017, 2. neljännes 
 
Suomenlinnan hoitokunnan asuntojen nykyinen vuokrataso  
 
Suomenlinnan hoitokunnan vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa nykyinen vuokrataso on  
Yksiöissä max. 50m² 13.63€/m²  
Kaksioissa 50-70m² 13.13€/m²  
Kolmioissa 70-90m² 12.64€/m²  
Neliöissä 90-110m² 12.15€/m²  
huoneistoissa yli 110m² 11.66€/m²  
 
Helsingin alueen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrataso  
 
Tilastokeskus julkaisee vuokratilastoja neljännesvuosittain. Tilastojen tarkoituksena on tarjota tietoa 
vuokramarkkinoiden kehityksestä kaikille vuokramarkkinoita seuraaville tahoille.  
 
Tilastokeskus jakaa Helsingin neljään osa-alueeseen määritellessään Helsingin vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen vuokratasoa. Helsingin alueen kaikkien asuntojen keskimääräiset neliövuokrat Tilas-
tokeskuksen mukaan on 19.36€/ m².  
 



Tilastokeskuksen osa-alueiden jaottelussa Suomenlinna kuuluu Helsinki 4 alueeseen. Helsinki 4 alueen 
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrataso on 
  
1. Yksiöt 19.03€/ m²  
2. Kaksiot 15.82€/ m²  
3. Kolmiot 14.61€/ m²  
 
Näkemys Suomenlinnan vuokratasosta  
 
Suomenlinna kuuluu Tilastokeskuksen mukaan Helsinki 4 alueeseen, jonka vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen keskimääräinen neliövuokra on 16.19€/ m². Helsinki 4 alueeseen kuuluvat kaupunginosat 
sijaitsevat suhteessa Suomenlinnaan kaukana Helsingin keskustasta ja Helsingin alue 1:stä. Suomen-
linna on etäisyydeltään verrattavissa Helsinki 2 alueeseen laskettaviin kaupunginosiin, kuten Lauttasaa-
reen, Pohjois-Haagaan ja Tammisaloon. Suomenlinnan suora vertaaminen Helsingin muihin alueisiin on 
haastavaa, koska Suomenlinna alueena on hyvin uniikki. Suomenlinna vuokratason arvioitiin etäisyy-
den lisäksi vaikuttaa myös alueen arvostus asukkaiden näkökulmasta. Suomenlinnan hoitokunnalla oli 
keväällä 2017 haettavana 12 kpl asuntoja, joihin tuli hakuaikana yhteensä 789 kpl. hakemuksia. Suo-
menlinnan hoitokunnan vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ovat hyvin haluttuja vuokralaisten keskuu-
dessa.  
 
Keskimääräisissä neliövuokrissa ei erikseen kiinnitetä huomiota asuntojen kuntoon. Yleisesti asuntojen 
kunnon vaikutuksesta vuokraan todetaan, että keskusta-alueella ja sen läheisyydessä asunnon kunnon 
vaikutus vuokrattavuuteen ja vuokraan on vähäinen.  
 
Suomenlinnan alueella vuokra-asuntoja tarjoavan Auroranlinnan vuokrataso määräytyy Helsinki 2 alu-
een mukaisesti. Tällä hetkellä kaikki asunnot on vuokrattu Helsingin kaupungin virastoille, mutta Auro-
ranlinnan jyvitystaulukon mukaisesti ne vuokrattaisiin keskivuokralla 19,57 €/m2/kk.  
 
Näkemyksemme mukaan Suomenlinnan hoitokunnan vapaarahoitteiset vuokra-asunnot kuuluvat Hel-
sinki 2 tai Helsinki 3 alueeseen, joiden keskimääräiset neliövuokrat ovat 20.89€/ m² ja 16.65€/ m². Suo-
menlinnan vuokratasoa määriteltäessä voidaan käyttää Helsingin kaikkien asuntojen keskimääräistä 
neliövuokraa, joka sijoittuu vuokratasoltaan Helsinki 2 ja Helsinki 3 alueen väliin keskimääräisen neliö-
vuokran ollessa 19.36€/ m². Yksiöiden osalta keskimääräinen neliövuokra on 23.59€/ m², kaksioiden 
osalta 17.90€/ m² ja kolmioiden osalta 15.91€/ m².  
 
Vastuunrajoitus  
 
Suomen Vuokranantajat ry:n vahingonkorvausvastuu toimeksiantajaan nähden on mahdolliset viiväs-
tysseuraamukset mukaan lukien rajoitettu enintään toimeksiantajan maksamaan toimeksiannon palk-
kioveloituksen määrään.  
 
Ville Hopsu  
Neuvontalakimies 

  



LIITE 7 
Vuokralaisten palaute lausunnosta 31.10. – 6.11.2017 

 
 

PALAUTETTA SAATIIN RUNSAASTI, SE ON TOIMITETTU JOHTOKUNNALLE 

PALAUTETTA EI JULKAISTA NETISSÄ, KOSKA SE SAATTAA LOUKATA PALAUTTEEN ANTAJIEN YKSITYISYYTTÄ  

 

  



LIITE 8 
Suomen Vuokranantajat ry:n vastine palautteeseen 

 
Vastinetta ei ole saatu 27.11.2017 mennessä. 


