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oikeusasuntojen vastikkeiden välillä on kasvanut 
vuosittain noin 3 % Turun seudulla asumisoikeus- 
asuntojen hyväksi . 
Päivitimme tietojärjestelmiemme suunnitellusti 
ja vuoden 2021 uusittiin kiinteistötietojärjestelmä, 
toiminnanohjausjärjestelmä ja raportointijärjes-
telmä . Olemme siirtäneet tietojärjestelmämme 
Visma Tampuuri Oy:n tuotteisiin ja luopuneet 
suurelta osin pitkäaikaisen kumppanimme 
Tietoaika Oy:n ohjelmistojen käytöstä . Tieto- 
järjestelmien uudistusprojekti jatkuu vielä 
vuonna 2022 . 
Tarkasteluvuonna olemme jatkaneet kiinteis-
töjen ylläpito- ja korjaustoimintaa kysyntää 
tukevasti - kilpailevaan tarjontaan vastaten . 
Huomattava osa Vason omistamista kiinteis- 
töistä on valmistunut 90-luvulla ja kiinteistö- 
korjaukset ovat painottuneet käyttöarvoa 
ylläpitäviin kiinteistönosa korjauksiin ja perus-
parannuksiin . 
Kysyntä ja näkymät asumisoikeusasuntotalojen 
rakentamiselle ovat edelleen hyvät kaikissa 
omistajakunnissamme . Rakenteilla vuoden 
2021 lopussa oli yhteensä 160 asuntoa . Raken-
teilla olevat asunnot sijaitsevat eri puolilla Varsi-
nais-Suomea: Raisiossa, Kaarinassa ja Turussa . 
Vuoden 2021 aikana ei Vasolle valmistunut 
uusia asumisoikeuskohteita . 
Eduskunta päätti asumisoikeuslain muutoksesta 
huhtikuussa 2021 . Asumisoikeuslainmuutok-
set tulevat voimaan kolmivaiheisesti vuosien 

YLEISTÄ

A sumisoikeusasuntojen kysyntätilanne  
Suomen kasvukeskuksissa säilyi hyvänä . 
Valtakunnallista korkean kysynnän 

trendiä noudattaen Vason tarjoamien asuntojen 
kysyntä pysyi hyvällä tasolla vuoden 2021 ja 
nosti kuluneen vuoden euromääräisen käyttö- 
asteen 98,6 prosenttiin (2020: 98,4  %)  
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 
julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen mukaan 
koronapandemian aikana asunto- ja mökkikaupat 
lisääntyivät koko maassa . Samaan aikaan etä- 
töiden yleistyminen vähensi työperäistä muut-
toa, pienentäen vuokra-asuntojen kysyntää 
suurissa kaupungeissa . Muuttoliike kääntyi 
kehyskuntiin ja enenevässä määrin muualle kuin 
pääkaupunkiseudun kasvukeskuksiin . Pitkään 
laskussa ollut syntyvyys kääntyi kasvuun .* 
Turun seutu oli vuonna 2021 muuttovoittoinen 
n . 2600 asukkaalla .**  Turun seudun vetovoima 
yhdistettynä kasvaneeseen neliöiden tarpee-
seen etätöiden tai perhekoon muutoksen 
myötä sekä kohtuuhintaisen asumisen tarpeen 
myötä, kasvattivat asumisoikeusasuntojen hakija- 
määriä kuluneena vuotena .  
Asuntojen kysyntää vauhdittaa edelleen ARAn  
asuntomarkkinakatsauksesta ilmenevä edul- 
lisuus suhteessa asunnon vuokraamiseen 
vapailta vuokramarkkinoilta . Turun seudulla 
asumisoikeusasuminen oli keskimäärin 26 % 
edullisempaa kuin asunnon vuokraaminen 
vapailta vuokramarkkinoilta . Ero vapaiden 
vuokramarkkinoiden vuokrien ja asumis- 

* Asumisen Rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA, 
Asuntomarkkinakatsaus 2/2021,  

https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_
selvitykset/Asuntomarkkinat/Katsaukset_2021/

Asuntomarkkinakatsaus_22021asumisoikeus(61850) 

 ** Lounaistieto:  
www.lounaistieto.fi/tilastot/vaesto/

2022–2023 välillä . Vaso yhtiönä ja asukkaiden 
yhteistyöelin osallistuivat asumisoikeuslain 
uudistyöhön lausuntojen ja kuulemisten kautta 
hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa sekä 
lain täytäntöönpanoon Aran kuulemisten kautta .  
Keskimääräistä käyttövastiketta tarkistettiin 
kustannusnousun johdosta tarkasteluvuoden 
vastikkeiden osalta . Vastikkeet keskimääräi-
sesti olivat vuonna 2021 10,56 €/ m2/kk 
(2020:10,37 €/m2/kk) . Talous kehittyi pääosin 
suunnitellusti . Hoitokustannuksissa selkeää 
nousua oli sähkökustannuksissa sekä kiinteistö-
jen ulkoalueiden hoitokustannuksissa . Pitkäai-
kainen korjaustoiminta yhdistettynä maltilliseen 
vaihtuvuuteen sekä urakoiden puitesopimus-
kilpailutukseen vaikuttivat korjauskustannus-
ten toteumaan . Korjauskustannukset alittivat 
budjetoidut korjauskustannukset . Liikevaihto 
nousi 3,6 prosenttia, jota kasvatti parantunut 
käyttöaste sekä vastikkeiden tarkistus .
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Yhtiön omistusrakenne

V arsinais-Suomen Asumisoikeus Oy on 
perustettu vuonna 1990 . Yhtiön osake- 
pääoma on 343 103,37 euroa, osakkeita 

on 20 400 kpl . Yhtiöllä on yksi osakesarja ja yhtiö- 
järjestykseen ei sisälly osakkeiden lunastusta koske-
via määräyksiä . Luovutustoimin tapahtuvaan osak- 
keen hankkimiseen vaaditaan yhtiön suostumus . 

Strategia ja strategiset ohjelmat

Hallituksen strategiaa vuosille 2018–2022  
on toteutettu strategisten ohjelmien 
kautta vuodesta 2019 lähtien . Kulunut 

vuosi oli nelivuotisen strategian toiseksi viimei-
nen vuosi . Strategisten ohjelmien painopisteenä 
kuluneena vuotena oli tietojärjestelmä uudistus, 
jolla tavoitellaan oikea-aikaista ja laadullisesti 
parempaa kiinteistön hoitoa ja hallintoa sekä 
asukkaiden parempaa palvelua .

Voimassa olevan strategian mukaisesti Vaso 
omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita asumis-
oikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin . Yritys 

toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehok-
kaasti ja jakamatta vastikkeetonta etua osakkail-
leen . Vaso ei tavoittele liiketaloudellista voittoa .

Vason toimintaa ohjaavat seuraavat yhdessä 
määritellyt arvot: Palvelualttius, asukasläheisyys, 
laadukkuus ja kilpailukykyisyys .

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n, Egentliga- 
Finlands Bostadrätter Ab:s toiminta-alueena on 
Turun seutukunnasta: Kaarina, Lieto, Naantali, 
Raisio ja Turku .

Yhtiön osakkeiden omistus on jakautunut 
vuodesta 1994 alkaen seuraavasti:
56,67 % Turun kaupunki
10,00 % Kaarinan kaupunki
10,00 % Raision kaupunki
  6,67 % Liedon kunta
  6,67 % Naantalin kaupunki
  5,33 % YH-Asumisoikeus Länsi Oy
  4,66 % Sato-Rakennuttajat Oy

56,67 %

Turun 
kaupunki

10 %

Kaarinan 
kaupunki

10 %

Raision 
kaupunki

6,67 %

Liedon 
kunta

6,67 %

Naantalin 
kaupunki

5,33 %

YH-Asumisoikeus
Länsi Oy

4,66 %

Sato-
Rakennuttajat Oy

Yhtiön osakkeiden 
omistuksen 
jakautuminen

Vaso kuuluu Turun kaupungin muodostamaan kon- 
serniin . Konsernissa yhtiö on markkinoilla toimiva 
asunto- ja kiinteistöliiketoimintasektorin yhteisö . 
Turun omistajapolitiikka 2016–2021 mukaan yhtiö 
huolehtii omalta osaltaan riittävästä asumisoikeus-
asuntojen tarjonnasta omistamalla, ylläpitämällä ja 
tuottamalla laadukkaita asumisoikeusasuntoja .
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R akennusteollisuus ry:n (RT) suhdanne-
katsauksen mukaan asuntorakentaminen 
kiihtyi Varsinais-Suomessa kiivaaksi 

vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä . 
Asuntorakentamisen aloitukset kasvoivat yli 
koronanotkahdusta edeltäneen tason ja myös 
ohi edellisen, neljän vuoden takaisen huipun . 
Suhdannenäkymät kääntyivät keväällä nopeasti 
Varsinais-Suomessa ja ennusteet rakentamisen 
määristä alueella osoittautuivat alimitoitetuiksi . 
Yleisesti rakentamisessa kysynnän heikkoudesta 
ja näkymien epävarmuudesta johtuvat ongel-
mat vaihtuivat vauhdilla kovaan kustannus-
kehitykseen sekä materiaalien ja henkilöstön 
saatavuuteen liittyviin haasteisiin . ***

Korkean asuntorakentamisen trendissä tontti- 
hinnat ja rakentamiskustannukset nousevat, 
joka näkyy rakennusliikkeiden kiinnostuksen 
laskuna Vason kaltaisiin yhtiöihin tilaajina .  
Erityisesti rakentamisen korkeasuhdanteessa  
ns . Ara-hintaisten tonttien olemassaolo ja 
niiden tarjoaminen kohtuuhintaista asumista 
tuottaville yhteisöille on edellytys tulevaisuuden 
monipuolille ja tasapainoisille asuinalueille . 
Tarkasteluvuotena Ara-hintainen tontti 
kahdelle kerrostalolle saatiin ostettua Turun 
kaupungilta uudelle rakentuvalla Kirstinpuiston 
alueelle sekä päästiin esisopimukseen yhden 
kerrostalon rakentamisesta kehittyvälle  
Herttuankulman alueelle .  

Kuluneena vuotena Vaso osallistui aktiivisesti 
kiinteistökehityshankkeisiin ja tonttikilpailuihin 
Varsinais-Suomen alueella . Kiinteistökehitys- 
hankkeissa ja tonttikilpailuissa menestystä 

ASUNTOKANNAN KEHITYS JA RAKENTAMINEN

Uudisrakentaminen
saavutettiin Liedon Säästöpankin alueen/joki- 
rannan -kilpailussa yhteistyössä Pohjala Rakennus 
Oy:n kanssa . Lisäksi yhteistyössä NCC Rakennus  
Oy:n vetämän konsortion kanssa Vaso tuli vali-
tuksi Runosmäen aluekehittäjäksi . Runosmäen 
aluekehityshanke on Turun Kaupungin koordi-
noima lähiökehityshanke ja osa Lähiökehitys- 
ohjelmaa .  
Vuonna 2021 väestö kasvoi Varsinais-Suomessa  
ja väestön kasvun ennustetaan jatkuvan kasvu- 
keskuksissa useita vuosia . Vuodet 2020 ja 2021  
ovat osoittaneet, että kysyntää Varsinais-Suomessa  
uusille asumisoikeusasunnoille riittää myös poik-
keusaikana . Uudisrakentamisessa huomioimme 
jo hankekehitysvaiheessa kaupungistumisen 
ja väestön ikääntymisen . Sijainnissa olemme 
panostaneet kiinteistöihin, jotka ovat keskeisellä 
sijainnilla lähellä kaupallisia palveluita ja hyvien 
liikenneyhteyksien varrella . 

Rakenteilla vuoden 2021 lopussa oli yhteensä 
160 asuntoa . Vuoden lopussa rakenteilla olevat 
asunnot: Turku: Pääskyvuorenrinne 76 asuntoa 
ja Kärsämäki 24 asuntoa, Kaarina: keskusta 25 
asuntoa ja Raisio: keskusta 35 asuntoa . Vuoden 
2021 aikana ei Vasolle valmistunut uusia asumis-
oikeuskohteita .

 

*** www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/
suhdanteet-ja-tilastot/suhdannekatsaukset/

alueelliset-suhdkats/varsinaissuomi/
rakentamisen-suhdannenakymat-varsinais-

suomessa-lokakuu-2021.pdf
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V ason kiinteistöistä merkittävä enem-
mistö on valmistunut 90-luvulla, jolloin 
myös rakennusosia koskevat korjaus- 

tarpeet ajoittuvat useammassa kiinteistössä 
lähivuosiin . Perusparannussuunnitelman 2021–
2026 toteutusta jatkettiin Vason hallituksen 
päätöksen mukaisesti vuonna 2021 . Perus- 
parannussuunnitelma 2021–2026 on tehos-
tanut perusparannuksia urakoina ja lisännyt 
perusparannuksien kattavuutta sekä nostanut 
vuosittaista perusparannusvolyymia .

Vuoden aikana valmistui Halisiin Kappakuja ja 
Myllymatinsato sekä Majakkarantaan Ahterikatu 
10 ja Reelinkikatu 5 perusparannukset . Uusia 
perusparannuksia käynnistyi vuonna 2021 Turussa 
Kesäpouta, Rauhankatu 8, Pääskynpesä ja 
Puutakuja 3 sekä Liedossa Lehdokki -niminen  
kiinteistö .

Perusparannukset rahoitetaan valtion täyte-
takaamalla perusparannuslainalla, kohteen 
korjausvarauksella ja muilla omilla varoilla . 
Perusparannusvaiheessa voidaan tällä hetkellä 
käyttää myös valtion infra-avustusta sähköauto-
jen latauspaikkojen rakentamiseen . Käyttö- 
vastikekorotuksiinkin tullaan turvautumaan .

Perusparantaminen
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Vason kiinteistökanta

KIINTEISTÖT JA ASUKKAAT

Vuoden vaihteessa oli valmiina yhteensä 
2 766 huoneistoa 109 kiinteistössä .

 
Valmiiden asuntojen kuntajakauma 31 .12 .2021

kiinteistöjä  asuntom2 huoneistoja

Turku 57 116 589,0 1 645
Raisio 16   22 478,5    336
Kaarina 18   29 718,0    461
Naantali 11   13 355,0    199
Lieto  7     9 181,5    125

Vaso omistaa As Oy Puolalanpuistosta 
(Rauhankatu 4) katutasossa omassa 
toimistokäytössä olevan kerroksen 333 m2 .

109 
kiinteistöä

2 766
huoneistoa

191 322
asuntoneliötä

 
Vason asumisoikeusasuntojen määrän kehitys

kiinteistöjä  asuntom2 huoneistoja

1991 1 1 640,0  20
1992 8 17 380,0  286
1993  10 18 752,5  279
1994  15 26 688,5  395
1995  10 17 640,0  236
1996  11 19 208,5  223
1997  11 15 537,0  202
1998  12 17 887,5  246
1999 1 1 259,0  16
2000  10 14 060,0  201
2001 6 11 731,5  176
2002 3 6 146,5  106
2004 1 481,5  6
2010 1 1 666,0  28
2011 3 4 532,0  64
2012  +1, -1  -1 539,5  -24
2013 3 7 293,0  104
2016 1 1 107,5  23
2017  +1½, -3  2 353,5  53
2018  ½ 1 698,0  22
2019  1 1 733,5  26
2020 2 4 065,5 78

Valmiina yhteensä 31.12.2021

 109 191 322 2 766
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Asuntojen käyttöaste

Y htiön käyttöaste nousi vuoden aikana 
0,2 prosenttiyksikön verran ja oli 98,6 
% . Asuntojen kysyntä pysyi hyvänä koko 

vuoden ja pandemian hillitsemiseksi asetetut 
rajoitukset eivät vaikuttaneet asuntojen kysyn-
tään . Asuntohakemuksia jätettiin vuonna 2021 
n . 2 400 kappaletta . Asuntohakemusten määrä 
nousi 20 % verrattuna vuoteen 2020 . 

Vuonna 2021 etätyö jatkui ja sen mukana tarve  
suuremmalle asuintilalle . Edelleen taloudelli-
nen epävarmuus jatkui laajasta valtioiden ja 
Euroopan keskuspankin elvytyksestä huolimatta . 
Vason tilavat asunnot ja turvattu asumisoikeus- 
maksu ylläpitivät kysynnän korkealla tasolla . 

Kaupungistuminen jatkui myös vuonna 2021, 
mutta painottui entistä vahvemmin Turun ja 
Tampereen kasvukeskuksiin ja pääkaupunki-
seudun ympäristökuntiin . Vuonna 2020 alkanut 
kysyntä parvekkeellisista ja huoneistopihal- 
lisista asunnoista jatkui . Lisäksi vuonna 2021  
oli selkeästi havaittavissa kysynnänmuutos 
isojen perheasuntojen kohdalla . Vason asunnot 
vastasivat hyvin näihin kysynnän painopisteisiin .  
Näkymät megatrendien suhteen ovat pysyneet  
samoina kuin aiempina vuosina . Megatrendeistä 

kaupungistumisen ja väestön ikääntyminen 
tukivat kysyntää kuluneena vuotena ja niiden 
kysyntää tukevaa vaikutus tulee jatkumaan 
myös tulevina vuosina . 

Markkinahintaisten vuokrien kehitys on myös 
osaltaan lisännyt asumisoikeusasuntojen kysyn-
tää yleisesti Varsinais-Suomen alueella . Vason 
asuntojen kysyntää vauhdittaa lisäksi Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilastosta 
ilmenevästi edullisuus suhteessa asunnon 
vuokraamiseen vapailta vuokramarkkinoilta . 
Turun seudulla asumisoikeusasuminen oli 
keskimäärin 26 % edullisempaa kuin asunnon 
vuokraaminen vapailta vuokramarkkinoilta . 
Ero vapaiden vuokramarkkinoiden vuokrien ja 
asumisoikeusasuntojen vastikkeiden välillä on 
kasvanut vuosittain n . 3 % . 

Kysyntää on lisännyt viime vuosien aikana tehty  
kokonaisvaltainen brändiuudistuksemme . Brändi- 
uudistuksen myötä verkkosivumme ja näkyvyy-
temme asuntoportaaleissa on lisännyt Vason 
löydettävyyttä ja asiakkaiden asuntotarpeet 
ovat aiempaa digitaalisemmin ratkaistavissa .

Asuntojemme kysyntään vaikuttanut tekijä on  
ollut myös kiinteistöjen ylläpito- ja korjaus 
kysyntää tukevasti – kilpailevaan tarjontaan 
vastaten . Kattava korjaustoiminta ja erityisesti 
perusparannukset näkyvät kiinteistöjemme mata- 
lana vaihtuvuutena, niissä kiinteistöissä, joissa 
perusparannus on valmistunut viime vuosina .

Asukkaiden vaihtuvuus palautui pandemiaa 
edeltäneelle tasolle . Viime vuoden vaihtuvuus 
oli 14 % (2020:13,1 %) . Vuoden aikana päättyi 
386 (2020:362) asumissoikeussopimusta, joista 
71 (2020:65) oli vaihtoja toiseen Vaso-asun-
toon . Vastikkeiden maltillinen hintakehitys on  
vaikuttanut vaihtuvuutta vähentävästi . Viidennes 
poismuuttavista vaihtaa toiseen Vaso-kotiin . 

Vuoden lopussa oli voimassa 80 (2020: 95) 
vuokrasopimusta kiinteistöissä, joissa asumis-
oikeuksien kysyntää ei ollut riittävästi . Vuoden 
2021 lopussa Vason asunnoissa asui yhteensä 
5 343 asukasta . 
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Kiinteistöjen 
isännöinti ja hoito

K iinteistöjen isännöinti on toteutettu omalla 
organisaatiolla vuodesta 2015 alkaen . Vuonna 
2021 isännöitsijöitä Vasossa työskenteli neljä . 

Kiinteistöjen korjauksiin käytettiin vuoden aikana 
1,85 €/m2/kk, josta 0,12 €/m2/kk katettiin korjaus- 
varauksella . Summassa on mukana ohjelmoidut 
vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen yhteisiin tiloihin tehdyt  
työt sekä asuntojen muuttoremontit . Osa korjauk-
sista ja kodinkonehankinnat ovat aktivoinneissa . 
Isompien ja pienempien huoneistoremonttien ja 
kiinteistöjen ylläpitokorjausten toteuttajat kilpailu-
tettiin kuluneena vuonna . 

Jokaisessa Vaso-kodissa on käyttövastikkeeseen 
sisältyvä laajakaista- ja kaapelitv-palvelu . Laaja-
kaista- ja kaapelitv -palvelu kilpailutettiin vuoden 
2019 aikana . Palvelun toimittajana jatkaa DNA Oy . 
Laajakaistan perusnopeus on ollut maaliskuusta 
2020 alkaen 100/10M . 
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V ason kiinteistökanta on mukana EU- 
laajuisessa Motiva Oy:n hallinnoimassa 
asuinkiinteistöalan energiankulutuksen 

seurantaohjelmassa . Kuluva sopimuskausi on 
2018–2025, jolloin säästötavoite 7 % on väli-
tavoitevuonna 2020 ja lopullinen säätötavoite 
10,5 % vuonna 2025 . 

Vuoden 2021 aikana käytettiin Vason kiinteis-
töissä lämpöä keskimäärin 36,4 kWh/m3 (30,2 
kWh/m3 v . 2020), vettä 112 l/as/vrk (126 l/as/
vrk v . 2020) ja kiinteistösähköä 3,4 kWh/m3 
(4,67 kWh/m3 v .2020) .       
Vuoden 2019 alusta lähtien Vaso on ostanut 
talojensa kaukolämmön ja sähkön hiilidioksidi- 
neutraalina . Uusiutuvien energialähteiden käyttö 
varmennetaan Turku Energian vastaamissa koh- 
teissa EkotakuuLämpö-lisäpalvelulla . Muutoksen 
ansiosta Vason kiinteistöjen kaukolämmön ja 
sähkön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt laskevat 
vuoden 2018 arvosta 5 000 tCO2 . 

Vaso osallistuu osana Turun kaupungin konsor-
tiota EU:n User-Chi-projektiin, joka on osa 
laajempaa Horizon 2020 -hanketta . User-Chi 
-projektissa kehitetään käyttäjälähtöisiä sähköisen 
liikkumisen ratkaisuja aina EU laajuisesta lataus-
pisteverkostosta älykkääseen kuormanhallintaan 
kiinteistöissä . User-Chi-projekti käynnistyi helmi-
kuussa 2020 ja Vason Pääskyvuoren uudiskohde 
on yksi projektin pilottikohteista . Pääskynlinnassa 
pilotoidaan aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön 
varastointia akkuihin ja älykästä kuormanhallintaa 

sekä edelleen näiden hyödyntämistä latauspis-
teissä . User-Chi-projekti kestää vuoteen 2024 
saakka .

Kaikki asumisoikeussopimukset ovat olleet 
vuodesta 2013 alkaen sisätiloissa ns . savuttomia .  
Vuoden 2018 lokakuusta alkaen kaikissa aso- 
sopimuksissa on ehto, jonka mukaan asukas 
sitoutuu olemaan tupakoimatta kiinteistön 
alueella . Tämän ehdon perusteella uudet  
kiinteistöt ovat kokonaan savuttomia . 

Koska liikkuminen ja liikenne tulee lähivuosina  
muuttumaan, toteutamme kaikkiin uusiin 
taloihin ja perusparannuskohteisiin täyssähkö- 
autoille latauspisteitä noin kolmannekselle 
asuntolukumäärästä . Vason kiinteistöissä on 
vuoden 2021 lopussa n . 600 sähköautojen 
latauspistettä .

Vaso on osallistunut osana ympäristövastuulli-
suutta Varsinais-Suomen Ilmastovastuujaoston 
työskentelyyn . Turun kaupunki on sitoutunut 
olemaan hiilineutraali vuonna 2029 . Vaso on 
mukana hankkeessa . 

Vaso osallistui Turun Kaupungin lanseeraamaan 
1,5 asteista elämää -kampanjaan, jossa kannus-
tettiin pohtimaan itselle sopivia ympäristöystä-
vällisiä tapoja . Kampanja näkyi Vason nettisivuilla 
ja sosiaalisessa mediassa . Kampanjaan osallistet-
tiin sekä asukkaita että Vason työntekijöitä .

Vaso ja DNA:n älylämmityspalvelu Wattinen 
sopivat kehittäjäkumppanuudesta ja viiden 

Ympäristöasiat vuonna 2021

Vuoden 2021 aikana 
Vason kiinteistöissä 

käytettiin keskimäärin

36,4
kWh/m3 lämpöä

(30,2 kWh/m3 v. 2020)

112 
litraa vettä/as/vrk

(126 l/as/vrk)

3,4 
kWh/m3 kiinteistösähköä

(4,67 kWh/m3)

kiinteistön pilottikohteen varustamisesta äly- 
termostaateilla . Kehittäjäkumppanuudella tavoit- 
ellaan parempaa kiinteistöjen energiatehok- 
kuutta, asukastyytyväisyyttä ja asumisen kehit-
tämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi . 
Uuden sukupolven älylämmityspalvelu eroaa 
aikaisemmista ratkaisuista huonekohtaisella 
lämpötilan mittauksella ja säätömahdollisuudella .
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HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Yhtiökokous ja hallitus Henkilöstö ja tilintarkastus

Y htiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous pidettiin 
5 .5 .2021 .  Yhtiön hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa . 
Hallituksen toimikausi on yksi vuosi . Sama kokoonpano istuu 

kuitenkin kunnallishallinnosta tutun valtuustokauden eli neljä vuotta . 
Hallituksella on yksi erillinen valiokunta . 

H enkilökunnan määrä on ollut vuoden aikana keski-
määrin 13 kokoaikaista henkilöä, lisäksi on ollut kesä-/
kiireapuna opiskelijoita . 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle on perustettu LinkedIn 
-sivusto työnantaja- ja yrityskuvan tueksi .

Viranomaisohjeiden mukaisesti vuonna 2021 henkilökunta 
työskenteli työtehtävien salliessa etätyönä siten, että palvelu-
taso pystyttiin kuitenkin säilyttämään myös toimipisteessä ja 
kiinteistöillä .

Yhtiön johtoryhmän ovat vuonna 2021 muodostaneet:
• Toimitusjohtaja, OTM Maria Aspala, johtoryhmän jäsen
• Asuntopäällikkö, Yo .merkonomi Tiina Arnivaara,  

johtoryhmän jäsen
• Hallintopäällikkö, HN, tradenomi Teija Lamminen, 

johtoryhmän jäsen
• Kiinteistöpäällikkö, Ins . (AMK) Teppo Heinonen,  

johtoryhmän jäsen

Tilintarkastajat 
• KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana 

KHT Mikko Haavisto .

Hallituksen jäsenet 
vuonna 2021 

tausta-
yhteisö

osallistumis-
aktiivisuus

Konsta Weber, puheenjohtaja Turun kaupunki 11/11
Joonas Kallio, varapuheenjohtaja Turun kaupunki 11/11
Inkeri Backman, jäsen Turun kaupunki 11/11
Henry Toivari, jäsen Turun kaupunki 11/11
Ulla-Maija Vierimaa, jäsen Turun kaupunki   6/11
Jukka Lampikoski, jäsen Kaarinan kaupunki 11/11
Jari Salonen, jäsen Raision kaupunki 9/11
Sirkku Alin, jäsen asukkaiden edustaja 11/11
Esa Kankaristo, jäsen asukkaiden edustaja 11/11
Matti Metsistö, varajäsen Liedon kunta 5/11
Markku Tuuna, varajäsen Naantalin kaupunki 4/11
Ulla-Elina Hurme, varajäsen asukkaiden edustaja 3/11

Varajäsen kutsutaan kokoukseen tarvittaessa esteellisen tilalle . 
Koko hallituksen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %  

Hallituksen työvaliokuntaan ovat vuoden 2021 aikana kuuluneet

Konsta Weber puheenjohtaja
Joonas Kallio varapuheenjohtajana
Sirkku Alin jäsen (20 .10 . asti)
Esa Kankaristo jäsen (20 .10 . alkaen)
Jukka Lampikoski jäsen

Toimitusjohtaja
Maria Aspala

Hallitus kokoontui 

11 
kertaa. 

Koko hallituksen osallis-
tumisprosentti kokouksiin 
varajäsenten läsnäololla 

täydennettynä oli 

100 %.
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Asukasdemokratia

Vason asunnoissa noudatetaan lakia yhteis- 
hallinnosta vuokrataloissa kertomusvuonna . 
1 .9 .2022 lähtien asukasdemokratiassa 

noudatetaan asumisoikeuslain säännöksiä . Sekä 
lain yhteishallinnosta vuokrataloissa että asumis-
oikeuslain mukaan asukaskokoukset pidetään 
kiinteistökohtaisesti ja niissä valitaan asukastoimi-
kunta ja kiinteistökohtainen valvoja sekä edustaja 
koko Vason käsittävään Vaso-kokoukseen .

Vuosittain kaksi kertaa pidettävistä Vaso-kokouksista 
pidettiin molemmat kokoukset etä-kokouksina .

Kevään Vaso -kokouksessa 14 .4 .2021 käytiin läpi 
vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä asukkaiden nimeämän valvojan kertomus . 
Toimiva valvoja valittiin tilintarkastajan valtuuksilla 
toimimaan myös vuoden 2021-2022 asukkaiden 
nimeämänä valvojana . Lisäksi Vaso-kokous valitsi 
toimivat hallituksen jäsenet jatkamaan Vason 
hallituksessa . Kevään Vaso -kokouksessa käytiin 
läpi asumisoikeuslain muutokset pääkohtia sekä 
perusparannuksia ja uudiskohteita .

Syksyn Vaso-kokous pidettiin 22 .9 .2021 . Kokouk-
sessa oli esillä yhtiön toimintasuunnitelma ja talous-
arvio vuodelle 2022, jota oli valmisteltu yhteistyössä 
asukasedustajien kanssa sekä kiinteistöissä että 
Yten kanssa ennen Vaso-kokousta . Syksyn Vaso- 
kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja . Valittiin 
yhteistyöelin Yten jäsenet ja sille puheenjohtajisto . 
Lisäksi kokouksessa käsiteltiin asumisoikeuslain 
muutoksen täytäntöönpanontilannetta .

Koko asuntokantaa koskevissa asioissa neuvotel-
laan yhteistyöelimen kanssa .
 

Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa mukaisen asukaskokouksen  
eli Vaso-kokouksen nimeämänä valvojana toimi Pekka Paatonen .

Yten nimeäminä työryhminä ovat vuoden aikana toimineet Yten 
työvaliokunta, Vaso-asumisen kehittämisryhmä ja Inforyhmä .

22.9. asti:
Varsinaiset jäsenet
• Esa Kankaristo, puheenjohtaja
• Juha Näkkilä, varapuheenjohtaja
• Sirkku Alin, sihteeri
• Ulla-Elina Hurme 
• Riitta Jokinen
• Martti Kivioja
• Harri Lindstedt
• Pekka Paatonen
• Tuomo Peltola
• Ari Pikkarainen 
• Aija Salerto
• Riitta Stenberg          
• Tiina Tång
• Tellervo Ullakonoja  
• Kari Vainio
• Maria Virtanen 
    
Varajäsenet 
• Anita Peltoniemi 
• Olli Pietiläinen  
• Kari Kuloila
• Timo Rantanen  
 
    

22.9. alkaen:
Varsinaiset jäsenet
• Esa Kankaristo, puheenjohtaja
• Juha Näkkilä, varapuheenjohtaja
• Harri Lindstedt 
• Ulla-Elina Hurme
• Päivi Laitinen
• Jani Fält             
• Teuvo Mujo  
• Pekka Paatonen  
• Ari Autio
• Ari Pikkarainen  
• Martti Gustafsson
• Ari Orko        
• Olli Pietiläinen 
• Tellervo Ullakonoja
• Kari Vainio
• Tiina Tång  
 
Varajäsenet 
• Sirkku Alin
• Anne Johansson 
• Kari Kuloila 
• Timo Rantanen

Yhteistyöelimeen Yte ovat vuonna 2021 kuuluneet
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Markkinointi ja tiedotus

T urun, Raision, Kaarinan ja Naantalin 
kaupunkien sekä Liedon kunnan asun-
totoimistot ylläpitävät asumisoikeus-

asuntoa tavoittelevien henkilöiden hakijajonoja . 
Asunto myönnetään hakijanumerojärjestyksessä .

Järjestöyhteistyö

V aso on jäsenenä Suomen Asumis- 
oikeusyhteisöt (SAY) ry:ssä Asunto-, 
toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI 

ry:ssä, Turun Kauppakamarissa, Varsinais-Suo-
men Kiinteistöyhdistys ry:ssä yritysjäsenenä 
sekä Turun Ydinkeskustayhdistys ry:ssä . Vaso 
liittyi KOVA ry (Kohtuuhintaisten vuokra- ja 
asumisoikeusasuntojen omistajat ry) jäseneksi 
vuonna 2021 .

Kuntien myöntämät uudet 
järjestysnumeromäärät 2021:

kasvua 
vuoden aikana

Turku 2 500
Kaarina 1 417
Raisio   1 202
Naantali  890
Lieto     692
Yhteensä 6 701

Haettujen järjestysnumeroiden määrä kasvoi 
vuonna 2021 . Järjestysnumeroita haettiin 14,9 
% enemmän kuin vuonna 2020 . 

Kotisivut www.vaso.fi  kehittämistä jatkettiin 
kuluneena vuotena . Kotisivujen kehittämisellä 
tavoiteltiin selkeyttä asuntojen hakemiseen ja 
asukkaille nopeampaa tiedonhakua . 

Vason myynnissä oleva asuntokanta on tarjolla 
omien kotisivujen lisäksi Oikotie.fi ja Etuovi.com- 
markkinointikanavilla . Vaso käynnisti vuonna 
2020 ensimmäisenä asumisoikeusasuntojen 
tarjoajana  markkinoinnin Vuokraovi.fi-markkina- 
kanavalla tavoittaakseen uuden asiakaskunnan 
asumisoikeusasuntojen pariin ja näkyvyyttä 
Vuokraovi.fi:ssä jatkettiin kertomusvuonna.

Kuluneena vuotena panostimme myös näkyvyy-
teen sosiaalisessa mediassa .

Tarkastelu vuonna koko Vason toiminnan katta-
van tietojärjestelmän päivityksen ja uudistuksen 
osana uudistettiin asukasportaali . Aiemman 
asukasporttaali Huoneistotieto.fi:n käyttö päättyi  
kesällä 2021 ja uusi asukasportaali valmistui 
Visma Tampuurin tuotteena vuoden vaihteessa 
2021–2022 . Uusi asukasportaali lanseerattiin 
asukkaille helmikuussa 2022 .    
Kevään Kotivaso-lehdellä oli 25 . ilmestymis- 
vuosi tiedotusvälineenä asukkaille ja muille 
sidosryhmille . Kotivaso ilmestyi huhtikuussa  
ja joulukuun alussa . Kotivaso-lehden kehittämistä 
jatkettiin 2021 vuoden aikana asiakkailta tuleen 
palautteen ja toiveiden mukaisesti .

Vaso on näkynyt mediassa kuluneen vuoden 
aikana useita kertoja koskien uudiskohteitamme,  
Eu rahoitteista User-Chi-projektia ja asumis- 
oikeutta tuotemuotona koskien .

Vaso ylläpitää yhdessä muiden aso-yhteisöjen 
kanssa www.asumisoikeus.fi-sivustoa. SAY:n 
toimesta toteutettiin koko vuoden ajan myös 
muuta aso-yhtiöitä palvelevaa viestintäyhteistyötä .
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Tapahtumat yhtiön taloudessa

Y htiön liikevaihto nousi 3,6 % . Vuoden 
2021 aikana keskimääräinen käyttö-
vastike oli 10,56 €/m2/kk . Vuonna 2020 

loppuvuonna valmistuneista uudiskohteista tuli 
käyttövastiketuottoa koko vuoden 2021 ajan . 
Nousseen liikevaihdon taustalla on myös paran-
tunut käyttöaste, joka nousi vuoden 2021 aikana 
0,2 prosenttiyksikköä .  Talous kehittyi pääosin 
laaditun talousarvion mukaisesti . Suurimmat 
poikkeavuudet talousarvion olivat kiinteistöjen 
huollon, ulkoalueiden huollon sekä sähkökulujen 
budjetoitujen kulujen selkeä ylitys . Säästöä syntyi 
korjauskuluissa .

Vuoden 2021 kiinteistöjen käyttövastike-, vuokra- 
ja käyttökorvaustuotoista koostuva liikevaihto 
oli 25 301 694,60 euroa . Kasvua edellisestä 
vuodesta oli 3,6 % .

Asumisoikeusasuntojen hallinnossa on varau-
duttu kiinteistöjen jaksottaisen kunnossapidon 
tulevaisuudessa aiheuttamiin kustannuksiin 
keräämällä korjauksiin tarvittavaa omarahoitus-
osuutta, joka vuonna 2021 oli 400 054,80 €  
(korjausvaraus, talousarviossa osa käyttöv- 
astike 2:ta) . Vuoden 2021 tilinpäätöksessä 
vapaaehtoiset varaukset lisääntyivät yhteensä  
4 819 774,59 euroa .

Yhtiöllä on asumisoikeuslain mukainen asumis-
oikeuksien lunastusrahasto, jolloin yhtiökokous 
päättää varojen siirtämisestä rahastoon tai 
rahaston varojen käytöstä .

 

Taloudelliset tunnusluvut
 2021  2020 2019 2018

Liikevaihto, milj . €   25,3  24,4   23,8   23,6
Liikevaihdon muutos %     3,6     2,8    0,6     1,8
Taseen loppusumma, milj . €      215,2 197,6 188,4 185,7
Korollinen vieras pääoma, milj . € 130,7 122,8 119,5 121,0
Korollinen vieras pääoma/asuntom2, €    683    642    638    652
Omavaraisuusaste, %     36,3   35,0   33,6   31,9
Keskivastike 1 .1 . €/m2/kk 10,56 10,37 10,37 10,37
Käyttöaste %   98,6   98,4   96,9   96,1
Asumisoikeusasukkaiden vaihtuvuus %   14,0   13,1   14,3   15,6
Asuntojen lukumäärä 31 .12 . kpl 2 766 2 766 2 688 2 662

TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA JA TALOUS VUONNA 2020

Käyttövastike 1:een on sisällytetty ne kiinteistö- 
kohtaiset kustannuserät, joihin asukkailla on 
omassa kiinteistössä vaikutusmahdollisuuksia . 
Sellaisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat 
mm . lämmityksestä, vedestä, sähköstä ja kiin- 
teistön hoidosta . Käyttövastike 1:stä kerättiin  
5 095 527,22 € .

Käyttövastike 2:een kuuluu koko Vaso-yhtiön  
tasolla olevat kustannukset . Sellaisia ovat kiin-
teistöjen rakentamiseen otettujen lainojen  
lyhennys- ja korkokulut, markkinointi- ja hallinto- 
kulut, tyhjäkäyttö sekä koko yhtiön tasolla 
kilpailutuksen kautta hankitut palvelut, kuten 
isännöinti, kiinteistövakuutukset ja laajakaista- 
yhteys, lisäksi vuodesta 2018 alkaen myös 
pääosa korjauskuluista . Käyttövastike 2:sta 
kerättiin 17 800 582,45 € . Lisäksi vuokria kertyi 
1 053 018,83 € .

Suunnitelman mukaisia poistoja on tilinpäätök-
sen yhteydessä tehty rakennuksista, koneista 
ja kalustosta sekä muista pitkävaikutteisista 
menoista yhteensä 6 802 326,63 euroa .

Varausten ja verojen jälkeen vuoden 2021 
tulos oli 0 euroa . Vason taseen loppusumma 
on 215 185 648,48 euroa . Taseen loppusumma 
nousi 17 610 796,84 € eli 8,9 % .
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Riskienhallinta
 

Y htiö kuuluu Turun kaupungin konserniin 
ja noudattaa Turun kaupunginvaltuuston  
päättämiä sisäisen valvonnan ja riskien- 

hallinnan perusteita sekä riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan ohjeita . Vasolla on käytössä 
konserniohjauksen mukaiset sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan seuranta- ja raportointi-
menettelyt . Yhtiö noudattaa SFS-ISO 31000 
-standardin mukaista riskienhallinnan menettelyä . 
Turun kaupungille on annettu helmikuussa 2022 
selonteko päättyneen vuoden sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan piirissä tapahtuneesta kehityk-
sestä . Vuonna 2021 ei realisoitunut riskejä, joilla 
olisi ollut merkitystä yhtiön toimintaan, vastuun 
kantoon tai taloudelliseen tulokseen . 

Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit ovat 
strategisia, operatiivisia, rahoituksellisia tai 
vahinkoriskejä . Riskienhallinta perustuu yhtiön 
toimintaympäristön muutosten tunnistamiseen, 
muutosten ennakoimiseen, reagointiherk-
kyyteen ja määrävälein asiantuntijakonsultin 
johdolla toteutettuun riskikartoitukseen sekä 
vakuutusturvan ajan tasalla pitämiseen .

Strategista riskiä hallitaan määrävälein tehtä- 
vällä koko yhtiötä kattavan Vason strategian 
päivittämisellä, jolloin laajasti tarkastellaan 
alueellisessa ja valtakunnallisessa asuntomarkki-
natilanteessa ennakoitavissa olevat muutokset . 
Voimassa on viime vuonna päivitetty Vason 
strategia 2018–2022 .

Operatiivisten riskien hallinnassa jokaisen 
kiinteistön kunnossapitoa varten on laadittu 
PTS-suunnitelma, jota päivitetään vuosittain . 

Henkilökunnan osaamista ja työssä jaksamista 
ylläpidetään ja seurataan aktiivisesti . Vuoro- 
vaikutus asukkaiden kanssa on aktiivista ja 
yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaista . 
Yhtiössä olevat rekisterit ovat henkilötieto- 
rekisteriasetuksen (GPRS) mukaisesti käytössä .

Rahoituksellisten riskien hallinnassa kassavaroja 
on talletettu tuottavasti, mutta alhaisella riski- 
tasolla . Sijoituksissa eri riskiluokkiin noudatetaan  
ARA:n ohjetta . Hallitus päätti kuluneena vuotena  
sijoitusstrategian päivittämisestä ARA:n ohjetta 
noudattaen . Lainat ovat valtion myöntämiä  
yhtenäislaina- tai korkotukijärjestelmän mukaisia  
asuntolainoja . Yhtiön kaikessa vieraassa pää- 
omassa on valtion takaus tai täytetakaus .

Omistuksessa olevat kiinteistöt on vakuutettu  
täysarvovakuutuksin . Henkilökunnalla ja halli- 
tuksella on ajan tasalla olevat toiminnan ja  
vastuuvakuutukset . Asukkaita varten on voimassa  
talkoovakuutus . Vakuutusturva ajantasaistettiin 
vuonna 2020 . Yhtiöön ei kohdistu oikeuden-
käyntejä, joihin liittyisi merkittäviä korvaus- 
vaatimuksia .

Joka vuosi toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely .  
Vuoden 2021 lopussa toteutetun kyselyn  
tulos kertoi, että yhtiön kehitys on positiivisesti 
vakaalla pohjalla ja asukkaiden suositteluhaluk-
kuus nousi verrattuna vuoteen 2020 . Tulosta 
käytetään toimintojen kehittämisessä .

Vuonna 2021 ei 
realisoitunut riskejä, 
joilla olisi ollut merki-

tystä yhtiön toimintaan, 
vastuun kantoon tai 

taloudelliseen tulokseen. 
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P andemia-aikana kasvaneen asumisoikeus-
asuntojen kysynnän ennakoidaan jatkuvan 
vuonna 2022 . Korkea kysyntä tulee 

realisoitumaan korkeana käyttöasteena vuonna 
2022 . Joustavan ja taloudellisesti turvallisen 
asumisoikeusasuminen ennakoidaan vastaavan 
lähikuukausina kuluttajien asuntotarpeisiin .  

Euroopan komission talousennuste 10 .2 .2022 
ennakoi taloudellisen toimeliaisuuden palautuvan  
pandemiaa ennakoivalle tasolle, kuitenkin 
pandemia vielä vaikuttaessa kasvuun . Monissa 
EU-maissa paineita aiheuttavat terveyden- 
huoltojärjestelmän kuormituksen lisääntyminen 
ja henkilöstöpula, kun työntekijät sairastuvat, 
ovat karanteenissa tai hoitavat läheisiään . Myös  
logistiikan ja tarjonnan pullonkaulat, kuten puoli- 
johteiden ja joidenkin metalliraaka-aineiden 
puuteen ennustettiin hidastavan tuotantoa 
ainakin vuoden ensimmäisellä puoliskolla . 
Komission ennusteessa merkittävänä tekijänä 
nähdään energian hintojen korkeana pysyvä 
taso, jonka seurauksena talouskasvun hidastu- 
minen pitkittyy ja inflaatiopaineet kasvavat. ****

Ennusteet Euroopan turvallisuustilanteesta  
ja taloudellisista näkymistä vuodelle 2022  
ovat muuttuneet äkillisesti Venäjän hyökättyä 
Ukrainaan 24 .2 .2022 . Äkillisesti muuttunut 
turvallisuustilanne ja sen johdosta asetetut 
taloudelliset pakotteet aiheuttavat vuoden 
2022 ennusteisiin epävarmuutta ja riskejä . 
Useampien lähteiden mukaan vuonna 2022 
energian hinnat ja polttoaineet tulevat kallis-
tumaan . Tämä edelleen vauhdittaa nousevaa 

inflaatiota. Epävarmuuden odotetaan hidastavan 
talouskasvua . Kustannusvaikutusten kiinteistöalal-
la ja Vasossa ennakoidaan näkyvän lämmitys- ja 
sähkökustannusten nousuna sekä korjaus- ja 
rakentamiskustannuksissa . 

Yli puolet Vason kiinteistöistä on valmistunut  
90-luvulla, jolloin teknisen elinkaaren mukaisesti  
monessa kiinteistössä on tiettyjen rakennusosien  
korjaustarpeita . Kiinteistöjen ikääntyminen yhdessä  
kiinteistöjen huolto- ja ylläpitokustannusten 
nousun kanssa edellyttää tulevaisuudessa 
kiinteistöjen suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen 
korjaustoiminnan jatkamista . Rakennuskustan-
nusten nousu tulee kuitenkin vaikuttamaan 
perusparannusten ja muun korjaustoiminnan 
toteumissa aiempia vuosia merkittävimmin .  
Mahdollisesti ei välttämättömiä korjaustoimia 
siirretään myöhempään ajankohtaan . 

Rakenteilla Vasolla on vuonna 2022 n . 140 asuntoa 
ja suunnittelussa n . 160 asuntoa uudistuotantoa . 
Vaso jatkaa panostuksia kiinteistöhankintaan ja  
-kehitykseen pitkällä tähtäimellä hakemalla kump- 
panuuksia . Uudistuotantoa tullaan rakennuttamaan 
myös kokonaishankintakilpailutusten kautta, jossa 
hankinnan kohteena on rakennuskelpoinen tont-
ti ja asumisoikeustalo sille rakennettuna .  Uudis-
kohde- ja perusparannusinvestointien käynnis-
tykset harkitaan tarkkaan suhteessa vallitsevaan 
taloustilanteeseen ja markkinatilanteeseen  
nähden . Uudisinvestoinneissa saattaa ilmetä 
myös materiaalien saatavuudesta ja logistiikka-
reittien rikkoutumisesta johtuen viivästyksiä tai 
urakoiden käynnistymisen siirtymisiä .

VUODEN 2022 TOIMINNAN NÄKYMÄT

****  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_926
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1 .1 .2022 voimaantulleen asumisoikeuslain 
täytäntöönpanoa Vasossa jatketaan . Erityisesti 
vuonna 2022 panostetaan asukashallinnon 
päivitykseen asumisoikeuslain muutosta 
vastaavaksi . Uudessa asumisoikeuslaissa oleva 
asukashallinto vastaa pitkälti Vasossa nykyisel-
lään käytössä olevaa asukashallintoa, mutta 
yksityiskohtien osalta muutostarpeita on nyky-
malliin .  Monet uudistukset asumisoikeuslaissa 
ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne 
pystytään sisällyttämään tietoteknisin järjestelyin 
osaksi nykyisiä toimintamalleja . Loppuvuodesta 
2022 käynnistetään tarvittavat tietojärjestel-
mämuutokset osana järjestysnumerohaun 
muutokseen valmistautumista .

Väestön ikääntyminen ja asumisoikeusasuntojen  
vastaavuus sijainniltaan ja varustelultaan ikään-
tyvän asukkaan tarpeisiin, ennakoi kasvavaa 
palvelutarvetta lähivuosina Vasossa ja Vason 
kaltaisissa yrityksissä . Vaso tutkii mahdollisuuksia 
laajempiin palvelukokonaisuuksiin kohderyhmi-
nään ikääntyvät ja lapsiperhe asukkaat .

Vuoden 2022 vaihteessa odotettiin keskus-
pankkien nostavan ohjauskorkojaan . Helmi-
kuussa muuttuneen talous- ja turvallisuus- 
tilanteen myötä rahamarkkinoilla korkotason 
odotetaan pysyvän alhaisena . Valtion ns . yhte-
näislainojen rahoitusehdot tuottavat vuosittain 
lisää maksuvastuuta kunkin vuoden heinäkuun 
inflaatioluvun verran. Tämä ylläpitää nousua 
käyttövastikkeen pääomaosuudessa . Poikkeuk-
sellisen korkealla tasolla oleva inflaatio tulee 

nostamaan Vason yhtenäislainojen vuosimak-
suja . Vuosimaksujen nousu tulee lainaehdoista 
johtuen ajoittamaan vasta vuodelle 2023 . 

Vuodelle 2022 laadittu talousarvio perustuu 
käyttövastikkeissa keskimääräiseen 0,8 %:n 
korotukseen . Käyttövastike nousi kiinteistön- 
hoitokustannusten nousun myötä tai perus-
parannetuissa kiinteistöissä mm . asumisen 
laatutekijöiden nousun johdosta . Muutosten 
vaihteluväli oli 0,00 – +0,30 €/m2/kk . Korkeim-
pien korotusten taustalla oli kiinteistössä 
toteutettuja korjaustöitä . Korotusten jälkeen 
keskivastike on 10,68 € ja vaihteluväli välillä 
9,20 – 12,80 €/m2/kk .
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TILIKAUDEN 1 .1 .–31 .12 .2021 
TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 
yhtiökokous toteaa tilikauden tuloksen 
olevan 0 euroa ja että osinkoa ei jaeta .
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Tuloslaskelma 2021

TILINPÄÄTÖS

1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Liikevaihto
Vastikkeet 22 896 109,67 21 831 180,86
Vuokrat 1 053 018,83 1 286 336,27
Käyttökorvaukset 1 352 566,10 1 305 937,95
Liikevaihto yhteensä 25 301 694,60 24 423 455,08

Rakennuttaminen omaan käyttöön 136 500,49 114 820,43
Muut kiinteistön tuotot 9 575,88 118 737,23
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -790 949,73 -739 754,93
Henkilösivukulut
Eläkekulut -149 873,21  -122 557,66  
Muut henkilösivukulut -20 693,09 -961 516,03 -18 205,66 -880 518,25
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -6 802 326,63 -6 425 076,06
Muut kulut
Kiinteistön muut hoitokulut
Hallinto -38 611,64 -38 688,49
Käyttö ja huolto -1 302 489,85 -1 319 313,76
Ulkoalueiden huolto -360 378,78 -271 521,78
Siivous -233 796,20 -209 396,34
Lämmitys -2 569 296,08 -2 264 015,40
Vesi- ja jätevesi -990 347,68 -1 080 206,60
Sähkö -632 661,42 -397 809,89
Jätehuolto -671 728,28 -674 665,97
Vahinkovakuutukset -92 087,18 -195 750,92
Vuokrat -14 251,87 -14 780,12
Kiinteistövero -707 177,91 -658 040,87
Korjaukset -3 889 882,16 -5 276 269,79
Muut hoitokulut -514 757,80 -12 017 466,85 -544 206,13 -12 944 666,06
Luottotappiot -3 623,99 -270,14
Muut kiinteistön kulut -95 591,62 -111 317,37
Liikevoitto 5 567 245,85 4 295 164,86

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 540,00 993,60
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muut korkotuotot 118 401,83 71 213,22
Muut rahoitustuotot 5 470,85
Korkokulut ja muut rahoituskulut -871 883,94 -747 471,26 -959 773,45 -887 566,63
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 819 774,59 3 407 598,23

Tilinpäätössiirrot
Verotusperusteisten varausten muutos -4 819 774,59 -3 407 520,78
Tuloverot 0,00 -77,45
Tilikauden voitto (tappio) 0,00 0,00
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TILINPÄÄTÖS

Tase 2021 

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 150 304,23 2 174,88
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 22 698 040,87 21 202 820,13
Liittymismaksut 6 639 254,91 6 402 708,40
Rakennukset ja rakennelmat 148 108 526,69 147 203 028,87
Koneet ja kalusto 1 768 741,56 1 769 956,77
Muut aineelliset hyödykkeet 118 687,27 131 630,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 26 065 817,34 205 399 068,64 8 075 901,68 184 786 046,50

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 932 611,57 934 161,57

932 611,57 934 161,57
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 219 644,52 194 339,16
Rahastosaamiset 1 974 322,80 131 286,44
Saamiset konsernilta 257 750,28 3 210 662,93
Muut saamiset 2 433,97 155 781,27
Siirtosaamiset 71 561,55 2 525 713,12 111 933,34 3 804 003,14

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 5 302 053,66 7 339 995,18

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset 875 897,26 708 470,37

215 185 648,48 197 574 851,64

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 343 103,37 343 103,37
Rakennusrahasto 404 966,60 404 966,60
Asumisoikeusrahasto 40 281 230,08 36 237 912,12
Edellisten tilikausien tappio -135 256,97 -135 256,97
Tilikauden voitto 0,00 40 894 043,08 0,00 36 850 725,12
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Verotusperusteiset varaukset 37 041 301,27 32 221 526,68

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 123 657 412,60 114 764 290,67

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 7 047 989,04 8 021 024,52
Saadut ennakot 439 058,13 387 781,17
Ostovelat 1 156 034,75 348 449,55
Velat konsernille 627 907,19 437 664,43
Velat omistusyhteysyrityksille 7 301,29 8 218,38
Muut lyhytaikaiset velat 3 728 008,72 3 671 713,86
Siirtovelat 586 592,41 13 592 891,53 863 457,26 13 738 309,17

215 185 648,48 197 574 851,64

20 • VASO • toimintaker tomus 2021



Rahoituslaskelma

TILINPÄÄTÖS

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 2021 2020

Liikevoitto 5 567 245,85 4 295 164,86
Oikaisut liikevoittoon 6 665 826,14 6 310 255,63
Käyttöpääoman muutos -1 008 621,71 -307 231,00
Korot ja maksut -903 807,91 -959 757,36
Saadut korot 116 865,11 57 745,43
Verot -77,45
Liiketoiminnan rahavirta 10 437 507,48 9 396 100,11

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -27 422 879,17 -14 820 331,18
Saadut osingot investoinneista 540,00 993,60
Investointien rahavirta -27 422 339,17 -14 819 337,58

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Konsernitilin saldon muutos 3 150 912,65 -1 283 741,23
Maksut rahastoihin 4 043 317,96 2 434 767,70
Pitkäaikaisten lainojen nostot 15 973 100,00 11 271 400,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 053 013,55 -7 957 491,93
Rahoituksen rahavirta 15 114 317,06 4 464 934,54

Rahavarojen muutos -1 870 514,63 -958 302,93
Rahavarat 1 .1 . 8 048 465,55 9 006 768,48

Rahavarat 31.12. 6 177 950,92 8 048 465,55
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Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET
Pysyvien vastaavien arvostus
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 
on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla . Suunnitelman mukaiset poistot 
ovat kalustosta 25 % ja rakennuksista 4 
% kirjanpidossa olevasta jäännösarvosta, 
käyttöönottovuonna käytössä olon ajalta . 
Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 
taloudellisena vaikutusaikanaan kolmen-
viiden vuoden tasapoistoin . Poistoajat 
vastaavat hyödykkeen taloudellista 
pitoaikaa . Saadut avustukset on kirjattu 
hankintamenon vähennykseksi . 
Sijoituksissa osakkeet on arvostettu 
hankintamenoon . Konsernitili on esitetty 
saamisten ryhmässä .  
 

2021 2020

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Suunnitelman mukaiset poistot
Rakennuksista ja rakennelmista 6 143 997,42 5 850 222,35
Koneista ja kalustosta 573 552,21 532 423,51
Muista pitkävaik .menoista ja aineellisista hyödykkeistä 84 777,00 42 430,20
Yhteensä 6 802 326,63 6 425 076,06

TASEEN LIITETIEDOT
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1 .1 . 169 716,68 169 295,08

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 186 141,10 421,60
Hankintameno 31 .12 . 355 857,78 169 716,68

Kertyneet poistot -205 553,55 -167 541,80
Kirjanpitoarvo 31 .12 . 150 304,23 2 174,88

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1 .1 . 21 202 820,13 20 906 507,12

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 1 495 220,74 296 313,01
Hankintameno 31 .12 . 22 698 040,87 21 202 820,13

Liittymismaksut
Hankintameno 1 .1 . 6 402 708,40 6 363 157,23

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 236 546,51 39 551,17
Hankintameno 31 .12 . 6 639 254,91 6 402 708,40
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Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS

2021 2020
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1 .1 . 236 910 822,00 221 945 792,48

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 7 049 495,24 14 965 029,52
Hankintameno 31 .12 . 243 960 317,24 236 910 822,00

Kertyneet poistot -95 851 790,55 -89 707 793,13
Kirjanpitoarvo 31 .12 . 148 108 526,69 147 203 028,87

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1 .1 . 14 737 169,28 13 963 943,47

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 572 337,00 773 225,81
Hankintameno 31 .12 . 15 309 506,28 14 737 169,28

Kertyneet poistot -13 540 764,72 -12 967 212,51
Kirjanpitoarvo 31 .12 . 1 768 741,56 1 769 956,77

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1 .1 . 551 402,48 482 437,46

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 33 821,87 68 965,02
Hankintameno 31 .12 . 585 224,35 551 402,48

Kertyneet poistot -466 537,08 -419 771,83
Kirjanpitoarvo 31 .12 . 118 687,27 131 630,65

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1 .1 . 8 075 901,68 9 609 821,75

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 25 454 146,62 14 008 801,58
Vähennykset 1 .1 .–31 .12 . -7 464 230,96 -15 542 721,65

Hankintameno 31 .12 . 26 065 817,34 8 075 901,68

Aktivoidut korkomenot
Aktivoidut korkomenot tilikaudella keskeneräisiin hankintoihin 8 892,32 3 484,45
Yhteensä

Aktivoidut korkomenot ovat rakennusaikaisia korkomenoja, kesken-
eräisiin hankintoihin aktivoidut korkomenot siirtyvät kohteen valmistu-
essa rakennusten ryhmään . Aktivoidut korkomenot poistetaan 
rakennusten poistosuunnitelman mukaisesti .

23 • VASO • toimintaker tomus 2021



>

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS

2021 2020
SIJOITUKSET

Osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1 .1 . 934 161,57 605 111,57

Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 3 500,00 331 550,00
Vähennykset 1 .1 .–31 .12 . -5 050,00 -2 500,00

Hankintameno 31 .12 . 932 611,57 934 161,57

SAAMISET

Saamiset konsernilta
Turun kaupungin konsernitili 59 750,28 3 210 662,93
Lainasaamiset tytäryhtiöltä 198 000,00
Yhteensä 257 750,28 3 210 662,93

Siirtosaamiset
Korkosaamiset 44 575,81 37 568,24
Muut siirtosaamiset 26 985,74 74 365,10
Yhteensä 71 561,55 111 933,34

RAHOITUSARVOPAPERIT

Rahoitusarvopaperit sisältää matalan riskin rahastosijoituksia ja julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevia joukkovelkakirjoja sekä pankin kerros-
tuottotilin ja tuotto-osuussijoituksen . Joukkovelkakirjat on arvostettu
kirjanpitoarvoon siinäkin tapauksessa,että tämä on markkina-arvoa 
korkeampi, sillä yhtiöllä on tarkoitus ja kyky pitää joukkovelkakirjat 
eräpäivään saakka . Joukkovelkakirjojen kuponkikorot vaihtelevat välillä 
0,75–4,496 % .

Kirjanpitoarvo 1 .1 . 7 339 995,18 8 065 419,40
Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 3 787 415,46 621 404,22
Vähennykset 1 .1 .–31 .12 . -5 825 356,98 -1 346 828,44

Kirjanpitoarvo 31 .12 . 5 302 053,66 7 339 995,18
Jälleenhankintahinta 31 .12 . 5 264 372,29 7 354 965,97
Erotus 37 681,37 -14 970,79
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Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS

2021 2020
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma 1 .1 . 343 103,37 343 103,37
Osakepääoma 31 .12 . 343 103,37 343 103,37

Rakennusrahasto 1 .1 . 404 966,60 404 966,60
Rakennusrahasto 31 .12 . 404 966,60 404 966,60

Asumisoikeusrahasto 1 .1 . 36 237 912,12 33 803 144,42
Lisäykset 1 .1 .–31 .12 . 3 584 460,00 1 891 720,00
Vähennykset 1 .1 .–31 .12 . -22 418,00
Asumisoikeusrahaston muutos 481 275,96 543 047,70

Asumisoikeusrahasto 31 .12 . 40 281 230,08 36 237 912,12

Ed .tilikausien tappiot -135 256,97 -135 256,97
Tilikauden voitto 0,00 0,00

Oma pääoma 31 .12 . 40 894 043,08 36 850 725,12

VELAT

Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä 
pitemmän ajan kuluttua

Lainat rahoituslaitoksilta 116 830 776,00 104 908 705,00

Velat konsernille
Ostovelat 627 907,19 429 238,70
Siirtovelat 8 425,73
Yhteensä 627 907,19 437 664,43

Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat 7 301,29 8 218,38
Yhteensä 7 301,29 8 218,38

Siirtovelat
Korkovelat 213 877,36 243 252,87
Palauttamatta olevat asumisoikeusmaksut 132 713,92 413 742,76
Muut siirtovelat 240 001,13 206 461,63
Yhteensä 586 592,41 863 457,26

Muut lyhytaikaiset velat
Vakuusmaksut 3 688 758,71 3 641 679,30

25 • VASO • toimintaker tomus 2021



2021 2020
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöön ja rasitteet
Rahalaitoslainat

Valtiokonttori 31 287 899,23 38 540 210,26
Kuntarahoitus Oyj 68 879 743,98 58 281 228,98
Nordea 552 461,53 612 426,25
Handelsbanken 26 872 332,74 22 189 405,74
Turun Seudun Osuuspankki 3 112 964,16 3 162 043,96

130 705 401,64 122 785 315,19
Annetut kiinnitykset

Valtiokonttori 195 920 598,75 231 408 748,75
Kuntarahoitus Oyj 132 995 764,50 83 794 814,50
Nordea 1 233 557,53 1 233 557,53
Handelsbanken 36 478 060,00 33 912 160,00
Turun Seudun Osuuspankki 4 237 560 4 237 560,00

370 865 540,78 354 586 840,78

Taloudellista merkitystä omaavia rasitteita ei ole .

Leasingmaksut 2022 sekä 2022 jälkeiset maksut 2022 2022
Koneet ja kalusto 5 995,68 13 993,44

Kanta-asiakashyvitys
Kanta-asiakashyvityksen mukaan asukas on oikeutettu yhtäjaksoisen Vasossa 
asumisen jälkeen seuraaviin asunnon kunnon parantamiseen käytettävään hyvitykseen:
- 8 vuoden asumisen jälkeen 10 €/jyv .m2

- 15 vuoden asumisen jälkeen 15 €/jyv .m2

- 20 vuoden asumisen jälkeen 25 €/jyv .m2

- 25 vuoden asumisen jälkeen 25 €/jyv .m2

Kanta-asiakashyvitys nostaa korjausvelvoitetta, seuraavalle vuodelle on varattu 70 000 € .

>

Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS
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Liitetiedot

TILINPÄÄTÖS

2021 2020
Tilintarkastajan palkkiot 

Tilintarkastus 6 882,00 6 696,00
Toimeksiannot 4 278,00 4 278,00
Muu palvelu 6 950 13 206,00

18 110,21 24 180,00

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut keskimäärin
Toimihenkilöitä 15 14

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
Hallitus 26 660 33 780,00
Toimitusjohtaja 104 580,03 94 617,50

131 240,03 128 397,50

Asumisoikeuslain edellyttämät liitetiedot

Huoneistot, joita koskeva asumisoikeus on lunastettu
Vapaat huoneistot 32 kpl 29 kpl
Vuokratut huoneistot 80 kpl 95 kpl

Omistuksessa olevat toisten yhteisöjen osakkeet ja osuudet 2021 2020
As Oy Puolalanpuiston osakkeet 1-1497 350 301,81 350 301,81
Finda Oy:n osakkeita 270 kpl
Haritun Huolto Oy:n osakkeet 81-82, 93-94, 115-116
Keon Autopaikat Oy:n osakkeet 132-206, 570-586, 610-626, 650-666 211916,79 211 916,79
Turun Länsikeskuksen Paikoitus Oy:n osakkeet 29-48 42 892,97 42 892,97
Kiinteistö Oy Liedon Parkki osakkeet 52-57, 70-91, 146, 150-152 326 400,00 326 400,00
Kiinteistö Oy Auran Perusyhtiö I, osakkeet 1-1000 1 000,00
Asunto Oy Ruustinnanmäki Raisio, osakkeet 1-5000 2 550,00
Turun Seudun Osuuspankki, osuusmaksu 100,00 100,00

932 611,57 934 161,57

Lunastusvastuu asumisoikeudesta luopujille ja erääntyneet lunastussuoritukset
Lunastusvastuu asumisoikeudesta luopujille 840 030,31 1 062 798,30
Erääntyneet lunastussuoritukset 132 713,92 100 512,80
Yhteensä 972 744,23 1 163 311,10

Yhteensä yhtiöllä on lunastusvastuu asumisoikeusmaksuihin 
40 281 230,08 € sekä niihin liittyviin indeksikorotuksiin .

Asumisoikeuslain mukaiset jälkilaskelmat
Asumisoikeuslain edellyttämä taloyksikkökohtaiset jälkilaskelmat ovat 
Kirjanpitolautakunnan päätöksen (1926/2014) edellyttämällä tavalla 
yhteisön kaikkien asukkaiden saatavilla Varsinais-Suomen Asumisoikeus 
Oy:n toimistossa osoitteessa Rauhankatu 4, Turku .

>
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TILINPÄÄTÖS

Jälkilaskelma
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 Jälkilaskelma 2021
KÄYTTÖVASTIKE I:llä KATETTAVA TOIMINTA
Tuotot (ei-tasattavat)

Käyttövastike I:n tuotot 5 095 527,22
Vuokrat 340 203,32
Autopaikka- ja tallivuokrat 175 087,15
Vesimaksut 1 170 151,72
Muut käyttökorvaukset 7 327,23
Luottotappiot ja oikaisuerät (+/-) -3 623,99
Muut kiinteistön tuotot 7 147,84

6 791 820,49

Hoitokulut (ei-tasattavat)
Hallinto 537,49
Asukastoiminta -10 496,46
Käyttö ja huolto -1 300 290,64
Ulkoalueiden huolto -360 378,78
Siivous -225 885,26
Lämmitys -2 569 296,08
Vesi ja jätevesi -980 927,19
Sähkö ja kaasu -630 192,48
Jätehuolto -671 463,29
Pienet vuosikorjaukset, kuluiksi kirjatut -90 119,57
Muut hoitokulut -26 852,04

-6 865 364,30

Tilikauden jäämä -73 543,81
Ed . tilikausien käyttövastike I:n jäämä (+/-) 1 765 549,22
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä (+/-) 1 692 005,41
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 Jälkilaskelma 2021

KÄYTTÖVASTIKE II:lla KATETTAVA TOIMINTA
Tuotot (tasattavat)
Käyttövastike II:n tuotot 16 302 219,65

Vuokrat 712 815,51
Muut kiinteistöjen tasattavat tuotot 144 990,49

17 160 025,65
Hoitokulut (tasattavat)

Henkilöstökulut -1 002 618,98
Hallinto -39 149,13
Asukastoiminta -2 432,70
Käyttö ja huolto -2 199,21
Siivous -7 910,94
Vesi ja jätevesi -9 420,49
Sähkö ja kaasu -2 468,94
Jätehuolto -264,99
Vahinkovakuutukset -92 087,18
Vuokrat -14 251,87
Kiinteistövero -707 177,91
Suuret vuosukorjaukset, kuluiksi kirjatut -3 524 649,59
Taseeseen aktivoidut kulut -558 159,77
Muut hoitokulut -529 521,86

-6 492 313,56
Pääomatuotot

Korkotuotot 118 350,72
118 350,72

Pääomakulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut -871 827,35
Lainojen lyhennykset -8 053 013,48

-8 924 840,83

Käyttövastike II:n jäämä (+/-) 1 861 221,98
Ed . tilikausien käyttövastike II:n jäämä (+/-) 542 826,61
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä (+/-) 2 404 048,59

TILINPÄÄTÖS

Jälkilaskelma
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TILINPÄÄTÖS

Jälkilaskelma  Jälkilaskelma 2021

KORJAUSVARAUKSET
Tuotot

Korjausvarauksiin kerätyt vastiketuotot 400 054,80
Väliaikaisesti muuhun tarkoitukseen lainattujen  
varojen palautus

5 481 144,98

5 881 199,78
Kulut

Perusparannuskulut -275 113,00
Väliaikaisesti muuhun tarkoitukseen lainatut varat -5 606 086,78

-5 881 199,78
Tilikauden jäämä (+/-) 0,00
Edellisten tilikausien siirtyvä jäämä 0,00
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä 0,00
Ed . tilikausien korjausvarausjäämä ilman väliaikaisrah . väh . 11 759 707,00
Siirtyvä korjausvarausjäämä +/- ilman väliaikaisrah . väh . 11 884 648,80

LAINOJEN LYHENNYKSIIN VARAUTUMINEN
Tuotot

Lainojen lyhennyksiin kerätyt vastikkeet 1 098 308,00
Väliaikaisesti muuhun tarkoitukseen lainattujen  
varojen palautus

1 098 308,00
Kulut

Väliaikaisesti muuhun tarkoitukseen lainatut varat -2 888 174,52
-2 888 174,52

Tilikauden jäämä (+/-) -1 789 866,52
Edellisten tilikausien siirtyvä jäämä +/- 1 789 866,52
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä +/- 0,00
Ed . tilikausien lyhennysvarausjäämä ilman väliaikaisrah . väh . 3 129 694,36
Siirtyvä lyhennysvarausjäämä +/- ilman välikaikaisrah . väh . 4 228 002,36
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TILINPÄÄTÖS

Jälkilaskelma  Jälkilaskelma 2021

Investoinnit ja rahoitus (+/-)

Investointien ja rahoituksen jäämä tilikauden alussa 2 036 941,69
Aktivoidut hankinnat ja korjaukset -27 003 768,35
Lainojen nostot 15 973 100,00
Asumisoikeusrahaston muutos 4 043 317,96
Nostot varautumisista / palautukset varautumisiin -3 013 116,32
Seuraavalle tilikaudelle siirtyvä jäämä -1 937 292,45

Kokonaisjäämä +/- 2 158 761,55

Rahoitusomaisuus 8 703 664,04
    Lyhytaikainen vieras pääoma 13 592 891,53
    ./ . Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset -7 047 989,04 6 544 902,49

Taseen rahoitusasema +/- 2 158 761,55

31 • VASO • toimintaker tomus 2021



TILINPÄÄTÖS

Käyttövastikelaskelma

>

 Käyttövastikelaskelma 2021
KÄYTTÖVASTIKE I:llä KATETTAVA TOIMINTA
Tuotot (ei-tasattavat)

Käyttövastike I:n tuotot 5 300 568,03
Muut vuokrat 2 600,00
Vesimaksut 1 218 720,00
Muut käyttökorvaukset 196 484,32
Muut kiinteistön tuotot 1 052,00
Vastikkeisiin siir . ed .vuosien yli-/alijäämä 505 450,00 7 224 874,35

Hoitokulut (ei-tasattavat)
Käyttö ja huolto 1 230 794,32
Ulkoalueiden huolto 326 950,00
Siivous 214 172,76
Lämmitys 2 567 828,00
Vesi ja jätevesi 1 067 517,00
Sähkö 536 507,03
Jätehuolto 665 718,24
Korjaukset 408 400,00
Asukastoiminta 40 150,00
Muut hoitokulut 166 837,00 7 224 874,35

Tilikauden jäämä 0,00
Ed . tilikausien käyttövastike I:n jäämä (+/-) 1 219 732,18
Siirtyvä käyttövastike I:n jäämä (+/-) 1 219 732,18
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 Käyttövastikelaskelma 2021

KÄYTTÖVASTIKE II:lla KATETTAVA TOIMINTA
Tuotot (tasattavat)
Käyttövastike II:n tuotot 17 442 533,44

Tyhjäkäyttö -500 000,00
Vastikkeisiin siirretty ed . vuosien yli-/alijäämä -337 597,02 16 604 936,42

Hoitokulut (tasattavat)
Henkilöstökulut 1 059 844,00
Hallinto 33 740,00
Käyttö ja huolto 7 304,00
Siivous 9 580,00
Vesi ja jätevesi 1 320,00
Sähkö 3 000,00
Jätehuolto 696,00
Vahinkovakuutukset 198 606,89
Tontin vuokra 8 400,00
Kiinteistövero 684 413,68
Korjaukset 4 654 554,00
Käyttövastikkeella katettavat aktivoidut kulut 266 500,00
Muut hoitokulut 623 476,00 7 551 434,57

Rahoitus
Pääomatuotot

Korkotuotot 34 746,00 34 746,00

Pääomakulut
Korkokulut 962 364,00
Muut rahoituskulut 89 022,85
Lainojen lyhennykset 8 036 861,00

9 088 247,85

Käyttövastike II:n jäämä (+/-) 0,00
Ed . tilikausien käyttövastike II:n jäämä (+/-) 1 381 330,60
Kertynyt käyttövastike II:n yli-/alijäämä (+/-) 1 381 330,60

TILINPÄÄTÖS

Käyttövastikelaskelma
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Käyttövastikelaskelma  Käyttövastikelaskelma 2021

KORJAUSVARAUKSET
Tuotot

Korjausvarausuotot 400 054,80 400 054,80

Kulut
Perusparannuskulut 347 785,00
Korjauskulut 40 000,00 387 785,00

Korjausvarausyli-/alijäämä (+/-) 12 269,80
Ed . tilikausien korjausvarausjäämä +/- 0,00
Siirtyvä korjausvarausyli-/alijäämä +/-  . 12 269,80

LAINOJEN LYHENNYKSIIN VARAUTUMINEN
Tuotot

Bullet-lainoihin kerätty vastike 1 098 308,00 1 098 308,00

Kulut
Lainojen lyhennykset 0,00

Varautumisen yli-/alijäämä (+/-) 1 098 308,00
Ed . tilikausien varautumisen yli-/alijäämä +/- 1 480 031,07
Siirtyvä varautumisen yli-/alijäämä +/- 2 578 339,07

KOKONAISJÄÄMÄ +/- 1 110 577,80
Josta varautumisiin yhteensä 1 110 577,80

KUMULATIIVINEN JÄÄMÄ +/- 5 191 671,65
Josta varautumisiin yhteensä 2 590 608,87
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TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAJAT 
 
 
 
Turussa 17 . päivänä maaliskuuta 2022   
 
 
 
Konsta Weber, hallituksen pj . Joonas Kallio, hallituksen vpj . 
 
Sirkku Alin, hallituksen jäsen Inkeri Backman, hallituksen jäsen 
 
Esa Kankaristo, hallituksen jäsen Jukka Lampikoski, hallituksen jäsen 
 
Jari Salonen, hallituksen jäsen Henry Toivari, hallituksen jäsen 
 
Ulla-Maija Vierimaa, hallituksen jäsen Maria Aspala, toimitusjohtaja 

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

 
 
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus . 
  
 
Turussa 24 . päivänä maaliskuuta 2022 
 
 

 
KPMG Oy Ab 
Mikko Haavisto, KHT 
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LUETTELO KIRJANPIDOSTA 
JA AINEISTOSTA Tilinpäätös 

 Toimintakertomus ja tilinpäätös Tulosteena ja sähköisesti
 Tase-erittelyt Tulosteena ja sähköisesti
 
DOMUS-TIETOJÄRJESTELMÄ 30 .9 .2021 ASTI

Tilikartta Tulosteena ja sähköisesti Domuksessa
 
Kirjanpidot 
 Päivä- ja pääkirja Sähköisenä ja Domuksessa
 Vastikereskontra Sähköisenä ja Domuksessa
 Palkkakirjanpito Tulosteena ja sähköisenä Turun Tilikeskus Oy:ssä
 
Tositelajit 
 Kiinteistöjen hoitokirjanpito 
 Kohdekohtaiset tositelajit 
   Reskontratositteet Sähköisenä ja Domuksessa
   Pääkirjatositteet Sähköisenä ja Domuksessa
 
 Hallinto ja kiinteistöjen käyttöomaisuus- ja pääomakirjanpito 
 Kohdekohtaiset tositelajit 
   Pääkirjatositteet Sähköisenä ja Domuksessa
 
 Tilinpäätöksen liitetiedot 
   Liitetietotositteet Tulosteena ja sähköisenä

TAMPUURI VASTIKERESKONTRA 1 .6 .2021 JA TAMPUURI TALOUSHALLINTO 1 .10 .2021 ALKAEN

Tilikartta Sähköisesti Tampuuri Taloushallinnossa
 
Pääkirjanpito 
 Tampuuri Taloushallinto . Ostolaskujen kierrätys, ostoreskontra, maksatus, myyntireskontra, laskutus . 
Osakirjanpito 
 Tampuuri . Vuokra- ja vastikereskontrat .

Alkusaldo - AL  
Tiliote - TI  
Muistiotosite - MU  
Ostoreskontran maksut - OM  
Ostolaskut - OL  
Myyntilaskut - ML  
Myyntireskontran maksut - MM  
Liitetietotositteet - LT  
Tampuuri - 001  
 
Tositteet, ostolaskut, myyntilaskut ja tiliotteet säilytetään sähköisesti Tampuuri Taloushallinnossa .       
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Tilinpäätöksen tilintarkastusTilintarkastusker tomus
Varsinais-Suomen 
Asumisoikeus Oy:n 
yhtiökokoukselle

>

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 
ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset . Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä . 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia  
arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauk- 
sissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen . Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi 
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta 
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin .

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Varsinais-Suomen Asumisoikeus  
Oy:n (y-tunnus 0831852-3) tilinpäätöksen tilikaudelta  
1 .1 .–31 .12 .2021 . Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot . 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja  
riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset  
vaatimukset .

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti . Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa . 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme 
tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme . Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä .

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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•  Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta .

•  Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus- 
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa . Jos johtopäätök-
semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitet-
täviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme . Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin . Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa .

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittä-
vän kuvan .

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdol-
liset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana .

Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus- 
kertomus, joka sisältää lausuntomme . Kohtuullinen varmuus  
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen  
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa . Virheellisyyksiä voi aiheutua  
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät  
tilinpäätöksen perusteella .

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan .  
Lisäksi:
• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilin-
tarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastus- 
evidenssiä . 

• Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheel-
lisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tieto-
jen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista .

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan 
lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta .

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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Tietyn seikan painottaminen 
– taloyksikkökohtaiset käyttövastikelaskelmat 

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen muiden liitetietojen 
kohtaan, jossa mainitaan taloyksikkökohtaisten jälki- ja käyttövastike-
laskelmien esille asettamisesta yhtiön asukkaille yhtiön toimistossa . 
Kirjanpitolautakunta on päätöksessään (1926/2014) ottanut kannan 
Lain asumisoikeusasunnoista (650/1990) liitetietoliitetietovaatimuksen 
tarkempaan sisältöön ja edellyttää, että jälkilaskelmat esitetään tilin- 
päätöksen liitetiedoissa . Kuitenkin Kirjanpitolautakunta on todennut, että 
tilanteessa, jossa asumisoikeusyhteisö koostuu huomattavan lukuisasta 
määrästä, esimerkiksi kymmenistä taloyksiköistä, tulee olennaisuuden 
periaatteen kannalta harkittavaksi, onko oikean ja riittävän tiedon 
saamisen kannalta tarkoituksenmukaisinta, että yksittäisen taloyksikön 
asukkaille annettavassa yhteisön tilinpäätöksessä on asianomaista taloa 
koskeva  käyttövastikelaskelma, kun samalla pidetään jokaista taloa 
koskeva laskelmakooste jatkuvasti yhteisön kaikkien asukkaiden saatavilla, 
esimerkiksi yhteisön toimipisteessä ja tämän ylläpitämillä www-sivuilla . 
Yhtiö soveltaa edellä mainittua olennaisuuden periaatteen mukaista 
esittämistapaa . Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta .

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta . Muu informaatio 
käsittää toimintakertomuksen . Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata 
muuta informaatiota . 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä . 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti . 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot  
ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti .

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toiminta- 
kertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta . Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa .

Turussa 24. maaliskuuta 2022
KPMG OY AB

 

Mikko Haavisto
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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