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  TOIMINNANJOHTAJAN 
     KATSAUS

Kiinteistöliitto Uusimaa ry on 17 kunnan 
alueella toimivan, neljän kiinteistöyhdis-
tyksen palvelukeskus. Uudenmaan omil-
le jäsenille tuotettujen palvelujen lisäksi  
Porvoon Kiinteistöyhdistys, Hyvinkään– 
Riihimäen–Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ja 
Finlands Svenska Fastighetsförening hank-
kivat jäsenpalvelunsa Annankadun toimis-
tolta.  

Kiinteistöliitto Uusimaan hallinnoimien yh-
distysten kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 
2019 lopussa 11 663. Yhteensä uusia jäse-
niä liittyi 368, josta Kiinteistöliitto Uusimaan 
osuus oli 330 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu 
jatkui tasaisena ja lähes tavoitteen suurui-
sena. Kasvava jäsenmäärä tarkoittaa myös 
tarvetta palveluresurssien kasvattamiseen. 
Tämän vuoksi jatkuva tasainen kasvu on 
todettu yhdistyksen toimintaan parhaiten 
soveltuvaksi, koska haluamme, että myös 
jäsentyytyväisyys pysyy korkealla. Koko 
toiminnan lähtökohtia ovat asiantuntemus 
ja yhteistyö keskeisten sidosryhmien kans-
sa sekä ennen kaikkea sellaisen palvelun 
tuottaminen, jota jäsenet meiltä toivovat.  

Vuonna 2019 järjestettiin yhteensä 19 ti-
laisuutta ja tapahtumaa. Lisäksi päästiin 
aloittamaan tilaisuuksien striimaus etäosal-
listumisen mahdollistamiseksi. Tätä tullaan 
jatkamaan ja kehittämään myös jatkossa. 
Jäsenille järjestettyjen tilaisuuksien palau-
tekeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,27. Suosi-
tuimpia olivat tilaisuudet uusille hallituksen 
jäsenille sekä korjaus- ja kunnossapidon 
vastuunjakoihin liittyvät tilaisuudet. 

Toimintavuonna tehtiin myös päätös oman 
aluelehden tuottamisesta. Ensimmäinen 
Kiinteistölehti Uusimaa ilmestyi 20.2.2020 
ja tulee ilmestymään vielä 3 kertaa vuo-
den aikana. Verkkosivujen ja uutiskirjeen 
kehittämistä jatketaan myös edelleen. 
Tavoitteena on tulla paremmin tunnetuk-
si koko palveluportfolion osalta jäsenistön 
keskuudessa.

Yhdistyksen toiminta on taloudellisesti va-
kaalla pohjalla, henkilökunta on osaava ja 
jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan. Vuon-
na 2020 tulemme edelleen kehittämään 
toimintaamme ja lisäämään myös asian-
tuntijaresurssejamme tekniikan puolella.  

Mika Heikkilä  
toiminnanjohtaja

K I I N T E I S T Ö L I I TTO  U U S I M A A  R Y
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Suomen taloudessa pysyttiin 
kasvussa 

Suomen talouden kasvu jatkui, vaikka kol-
mea edellisvuotta hitaampana. Loppuvuo-
den ennusteiden mukaan kokonaistuotan-
to kasvoi noin 1,5 prosenttia. Yksityisen 
kulutuksen edellytykset säilyivät varsin 
hyvänä, sillä käytettävissä olevien tulojen 
kasvu oli edelleen miltei 3 prosenttia ja työ-
markkinoiden kokonaiskehitys pysyi hyvä-
nä. Kiinteistöalan tuotanto kasvoi vuoden 
kolmannella neljänneksellä 1,7 prosenttia 
edellisvuodesta. 

Rakentaminen ei enää nostanut tuotannon 
kasvua, sillä talonrakentamisessa tuli mo-
nen vuoden jälkeen supistumista vuonna 
2019. Kasvua kuitenkin toteutui edelleen 
teollisuuden sekä maa- ja vesirakentami-
sen puolella. Korjausrakentamisessakin 
yllettiin vähintään edellisvuoden tasolle. 
Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbaromet-
rin mukaan taloyhtiöiden saaduissa urak-
katarjouksissa oli aavistuksen kasvua, ja 
lainojen korkomarginaalit edelleen laski-
vat. Rahoituksen saatavuus ja ehdot haas-
toivat entistä huolellisempaan hankkeiden 
ennakkosuunnitteluun.   

Asuinrakentamisessa yllettiin vuonna 2019 
edelleen jopa runsaaseen 40 000 valmis-
tuneeseen asuntoon ja aloitetuissakin mil-
tei 40 000 asuntoon. Myönnettyjen lupi-
en määrä putosi runsaaseen 35 000:een 
asuntoon (miltei 43 000 asuntoa vuonna 
2018). Supistumista oli sekä vapaarahoit-
teisen että Ara-tuotannon kohdalla.    

Vanhojen kerrostalohuoneistojen 
hintakehitys vaihteli rajusti alueittain

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihin-
nat nousivat ennakkoarvioiden mukaan 
hieman runsaan prosentin vuonna 2019, 
mikä jäi lievästi edellisvuoden vauhdista. 
Pk-seudulla hintojen nousua oli runsaat 
kaksi prosenttia, mutta muualla Suo-
messa keskihinta hieman laski edellis-
vuodesta. Kaupunkien ja alueiden väliset 
kehityserot olivat merkittäviä. Pääkau-
punkiseudullakin nousua oli käytännös-
sä kaupunkikohtaisesti vain Helsingissä, 
Espoossa ja Kauniaisissa. Vantaalla sekä 
myös pk-seudun viereisissä kehyskun-
nissa vanhojen kerrostalohuoneistojen 
keskihinnat pääsääntöisesti laskivat.  

  TALOUSKATSAUS

HALLITUKSEN KERTOMUS YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VUODELTA 2019
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Yhdistyksen asiantuntijat ovat osallistu-
neet ajankohtaisten jäseniin vaikuttavi-
en aiheiden kommentointiin mediassa ja 
virkamiesvalmistelussa. Työ- ja elinkein-
oministeriölle annettiin yhdessä Suomen 
Kiinteistöliiton kanssa 22.3.2019 laaja 
lausunto Jakamistaloustyöryhmän raport-
tiluonnoksesta. Sen keskiössä olivat eri-
tyisesti lyhytaikaisen vuokraustoiminnan 
rajanvedot asunto-osakeyhtiöissä. Syksyl-
lä esille tulleet isännöintitoimintaan liitty-
vät taloudelliset väärinkäytökset nostettiin 
esiin ja poikkeuksellisesti jopa varoitettiin 
yksilöllisesti yhden isännöintitoimijan ris-
keistä niitä yli 70 jäsenyhtiötä, jotka olivat 
kyseisen toimijan asiakkaina. Sähköau-
tojen latauspisteiden rakentamiseen esil-
lä ollut ”asukkaan oikeus” latauspisteen 
vaatimiseen taloyhtiöltä tyrmättiin omalla 
lausunnolla ja tätä kirjoitettaessa vaikut-
taa siltä, että tämä kohta saatiin yhdessä 
muiden lausunnonantajien kanssa pois-
tettua lainsäädäntöhankkeesta. Lisä- ja 
täydennysrakentamisen edistämisestä ja 
haasteista on käyty keskustelua erityisesti 
Helsingin kaupungin kanssa. 

Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet 
asunto-osakeyhtiölain muutostarpeiden 
kommentointiin.

Taloyhtiöt ovat aina jäseniä omassa 
alueyhdistyksessään. Suomen Kiinteistö-
liiton muodostavat 23 alueellista yhdis-
tystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö 
Suomen Vuokranantajat ry. Liittoyhteisö 
edustaa kaikkiaan noin 28 000 taloyhtiötä, 
joissa asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa 
ihmistä. 

Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös lii-
ton osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustan-
nus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö, Talokeskus 
Yhtiöt Oy, Kiinteistö Oy Anna-Kaleva sekä 
KTI Kiinteistötieto Oy. Kiinteistöliitto Uusi-
maa ry on myös suoraan Koulutuskeskuk-
sen, Talokeskuksen ja Anna-Kalevan osak-
kaana.

Yhdistyksen hallituksesta on edustus sekä 
Kiinteistöliiton hallintoelimissä että työryh-
missä. Edustajat ovat olleet vaikuttamassa 
yhdistyksen, jäsenyhtiöiden sekä niiden 
osakkaiden edunvalvontaan. 

Yhdistyksen viestintä perustui viestintä-
suunnitelmaan sekä erilliseen vuosikelloon.    

Sisäinen tiedottaminen

Yhdistys on tiedottanut jäsenilleen ajan-
kohtaisista asioista säännöllisesti sähköi-
sen uutiskirjeen kautta. Uutiskirjeiden 
avausprosentteja on seurattu ja ne ovat 
hyvällä tasolla. Vanhemmat uutiskirjeet 
ovat luettavissa suljetuilla jäsensivuilla. 

Jäsenmaksuun on sisältynyt yksi Suomen 
Kiinteistölehden vuosikerta sekä mahdolli-
suus tilata edullisesti lisälehtiä. Yhdistys on 
myös jakanut paljon tietoa tiheästi päivite-
tyn nettisivustonsa kautta.

  VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ

  KIINTEISTÖLIITTO-YHTEISÖ JA OSAKKUUDET 
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Ulkoinen tiedottaminen 

Yhdistys on saanut näkyvyyttä vuoden 
aikana useiden eri teemojen alla. Esillä 
ovat olleet niin sähköautot, Airbnb kuin 
sisäilmahaasteet. Asiantuntijoiden vasta-
uksia ja kirjoituksia muun muassa Helsin-
gin Sanomien Koti-liitteessä sekä muita 
kirjoituksia on julkaistu runsaasti vuoden 
mittaan. Myös omilla nettisivuilla säännöl-
lisesti julkaistut asiantuntijoiden kirjoitta-
mat blogit ovat saaneet hyvin lukijoita ja 
toimintavuoden aikana käyttöön otetut 
blogien aktivointinapit ovat kertoneet luki-
joiden kiinnostuksesta eri aiheita kohtaan.
 

Kiinteistöalan Kustannuksen julkaisema 
Taloyhtiö.Nyt -ilmaisjakelulehden kaksi  
numeroa sisälsivät useita yhdistyksen 
asiantuntijoiden artikkeleita. Lisäksi yhdis-
tys teetti jäsenillään talkookyselyn, jonka 
tuloksista mediat kertoivat runsaslukui-
sesti.

Sosiaalisen median kanavia on otettu 
käyttöön enenevässä määrin. Twitter, Fa-
cebook, Instagram sekä LinkedIn ovat 
olleet käytettyjä kanavia ja näiden seu-
raajamääriä on tarkasteltu säännöllisesti. 
Seuraajien määrä on suurin Twitterissä, 
jonka osalta oli 2019 lopussa 1 179 seu-
raajaa. Facebookissa seuraajia oli 459 ja 
Instagramissa 438.

kiinteistoliitto.uusimaa

twitter.com/kluusimaa

facebook.com/kiinteistoliitto.uusimaa

linkedin.com/company/
kiinteistöliittouusimaa
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Kiinteistöliitto Uusimaan jäsenmäärä, mu-
kaan lukien Porvoon ja Hyvinkään–Riihi-
mäen–Mäntsälän Kiinteistöyhdistykset 
sekä Finlands Svenska Fastighetsförening, 
oli vuoden lopussa 11 663. Nettokasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 %. 
Yhdistyksen edustavuus on selvästi yli val-
takunnan keskiarvon.

Uusimaan alueen asuntokuntien keskikoko 
on 2,1 henkeä. Yhdistyksen jäsentaloissa 
on alueen keskiarvon mukaan 35 huoneis-
toa, jolloin niissä asuu yli 800 000 asukas-
ta. 

Yhdistyksen jäsenistä 97 % oli asunto-osa-
keyhtiöitä ja 3 % muita kiinteistöyhtiötä. 
Jäsenistä 58 % on kerrostaloja, 34 % rivi- 
tai paritaloja ja 8 % muita.

Uusjäsenhankintaa tehtiin esiintymällä 
alan eri tahojen tilaisuuksissa puhujana 
sekä omissa avoimissa koulutustilaisuuk-
sissa. 

Yhdistyksen vuosittaisessa kyselyssä edel-
lisvuonna liittyneille selvisi muun muassa, 
että keskeiset perusteet jäseneksi liitty-

miseen ovat kattavat jäsenpalvelut sekä 
pikainen tiedontarve. Liittymisestä päätet-
tiin lähes aina asunto-osakeyhtiön hallituk-
sessa.   

  JÄSENISTÖ

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS 2015–2019

2015             2016            2017            2018            2019

12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
 5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

10 491

          
10 746

        
11 084

         11 363     11 663 

Uusia 
jäseniä 

yhteensä 
368

Jäsensihteeri Niina Majamaa palvelee 
mielellään jäsenasioissa.
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• Jokavuotinen Taloyhtiötapahtuma 10.4.  
 Helsingin Messukeskuksen Siivessä.
 Kokopäiväinen tilaisuus sisälsi moni-
 puolisia seminaareja, neuvontapisteen   
 ja laajan näyttelyn (yli 100 näytteille-
 asettajaa). Tilaisuuden yhteistyökump-  
 panit olivat Suomen Kiinteistöliitto, 
 Kiinteistöalan Koulutuskeskus, 
 Kiinteistöalan Kustannus ja Suomen   
 Kiinteistölehti.

• Taloyhtiön hallituksen toiminta 
 -koulutusilta uusille hallituksen jäsenille  
 Vantaalla 15.5.

• Ajankohtaista juridiikkaa taloyhtiölle   
 -koulutusilta Helsingissä 25.9.
 Koulutusillassa livestriimaus 25.9.

• Kunnossapitovastuu taloyhtiössä 
 -koulutusilta Espoossa 22.10.

• Taloyhtiön kunnossapitoilta 6.11. 
 Messukeskus Siiven tiloissa Helsingissä.
 Aiemmin Putkiremontti-iltana tunnettu   
 koulutusilta sai vuoden 2019 aikana   
 uuden nimen. 
 Ensimmäisen Taloyhtiön kunnossapitoilta  
 -nimellä järjestetyn tilaisuuden teemana  
 oli järkevä energiankäyttö. Tilaisuudessa  
 järjestettiin myös paneelikeskustelu.   

  KOULUTUS- SEKÄ MUUT TILAISUUDET

Toimintavuoden aikana yhdistys järjesti 
sekä oli mukana yhteistyötahojen kans-
sa järjestämässä lukuisia eri tilaisuuksia. 
Kaikkiaan tilaisuuksia ja tapahtumia jär-
jestettiin 19 kappaletta, joista ainoastaan 
jäsenkiinteistöjen edustajille suunnattuja 
oli 11 kappaletta. 

Tilaisuudet 

• Talous- ja tilinpäätösiltapäivä 
 Helsingissä 15.1. 
 Koulutustilaisuuden aiheina olivat 
 vastikkeet ja taloyhtiön talous sekä 
 tilinpäätöksen laatiminen. 

• Taloyhtiön energiaillat yhdessä 
 Fortumin kanssa
 - 6.2. Espoossa
 - 13.2. Espoossa

• Taloyhtiön yhtiökokous -koulutusilta   
 Espoossa 7.2.

• Isännöintisopimukset taloyhtiössä 
 -koulutusilta Helsingissä 5.3.

Taloyhtiötapahtumaan osallistui yli 2 000 hallituksen       puheenjohtajaa, hallituksen jäsentä ja isännöitsijää.
Lakimiehet Maria Forsblom ja Heidi Nordström 
neuvovat koulutustilaisuuden tauolla.
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 Lisäksi tilaisuudessa oli laaja yritys-  
 kumppaneiden messunäyttely, 
 33 näytteilleasettajaa. Tilaisuus oli osa   
 jäsenhankintaa, se oli kaikille avoin ja 
 maksuton.

• Glögiä ja lakineuvontaa -tilaisuus 
 Helsingissä 18.11.
 Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja   
 tarkoituksena oli kutsua jäseniä tutus-  
 tumaan yhdistyksen toimiston väkeen ja  
 samalla tarjota halukkaille lakineuvontaa  
 paikan päällä.

• Sähköautojen lataus taloyhtiössä 
 -koulutusilta yhdessä HSY:n Ilmasto-  
 infon kanssa Helsingissä 20.11.

• Taloyhtiön turvallisuusilta yhdessä 
 Helsingin Pelastusliitto HELPE ry:n ja   
 Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa 
 Helsingissä 11.12.

• Isännöitsijäaamiaisia järjestettiin 
 - 7.2. Vastuut ja vakuutukset talo-
 yhtiössä
 - 22.5. Ilmalämpöpumput taloyhtiössä
 - 8.10. Lisä- ja täydennysrakentaminen  
 taloyhtiössä
 - 22.11. Turvallisuus taloyhtiössä

• Kiinteistösihteereille järjestettiin kaksi    
 koulutustilaisuutta, 12.3. yhdistyksen 
 toimitalossa ja 26.11. Designmuseolla.

Paloturvallisuus on tärkeä asia. Pelastus- 
koulutus pidettiin koko Anna-Kalevan talon  
väelle. Kuvassa hallituksen puheenjohtaja 
Olavi Merikanto ja toiminnanjohtaja Mika 
Heikkilä harjoittelevat palosammuttimen 
käyttöä.

Taloyhtiötapahtumaan osallistui yli 2 000 hallituksen       puheenjohtajaa, hallituksen jäsentä ja isännöitsijää.

Hyvinkään–Riihimäen–Mäntsälän Kiinteis-
töyhdistys järjesti jäsenilleen perinteisen  
bussimatkan Taloyhtiötapahtumaan. 
Tämän lisäksi järjestettiin keväällä avoin 
turvallisuusilta Riihimäellä sekä loppu-
vuodesta jäsenilta Hyvinkäällä sähköisestä 
osakerekisteristä sekä muovinkeräyksestä. 

Porvoon Kiinteistöyhdistys järjesti keväällä 
avoimen kiinteistöillan Porvoossa ja tal-
vella avoimen koulutusillan sähköautoista 
sekä sähköisestä osakerekisteristä. Myös 
korjausrakentamiskilpailu järjestettiin jo 
20. kerran. 

Finlands Svenska Fastighetsförening jär-
jesti keväällä Maarianhaminassa avoimen 
koulutusillan sähköisestä osakerekisteris-
tä, järjestyssäännöistä sekä Airbnb:stä.  
Lisäksi jäsenet kutsuttiin tutustumaan 
syystalvella eduskuntaan. Elokuussa oli 
vuorossa jo 10. golfkilpailu. 

Kaikkiaan koulutustilaisuuksissa oli osal-
listujia yli 3 100. Taloyhtiötapahtumassa 
oli tämän lisäksi noin 2 300 kävijää. Kaikki 
tilaisuudet ja tapahtumat olivat jäsenille 
maksuttomia.
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ollut päivittäin keskimäärin kolme omaa 
lakimiestä sekä lisäksi Suomen Kiinteistö-
liiton lakimiehet. Puhelinneuvonnan lisäksi 
neuvontaa on annettu kirjallisina lausun-
toina sekä lakimiehen kanssa järjestettä-
vissä neuvottelutapaamisissa.

Osa lakimiehistä on myös mahdollisuuksi-
ensa mukaan osallistunut jäsenyhtiöiden 
yhtiökokouksiin asiantuntijoina tai pu-
heenjohtajina sekä hallituksen kokouksiin 
asiantuntijoina. Edelleenkin sekä laki- että 
teknisiä asiantuntijapalveluita on käytetty 
runsaasti putkiremonttien ja märkätila- 
saneerausten suunnitteluun ja toteutuk-
seen liittyen.

Lakipalveluihin tulevat kysymykset ovat 
koskeneet pääosin asunto-osakeyhtiö-
lain tulkintaa erilaisissa tilanteissa. Mää-
rällisesti eniten kysytään taloyhtiön ja 
osakkeenomistajan välisestä korjaus- ja 
kunnossapitovastuunjaosta, vahingonkor-
vausvastuista, osakkeenomistajan kun-
nossapito- ja muutostöistä, urakoitsijan 
ja rakennuttajan vastuista, hallituksen toi-
minnasta sekä yhtiökokous- ja päätöksen-
tekomenettelyistä erilaisissa tilanteissa.

Neuvontatehtävissä oli vuoden 2019 lo-
pussa 10 omaa toimihenkilöä. Neuvontaa 
täydensivät Suomen Kiinteistöliiton neu-
vontapalvelut sekä Hyvinkään–Riihimäen 
–Mäntsälän ja Porvoon yhdistysten vapaa-
ehtoispohjalta toimivat asiamiehet. 

Puhelinneuvonta-aika oli kello 9–15. Neu-
vontaa annettiin puhelimitse vain jäsen-
taloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isän-
nöitsijöille. Ei-jäsenet ja osakkaat ohjattiin 
Suomen Kiinteistöliiton maksulliseen pu-
helinneuvontaan. 

Maksullisia toimeksiantoja, kuten kirjallisia 
lausuntoja, yhtiöjärjestyksien muutoksia, 
asiantuntija- ja puheenjohtajapalveluita 
annettiin aikaisempien vuosien tapaan.  
Niiden kysyntä on selkeässä kasvussa. 
Lausuntojen aiheet ja niihin sisältyvät oi-
keuskysymykset ovat usein hyvin haas-
teellisia. Nämä maksulliset palvelut ovat 
kiinteä osa neuvontatyötä ja ne on suun-
nattu vain jäsenille. Kirjallisilla lausunnoil-
la on merkittävä rooli erimielisyyksien tai  
tulkintakysymysten ratkaisemisessa.

Lakipalvelut  

Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut ta-
saisesti. Tämä on näkynyt lakipalveluiden 
kysynnän kasvuna. Lakimiesten palveluis-
ta kysytyimpiä ovat puhelinneuvonta ja 
kirjalliset lausunnot. Lausuntoja pyyde-
tään yleensä taloyhtiön ongelmatilanteen 
ratkaisemiseksi tai menettelyn lainmukai-
suuden varmistamiseksi. Myös muiden toi-
meksiantopalveluiden määrä on kasvanut. 
Vuonna 2019 lakipalveluja yhdistyksessä 
on tuottanut seitsemän lakimiestä ja mar-
raskuusta alkaen kahdeksan lakimiestä.

Yhdistyksen lakimiesten pääasiallinen työ-
tehtävä on jäsentaloyhtiöiden lainopillinen 
neuvonta. Neuvontaa annetaan hallituk-
sen jäsenille ja isännöitsijälle yhtiön hallin-
non hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Pääosa neuvonnasta on tapahtunut pu-
helinneuvontana. Puhelinneuvonnassa on 

  JÄSENPALVELUT

Puhelinneuvonta on yksi tärkeimmistä palve-
luistamme. Kuvassa juristi Niklas Lindberg.
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Ajankohtaisia aiheita vuonna 2019 olivat 
erityisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitä-
män huoneistotietojärjestelmän käyttöön-
otto sekä sähköinen osakehuoneistorekis-
teri, Airbnb-tyyppinen majoitustoiminta 
sekä sähköajoneuvojen latauspisteet talo-
yhtiössä. Laki huoneistotietojärjestelmäs-
tä ja siihen liittyvä asunto-osakeyhtiölain 
muutos tulivat voimaan vuoden 2019 alus-
ta. Lain kokonaisvaltainen täytäntöönpano 
on vielä toistaiseksi tietojärjestelmien kes-
keneräisyyden vuoksi viivästynyt, mutta 
aihe herättää monia kysymyksiä taloyh-
tiön hallinnossa. 

Sähköajoneuvojen yleistyminen sekä val-
tion toimet, mm. Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA:n myöntämä lataus-
infra-avustus, ovat edelleen vauhdittaneet 
taloyhtiöiden sähköajoneuvojen lataus-
infrahankkeita. Neuvoja on kaivattu erityi-
sesti päätöksentekomenettelyyn liittyen. 
Asuntojen vuokraus majoitustoimintaan 
esimerkiksi Airbnb:n välityksellä on myös 
edelleen enenevässä määrin herättänyt 
runsaasti keskustelua taloyhtiömaailmas-
sa. Huolta aiheuttavat erityisesti majoittu-
jien jatkuva vaihtuvuus. Myös yhtiön kus-
tannukset, mahdolliset vahingot ja vastuut 
puhuttavat. Lainsäädännöllinen tilanne on 
epäselvä sen suhteen, missä menee tavan-
omaisen asunnon vuokraamisen ja majoi-
tusliiketoiminnan raja. Tilanteen kehitys-
tä seurataan edelleen ja siihen pyritään  
vaikuttamaan yhdessä Suomen Kiinteistö- 
liiton kanssa. 

Purkavaa uusrakentamista koskevat asun-
to-osakeyhtiölain muutokset tulivat voi-
maan 1.3.2019. Aihetta koskevat kysy-
mykset lisääntyivät puhelinneuvonnassa. 
Myös lisä- ja täydennysrakentamiseen liit-
tyvät kysymykset ovat säilyneet ajankoh-
taisina.

Puhelinneuvonnassa on käytössä neuvon-
tapuheluiden rekisteröinti yhtiön tietoihin 
jäsentietojärjestelmässä. Tämä on osoit-
tautunut hyväksi, sillä sen avulla voidaan 
seurata saapuneita yhteydenottoja ja tar-
vittaessa ohjata puhelu kyseisen yhtiön 
asiaan jo perehtyneelle ja asiassa aiemmin 
neuvoneelle lakimiehelle. Rekisteröinti pal-
velee myös puheluiden määrällistä seuran-
taa.

Yhdistyksen järjestämissä koulutustilai-
suuksissa lakimiehet ovat toimineet kou-
luttajina. Koulutusaiheiksi ovat valikoitu-
neet tärkeiksi koetut asunto-osakeyhtiölain 
osa-alueet sekä ajankohtaiset teemat. Uu-
sien hallitusten jäsenten kouluttaminen on 
yhtiökokousmenettelyä ja päätöksentekoa 
sekä kunnossapitovastuita koskevien kou-
lutusten ohella koettu tärkeäksi. Ajankoh-
taisista aiheista koulutusta järjestettiin 
isännöintisopimuksista, sähköisestä osa-
kehuoneistorekisteristä sekä sähköautojen 
latauspisteiden toteuttamiseen, lyhytaikai-
seen majoittamiseen ja taloyhtiön turvalli-
suuteen liittyvistä teemoista. 

Suomen Kiinteistöliiton ja yhdistyksen laki-
miesten yhteistyö on ollut tiivistä. Viikoit-
taisessa juristipalaverissa on käyty läpi 
ajankohtaisia kysymyksiä, ratkottu han-
kalia neuvontatapauksia ja muodostettu 
yhteisiä tulkintalinjoja. 

LVI-tekniset palvelut 

LVI-teknistä neuvontaa ja toimeksianto-
ja on ollut paljon alle kymmenvuotiaiden 
rakennusten rakentamisen virheiden sel-
vittämisessä. Yhteistyö juridisen palvelun 
kanssa varsinkin rakentamisen ongelma-
kohteiden kuntoon saattamisen osalta on 
ollut taloyhtiöille tarpeellista.

Putkiremonttihankkeiden alkuun saatta-
miseksi on laadittu taloyhtiöille hankes-
tartti työkaluja ja opastusta taloyhtiön 
valmistautumiseen hankkeen eteenpäin 
viemiseksi. Putkiremonttihankkeiden aloi-
tustoimien neuvontapalveluja ja hankkeen 
rakennuttamiseen liittyvää opastusta teh-
tiin paljon. Taloyhtiöissä ilmenneiden tek-
nisten ongelmien selvitystöitä esimerkiksi 
putkivuotojen, ilmanvaihtojärjestelmien 
sekä palokatkojen ongelmista on myös 
hoidettu runsaasti.

Taloyhtiöiden hankkeiden kuten putkire-
monttien yhteydessä on osallistuttu halli-
tus- ja yhtiökokouksiin sekä infotilaisuuk-
siin asiantuntijana. 

Yhdistyksen edustaja on osallistunut lvv-pä-
tevyyslautakunnan toimintaan ja lvv-kun-
totutkijoiden kouluttamiseen sekä Talo- 
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tekninen teollisuus ja kauppa TALTEKA  
Sisäympäristötyöryhmän toimintaan, jos-
sa on saatu asunto-osakeyhtiöiden näke-
myksiä tehokkaasti esille. 

Pyydettäessä on oltu LVI-teknisenä asian-
tuntijana mediassa muun muassa Helsin-
gin Sanomien, Rakennuslehden ja muiden 
pienempien paikallislehtien artikkeleissa.
 
Rakenne- ja rakennustekninen  
neuvontapalvelu  

Rakennustekninen neuvonta keskittyi 
kunnossapito-, peruskorjaus- sekä perus- 
parannusprojekteihin. 

Vääjäämättömästi etenevä ilmastonmuu-
tos toi sekä rakennus- että LVI-tekniselle 
neuvonnalle paljon kiinteistö- ja huoneis-
tokatselmuksia vesi-, kosteus- ja mikrobi-
vaurioiden selvityksissä.

Samoin looginen jatkumo vesi-/kosteus-
vauriolle on työllistänyt eli myös sisäilma- 
asioissa annettiin paljon neuvontaa huo-
neistojen sisäilman mahdollisen terveys-
haitan selvittämisessä, nyt eritoten asu-
misterveysasetuksen raja-arvoihin sekä 
sen soveltamisohjeeseen peilaten. 
 
Rakennustekninen sekä juridinen neuvon-
ta yhdessä olivat myös monissa tapauksis-
sa läsnä jäsenyhtiöiden yhtiö- sekä halli-
tuksen kokousten infotilaisuuksissa, joissa 

käsiteltiin erilaisia ikääntyvien kiinteistö-
jen korjausvastuuasioita sekä kunnossapi-
to- ja korjaushankkeita.

Talous ja verotus

Suomen Kiinteistöliiton kustantamana os-
topalveluna annettiin kirjanpitokysymyk-
siin ja verotukseen liittyvää neuvontaa jä-
senkiinteistöjen isännöitsijöille, hallituksen 
jäsenille sekä tilin- ja toiminnantarkasta-
jille maanantaista torstaihin kello 13–16. 

Talous- ja veroneuvonnan aiheet pysyvät 
vuodesta toiseen hyvin samanlaisina. Neu-
vonnassa on käsitelty suuria korjaushank-
keita, esimerkiksi putki- ja julkisivure-
montteihin liittyviä rahoitus-, kirjanpito- ja 
verotuskysymyksiä, muita tilinpäätöksen 
suunnitteluun ja sisältöön liittyviä asioi-
ta sekä toiminnantarkastajan toimintaa  
asunto-osakeyhtiössä. 

Työsuhdeasiat

Jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta  
vastasi Kiinteistötyönantajat ry, jonka jä-
sen yhdistys on. Työsuhdeasiat koskivat 
lähinnä taloyhtiöiden palkkalistoilla ole-
via talonmiehiä ja siivoojia. Suoraan ta-
loyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt 
vähenevät vuosi vuodelta huolto- ja sii-
voustoiminnan siirtyessä yhä enemmän 
palveluyritysten hoidettavaksi.  

Toiminnan-
johtaja 

Mika Heikkilä 
jäsenillassa.
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Yhteistyötä on vuoden aikana tehty monen 
eri tahon kanssa. Tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat olleet Suomen Kiinteis-
töliiton lisäksi liittokonsernin muut yhtiöt: 
Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Kiinteistö-
alan Kustannus ja Suomen Kiinteistölehti. 

Yhdistyksen lakimiehet ja tekniset asian-
tuntijat ovat toimineet kouluttajina Kiin-
teistöalan Koulutuskeskuksen ja Kiinteis-
töalan Koulutussäätiön järjestämillä, pää- 
asiassa isännöintiin ja asumiseen liittyvil-
lä kursseilla. He ovat myös osallistuneet 
Kiinteistöalan Kustannuksen julkaisujen 
kirjoittamiseen ja kommentointiin sekä 
toimineet Suomen Kiinteistölehden kirjoit-
tajina. 

Yhteistyö isännöitsijöiden edustajien kans-
sa on toiminut hyvin. Yhteistoimintatyö-
ryhmä on kokoontunut isännöitsijöitä 
kiinnostavien aiheiden parissa 4 kertaa. 
Työryhmän muodostavat hallituksen ja toi-
miston sekä Uudenmaan alueella toimivien 
isännöitsijäyhdistysten (7 kpl) edustajat. 
Yhdistyksellä on ollut edustus sekä Isän-
nöinnin Auktorisointi ISA ry:n hallitukses-
sa että auktorisointitoimikunnassa.  

Yhdistyksen yhteistyökumppanina on jat-
kanut Helsingin Pelastusliitto HELPE ry.

  YHTEISTOIMINTA JA EDUSTUKSET 

Muut palvelut ja jäsenedut 

Tärkeä osa jäsenpalveluita ovat yhdistyk-
sen sekä liiton tarjoamat muut palvelut ja 
jäsenedut.

1. Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen 
ja puheenjohtaja verkkokurssit (sis. jäsen-
maksuun).

2. Suomen Kiinteistölehden lisävuosikerrat 
edullisesti. 

3. Kiinteistöalan Kustannuksen 20 % alen-
nus normaalihintaisista kirjoista, lomak-
keista sekä e-kursseista.  

4. Kiinteistöliiton tarjoamat maksuttomat 
yhtiökohtaiset nettisivut sekä muut jäse-
nille neuvotellut alennukset.

5. HELPE:n Asuinkiinteistön turvallisuus-
kurssi ja Väestönsuojanhoitajan kurssi 
15% alennuksella.

6. Alennus isännöinnin kilpailuttamisesta 
(kaksi eri toimijaa).

Kiinteistöalan Koulutuskeskus valitsi vuoden  
2019 ykkösluennoitsijaksi Kiinteistöliitto 
Uusimaan johtavan lakimiehen varatuomari 
Katriina Sarekosken.
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Yhteistoimintayhdistykset

Porvoon ja Hyvinkää–Riihimäen–Mäntsä- 
län Kiinteistöyhdistykset sekä Finlands 
Svenska Fastighetsförening kuuluvat yh-
teistoimintasopimusten perusteella Kiin-
teistöliitto Uusimaan palvelukeskukseen. 
Näiden yhdistysten toiminnanjohtajana on 
toiminut asiakkuuspäällikkö, ja jäsenasi-
oista sekä tilaisuuksista vastannut viestin-
tä- ja palvelukoordinaattori. 

Porvoon Kiinteistöyhdistyksen 20. korja- 
usrakentamiskilpailu sai hyvin näkyvyyt-
tä paikallisissa joukkotiedotusvälineissä.  
Hyvinkään–Riihimäen–Mäntsälän Kiinteis-
töyhdistys julkaisi toistaiseksi viimeisen ja 
14. vuosikerran Kiinteistöviesti -lehteä. 

Kaikki yhteistoimintayhdistykset ovat saa-
neet näkyvyyttä vakituisen Kiinteistövink-
ki -palstan kautta Uusimaa, Aamuposti ja 
Mäntsälän Uutiset -lehdissä sekä Västra 
Nylandin asuntoliitteessä.  

Vuoden 2019 korjausrakentamiskilpailun voittivat Porvoosta Asunto Oy Porvoonportti ja Loviisas-
ta Bostads Ab Karlskronabulevarden.
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Jäsenmaksutuottojen osuus yhdistyksen 
toiminnasta oli aivan keskeinen. Jäsen-
maksutuotot kasvoivat edellisvuodesta  
4 % yhteensä 2 443 129 euroon. Lausun-
to- ja toimeksiantotuotot olivat yhteensä 
416 076 euroa. Jäsenmaksu- ja toimeksi- 
antotuotot kattoivat merkittävän osan 
kaikista yhdistyksen kuluista, mutta silti  
operatiivisen toiminnan kuluista jäi yli  
20 000 euroa katettavaksi sijoitustoimin-
nan tuotoilla. Vuoden 2019 sijoitustuotot 
olivat vielä normaalia suuremmat, vaik-
ka pienemmät kuin edellisvuonna, jolloin  
Talokeskus Yhtiöt Oy jakoi vuotta 2019  
selvästi enemmän ylimääräistä osinkoa 
omistajilleen. Tulevina vuosina sijoitustuo-
tot tulevat tältä osin olemaan hyvin pienet 
tai olemattomat.  

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan koko-
naiskulut lisääntyivät edellisvuoteen ver-
rattuna hieman ollen 2 896 990 euroa. 
Tästä henkilöstökulut olivat 1 388 659 eu-
roa ja Suomen Kiinteistöliiton jäsenmak-
su 908 284 euroa. Kiinteistöliiton jäsen- 
maksu sisältää Suomen Kiinteistölehden  
tilausmaksun, joka muodostaa merkittä-
vän osan kyseisestä kuluerästä. Yhdistyk-
sen tilinpäätös on 275 727 euroa ylijäämäi- 
nen ennen veroja. 

  YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen sijoitustoiminta perustuu hal-
lituksen hyväksymiin omaisuudenhoito-  
ja sijoitusperiaatteisiin. Yhdistyksen si-
joitukset käsittävät pörssiosakkeiden ja 
-sijoitusten lisäksi osakkeita Kiinteistö- 
liitto-yhteisön yhtiöissä: Kiinteistö Oy Anna- 
Kaleva, Talokeskus Yhtiöt ja Kiinteistö- 
alan Koulutuskeskus. Suorien osakesijoi-
tusten hajauttamista jatkettiin kurssiriski-
en pienentämiseksi.

Yhdistys on yhdessä Kiinteistöliiton, Talo-
keskuksen ja Kiinteistöalan Koulutuskes-
kuksen kanssa vakuutusmeklari Howden 
Finlandin asiakkaana. 

Toiminnanjohtaja Marika Sipilä koulutusillassa 
Maarianhaminassa kertomassa Finlands 
Svenska Fastighetsföreningin toiminnasta.
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  TULOSLASKELMA

TUOTOT  
    
KULUT
Henkilöstökulut 
 Palkat ja palkkiot
 Henkilösivukulut
  Eläkekulut
  Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset 
 Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Muut kulut

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT YHT.

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

VARAINHANKINTA

TUOTOT

KULUT

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT 

KULUT

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.

TILIKAUDEN TULOS

TULOVEROT

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

VARSINAINEN TOIMINTA

416 076,15

-1 169 689,80

-180 888,02
-38 081,58

-1 388 659,40

-12 884,01
-12 884,01

-1 495 446,81

-2 896 990,22

-2 480 914,07

2 460 888,40

0,00

2 460 888,40

-20 025,67

322 949,52

-20 420,92

302 528,60

282 502,93

-6 776,22

275 726,71

1.1.–31.12.2019

345 144,82

-1 071 707,47

-180 888,02
-23 449,35

-1 276 044,84

-26 794,76
-26 794,76

-1 496 768,89

-2 799 608,49

-2 454 463,67

2 365 213,25

0,00

2 365 213,25

-89 250,42

799 771,30

-34 713,96

765 057,34

675 806,92

-7 698,33

668 108,59

1.1.–31.12.2018
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  TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT     
     

 Aineelliset hyödykkeet
  Koneet ja kalusto
  Muut aineelliset hyödykkeet 
 Aineelliset hyödykkeet yhteensä
 Sijoitukset
  Muut osakkeet ja osuudet
 Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT
 Lyhytaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset
  Muut lyhytaikaiset saamiset 
  Siirtosaamiset
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
 Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VASTAAVAA YHTEENSÄ
        
  

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA  
 Tukirahaston oma pääoma
 Muut rahastot     
  Käyttörahasto
 Muut rahastot yhteensä
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    
        

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
  Ostovelat
  Muut velat
  Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

38 652,01
1 685,57

40 337,58

2 990 880,80
2 990 880,80
3 031 218,38

134 890,98
54 452,17
12 175,67

201 518,82
1 289 024,63
1 490 543,45

4 521 761,83
 

 
31.12.2019

204 348,33

2 412 066,58
2 412 066,58
1 274 575,80

275 726,71
4 166 717,42

34 848,23
88 868,51

231 327,67
355 044,41
355 044,41

4 521 761,83

31.12.2019

40 093,30
1 685,57

41 778,87

2 586 373,18
2 586 373,18
2 628 152,05

115 618,18
52 120,92
10 310,70

178 049,80
1 404 927,62
1 582 977,42

4 211 129,47
 

 
31.12.2018

204 348,33

2 412 066,58
2 412 066,58

606 467,21
668 108,59

3 890 990,71

35 208,59
72 084,07

212 846,10
320 138,76
320 138,76

4 211 129,47

31.12.2018
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Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.3.2019. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määrää-
mät asiat. Yhdistyksen hallitus kokoontui toi-
mintavuoden aikana 9 kertaa.

Hallitus on perustanut asioiden valmistelua 
varten useita työryhmiä: työvaliokunta, vaa-
livaliokunta, taloustyöryhmä, edunvalvonta-
työryhmä, yhteistoimintatyöryhmä, jäsen-
hankinta- ja viestintätyöryhmä sekä Top-10 
projektityöryhmä, joka sai vuoden aikana 
valmiiksi sähköisesti toimivan järjestelmän 
taloyhtiöitä palvelevien yritysten toiminnan 
arviointiin. 

Hallitus kiittää jäsenyhtiöitään ja yhteistyö-
kumppaneita yhteistyöstä ja henkilöstöä  
tuloksellisesta ja asiantuntevasta työskente-
lystä.

Hallitus 1.1.–27.3.2019

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Merikanto Olavi

VARAPUHEENJOHTAJA
Vähäkuopus Pentti

HALLITUKSEN JÄSENET
Cantell Lauri
Heikonen Juhana
Karhumäki Juho
Kurvinen Olli-Veikko
Lehtonen Ulla Maija
Niiranen Matti
Nouro Paul
Poutanen Matti
Siljamäki Tom
Sjöblom Hannu
Suomela Martti
Vesterinen Mika

JOHTO
Heikkilä Mika

VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA 
YHTEISTOIMINTAYHDISTYKSET
Sipilä Marika
Sandholm Ann-Mari

ASSISTENTIT
Tirronen Marja
Majamaa Niina 
Lotsari Otto (tuntityöntekijä)

LAKIPALVELUT
Sarekoski Katriina
Forsblom Maria
Hopsu Ville
Lindberg Niklas
Nordström Heidi 
Nuutinen Sanni
Pujals Mia
Vihemäki Simo

TEKNISET PALVELUT
Hännikäinen Jari 
Kemppainen Arto

  HENKILÖKUNTA

  HALLINTO

Kiinteistöliitto Uusimaan henkilökunta.
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Hallitus 27.3.–31.12.2019

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
Merikanto Olavi

VARAPUHEENJOHTAJA
Vähäkuopus Pentti

HALLITUKSEN JÄSENET
Haigh Katariina
Heikonen Juhana
Karhumäki Juho
Kolppanen Jouni
Kurvinen Olli-Veikko
Lehtonen Ulla Maija
Nouro Paul
Poutanen Matti
Siljamäki Tom
Sjöblom Hannu
Suomela Martti
Vesterinen Mika

VAALIVALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA
Koski Paula

Tilintarkastajat 

Tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy 
vastuullisena tilintarkastajana 
KHT Elo Janne

Edustukset 31.12.2019

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
LIITTOHALLITUS
Merikanto Olavi (vpj.)
Heikonen Juhana
Lehtonen Ulla Maija
Nouro Paul
Vesterinen Mika
Siljamäki Tom
Sjöblom Hannu

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
TYÖVALIOKUNTA
Merikanto Olavi

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
VAALITOIMIKUNTA
Vähäkuopus Pentti

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
ASUNTO-OSAKEYHTIÖTOIMIKUNTA  
Lehtonen Ulla Maija

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
ISÄNNÖINTIPALVELUT -toimikunta
Vähäkuopus Pentti

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
KORJAUSRAKENTAMISTOIMIKUNTA
Heikonen Juhana
Hännikäinen Jari
Suomela Martti

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
VEROASIOIDEN TOIMIKUNTA
Lehtonen Ulla Maija

SUOMEN KIINTEISTÖLIITON 
DIGITAALISET PALVELUT -TOIMIKUNTA
Karhumäki Juho
Poutanen Matti

KIINTEISTÖ OY ANNA-KALEVAN HALLI-
TUS
Merikanto Olavi (pj.)
Sipilä Marika

ISÄNNÖINNIN AUKTORISOINTI ISA RY 
HALLITUS
Merikanto Olavi (vpj.)
Nouro Paul

ISÄNNÖINNIN AUKTORISOINTI ISA RY 
AUKTORISOINTITOIMIKUNTA
Suomela Martti
Heikkilä Mika

KIINTEISTÖALAN KOULUTUSKESKUS/
SÄÄTIÖ HALLITUS
Merikanto Olavi (pj.)
Lehtonen Ulla Maija

KIINTEISTÖALAN KUSTANNUS OY 
HALLITUS
Heikkilä Mika

TALOKESKUS YHTIÖT OY HALLITUS
Vesterinen Mika

HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY HELPE 
NEUVOTTELUKUNTA
Heikkilä Mika

KIINTEISTÖTYÖNANTAJAT RY:N 
TYÖMARKKINAJAOSTO
Heikkilä Mika

Helsingissä 26.2.2020
Kiinteistöliitto Uusimaa ry 
HALLITUS
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