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Sisäministeriö
Johtava asiantuntija
Ari-Pekka Dag

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiaseman vuokra-sopimusmallin muutos
1. Taustaa
Vuokrajärjestelmä
Valtiolla on ollut käytössä sisäisten vuokrien järjestelmä vuodesta 1995 lähtien. Vuokrasopimuksilla
on sekä virastotasolla että viraston sopimussalkun sisällä hyvin erilainen syntyhistoria, joka on
johtanut osin erilaisiin vuokratasoihin. Valtion vuokrajärjestelmä uudistettiin
omakustannusperiaatteen mukaiseksi vuonna 2016. Järjestelmää alettiin kokonaisuudessaan
soveltaa uusiin vuokrasopimuksiin. Muiden osalta toteutettiin vuokrien alennus budjettineutraalisti
puuttumatta sopimusten välisiin mahdollisiin eroihin.
Useat asiakasvirastot ovat tuoneet esiin huolen siitä, että omakustannusperiaatteen toteutuminen
pitäisi varmistaa valtion kokonaisuuden ja uusien sopimusten lisäksi myös virasto- ja
vuokrasopimustasolla. Tämän toteuttamiseksi kaikki vuokrat tasataan asteittain
omakustannusperiaatteen mukaisiksi.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 25.2.2020 ehdotusta, jonka mukaan valtion uuden
omakustannusperusteisen vuokrajärjestelmän periaatteiden vientiä kattavasti koko sopimuskantaan
jatketaan. Vuokrajärjestelmän toteuttaminen on edennyt vuoden 2021 aikana Senaatti kiinteistöjen ja
Poliisihallituksen kanssa kolmanteen vaiheeseen, jossa vanhan vuokrajärjestelmän mukaiset
vuokrasopimukset päivitetään uuden vuokrajärjestelmän mukaisiksi ja lisäksi yksittäisten vanhojen
vuokrasopimusten vuokran määriä tasataan.
Senaatti-kiinteistöjen ja valtioasiakkaiden väliset, ennen vuotta 2016 tehdyt
kokonaisvuokrasopimukset uusitaan tarkoituksena päivittää niiden ehdot valtion
omakustannusperusteisen vuokrajärjestelmän mukaiseksi. Samassa yhteydessä on tehty
asiakaskohtaiset vuokratasotarkastelut, joiden seurauksena yksittäisen sopimuksen vuokraa voidaan
joko kasvattaa tai vähentää siirtämällä vuokraa saman asiakkaan vuokrasopimukselta toiselle siten,
että asiakkaan kaikkien vuokrasopimusten yhteenlaskettu vuokra ei muutu. Muutokset on sovittu
yhteisesti vuokranantajan ja vuokralaisen neuvotteluissa ja ne voivat kohdistua myös 1.1.2016
jälkeen tehtyihin vuokrasopimuksiin. Edellä mainitusta johtuen tämän vuokrasopimuksen
vuokrauskohteen vuokran määrää on tarkistettu omakustannusperusteisen järjestelmän vaatimusten
mukaiseksi 1.1.2022 alkaen eikä vuokran määrän tarkistus johdu muutoksista indekseissä tai
vuokrauskohteena olevissa tiloissa.
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Nyt toteutettavassa valtion vuokrajärjestelmän ns. kolmannessa vaiheessa nämä vanhat
vuokrasopimukset päivitetään keskeisiltä ehdoiltaan uuden vuokrajärjestelmän mukaisiksi:
-

päivittämällä uuden vuokrajärjestelmän mukaiset vakioehdot

-

yhdenmukaistamalla vuokrasopimuksen irtisanomisajaksi 12 kuukautta

-

yhdenmukaistamalla vakioindeksiksi lokakuun indeksi ja vuokran tarkistusajankohdaksi
tammikuu

-

määrittämällä tarvittaessa vuokrasopimukselle jäännösarvovastuu.

Sopimusmuutokset toteutetaan muutosliitteillä tai tarvittaessa laatimalla uusi vuokrasopimus.
Aikataulun mukaan vuokrasopimusten luonnokset liitteineen toimitetaan virastoille syyskuuhun
mennessä ja sopimukset pyritään allekirjoittamaan viimeistään joulukuun 2021 aikana.
Senaatti-konsernin liikelaitosten ja liikelaitoslain 2 §:n 1 momentin mukaisten valtion organisaatioiden
välisiin palvelusopimuksiin sovelletaan hallintosopimusta koskevia säännöksiä (1018/2020).
Lounais-Suomen poliisilaitos
Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun pääpoliisiasemaan on kohdistunut merkittäviä
peruskorjauksia vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Peruskorjaus kohdistui koko taloon, ikkunoihin,
oviin ja mittavina toimitilamuutoksina sekä linjasaneerauksena. Mainittakoon seuraavat:
-

kattopinnoitteiden uusinta ja eristys

-

kaikissa kerroksissa (1-5 krs) huonemuutoksia ja pintaremontteja

-

erikseen mainittakoon poliisivankilan peruskorjaus, KRP:n ja SUPO:n toimitilat
operaatiohuoneineen, laitoksen johtokeskus ja sosiaalitilat

-

ikkunoiden uusinta

-

ilmanvaihtokojeiden lisääminen ja ilmanvaihdon säätäminen uusien tilaratkaisuiden
mukaisiksi

-

ajoneuvoporttien uusiminen ja automatisointi etälukujärjestelmään sekä

-

pesuhallitilojen kunnostaminen.

Peruskorjauksessa oli sekä käyttäjä- että omistajalähtöisiä käyttöä ja toiminnallisuuksia parantavia
korjauksia.
Turun pääpoliisiaseman perusparantamisessa huomioitiin Raision poliisiaseman tilaratkaisujen ja
Maahanmuuttoviraston toimitilojen yhdistäminen Raisiossa. Tämän lisäksi Euran ja Kaarinan
poliisiasemien toiminnot yhdistettiin Turun ja Raision toimitiloihin.

2. Taloudelliset vaikutukset
Lounais-Suomen poliisilaitos:
Päättyvät korvaukset 31.12.2021 saakka, sopimus 33957, alkaen 1.4.2019:
-

pinta-ala 12 143,39 m2

-

vuokra 154 606,38 €/kk

-

sähkömaksu 9 491,28 €/kk

Alkavat korvaukset 1.1.2022, sopimus 33957-3, alkaen 1.1.2022:
-

pinta-ala 12 143,39 m2

-

vuokra 205 882,29 €/kk
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-

sähkömaksu 9 491,28 €/kk

Indeksi 10/2020 1979
Indeksi 10/2021 2041
Erotus, huomioimatta vuoden 2022 indeksikorotusta,
51 275,91 €/kk ja vuodessa 615 310,92 €.
KRP:
Päättyvät korvaukset 31.12.2021 saakka, sopimus 33970, alkaen 1.4.2019:
-

pinta-ala 685,07 m2

-

vuokra 9758,34e

-

sähkömaksu 360,10e.

Alkavat korvaukset 1.1.2022, sopimus 33970-1, alkaen 1.1.2022:
-

pinta-ala 685,07 m2

-

vuokra 12 649,10 €/kk

-

sähkömaksu 360,10 €

Indeksi 10/2020 1979
Indeksi 10/2021 2041
Erotus, huomioimatta vuoden 2022 indeksikorotusta,
2 890,76 €/kk, vuodessa 34 689,12 €.
Kokonaisuudessaan Lounais-Suomen poliisilaitos 615,310,92 €/v
ja KRP 34 689,12 €/v, yhteensä 650 000 € vuodessa.
Ehdotettu vuokralaskelma perustuu voimassa olevan (vuoden 2021) valtion vuokrajärjestelmän
mukaiseen vuokraprosenttiin ja ehtoihin. HTH-järjestelmästä tarkastettu vuokrapinta-ala on
yhteensä 12 828,46 m2.

3. Vuokrasopimusehdot
Senaatti-kiinteistöt ehdottaa, että Turun pääpoliisiaseman vuokrasopimus muutetaan valtion
vuokrajärjestelmän mukaiseksi kokonaisvuokrasopimukseksi, jossa kokonaisvuokraan sisältyy
laskennallinen pääoma- ja ylläpito-osuus. Samalla vuokran määrää tarkistetaan
omakustannusperusteisen järjestelmän vaatimusten mukaiseksi 1.1.2022 alkaen. Irtisanomisaika
vuokrajärjestelmän mukaisesti 12kk. Jäännösarvovastuu 1.1.2022 on 2 191 992 euroa päättyen
31.3.2039.
Vuokranantaja (Senaatti-kiinteistöt) huolehtii vuokrauskohteen ylläpidosta. Vuokrauskohde
pidetään vuokraamista koskevan hallintosopimuksen mukaan liikehuoneiston vuokrauksesta
annetun lain (LiikHVL, 482/1995) edellyttämässä kunnossa pääsääntöisesti vuosikorjauksilla.

4. Rahoitus ja eteneminen
Poliisihallituksen ja Senaatti-kiinteistöjen välille on laadittu ja allekirjoitettu ehdollinen
vuokrasopimusmuutos, jossa irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokrasopimuksen voimaantulon
ehtona on raha-asiainvaliokunnan puoltava lausunto ja Sisäministeriön päätös vuokraamisesta.
Hankkeen edellyttämä rahoitus on huomioitu poliisitoimen kehyksessä valtion talousarvion mom.
26.10.01.
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Hankkeen edellyttämä lisärahoitustarve (yht. 650.000 €/v) on varattu ja huomioitu poliisin
kehyksessä (2021-2024).

5. Perustelut hankkeelle
Vuokrasopimusten tasauksella omakustannusperiaatteen mukaisiksi sekä vanhojen
vuokrasopimusten päivityksillä ei ole vaikutuksia valtion talousarvion tasoon eikä viraston vuokrien
kokonaismäärään.

6. Käsittelytarve
Valtioneuvoston määräys (VM 3.1.2002 N:o TM 0201) asioiden käsittelystä valtioneuvoston rahaasiainvaliokunnassa, kohta 2.1.3.

