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E sity s

Valtiovarainministeriö esittää, että Verohallinto oikeutetaan tekemään vuokrasopimus Senaattikiinteistöjen kanssa Verohallinnon Kuopion toimitiloista. Sopimus sisältää 3 966 m²:n toimitilan vuokraamisen määräaikaisesti 31.12.2025 asti voimassa olevalla vuokrasopimuksella Kuopiossa osoitteesta Viestikatu 7. Uusi vuokrasopimus alkaisi 1.12.2020. Vuokrasopimuksen arvonlisäveroton vuosivuokra olisi yhteensä noin 1 083 000 euroa. Senaatti-kiinteistöjen kanssa
neuvoteltujen sitoumusten arvo viidelle vuodelle on yhteensä 5,415 miljoonaa euroa.
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T a u sta a

Verohallinnon nykyiset toimitilat Kuopiossa sijaitsevat Senaatti-kiinteistöiltä vuokratuissa tiloissa osoitteessa Tulliportinkatu 35. Rakennuksen vanhempi osa on valmistunut vuonna 1928.
Rakennusta on laajennettu 1950-luvulla ja peruskorjattu ensimmäisen kerran 1980-luvulla. Verohallinto on vuokrannut toimitilaa yhteensä noin 5 100 m². Vuokrat toimitiloista ovat noin
1 137 000 euroa (alv 0%) vuodessa. Verohallinnon henkilöstöä tiloissa on tällä hetkellä yhteensä
271 henkilöä. Tilankäytön tehokkuus on noin 18,61 m²/htv. Vuokrasopimus on voimassa
31.12.2020 asti.
Nykyiset tilat eivät tue toiminnallisesti Verohallinnon tavoitteiden mukaista työskentelyä. Tilat
ovat sokkeloiset. Osa tiloista on vanhaa avotoimistoa, osa perinteistä huonetoimistoa ja pieni
osa monitilatoimistoa. Kiinteistössä on toimistotilojen lisäksi asiakaspalvelutilaa sekä runsaasti
turhia kellaritiloja ja portaikkoja. Lisäksi rakennuksessa on todettu sisäolosuhteisiin liittyviä
ongelmia, jotka hankaloittavat toimintaa ja aiheuttavat perusparannustarpeita ja niiden seurauksena väistömuuttoja ja väliaikaisjärjestelyitä lähitulevaisuudessa.
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U u d e t to imiti la t

Senaatti-kiinteistöjen kanssa neuvotellussa uudessa tilaratkaisussa Verohallinnon toiminta siirtyisi KPY Novapolikselta vuokrattuihin tiloihin osoitteeseen Viestikatu 7. Tilat sijoittuisivat
uudisrakennukseen, joka valmistuu kesällä 2020. Vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa
alkaa 1.12.2020. Vuokranmaksu tiloista alkaa, kun Verohallinto pääsee muuttamaan tiloihin ja
hallintaoikeus tilaan alkaa. Vuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy aikaisintaan
31.12.2025. Tämän jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassaolevana 13 kuukauden irtisanomisajalla. Vuokrattavien tilojen neliömäärä 3 966 m² olisi noin 22 % nykyisiä toimitiloja
pienempi. Tilankäytön tehokkuus uusissa tiloissa olisi noin 13,4 m²/htv. Arvioitu henkilöstömäärä tiloja käyttöönotettaessa on 296 htv.
Vuokrasopimuksen vuosivuokra olisi noin 1 083 000 euroa (alv 0%). Uudessa vuokrasopimuksessa Verohallinnon vuokrakustannukset olisivat noin 54 000 euroa nykyistä alhaisemmat. Ne-

liövuokra toimistotilojen osalta on 22,75 euroa/m²/kk. Vuokrakustannukset henkilöä kohti tulevat laskemaan ja ovat jatkossa 3 659 euroa/hlö/vuosi. Säästöjä arvioidaan saatavan siivous- ja
sähkökustannuksista noin 25 000 euroa vuodessa nykyiseen verrattuna. Monitilaympäristön kalustamiseen, varustamiseen ja muuttojärjestelyihin arvioidaan kuluvan noin 597 000 euroa. Tilojen muuttamisesta Verohallinnon vaatimusten mukaista laatu- ja turvallisuustasoa vastaavaksi
maksetaan kertasuorituksena enintään 80 000 euroa. Nämä kustannukset toteutuvat vuonna
2020. Säästöistä saatavan hyödyn Verohallinto tarvitsee Verohallinnolle kohdistettujen toimitilamenoleikkausten (indeksileikkausten) kattamiseen, muiden toimitilamuutosten kustannusvaikutusten kattamiseen sekä kaluste- ja muuttokustannusten kattamiseen.

2

