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TOASin säädekirja ja ensimmäiset säännöt on hyväksytty 
oikeusministeriössä 1959. Tämän jälkeen sääntöjä on tarkis-
tettu kolme kertaa oppilaitosten ja opiskelijoiden määrän kas- 
vaessa Tampereella sekä TOASin toiminnan kehittyessä. Suo-
men säätiölaki muuttui 1.12.2015, jolloin uusi säätiölaki tuli 
voimaan. Myös TOAS joutuu muuttamaan sääntöjään uuden 
lain edellyttämällä tavalla. Uudistukset vaikuttavat pääasiassa 
kuitenkin säätiön hallintoon eivätkä TOASin varsinaiseen liike- 
toimintaan. Alkuperäisten sääntöjen tarkoituksena oleva opis-
kelijoiden asumisesta ja vuokra-asuntojen tarjoamisesta huo-
lehtiminen säilyy uusissakin säännöissä TOASin toiminnan pää-
tarkoituksena. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii ja 
rakennuttaa siihen soveltuvia asuntoja myös tulevaisuudessa.

Vanhalta Domukselta alkanut säätiön toiminta on kasvanut jo yli 
6000 asuntoa omistavaksi konserniksi, asunnoissa asuu lähes 
10000 opiskelijaa. Tämä on noin neljännes tamperelaisten yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista.

Toimintavuonna 2015 valmistui kohde Tampellan alueelle. 
Rakennustyöt Hervannassa jatkuivat ja sinne valmistui talo 
alkuvuodesta 2016. Lisäksi aloitettiin rakennushankkeet Kale-
van rinteeseen sekä Kissanmaalle. Nämä kohteet valmistuvat 
2016–2017.  Rakentamisen lisäksi päätettiin ostaa hotelli Pinjan 
kiinteistö keskustasta. Kohteisiin saadaan noin 300 uutta koh-
tuuhintaista asuntopaikkaa elo-syyskuun kysyntähuippuun. 
Kaikki kohteet täyttävät TOASin sijainti- ja asuntojen kokovaati- 
mukset. 

Investointien kokonaismäärä vuonna 2015 oli noin 32 miljoonaa 
euroa. Yhteensä investoinnit 20 viime vuoden aikana asuntoi-
hin ja niiden korjauksiin ovat olleet noin 330 miljoonaa euroa. 
Kohteiden tonteista osa on vuokratontteja, mutta lähes puolet 
TOASin rakennuksista ovat omilla tonteilla. Tonttien vuokra- 
oikeuksien hinnat asuntoneliötä kohden ovat lähes yhtä suu-
ret kuin omien tonttien ostohinnat.  Omien tonttien (rakennus- 
oikeus noin 140 000 kem²) osuus TOASilla on kasvanut merkittä-
väksi omaisuudeksi ollen noin 25 miljoonaa euroa tasearvoltaan. 
Tonttien käypä hankinta-arvo on ainakin kaksinkertainen. TOASin 
tonttitilanne onkin huomattavasti parantunut Hippostalon han-
kinnan myötä. Lisäksi vireillä on useita täydennyskaava- ja kehi-
tyshankkeita, jotka mahdollistavat TOASin asuntokannan kas-
vattamisen vuosia eteenpäin.

TOASin vuoden 2015 tulos 4,4 miljoonaa euroa oli erinomainen. 
Kiinteistöjen tuotot kasvoivat 39,1 miljoonaan euroon. Hyvin 
onnistunut Hippostalon haltuunotto ja asunnonvuokraustoimin-
nan ohjelmien toimintavarmuus nostivat käyttöasteen budjetoi-
dulle tasolle. Asuntojen hyvä ja korkea pitkäaikainen käyttöaste 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
osoittavat, että kysyntä ja asuntopalveluiden tarjonta kohtaavat 
ja toimintamme on sille asetetun tavoitteen mukaista. Asiakas-
palautteen mukaan lähes 92 % asukkaista on erittäin tai melko 
tyytyväisiä hinta- ja laatusuhteeseen. 

Julkisesti puhutaan ja vaaditaan kohtuuhintaisia asuntoja ja 
vuokria, määrittelemättä kuitenkaan mitä sillä tarkoitetaan. 
Viime kädessä vuokra-asunnoissa kuitenkin tärkein vaikutus 
kohtuuhintaisuuteen on asuntojen kysyntä ja sitä kautta niiden 
käyttöaste.  Tyhjät asunnot eivät tuota. Onkin tärkeää, että koh-
tuuhintaisuutta arvioitaessa on huomioitava asunnon sijainti 
ja ympäristön vuokrataso. Tässä TOAS näyttää onnistuneen ja 
asuntoja voidaan pitää kohtuuhintaisina.

Usean vuoden jatkunut vilkas rakennuttaminen TOASilla näkyy 
myös taseessa. Vuonna 2015 taseen loppusumma oli 301 miljoo-
naa euroa. Kasvua edellisvuoteen tuli lähes 20 miljoonaa euroa. 
Konsernin kiinteistöjen kirjanpitoarvo nousikin 275 miljoonaan 
euroon, sisältäen omat maa-alueet kirjanpitoarvoltaan 25 mil-
joonaa euroa. Vierasta pitkäaikaista pääomaa oli vain 858 euroa 
huoneistoneliötä kohti. Omistustonttien osuus neliöhinnasta 
on noin 200 euroa per huoneistoneliö. Lisäksi vuokratonttien 
hallintaoikeuksien hinnaksi voi arvioida saman verran. Ulko-
puolisen arvioitsijan tekemän arvion mukaan TOASin kiinteistö-
jen arvo olisi nykyisellä vuokratasolla vähintään 1,5-kertainen 
tasearvoon verrattuna. Mikäli TOASin kiinteistöjen käypää arvoa 
lähestytään asuntojen neliöhinnan mukaan ja huomioidaan 
tonttien potentiaalinen kehitysmahdollisuus, voidaan TOASin 
kiinteistöjen käyväksi arvoksi saada lähes 500 miljoonaa euroa.

TOASilla ei ole tarvetta kirjata arvonnousuja eikä arvostaa kiin-
teistöjään käyvin arvoin. Mikäli säätiö siirtyisi tuohon käytän-
töön, nykyinen omavaraisuusaste 15,2 % kohoaisi edellä olevalla 
arvostustasolla noin 50 %:iin eli säätiöstä tulisi hyvin vakavarai-
nen toimija omavaraisuusasteellakin mitattuna. TOAS ei kuiten-
kaan jaa tulostaan tai mahdollisesta arvonnoususta saatavaa 
tuottoa ulos säätiöstä niin kuin jotkin yleishyödyllisen statuksen 
omistavat yhtiöt, vaan käyttää ylijäämänsä säätiön toiminnan 
kehittämiseen. 

TOAS on saavuttanut vakaan aseman alansa toimijana Tam- 
pereella. Kiinteistöalan toimijat ja rakennusliikkeet arvostavat
ja luottavat TOASiin yhteistyökumppanina. Lisäksi rahoituslai- 
tokset ovat tiukasti kilpaillen olleet halukkaita rahoittamaan 
TOASin viimevuosien investointihankkeita ja ovat kiinnostuneita 
jatkamaan edelleen TOASin toiminnan rahoitusta. TOAS voikin 
suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti ja jatkaa nykyisen toi-
minnan edelleen kehittämistä.

TOIMINTAKERTOMUS 
JA TILINPÄÄTÖS

Graafinen toteutus:
Innolink Agency

Painopaikka:
Offset Ulonen Oy, Tampere

Kansi:
Scandia 2000 White 200 g/m2

Sisus:
Scandia 2000 White 150 g/m2

441 878
Painotuote
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TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin ylijäämä kasvoi erittäin hyväksi ollen 4,4 mil-
joonaa euroa (1,3 vuonna 2014). Se on 11 % kiinteistöjen 
tuotoista. Tulosta kasvattivat suunniteltuun verrattuna eri-
tyisesti vuosi sitten ostetun Hippostalon tuotot sekä läm-
mitys- ja sähkökulujen hallinnassa pysyminen. Nämä tuli-
vat pääasiassa lämpimästä vuodesta ja alhaisista sähköhin-
noista. Poikkeuksellisena eränä tuloutui Atalpa Oy:n osin-
koina 0,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit pysyivät korkealla tasolla neljättä vuotta peräk-
käin. Investointien kokonaismäärä oli 32,0 miljoonaa euroa 
(38,7), mikä on 11 % taseen arvosta. Suurten investointien 
vaikutus näkyy monessa konsernin tunnusluvussa. Kon-
sernin rahoitustilanne ja maksuvalmius säilyivät kuitenkin 
vakaana. Konsernin kiinteistöjen tuotot nousivat 11:llä pro-
sentilla 39,1 miljoonaan euroon (35,1). Puolet kasvusta tuli 
asuntovuokratuottoihin uusien asuntojen myötä ja toinen 
puoli liiketilavuokratuottoihin ostetun Hippostalon myötä.

Kiinteistöjen hoitokulut pysyivät hyvin hallinnassa ja olivat 
18,8 miljoonaa euroa (18,1). Kasvua edelliseen vuoteen tuli 
vain 4 %. Neliötä kohti laskettuna hoitokulut laskivat ja oli-
vat 5,71 e/m²/kk (5,93). Kiinteistöveron osalta saatiin pää-
tös, että konsernin tytäryhtiöitä verotetaan yleishyödyllisten 
yhteisöjen alemmalla veroprosentilla 0,25 %. Vuoden 2015 
kiinteistöverokuluihin sisältyy hyvityksenä vuodelta 2014 
saatu 0,3 miljoonaa euroa. Siivouskulujen kasvu on seu-
rausta muuttuneesta kirjauskäytännöstä. Korjauskulujen 
kasvu 1,0 miljoonaa euroa oli suunniteltua. Korjauskuluja 
kirjattiin 4,3 miljoonaa euroa (3,4), mikä oli 1,3 e/m²/kk.

Vuokrattavia asuntoja 
oli vuoden lopussa 

5960 kpl
Vapaiden markkinoiden 

keskivuokra Tampereella 
on noin 

23 % 
korkeampi kuin TOASin 

keskivuokra.

Rahoituskulut laskivat ollen 14,7 (15,4) miljoonaa euroa. 
Lyhennyksien osuus oli 9,7 (9,3) miljoonaa euroa, ja kirjan-
pidollisia poistoja kirjattiin 10,5 (9,6) miljoonaa euroa. Vuo-
den 2008 alusta lukien on otettu käytäntöön laskennallisena 
eränä konsernin suunnitelman mukaiset poistot. Tämä käy-
täntö pienensi vuoden 2015 ylijäämää 3,2 (2,9) miljoonaa 
euroa.

Konsernin taseen loppusumma oli 301,1 miljoonaa euroa 
(280,4). Kasvua edellisestä vuodesta tuli 7 %. Korollinen vie-
ras pääoma oli 247,4 miljoonaa euroa (228,5) ja kasvua tuli 
8 %. Konsernin omavaraisuusaste oli 15,2 % (14,8). Vuokra-
saamisten määrä pieneni 156.000 euroon (222.000). Saami-
sista on asuntovuokria 116.000 euroa (149.000) ja liiketila-
vuokria 40.000 euroa (73.000). Luottotappiot olivat 44.000 
euroa (35.000). Rahavarat olivat vuoden lopussa 10,2 miljoo-
naa euroa (8,8).

Vuokrattavia asuntoja oli vuoden lopussa 5960 kpl (5784) 
ja määrä on asuntopaikkoina 9574 kpl (9367). Asuntojen 
kysyntä kasvoi vuoden aikana ja käyttöaste oli 96,6 % (96,4). 
Vuokria korotettiin 1.1.2015 2,0 % (2,6). Keskivuokra oli vuo-
den lopussa 11,55 (11,20) euroa/m²/kk. Vuokraan sisältyvät 
vesi, sauna, talopesula sekä laajakaistapalvelut. Kun vuokra 
oikaistaan vertailukelpoiseksi vapaarahoitteisten markkina-
vuokrien kanssa, keskivuokraksi muodostuu 11,20 (10,81) 
e/m²/kk. Vapaiden markkinoiden keskivuokra Tampereella 
(Tilastokeskuksen tilastojen perusteella) on noin 23 % kor-
keampi kuin TOASin keskivuokra.
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT     
Miljoonaa euroa      
  2015 2014 2013 2012 2011
      
Kiinteistöjen tuotot 39,1 35,1 33,0 32,3 31,4 
muutos % 11 % 6 % 2 % 3 % -6 %
Kiinteistöjen hoitokulut 18,8 18,1 15,8 15,6 14,1
 hoitokulut e/asuntoneliö/kk 5,71 5,93 5,37 5,26 4,79
Hoitokate 20,2 17,0 17,2 16,7 17,3
 hoitokate % 52 % 48 % 52 % 52 % 55 %
Rahoituskulut 14,7 15,4 13,5 13,1 13,0
Tilikauden ylijäämä 4,4 1,3 3,0 2,6 3,3
      
Taseen loppusumma 301,1 280,4 254,4 230,6 219,0
Oma pääoma 44,5 40,2 38,9 35,9 32,4
 omavaraisuus % 15,2 % 14,8 % 15,8 % 16,2 % 15,8 %
Vieras pääoma 255,7 239,4 214,6 193,7 184,7
 pitkäaik. vieras po / neliöt  e 858 878 769 732 698
Maksuvalmius 2,6 2,3 3,6 3,6 4,6
Investoinnit  32,0 38,7 25,8 23,6 7,0
      
Asuntomäärä 5 960 5 784 5 716 5 510 5 459
 yksiöt 3 092 2 946 2 894 2 766 2 730
Asuntopaikat 9 574 9 367 9 283 9 008 8 941
Asuntojen pinta-alat 254 267 248 555 246 810 239 733 238 079
Liiketilojen pinta-alat 23 621 10 410 9 992 10 101 9 865
Käyttöaste 96,6 % 96,4 % 97,4 % 97,6 % 97,6 %
Keskineliövuokra 11,55 11,20 10,86 10,40 10,24
 sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys     
Kiinteistöjen keski-ikä 15,2 14,6 16,1 17,0 16,4
      
Henkilöstömäärä 20 20 18 18 21
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Asuntopaikat, asunnot ja yksiöt
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Kiinteistöjen tuotot 

Hoitokulut Hoitokate

Käyttöaste Omavaraisuusaste

Keskineliövuokra
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Alkaneet/päättyneet  
sopimukset vuosittain

alkaneet päättyneet

Vaihtuvuus % 
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Asuntojen vuokraus 
TOASin asunnoissa voivat asua Tampereella, peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa 
opiskelevat, päätoimiset opiskelijat sekä heidän perheensä. Asumisoikeus on yksi 
vuosi valmistumisen jälkeen. Asumisoikeuksia tarkistetaan säännöllisesti.

Asuntojen vuokraus tapahtuu TOASin asuntotoimistossa. Vuokrattavana on yli 9 500 
asuntopaikkaa. Vuonna 2015 toimistossa solmittiin 4 212 (v. 2014  4 123) uutta vuok-
rasopimusta. Sopimuksia päättyi yhteensä 4 291 kpl (4 132). Vuokrasopimukset rytmit-
tyvät lukuvuoden mukaan. Vuoden lopussa voimassa olevia vuokrasopimuksia oli
7 173 kpl (6 935).

Keväällä 2015 TOAS sopi kiintiöpaikkamäärät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
kanssa koskien kansainvälisten opiskelijoiden asuttamista. Sopimus käsitti yhteensä 
noin 750 valmiiksi kalustettua kiintiöasuntopaikkaa. 

TOAS asutti kesän ja syksyn aikana 750 kansainvälisen opiskelijan lisäksi lähes 2 000 
suomalaista opiskelijaa, joista noin puolet oli uusia aloittavia opiskelijoita.

Iso osa TOASilla tapahtuvista muutoista on ns. sisäisiä siirtoja eli asukas vaih-
taa TOASin sisällä toiseen asuntoon. Yleisintä on vaihto soluasunnosta yksiöön. 
Sisäisten muuttojen määrä on kuitenkin laskenut. Jonotusaikojen lyhennyt-
tyä opiskelijan saama ensiasunto on usein sellainen, jota ei haluta vaihtaa. 
Vuonna 2015 vaihtuvuus (uudet sopimukset/kaikki sopimukset) oli 41 % (38 %).
Peruskorjausten myötä vaihtuvuus pienenee. Vaihtuvuuteen ei ole laskettu 
mukaan sopimuksia, jotka koskivat sisäisiä muuttoja sekä kansainvälisten opis-
kelijoiden muuttoja. Jos nämäkin muutot lasketaan mukaan, on vaihtuvuus 
60 % (61 %).

TOASin asunnot ovat kysyttyjä. Vuonna 2015 käsiteltiin yhteensä 7 753 hakemusta 
(9 892). Hakemusten määrän pienentymiseen on vaikuttanut sisäisten hakemusten 
vähentyminen. Keskimäärin uusia hakemuksia tuli kuukaudessa noin 650. Hakemuk-
sia ei tule tasaisesti; kesä on kiireisintä asunnonhaku aikaa. Hakemuskäsittely tapah-
tuu sähköisesti.

Asiakaspalvelun kannalta on yhä tärkeämpää sähköisten palvelujen toimivuus ja 
monipuolisuus. TOASilla sähköisesti voi hoitaa hakemuksen jättämisen, sen seuraa-
misen ja muokkaamisen. Irtisanominen on mahdollista tehdä sähköisesti kuin myös 
vikailmoitukset ja huoneistokortin täyttäminen. Sähköisiin palveluihin panostetaan 
myös tulevaisuudessa. Kaikki palvelu ei kuitenkaan tapahdu sähköisesti vaan asiak-
kaita palvellaan myös henkilökohtaisesti toimistossa, puhelimitse tai sähköpostitse. 
Asiakkaiden mielestä kaikkein mieluisin tapa asioida on sähköpostin välityksellä. 

ASIAKASPALVELU

Vaihtuvuus % 

TOAS koteihin          
solmittiin vuonna 2015

yli 4200 
uutta vuokrasopimusta.

9

Lähes puolet TOASilla 
tapahtuvista muutoista on ns. 

sisäisiä siirtoja 
 eli asukas vaihtaa TOASin 
sisällä toiseen asuntoon.

Sähköisistä palveluista huoli-
matta toimistolla kävijöitäkin 
riittää. Vuonna 2015 asuntotoi-
mistossa kävi 14 946 asiakasta 
(16 387). Sähköisiä palveluja 
käytetään aktiivisesti ja toimis-
tolla kävijöiden määrä onkin 
laskusuuntainen. Käydyistä asi-
akkaista n. 30 % oli kansainväli-
siä opiskelijoita. 
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TOAS mittaa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti. Nykyistä kehitystutkimusta on käy-
tetty vuodesta 2008 alkaen asiakkaiden mielipiteiden selvittämiseen. Kysely lähe-
tettiin asukkaille ja hakijoille ja vastauksia saatiin yhteensä yli 1900 kpl (vastaus-
prosentti oli 21).

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä TOASin toimintaan ja asuntoihin. Vuoden 2015 kyse-
lyssä TOAS sai kaikilta vastaajilta toimintansa kokonaisarvosanaksi 5,56 (v. 2014  
5,43) asteikon ollessa 1–7.  Arvosana on korkein tämän tutkimuksen historiassa.

Tutkimuksen mukaan vastaajista lähes puolet ovat jo suositelleet TOASilla asumista 
ja lähes 40 % on valmis sen tekemään. Tärkeimmät syyt laittaa asuntohakemus 
TOASille ovat edullinen vuokrataso ja edulliset asumiskustannukset sekä asuntojen 
sijainti lähellä oppilaitoksia. TOASin markkinointiviestintään ja tiedottamiseen ollaan 
tyytyväisiä keskiarvon ollessa 5,39 (5,18). 

Toiminnan tekijöiden osalta merkittävimmät kehityskohteet ovat asunnon siisteys 
sisäänmuuttohetkellä sekä jonotussysteemin selkeys. Näiden tekijöiden osalta on 
ollut haastetta saada toiminnan odotuksen ja toteutumisen välinen kuilu pienem-
mäksi. Nyt voidaan todeta, että toiminnassa on tapahtunut muutosta parempaan. 

”Asunnon siisteys sisäänmuuttohetkellä” osalta kuilu on pienentynyt 0,2:lla ollen -1,4 
(-1,6). Niin ikään ”jonotussysteemin selkeys / tiedonsaanti jonotussysteemistä” kuilu 
on pienentynyt, jopa 0,9:llä ollen -1,3 (-2,2). Suurin syy kuilun pienentymiseen on 
vuokrausohjelman kehittyminen.

Asumisviihtyisyys kokonaisuudessaan on yhä lisääntynyt asukkaiden keskuudessa. 
Tutkimuksen mukaan asumisviihtyisyyteen liittyvät odotukset on pystytty täyttämään 
eli palvelut vastaavat odotuksia.

Vuonna 2015 jatkettiin kiinteistönhuolto- ja vikakorjaustöiden onnistumisen seuraa-
mista sähköisen kyselyn avulla. Vikailmoituksen jättäneelle asukkaalle lähti lyhyt 
sähköinen kysely töiden etenemisestä ja onnistumisesta. Yli 70 % vastaajista ilmoitti, 
että ongelma tai vika on korjattu kolmen päivän sisällä. Tutkimuksen mukaan lähes 
90 % (80 %) vastaajista koki saamansa palvelun erittäin tai melko hyväksi. Saatua 
palautetta käydään läpi yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyö- ja kehitystapaa-
misissa. Seurantaa tullaan jatkamaan vuonna 2016.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Asiakkaat ovat olleet 

tyytyväisiä
 TOASin toimintaan ja 

asuntoihin.

Asumis-
viihtyisyys 

kokonaisuudessaan on 

lisääntynyt 

asukkaiden keskuudessa.
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TOASin viestintä on tiedotustoiminnan ja markkinointivies-
tinnän kokonaisuus, jolla viestitään säätiön tavoitteista ja 
toiminnasta. Tavoitteena on kertoa erinomaisista opiskeli-
jakodeista ja asumispalveluista. Viestinnässä huomioidaan 
viestintästrategian ydinkohdat: Opiskelijan kodin tekijä, 
asumisen edelläkävijä ja vastuunkantaja.

Markkinoinnissa tuodaan erityisesti esille TOASin hyviä eri-
tyispiirteitä: vain opiskelijoille suunnatut asunnot, niiden 
tarkoituksenmukainen suunnittelu ja varustelu, sijainti ja 
huoneistojakauma, asumisajan keston turvaaminen, asun-
non vaihtomahdollisuus elämäntilanteen muuttuessa sekä 
asumisen oheispalvelut. Erityisesti markkinoidaan TOASin 
edullisia asumiskustannuksia sekä asumisen helppoutta 

”yhden allekirjoituksen -sopimuksella”. 

TOAS vahvistaa säätiökuvaansa edelläkävijänä opiskelijoi-
den vuokra-asuntojen ja asumispalveluiden vastuullisena 
tarjoajana. Hyvä säätiökuva, jossa yhdistyvät hyvä talouden-

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
hoito, uudet ja kunnossapidetyt kiinteistöt sekä ystävällinen 
palvelukulttuuri, mahdollistavat TOASin erottumisen myön-
teisesti vuokra-asuntoja tarjoavien joukossa. 

Viestintästrategian mukaisesti TOAS viestii ajankohtaisista 
asioista asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Viestintä 
eri sidosryhmiin päin tapahtuu useiden eri kanavien kautta. 
Asiakasviestintä on usein tiedottamista asumiseen liittyvistä 
arkipäivän asioista, mutta myös markkinointia uusista koh-
teista ja asumisen lisäpalveluista. Yhteistyökumppaneille 
viestitään myös ajankohtaisista asioista ja siten lisätään tie-
toa TOASista yhteistyökumppanina. 

Viestinnän kanavia ovat kotisivut, sähköinen uutiskirje, Face-
book, Instagram, Twitter, painotuotteet, sidosryhmätapaa-
miset, medianäkyvyys ja sidosryhmä- ja asiakastutkimukset. 
Lähes jokaisessa TOAS-talossa toimii asukastoimikunta ja 
niistä on muodostettu asukastoimikuntien neuvottelukunta. 
Neuvottelukunta toimii keskustelufoorumina asukkaiden 

12

TOAS ON 
opiskelijan kodin tekijä, 
asumisen edelläkävijä ja 

vastuunkantaja.
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ja TOASin välillä. TOASin asukkaiden edustajat osallistuvat 
valtakunnalliseen Suomen opiskelija-asukkaiden neuvotte-
lukunnan (SOANK) toimintaan.

Keväällä 2015 lanseerattiin Kämppäkivaa- kampanja, jonka 
puitteissa kuvitteellisin asukashahmoin aloitettiin asiakas-
viestintä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen 
median näkyvyyden lisääminen ja seuraajien kasvattaminen 
olivat kampanjan yksi iso tavoite. Some-seuraajien määrää 
onnitutttiin vuoden mittaan lisäämään hyvin, Facebookissa 
parhaiten seuratulla julkaisulla oli lähes 2500 tykkäystä, 
Instagramissa taas seuraajien määrä nousi yli 700:aan 
lyhyessä ajassa, onnistuneen kisajulkaisun myötä. Vuoden 
mittaan some- näkyvyydestä tuli yhä säännöllisempää ja 
suunnitellumpaa, jonka ansiosta se näyttää vakiinnutta-
neen paikkansa yhtenä markkinoinnin kanavana.  TOASin 
asiakkaat ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja 
siitä syystä mm. mainosnäkyvyys siellä on erityisen tärkeää. 
Perinteisen lehtimainonnan sijaan TOAS osti mainostilaa 

sosiaalisessa mediassa ja järjesti myös kampanjoita mm. 
kuvakilpailu Särkänniemipäivänä.

Viestinnän kanavista tärkein on kuitenkin edelleen koti-
sivut, joita päivitetään viikoittain ajankohtaisilla asioilla.  
Tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät TOASin kotisivuja 
onnistuneina, antaen asteikolla 1–7 arvosanan 5,4. Lähes 
kaikkien vastaajien mielestä TOASin kannattaa panostaa 
vähintään nykyisessä määrin tai jopa enemmän kotisivui-
hin. Sähköposti on mieluisin tapa asioida TOASin kanssa.

Sähköinen uutiskirje on korvannut aikaisempina vuosina 
toimitetun asiakaslehden. Sähköisellä uutiskirjeellä tie-
dotetaan asiakkaita ja sidosryhmää säännöllisesti ajan-
kohtaisista asioista.  

Sähköinen uutiskirje 
on korvannut 
aikaisempina 

vuosina toimitetun 
asiakaslehden.
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Talousvastuu 
Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta luo vahvan perus-
tan taloudelliselle kasvulle. TOAS haluaa varmistaa toimin-
tansa jatkuvuuden ja pyrkii taloudellisiin tuloksiin tavalla, 
joka tuo opiskelija-asumiselle arvostusta ja mahdollisuuk-
sia, on ympäristön kannalta kestävä ja ottaa vaikutuspii-
rissään olevat ihmiset huomioon. Säätiön kunnossa oleva 
talous mahdollistaa näihin vaatimuksiin vastaamisen. 

Henkilöstövastuu
Henkilöstövastuun keskeisiä osia ovat henkilöstön osaami-
sen kehittäminen ja työhyvinvointi. TOAS tukee henkilöstön 
hyvinvointia ja motivaatiota johtamalla henkilöstöä kan-
nustavasti ja yhteistoiminnallisesti. Henkilöstölle tarjotaan 
mahdollisuuksia koulutukseen ja toisaalta henkilöstöltä 
edellytetäänkin osallistumista ja oppimista. Työkyvyn ylläpi-
toon panostetaan järjestämällä TYKY-toimintaa ja tukemalla 
liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia. Työnantaja järjestää 
työterveyshuollon ja työterveyspalveluja. Käytössä on myös 

”Varhaisen puuttumisen malli”, joka toimii yhteistyössä työ-
terveyshuollon kanssa. Tämän lisäksi TOASilla toimii aktiivi-
nen työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn turvalli-
suuden ja terveellisyyden edistäminen työpaikalla.

Asiakasvastuu 
TOAS kantaa sosiaalista ja yhteiskunnallista vastuuta asuk-
kaistaan. Tärkein tehtävä on järjestää asuntoja Tampereella 
opiskeleville. TOAS kantaakin suuren vastuun tarjoamalla 
asunnon neljäsosalle tamperelaisista korkeakouluopiskeli-
joista. Tunne asiakkaan arvostamisesta ja huolehtimisesta 
syntyy ja välittyy hyvien kokemusten ja avoimen vuorovaiku-
tuksen välityksellä. Vuorovaikutusta edistetään asukastoi-
mikuntien neuvottelukunnan kanssa käydyillä säännöllisillä 
yhteistapaamisilla. Keskusteluissa hyödynnetään asiakas-
palautteesta saatua informaatiota sekä käydään läpi muita 
hyvään asumiseen liittyviä asioita.

Luotettavana ja vastuullisena vuokranantajana TOAS pystyy 
takaamaan kodin elämiseen ja opiskeluun aina opintojen 
loppuun saakka. 
 

Ympäristövastuu
Ympäristövastuun keskeinen arvo on kestävä elämäntapa, 
jossa TOAS sitoutuu ympäristöstä huolehtimiseen kiinteistö-
jen hankinnassa, käytössä ja ylläpidossa. 

Kestävän elämäntavan toteuttamisessa ja ympäristöasioissa 
on sitouduttu jatkuvaan parantamiseen ja neuvontaan sekä 
avoimeen tiedottamiseen. Asukkaita ohjataan muuttamaan 
kulutustottumuksiaan energiaa säästävämpään asumiseen.

TOASin periaatteita toiminnassaan ovat energian ja mate-
riaalien käytön minimointi, jätteiden synnyn välttäminen ja 
niiden hyödyntämisen maksimointi, säästeliäs vedenkäyttö 
ja mahdollisimman haitattomien jätevesien muodostuminen, 
ilmaan kohdistuvien päästöjen minimointi ja luonnonarvojen 
suojeleminen. TOASin kuluttama sähköenergia on hankittu 
kokonaisuudessaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotetuilla 
energiamuodoilla (tuuli, vesi ja bio). Rakennustaiteellisesti 
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia kunnioite-
taan ja tavoite on asumisviihtyvyydeltään, turvallisuudeltaan 
ja maisemaltaan hyvän kaupunkirakenteen tuottaminen.

TOASin toimisto on useiden vuosien ajan edistänyt toimin-
nallaan ympäristöystävällistä työskentelyä. 2015 vuoden 
lopussa otettiin käyttöön sähköisten myynti-/vuokralasku-
jen lähetys. Aikaisemmin on toteutettu jo mm. sähköisten 
palvelujen tarjoaminen asukkaille, sähköiset ostolaskut, 
paperinkulutuksen pienentäminen ja ympäristönäkökohtien 
huomioiminen hankinnoissa. TOASin toimistolla on WWF:n 
myöntämä Green Offi ce- merkki ja sen mukaista toimintaa 
jatketaan aktiivisesti. 

YHTEISKUNTAVASTUU
TOASin näkökulmasta yhteiskuntavastuu tarkoittaa vaikuttamista vastuullisesti yhteiskunnassa ja 
niissä yhteisöissä, joissa säätiö toimii. Kaikissa tämän päivän ja tulevaisuutta koskevissa tehtävissä 
noudatetaan kestävän liiketoiminnan periaatetta ja sitoudutaan toimimaan eettisesti kaikilla yhteis-
kuntavastuiden osa-alueilla, niin taloudellisen-, sosiaalisen- kuin ympäristövastuun alueella. TOAS on 
mukana harmaan talouden torjunnassa mm. käyttämällä tilaajavastuu.fi  -palvelua.

Tärkein tehtävä 
on järjestää merkittävälle 

osalle tamperelaisista 
opiskelijoista asuntoja.
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Henkilöstön tuottavuus
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TOASin kiinteistöstrategian mukaisesti asuntojen netto-
määrää lisätään vuosittain keskimäärin 150 asunnon ver-
ran vuoteen 2025 saakka. Opiskelija-asuntojen tulee olla 
lähellä oppilaitoksia tai kaupungin keskustaa sekä hyvien 
joukkoliikenteen yhteyksien varrella.

TOASin kiinteistöjen lisäämisen painopistealueita ovat 
laajennettu Tampereen keskusta-alue sisältäen Kalevan 
ja Iidesrannan alueet ja Hervannan kaupunginosa. Sekä 
keskustassa että Hervannassa on erittäin runsas kysyntä 
pienistä asunnoista, joiden kokonaisvuokra ei kohoa opis-
kelija-asukkaiden ulottumattomiin. TOAS on edelleen säi-
lyttänyt Tampereella asemansa näkyvänä ja merkittävänä 
toimijana, joka aktiivisesti rakennuttaa opiskelijoille koh-
tuuhintaisia, pieniä vuokra-asuntoja.

Kiinteistöt on TOASilla jaettuna neljään eri kiinteistöryh-
mään. Niissä kiinteistöjen kilpailukykyä, asuntojen halut-
tavuutta ja kysyntää arvioidaan kiinteistömarkkinoilla. Pää-
osa kiinteistömassasta kuuluu ryhmään pidettävät. Tämä 
ryhmä muodostaa sijaintinsa, teknisten ja muiden laadullis-
ten ominaisuuksien kautta vankan perustan TOASin asunto-
kannalle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Muut kiinteistöryhmät ovat selvitettävät, kehitettävät ja rea-
lisoitavat kiinteistöt. Kiinteistöjen sijoittumista ryhmittelyssä 
arvioidaan ja tarkastellaan vuosittain, koska vuokra-asun-
tojen markkinatilanne, kaupunkirakenteen muutokset ja 
tiivistyminen täydennyskaavoituksen myötä vaikuttavat koh-
teen haluttavuuteen tulevaisuudessa. 

Yksittäinen kiinteistö tarvitsee tietyin aikavälein tietyntyyp-
pisiä pieniä jaksottaisia korjauksia ja myös mittavampia 
isompia peruskorjauksia säilyttääkseen haluttavuutensa 
opiskelijoiden asuintalokohteena. Suurten ja kalliiden kor-
jausten yhteydessä mietitään ja arvioidaan eri asuntotyyp-
pien (soluasunnot, yksiöt, perheasunnot) sopivuutta kysyn-
tään ja kiinteistön sijaintiin nähden. Vaihtoehtona voidaan 
päätyä myös kiinteistön purkamiseen tai siitä luopumiseen 
myymällä se markkinahinnalla.

KIINTEISTÖTOIMINTA

Uusia asuntojen 
nettomäärää lisätään 

vuosittain keskimäärin 

150 asunnon 
verran vuoteen 2025 

saakka.
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Keskusta 
Hervanta 
Muut 

42 %

41 %

17 %

Kiinteistöt alueittain 

KIINTEISTÖTOIMINTA
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Uusien asuntokohteiden 
keskipinta-ala on 

alle 40 m2 
ja pääosa asunnoista on 

yksiöitä.
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Uudisrakentaminen
Vuoden 2015 kesällä valmistui uudiskohde Espantorni keskustaan Tampellan alueelle. 
Espantornissa on yhteensä 175 yksiötä ja kaksiota sekä 1. kerroksessa liiketiloja. 

Vuoden 2015 lopussa olivat rakenteilla uudiskohteet Saaranpytinki Hervannassa, 
Pirjonsampo Kalevassa ja Kissanmaa Kissanmaan kaupunginosassa, yhteensä 346 
asuntoa. Kamreerin asunnot 73 valmistuivat tammikuussa 2016. Syksyllä 2016 tulevat 
valmiiksi Pirjonsampo (79 asuntoa) ja Kissanmaan ensimmäinen vaihe (116 asuntoa). 
Kissanmaan toinen vaihe 78 asuntoa valmistuu vuonna 2017. Näiden uusien asunto-
kohteiden keskipinta-ala on alle 40 m² ja pääosa asunnoista on yksiöitä. Nämä kolme 
keskeneräistä uudiskohdetta ovat vapaarahoitteisia neuvottelu-urakoita urakoitsijoi-
den hankkimille vuokratonteille. Kohteiden katutasoihin rakennetaan myös liiketiloja. 
Kaikkien neljän uudiskohteen hankinta-arvot ovat yhteensä 72 miljoonaa euroa.

Hervannan ja Kalevan uudiskohteissa kaavan mukaiset autopaikat on sijoitettu pysä-
köintilaitoksiin, mikä nostaa näiden uudisasuntojen hankintahintaa. Kissanmaalla 
opiskelija-asumisen kaavamääräys mahdollistaa autopaikkojen sijoittamisen tontin 
piha-alueelle. Uusissa kaavamääräyksissä on huomioitu myös polkupyöräpaikkojen 
mitoitus, mikä on hyvä asia opiskelija-asukkaille.

Peruskorjaukset 
Vuoden 2015 aikana valmistui jo vuonna 2014 alkanut Erkkilän kylpyhuoneiden kor-
jaus. Vuoden 2015 lopussa päätettiin Lukonkruutin kaikkien asuntojen korjaamisesta 
vuosien 2016–2017 aikana. Korjaukset jaksotetaan kolmeen eri vaiheeseen, jolloin 
kohteen sisäinen muutto on mahdollista.

Kehityskiinteistöjen hankinta
Vuoden 2015 lopussa TOAS päätti hankkia keskustassa Satakunnankatu 10 sijaitse-
van Hotelli Pinjan liiketilakiinteistön. Tarkoituksena on muokata hotellin tiloja siten, 
että kalustettuja huoneita voidaan vuokrata opiskelijoille syksystä 2016 alkaen. 

Vuoden 2015 aikana Senaatti-kiinteistöiltä ostetun Hippostalon vuokrausliiketoimin-
taa jatkettiin aiempaan tapaan. Asuinrakennusoikeuden saaminen tontille edellyttää 
kaavamuutosta ja yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. Tavoitteena on päästä 
lisärakentamaan alueelle uudisrakennuksia ja opiskelija-asuntoja tämän vuosikym-
menen loppupuolella.

TOASille vuonna 2013 keskustasta hankitun Pinninkatu 47 -toimistokiinteistön osalta 
jatkettiin selvittelyjä kaavamuutokseen ja kohteen peruskorjaamiseksi asuinkäyttöön. 
Samaan aikaan osallistutaan Tampereen kaupungin toimesta käynnistettyyn Tullin 
aluekehitykseen.

INVESTOINNIT
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Huolto ja siivous
Huolto- ja siivouspalvelut hankittiin aikaisempien vuosien 
tapaan ostopalveluina. TOAS jatkaa yhteistyötä vuonna 2011 
kilpailutettujen huolto- ja siivouspalveluyritysten kanssa. 
Huollon ja siivouksen toiminnan ja palvelun laatua kehitet-
tiin yhdessä kumppaneiden kanssa. Aktiivinen yhteyden-
pito, säännölliset kohdekatselmukset ja yhteistyökokoukset 
ohjaavat toimintaa kiinteistönhoidon sujuvuuden varmista-
miseksi. Vuoden 2015 lopussa kaikki huolto- ja siivoussopi-
mukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. 

Kiinteistöjen käyttö- ja huoltokustannukset, sisältäen ulko-
alueiden huollot, olivat vuonna 2015 yhteensä 1,8 miljoonaa 
euroa (1,6 vuonna 2014) ja siivouskustannukset 1,2 miljoo-
naa euroa (0,9). Siivouskustannusten nousu johtuu asun-
nontarkastuksien siirtämisestä siivousliikkeille.

Asunnontarkastus
Asunnontarkastuksessa siirryttiin alkuvuonna 2015 uuteen 
toimintatapaan, jossa asunnontarkastuksia tehdään usean 
eri siivousyrityksen toimesta. Vuoden 2015 aikana uusi toi-
mintamalli saatiin vakiinnutettua ja tarkastustoiminnan 
aktiivista kehitystyötä jatketaan edelleen.

Ylläpitokorjaukset
Käytössä oleva sähköinen asiakashallinta- ja toiminannan-
ohjausjärjestelmä on tehokkaassa käytössä asukkaiden, 
asunnontarkastajien, kiinteistönhuollon ja muiden sopimus-
kumppaneiden kanssa. 

Järjestelmään kertyy vuodessa yli 20.000 tapahtumaa. Säh-
köisen järjestelmän mahdollisuudet raportoinnissa ja tilas-
toinnissa on otettu aktiiviseen käyttöön ja tavoitteena on 
toiminnan kehittäminen ja tehostaminen edelleen. Tavoit-
teena jatkossa on seurata myös yksittäisten vikailmoitusten 
läpimenoaikoja.

Kiinteistöjen ylläpitokorjauksiin liittyvissä hankinnoissa ja 
pientöissä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä varmen-
taa yksittäisten tilausten tekemistä ja dokumentointia. Pää-
osa vuosisopimustoimittajista säilyi ja heidän kanssa tehdyt 
sopimukset pidettiin voimassa toimintaa yhteistyössä kehit-
täen.

Vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 4,3 miljoonaa euroa 
(3,4). Suurimpina erinä olivat sisäpuolisten tilojen korjauk-
set, joissa huoneisto- ja pesutilakorjauksiin käytettiin 1,6 
miljoonaa euroa (1,3). Kiinteistöjen koneiden ja laitteiden 
korjausiin ja hankintoihin käytettiin 1,5 miljoonaa euroa (1,2). 

Lämmitysenergian, veden ja 
sähkön kulutukset
Kiinteistönpidon suurimmat kustannukset muodostui-
vat edelleen lämmitys-, vesi- ja sähkökustannuksista. 
Yhteensä näiden kolmen kulutuslajin kustannukset vuonna 
2015 olivat 6,6 miljoonaa euroa (lämpö 3,3; vesi 1,5;sähkö 
1,8). Näissä oli kasvua 0,2 miljoonaa euroa edelliseen vuo-
teen. Suurin osa näistä kustannuksista on sellaisia, joita ei voi

KIINTEISTÖNPITO

Lämmitysenergian, veden ja 
sähkön kustannuksissa oli kasvua

0,2 miljoonaa 
euroa 

edelliseen vuoteen verrattuna. 
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kilpailuttaa, vaan hinta määritellään palvelun toimittajan toimesta.

Lämmitysenergian kokonaiskulutus oli 41 827 Mwh (43 207) eli laskua tuli 
3 %. Sen sijaan normitettuna kulutus kiinteistöjen tilavuuteen suhteutet-
tuna nousi edelliseen vuoteen verrattuna 2 %. Veden kokonaiskulutus oli 
425 197 m³ (414 102), jossa kasvua oli 3 %. Kulutus suhteutettuna asu-
kasmäärään ei kuitenkaan noussut. Sähköenergian kokonaiskulutus oli 17 
453 MWh (16 857) ja nousua tuli 4 %. Kulutus asuntoneliöihin suhteutet-
tuna laski kuitenkin 4 %. 

Lämmitykseen käytettyä energiaa pyritään optimoimaan sääennustee-
seen perustuvalla lämpötilan säätöjärjestelmällä. Sähkö hankitaan mark-
kinasähkönä pörssistä ja hankintaa suojataan. TOASin käyttämä sähkö 
hankitaan kokonaan uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuna. Kolmas-
osa ostettavasta sähköstä on tuotettuna tuulivoimalla, kolmasosa vesivoi-
malla ja kolmasosa bioenergialla. Sähkönkulutuksen pienentämiseksi on 
jatkettu kiinteistöjen laitteiden ja niiden käytön optimointeja. Kulutuksesta 
noin 75 prosenttia tulee asunnoissa käytetystä sähköstä, jolloin asukkai-
den vaikutus lopulliseen kulutukseen on erittäin suuri. Talojen vesika-
lusteisiin on myös asennettu vedenkulutusta pienentäviä vesikalusteita. 
Näitä on 90 %:ssa asunnoista. Loput asunnot ovat uusia. Vedenkulutuksen 
pieneneminen vähentää myös kaukolämmön kulutusta, sillä 35–40 pro-
senttia lämmitysenergiasta kuluu käyttöveden lämmittämiseen.

Energian ja veden käytön ohjaamiseen säästäväisempään suuntaan voi-
daan vaikuttaa asukkaita opastamalla ja kannustamalla. Asukastoimikun-
nille jaettiin kannustepalkkioita kohdekohtaisesti saavutetuista energian-
säästöistä 2.000 euroa, kun veden kulutuslukemia 2015 verrattiin vuoden 
2014 lukemiin. 
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Kiinteistöjen tuotot, tulos ja 
taloudellinen asema
Konsernin kiinteistöjen tuotot nousivat 11:llä prosentilla 
39,1 miljoonaan euroon (35,1 miljoonaa euroa vuonna 2014). 
Kiinteistöjen tuotoista tuli 92 % asuntojen vuokrauksesta ja 
8 % liiketilojen vuokrauksesta (96; 4 ed.v.). Liiketilojen osuus 
nousi ostetun liiketilakiinteistön myötä (Hippostalo).

Kiinteistöjen hoitokulut olivat 18,8 miljoona euroa (18,1) ja 
hoitokulut nousivat 4 %. Neliötä kohti laskettuna hoitokulut 
laskivat ja olivat 5,71 e/m²/kk (5,93). Kiinteistöveron osalta 
saatiin päätös, että konsernin tytäryhtiöitä verotetaan yleis-
hyödyllisten yhteisöjen alemmalla veroprosentilla 0,25 %. 
Vuoden 2015 kiinteistöverokuluihin sisältyy hyvityksenä 
vuodelta 2014 saatu 0,3 miljoonaa euroa. Hoitokate oli 20,2 
miljoona euroa (17,0). Konsernin tilikauden ylijäämä oli 4,4 
miljoonaa euroa (1,3). Vuoden 2008 alusta lukien otettiin 
käytäntöön laskennallisena eränä konsernin suunnitelman 
mukaiset poistot. Tämä käytäntö pienensi vuoden 2015 yli-
jäämää 3,2 (2,9) miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen kirjanpitoarvo on 275 miljoonaa euroa. Ulko-
puolisen arvioitsijan mukaan markkina-arvo on varovaisesti 
arvioiden n. 1,5 kertaa suurempi. Arvio päivitettiin vuonna 
2015. Konsernitaseen loppusumma oli 301,1 miljoona euroa 
(280,4). Kasvua edellisestä vuodesta tuli 7 % (10 %). Korolli-
sen vieraan pääoman osuus kasvoi 247,4 miljoonaan euroon 
(228,5). Konsernin oma pääoma oli 44,5 miljoonaa euroa 
(40,2) ja omavaraisuusaste 15,2 % (14,8 %).

Vuokrasaamisten määrä oli 156.000 (222.000) euroa, joka oli 
0,4 % (0,6) kiinteistöjen tuotoista.

Rahoitus
Konsernin ja emosäätiön rahoitustilanne on ollut hyvä koko 
tilikauden. Rahavarat vuoden vaihteessa olivat 10,2 miljoo-
naa euroa (8,8). Korollinen vieras pääoma, 247,4 miljoonaa 
euroa (228,5), jakautuu seuraavasti: valtion asuntolainaa 
52,9 miljoonaa euroa (21 % lainakannasta), korkotukilainoja 
39,7 miljoonaa euroa (16 %) sekä muita rahalaitoslainoja 
154,8 miljoonaa euroa (63 %).

Vieraan pääoman keskikorko oli vuoden lopussa 2,2 (2,4). 
Korollinen vieras pääoma on pääasiassa sidottu/suojattu 
pitkiin korkoihin tai on valtion aravalainoja tai korkotuki-
lainoja. Lyhyisiin korkoihin, 12 kuukauden euriboriin tai 
lyhempiin, on sidottu 27 % (26 %) vieraasta korollisesta 
pääomasta. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana 
yhteensä 28,6 (33,4) miljoonaa euroa ja lyhennettiin 9,2 (9,3) 
miljoonaa euroa.

Investoinnit
Vuoden 2015 investoinnit olivat yhteensä 32,0 (38,7) miljoo-
naa euroa ja ne tulivat neljästä uudisrakennuskohteesta. 
Investoinnit rahoitettiin markkinarahalla. Investointien 
yhteenlaskettu hankinta-arvo valmiina on 72 miljoonaa 
euroa. Näistä investoinneista oli keskeneräisenä vuoden 
lopussa kolme uudisrakennuskohdetta.

TOAS on ostanut vuoden lopussa kiinteistöyhtiön (hotelli 
Pinja) Tampereen keskustasta. Omistus- ja hallintaoikeus 
kiinteistöön siirtyy TOASille 1.4.2016. Kiinteistö on otetta-
vissa opiskelija-asuntokäyttöön pienillä muutoksilla.

Asuntovuokraus
TOAS -konsernin päätoimiala on opiskelija-asuntojen omis-
taminen ja vuokraaminen opiskelijoille. Tätä toimintaa jat-
kettiin myös vuonna 2015. Konsernilla oli vuoden lopussa 
vuokrattavia asuntoja 5960 (5784) kappaletta, ja määrä on 
asuntopaikkoina laskettuna 9574 (9367) kpl. Kiinteistöjen 
kirjanpitoarvo oli 275,2 (260,9) miljoonaa euroa, mikä on 990 
(1007) euroa/huoneistoneliö.

Asuntojen kysyntä nousi vuonna 2015 ja käyttöaste oli 96,6 % 
(96,4). Vuokrasopimuksia oli 7173 (6935) kpl ja vaihtuvuus oli 
41 (38) %. Vaihtuvuudesta on eliminoitu pois sisäiset vaih-
dot sekä kansainväliset opiskelijat. Jos nekin otetaan huo-
mioon, niin vaihtuvuus oli 60 % (61).

Vuokria korotettiin 1.1.2015 2,0 % (2,6). Keskivuokra oli vuo-
den lopussa 11,55 (11,20) euroa/m²/kk. Keskivuokran vaih-
teluväli taloittain oli 8,45–17,96 e/m²/kk. Vuokraan sisältyvät 
vesi, sauna, talopesula sekä laajakaistapalvelut. Kun vuokra 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA 
TILINPÄÄTÖS 1.1.- 31.12.2015
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oikaistaan vertailukelpoiseksi vapaarahoitteisten markki-
navuokrien kanssa, keskivuokraksi muodostuu 11,20 (10,81) 
e/m²/kk. Vapaiden markkinoiden keskivuokra Tampereella 
(Tilastokeskuksen tilastojen perusteella) on noin 23 % kor-
keampi kuin TOASin keskivuokra.

Konsernirakenne
Konsernin emoyhtiö on Tampereen seudun opiskelija-asun-
tosäätiö TOAS. Konserni koostuu 24 tytäryhtiöstä sekä 
2 omistusyhteysyrityksestä. Kaikki konsernin yhtiöt toimivat 
TOASin omistusosuuksiltaan opiskelija-asuntojen vuokra-
uksessa, rakennuttamisessa, omistamisessa ja hallinnoin-
nissa. Vuoden 2015 aikana omistusyhteysyritys Atalpa Oy 
purettiin. Atalpa Oy:n maksamia osinkoja kirjautui 0,3 mil-
joonaa euroa tilivuoden aikana. Atalpa Oy toimi aikaisem-
min opiskelijoiden liikuntapalveluiden tarjoajana. Tytär- 
yhtiöistä 22 kpl on TOASin kokonaan omistamia.

Henkilöstö
Emosäätiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 
20 henkilöä (v. 2014 20; v. 2013 18). Vuoden lopussa yksi 
työsuhde oli määräaikainen ja loput vakituisia. Lisäksi oli 
kaksi vuokratyöntekijää. Maksettujen palkkojen ja palkki-
oiden kokonaismäärä oli 933.000 euroa (985.000; 859.000). 
Muut henkilöstö- ja hallintokulut olivat 1,3 miljoonaa euroa 
(1,4; 1,2).

Henkilöstön keski-ikä oli 39 vuotta (37; 38) ja keskimää-
räinen palvelusaika 8 vuotta (7; 7). Sairauspäiviä oli keski- 
määrin 9 (4; 6) henkilöä kohti vuodessa ja koulutuspäiviä 
5 (5; 6). Koko henkilöstö on mukana tulospalkkiojärjestel-
mässä. Vuoden 2015 perusteella maksettiin tulospalkkiota 
87 % (35; 70) kuukauden palkasta.

Vuoden lopussa johtoryhmä oli nelijäseninen ja siihen kuu-
lui toimitusjohtajan lisäksi asiakaspalvelu-, kiinteistö- ja 
talouspäällikkö.
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Hallinto 
Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Laki muutti voimaan-
tullessaan TOASin hallinnon päätösvaltasuhteita. Uuden 
säätiölain mukaan vastuullisena elimenä TOASilla toimii 
hallitus ja toiminnassa olevasta valtuuskunnasta tuli tämän 
myötä pääasiassa neuvoa-antava yhteistoimintaelin. Tässä 
yhteydessä on TOASilla päätetty uudistaa säätiön sääntöjä. 
Uudistustyö alkoi vuonna 2015.  

TOASin hallituksessa on yhdeksän jäsentä. 
Hallitus kokoontui 10 kertaa ja oli vuonna 2015 seuraava:

Jäsen Varajäsen   
Markku Kivikoski, puheenjohtaja Eetu Kreivi
Jyrki Laiho, varapuheenjohtaja Jutta Laiho
Olga Haapa-aho Laura Talvitie
Tuomas Hirvonen Mikko Sulonen
Saara Järvinen Niko Vuorinen
Tiitus Laine Aku Niskanen
Sonja Myllymäki Mirva Niinivaara
Kati Rajala Lauri Koponen
Tuukka Salkoaho Maria Päivänen

Rakennustoimikunta toimii hallituksen valmistelevana eli-
menä. Rakennustoimikunta kokoontui 6 kertaa ja oli vuonna 
2015 seuraava:

Jyrki Laiho, puheenjohtaja, TOASin hallitus
Olga Haapa-aho, TOASin hallitus
Laura Talvitie, Tamy
Mikael Mattila, Tamy
Paawo Tawast, TTYY
Matti Nisukangas, TTYY
Jussi Lehtonen, asukastoimikuntien neuvottelukunta
Saara Järvinen, asukastoimikuntien neuvottelukunta
Petri Mattila, asukastoimikuntien neuvottelukunta, varajäsen

Asukastoimikuntien neuvottelukunta on eri asukastoimi-
kuntien yhteistyöelin, jossa on edustajat kaikista asukas-
toimikunnista. Puheenjohtajana toimi Tiitus Laine, varapu-
heenjohtajana Saara Järvinen ja sihteerinä Atte Nikkilä.

Tilintarkastajina toimivat Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vas-
tuullisena tilintarkastajana Ismo Kuutti KHT JHT, Tilintar-
kastus Lamberg Oy vastuullisena tilintarkastajana Hannu 
Lamberg HT sekä Frans Kärki KHT. 

TOASilla toimii valtuuskunta, joka on pääasiassa neuvoa- 
antava yhteistyöelin säätiölain muutoksen jälkeen 
(1.12.2015). Valtuuskuntaan kuuluu 26 jäsentä ja se kokoon-
tui 2 kertaa vuonna 2015. 

Jäsen Varajäsen  Yhteisö  
Pekka Kivekäs, pj Risto Masonen Valtuuskunnan 
  valitsema
Taina Vimpari, vpj Eini Mäkelä Tampereen yliopisto
Niina Jurva Kalle Honkanen Valtuuskunnan 
  valitsema

Anniina Tirronen Lotta Perämaa Valtuuskunnan 
  valitsema
Miia-Hannele Vuori Hannu Merikoski Valtuuskunnan 
  valitsema
Leeni Herrala Veera Paananen Tamy
Anni Suikkanen Saara Ikkelä Tamy
Henna Tamminen Sakari Mustalahti Tamy
Olli-Jussi Ruotsalainen Tuomas Himmanen Tamy
Venla Monter Petro Leinonen Tamy
Outi Suppanen Taru Smolander Tamy
Mikael Mattila Milka Hanhela Tamy
Ville Heinonen Heta Häkkinen Tamy
Marko Hakkarainen Masi Kajander TTYY
Emmi Hallikainen Tuuli Miinalainen TTYY
Outi Potila Varpu Orasuo TTYY
Erik Veijola Klaus Haara TTYY
Niko Kyösti Iida Lampinen Tamko
Matti Aho Essi Ihalainen Tamko
Petri Mattila Hugo Vihersaari Asukastoimikuntien 
  neuvottelukunta
Atte Nikkilä Tuukka Tapper Asukastoimikuntien 
  neuvottelukunta
Inna Rokosa Jenni Pellinen Tampereen kaupunki
Jarno Lahtinen Riina-Eveliina Eskelinen Tampereen kaupunki
Mikko Markkola Päivi Mäntysaari Tampereen yliopisto
Juha Sarsama Antti Eskelinen Tampereen 
  kauppakamari
Marko Koskinen Jouni Koskela Pirkanmaan Liitto

Taustayhteisöt
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy)
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (TTYY)
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko)
Tampereen kaupunki
Tampereen yliopisto
Tampereen Kauppakamari
Pirkanmaan Liitto 

Ympäristövaikutukset
TOASin toiminnan keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät 
rakennusten asumiskäytön energiakulutuksiin sekä talous-
jätteisiin. Kiinteistöjen lämmitysmuotona käytetään kau-
kolämpöä. TOASin lämmönkulutus oli 41.827 Mwh (43.207 
vuonna 2014; 41.850 vuonna 2013). Veden kulutus oli 425.197 
kuutiota (414.102; 395.333) ja sähkön 17.453 Mwh (16.857; 
17.496). Energian ja veden kulutuksen vähentämiseen liit-
tyen on otettu mukaan myös asukkaat kannustepalkkioiden 
avulla. Käytössä on myös lämpötilaennusteisiin perustu-
vat lämmönsäätöjärjestelmät. Tällä pyritään optimoimaan 
lämmityksen tehoa sekä asumismukavuutta.

Jätettä syntyy pääasiassa asumisen talousjätteistä. Kiin-
teistöihin ja asuntoihin on järjestetty sekajätteiden keruun 
lisäksi astiat paperille, pahville ja biojätteelle. Useassa kiin-
teistössä on tehostettu jätteiden keräystä siirtymällä käyttä-
mään syväkeräyssäiliöitä.
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Riskienhallinta
Riskienhallinnassa on oleellista riskien tunnistaminen, 
arviointi ja hallinta tavoitteiden mukaisesti. Osana riskien-
hallintaa säätiön taloutta ja toimintaa on analysoitu ulko-
puolisen arvioitsija toimesta.

Toiminnalliset riskit

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy asuntojen 
käyttöasteeseen. Tavoitteena on ylläpitää korkeaa 
käyttöastetta (yli 97 %). Käyttöasteen säilyttäminen 
korkeana vaatii investointien kohdistamista kysynnän 
mukaisille alueille sekä kysynnän mukaisten 
asuntotyyppien hankkimista. Toiminnassa täytyy ottaa 
huomioon toimintaympäristön muutokset ja niiden 
vaikutukset kysyntään. 82 % asunnoistamme sijaitsee 
kysytyimmillä alueilla Tampereella. Vanhojen asuntojen 
osalta on varmistettu hyvä kunto. Alle 20 vuotta vanhoja tai 
peruskorjattuja asuntoja on tällä hetkellä 72 % asunnoista 
asuntoneliöiden perusteella laskettuna. 

Rahoitukselliset riskit

Investoinnit tehdään pääasiassa vieraalla pääomalla, joten 
lainasalkun hajautus ja suojaus on tärkeää. Hajautusta on 
tehty ottamalla lainaa valtion lisäksi seitsemältä muulta 
rahoituslaitokselta. Lainojen suojausta ylläpidetään val-
tion aravalainoilla, valtion takaamilla korkotukilainoilla 
sekä rahoituslaitoslainojen sitomisella pitkiin viitekorkoihin. 
Suojaustaso oli vuoden lopussa 73 % (74). Koronvaihtosopi-
muksilla suojausta on tehty 78,3 miljoonan euron lainoille. 
Lisäksi yksi suojaus 15,0 miljoonaa euroa alkaa vuonna 
2017. Niissä euribor-sidonnainen laina on muutettu kiinteä-
korkoiseksi. Näihin koronvaihtosopimuksiin sisältyy myös 
pankkien myöhempiä oikeuksia swaptiona 39,5 miljoonan 
euron arvosta. Rahoituksen saatavuuden riskiä on vähen-
netty kasvattamalla omavaraisuutta.

Vahinkoriskit

Kiinteistöihin liittyvät vahinkoriskit on suojattu omaisuusva-
kuutuksilla. Myös toiminnan vastuut, vuokrauksen keskey-
tyminen, ajoneuvot, tapaturmat ja matkat ovat vakuutettu 
asianmukaisilla vakuutuksilla.

Lähipiiritoimet
TOASin lähipiiri on laaja ja lähipiirillekin voidaan vuokrata 
asuntoja. Laajuudesta johtuen näitä vuokrasopimuksia ei 
pystytä kattavasti raportoimaan. Asunnonvuokrauksen peri-
aatteet ovat lähipiirille samat kuin kaikille muillekin säätiön 
asukkaille eikä lähipiiriin kuuluvalle anneta taloudellista 
etuutta. Asukkaan täytyy olla opiskelija ja hänen täytyy mak-
saa asunnosta normaalisti määritelty vuokra. Lähipiiriin 
kuuluvien tai heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden 
kanssa voidaan tehdä markkinaehtoisia palvelujen tai tava-
roiden ostamisia tai myymisiä, jos ehdot ovat tavanomaisia 
ja hinnoittelu markkinahintaista.

Lähipiiritoimien raportointi vuodelta 2015:
- TOASin hallitukselle, toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselle 
 sekä muulle johtoryhmälle on maksettu palkkoja ja 
 kokouspalkkioita 366.000 euroa. Näiden toimijoiden 
 perheenjäsenien yrityksille on maksettu 1.000 euroa 
 suunnittelutyöstä.

- TOASin perustajalle Tampereen yliopiston ylioppilas-
 kunnalle on maksettu 2.000 euroa mainostilasta.

- TOASin tilintarkastajille on maksettu palkkiota tilintarkas-
 tustyöstä 42.000 euroa sekä muusta tarkastuksesta ja 
 konsultoinnista 8.000 euroa.

- Lainoja tai vakuuksia ei ole myönnetty lähipiirille.

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
päättymisen jälkeen
Korkosuojauksia on muutettu helmikuussa 2016. Vanhoja 
koronvaihtosopimuksia on purettu 31,9 miljoonan euron 
arvosta ja uusia vuonna 2021–2022 alkavia koronvaihtosopi-
muksia on solmittu 37,5 miljoonan euron arvosta. Nämä uudet 
suojaukset ovat nousevilla pääomilla ja ne nousevat 75,0 mil-
joonaan euroon vuoteen 2032 mennessä. TOASin toimitusjoh-
taja Timo Lehto siirtyy eläkkeelle loppuvuonna 2016. Hallitus 
on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

Tulevaisuuden näkymät
Opiskelija-asuntojen kysyntä Tampereella säilyy edelleen 
hyvänä ja TOASin käyttöaste korkeana. Tampereen vuokra-
asuntomarkkinoille tulleet uudet toimijat aiheuttavat sen, että 
kilpailu vuokra-asukkaista kiristyy. Tämä korostaa entises-
tään TOASin toiminnan ja investointien ennakkosuunnitte-
lujen tärkeyttä. Käyttöön on otettava myös uusia toiminta- ja 
markkinointikeinoja asuntojen vuokrauksen varmistamiseksi. 
Tärkeässä roolissa ovat tiivis yhteydenpito niin asukkaisiin 
kuin myös hakijoihin sekä näkyminen sosiaalisessa mediassa. 
Asunnon saanti opiskeluajaksi on tärkeä kriteeri myös tulevai-
suudessa opiskelupaikkaa valittaessa. Hyvin hoidettuna moni-
puolinen opiskelija-asuntotarjonta tukee Tampereen oppilai-
tosten ja kaupungin vetovoimaisuutta ja kansainvälistymistä. 

TOAS jatkaa edelleen kiinteistökantansa kehittämistä. 
Tavoitteena lähitulevaisuudessa on noin 150 uuden asunnon 
vuosituotanto sekä olemassa olevan asuntokannan perus-
korjaaminen suunnitellusti. Säätiö pyrkii tehostamaan 
nykyisten tonttiensa käyttöä täydennysrakentamisella. 
Säätiö pyrkii hankkimaan tontteja tai kiinteistöjä kysynnän 
mukaisilta alueilta.
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 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
KIINTEISTÖJEN TUOTOT  
     Vastikkeet 23 774 17 704
     Asuntovuokrat 33 403 875 31 346 853
     Muut vuokrat 3 398 656 1 753 846
     Käyttökorvaukset 2 122 646 1 900 809
     Muut kiinteistön tuotot 102 468 97 833
Kiinteistöjen tuotot yhteensä 39 051 419 35 117 044 
  
LUOTTOTAPPIOT JA MUUT OIKAISUERÄT 43 776 34 946
  
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT  
     Henkilöstökulut 1 128 612 1 199 060
     Hallinto 1 112 493 1 154 443
     Käyttö ja huolto 1 229 287 1 110 201
     Ulkoalueiden hoito 549 137 476 700
     Siivous 1 198 639 888 321
     Lämmitys 3 241 435 3 249 098
     Vesi ja jätevesi 1 541 865 1 357 347
     Sähkö 1 823 554 1 823 366
     Jätehuolto 669 872 634 990
     Vahinkovakuutukset 140 993 123 912
     Vuokrat 529 777 511 532
     Hoitovastikkeet 158 384 150 961
     Kiinteistövero 411 054 687 399
     Korjaukset 4 337 457 3 365 702
     Asukaspalvelut 948 726 1 317 443
     Muut hoitokulut -151 756 -77 918
     Osuus osakkuusyht. tuloksesta -56 374 89 996
Kiinteistöjen hoitokulut yhteensä 18 813 154 18 062 552
  
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE 20 194 488 17 019 546
  
POISTOT   
     Rakennuksista ja rakennelmista 8 872 643 8 052 617
     Rakennusten koneista ja laitteista 1 365 000 1 381 256
     Koneista ja kalustosta 63 012 75 479
     Muista pitkävaikutteisista menoista 199 068 126 655
Poistot yhteensä 10 499 723 9 636 007
  
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT  
     Osinkotuotot 318 200 0
     Korkotuotot 39 208 46 399
     Korkokulut 5 639 236 5 718 110
     Muut rahoituskulut 59 932 428 958
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 341 759 -6 100 670 
 
TULOVEROT 0 -16 
 
VÄHEMMISTÖOSUUS TULOKSESTA -2 656 2 656
  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4 350 349 1 285 509

KONSERNITULOSLASKELMA €
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 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA  
  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
  
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  
     Muut pitkävaikutteiset menot 7 884 457 3 618 990
 7 884 457 3 618 990
  
AINEELLISET HYÖDYKKEET  
     Maa-alueet 25 386 715 25 386 715
     Kiinteistöjen liittymismaksut 2 598 955 2 519 665
     Rakennukset ja rakennelmat 216 444 049 205 712 126
     Rakennusten koneet ja laitteet 7 647 956 7 830 884
     Koneet ja kalusto 257 850 301 916
     Muut aineelliset hyödykkeet 399 534 455 412
     Keskeneräiset hankinnat 22 439 144 18 653 695
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 275 174 204 260 860 412
  
SIJOITUKSET  
     Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 990 755 2 006 424
     Muut osakkeet ja osuudet 4 725 454 4 725 454
Sijoitukset yhteensä 6 716 209 6 731 878
  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 289 774 869 271 211 280
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
   
LYHYTAIKAISET SAAMISET  
     Saamiset kiinteistöjen tuotoista 155 609 221 638
     Muut saamiset, MR 160 233 122 403
     Siirtosaamiset 776 867 43 683
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 092 709 387 724
  
  
RAHOITUSARVOPAPERIT  
     Rahastosijoitus 946 936 969 734 
 
RAHAT JA PANKKISAAMISET  
     Rahat ja pankkisaamiset 9 279 715 7 821 749
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 319 360 9 179 207

  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 301 094 230 280 390 487

KONSERNITASE €
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KONSERNITASE €
 31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA  
  
OMA PÄÄOMA  
     Peruspääoma 168 168
     Ylikurssirahasto 500 796 500 796
     Rakennusrahasto 4 032 037 4 032 037
     Muut rahastot 17 314 604 17 314 604
     Edellisten tilikausien voitto/tappio 18 308 898 17 023 389
     Tilikauden  voitto/tappio 4 350 349 1 285 509
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 506 853 40 156 503
  
VÄHEMMISTÖOSUUDET  
     Vähemmistöosuudet 866 340 863 684
  
VIERAS PÄÄOMA  
  
PITKÄAIKAINEN   
     Lainat rahoituslaitoksilta 187 914 496 165 797 660
     Lainat valtiolta 49 396 811 52 867 507
     Muut pitkäaikaiset velat 1 064 000 4 243 049
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 238 375 307 222 908 216
  
LYHYTAIKAINEN   
     Lainat rahoituslaitoksilta 6 655 655 6 261 301
     Lainat valtiolta 3 470 696 3 609 914
     Saadut ennakot 2 920 248 2 628 087
     Ostovelat 2 471 667 2 110 939
     Velat omistusyhteysyrityksille 3 992 0
     Muut lyhytaikaiset velat 469 579 462 811
     Siirtovelat 1 353 894 1 389 033
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 17 345 730 16 462 084
  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 255 721 037 239 370 300
  
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 301 094 230 280 390 487
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 2015 2014
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
  
Hoitokate 20 138 114 17 109 542
Osinkotuotot 318 200 0
Korkotuotot 39 208 46 399
Korkokulut -5 639 236 -5 718 110
Muut rahoituskulut -59 932 -428 958
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 14 796 355 11 008 873

Käyttöpääoman muutos 
Korottomien saamisten muutos -704 985 27 092
Korottomien velkojen muutos 428 170 -76 128
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA 14 519 540 10 959 837
   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -31 815 648 -38 443 822
Saadut avustukset valtiolta / kunnalta 0 210 950
Investoinnit muihin sijoituksiin -147 202 -484 734
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -31 962 850 -38 717 606
   
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 28 587 664 33 444 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 686 388 -9 265 126
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 18 901 276 24 178 874
   
RAHAVAROJEN LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) 1 457 967 -3 578 895
   
 
Rahavarat tilikauden lopussa 9 279 715 7 821 749
Rahavarat tilikauden alussa -7 821 749 -11 400 643
Rahavarojen muutos 1 457 967 -3 578 895

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA €
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TOAS EMOSÄÄTIÖN TULOSLASKELMA €
 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
KIINTEISTÖJEN TUOTOT  
     Asuntovuokrat 33 403 875 31 346 853
     Tilavuokrat 3 297 010 1 695 247
     Tonttivuokrat 105 636 105 636
     Käyttökorvaukset 2 118 560 1 900 809
     Muut kiinteistön tuotot 110 255 105 620
Kiinteistöjen tuotot yhteensä 39 035 336 35 154 164 
 
LUOTTOTAPPIOT JA MUUT OIKAISUERÄT  
     Luottotappiot  43 776 34 946 
 
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT  
     Henkilöstökulut 1 128 612 1 199 060
     Hallinto 1 098 825 1 146 723
     Käyttö ja huolto 1 177 418 1 083 812
     Ulkoalueiden hoito 536 943 469 643
     Siivous 1 198 091 887 775
     Lämmitys 3 139 781 3 148 275
     Vesi ja jätevesi 1 524 196 1 342 507
     Sähkö 1 798 031 1 802 401
     Jätehuolto 637 156 616 111
     Vahinkovakuutukset 94 150 82 344
     Vuokrat 371 916 362 606
     Hoitovastikkeet 796 760 904 004
     Kiinteistövero 451 247 262 964
     Korjaukset 4 317 529 3 353 906
     Asukaspalvelut 947 682 1 313 889
     Muut hoitokulut -136 799 -64 761
Kiinteistöjen hoitokulut yhteensä 19 081 539 17 911 259
  
HOITOKATE 19 910 021 17 207 958
  
POISTOT   
     Rakennuksista ja rakennelmista 4 893 359 4 399 696
     Rakennusten koneista ja laitteista 729 862 758 336
     Koneista ja kalustosta 50 688 60 389
     Muista pitkävaikutteisista menoista 12 120 13 455
Poistot yhteensä 5 686 029 5 231 877 
 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT  
     Osinkotuotot 318 200 0
     Korkotuotot 39 208 46 304
     Korkokulut 5 364 042 5 350 059
     Muut rahoituskulut 712 990 1 369 077
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 719 624 -6 672 832

  
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 8 504 368 5 303 249
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TOAS EMOSÄÄTIÖN TASE €
 31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA  
  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
  
AINEELLISET HYÖDYKKEET  
     Maa-alueet 9 860 942 9 860 942
     Kiinteistöjen liittymismaksut 1 608 206 1 608 206
     Rakennukset ja rakennelmat 87 311 136 91 989 193
     Rakennusten koneet ja laitteet 3 567 375 4 297 237
     Koneet ja kalusto 209 815 241 557
     Muut aineelliset hyödykkeet 40 840 52 960
     Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 58 580 136 257
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 102 656 894 108 186 351
  
SIJOITUKSET  
     Osuudet saman konsernin yrityksissä 190 279 473 158 265 075
     Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 854 900 1 926 943
     Muut osakkeet ja osuudet 4 725 454 4 725 454
Sijoitukset yhteensä 196 859 827 164 917 472
  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT. 299 516 720 273 103 823 
 

VAIHTUVAT VASTAAVAT   
 
LYHYTAIKAISET SAAMISET  
     Saamiset kiinteistöjen tuotoista 155 609 221 638
     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 30 335 7 331
     Muut saamiset, MR 134 925 107 615
     Siirtosaamiset 563 763 42 970
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 884 632 379 553
  
RAHOITUSARVOPAPERIT  
     Rahastosijoitus 946 936 969 734 
 
RAHAT JA PANKKISAAMISET  
     Rahat ja pankkisaamiset 9 196 196 7 736 086
  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11 027 764 9 085 373

  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 310 544 484 282 189 196
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TOAS EMOSÄÄTIÖN TASE €
 31.12.2015 31.12.2014
VASTATTAVAA  
  
OMA PÄÄOMA  
     Peruspääoma 168 168
     Rakennusrahasto 3 966 091 3 966 091
     Investointirahasto 17 314 604 17 314 604
     Edellisten tilikausien ylijäämä 39 130 159 33 826 910
     Tilikauden ylijäämä 8 504 368 5 303 249
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 68 915 391 60 411 023
  
VIERAS PÄÄOMA  

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  
     Lainat rahoituslaitoksilta 175 220 862 152 811 752
     Lainat valtiolta 41 344 087 44 473 526
     Lainat saman konsernin yrityksiltä 7 285 636 7 368 310
     Muut pitkäaikaiset velat 1 064 000 1 264 340
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 224 914 584 205 917 927 
 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  
          Lainat rahoituslaitoksilta 6 363 381 5 993 527
     Lainat valtiolta 3 129 439 3 314 103
     Lainat saman konsernin yrityksiltä 82 674 67 074
     Saadut ennakot 2 918 543 2 626 413
     Ostovelat 2 451 103 2 090 767
     Velat saman konsernin yrityksille 44 459 23 590
     Velat omistusyhteysyrityksille 3 992 0
     Muut lyhytaikaiset velat 463 263 454 491
     Siirtovelat 1 257 655 1 290 281
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 714 509 15 860 246 
 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 241 629 093 221 778 173 
 
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 310 544 484 282 189 196
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TOAS EMOSÄÄTIÖN RAHOITUSLASKELMA €
 2015 2014 
  
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA  
Hoitokate 19 910 021 17 207 958
Osinkotuotot 318 200 0
Korkotuotot 39 208 46 304
Korkokulut -5 364 042 -5 350 059
Muut rahoituskulut -712 990 -1 369 077
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 14 190 397 10 535 126
Käyttöpääoman muutos   
Korottomien saamisten muutos -505 079 177 871
Korottomien velkojen muutos 453 134 -95 777
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA 14 138 452 10 617 220 
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -156 571 -15 053 181
Saadut avustukset valtiolta/kunnalta 0 210 950
Investoinnit muihin sijoituksiin -31 919 557 -24 133 358
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -32 076 128 -38 975 589 
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  
Pitkäaikaisten lainojen nostot 28 587 664 33 444 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -9 189 877 -8 613 392
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 19 397 787 24 830 608

RAHAVAROJEN LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) 1 460 110 -3 527 762 
   
 
Rahavarat tilikauden lopussa 9 196 196 7 736 086
Rahavarat tilikauden alussa -7 736 086 -11 263 847
Rahavarojen muutos 1 460 110 -3 527 762
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätös: Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konsernin tytär- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätös on laadittu 
hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on kohdistettu pysyviin 
vastaaviin. Kohdistettuja eriä oli 31.12.2015 maa-alueissa 747 258 euroa, tonttien vuokraoikeuksissa 4 330 726 euroa ja rakennuksissa 
8 851 008 euroa. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan 35 v poistosuunnitelmalla ja tontin vuokraoikeuksiin kohdistetut erät tontin 
vuokrasopimuksen voimassaolon mukaisesti. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voi-
tonjako on eliminoitu. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osak-
kuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty hoitokuluissa. Konsernissa poistot on oikaistu kaikista yhtiöistä tehdyiksi suunnitelman 
mukaisesti alkaen 1.1.2008. Poistoaikoina on määritelty, että uudisrakennus on poistettu 45 v. päästä alkuperäisestä valmistumisesta ja 
peruskorjaukset 30 v päästä alkuperäisestä valmistumisesta.
Emosäätiöllä ei ole käytetty pitoaikaan perustuvia suunnitelman mukaisia poistoja. Konsernilla rakennusaikaisia korkoja on tilikaudella 
aktivoitu rakennushankkeisiin 285 563 euroa. Pääosa hoitokuluista kirjataan konsernin emosäätiön TOASin tuloslaskelmaan. Vastaavasti 
konsernin sisäiset maksetut vastikkeet pysyvät pienenä. Suojaamistarkoituksessa tehtyihin koronvaihtosopimuksiin ei sovelleta käyvän 
arvon laskentaa. Koronvaihtosopimuksista kirjataan tilikauden tulokseen tilikaudelle kohdistuva osuus korkojen erotuksesta. Korko- 
johdannaisista ei tehdä muita kirjauksia, koska koronvaihtosopimukset on tarkoitettu pidettäväksi sopimuskauden loppuun.  
TOASilla on Ålandsbankenissa sijoitussalkku, jonka arvo kirjanpidossa 31.12.2015 on 946 936 euroa. Salkun sijoituksista 83 % oli korko- 
instrumenteissa, jotka jakautuivat keskipitkän ja pitkän koron rahastoihin sekä yrityslainoihin. Salkusta 17 % on sijoitettuna asuntorahas-
toon. Konsernin tytäryhtiöiden kiinteistöverokohtelu muuttui tilikauden aikana. Konsernin tytäryhtiöitä verotetaan alemmalla veroprosen-
tilla 0,25 % takautuvasti 2014 vuodesta lukien. Vuoden 2015 kiinteistöverokuluihin sisältyy hyvityksenä vuodelta 2014 saatu 0,3 miljoonaa 
euroa.          

Henkilöstökulujen erittely
 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014
Palkat 933 232 985 225  933 232 985 225
Eläkevakuutusmaksut 167 730 169 848  167 730 169 848
Muut lakisääteiset henkilösivukulut 27 651 43 987  27 651 43 987
Yhteensä 1 128 612 1 199 060  1 128 612 1 199 060 
    
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 
Asuntopalvelu- ja talousosasto 14 14  14 14
Kiinteistöosasto 6 6  6 6
Yhteensä 20 20  20 20 
    
Hallituksen jäsenten palkkiot 20 779 23 760  20 779 23 760
Tilintarkastajien palkkiot     
tilintarkastus 41 949 45 874  35 423 41 423
muut palvelut 8 000 31 168  8 000 31 168

    
POISTOT     
Poistot on kirjattu tilinpäätökseen seuraavien perusteiden mukaisesti:    

 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014
Muut pitkävaikutteiset menot                  tasapoisto 3 v 3 v  3 v 3 v 
Rakennukset                          sumu/menojään.poisto   45 v / 3.9 %   45 v / 3.8 %  5.5 % 4.9 %
Peruskorjaukset                   sumu/menojään.poisto 30 v 30 v  4.9 % 4.9 %
Rakennusten koneet ja laitteet    menojään.poisto 15 % 15 %  15 % 15 %
Koneet ja kalusto                             menojään.poisto 20 % 20 %  20 % 20 %
Muut aineelliset hyödykkeet                     tasapoisto 10 v 10 v  10 v 10 v
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AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET 
TASE-ERITTÄIN
Aineelliset hyödykkeet on osittain hankittu arava- ja korkotukilainoilla. Näitä taloja sitovat käyttö- ja luovutusrajoitukset.

 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014
Aineettomat oikeudet     
Atk-ohjelmat ja vuokraoikeudet 
Menojäännös 1.1. 3 618 990 3 684 249  0 0
Tilikauden lisäys 4 265 467 0  0 0
Tilikauden vähennys 0 65 259  0 0
Menojäännös ennen poistoja 7 884 457 3 618 990  0 0
Tilikauden poisto 0 0  0 0
Menojäännös 31.12. 7 884 457 3 618 990  0 0 
    
Maa-alueet     
Hankintameno 1.1. 25 386 715 19 817 515  9 860 942 4 291 742
Tilikauden lisäys 0 5 569 200  0 5 569 200
Tilikauden vähennys (avustus) 0 0  0 0
Hankintameno 31.12. 25 386 715 25 386 715  9 860 942 9 860 942 
    
Liittymismaksut     
Hankintameno 1.1. 2 519 665 2 472 335  1 608 206 1 608 206
Tilikauden lisäys 79 290 47 330  0 0
Tilikauden vähennys 0 0  0 0
Hankintameno 31.12. 2 598 955 2 519 665  1 608 206 1 608 206 
    
Rakennukset ja rakennelmat     
Menojäännös 1.1. 205 712 126 191 459 529  91 989 193 87 227 364
Tilikauden lisäys 19 604 407 22 516 004  215 302 9 622 075
Tilikauden vähennys 0 0  0 249 600
Tilikauden vähennys (avustus) 0 210 950  0 210 950
Menojäännös ennen poistoja 225 316 533 213 764 583  92 204 495 96 388 890
Tilikauden poistot 8 872 483 8 052 457  4 893 359 4 399 696
Menojäännös 31.12. 216 444 049 205 712 126  87 311 136 91 989 193 
    
Rakennusten koneet ja laitteet     
Menojäännös 1.1. 7 830 884 7 810 817  4 297 237 4 487 064
Tilikauden lisäys 1 182 072 1 401 323  0 568 509
Tilikauden vähennys 0 0  0 0
Menojäännös ennen poistoja 9 012 956 9 212 140  4 297 237 5 055 573
Tilikauden poistot 1 365 000 1 381 256  729 862 758 336
Menojäännös 31.12. 7 647 956 7 830 884  3 567 375 4 297 237
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Koneet ja kalusto   
Menojäännös 1.1. 301 916 377 395  241 557 301 946
Tilikauden lisäys 18 946 0  18 946 0
Tilikauden vähennys 0 0  0 0
Menojäännös ennen poistoja 320 862 377 395  260 503 301 946
Tilikauden poistot 63 012 75 479  50 688 60 389
Menojäännös 31.12. 257 850 301 916  209 815 241 557
     
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET      
Asfaltointi ja pihatyöt     
Menojäännös 1.1. 455 412 255 340  52 960 66 415
Tilikauden lisäys 0 248 013  0 0
Tilikauden vähennys 0 0  0 0
Menojäännös ennen poistoja 455 412 503 353  52 960 66 415
Tilikauden poistot 55 878 47 941  12 120 13 455
Menojäännös 31.12. 399 534 455 412  40 840 52 960
   
Keskeneräiset hankinnat      
Menojäännös 1.1. 18 653 695 10 005 374  136 257 593 260
Tilikauden lisäys 28 733 437 26 996 538  946 800 11 142 397
Tilikauden vähennys  24 947 987 18 137 268  1 024 477 11 388 450
Tilikauden vähennys (alv-saam.) 0 0  0 0
Tilikauden vähennys (avustus) 0 210 950  0 210 950
Menojäännös 31.12. 22 439 144 18 653 695  58 580 136 257
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OMA PÄÄOMA
 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014
Peruspääoma 168 168  168 168
     
Ylikurssirahasto 1.1. 500 796 500 796  0 0
Lisäys tilikaudella 0 0  0 0
Ylikurssirahasto 31.12. 500 796 500 796  0 0
     
Rakennusrahasto 1.1. 4 032 037 4 032 037  3 966 091 3 966 091
Lisäys tilikaudella 0 0  0 0
Rakennusrahasto 31.12. 4 032 037 4 032 037  3 966 091 3 966 091
     
Investointirahasto 1.1. 17 314 604 17 314 604  17 314 604 17 314 604
Lisäys tilikaudella 0 0  0 0
Investointirahasto 31.12. 17 314 604 17 314 604  17 314 604 17 314 604
     
Edellisten tilikausien ylijäämä 18 308 898 17 023 389  39 130 159 33 826 910
Siirto investointirahastoon 0 0  0 0
Tilikauden ylijäämä 4 350 349 1 285 509  8 504 368 5 303 249
 22 659 248 18 308 898  47 634 527 39 130 159 
    
Oma pääoma yhteensä 44 506 853  40 156 503  68 915 391   60 411 023

 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014
Lainat rahoituslaitoksilta 155 419 030 140 519 469  144 010 952 128 761 356
Lainat valtiolta 34 854 695 39 344 318  28 399 268 32 243 829
Lainat saman konsernin yrityksiltä    6 937 780 7 037 614
 190 273 725 179 863 787  179 348 000 168 042 799 
    
     
VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE     
Lyhytaikaiset velat    44 459 23 590
     
LAINAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ     
Pitkäaikaiset lainat     7 285 636 7 368 310
Lyhytaikaiset lainat    82 674 67 074
     
VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE     
Lyhytaikaiset velat 3 992 0  3 992 0
     
MUUT VELAT     
Pitkäaikaiset velat 1 064 000 4 243 049  1 064 000 1 264 340
Lyhytaikaiset velat 415 340 385 000  415 340 385 000

VIERAS PÄÄOMA
YLI VIIDEN VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT LAINAT
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SIJOITUKSET JA RAHOITUSOMAISUUS
 TOASin TOASilla Yhtiön Tilikauden
 omistusosuus kirjanpitoarvo oma pääoma  tulos  
  
As Oy Tampereen Herrainpuisto 100,0 % 6 568 996 6 567 522 1 793
As Oy Tampereen Kanjoninkatu 17 100,0 % 1 818 143 1 396 225 -337
As Oy Tampereen Liljanterassit 100,0 % 4 634 812 4 615 935 -2 004
As Oy Tampereen Ninansampo 100,0 % 17 823 221 17 736 873 -42 684
As Oy Tampereen Onkiniemen Rantalinna 100,0 % 4 647 588 4 383 829 0
As Oy Tampereen Pellavapää 100,0 % 9 288 311 9 268 764 3 278
As Oy Tampereen Pianpytinki 1 100,0 % 6 717 642 6 717 514 0
As Oy Tampereen Pianpytinki 2 100,0 % 6 748 945 6 748 817 0
As Oy Tampereen Velinterassit 1 100,0 % 7 138 202 7 095 381 -3 362
As Oy Tampereen Velinterassit 2 100,0 % 7 246 170 7 212 840 -2 828
As Oy Tampereen Willa Espa 100,0 % 8 241 033 8 232 990 2 758
As Oy Tampereen Espantorni 100,0 % 23 472 848 23 412 614 491
As Oy Tampereen Kissanmaankatu 20 100,0 % 13 251 828 8 824 861 -58 953
As Oy Tampereen Saaranpytinki 100,0 % 6 870 505 6 870 345 0
Kiinteistöosakeyhtiö Trikootalot 100,0 % 4 587 247 2 414 682 1 705
Koy Tampereen Kalevan Graniitti 100,0 % 6 820 780 6 820 620 0
Koy Pinninkatu 47 100,0 % 994 100 518 369 -33 501
Koy Heikintorni 93,0 % 1 671 963 2 116 681 0
Koy Jarinsampo 100,0 % 4 694 286 4 595 834 -19 994
Koy Pekolantalot 100,0 % 18 561 495 11 677 832 -433
Koy Tampereen Lapinkaari 1 100,0 % 1 781 262 1 331 671 1 495
Koy Tampereen Tuomiokirkonkatu 19 100,0 % 5 138 580 3 945 847 12 856
Koy Toastalot 100,0 % 14 920 261 7 575 663 -428 949
Koy Tullinaukio 88,0 % 6 641 254 7 129 462 22 078
Kaikkien yritysten kotipaikka on Tampere.  190 279 473  
    
    
    
OSUUDET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ    
 TOASin TOASilla Yhtiön Tilikauden
 omistusosuus kirjanpitoarvo oma pääoma  tulos  
   
Koy Tampereen Hämeenkatu 11 33,4 % 1 623 350 5 132 452 17
Sarvijaakon Huolto Oy 43,0 % 231 550 555 259 0
Kaikkien yritysten kotipaikka on Tampere.  1 854 900  
    
     
SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ
                                            EMOSÄÄTIÖ          
       2015 2014

Lyhytaikaiset saamiset   30 335 7 331
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VAKUUDET
 KONSERNI EMOSÄÄTIÖ 
 2015 2014  2015 2014

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ KIINTEISTÖÖN
Lainat rahoituslaitoksilta 84 792 906 85 661 029 71 806 997 72 407 347
Annetut kiinnitykset 113 251 946 114 265 742 79 609 941 80 623 737
    
Lainat valtiolta 52 867 507 56 477 420 44 473 526 47 787 628
Annetut kiinnitykset 122 822 168 129 618 977 106 334 912 113 131 721
    
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 236 074 114 243 884 719 185 944 853 193 755 458 
     
   
VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU OSAKKEITA    
Lainat rahoituslaitoksilta 109 777 245 86 397 932 109 777 245 86 397 932
Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo emosäätiössä 155 379 282 123 557 070 155 379 282 123 557 070
     
 
MUUT ANNETUT VAKUUDET  
Vuokranmaksun vakuudeksi 1 700 559 1 176 639 335 333 335 333

Johdannaissopimukset
Hallituksen riskienhallintapolitiikan mukaisesti lainojen korkoja ja sähkön ostohintaa on suojattu. Suojauksia on tehty 
lainojen korkojen ja sähkön hinnan vakauttamiseksi pitkällä aikavälillä. Lainoja on korkosuojattu koronvaihtosopimuksilla. 
Suojattujen lainojen pääoma on 78,3 Me ja suojausten kestot ovat 1–20 vuotta. Suojauksilla on euribor-sidonnainen laina 
muutettu kiinteäkorkoiseksi. Koronvaihtosopimusten markkina-arvo on -7,6 Me. Näihin koronvaihtosopimuksiin sisältyy 
pankkien myöhempiä oikeuksia swaptioina 39,5 Me arvosta. 
Sähkön hintaa on suojattu johdannaisilla seuraavasti: Vuonna 2016 ostettavasta sähköstä on suojattu 53 % ja vuoden 2017 
44 %. Suojaukset koskevat 13 600 MWh sähkön ostoa ja sähkösuojausten markkina-arvo on -0,2 Me.

MUUT ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
Sitouduttu urakkasopimusten ja kauppakirjojen mukaisiin suorituksiin:  
Kissanmaa
Pirjonsampo   
Saaranpytinki   
      Pysäköintiosakkeet
      Pysäköintiosakkeet, Tieteen Parkki   
      Pysäköintiosakkeet, Keskus Parkki          
      Pysäköintiosakkeet, Kalevanrinteen Pysäköinti   
Hotelli Pinja 
Yhteensä 25 935 000
   
ALV PALAUTUSVASTUU
Rakennuksen hankintamenoon sisältyvästä arvonlisäverosta on saatu palautusta. 
Alv-palautus kohdistuu liiketiloihin, jotka täytyy pitää arvonlisäverollisessa käytössä 10 vuotta  
Jarinsampo, liikehuoneisto 5 248    v. 2009–2018
Forum, liikehuoneisto 124 237    v. 2011–2021
Willa Espa, liikehuoneisto 66 135    v. 2011–2020
Ninansampo, liikehuoneisto 43 564    v. 2013–2022
Pekola, liikehuoneisto 20 482    v. 2015–2025
Espantorni, liikehuoneisto 430 888    v. 2015–2025  
 690 554   
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TOIMINTAKERTOMUKSEN JA 
TILINPÄÄTÖKSEN 2014 ALLEKIRJOITUKSET
Tampereella 24. päivänä maaliskuuta 2015

Markku Kivikoski Jyrki Laiho
Olga Haapa-Aho Kati Rajala
Tuomas Hirvonen Sonja Myllymäki
Atte Nikkilä Tiitus Laine
Tuukka Salkoaho Timo Lehto, toimitusjohtaja
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
2015 allekirjoitukset

Olemme tilintarkastaneet Tampereen seudun opiskelija-
asuntosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös 
sisältää sekä konsernin että säätiön taseen, tulos  laskelman, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoi-
don valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, 
että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkas-
tuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konserni-
tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain 
edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että nou-
datamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet 
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä 
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, 
ovatko säätiön hallituksen jäsenet tai toiminnanjohtaja syyl-
listyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahin-
gonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet sää-
tiölakia tai säätiön sääntöjä. 
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastus-
evidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakerto-
mukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista 
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan har-
kintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä 
arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvon-
nan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tie-
dot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen 

suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilin-
tarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän 
antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon 
tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan 
arvioiminen. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä. 

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä säätiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot 
Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimi-
elimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä koh-
tuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat 
oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta. 

Tilintarkastuskertomus

Tampereella 23. päivänä maaliskuuta 2016 
   
Frans Kärki, KHT

Tilintarkastusyhteisö BDO Oy
Ismo Kuutti, KHT
 
Tilintarkastus Lamberg Oy, HTM-yhteisö
Hannu Lamberg, HTM  

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnalle

Tampereella 23. päivänä maaliskuuta 2016
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