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1 TOIMEKSIANTO 

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto (YKN) on kokouksessaan 8.12.2016 käsitellyt 

seurakuntayhtymän Lehtisaaressa omistamien kiinteistöjen maanvuokrasopimusten jatkamista. YKN 

on kokouksessa päättänyt esityksestään yhteisessä kirkkovaltuustossa (YKV) tehtäväksi päätökseksi.  

Lehtisaaren asukkaat ry:n puheenjohtaja Matti Sadeniemi on YKN:n kokouksen jälkeen esittänyt 

muun muassa sähköpostitse 17.1.2017 YKN:ssä tehtyihin päätöksiin ja siellä esitettyyn selostukseen 

liittyviä väitteitä ja kysymyksiä Helsingin seurakuntayhtymälle.  

Helsingin seurakuntayhtymä on pyytänyt Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:ltä oikeudel-

lista arviota Lehtisaaren asukkaat ry:n esittämistä väitteistä ja kysymyksistä. Arvion laatimista varten 

käytössämme on ollut 12 Helsingin seurakuntayhtymän Lehtisaaren vuokrasopimusta.1 

2 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAN JULKISUUS 

Lehtisaaren asukkaat ry on tiedustellut, miksi YKN on halunnut salata kokouspöytäkirjan 8.12.2016. 

Käsityksemme mukaan Lehtisaaren asukkaat ry viittaa kysymyksellään aikaan ennen kokouspöytäkir-

jan tarkastamista ja allekirjoittamista. 

Helsingin seurakuntayhtymään sovellettavan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 

(621/1999) 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen.  

Viranomaisen pöytäkirja tulee lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan julkiseksi, kun se tarkastuksen 

jälkeen on allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu.  

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa 

on otettava huomioon lain 17 §:n säännökset, joiden mukaan viranomainen on viranomaisen toimin-

nan julkisuudesta annetun lain mukaisia päätöksiä tehdessään velvollinen huolehtimaan siitä, että tie-

tojen saamista viranomaisen toiminnasta ei lain 1 § (julkisuusperiaate) ja 3 § (lain tarkoitus) huomi-

oon ottaen rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun 

vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti.  

Nähdäksemme Helsingin seurakuntayhtymällä on ollut viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun 

lain mukainen peruste käsitellä YKN:n kokouksessa käsiteltävää Lehtisaaren maanvuokrasopimusten 

jatkamista koskevaa selostusta ja liitteitä ei-julkisina siihen saakka, kunnes pöytäkirja on tullut allekir-

joitetuksi. Tämän jälkeen Helsingin seurakuntayhtymä on tietojemme mukaan käsitellyt pöytäkirjaa ja 

sen liitteitä julkisina asiakirjoina. 

 

3 MAHDOLLISEN KYNNYSRAHAN MERKITYS VUOKRAN MÄÄRÄÄ ASETETTAESSA 

Lehtisaaren asukkaat ry on väittänyt, että Asunto Oy Lehtisaaren Salpa on maksanut yli seitsemän (7) 

miljoonaa euroa vuokraoikeusrahaa (ns. kynnysrahaa) ja ilmeisesti katsoo, että kynnysrahan tulisi 

                                                        

1 Kortteli 30212, tontti 6, kortteli 30216 tontit 2-5, kortteli 30217 tontit 1-2, kortteli 30210 tontti 1, kortteli 30218 tontti 
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vaikuttaa sovellettavaa vuokratasoa alentavasti. Lehtisaaren asukkaat ry ei ole perustellut sitä, miksi 

se käyttää esimerkkinä nimenomaan Asunto Oy Lehtisaaren Salpaa. 

Asunto Oy Lehtisaaren Salpaa tai Helsingin kaupungin 30. kaupunginosan korttelissa n:o 30205 ole-

vaa tonttia n:o 1 koskeva vuokrasopimus ei ole sisältynyt arvioitavaksemme toimitettuun aineistoon. 

Lainhuuto kyseiseen kiinteistöön on kirjattu Helsingin pitäjän seurakunnalle, joka kuuluu Vantaan 

seurakuntayhtymään. Lehtisaaren asukkaat ry:n viittaus Asunto Oy Lehtisaaren Salpaan ei siis ole 

merkityksellinen Helsingin seurakuntayhtymän asiassa. 

Arvioitavaksemme toimitetuista vuokrasopimuksista ei muutoinkaan ilmene, että Helsingin seurakun-

tayhtymä ja vuokrasopimusten osapuolena olevat vuokralaiset olisivat sopimuksen solmimisen yhtey-

dessä sopineet ns. kynnysrahasta. Seurakuntayhtymältä saamamme tiedon mukaan myöskään mistään 

muusta asiakirjasta ei ole löytynyt tarkasteltuja kohteita koskevia kynnysrahaan liittyviä kirjauksia. 

Mikäli kuitenkin ilmenisi, että vuokralaiset edellä sanotusta huolimatta olisivat maksaneet kynnysra-

haa Helsingin seurakuntayhtymälle, kysymyksessä olisi joka tapauksessa nyt voimassaolevien vuok-

rasopimusten puitteissa suoritettu maksu, jonka mahdollinen vaikutus vuokran määrään on voinut 

koskea vain alun perin sovittua vuokrakautta. Mikäli osapuolten kesken sovitaan vuokrauksen jatka-

misesta, mahdollisella kynnysrahalla ei ole nähdäksemme enää uuteen vuokrakauteen ja sen vuokran 

määrään ulottuvaa vaikutusta. 

 

4 MENETTELY MAAVUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ 

Lehtisaaren asukkaat ry on todennut, että osa Helsingin seurakuntayhtymän vuokrasopimuksista on 

tehty 1.9.1966 voimaantulleen maanvuokralain (258/1966) mukaisesti. Yhdistys on väittänyt, että 

Helsingin seurakuntayhtymälle syntyisi maanvuokralain nojalla (34 § 1 momentti) lunastusvelvolli-

suus vuokrasuhteen päättyessä. Lisäksi Lehtisaaren asukkaat ry on väittänyt, että muu sopimusehto 

olisi sanotun pykälän 4 momentin mukaan mitätön.  

Lehtisaaren asukkaat ry:n väitteestä ilmenee, että yhdistys katsoo Helsingin seurakuntayhtymän 

maanvuokrasopimuksiin sovellettavan maanvuokralain tontinvuokraa koskevia 2 luvun säännöksiä. 

Tarkastelemamme maanvuokrasopimukset eivät nähdäksemme kuitenkaan ole maanvuokralaissa tar-

koitettuja tontinvuokrasopimuksia, eikä Lehtisaaren asukkaat ry:n viittaama maanvuokralain 2 luku 

näin ollen sovellu sopimuksiin. Maanvuokralaki nimenomaisesti edellyttää, että tontinvuokrasopi-

muksessa on mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin, eikä tällaista kirjausta löydy 

tarkastelemistamme sopimuksista. 

Nähdäksemme tarkastelemiimme maanvuokralain voimassaollessa solmittuihin vuokrasopimuksiin 

sovelletaan lähtökohtaisesti maanvuokralain 3 luvun muun asuntoalueen vuokraa koskevia säännök-

siä.2 Näin ollen vuokrasopimuksen päättyessä noudatettavaa menettelyä koskeva säännös on 3 luvun 

55 §, jonka mukaan vuokranantaja on, jollei toisin ole sovittu, velvollinen lunastamaan itselleen alu-

eella olevat vuokramiehen rakennukset, hänen rakentamansa pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja 

laitokset sekä hänen istuttamansa puut ja pensaat. Lunastamisesta on lisäksi voimassa, mitä 34 §:n 2 ja 

3 momentissa on säädetty. 

Asiassa on merkityksellistä se, että muun asuntoalueen vuokrauksen osalta lunastusvelvollisuudesta ja 

lunastushinnan arviointiperusteista voidaan sopia laista poikkeavasti. Tämä ilmenee maanvuokralain 3 

luvun 55 §:n sanamuodosta (”jollei toisin ole sovittu”) sekä siitä, että mainitussa lainkohdassa ei viita-

                                                        

2 Maanvuokralain 5 luku sääntelee vuokrasopimuksia, joilla kiinteistö tai alue annetaan vuokrattavaksi muuhun kuin 2-

4 luvussa mainittuun tarkoitukseen. Koska vuokratun alueen käyttötarkoitus tarkastelemissamme vuokrasopimuksissa 

painottuu asumiseen, ei maanvuokralain 5 luku näkemyksemme mukaan sovellu asiaan. 
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ta lain 34 §:n 4 momenttiin, josta ilmenee, että tontinvuokran osalta toisin sopiminen ei ole mahdollis-

ta.  

Nyt kyseessä olevissa Helsingin seurakuntayhtymän vuokrasopimuksissa on sovittu, että mikäli 

”vuokramies ei halua käyttää etuoikeuttaan uuteen vuokraukseen, on hän velvollinen ennen vuokra-

kauden päättymistä omalla kustannuksellaan poistamaan tontilla olevat rakennukset ja laitokset tai 

tarjottava rakennuksia vuokranantajalle lunastettavaksi sen arvioimasta hinnasta”. 

Helsingin seurakuntayhtymän ja vuokralaisten välillä on siis maanvuokralain 3 luvun 55 §:n sallimal-

la tavalla sovittu laista poikkeavasta vuokranantajan toimesta tapahtuvasta lunastuksesta sekä vastaa-

vasti laissa poikkeavasta arviointimenettelystä, jossa lunastushinnan lähtökohdaksi on otettu vuokran-

antajan arvioima hinta. Mikäli lunastustilanteeseen päädyttäisiin, ei lunastushinnan täydy siis lain tai 

kyseisen sopimusehdon mukaan olla rakennuksen käypä arvo. 

Osa tarkastelemistamme vuokrasopimuksista on solmittu ennen maanvuokralain (258/1966) voimaan-

tuloa 1.9.1966. Nähdäksemme maanvuokralakia ennen voimassaollut tontinvuokralaki (75/1939) ei 

koske tarkastelemiamme vuokrasopimuksia, sillä sopimuksista puuttuu tontinvuokralaissakin edelly-

tetty maininta tontinvuokrasta. 

Maanvuokralain voimaantuloa ennen solmittuihin vuokrasopimuksiin soveltuu nähdäksemme vuoden 

1902 maanvuokralaki. Vuoden 1902 laissa vuokranantajalla on ollut lakisääteinen lunastus- ja kor-

vausvelvollisuus maalla maanviljelytarkoituksiin tapahtuvassa vuokrauksessa. Muihin tarkoituksiin 

tapahtuneeseen vuokraukseen kuten tarkastelemiimme vuokrasopimuksiin mainittu vuoden 1902 lain 

mukainen vuokranantajan lunastusvelvollisuus ei sovellu.  

Käsityksemme mukaan tarkasteltaviin ennen maanvuokralain voimaantuloa tehtyihin vuokrasopimuk-

siin soveltuu siis lunastusmenettelyn ja lunastushinnan osalta sopimusvapauden periaate. Näin ollen 

niissä olevaa vuokrasuhteen päättymistä koskevaa menettelyehtoa on pidettävä pätevänä. 

 

5 KIINTEISTÖVERON MERKITYS VUOKRAN MÄÄRÄÄ ASETETTAESSA 

Lehtisaaren asukkaat ry on kysynyt, miten Helsingin seurakuntayhtymä voi perustella korkeampaa 

tuottoprosenttia kiinteistöverolla, jos se samanaikaisesti siirtää kiinteistöveron vuokralaisen maksetta-

vaksi. Lisäksi Lehtisaaren asukkaat ry on väittänyt, että kiinteistövero ei ole syy nostaa vuokria kak-

sinkertaisiksi verrattuna Helsingin kaupunkiin. 

Tiedossamme ei ole, että Helsingin seurakuntayhtymä olisi perustellut korkeampaa tuottoprosenttia 

kiinteistöverolla. Tiedossamme ei myöskään ole selvitystä, jonka mukaisesti korkeampi tuottoprosent-

ti ja vuokralaisen maksettavaksi tuleva kiinteistövero toteutuessaan johtaisivat kokonaisuudessaan ti-

lanteeseen, jossa vuokrasopimuksen kyseinen ehto tai ehdot muodostuisivat kohtuuttomaksi maan-

vuokralaissa tarkoitetulla tavalla ja voisivat näin ollen tulla sovittelun kohteeksi.  

 

6 SOSIAALISEN PERUSTEEN VAIKUTUS KAUPUNGIN VUOKRAUKSESSA 

Lehtisaaren asukkaat ry on väittänyt, että Helsingin kaupungin vuokraus ei tapahdu sosiaalisin perus-

tein. Lehtisaaren asukkaat ry:n tarkoituksena on ilmeisesti pyrkiä vertaamaan Helsingin kaupungin 

vuokrasopimusten vuokratasoa Helsingin seurakuntayhtymän päättämään vuokratasoon. 

Helsingin kaupungin vuokraustoiminnasta merkittävä osa tapahtuu kohtuuhintaisten asumismahdolli-

suuksien järjestämiseksi asukkaille. Kysymyksessä on siis tältä osin mitä ilmeisemmin sosiaalisin pe-

rustein tapahtuva vuokraustoiminta.  
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Helsingin seurakuntayhtymä puolestaan voi niin päättäessään tarjota omistamiaan asuntoja vuokralle 

sosiaalisin perustein. Näin tapahtuva vuokraus perustuu Helsingin seurakuntayhtymän kussakin ta-

pauksessa tekemään päätökseen ja mahdollisesti vuokrasopimukseen otettuun kirjaukseen. Sosiaalisin 

perustein tapahtuvaan vuokraukseen ei kuitenkaan ole lakiin tai mihinkään tiedossamme olevaan so-

pimukseen perustuvaa velvollisuutta.  

Helsingin seurakuntayhtymä voi sopimusvapauden puitteissa ja sovellettavien maanvuokralain sään-

nösten asettamissa rajoissa vapaasti sopia vuokrasopimusten mukaisen vuokran. Maanvuokralain aset-

taman rajoituksen mukaisesti vuokranmaksu ei voi olla kohtuuton. 

Siltä osin kuin Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän soveltamaa maanvuokran tasoa 

halutaan verrata toisiinsa, vertailua ei voi tehdä kaupungin sosiaalisin perustein tapahtuneen kohteen 

ja Helsingin seurakuntayhtymän ilman vastaavaa perustetta vuokraaman kohteen välillä. Tietojemme 

mukaan Lehtisaaren asukkaat ry:n taustalla olevissa asunto-osakeyhtiöissä ei ole miltään osin kysy-

mys alun perin sosiaalisin perustein tapahtuneesta vuokrauksesta. 

 

7 LOPUKSI 

Nähdäksemme Lehtisaaren asukkaat ry:n esiin nostamien edellä käsiteltyjen kysymysten kautta ei ole 

tullut esiin mitään sellaista, mikä osoittaisi arvioimissamme vuokrasopimuksissa tai tapahtuneessa 

asian käsittelyssä olevan jotain ilmeisen lainvastaista.  

 

 

 

Helsingissä 26.1.2017 
 

Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy 
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