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Tarkastelu tilastrategian omistusvaihtoehtojen verotuksellisista vaikutuksista 
 
 

Taustaa  
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on käsitellyt kokoukses-
saan 19.4.2012 Metropolian tilastrategiaa ja päättänyt pyytää osak-
keenomistajilta lausuntoa yhtiön hallituksessa 16.12.2011 hyväksyttyyn 
Metropolian tilastrategiaan ja KPMG Oy Ab:n laatimaan selvitykseen. 
Erityisesti osakkeenomistajilta on pyydetty mielipidettä tilastrategian 
kampusratkaisuun sekä kiinteistöjen omistamisratkaisuun.  
 
Tässä muistiossa on esitetty Helsingin kaupungin kannalta olennaisia 
seikkoja, jotka voivat vaikuttaa asiaa koskevaan päätöksentekoon ja 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle annettavan lausunnon sisältöön. 

 
Tilastrategian kampusratkaisu 
 

Nykyisin Metropolia ammattikorkeakoulu toimii Helsingin, Espoon ja 
Vantaan alueella sijaitsevissa lukuisissa eri vuokratiloissa. Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tilastrategiassa lähdetään siitä, et-
tä ammattikorkeakoulu toimisi tulevaisuudessa neljässä keskitetyssä 
kampuksessa, mikä tarkoittaisi samalla luopumista osasta nykyisiä 
vuokratiloja ja syntyvän tilatarpeen täyttämistä uudisrakentamisella.  
 
Tilastrategiassa esitetty uusi malli edesauttaisi ammattikorkeakoulun 
toiminnan rakenteellista kehittämistä ja tehostamista vähentäen myös 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle aiheutuvia käyttö- ja muita kus-
tannuksia. Tätä voidaan pitää erityisen keskeisenä ja tärkeänä näkö-
kohtana myös siitä syystä, että Metropolian toimintaympäristö näyttää 
olevan muuttumassa siten, että vastuu ammattikorkeakoulujen perusra-
hoituksesta siirtyy kokonaan valtiolle ja kaikista ammattikorkeakouluista 
tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.  
 
Ammattikorkeakoulujärjestelmän budjettirahoituksen tasoa on tarkoitus 
laskea (kuntaosuus huomioon ottaen) noin 12 prosenttia nykyisen halli-
tuskauden aikana. Näistä päätetyistä menosäästöistä vain osa saadaan 
katettua suunnitellulla 2.200 aloittajan vähentämisellä vuonna 2013. 
 
Samaan aikaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakassopimuk-
sen mukaisesti yhtiön omistajina olevien kuntien yhtiölle vuokra- ja ar-
vonlisäverorasitusten kattamiseksi antaman vuosittaisen avustuksen pi-
täisi vähentyä asteittain ja loppua kokonaan viimeistään vuoteen 2018 
mennessä. Ammattikorkeakoulun tulevaisuuden toiminnan ja sen laa-
dun ylläpitämisen kannalta yhtiön on siis välttämätöntä löytää sellaisia 
kustannussäästöjä, jotka eivät heikennä opetustoiminnan laatua. 
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Tilastrategiassa esitetty kampusmalli on lähtökohtaisesti Helsingin kau-
pungin edun mukainen siitäkin huolimatta, että uusi kampusratkaisu vä-
hentäisi tilastrategian mukaan Helsingin kaupunkikohtaisten aloitus-
paikkojen määrää kuudella prosenttiyksiköllä. Muutoksen jälkeen Hel-
singin aloituspaikkojen prosentuaalinen osuus olisi 58 %. Näihin luke-
miin saattaa tosin tulla vielä muutoksia ottaen huomioon, että opetus- ja 
kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Metropolian kokonaisaloitus-
paikkamäärä vähenee vuonna 2012 yhteensä 55 aloituspaikalla.  
 
Ammattikorkeakoulun sijaitseminen edelleen kaupungin alueella on tar-
koituksenmukaista ja toivottavaa. Samoin kuin se, että Metropolian toi-
minta olisi nykyisiä tilaratkaisuja keskitetymmin ja kustannustehok-
kaammin järjestetty. 
 
Metropolian korkealaatuisen opetuksen kannalta ei sinänsä ole merki-
tystä sillä, mikä taho omistaa kiinteistöt, joissa Metropolian opetustoi-
mintaa harjoitetaan. On myös syytä ottaa huomioon Helsingin kaupun-
gin organisaatiolla olevat laajemmat resurssit kiinteistöjen kehittämi-
seen ja niiden omistamiseen jatkossa. 

 
Kiinteistöjen omistamisratkaisu 
 
 Taustaa 
 

Kiinteistöjen omistamisratkaisu liittyy Helsingin kaupungin osalta lähin-
nä siihen kysymykseen, mikä taho tulisi omistamaan suunnitelmissa 
olevan Myllypuron kampuksen rakennukset tai mahdollisesti Metropoli-
an koko kiinteistökannan.  
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tilastrategiassa lähde-
tään ensinnäkin siitä, että Metropolia luopuu osasta nykyisiä vuokratilo-
jaan ja keskittää toimintansa neljälle kampusalueelle, Arabianrantaan, 
Leppävaaraan, Myllypuroon ja Myyrmäkeen. Näistä kampuksista Mylly-
puro olisi kokonaisuudessaan uudisrakentamista, Arabianrannassa ja 
Myyrmäessä nykyisiä toimitiloja täydennettäisiin uudisrakentamisella, 
kun taas Leppävaarassa ei olisi lainkaan uudisrakentamistarvetta.  
 
Nykyisellään Helsingin kaupunki omistaa suuren osan tiloista, joissa 
Metropolia harjoittaa toimintaansa. Leppävaaran ja Myyrmäen kampuk-
set omistaa puolestaan EVTEK -kuntayhtymä. Lisäksi Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy on vuokrannut tiloja ulkopuolisilta vuokranantajilta.  
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tilastrategiassa edellä 
mainitun uudisrakentamisen arvonlisäverottomiksi kustannuksiksi on 
arvioitu yhteensä noin 146 miljoonaa euroa (alv 0%).  
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Kokonaan uudisrakennuksina toteuttavaksi suunnitellun Myllypuron 
kampuksen osalta rahoitusta on suurelta osin ajateltu toteutettavan 
Helsingin kaupungin valtiolta saamien ja Metropolian käyttöön vuokrat-
tujen tilojen myymisellä. Näiden myyntitulojen on tilastrategiassa arvioi-
tu olevan suuruusluokaltaan 70 miljoonaa euroa, jolloin Myllypuron 
kampuksen nettokustannukseksi jäisi noin 40,3 miljoonaa euroa (alv 
0%).  
 
Muilta osin uudisrakentaminen on suunniteltu toteutettavan yhtiön 
hankkimalla lainarahoituksella.  

 
Helsingin kaupungin omistuksessa olevat Metropolialle vuokratut kiinteistöt 

 
Metropolian tilastrategiassa lähdetään siitä, että luovutaan kaikista 
muista Helsingin kaupungin omistamista ja Metropolialle vuokraamista 
tiloista paitsi Hämeentie 161:n kiinteistöstä ja että luovutettavista kiin-
teistöistä saadaan myyntituloina edellä mainitulla tavalla yhteensä 70 
miljoonaa euroa. Tilastrategiassa esitetty rakennusten vaihtoehtoisen 
käytön mukainen 159 miljoonan euron laskennallinen arvo ei kuvaa mil-
lään lailla rakennusten todellista arvoa, koska se ei sisällä kohteissa 
tehtävien mittavien muutosten kustannuksia. Tarkasteluihin sisältyy 
epävarmuustekijöitä kuten markkinatilanne sekä asemakaavalliset rajoi-
tukset. Lisäksi jatkosuunnittelussa voi etenkin vanhojen rakennusten 
käyttötarkoituksen muuttaminen aiheuttaa ennalta arvaamattomia lisä-
kustannuksia.    
 

Toteuttaminen 
 
Jotta Myllypuron kampuksen rakentamisen kannalta keskeinen rahoi-
tusmalli voitaisiin toteuttaa käytännössä, tulisi Helsingin kaupungin luo-
vuttaa joko omistamansa valtiolta saadut kiinteistöt tai niistä saatavat 
myyntitulot Myllypuron kampuksen rakentamisen rahoittamiseen.  
 
Kiinteistöjen tai niistä saatavien myyntitulojen käyttäminen tai luovutta-
minen Myllypuron kampuksen rakentamisen rahoittamiseen voi tapah-
tua usealla erilaisella tavalla. Näistä tavoista tulisi valita sellainen vero-
tuksellisesti tarkoituksenmukainen tapa, joka parhaiten edistää Helsin-
gin kaupungin etua, mutta varmistaa samalla kuitenkin myös Metropoli-
an mahdollisuudet harjoittaa ja edelleen kehittää korkealaatuista am-
mattikorkeakoulutoimintaa jatkossakin.  
 
Jos Metropolian käytössä tällä hetkellä olevat kiinteistöt myydään, tulee 
myynnin yhteydessä varmistua siitä, että tilat säilyvät edelleen Metropo-
lia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallinnassa ja käytössä siihen asti, kunnes 
toiminta voidaan siirtää kokonaisuudessaan neljälle kampusalueelle.  
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Toisaalta Helsingin kaupungin kannalta olisi tarkoituksenmukaista aina-
kin selvittää se, olisiko yksi tai useampi tällä hetkellä Metropolian käyt-
töön vuokratuista kiinteistöistä syytä jättää kaupungin omaan, muuhun 
valtionosuuteen oikeuttavaan käyttöön uusien kampusrakennusten 
valmistumisen jälkeen. Osoitteessa Tukholmankatu 10:ssa sijaitseva 
rakennus voisi soveltua hyvin ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Tä-
mä tosin tarkoittaisi Metropolian tilastrategian toteuttamisen ja Myllypu-
ron kampuksen rakentamisen kannalta todennäköisesti sitä, että kau-
pungin tulisi tehdä kunkin tällaisen kiinteistön arvoa vastaava muu pa-
nostus Myllypuron kampuksen rakentamiseen. Muussa tapauksessa ai-
nakaan tilastrategian lähtökohtien ja reunaehtojen mukainen uudisra-
kentaminen ei olisi taloudellisesti mahdollista.  
 
Lisänäkökohtana asiaan voi vaikuttaa vielä se, että Helsinki on vuonna 
1995 saanut kyseiset kiinteistöt valtiolta ammattikorkeakoulukäyttöön 
(tai muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan käyttöön), joten kiinteistöjen 
käyttö tai luovutus johonkin muuhun toimintaan ilman vastaavaa panos-
tusta Myllypuron kampushankkeeseen saattaisi aiheuttaa ko. kiinteistöä 
koskevan käyvän arvon perusteella laskettavan valtionosuutta vastaa-
van suhteellisen osan palautusvelvollisuuden. Tässä yhteydessä on 
myös arvioitava kaupungin luovutuksen jälkeen tekemien merkittävien 
toiminnallisten ja teknisten korjausten kustannukset.  
 
Lausuntopyynnön liitemateriaalin perusteella Myllypuron kampuksen to-
teuttamisvaihtoehtoina nousivat esiin lähinnä joko kiinteistöosakeyhtiön 
perustaminen (Helsingin kaupungin toimesta) kampuksen rakentamista 
varten tai omaisuusmassan (eli joko kiinteistöjen tai niiden luovutukses-
ta saatujen varojen) luovuttaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:lle itselleen kampuksen rakentamista varten.  
 
Molempiin vaihtoehtoihin liittyy erilaisia verotuksellisia ja muita näkö-
kohtia.  
 

Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen -malli 
 
Kiinteistöosakeyhtiön perustamismallissa Helsingin kaupunki luovuttaisi 
aiemmin mainitut valtiolta saadut kiinteistöt ja tai niiden myynneistä saa-
tavat tulot perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle esimerkiksi osakkeiden 
merkintähinnan maksuna. Kiinteistöosakeyhtiö puolestaan huolehtisi 
Myllypuron kampuksen rakentamisesta ja sen jälkeisestä tilojen vuok-
raamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. 
 
Varainsiirtoverotuksellisista syistä kaupungille edullisempi vaihtoehto 
olisi rahan sijoittaminen kiinteistöosakeyhtiöön kiinteistöjen sijaan. Esi-
merkiksi osakkeiden merkintähinnan maksamisesta rahalla (70 milj. eu-
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roa) ei aiheutuisi veroseuraamuksia sen enempää kaupungille kuin pe-
rustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle.  
 
Sen sijaan, jos kaupunki luovuttaisi apporttina kiinteistöosakeyhtiölle 
edellä tarkoitetut kiinteistöt, tulisi perustettavan kiinteistöosakeyhtiön 
maksaa varainsiirtoveroa 4 % kiinteistöjen luovutushetken käyvästä ar-
vosta. Tässä yhteydessä tulevaan käypään arvoon ei ole mahdollista 
ottaa kantaa, mutta todetaan kuitenkin, että tilastrategiassa esitetyn 
mukaan kiinteistöjen käypä arvo on 70 miljoonaa euroa. Arvio perustuu 
siihen lähtökohtaan, että tilat voitaisiin myydä suurimman taloudellisen 
hyödyn tuottavaan käyttöön. Tällaiseen käyttöön myyminen ei kuiten-
kaan välttämättä olisi käytännössä mahdollista ainakaan kaikilta osin to-
teutettavissa mahdolliset kaava- ym. rajoitukset huomioon ottaen. On 
kuitenkin syytä panna merkille myös se, että tilastrategiassa esitetyn 
suunnitelman toteuttamismahdollisuuksien kannalta kyseinen arvioitu 
70 miljoonan euron summa on välttämätön uudisrakentamisen kestävän 
rahoitusmallin kannalta.  
 
Helsingin kaupungin kannalta verotuksellisesti tarkoituksenmukaista oli-
si siten kiinteistöjen kehittäminen sekä myyminen ja rahan sijoittaminen 
perustettavaan kiinteistöosakeyhtiöön. Tässä toimintamallissa tulee kui-
tenkin varautua pääomittamaan perustettavaa kiinteistöosakeyhtiötä 
sen perustamisen yhteydessä ja toiminnan alkuvaiheiden aikana muulla 
rahoituksella, koska kiinteistöjen kehittäminen ja myynti ei mahdolliset 
kaavamuutokset ym. huomioon ottaen välttämättä onnistu ainakaan ko-
konaisuudessaan ennen kiinteistöosakeyhtiön perustamista tai edes 
ennen Myllypuron kampuksen rakentamisvaiheen päättymistä.  Perus-
tettavalle yhtiölle sen sijaan kuitenkin alkaa todennäköisesti syntyä 
palkka- ja suunnittelukustannuksia pian perustamisen jälkeen.  
 
Edelleen on syytä ottaa huomioon myös se seikka, että kiinteistöosake-
yhtiön tulee hankkia Myllypuron kampuksen rakentamiskustannusten 
kattamiseen tarvittava Helsingin kaupungin suoran panostuksen mää-
rän ylittävä rahoitusosuus muista lähteistä. Tilastrategiassa esitettyjen 
arvioiden perusteella tarvittavan laina- tai muun rahoituksen määrä olisi 
noin 40 miljoonaa euroa (lisättynä mahdollisella arvonlisäverokustan-
nuksella). Tällaisen rahoituksen hankkiminen saattaa edellyttää Helsin-
gin kaupungilta takauksen ja/tai lainan myöntämistä kiinteistöosakeyhti-
ölle, jolloin tulee varmistua järjestelyn valtiontukisäännösten mukaisuu-
desta sekä mahdollisten korkomenojen vähennysoikeuden rajoitusten 
vaikutuksista. 
 
Toimintamallissa jää myös avoimeksi EVTEK -kuntayhtymän omistami-
en Leppävaaran ja Myyrmäen kampuskiinteistöjen tilanne. Jos EVTEK 
esimerkiksi lahjoittaisi ne Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, kam-
puskiinteistöjen omistaminen jakautuisi Metropolian ja kiinteistöosake-
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yhtiön kesken, mikä ei välttämättä ole hallinnollisesti tarkoituksenmu-
kaisin vaihtoehto. Toisaalta, jos EVTEK luovuttaisi omistamansa kam-
puskiinteistöt Helsingin kaupungin perustamalle tai kaupungin ja EV-
TEK -kuntayhtymän yhdessä perustamalle kiinteistöosakeyhtiölle, ky-
symykseksi nousevat toteuttamistavasta riippuvat kiinteistöosakeyhti-
öön kohdistuvat veroseuraamukset (lähinnä varainsiirtovero tai lahjave-
ro) sekä järjestelyn mahdolliset vaikutukset kiinteistöosakeyhtiön omis-
tuspohjaan. Jos järjestelyssä haluttaisiin kiinteistöosakeyhtiön osak-
keenomistajaksi yhdessä Helsingin kanssa EVTEK -kuntayhtymän si-
jaan Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa, tulisi EVTEK -
kuntayhtymä ensin purkaa.  
 
Leppävaaran ja Myllypuron kampuskiinteistöjen yhteenlaskettu kirjanpi-
don tasearvo per 31.12.2011 on noin 14,3 miljoonaa euroa. Esimer-
kinomaisesti voidaan todeta, että tasearvon perusteella kiinteistöosake-
yhtiön maksettavaksi tuleva mahdollinen varainsiirtovero olisi (tämän-
hetkisen tiedon mukaan) suuruusluokaltaan noin 570.000 euroa ja vaih-
toehtoisesti lahjavero noin 4,6 miljoonaa euroa. Mahdollisen veron to-
dellinen määrä selviäisi kuitenkin vasta luovutushetken vastikkeen tai 
käyvän arvon perusteella (tai esimerkiksi verottajalta ennen järjestelyn 
toteuttamista haetun ennakkotiedon perusteella). Todennäköistä kui-
tenkin on, että luovutus tapahtuisi käyvästä arvosta, joka saattaa poike-
ta merkittävästikin omaisuuden tasearvosta.  
 
Kiinteistöosakeyhtiön vuokratessa tiloja Metropolia Ammattikorkeakoulu 
Oy:lle tulee ottaa huomioon myös mahdolliset valtionosuuden suhteelli-
sen osan palauttamisvelvollisuuden välttämisen kannalta välttämättö-
mät näkökohdat. Valtio saattaa edellyttää, että kiinteistöosakeyhtiön pe-
rimissä vuokrahinnoissa otetaan nykyisen käytännön mukaisesti huo-
mioon se, että valtio on alun perin luovuttanut Myllypuron kampuksen 
rakentamisen osittaiseen rahoittamiseen käytettävät kiinteistöt Helsingin 
kaupungille korvauksetta. Tämä tarkoittaisi lähtökohtaisesti sitä, että 
Myllypuron kampuksen investoinneille ei perittäisi pääomavuokraa siltä 
osin kuin investointi katetaan valtion kaupungille luovuttamien kiinteistö-
jen myynnillä (arvioitu 70 miljoonaa euroa). Vuokramäärittelyssä tulee 
kuitenkin ottaa huomioon myös se, että kaupunki on luovutuksen jäl-
keen investoinut kyseisten tilojen toiminnallisiin ja teknisiin korjauksiin 
merkittävästi. Myös kiinteistöjen ylläpidon korjaukset ovat olleet merkit-
täviä. 
 
Tässä yhteydessä ei ole otettu enemmälti kantaa Arabianrannan kam-
puksen mahdollisen uudisrakentamistarpeen kustannusten (arviolta 8,4 
milj. euroa) kattamiseen, koska kyseiset uudisrakennukset on tilastrate-
gian perusteella tarkoitus joka tapauksessa kattaa lainarahoituksella, 
jos niitä ylipäätään rakennetaan. Jos Helsingin kaupunki perustaa kiin-
teistöosakeyhtiön Myllypuron kampuksen rakennuttamista varten, saat-
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taa tulla mietittäväksi myös se, tulisiko kyseisen kiinteistöosakeyhtiön 
huolehtia myös Arabianrannan kampusalueelle tarvittavasta uudisra-
kentamisesta. Tällöin tosin Arabianrannan kampusalueen kiinteistöjen 
omistus jakautuisi Helsingin kaupungin, sen omistaman kiinteistöosake-
yhtiön sekä nykyisten ulkopuolisten vuokranantajien kesken.   
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy rakennuttajana -malli 
 
Toisessa vaihtoehdossa kiinteistöt tai niiden myynnistä saatavat tulot 
luovutettaisiin suoraan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle, joka toi-
misi Myllypuron kampuksen rakennuttajana (joko itse tai esimerkiksi pe-
rustettavan tytäryhtiön kautta).  
 
Jos Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy säilyy jatkossakin yleishyödylli-
senä yhteisönä, näyttäisi kiinteistöjen veroneutraali siirtäminen suoraan 
sille olevan mahdollista, jos se toteutettaisiin lahjoituksen muodossa. 
Yleishyödyllisenä yhteisönä Metropolia ei ole (lähtökohtaisesti) lahjave-
rovelvollinen.  
 
Lahjoitusvaihtoehdossa voitaisiin lahjaan liittää ehtoja esimerkiksi varo-
jen käyttöön (Myllypuron kampuksen rakentamisen rahoittaminen) liitty-
en.  
 
Jos luovutuksesta halutaan konkreettista vastiketta, olisi Helsingin kau-
pungin varainsiirtoverotuksellisista syistä taloudellisesti järkevää ensin 
myydä kiinteistöt ja maksaa myyntituloilla esimerkiksi suunnatussa osa-
keannissa Helsingin merkittäväksi annettavien Metropolia Ammattikor-
keakoulu Oy:n osakkeiden merkintähinnat.  
 
On otettava huomioon, että tässä toimintamallissa Metropolia Ammatti-
korkeakoulu Oy:n osakkeenomistussuhteet muuttuisivat nykyisestä. Tä-
tä omistusosuuksien muuttumista voitaisiin pitää Helsingin kaupungin 
kannalta perusteltuna ja kaupungin edun mukaisena. Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:n perustamisen yhteydessä sovittiin yhtiön omis-
tusoikeuksien jakautumisesta siinä suhteessa, jossa omistajakunnat 
panostivat yhtiöön taloudellisesti. Helsingin kaupungin omistusosuuden 
yhtiöstä tulisi kasvaa, jos noudatetaan edelleen samaa peruslähtökoh-
taa ja Helsinki sijoittaa yhtiöön omistamansa Metropolian käytössä ole-
vat kiinteistöt tai niiden myynnistä saadut varat.  
 
Huomionarvoinen seikka on myös se, että EVTEK -kuntayhtymän halli-
tuksen näkemyksen (kokouspöytäkirjanote 16.3.2012) mukaan ei ole 
estettä sille, että kuntayhtymä luovuttaisi omistamansa Leppävaaran ja 
Myyrmäen kampusten kiinteistöt Metropolialle edellyttäen, että Helsinki 
sitoutuu 70 miljoonan euron uudisrakennusinvestointiin ja luovuttaa uu-
disrakennuksen vastikkeetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.   
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Teoreettisena esimerkkinä voidaan todeta, että jos Helsinki luovuttaisi 
yhtiöön omaisuutta yhteensä noin 70 miljoonan euron arvosta ja EVTEK 
-kuntayhtymä vastaavasti noin 14 miljoonan euron arvosta (Leppävaa-
ran ja Myyrmäen kampusten tasearvo), tulisi Helsingin kaupungin omis-
tusosuuden Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:stä kasvaa merkittäväs-
ti eli nykyisestä 42 prosentista noin 80 prosenttiin (luvut on laskettu 
vuoden 2007 osakassopimuksen tietojen perusteella). Kuvattu muutos 
edellyttäisi sitä, että omistusosuuksien kasvattaminen toteutettaisiin yk-
sinomaan yhtiöön tehtävien pääomapanostusten suhteessa ja että Lep-
pävaaran ja Myyrmäen kampusten osalta myös toistaiseksi tuntematon 
käypä arvo olisi sama kuin kiinteistöjen tasearvo. Omistusosuusmuu-
toksista ja niiden toteuttamistavasta (esimerkiksi osakeanti) tulisi myös 
päästä yhteisymmärrykseen yhtiön osakkeenomistajien kesken. 

 
Arvonlisäverotus 

  
Myllypuron kampuksen (ja muidenkin kampusten) uudisrakentamiseen 
liittyy erittäin merkittävänä taloudellisena seikkana myös kysymys ar-
vonlisäverojen vähennysoikeudesta.  
 
Nykylainsäädännön perusteella uudisrakentamiseen liittyvät arvon-
lisäverot näyttäisivät jäävän rakentamisen kustannuksiksi riippumatta 
siitä, mikä edellä mainituista omistamis- ja rakennuttamisvaihtoehdoista 
valittaisiin. Tilastrategiaan liittyvien uudisrakennusten arvioitujen koko-
naiskustannusten osalta tämä tarkoittaisi noin 33,5 miljoonan euron li-
säkustannusta arvonlisäverojen muodossa (laskettu nykyisen 23%:n 
arvonlisäveron mukaan arvioiduista noin 146 miljoonan euron rakenta-
miskustannuksista). Myllypuron kampuksen osuus arvonlisäverokus-
tannuksesta olisi noin 25 miljoonaa euroa. 
 
KPMG Oy Ab:n Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimeksiannosta 
laatiman raportin mukaan ammattikorkeakoululain uudistamiseen liitty-
en on tarkoitus uudistaa ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösoh-
jausta. Muutoksia koskeva valmistelutyö on ilmeisesti tarkoitus toteuttaa 
siten, että eduskunta saa säädökset käsiteltäväkseen vuoden 2013 al-
kupuolella. Säädökset puolestaan tulisivat voimaan vuoden 2014 tai 
2015 alusta. 
 
KPMG Oy Ab:n näkemyksen mukaan uudistuksessa on otettu tavoit-
teeksi se, että ammattikorkeakouluja koskisi jatkossa nykyistä yliopisto-
lakia lopputulokseltaan vastaava kompensaatiomalli. Mallissa opetus- ja 
kulttuuriministeriö kompensoisi ammattikorkeakouluille täysimääräisesti 
koulun nimissä syntyviin varsinaiseen arvonlisäverottomaan ammatti-
korkeakoulutoimintaan liittyviin menoihin sisältyvän arvonlisäveron.  
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Jos uudistuksen yhteydessä ei muuteta arvonlisäverolain 30 §:ää ja rin-
nasteta siinä tilojen vuokraamista ammattikorkeakouluille yliopistoille 
vuokraamiseen, uudistuksen voimaantulon jälkeen alkavat merkittävät 
varsinaiseen ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvät kiinteistöinvestoin-
nit kannattaisi raportin mukaan toteuttaa (arvonlisäveronäkökulmasta) 
Metropolian nimissä ja toimesta. Näin siksi, että tällöin Metropolia mak-
saisi kiinteistöinvestointeihin sisältyvän arvonlisäveron, mutta saisi (läh-
tökohtaisesti) sitä vastaavan suuruisen kompensaation OKM:ltä, eikä 
arvonlisävero jäisi rakentamisen kustannukseksi.  
 
Jos puolestaan arvonlisäverolain 30 §:ää muutetaan siten, että ammat-
tikorkeakouluille vuokraaminen rinnastetaan yliopistolle vuokraamiseen, 
Metropolialle tiloja vuokraavan kiinteistöosakeyhtiön tulisi voida hakeu-
tua arvonlisäverovelvolliseksi ko. tilojen vuokraamisen osalta. Tällöin 
kiinteistöosakeyhtiö voisi vähentää ko. tilojen rakentamiseen liittyvät ar-
vonlisäverot omassa (liike)toiminnassaan, eivätkä arvonlisäverot jäisi 
rakentamisen kustannuksiksi.  
 
Helsingin kaupungin kannalta voidaan pitää oikeudenmukaisena ja pe-
rusteltuna, että yllä mainituista muutosvaihtoehdoista toteutuisi (myös) 
viimeisenä mainittu arvonlisäverolain 30 §:n muutos. Ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen arvonlisäverokohtelun eriarvoisuudelle tässä 
suhteessa ei ole asiallisia perusteita. Kaupungin sekä Metropolia Am-
mattikorkeakoulu Oy:n tulisi pyrkiä omalla toiminnallaan vaikuttamaan 
valmisteilla olevan muutoksen sisältöön ja edistämään muutosten te-
kemistä kyseisessä laajuudessa.  
 

Johtopäätökset   
 

Muistion alussa mainitulla tavalla neljän kampuksen mallia voidaan pi-
tää Helsingin kaupungin edun mukaisena Metropolia Ammattikorkea-
koulu Oy:n tilastrategiana.  
 
Malliin liittyy kuitenkin tiettyjä merkittäviä kysymyksiä kiinteistöjen omis-
tamiseen ja uudisrakennusten rahoittamiseen liittyen.  
 
Helsingin kaupungin kannalta on tärkeää, että kaupungin muita osapuo-
lia selvästi merkittävämpi panostus rakennusten luovutuksessa tulee 
otetuksi huomioon säilyttämällä mahdollisimman suuri vaikutusmahdol-
lisuus Myllypuron kampuksen rahoittamiseen, rahoittamisessa käytettä-
viin kiinteistöihin sekä rakennuttamisen toteuttamismallin valintaan liit-
tyen. Näin kaupungilla voi säilyä paremmat edellytykset päättää ja vai-
kuttaa myös Myllypuron kampuksen kiinteistöjen jatkokäyttöön esimer-
kiksi mahdollisissa merkittävien ja odottamattomien Metropolian toimin-
taan vaikuttavien muutosten tilanteissa. 
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Tästä näkökulmasta katsottuna ja verotukselliset seikat huomioon otta-
en ensisijaisesti suositeltava malli näyttäisi olevan Helsingin kaupungin 
perustaman ja omistaman (ainakin) Myllypuron kampusta rakennutta-
van ja hallinnoivan kiinteistöosakeyhtiön malli, jossa yhtiön pääomitus 
tapahtuisi rahana eikä kiinteistöjä luovuttamalla.  
 
Tähänkin malliin liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä ja ky-
symyksiä (rakentamisen arvonlisäverot, EVTEK -kuntayhtymän kiinteis-
töjen luovutukseen liittyvät ehdot, kiinteistöjen aiemman omistajan, val-
tion, suhtautuminen järjestelyyn, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n 
muiden osakkeenomistajien näkemykset jne.).  
 
Koska Helsingin kaupungin omistuksessa olevien Metropolialle vuokrat-
tujen kiinteistöjen myynnillä on kuitenkin kaikissa esillä olleissa malleis-
sa tarkoitus rahoittaa Myllypuron kampuksen uudisrakennuksia ja koska 
ko. kiinteistöjen kehittämisessä ja myynnissä oletettavasti kestää pit-
kään, tulisi se aloittaa mahdollisimman pian. Tosin siitä huolimatta on 
edellä mainitulla tavalla varauduttava myös muuhun pienimuotoisem-
paan pääomittamiseen kiinteistöosakeyhtiön perustamisen yhteydessä 
ja toiminnan käynnistysvaiheessa. 
 
Helsingin kaupungin edun kannalta ei välttämättä kuitenkaan ole vielä 
tarkoituksenmukaista tehdä lopullisia päätöksiä siitä, miten kiinteistöjen 
myynnistä saatavat tulot käytettäisiin kampuksen rakentamisen rahoit-
tamiseen.  
 
Jos tässä vaiheessa aloitetaan kiinteistöjen kehittäminen ja myyntiin liit-
tyvät toimenpiteet Helsingin kaupungin omana työnä, saadaan Metropo-
lian kampus -asia kuitenkin jo etenemään, mutta toisaalta varataan vie-
lä mahdollisuus tehdä lopulliset päätökset valittavasta toteutusmallista 
vasta siinä vaiheessa, kun päätösten tekemiseen olennaisesti vaikutta-
vat tekijät ovat paremmin ja luotettavammin selvillä. Tosin kiinteistöjen 
kehittämisestä ja myynnistä voi aiheutua jonkinlaisia kustannuksia Hel-
singin kaupungille. 
 
Ennen kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteisiin ryhtymistä tulee 
kuitenkin selvittää valtion kanta kiinteistöjä koskevien suunnitelmien to-
teutumiseen, jotta voidaan varmistua siitä, että valtion aikanaan kau-
pungille korvauksetta luovuttaminen kiinteistöjen myynnistä saatavien 
varojen käyttö Myllypuron kampuksen rakentamisen rahoittamiseen ei 
aiheuta valtionosuutta vastaavan suhteellisen osan palauttamisvelvolli-
suutta. Tässä yhteydessä on otettava huomioon em. kaupungin tekemi-
ne kustannuksiltaan merkittävien korjaus- ja muutostöiden arvo. 
 
Lopuksi voidaan yhteenvetona todeta, että Metropolia Ammattikorkea-
koulu Oy:n tilastrategian toteuttaminen edellyttää joka tapauksessa 
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Helsingin kaupungilta tavalla tai toisella noin 70 miljoonan euron suu-
ruista panostusta, valittavasta toteutusmallista riippumatta. Ilman tila-
strategiassa esitettyjä rakenteellisia muutoksia Metropolian vuokrakus-
tannukset tulevat kohoamaan yhtiön toiminnan kannalta kestämättö-
miksi lähivuosien aikana, erityisesti ottaen huomioon toimintaympäris-
tön muutosten aiheuttamat merkittävät kustannussäästöpaineet.  
 
 
 

 
  
 


