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§ 294
Lainan myöntäminen Oranssi Asunnot Oy:lle

HEL 2022-003806 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Oranssi Asunnot Oy:lle yhtiön omis-
tamien asuinrakennusten peruskorjauksiin 395 000 euron suuruisen 
lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 04, lainat sosiaalisiin tarkoituksiin, 
seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 25 vuoden kuluessa lainan 
nostamisesta lukien.

Lainan korko: Lainasta maksetaan korkoa, joka ylittää 0,35 %-yksiköllä 
peruskoron, kuitenkin yhteensä vähintään 2 %.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi tontin vuokraoi-
keuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja tai muun 
talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätök-
sen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehto-
ja. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi
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Hakija Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oranssi Asunnot Oy on Oranssi ry:n kokonaan omistama yhtiö, joka on 
perustettu vuonna 1992 hallinnoimaan ja kehittämään Oranssi ry:n 
nuorten asumistoimintaa. Oranssi Asunnot Oy:n toiminta on voittoa 
tuottamatonta ja yleishyödyllistä. Yhtiö peruskorjaa ja kunnostaa van-
hoja, museoviraston suojelemia, rakennuksia kohtuuhintaisiksi nuori-
soasunnoiksi. Asunnot suunnataan pienituloisille alle 25-vuotiaille nuo-
rille ja nuorille perheille, joilla on kiireellinen asunnontarve. Asuminen 
eroaa tavallisesta vuokra-asumisesta selkeimmin siinä, että asukkaat 
osallistuvat aktiivisesti talojen peruskorjaukseen ja kiinteistöjen hoitoon. 
Asumismuodon yhteisöllisyys luo samalla nuorten elämään tukea ja 
turvaa tarjoavan sosiaalisen verkoston. Lisäksi Oranssi Asunnot Oy 
työllistää ja kouluttaa nuoria työelämän valmennuksen, oppisopimus-
koulutuksen ja tuetun palkkauksen keinoin.

Oranssi Asunnot Oy omistaa yhteensä 11 puutaloa Kumpulassa, Hert-
toniemessä, Tapanilassa, Arabiassa ja Pakilassa. Lisäksi yhtiöllä on 
kaksi välivuokrauskohdetta kaupungilta. Vuokrataso vastaa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemaa, julkisyhteisöjen sosi-
aalisen asuntotuotannon tasoa huolimatta siitä, että toimintaan ei ole 
saatu valtion yleishyödylliseen asuntotuotantoon kohdennettua tukea.

Oranssi Asunnot Oy hakee kaupungilta 395 000 euron lainaa viiden 
asuinrakennuksen peruskorjaushankkeisiin. Kumpulassa, osoitteissa 
Bengalinpolku 1 ja 4, sijaitsevien rakennusten lämmitys-, vesi-,        
viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkövarusteet uusitaan ja kunnostetaan nel-
jän rakennuksen savitiilikatot. Yhden rakennuksen katto on jo kunnos-
tettu vuonna 2021 kaupungin myöntämällä lainalla.

Talousarvion kohdalla 9 01 02 04 on sosiaalisiin tarkoituksiin myönnet-
tävää lainamäärärahaa varaumat huomioiden 1,5 miljoonaa euroa. 
Päätösehdotuksen mukainen lainan korko on tällä hetkellä 2 %.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus 
tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää-
detyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta 
vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut 
tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden 
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tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten 
tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna 
voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 395 000 
euron lainan perusteella.

Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset transaktiot eivät anna etua, 
eivätkä näin ollen ole valtiontukea, jos niissä noudatetaan tavanomaisia 
markkinaehtoja (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohta 74). Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoi-
sia, mikäli luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komis-
sion tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovel-
lettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) 
on määritelty. Kaupungin Oranssi Asunnot Oy:n lainalle asettama 2 % 
korko täyttää markkinaehtoisen koron määritelmän. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus
2 Kattokunnostuksen hankesuunnitelma
3 LVI-hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

.


