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41 §
Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökor-
vausten tarkistaminen

HEL 2017-013380 T 02 05 00

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa palvelussuhdeasuntojen vuokran ja 
asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistamista koskevan ohjeen 
seuraavasti:

1. Palvelussuhdeasuntojen vuokra 1.1.2019 lukien

Vapaarahoitteisen palvelussuhdeasunnon vuokra tarkistetaan vuosit-
tain 1.1. lukien lokakuun elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutos-
ta vastaavalla määrällä. 

Vuoden 2019 elinkustannusindeksin muutos on 1,5 prosenttia. Vapaa-
rahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokrat tarkistetaan 1,5 prosent-
tia 1.1.2019 lukien.

2. Muutokset käyttökorvauksiin 1.1.2019 lukien

Yhteismittarilla mitattavan sähkön, lämmitetyn ja kylmän autotallin tai 
hallipaikan käyttökorvaukset tarkistetaan verohallituksen päätöksessä 
vahvistettujen luontoisetujen verotusarvojen mukaisesti.

Verohallituksen tekemän päätöksen mukaan käyttökorvaukset muuttu-
vat seuraavasti 1.1.2019 lukien:

- Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan käyttökorvaus alueilla Helsinki 1-
4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 84 euroa ja muun Suomen alueella 
54 euroa kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan käyttökorvaus 
alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 54 euroa ja muun 
Suomen alueella 43 euroa kuukaudessa.

- Korvaus sähköstä, jos asunnossa käytetty sähkö mitataan yhteismit-
tarilla, on 0,83 euroa neliömetriltä kuukaudessa, ja yhteismittarilla mi-
tattavasta maakaasusta 0,41 euroa neliömetriltä kuukaudessa.

3. Tarkistusten täytäntöönpano

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto pyytää toimialoja, virastoja ja liike-
laitoksia laskemaan kiireellisesti uudet vuokrat ja käyttökorvaukset ja 
toimittamaan kirjalliset tarkistusilmoitukset jokaiselle vuokralaiselle erik-
seen viimeistään 31.12.2018. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tu-
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lee huolehtia, että uudet vuokrat ja käyttökorvaukset kaikissa tapauk-
sissa peritään 1.1.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokraa tarkistetaan vuo-
sittain elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Asumiseen liitty-
viä käyttökorvauksia tarkistetaan vuosittain verohallinnon antaman pää-
töksen mukaan, joka koskee verotuksessa noudatettavia luontoisetujen 
laskentaperusteita.
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Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi
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