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Esimerkki Ohje

Hanke [   ] 

Vuokrakohde [   ] 

1. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1 Vuokranantaja  

Nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilöt [   ] 

(jäljempänä ”Vuokranantaja”) 

1.2 Vuokralainen 

Nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilöt [   ] 

(jäljempänä ”Vuokralainen”) 

Vuokranantajaan ja Vuokralaiseen yhdessä viitataan jäljempänä käsitteellä 

”Osapuolet”.  

Lisätään Liikehuoneiston 

vuokrasopimuksen Osapuolten 

organisaatioiden kuvaukset ja nimetään 

yhteyshenkilöiksi, esimerkiksi Osapuolten 

edustajat sopimusasioissa ja teknisissä 

asioissa. 

Vuokranantaja kuvaa yhtiömuotonsa 

Vuokralaiselle. Vuokranantaja voi toimia 

kiinteistöyhtiön tai perustettavan yhtiön 

lukuun, kun on Vuokrakohteen omistaja ja 

urakan tilaaja. 

2. MUUT OSALLISET

Käyttäjä [   ] (jäljempänä ”Käyttäjä”) 

Muita osallisia voidaan täyttää tiedonkulun 

parantamiseksi, esimerkiksi täytetään 

Käyttäjän organisaatio ja yhteyshenkilöt. 

3. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUKSEEN SOVELLETTAVA

LAKI JA MUUT EHDOT

Tähän liikehuoneiston vuokrasopimukseen (jäljempänä ”Vuokrasopimus”) 

sovelletaan Suomen lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasäännökset, 

mukaan lukien laki liikehuoneiston vuokrauksesta 482/1995 muutoksineen 

(jäljempänä ”LHVL”), elleivät Osapuolet nimenomaisesti ole toisin sopineet. 

Pakotelainsäädäntö, kuten muutkin 

Euroopan Neuvoston asetukset ovat 

kaikissa jäsenvaltioissa sellaisenaan 

sovellettavaa oikeutta ja sitovat niin näiden 

maiden viranomaisia kuin yksityisiä 

toimijoitakin. 

4. VUOKRASOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä sopimus tulee voimaan ja sen mukaiset oikeudet ja velvoitteet tulevat 

Osapuolia sitovaksi Osapuolten edustajien allekirjoitettua sopimuksen. 

Tämän sopimuksen allekirjoituksella Vuokranantaja antaa jäljempänä 

määritetyn vuokrakohteen vuokralle Vuokralaiselle ja Vuokralainen ottaa 

vuokrakohteen vuokralle Vuokranantajalta tämän Vuokrasopimuksen 

mukaisin ehdoin, jolloin Vuokrasopimus tulee voimaan. 

5. VUOKRASOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAUSTA

Vuokraamisesta tehty hankintapäätös [   ] 

Vuokraamisen tarkoitus ja tavoitteet [   ]  

Tämä sopimus liittyy kiinteästi Osapuolten vuokrakohteen rakentamisesta 

tai korjaamisesta allekirjoittamaan Vuokramallin hankesopimukseen tai 

Jos osapuolet eivät laadi Hankesopimusta, 

esimerkiksi Vuokrakohteen ollessa valmis 

vuokrattavaksi, niin siitä mainitaan tässä 

kohdassa. 
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myöhemmin allekirjoitettavaan hankesopimukseen (jäljempänä 

”Hankesopimus”). Tämä Vuokrasopimus liitteineen on Hankesopimuksen 

liite. 

Osapuolet pyrkivät allekirjoittamaan Hankesopimuksen ja 

Vuokrasopimuksen samaan aikaan.  

Vuokramallin sopimusten sopimussuhteiden toteuttamisen jakautuminen: 

Käyttövaiheesta eli Vuokrakaudesta (jäljempänä ”Vuokrakausi”) sovitaan 

Vuokrasopimuksessa. Toteutusvaiheesta eli suunnitteluvaiheen sekä 

rakentamisvaiheen kokonaisuudesta (jäljempänä ”Toteutusvaihe”, 

”Suunnitteluvaihe” ja ”Rakentamisvaihe”) sovitaan Hankesopimuksessa. 

Vuokrasopimus on voimassa ehdollisena Hankesopimuksessa sovittujen 

hallinnanluovutukseen liittyvien ehtojen täyttymiseen saakka, koska 

Vuokrahankkeen toteutus vaatii esimerkiksi erilaisia viranomaislupia. 

Vuokrasopimuksessa on sovittu menettelytavat ja ehdot Vuokrasopimuksen 

ehtojen lisäyksille ja muutoksille hallinnanluovutuksen jälkeen 

Hankesopimus lakkaa olemasta voimassa Vuokrakauden alkaessa, 

kuitenkin vasta sen jälkeen, kun Hankesopimuksen liitteissä asetettujen 

laatutavoitteiden täyttävien tilojen (jäljempänä ”Vuokrakohde”) 

hallinnanluovutus Vuokralaiselle on tehty Hankesopimuksen kohdan 14 

mukaisesti ja Hankesopimuksessa sovitut Osapuolten velvollisuudet ja 

oikeudet ovat toteutuneet. 

Vuokrasopimuksen taustalla on Hankesopimus, jonka mukaan 

Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteen suunnittelemisesta ja rakentamisesta 

Hankesopimuksessa ja sen liitteissä sovitun mukaisesti sekä tässä 

sopimuksessa ja sen liitteissä sovitun mukaisesti siten, että Vuokranantaja 

voi luovuttaa Vuokrakohteen Vuokralaiselle Vuokramallin sopimusten, 

niiden liiteasiakirjojen ja hyvän rakennustavan mukaisesti toteutettuna. 

Vuokrakohteen tulee täyttää Toteutusvaiheessa voimassa olevien 

suunnittelua ja rakentamista ohjaavien Suomen lakien, asetusten ja 

direktiivien asettamat vaatimukset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 

Vuokralainen on hyväksynyt Hankesopimuksen ja Vuokrasopimuksen 

liitteenä olevat suunnitelmat ja liiteasiakirjoissa kuvatun laatutason ja vastaa 

siitä, että ne soveltuvat Vuokralaisen käyttötarkoituksen mukaiselle 

toiminnalle. 

Vuokrasopimuksen (tai sen sisällön hyvin 
pitkälti määrittelevän esisopimuksen) 
allekirjoittaminen samanaikaisesti 
Hankesopimuksen kanssa on 
ratkaisevassa roolissa Hankesopimuksen 
sitovuuden määrittelemiseksi (ts. ilman 
sitovaa Vuokrasopimusta on vaikeaa 
allekirjoittaa sitovaa Hankesopimusta). 
Muutenkin neuvotteludynamiikka muuttuu, 
jos sopimukset allekirjoitetaan eri aikaan 
eli Vuokramallin sopimukset on 
suositeltavaa viimeistellä ja allekirjoittaa 
samanaikaisesti. 

Vaihtoehtoisesti harkittava 

tapauskohtaisesti se ajankohta, jolloin, 

Hankesopimus päättyy Vuokrasopimuksen 

voimaantulon jälkeen. 

6. VUOKRAKOHDE

6.1 Vuokrakohteen kuvaus 

Käyttäjä [   ] 

Vuokrakausi [   ] 

Vuokrakohteen nimi: [   ] 

Osoite: [   ] 

Kiinteistötunnus: [   ] 

Koko kiinteistö tai osa kiinteistöstä [   ] 

Yhteiset alueet: Esimerkiksi maa-alueet, ja oikeudet käyttää maa-alueita, 

pysäköintialueet, pihat, saunaosastot, tekniset tilat, Vuokralaisen muiden 

Monikäyttäjäkohteissa voidaan varsinaisen 

vuokrattavan tilan lisäksi kirjata tähän 

kohtaan oikeus yhteisten tilojen käyttöön 

sekä vuokra näiden tilojen osalta. 
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vuokralaisten kanssa yhteiskäytössä olevat tilat, kuten sosiaalitilat, 

pyörävarastot, saunatilat [   ] 

Vuokralaisen käyttöoikeus yhteisiin alueisiin määräytyy ensisijaisesti 

liitteisiin kirjatun ja toissijaisesti LHVL:n mukaisesti. Liitteisiin kirjataan 

erikseen, jos jokin alue tai tila on vain jonkin vuokralaisena olevan tahon tai 

useamman tahon käytössä.  

Vuokrattavien tilojen pinta-ala on (noin) [   ] m2. 

Vuokrakohteen pysäköintivelvoitteista sopiminen [   ] 

Asemakaavaan merkitty pysäköintialueeksi määritellyn LPA-alueen 

rakentaminen ja sen ylläpidosta vastaaminen. Autopaikkojen ja invalidi-

paikkojen määrä [   ] 

Pihan rajautuminen [   ] 

Vuokralaiselle vuokrattujen tilojen sijainti, laajuus, laatu ja varustustaso 

sekä yhteiskäyttö on määritelty Vuokrasopimuksen liitteinä olevissa 

pohjapiirustuksissa, täydentävissä piirustuksissa, 

rakennustapaselostuksissa ja hankintarajausta koskevissa määrityksissä 

6.2 Pinta-alaperusteinen vuokra 

Mikäli vuokra on sidottu pinta-alaan, vuokrattujen tilojen pinta-ala 

tarkistetaan mittaamalla arkkitehdin työpiirustuksista ennen tilojen hallinnan 

luovutusta. Mikäli tilojen SFS-standardin (5139) mukaan laskettu pinta-ala 

on Vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen muuttunut, korjataan pinta-

alan määrä Vuokrasopimukseen. 

TAI 

Vuokrakohteen mahdollisesti tarkistettu pinta-ala ei välttämättä vastaa yllä 

mainittua pinta-alaa, eikä vuokran määrä ole pinta-alaperusteinen. 

Tarkistusmittauksilla ei ole vaikutusta vuokran määrään.  

Osapuolet sopivat onko 

tarkistusmittauksella merkitystä pinta-alan 

määräytymiseen. 

6.3 Vuokrakohteen käyttötarkoitukset 

Asemakaavassa (pvm), poikkeusluvassa (pvm) tai rakennusluvassa (pvm) 

määritetty käyttötarkoitus on [   ] 

Vuokralainen käyttää Vuokrakohdetta seuraavaan pääkäyttötarkoitukseen 

tai käyttötarkoituksiin [   ] 

Vuokralaisella on oikeus käyttää Vuokrakohdetta ainoastaan edellä 

sovittuun pääkäyttötarkoitukseen tai käyttötarkoituksiin, ellei 

Vuokranantajan kanssa etukäteen kirjallisesti muuta sovita. Muun kuin 

Vuokrasopimuksessa sovitun käyttötarkoituksen mukaisen käytön 

kustannukset ylläpidon ja korjausten kannalta on sovittava Osapuolten 

kesken kirjallisesti.  

Vuokranantaja vastaa siitä, että Hankesopimuksen mukaisesti rakennettu 

Vuokrakohde soveltuu Vuokralaisen pääkäyttötarkoitukseen ja 

käyttötarkoituksiin sekä vastaa siitä, että Vuokrakohdetta saadaan käyttää 

Monikäyttäjäkohteissa vuokrasopimuksiin 

voidaan kirjata kohteen muiden 

vuokralaisten tilojen käyttöä koskevia 

seikkoja, esimerkiksi yhteisessä käytössä 

olevat alueet ja aukioloajat. 

Esimerkki muusta sopimisesta: 

Vuokralaisella on oikeus käyttää tiloja 

muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen 

esimerkiksi myös iltaisin ja viikonloppuisin 

tavanomaiseen asukaskäyttöön ilman 

erillistä korvausta ja ilman Vuokranantajan 

erillistä kirjallista suostumusta. 

Esimerkki: Vuokralaisen vastuulla on 

tarkistaa, että Vuokrakohde soveltuu 

käyttöön (esimerkiksi koulutoimintaan 

liittyvät määräykset vessojen 

lukumäärästä). Vuokranantaja vastaa siitä, 

että sopimukseen kirjattu Vuokrakohteen 

käyttö on asemakaavan tai muun 

viranomaismääräyksen mukaista 
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asemakaavan, rakennusluvan tai poikkeusluvan sallimaan käyttöön. 

Vuokranantaja vastaa myös siitä, että Vuokrakohde täyttää viranomaisten 

Vuokrakohteelle asettamat ohjeet ja määräykset. Viranomaisten asettamat 

ohjeet ja määräykset määräytyvät rakennuslupahakemuksen jättämishetken 

mukaan. 

Vuokralainen hankkii ja pitää voimassa kustannuksellaan Vuokrakohteessa 

harjoittamansa toiminnan edellyttämät viranomaisluvat ja noudattaa niiden 

ehtoja. 

(esimerkiksi koulutoiminnan 

harjoittaminen). 

7. VUOKRAKAUDEN KESTO

A) MÄÄRÄAIKAINEN VUOKRASOPIMUS

Vuokrakausi alkaa Vuokranantajan luovuttaessa Vuokrakohteen 

Hallintaoikeuden Hankesopimuksessa sovitun mukaisesti Vuokralaiselle. 

A.1) Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika on [   ] kuukautta ja [   ]

vuotta Vuokrakauden alkamisesta lukien.

A. 2) Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika on [   ] kuukautta ja [

] vuotta Vuokrakauden alkamisesta lukien. Tämän jälkeen Vuokrasopimus

jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tämän Vuokrasopimuksen mukaisin

ehdoin (  ) kuukauden irtisanomisajalla.

TAI 

Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokralaisella on oikeus tehdä [   ] 

kuukauden ja [   ] vuoden mittainen jatkovuokrasopimus Vuokrakohteesta 

tämän Vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin 

TAI 

Osapuolet voivat sopia tehtäväksi, edellyttäen, että Vuokralainen on 

täyttänyt kaikki tämän Vuokrasopimuksen velvoitteensa, Vuokrakohteesta 

ensimmäisen Vuokrakauden jälkeen [   ] kertaa, määräaikaisen [   ] vuoden 

jatkovuokrasopimuksen tämän Vuokrasopimuksen mukaisilla ehdoilla ja 

vuokralla TAI sopimalla Vuokrasopimukseen uudet ehdot. 

Vuokralaisen on ilmoitettava Vuokranantajalle kiinnostuksestaan 

jatkovuokrasopimuksen tekemiseen kirjallisesti [   ] kuukautta ennen 

jokaisen Vuokrakauden päättymistä. Mikäli Vuokralainen ei ilmoita tämän 

oikeutensa käyttämisestä Osapuolten sopimalla tavalla ja ajassa, menettää 

Vuokralainen oikeutensa jatkovuokrasopimukseen. 

A.3) Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokra-aika on voimassa [   ]

kuukautta ja [   ] vuotta Vuokrakauden alkamisesta lukien. Vuokralaisella on

etuoikeus kohteen uudelleenvuokraamisesta, tällöin Osapuolet sopivat

Vuokrasopimuksen uusimisesta [   ] vuodeksi.

Vuokralaisen on ilmoitettava tämän etuoikeutensa käyttämisestä 

Vuokranantajalle kirjallisesti [   ] kuukautta ennen jokaisen Vuokrakauden 

päättymistä. Mikäli Vuokralainen ei ilmoita oikeutensa käyttämisestä 

sovitulla tavalla ja ajassa, menettää Vuokralainen oikeutensa 

jatkovuokrasopimukseen.  

Kaikissa vaihtoehdoissa A2- A3 Vuokralaisen ilmoitus sitoo Vuokralaista 

kirjallisen ilmoituksen antamisen jälkeen. 

Mikäli Vuokrakohde sen mahdollistaa, 
Osapuolet voivat sopia Vuokralaisen 
oikeudesta vähentää tai lisätä käytössään 
olevaa vuokratilaa Vuokrakauden aikana 

Huomioitava vuokralaisen irtisanomissuoja 
toistaiseksi voimassa olevassa 
vuokrasuhteessa LHVL 43 § ja 44 §. 
LHVL 42 §:n mukaan irtisanomisajat ovat 
1kk vuokralaisen irtisanoessa 
vuokrasopimuksen ja 3kk vuokranantajan 
irtisanoessa vuokrasopimuksen, elleivät 
Osapuolet toisin sovi. 

Ohjekortissa on lisätietoa Osapuolten 
välille mahdollisesti sovittavasta 
Vuokralaisen Vuokrakohteen etuosto-
oikeudesta ja lunastusmenettelystä. 
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Mahdollisella toistaiseksi voimassa olevalla jatkovuokrasopimuskaudella 

Osapuolten irtisanomisaika on kuten kohdassa B) Toistaiseksi voimassa 

oleva vuokrasopimus. 

B) TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VUOKRASOPIMUS

Vuokrakausi alkaa Vuokranantajan luovuttaessa Vuokrakohteen 

Hallintaoikeuden Hankesopimuksessa sovitun mukaisesti Vuokralaiselle. 

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen mukainen 

irtisanomisaika sekä Vuokralaisella että Vuokranantajalla on [   ] kuukautta. 

Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, 

jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanominen on tehtävä 

kirjallisesti. 

Vuokralaisen ja Vuokranantajan ensimmäinen mahdollinen irtisanomisen 

ajankohta on [   ] vuotta hallinnanluovutuksesta. 

Vuokralainen on ottanut huomioon Vuokrasopimusta tehtäessä, että 

Vuokranantaja voi LHVL:n mukaisin perustein irtisanoa toistaiseksi 

voimassa olevan vuokrasopimuksen (esimerkkeinä mm. 

kiinteistökehityshanke, kiinteistön ilmeen muutos, kiinteistön 

liiketoimintasuunnitelman muutos jne.) ilman erillistä 

vahingonkorvausvelvollisuutta vuokralaista kohtaan (ns. goodwill-korvaus). 

Goodwill-korvauksesta voi LHVL:n 
mukaan myös sopia toisin niin, että 
irtisanomisesta maksetaan goodwill-
korvaus. 

8. HALLINTAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN JA VUOKRAKAUDEN

ALKAMINEN

Vuokrakausi alkaa siitä päivästä, kun Hankesopimuksen kohdan 14 

”Vuokrakohteen hallintaoikeuden luovutus” mukaisesti Vuokralaiselle on 

luovutettu hallintaoikeus Vuokrakohteeseen Vuokrakohteen tilojen 

käyttöönottoa varten Vuokralaisen hyväksymänä.  

Hankesopimuksessa on sovittu Hallintaoikeuden luovutuksen 

todentamisesta Osapuolten allekirjoittamassa 

hallinnanluovutuspöytäkirjassa. 

Kuten Hankesopimuksen kohdassa 14 on sovittu, 

rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmus tai osittainen 

loppukatselmus, joissa Vuokrakohteen käyttöönotto hyväksytään voivat 

tapahtua hallinnanluovutuksen jälkeen. 

Vuokralainen vastaa toimintansa 
vaatimista viranomaisluvista ja toimittaa 
Vuokranantajalle tiedon voimassa olevista 
tilankäyttöön vaikuttavista luvista ennen 
Vuokrakauden alkua sekä Vuokrakauden 
aikana mahdollisesti tapahtuvista 
muutoksista. 

9. VUOKRAKOHTEEN VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN

A) JAETTU VUOKRA

Pääomavuokra: 

Vuokrakohteesta perittävä pääomavuokra on [   ] euroa / kk TAI [   ] 

euroa/m2/kk, joka perustuu joko tulevan Vuokrakohteen tilojen 

pinta-alan määrään tai suunnitelmiin Vuokrakohteeseen tulevista 

tiloista. 

Vuokranmaksukausi on 1 kk, ellei muuta sovita. 



LA
USUNTOVERSIO

RTS 22:13 OHJEKORTTIEHDOTUS - 8 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2022 

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokrakohteen hallinnanluovutuksesta 

[   ]. 

Ylläpitovuokra: 

Pääomavuokran lisäksi Vuokralainen sitoutuu maksamaan ylläpitovuokraa, 

jolla katetaan Vuokranantajalle Vuokrakohteen ylläpidosta johtuvat kulut. 

Ylläpitovuokra peritään muun vuokranmaksun yhteydessä 

vuokranmaksukausittain. 

Vuokrakohteesta perittävä ylläpitovuokra on Vuokrakauden alkaessa [   ] 

euroa/m2/kk, joka on Osapuolten hyväksymä arvio Vuokrasopimuksen 

allekirjoitushetkellä.  

Tasattavan ylläpitovuokran kiinteä alkukausi on [   ]. Ylläpitovuokra tasataan 

tämän sopimuksen kohdan 10 ”Ylläpitovuokran määrittely ja tasaus” 

mukaisesti. 

TAI 

Vuokrakohteesta perittävä Vuokralaisen maksettavaksi kuuluva kiinteä 

ylläpitovuokra Vuokrakauden alussa on [   ] euroa/kk 

Vuokrakohteesta perittävä kiinteä ylläpitovuokra on sidottu [   ] 

Erilliskorvausten periminen Vuokralaiselta: [   ] 

Vuokranantaja laskuttaa Vuokralaiselta ___ esimerkiksi veden ja energian 

kulutusta vastaavan määrän kustannukset kuukausittain. 

B) PÄÄOMAVUOKRA

Vuokrakohteesta perittävä pääomavuokra on [   ] euroa / kk.  

Vuokranmaksukausi on 1 kk, ellei muuta sovita. 

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokrakohteen hallinnanluovutuksesta. 

Vuokralainen vastaa Vuokrakohteen ylläpidosta. Ylläpidon tason 

määrittelystä ja tason seurannasta sovitaan Vuokrasopimuksen kohdassa 

15 ”Vuokrakohteen kunnossapito, peruskorjaukset ja perusparannukset”.  

C) KOKONAISVUOKRA SISÄLTÄEN PÄÄOMA- JA

YLLÄPITOKUSTANNUKSET

Vuokra on [   ] euroa kuukaudessa. 

Vuokranmaksukausi on 1 kk, ellei muuta sovita. 

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa Vuokrakohteen hallinnanluovutuksesta. 

Erilliskorvausten periminen Vuokralaiselta: Vuokranantaja laskuttaa 

Vuokralaiselta [   ] 

Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteen ylläpidon järjestämisestä ja ylläpidon 

kustannuksista tämän Vuokrasopimuksen liitteenä olevan 

vastuunjakotaulukon mukaisesti. 

Tarvittaessa kuvataan 

yksityiskohtaisemmin ylläpitovuokran 

määräytymisperiaatteet (ylläpitovuokraan 

sisältyvät erät nimenomaisina tai 

tietyntyyppisen kuluerän kuvauksena) 

Vuokrasopimuksessa tai erillisessä 

liitteessä, kuten vastuunjakotaulukossa. 

Monikäyttäjäkohteissa on syytä tehdä 
Vuokrasopimuksen liitteeksi erillinen 
ylläpitovuokraa ja erilliskorvauksia koskeva 
liite, jossa määritetään jakoperusteet sekä 
mittausperiaatteet tiloittain. 

Kiinteä ylläpitovuokra voidaan sitoa, 
esimerkiksi kiinteistön ylläpidon 
kustannusindeksiin. 

Osapuolet voivat sopia myös verojen ja 

vakuutusmaksujen läpilaskutuksesta eli 

kustannuksen lisäämisestä vuokralaiselta 

perittävään vuokran määrään. 
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10. YLLÄPITOVUOKRAN MÄÄRITTELY JA TASAUS

Ylläpitovuokrassa veloitetaan kirjanpitoasetuksen 4 §:n 1 momentin 

kiinteistökaavan hoitokuluissa luetellut menoerät. Ylläpitovuokrana 

velotettavien kulujen määrä perustuu Vuokrakohteen kuluista kuluvalle 

vuodelle laadittuun talousarvioon, jota Osapuolten laatima 

vastuunjakotaulukko tarkentaa. 

Vuokralaisella on oikeus tutustua Vuokranantajan ylläpitokustannuksien 

toteumaan ja budjettiin sekä muuhun kirjanpitoon ja/tai saada muu 

luotettava selvitys ylläpitovuokraan sisällytetyistä hoitokustannuksista, 

niiden määrästä ja perusteista. 

Vuokranantaja sitoutuu kilpailuttamaan __ vuoden välein 

vastuunjakotaulukossa kilpailutettavaksi merkityt kiinteistöpalvelut 

markkinaehtoisesti ja käyttämään palveluntuottajina ammattimaisia 

kiinteistöalan toimijoita. 

Vuokralaisen erikseen pyytäessä Vuokranantajan tilintarkastaja antaa 

tilinpäätöksen yhteydessä lausunnon kirjanpidon oikeellisuudesta ja 

luotettavuudesta sekä perittyjen ylläpitovuokrien määrästä verrattuna 

kirjanpidossa toteutuneisiin ylläpitokustannuksiin.  

Kalenterivuoden ylläpitovuokra määritellään vuosittain kuuden kuukauden 

kuluessa Vuokranantajan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja se perustuu 

edeltävän tilikauden toteutuneille hoitokustannuksille ja ensimmäisenä 

vuonna vastaavien kiinteistöjen pohjalta tehtyyn budjettiin.  

Vuokranantajan tulee tarkistaa Vuokralaiselta edellisellä tilikaudella 

veloitetun ylläpitovuokran oikeellisuus vertaamalla sitä saman tilikauden 

toteutuneisiin hoitokustannuksiin. Tarkistus tulee suorittaa kuuden 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli veloitettu 

ylläpitovuokra poikkeaa toteutuneista hoitokustannuksista, erotus korvataan 

Vuokralaiselle tai veloitetaan Vuokralaiselta 30 päivän kuluessa siitä, kun 

tilintarkastaja on hyväksynyt Vuokranantajan tilinpäätöksen.  

10.1. Vuokranantajan vastuu palveluntarjoajistaan 

Vuokranantaja vastaa siitä, että hänen ylläpito- tai korjausvastuullaan 

olevien Vuokrakohteeseen liittyvien palveluntarjoajien sopimuksissa ja 

alihankintasopimuksissa huomioidaan lainsäädännön vaatimukset ja 

”sosiaalisen vastuun eri osatekijät”.  

Vuokranantaja huomioi lainsäädännön muut erityiset vaatimukset, 

esimerkiksi rikosrekisteriotteen osalta koulussa toimivalta henkilökunnalta, 

jos Vuokrakohteen aula- tai siivouspalveluita hankitaan Vuokranantajalta. 

Ylläpitovuokran sisältö määritellään 
tarkemmin tämän Vuokrasopimuksen 
liitteenä olevassa vastuunjakotaulukossa. 

Jos Vuokrakohteessa Vuokralaisen 

käytössä on käyttäjäpalveluita, kirjataan 

liitteenä olevaan vastuurajataulukkoon 

ovatko esimerkiksi aulapalvelujen ja 

vartioinnin kustannukset Vuokralaisen vai 

Vuokranantajan kustannuksella. Julkisissa 

hankkeissa tai yhden vuokralaisen 

sopimuksissa on harvoin 

käyttäjäpalveluita. 

Markkinaehtoisuutta koskeva ehto voi 

sisältää Vuokranantajalle velvoitteen 

huolehtia ylläpidon hinnoittelun 

kilpailukykyisyydestä. 

Kohtaa 10.1. on täydennettävä 

hankekohtaisesti ja määriteltävä 

tarkemmin niin, että Vuokranantajalle on 

selvää, mihin kriteeristöihin hän on 

sitoutunut. 

11. VUOKRANMAKSUVELVOLLISUUS JA VUOKRANMAKSUN

ERÄPÄIVÄ

Vuokralaisella on Vuokrasopimuksen mukainen vuokranmaksuvelvollisuus 

Vuokranantajalle. 

Kaikissa tässä sopimuksessa mainituissa vuokranmaksun vaihtoehdoissa: 

Vuokralainen maksaa vuokran 

vuokranantajan kirjallisesti vuokralaiselle 

ilmoittamien ajantasaisten 

laskutustietojensa, taikka vuokranantajan 

sähköisesti tai postitse lähettämän laskun 

mukaisesti. Vuokranantaja on velvollinen 

ilmoittamaan vuokralaiselle 
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Kullekin kuukaudelle kohdistuvan vuokran eräpäivä on kunkin kuukauden 

[   ] arkipäivä, elleivät Osapuolet erikseen Vuokrasopimuksessa sovi 

poikkeavasta maksupäivästä. 

Vuokranantajan oikeus periä viivästyskorkoa määräytyy kulloinkin voimassa 

olevan korkolain mukaan, ellei sopimuksenmukaista laskua makseta 

viimeistään eräpäivänä. 

laskutustiedoissaan ja mahdollisissa 

muissa vuokran maksamiseksi 

tarvittavissa tiedoissaan tapahtuvista 

muutoksista ilman aiheetonta viivästystä. 

12. VUOKRAKOHTEEN ARVONLISÄVEROLLISUUS

A) VUOKRALAISEN TOIMINTA ON KOKONAAN

ARVONLISÄVEROLLISTA

Vuokranantaja on hakeutunut vuokrauskohteen osalta kiinteistön 

käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi arvonlisäverolain 

(88/1993) 30 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Vuokran kokonaismäärään lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa 

olevan arvonlisäveroprosentin mukaan laskettuna, elleivät Osapuolet ole 

toisin sopineet.  

Vuokralainen sitoutuu pitämään Vuokrakohteen 

arvonlisäverovähennykseen oikeuttavassa käytössä. 

Jos Vuokranantaja joutuu Vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien 

vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä tai 

vastaavasti ei ole Vuokralaisesta johtuvasta syystä voinut tehdä 

arvonlisäverolain mukaisia vähennyksiä, on Vuokralainen velvollinen 

korvaamaan Vuokranantajalle siitä aiheutuneen vahingon, jonka suuruus 

määräytyy Verohallinnolle palautettavaksi tulevan veron ja muiden 

Vuokranantajalle aiheutuvien lisäkustannusten mukaan.  

B) VUOKRALAISEN TOIMINTA ON OSITTAIN

ARVONLISÄVEROLLISTA

Vuokrakohteen vuokraustoiminnasta ei ole hakeuduttu 

arvonlisäverovelvolliseksi eikä vuokraan lisätä arvonlisäveroa.  

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti Vuokranantajalle ilman 

aiheetonta viivytystä, mikäli Vuokrakohteen käyttö muuttuu kokonaan tai 

osittain arvonlisäverolliseksi.  

Mikäli arvonlisäverosäädökset koskien Vuokralaisen liiketoimintaa 

muuttuvat tai Vuokralaisen liiketoiminta tulee osittain tai kokonaan 

arvonlisäveron alaiseksi ja Vuokranantaja tämän seurauksena hakeutuu 

Vuokrakohteen käyttöoikeuden luovuttamisesta vastaavasti osittain tai 

kokonaan arvonlisäverovelvolliseksi, lisätään vuokrien ja tämän 

Vuokrasopimuksen mukaisten korvausten määrään vastaavasti osittain tai 

kokonaan hakeutumishetkestä lukien kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisäveron määrä. 

Siltä osin kuin Vuokranantaja voi vähentää rakentamis- ja muihin 

kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron, Osapuolet sopivat verottoman 

vuokran tarkistamisesta alaspäin vastaavalla määrällä. 

Monikäyttäjäympäristössä toimiville 

arvonlisäverollisille ja arvonlisäverottomille 

käyttäjille suositellaan laadittavaksi erilliset 

liikehuoneiston vuokrasopimukset. 

Arvonlisäverolaki 27 § ja 30 § soveltuvat 

tämän kohdan ehtoihin. 

Esimerkkejä arvonlisäveron 
määräytymisestä: 

Vuokralaisen tiloissa sekä 
arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta 
toimintaa → koko tilasta voi pyytää 
arvonlisäverollista vuokraa 

Vuokralaisen toiminta arvonlisäverollista ja 
alivuokralaisen toiminta sekä 
arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta 
→ koko tilasta voi veloittaa
arvonlisäverollista vuokraa, kun
Vuokralainen hakeutunut
arvonlisäverovelvolliseksi.

Vuokralaisen toiminta arvonlisäverollista ja 
alivuokralaisen toiminta arvonlisäverotonta 
→ alivuokrasopimuksella vuokratusta tilan
osuudesta vuokra on arvonlisäveroton.

Ilmoittamisvastuu koskee esimerkiksi 
tilanteita, jossa vuokralainen ali- tai 
edelleen vuokraisi Vuokrakohteen 
kokonaan tai osittain sellaiselle ali- tai 
edelleen vuokralaiselle, joka käyttäisi 
Vuokrakohdetta arvonlisäveron 
vähennykseen ja palautukseen 
oikeuttamattomaan tarkoitukseen. 
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13. VUOKRAKOHTEEN VUOKRAN TARKISTUS

Pääomavuokra: 

Pääomavuokran määrä sidotaan [   ] indeksiin siten, että perusvuokrana on 

edellä kohdassa 9 ”Vuokrakohteen vuokran määräytyminen” mainittu 

pääomavuokra ja perusindeksinä  

A) Vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohdan

TAI 

B) Vuokrakauden alkamisajankohdan [   ] [   ] indeksi.

Ylläpitovuokra: 

Ylläpitovuokra sidotaan [   ] indeksiin. 

Vuokra tarkistetaan ensimmäisen kerran [   ] (1.1.20xx) ja tämän jälkeen 

aina vuoden kuluttua edellisestä tarkistusajankohdasta. 

Kunkin vuoden vuokra tarkistetaan vuosittain etukäteen vertaamalla 

tarkistusajankohtaa edeltävää, viimeisintä saatavilla olevaa 

kalenterikuukauden [   ] indeksiä perusindeksiin TAI edellisen tarkastuksen 

indeksilukemaan, jolloin perusindeksinä on edellisen indeksoinnin 

indeksilukema. Vuokra korotetaan samassa suhteessa kuin tarkistusindeksi 

on suurempi kuin perusindeksi. Vuokraa ei kuitenkaan alenneta, mikäli 

tarkistusindeksi on pienempi kuin perusindeksi. 

Vuokralainen maksaa tarkistettua vuokraa Vuokrasopimuksen mukaisesta 

tarkistusajankohdasta alkaen. Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan 

vuokrantarkistuksesta kirjallisesti Vuokralaiselle ennen muutosten 

voimaantuloa TAI Vuokranantajalla on oikeus Vuokrasopimuksen 

mukaiseen vuokrantarkistukseen, vaikka Vuokranantaja ei lähettäisi 

ilmoitusta vuokrantarkistuksesta. 

Mikäli [   ] indeksin laskeminen lopetetaan, sovelletaan lakkauttamispäivästä 

lukien lähinnä vastaavaa muutosta kuvaavaa indeksiä. Mikäli indeksiehdon 

käyttö kielletään lainmuutoksella, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan ja 

sopimaan uudesta vuokrantarkistusperusteesta, joka mahdollisimman 

tarkasti vastaa alkuperäisellä indeksillä kaupallisesti haettua 

tarkistusmekanismia. 

14. VUOKRAKOHTEEN KUNTO VUOKRAKAUDELLA

14.1 Vuokranantajan velvollisuudet 

Vuokranantaja on velvollinen huolehtimaan Vuokrakohteesta siten, että sen 

tilat ovat turvalliset ja terveelliset. Vuokrakohteen tulee olla jatkuvasti 

hyvässä, käyttötarkoituksiinsa soveltuvassa ja sellaisessa teknisessä 

kunnossa, että se täyttää kulloinkin voimassa olevat viranomaismääräykset 

– ja ohjeistukset, soveltuvan lainsäädännön sekä muut Vuokrakohdetta

koskevat säädökset ja luvat.

Vuokrakauden aikana Vuokranantaja on velvollinen tuottamaan 

Vuokrakohteessa Vuokrasopimuksen liitteenä olevan ylläpidon 

vastuurajataulukon mukaiset palvelut niiden edellyttämällä ammattitaidolla 

ja hyvää kiinteistönhoitotapaa noudattaen.  

Pääomavuokran määrän voi sitoa 

esimerkiksi tilastokeskuksen julkaisemaan 

elinkustannusindeksiin (1951:10=100) TAI 

ylläpitovuokran kiinteistön ylläpidon 

kustannusindeksiin. 

Pääoma- ja ylläpitovuokraa sidottaessa 

mainittava, että perusindeksilukuna 

käytetään viimeisintä tiedossa olevaa 

pistelukua. Pisteluku on ______. 

Mikäli Vuokrakohteen käytön 

häiriintyminen tai sulkeminen on seurausta 

Vuokranantajan vastuulle kuuluvasta 

viasta, puutteesta taikka suunnittelu- tai 

rakennusvirheestä sovelletaan LLHV 21 § 

ja 50 §. 

LLHV 54 §: Vuokrasopimuksen 

lakkaaminen, jos huoneisto tuhoutuu tai 

viranomainen kieltää sen käyttämisen 

vuokrasopimuksen mukaiseen 

tarkoitukseen. 
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14.2 Vuokralaisen velvollisuudet 

Vuokralaisella on velvollisuus käyttää Vuokrakohteen tiloja Vuokranantajan 

antamien ohjeiden mukaisesti normaalia huolellisuutta noudattaen.  

Vuokralainen on vastuussa Vuokrakohteessa harjoitettavasta toiminnasta. 

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan Vuokrakohteen kiinteistön 

tavanomaisia järjestyssäännöissä olevia määräyksiä.  

Vuokralainen ei Vuokrakauden päätyttyä vastaa Vuokrakohteen 

tavanomaisen kulumisen johdosta tehtävistä korjaus- ym. kustannuksista.  

Vuokralaisella ei ole oikeutta korvaukseen vastuulleen kuuluvien 

ylläpitotoimien suorittamisesta tai niiden aiheuttamasta haitasta. 

14.3 Viat, puutteet taikka suunnittelu- tai rakennusvirheet Vuokrakohteessa 

Jos Vuokralainen havaitsee hyväksytyn hallinnanluovutuksen jälkeen 

Vuokrakaudella Vuokrakohteessa vikoja, puutteita taikka suunnittelu- tai 

rakennusvirheitä, jotka vaikuttavat haitallisesti käytettävyyteen ja/tai 

toiminnallisuuteen ja/tai ovat riski käytettävyydelle tai toiminallisuudelle on 

Vuokranantajalla velvollisuus korjata tällainen vika, puute tai virhe 

viipymättä  

TAI  

Osapuolten sopimassa ajassa omalla kustannuksellaan. 

Vuokralaisen tulee ilmoittaa tällaisesta viasta, puutteesta taikka suunnittelu- 

tai rakennusvirheestä kirjallisesti Vuokranantajalle kohtuullisessa ajassa 

virheen havaitsemisesta.  

Jos Vuokralainen ei ilmoita viasta, puutteesta tai virheestä kyseisessä 

kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi tullut 

havaita, menettää Vuokralainen oikeuden vedota vikaan, puutteeseen tai 

virheeseen  

TAI 

Vuokralainen vastaa korjausten viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista 

lisäkustannuksista. 

Vuokranantaja ei kuitenkaan vastaa Vuokrakohteessa olevista vioista tai 

puutteista siltä osin, kuin Vuokranantaja osoittaa, että ne ovat aiheutuneet 

siitä, että Vuokralainen on käyttänyt Vuokrakohdetta muuhun kuin tässä 

sopimuksessa kuvattuihin Vuokrakohteen käyttötarkoituksiin ja vika tai 

puute on aiheutunut yksinomaan kyseisestä Vuokrakohteen poikkeavasta 

käytöstä.  

Vuokralaisella on kaikissa tilanteissa oikeus ja velvollisuus ryhtyä 

toimenpiteisiin Vuokrakohdetta koskevan välittömän vahingon estämiseksi 

tai rajoittamiseksi. 

14.4 Sisäilmaolosuhteet 

Vuokrakauden ylläpidossa on Osapuolten kiinnitettävä erityistä huomiota 

Vuokrakohteen tilojen terveellisyyteen ja sisäilman moitteettomaan laatuun. 

Yhtenä osana sisäilman laadun varmistamista Osapuolten tulee noudattaa 

Vuokrakohteessa Osapuolten yhteisesti laatimia ohjeita ja menettelytapoja 

Vuokralaisen on käytettävä ja hoidettava 

Vuokrakohdetta huolellisesti mm. pelastus-

, turvallisuus-, työturvallisuus-, terveys- ja 

puhtausmääräysten ohjeiden mukaisesti. 

Tämän kohdan voi korvata LHVL 21 §. 
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sisäilmasto-ongelmien ratkaisemiseen ja hoitamiseen.  Kulloinkin voimassa 

olevaa Käyttäjän menettelytapaohjetta sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 

käytetään, jos Osapuolet ovat sopineet sitä käytettäväksi. 

15. VUOKRAKOHTEEN KUNNOSSAPITO, PERUSKORJAUKSET JA

PERUSPARANNUKSET

Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan Vuokrakohteen kunnossapito-, 

peruskorjaus- ja perusparannustöiden ohjelman laatimisesta ja 

toteuttamisesta liitteenä olevassa vastuunjakotaulukossa täsmennetyllä 

tavalla.  

Vuokrakohteen huoltotoimenpiteet on esitetty sähköisessä huoltokirjassa. 

Osapuolet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että niiden olennaista haittaa 

tai häiriötä aiheuttavien korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteisiin liittyvien 

velvollisuuksien täyttämisen edellyttämät työt häiritsevät mahdollisimman 

vähän Vuokrakohteen käyttöä. Korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden 

suorittamisen ajankohdasta ja kestosta on sovittava aina hyvissä ajoin 

ennen töiden aloittamista Osapuolten kesken ja ajoitettava ne niin, että 

Vuokralaiselle aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. 

Tilapäiset häiriöt sekä kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkot ja 

rajoitukset vesi, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai muut näihin 

verrattavat tapaukset eivät oikeuta Vuokralaista vaatimaan 

vuokranalennusta eikä korvausta, ellei katko tai rajoitus ole johtunut 

Vuokranantajan tuottamuksesta. 

Vuokranantaja ei vastaa vuodosta, viemäritukoksesta ja muusta sellaisesta 

syystä Vuokralaisen toiminnalle, omaisuudelle tai Vuokrakohteessa olevalle 

kolmannen osapuolen omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta, ellei 

vahinko ole aiheutunut Vuokranantajan tuottamuksesta.  

Vuokranantajalla on oikeus Vuokrakauden kestäessä teettää 

Vuokrakohteessa tavanmukaisia korjaustöitä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti 

vähintään [   ] viikkoa etukäteen Vuokralaiselle. Muista suurempaa haittaa 

aiheuttavista töistä Vuokranantajan on ilmoitettava [   ] kuukautta etukäteen 

Vuokralaiselle.  Poikkeuksena on kiireellistä korjausta vaativat työt, joihin 

Vuokranantajalla on velvollisuus ryhtyä välittömästi. Vuokralaisella ei ole 

oikeutta vuokranalennukseen tai muuhun korvaukseen siltä ajalta, joka 

näihin töihin kuluu, jos työt eivät estä Vuokrakohteen käyttöä Vuokralaisen 

toiminnassa merkittävässä määrin.  

Vuokranantajan hoitaessa ylläpidon saa Vuokralainen vuokranalennusta, 

jos Vuokralainen ei voi käyttää Vuokrakohdetta Vuokrasopimuksessa 

sovittuun tarkoitukseen, ellei Vuokrasopimuksessa ole sovittu muuta. 

Jos on sovittu, että Vuokralainen hoitaa Vuokrakohteen ylläpidon eli 

Vuokrakohde on pääomavuokrakohde, on Vuokranantajan varmistettava 

ylläpitohoidon taso ja sen seuranta, esimerkiksi vuosittaisilla kierroksilla 

Vuokrakohteessa. Osapuolten on pidettävä säännöllisesti 

yhteistyökokoukset ja Vuokranantajalla on oltava katseluoikeus 

kiinteistönhoitojärjestelmään tai saatava raportteja kiinteistönhoidosta. 

Vuokralaisen LHVL 18 §:n mukainen Vuokrasopimuksen purkuoikeus 

liikehuoneiston kunnosta ja puutteellisuudesta johtuen on tapauskohtaisesti 

Perustetaan esimerkiksi menettely, jossa 
Vuokranantaja kutsuu Vuokralaisen ja Käyttäjän 
ja esittelee sitoumuksetta Vuokralaiselle 
kunnossapito-ohjelman ja pts-ohjelman 
vuosittain Vuokrakauden aikana. Tällöin 
Vuokralainen tietää, mitä milloinkin on tulossa, 
mutta ei voi vaikuttaa toimenpiteisiin tai niiden 
aikataulutukseen. 

Ilkivaltaisella teolla tarkoitetaan sellaista 
vahingontekoa, joka käsittää Vuokrakohteen 
oikeudettoman hävittämisen, vahingoittamisen, 
turmelemisen, likaamisen tai rikkomisen. 
Esimerkiksi jaetun vuokran mallissa 
kustannukset jyvitetään ylläpitovuokraan 
vastuunjakotaulukon mukaisesti. 

Ilkivaltavakuutuksen ottamisesta voidaan sopia 
Osapuolten kesken. 

Osapuolet voivat vastata ilkivallasta niin, että 
Vuokrakohteen sisäpuolella tapahtuvasta 
ilkivallasta vastaa Vuokralainen ja ulkopuolella 
tapahtuvasta ilkivallasta Vuokranantaja.  

Vrt. LHVL 19 § Korjaus ja muutostyöt sekä 
hoitotoimenpiteet. 19.3. §:n mukaista 6 kk jaksoa 
on usein lyhennetty. 

LHVL 19.2 §: ”Myös hoitotoimenpide tai korjaus- 
tai muutostyö, joka ei aiheuta olennaista haittaa 
tai häiriötä vuokraoikeuden käyttämisessä, 
saadaan suorittaa edellyttäen, että 
vuokranantaja ilmoittaa siitä vuokralaiselle 
vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista.” 

LHVL 19.3 §: ”Jos vuokranantaja haluaa 
suorittaa huoneistossa muun kuin edellä 
tarkoitetun korjaus- tai muutostyön, 
vuokranantajan on ilmoitettava siitä 
vuokralaiselle vähintään kuusi kuukautta ennen 
työn aloittamista.” 

Vrt. LLHV 18 § Liikehuoneiston kunto ja sen 
puutteellisuus: ”Huoneiston on vuokrasuhteen 
alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa 
kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, 
alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen 
huoneistojen kunnon ja muut paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi 
vaatia. 

Jos huoneisto ei vuokrasuhteen alkaessa tai 
kestäessä ole vaadittavassa tai sovitussa 
kunnossa ja vuokranantaja on vastuussa siitä, 
vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, 
jos puutteellisuudella on olennainen merkitys 
eikä vuokranantaja kehotuksen saatuaan 
viivytyksettä huolehdi puutteellisuuden 
poistamisesta taikka puutteellisuutta ei voida 
korjata. Jos vuokranantaja laiminlyö 
vuokranantajalle kuuluvan korjauksen, 
vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen 
sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan 
kustannuksella paitsi, jos puutteellisuus johtuu 
rakennuksen keskeneräisyydestä tai 
viranomainen on kieltänyt huoneiston 
käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, 
että puutteellisuuden korjaamisesta 
vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset 
pysyvät kohtuullisina. 

Jos huoneisto on sopimusehdon mukaan 
vuokrattu siinä kunnossa, jossa se oli sopimusta 
tehtäessä ja vuokranantaja on vastuussa 
huoneiston kunnosta, voi vuokralainen silti 
käyttää edellä tässä pykälässä mainittua 
oikeuttaan, jos vuokralainen sopimuksen 
tehdessään ei tiennyt huoneistossa olevasta 
puutteellisuudesta eikä olisi tavallista 
huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita tai 
odottaa sitä huoneiston iän, alueen vastaavaan 
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harkittava ja huomioitava harkinnassa, että Vuokrakohde on suunniteltu 

Vuokralaiselle ja siihen on sitoutunut Vuokranantajan pääomaa.  

tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja 
muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.” 

15.1 Vuokrakohteen peruskorjaukset 

Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteen mahdollisista peruskorjauksista ja 

niiden kustannuksista eikä niitä sisällytetä ylläpitovuokraan. 

Vuokranantajalla tulee vastuun lisäksi olla oikeus päättää peruskorjauksista. 

Sen lisäksi miten peruskorjaukset on määritelty kiinteistöliiketoiminnan 

sanastossa ja kiinteistötalouden johtamisen käsitteissä, tässä 

Vuokrasopimuksessa peruskorjauksella tarkoitetaan toimenpidettä, jossa 

erillisenä hankkeena korjataan tai vaihdetaan alkuperäistä tasoa 

vastaavaan kuntoon rakennusosa, joka on saavuttanut elinkaarensa lopun. 

Elinkaari on määritelty niin, että kyseistä rakennetta tms. ei ole enää teknis-

taloudellisesti perusteltua korjata vuosikorjauksilla tms. 

Peruskorjaus kohdistuu kiinteistön rakenteisiin, taloteknisiin järjestelmiin ja 

niiden osiin. Peruskorjauksia ovat esim. ikkunarivistöjen uusiminen, 

lämmönsiirrinten uusiminen, vesikatteen uusiminen, iv-kojeen uusiminen, 

vesijohdon runkolinjan tai koko järjestelmän uusiminen, piha-asfaltin 

uusiminen, julkisivusaumausten uusiminen sekä kuntotutkimusten ja 

kuntoarvioiden tekeminen.  

Peruskorjaus tulisi määritellä myös 

laajuuden kautta. Esimerkiksi yksittäisten 

julkisivusaumausten uusiminen ei 

välttämättä täytä määritelmän kriteerejä, 

sen sijaan kaikkien saumausten uusiminen 

kyllä. 

15.2 Vuokrakohteen perusparannukset   

Vuokralaisen toiminnan vaatimista perusparannuksista, niiden 

suorittamisesta ja kustannuksista sovitaan erikseen Vuokralaisen ja 

Vuokranantajan välillä. Vuokranantaja kuitenkin päättää suoritettavista 

perusparannuksista.  

Osapuolet sopivat pääomitetaanko 

Vuokralaisen vaatimat perusparannukset 

vai maksaako Vuokralainen kustannukset 

erikseen vuokranantajalle. Annuiteettilaina 

on myös yksi maksujärjestelyn vaihtoehto. 

16. VUOKRALAISMUUTOKSET VUOKRAKOHTEEN

HALLINNANLUOVUTUKSEN JÄLKEEN

Vuokralaisen oikeuksista ja velvoitteista Vuokrakohteen muutos- ja 

korjaustöiden toteuttamisessa sovitaan tässä kohdassa (jäljempänä 

”Vuokralaismuutokset”) 

Vuokralaisella on oikeus suorittaa kustannuksellaan tarpeelliseksi 

katsomiaan Vuokralaismuutoksia sekä asentaa Vuokrakohteeseen 

varusteita ja laitteita edellyttäen, että ne eivät vahingoita Vuokrakohdetta. 

Niiden tulee täyttää lain ja viranomaisten asettamat vaatimukset.  

Vuokralaisen tulee hyväksyttää kirjallisesti kyseisten töiden suunnitelmat 

Vuokranantajalla ennen niiden aloitusta sekä sopia mahdollisista 

ennallistamisvelvoitteista. Osapuolten on myös määriteltävä ja sovittava 

ennen vuokralaismuutosten tekemistä muutosten reunaehdot. Esimerkiksi 

Vuokralaismuutokset eivät saa sovitun vastuunjaon puitteissa aiheuttaa 

lisävastuita ja -kustannuksia Vuokranantajalle, ne eivät saa heikentää 

Hankesopimuksessa sovitaan 

Vuokralaismuutosten tekemisestä 

Toteuttamisvaiheessa ja niiden 

maksamisesta tai vaikutuksista vuokran 

määrään. Osapuolet sopivat 

pääomitetaanko kustannukset vuokraan 

vai maksetaanko kustannukset erikseen 

Vuokranantajalle. 

Osapuolten on huomioitava julkisten 

hankkeiden Vuokralaismuutoksia 

tehtäessä hankintalain vaikutukset. 
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Vuokrakohteen uudelleenvuokrattavuutta, Vuokralainen ei saa ryhtyä 

luvanvaraisiin töihin jne. 

A) Vuokralaisen kustannuksellaan suorittamat Vuokralaismuutokset jäävät

kiinteiltä osiltaan Vuokranantajan omaisuudeksi ilman eri korvausta

Vuokrakauden päätyttyä, ellei asiasta muuta Osapuolten kesken kirjallisesti

sovita.

TAI 

B) Vuokranantaja suorittaa Vuokralaismuutokset Vuokralaisen esityksestä

lukuun ottamatta vähäisiä muutostöitä esim. kiintokalusteisiin liittyviä

asennuksia. Vuokralaismuutosten ja asennusten tulee täyttää lain ja

viranomaisten asettamat vaatimukset. Vuokralaismuutosten tekemisestä ja

kustannuksista sekä mahdollisesta vaikutuksesta vuokraan on sovittava

kirjallisesti Osapuolten kesken ennen Vuokralaismuutostöiden aloittamista.

Vuokranantajan tulee antaa suostumus Vuokralaismuutosten tekemiseen, 

mikäli töiden epäämiseen ei ole hyvin perusteltua syytä.  

Vuokralainen hankkii Vuokralaismuutosten suorittamisen sekä varusteiden 

ja laitteiden asennukseen mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat omalla 

kustannuksellaan.  

17. VUOKRANANTAJAN KÄYNNIT VUOKRAKOHTEESSA

Vuokranantajalla on oikeus päästä Vuokrakohteen tiloihin, kun tila on vapaa 

vuokrattavaksi tai myytävänä tai kunnon ja hoidon valvomiseksi. 

Käynnit on ajoitettava Vuokralaiselle sopiviin aikoihin ja ilmoitettava 

etukäteen. Käynneistä on sovittava erikseen Osapuolten välillä, jos 

Vuokranantajan on huomioitava Vuokrakohteessa käydessään erityisiä 

turvallisuussäännöksiä. 

18. VUOKRAKOHTEEN KIINTEISTÖVERO, MAANVUOKRA JA

VAKUUTUKSET

18.1 Kiinteistövero 

Osapuolet sopivat kiinteistöverosta ja täysarvovakuutuksesta vastaamisesta 

ja niiden kustannusten maksamisesta vastuunjakotaulukossa. 

18.2 Maanvuokra 

Mikäli Vuokrakohde rakennetaan vuokratulle tontille, perii Vuokranantaja 

maanvuokrakulut Vuokralaiselta. 

18.3 Vakuutukset 

Vuokranantajan hankkima kiinteistövakuutus ei korvaa Vuokralaisen 

omistamalle tai hallitsemalle irtaimelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja. 

Vuokralaisen tulee ilmoittaa Vuokranantajalle kaikista kalustoista ja 

laitteista, jotka nostavat Vuokrakohteen arvoa. 

Esimerkkikirjaus sopimisesta: 
Vuokranantaja vastaa Vuokrakohteen 
kiinteistöveron maksamisesta ja 
täysarvovakuuttamisesta. Vuokranantajan 
tulee kilpailuttaa täysarvovakuutus joka [   ] 
vuosi, elleivät Osapuolet toisin sovi. 

Vuokranantaja veloittaa kiinteistöveron ja 
kiinteistövakuutuksen Vuokralaiselta joko 
ylläpitovuokrassa tai muuten suoraan, 
siten kuin Osapuolet sopivat.  

Maanvuokran maksamisessa on 
huomioitava, että maanvuokrasopimus voi 
siirtyä uudelle omistajalle, joka voi nostaa 
vuokraa. Maanvuokran pääehdot (tontin 
arvo, alkuvuokra, indeksi, vuokra-aika) on 
kuvattava Vuokrasopimuksessa. 

Voidaan myös sopia, että Vuokralainen 
hankkii kiinteistövakuutuksen ja sovittava 
sen sisällöstä ja siitä, että kustannus 
veloitetaan joko osana ylläpitovuokraa tai 
erikseen. 
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Vuokralainen vastaa oman omaisuutensa mukaan lukien Vuokrakohteessa 

säilyttämänsä irtaimiston ja toimintansa asianmukaisesta vakuuttamisesta 

harkintansa mukaan.  

19. LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOSTEN JA VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN

MUUTOSTEN HUOMIOIMINEN

Lainsäädännöllä tai julkisen viranomaisen toimenpiteillä Vuokrasopimuksen 

allekirjoittamisen jälkeen määräämät mahdolliset pelkästään 

liikehuoneistojen vuokraustoimintaan liittyvät uudet tai korotetut verot ja 

vastaavat maksut voidaan Vuokranantajan ilmoituksesta lisätä 

Vuokralaiselta perittävään vuokran määrään. Vastaavat korotukset voidaan 

tehdä myös kesken vuokranmaksukauden. 

Jos Vuokralaisen toimintaa koskevat viranomaismääräykset muuttuvat 

rakennusluvan jättämispäivän jälkeisenä aikana, vastaa Vuokralainen 

tarpeellisista Vuokralaismuutoksista Vuokrakauden aikana.  

20. VAKUUS

A) Vuokralainen ei anna vakuutta

TAI 

B) Vuokralainen toimittaa Vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen

vakuudeksi hallinnanluovutuksen yhteydessä [   ] mennessä

Vuokranantajalle [   ] euron arvoisen pankkitakauksen tai

pankkitalletuksen tai rahavakuuden.

Vakuuden tulee ehtojensa mukaisesti olla voimassa Vuokrakauden ja [   ] 

kuukautta Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Vuokravakuuden on 

oltava voimassa myös Vuokrakohteen mahdollisen uuden vuokranantajan 

hyväksi. 

Mikäli Vuokralainen ei ole täyttänyt edellä sovittua 

vakuudenantovelvollisuuttaan, voi Vuokranantaja purkaa tämän 

Vuokrasopimuksen kokonaan tai osittain päättymään ilmoittamanaan 

ajankohtana.  

Vuokranantajalla on oikeus käyttää vakuutta myös tämän sopimuksen 

mukaisten Vuokralaisten velvoitteita koskevien saataviensa kattamiseen. 

Vakuudelle mahdollisesti kertynyt korko, muu etuus tai tuotto kuuluu myös 

vakuusoikeuden piiriin. Vuokranantaja ei maksa rahana saamalleen 

vakuudelle korkoa.  

Vakuus tai käyttämätön osa vakuudesta palautetaan Vuokralaiselle 

vuokrakauden päättymisen jälkeen viimeistään [   ] kuukauden kuluttua 

edellyttäen, että Vuokranantajalla ei ole enää mitään Vuokrakauteen liittyviä 

vaateita Vuokralaista kohtaan. Vuokranantaja ilmoittaa avoinna olevista 

velvoitteista viimeistään [   ] kuukautta Vuokrakauden päättymisestä tai siitä 

hetkestä, jolloin tilat ovat vapautuneet Vuokranantajan käyttöön. 

Konsernitakaus voidaan neuvotella 

tapauskohtaisesti, esimerkiksi kunnan 

omistama yhtiö voisi antaa 

konsernitakauksen Vuokrasopimukseen. 

Pitkäaikaisissa vuokrauksissa on 

tavanomaista edellyttää vuokralaiselta 

vakuuden täydentämistä vuokrakauden 

aikana, mikäli vuokranantaja on joutunut 

vuokrakauden aikana käyttämään vakuutta 

osittain tai kokonaan vuokrasopimuksen 

mukaisten vastuiden kattamiseen. 

21. VUOKRAKOHTEEN SIIRTÄMINEN

21.1 Vuokranantajan Vuokrakohteen siirto-oikeus 

Kuntaa koskeva esimerkkikirjaus: 

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tämän 

sopimuksen mukaista vuokraoikeutta 

kolmannelle, kaupungin ulkopuoliselle 
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Vuokranantajalla on oikeus siirtää Vuokrasopimus osaksi ja/tai kokonaan 

kolmannelle siten, että siirronsaajana toimiva kolmas osapuoli tulee 

velvoitetuksi noudattamaan kaikkia tämän sopimuksen ehtoja 

vuokranantajana. 

Lisäksi ehtoon voidaan lisätä, että Vuokrakohteen siirto voidaan toteuttaa 

vain toimijalle, joka täyttää esimerkiksi pakotelainsäädännöstä aiheutuvat 

vaatimukset. 

21.2 Vuokralaisen Vuokrakohteen siirto-oikeus 

Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää 

Vuokrasopimusta. Vuokranantaja ei saa kuitenkaan evätä suostumustaan 

ilman perusteltua syytä. Kielto siirtää Vuokrakohdetta koskee myös liikkeen 

luovutuksesta ja jakautumisesta aiheutuvaa Vuokralaisen vaihdosta.  

Saatuaan Vuokranantajan luvan Vuokrakohteen siirtoon, vastaa uusi 

vuokralainen Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteistaan Vuokranantajan 

tekemästä siirron hyväksymisestä lukien, elleivät Osapuolet muuta sovi. 

osapuolelle ilman Vuokranantajan 

etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

Siirtokielto ei koske tilannetta, jossa siirto 

tapahtuu lain tai kuntaliitoksen perusteella. 

Sopimuksen siirto taholle, jolle 

Vuokralaisen tehtävät siirtyvät kokonaan 

tai osittain on myös mahdollinen TAI 

neuvoteltava tapauskohtaisesti. 

LHVL:n mukaan vuokralainen saa siirtää 

Vuokrasopimuksen liikkeenluovutuksen 

yhteydessä elleivät Osapuolet 

sopimuksessa toisin sovi. 

22. VUOKRAKOHTEEN EDELLEENVUOKRAUS JA ALIVUOKRAUS

Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa edelleen 

vuokrata tai alivuokrata Vuokrakohdetta kolmannelle osapuolelle. 

Vuokranantaja ei saa ilman perusteltua syytä jättää tällaista lupaa 

antamatta. 

Saatuaan Vuokranantajan luvan edelleenvuokraukseen tai alivuokraukseen 

vastaa Vuokralainen edelleen Vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteistaan 

Vuokranantajaa kohtaan. 

Edelleenvuokrauksessa ja alivuokrauksessa on kiinnitettävä erityistä 

huomiota sopimuksessa sovittuun arvonlisäverollisuutta ja Vuokrakohteen 

käyttötarkoituksia koskeviin ehtoihin.  

Alivuokrauksesta ja sen ehdoista on ilmoitettava kirjallisesti 

Vuokranantajalle. 

LHVL:n mukaan vuokralainen saa 

alivuokrata enintään puolet huoneistosta, 

ellei sopimuksessa toisin sovita. 

Tilojen lukitukset ja sarjoitukset on 

huomioitava edelleen- ja 

alivuokraustilanteissa. 

23. VUOKRAKAUDEN PÄÄTTYMINEN

Muuttopäivä on viimeistään Vuokrakauden viimeinen päivä.  

Muuttopäivän siirto on mahdollinen vain toistaiseksi voimassa olevissa 

sopimuksissa. 

Vuokrakohteessa pidetään loppukatselmus Vuokranantajan määräämänä 

ajankohtana. Loppukatselmuksessa todetaan Vuokrakohteen kunto sekä 

mahdolliset Vuokralaisen vastuulle kuuluvat korjaukset tai ennalleen 

saattamiseksi tarvittavat toimenpiteet, mikäli näitä on Vuokralaismuutoksista 

sovittaessa edellytetty. 

Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan tyhjentämään ja siivoamaan 

Vuokrakohteen, korjaamaan vastuullaan olevat loppukatselmuksessa 

todetut puutteet ja suorittamaan mahdolliset loppukatselmuksessa todetut 

ennalleen saattamista koskevat toimenpiteet Vuokrasopimuksen 

Jos vuokrakohteen kunnosta suhteessa 
vuokrasopimuksen velvollisuuksiin syntyy 
erimielisyyttä, voi olla suositeltavaa 
saattaa loppukatselmuksen mukaisen 
kunnon toteaminen ulkopuolisen teknisen 
asiantuntijan arvioitavaksi suoraan 
välimiesmenettelyyn viemisen sijasta. 
Myös ulkopuolisen asiantuntijan tuominen 
mukaan keskusteluun ei-sitovana 
kannanottona edesauttaa usein 
yhteisymmärryksen saavuttamista. 
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päättymispäivään mennessä, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet. 

Vuokralaisen laiminlyödessä edellä mainittujen toimenpiteiden 

suorittamisen sovitussa ajassa Vuokranantajalla on oikeus suorittaa 

kyseiset toimenpiteet Vuokralaisen kustannuksella. 

Vuokralainen voi kustannuksellaan irrottaa kustantamansa varusteet ja 

laitteet ehdolla, että irrottaminen voi tapahtua aiheuttamatta 

Vuokrakohteelle tai Vuokrakohteen myöhemmälle käytölle vähäistä 

suurempaa haittaa. Tässäkin tapauksessa Vuokralainen vastaa 

irrottamisjälkien poistamisesta. Muut Vuokralaisen kustantamat varusteet ja 

laitteet jäävät vastikkeetta Vuokrakohteeseen, ellei toisin ole sovittu 

Vuokralaismuutostöiden yhteydessä. Vuokranantajalla on kuitenkin niin 

halutessaan oikeus poistaa kyseiset esineet Vuokralaisen kustannuksella. 

Vuokralaisella ei ole Vuokrasopimuksen päättymiseen johtuvista syistä 

riippumatta oikeutta korvaukseen niistä töistä, lisäyksistä, muutoksista tai 

parannuksista, joita Vuokralainen on Vuokrakohteessa mahdollisesti tehnyt. 

Vuokralaisella ei ole oikeutta korvaukseen myöskään niistä Vuokrakohteen 

parannuksista, korjauksista tai muista investoinneista, joihin Vuokralainen 

on mahdollisesti osallistunut vuokranlisien tai muiden maksujen muodossa. 

24. VAHINGONKORVAUS

24.1 Vuokralaisen vahingonkorvausvastuu ja sen rajoitukset 

Vuokralainen on vastuussa vahingosta, joka syntyy tämän sopimuksen 

taikka tämän sopimuksen ehtoihin perustuvien Vuokralaiselle erityisesti 

noudatettavaksi annettujen kirjallisten ohjeiden rikkomisesta.  

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingon, jonka 

Vuokralainen ja/tai Vuokrakohteessa oleskeleva Vuokralaisen toimintaan 

liittyvä henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla 

huolimattomuudellaan aiheuttaa Vuokrakohteelle.  

24.2 Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu ja sen rajoitukset 

Vuokralainen on vastuussa vahingosta, joka syntyy tämän sopimuksen 

taikka tämän sopimuksen ehtoihin perustuvien Vuokralaiselle erityisesti 

noudatettavaksi annettujen kirjallisten ohjeiden rikkomisesta.  

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan Vuokranantajalle vahingon, jonka 

Vuokralainen ja/tai Vuokrakohteessa oleskeleva Vuokralaisen toimintaan 

liittyvä henkilö tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla 

huolimattomuudellaan aiheuttaa Vuokrakohteelle.  

Vuokranantaja ei vastaa Vuokralaiselle, tämän henkilökunnalle, asiakkaille 

tai palveluntuottajille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, 

paitsi milloin vahinko on aiheutettu Vuokranantajan tahallisella taikka 

törkeällä huolimattomuudella. 

LHVL:n pakottavien säännösten mukaan: 

- Vahingonkorvausta ei voi rajoittaa

vuokralaisen suhteen

- Purkavat ehdot ovat mitättömiä

- Korvaus sopimuksen päättyessä
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25. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa tämä Vuokrasopimus päättymään 

välittömästi liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisilla 

perusteilla. 

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 50 §:n mukaan 

Vuokralaisen oikeudesta purkaa vuokrasopimus säädetään lisäksi LLHV 7, 

15, 18, 19 ja 34 §:issä. 

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus LHVL 48 §:n mukaan. 

Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus säädetään lisäksi LHVL 

7, 32 ja 39 §:issä. 

Purkuilmoitusten tekeminen… KESKEN 

Maanvuokrasopimuksen uusimisoikeus 
oltava myös yksipuolisesti 
Vuokralaisellakin? 

Vuokrasopimuksen purkamiseen 
oikeuttavana sopimusrikkomuksena 
pidetään Vuokralaisen osalta esimerkiksi 
sitä, ettei Vuokralaisella ole asianomaisen 
viranomaisen myöntämää Vuokralaisen 
liiketoiminnan edellyttämää toimilupaa, 
Vuokralainen ei noudata toimilupansa 
mukaisia ehtoja kulloinkin voimassa 
olevien standardien mukaisesti tai 
toimilupa on peruutettu Vuokralaisesta 
johtuvasta syystä. 

26. VASTUULLISUUSASIAT VUOKRAKAUDELLA

Osapuolet pyrkivät Vuokrakaudella aktiiviseen, elinkaariedulliseen ja 

ympäristön huomioon ottavaan yhteistyöhön. Osapuolet pyrkivät kaikessa 

toiminnassa mahdollisimman suureen energiatehokkuuteen, huomioiden 

kuitenkin kummankin Osapuolen kohtuulliset taloudelliset ja tekniset 

reunaehdot.  

28.1 Ympäristövahingot 

Vuokralainen on velvollinen antamaan Vuokranantajalle välittömästi tiedoksi 

Vuokrakohteessa tai toiminnassa ilmaantuvat mahdolliset uudet 

ympäristöriskejä aiheuttavat asiat tai ympäristöriskit. Tiedoksiannon jälkeen 

soveltuva ratkaisu ympäristöriskien toteutumisen ehkäisemiseksi pyritään 

löytämään yhteistyössä Osapuolten välillä. Vuokralaisen omasta 

toiminnasta aiheutuvat ympäristövastuut ja niihin mahdollisesti liittyvät 

velvoitteet kuuluvat Vuokralaiselle. 

Mikäli Vuokrakohteen maaperä tai rakennuksen rakenteet saastuvat tai 

pilaantuvat Vuokralaisen hallinta-aikana Vuokralaisesta, tämän 

alivuokralaisesta tai muusta Vuokralaiselta hallinnan saaneesta tahosta 

johtuvasta syystä, suoritetaan Vuokrakohteen (sisältäen tontin ja 

rakenteiden) puhdistus Vuokralaisen kustannuksella ja Vuokralainen vastaa 

mahdollisista Vuokranantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista 

kaikista kustannuksista ja vahingoista. 

Vuokralainen vastaa siitä, että Vuokralaisen Vuokrakohteessa harjoittama 

toiminta on kaikkien soveltuvien Suomessa kulloinkin voimassa olevien 

ympäristö-, jäte- ja kemikaalilakien sekä viranomaismääräysten mukaista ja 

että Vuokralaisella on ja Vuokralainen sitoutuu myös pitämään toimintaansa 

tarvittavat viranomaisluvat voimassa vuokrasuhteen keston ajan. 

Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista poikkeuksista välittömästi 

Vuokranantajalle. 

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa ympäristötarkastuksia 

Vuokrakohteessa ja vaatia Vuokralaista lopettamaan lakien ja 

viranomaismääräysten vastainen toiminta. Vuokranantajalla on oikeus 

Sopimuksen liitteessä sovitaan tarkemmin 
vastuullisuuteen liittyvistä hankekohtaisista 
asioista.  Esimerkiksi RBA Code of Conductin 
käyttö. 

KESKEN Vastuullisuusasiaa lyhennettäväksi: 

Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan 
vuokrakohteessa toimiessaan huomioimaan 
kestävän kehityksen periaatteet ja toimintansa 
vastuullisuuden. Mikäli vuokralainen havaitsee 
vuokrakohteen vastuullisuuteen tai vastuulliseen 
toimintaan liittyviä poikkeamia tai rikkomuksia, 
tulee näistä raportoida vuokranantajalle ilman 
aiheetonta viivytystä. 

Vuokralaisen tulee omassa toiminnassaan 
edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja 
noudattaa yhdenvertaisuuslain periaatteita. 
Edellä esitetyn toteuttamiseksi vuokralaisen 
tulee muun muassa varmistaa, että se ohjeistaa 
ja valvoo omia käyttäjiään (asiakkaita ja 
työntekijöitään) käyttäytymään kunnioittavasti ja 
hyvin muita kiinteistössä vierailevia ja asioivia 
henkilöitä kohtaan sukupuolesta, iästä, etnisestä 
taustasta, kulttuurista tai esimerkiksi uskonnosta 
riippumatta. 

Vuokrakohteessa pyritään mahdollisuuksien ja 
tilanteen mukaan käyttämään pelkästään 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa 
energiaa. Tämä tarkoittaa vähintään sitä, että 
vuokranantaja voi valita halutessaan kiinteistöön 
toimitettavaksi energiaksi pelkästään 
uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan 
energian. Lisäksi vuokralaisen tulee pyrkiä 
valitsemaan vuokrattuja tiloja koskevassa 
mahdollisessa omassa sähkösopimuksessaan 
energiaksi vähähiilinen energia (esim. ns. vihreä 
sähkö). 

Vuokralainen pyrkii toimintansa luonne 
huomioiden vähentämään toimintansa haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja mm. käyttämään 
energiaa, vettä ja materiaaleja säästeliäästi, 
lajittelemaan jätteet, hankkimaan mahdollisesti 
vastuullaan olevat kiinteistönhuoltopalvelut 
vastuullisesti sekä muutostöiden osalta 
kiinnittämään huomiota erityisesti vastuullisiin 
materiaali- ja urakoitsijavalintoihin. Lisäksi 
vuokranantaja voi valitessaan kiinteistökohteen 
ylläpitopalveluita painottaa 
vastuullisuusnäkökulmia. 

Vuokralainen on velvollinen toimittamaan 
vuokranantajan pyynnöstä tietoja koskien 
vastuullisuutta ja tähän liittyviä sertifiointeja sekä 
vuokrakohteen ja/tai vuokrattujen tilojen sähkön-, 
lämmön- ja vedenkulutustietoja sekä 
vuokralaisen jätekertymät ja kierrätysasteet, 
milloin edellä mainitut ovat vuokralaisen 



LA
USUNTOVERSIO

RTS 22:13 OHJEKORTTIEHDOTUS - 20 

© Rakennustietosäätiö RTS sr 2022 

korvaukseen ympäristö-, jäte- ja kemikaalilakien sekä 

viranomaismääräysten vastaisen Vuokralaisen toiminnan Vuokranantajalle 

aiheuttamien vahinkojen johdosta. 

saatavissa.  

Mikäli vuokranantaja hakee kiinteistölle 
ympäristösertifikaattia, vuokralainen sitoutuu 
mahdollisuuksiensa mukaan ja käytettävissään 
olevin vuokralaisen toiminnan luonteen 
huomioon ottamin keinoin tukemaan 
sertifiointiprosessia. Vuokralaisen tulee 
esimerkiksi sallia sertifioinnin auditointiprosessiin 
liittyvä kierros ja siihen liittyvä mahdollinen 
valokuvaaminen tiloissaan, ellei vuokralaisen 
toiminnan luonne esimerkiksi liikesalaisuuksien 
ja salassapitovelvoitteiden vuoksi tällaista estä. 
Lisäksi vuokralainen sitoutuu 
mahdollisuuksiensa mukaan toimittamaan 
sertifiointitaholle tietoja, joita tarvitaan 
vuokranantajan tavoitetason mukaisen 
ympäristösertifikaatin saavuttamiseksi. 

27. OSAPUOLTEN YHTEISTOIMINTA VUOKRAKAUDEN AIKANA

Vuokralaisen raportointivelvollisuus: käyttöaste, liikevaihto, käyttökate. 

Palaverikäytännöt, lojaliteettivelvoite. (KESKEN) 

28. JULKISUUS JA SALASSAPITO

Vuokralainen sekä kaikki Vuokrakohteen tilojen käyttäjät ovat velvollisia 

pitämään Vuokrakohteen turvallisuusasiat salassa, elleivät viranomaiset 

vaadi tietoja nähtäväkseen. Vuokralainen on lisäksi velvollinen pitämään 

salassa tämän Vuokrasopimuksen sisällön, erityisesti sen vuokran määrää 

ja vuokran määräytymisperusteita koskevat ehdot. Salassapitovelvollisuus 

jatkuu myös Vuokrakauden päätyttyä.  

Osapuolten on kuitenkin noudatettava lakia viranomaistoiminnan 

julkisuudesta julkisissa hankkeissa. 

Vuokranantaja on velvollinen pitämään sille annetut Vuokralaisen 

liiketoimintaa koskevat sekä Vuokrakohteen turvallisuuteen liittyvät 

luottamukselliset tiedot salassa. 

Pohjapiirrosten salaaminen jo 

rakennuslupavaiheessa tietyissä 

rakennuksissa. 

29. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokrahankkeessa Vuokrakauden alkaminen voi viivästyä tai Vuokrakausi 

keskeytyä, mikäli viivästymisen tai keskeytymisen syynä on ylivoimainen 

este (force majeure). Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan Vuokrasopimuksen 

voimaan tulon jälkeen sattunutta epätavallista ja Vuokrasopimuksen 

täyttämisen estävää tapahtumaa, jota Osapuolten ei ole ollut syytä ottaa 

huomioon Vuokrasopimusta tehtäessä ja joka on Osapuolista riippumaton, 

eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia 

lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla 

puolustustila tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, sota, 

kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai 

takavarikko julkiseen tarpeeseen, luonnonmullistus, tulipalo tai muu 

vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen ja osapuolista riippumaton 

syy. Ylivoimainen este siirtää vaikutustaan vastaavasti sovittua 

Vuokrakauden alkamisaikaa. 

Vaihtoehtoisesti, mikäli ylivoimaisen 
esteen lauseketta ei oteta sopimukseen, 
on huomioitava, että LHVL sääntelee jo 
sellaisenaan suhteellisen kattavasti 
osapuolten oikeuksia poikkeustilanteissa. 
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Vuokralaisella ei ole vuokranmaksuvelvoitetta siltä ajalta, kun 

Vuokrakohteen hyödyntäminen vuokrasopimuksen mukaiseen 

käyttötarkoitukseen on keskeytynyt tai estynyt ylivoimaisen esteen johdosta. 

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta vaatia toiselta Osapuolelta 

vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen tai sen aiheuttamien seurauksien 

takia.  

30. MUUT EHDOT

30.1 Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen voimaan jäävät ehdot 

esim. vahingonkorvaus, riidanratkaisu KESKEN 

30.2  Muutokset Vuokrasopimukseen 

Muutokset Vuokrasopimukseen on aina tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava 

kummankin Osapuolen edustajan allekirjoituksin tai sähköisin 

allekirjoituksin. 

30.3  Vuokrasopimuksen oikeuksien käyttämättä jättäminen 

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman 

oikeuden ei tämän oikeuden käyttämättä jättämien millään tavalla vaikuta 

kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta niin halutessaan.  

30.4 Vuokrasopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys 

Mikäli osa tästä sopimuksesta on tai tulee lainsäädännön muutosten takia 

viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, 

on sopimus muilta osin edelleen voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin 

neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen 

alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti. 

31. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Hankesopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 

ratkaisemaan Osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä 

ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluilla, ne ratkaistaan  

A toimivaltaisessa käräjäoikeudessa 

TAI 

B välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen 

mukaisesti kolmen TAI yhden välimiehen kokoonpanossa. 

Välimiesmenettely käydään [   ] kielellä. Ulosottoperuste erääntyneelle 

vuokrasaatavalle tai häätömääräykselle voidaan kuitenkin hakea 

Vuokrakohteen sijaintipaikan käräjäoikeudessa.  

Osapuolet voivat lisätä sovittelulausekkeen 

kohtaan 31: 

”Jos yhteisymmärrystä ei Osapuolten 

keskinäisissä neuvotteluissa saavuteta, pyritään 

neuvotteluratkaisuun Osapuolten yhdessä 

valitseman ja hyväksymän, rakennusalaa ja sen 

juridisia käytäntöjä tuntevan kokeneen 

sovittelijan avustuksella. 

Elleivät Osapuolet pääse yhteisymmärrykseen 

sovittelijasta, sovittelukustannusten 

jakoperusteista, sovittelun aikataulusta, hyväksy 

sovittelijan mahdollista sovintoesitystä tai pääse 

sen pohjalta neuvotellen sovintoratkaisuun, 

riitaisuudet ratkaistaan joko A- tai B- kohdan 

mukaisesti” 

Välityslausekkeiden olisi hyvä olla samat sekä 

Hankesopimuksessa että Vuokrasopimuksessa. 
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Välimiesten lukumäärä suhteutuu hankkeen 

koon mukaan. 

32. VUOKRASOPIMUSASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos liitteiden ja varsinaisen 

sopimuksen välillä on ristiriitaa, noudatetaan ensi sijassa sopimuksessa 

sovittua ja sen jälkeen liitteitä niiden numerojärjestyksessä. 

Etusijajärjestys voi vaihdella sen mukaan, miten 

neuvottelu on edennyt. Esimerkiksi jos 

Vuokrakohde suunnitellaan ja toteutetaan 

tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, on tarjous 

etusijaltaan korkealla, toisinaan tarjouksen 

mukainen suunnitelma on vanhentunut tässä 

vaiheessa neuvottelua, jos neuvotteluiden 

kuluessa on keksitty parempia ratkaisuja. 

Etusijajärjestyksessä voi olla haasteita eikä 

välttämättä kaikkien liitteiden osalta suositeltava. 

Huomioiden liitteiden aihealueet, 

numerojärjestys ei välttämättä liitekohtaisesti 

käsiteltynä toimi, kun voi olla samoihin liitteisiin 

sisältyviä aihekokonaisuuksia, joissa 

tulkintajärjestys ei kuitenkaan olisi sama. 

33. VUOKRASOPIMUKSEN LIITTEET

1. Hankintarajataulukko

2. Ylläpidon vastuunjakotaulukko

3. Rakennustapaselostukset ja talotekniset järjestelmäkuvaukset

4. Huonetilaohjelma

5. Arkkitehtipiirustukset ml. pohjasuunnitelmat ja asemapiirros

6. Erillissopimukset Vuokralaismuutoksista

7. Hallinnan luovutuspöytäkirja (liitetään hallinnanluovutuksen jälkeen)

Liitteistä tehty luettelo on 

esimerkinomainen ja mahdollisessa 

etusijajärjestyksessä. 

Muita mahdollisia liitteitä: 

julkisivupiirustukset, leikkauspiirustukset, 

pihapiirustukset, huoneistolaskelma, pinta-

alalaskelma, vastuullisuusperiaatteet 

Ohjekortissa on kuvaus kunkin liitteen 

sisällöstä. 

Vuokrasopimuksen liitteiksi tulevat kaikki 

ne liitteet, joita tarvitaan Vuokrakauden 

aikana. 

34. ALLEKIRJOITUKSET

Vuokrasopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi 

Vuokranantajalle ja yksi Vuokralaiselle. 

Vuokrasopimus liitteineen voidaan allekirjoittaa sähköisesti, jolloin 

Vuokrasopimuksesta ei tulosteta Osapuolille omia alkuperäisiä kappaleita. 

Paikka ja aika poistetaan, jos 

Vuokrasopimus allekirjoitetaan 

sähköisesti. 




