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1. UTJÄMNING ENLIGT BRUKSVÄRDE

1. UTJÄMNING ENLIGT BRUKSVÄRDE
UTGÅNGSPUNKTER

MÅLEN MED MODELLEN

Hyrorna för hyreshus och hyresbostäder som tillhör en och
samma ägare och som beviljats lån enligt aravalagen eller den
nya räntestödslagen kan utjämnas1

Modellen lämpar sig för alla samfund.

Endast utgifter som invånaren inte med sin verksamhet kan
inverka på kan utjämnas i bostadsobjektet.2

Modellen flexar enligt förändringar i fastighetsstammen, till
exempel en ökning eller en minskning av objekt samt
grundrenoveringar och -förbättringar.

DEFINITIONER: BRUKSVÄRDE

MODELLENS GRUNDPRINCIPER

Med objektets bruksvärde avses dess värde i hyresanvändning i
förhållande till andra hus i samma utjämningsgrupp. Storleken
på bruksvärdet påverkas av bland annat läget, åldern, skicket
samt utrustnings- och kvalitetsnivån. Bruksvärdet kan ändras
t.ex. genom en renovering som höjer kvalitetsnivån.

 objektiva, transparenta och förståeliga principer för att definiera
utjämningen av kostnaderna

Utjämningsmodell enligt bruksvärde
Samfunden kan om de så önskar använda den
utjämningsmodell som ARA utarbetat för grunderna och
summorna för en utjämning baserad på bruksarbetet då de
utreder hyror/bestämmer bruksvederlag ELLER bearbeta
modellen så att den passar de egna behoven.

 möjligheten att välja de grunder för utjämningen som lämpar
sig för samfundet samt att definiera grundernas tyngdvärden

BEAKTANDE AV INVÅNARNA DÅ MODELLEN TAS I BRUK
Då den nya utjämningsmodellen tas i bruk bör man beakta
invånarnas möjlighet att delta i beredningen av ärendet enligt
samförvaltningslagen 3.

1

Lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
29.6.2001/604 (13 §) och aravabegränsningslagen 17.12.1993/1190 (7
§)

2

Lagen om bostadsrättsbostäder 16.7.1990/650 (16 a §)

3

Lagen om samförvaltning i hyreshus 16.7.1990/649
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2. ALLMÄN UTJÄMNINGSMODELL

2. ALLMÄN UTJÄMNINGSMODELL
PROCESSEN FÖR ATT DEFINIERA UTJÄMNINGEN

DEN ALLMÄNNA UTJÄMNINGSMODELLENS PRINCIP

Med hjälp av utjämningsmodellen kan man rapportera grunderna
för utjämningen av utgifterna för hela utjämningsgruppen eller för ett
enskilt objekt samt utjämningssumman för varje objekt. Modellen
berättar dock inte vilken inverkan utjämningens summa har på
hyran/bruksvederlaget i ett enskilt hus eftersom objektets verkliga
uppskattade utgifter mot vilka objektens andel av de utjämnade
utgifterna jämförs inte anges i modellen.

I modellen definieras

Att definiera grunderna för utjämningen och utjämningens summa
för objekten i utjämningsgruppen kräver första gången mer arbete
än som krävs för att uppdatera uppgifterna följande år.

 utjämningsgruppens objekt
 den totala kostnaden som ska utjämnas för granskningsåret
 grunderna för utjämningen (byggnadstyp, läge, teknisk bruksålder,
kvalitets- och utrustningsnivå)
 vikten för grunderna för den använda utjämningen
 vid behov granskas utjämningssumman för objekten med
anskaffningskoefficienten
 en rapport skapas för hela utjämningsgruppen och för enskilda
objekt om så önskas
Excel-verktyget kan laddas ner på adressen: www.ara.fi/utjamning

Enkelt sagt så gäller årsuppdateringen endast de totala
utgifterna som utjämnas för utjämningsgruppen.
FEEDBACK OM MODELLEN
Fastigheterna som en gång matats in uppdateras endast då man
lägger till eller tar bort objekt från utjämningsgruppen, om objektens
tekniska ålder eller kvalitets- och utrustningsnivå ändras enligt
gjorda reparationer eller renoveringar eller om man vill ändra på
objektens övervägningskoefficient.

Modellen utvecklas enligt användarnas upplevelser. Vi tar gärna emot
feedback om modellen och hur den funkar. Du kan skicka respons till
vuokranmaaritys@ara.fi eller via länken Ge oss respons på ARAs
webbplats.
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3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN
Poäng- och viktmodellen i den allmänna modellen baserar sig på
en utredning från år 2015 om hurdana metoder hyreshus- och
bostadsrättssamfunden använder för att definiera bruksvärdet.
Samfunden kan skräddarsy modellen till sitt verktyg om de så
önskar genom att ange egna poäng- och viktgrunder.
UTJÄMNINGSMODELLEN TAS I BRUK SÅ HÄR:
• Definiera de geografiska områdena för utjämningsgruppens
objekt. Objekten kan definieras antingen
A) genom att mata in de områden med poängvärden som
samfundet själv definierat,
B) genom at använda ARAs portföljmodells för områdena, eller
en kombination av dessa.
Samfundet bestämmer själv hur områdesindelningen sker - till
exempel enligt postnummer, stadsdel eller på annat sätt.
• Definiera vilka objekt som hör till utjämningsgruppen, deras typer
och omfattning samt de totala utgifterna under granskningsåret
som ska utjämnas för utjämningsgruppen i fråga.
• Definiera objektens nationella placering och placeringen inom
kommunerna ELLER välj objektens placering enligt
områdesindelningen som fritt definierades i 2:a skedet.
• Definiera den tekniska bruksåldern för objektens
konstruktionsdelar enligt deras klasser, detta bildar alltså
objektens tekniska ålder.

• Bedöm utjämningssummorna som modellen anger mellan objekten
och om du vill kan du även jämföra dem med föregående års
utjämning. Vid behov kan du granska utjämningssummorna med en
övervägningskoefficient.
• Rapportera utjämningsgruppens alla objekts grunder för
utjämningen och utjämningssummor för till exempel samfundets
ledning, ekonomiska administration eller revisorer.

På följande sidor berättar vi mer detaljerat hur varje skede går till
och vi visar hur de genomförs i Excel-verktyget.

Du måste tillåta makros för att verktyget ska fungera rätt. Om Excel
meddelar att makros inte används ska du välja "Ta innehållet i bruk"

Excel-verktygets celler är skyddade för förändringar som
standard. Lösenordet för att öppna skyddet är "ara". Märk att
möjliga ändringar i modellens struktur kan leda till att en del
formler inte fungerar.

De eurosummor och ytor som anges i exemplet i anvisningarna för
verktyget är fiktiva.

• Definiera faktorer som inverkar på objektens kvalitets- och
utrustningsnivå, så som hiss, balkong och bastu. Du kan även
ange andra tilläggsfaktorer som ditt samfund använder, så som
bredband som ingår i hyran el. dyl.
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Granskas vid behov

Då stammen grundas/ändras
(undantag: 3.1 granskas årligen=

SNABBANVISNING

1. INSTÄLLNINGAR

Modellens standardvärden
baserar sig på en utredning från år
2015 om bruksvärdets
poängsättningsmetoder.
Vid behov:
Definiera ditt samfunds
1.1 poängvärden för bruksvärdets
faktorer
1.2 faktorernas vikt-%

5. TEKNISK ÅLDER

Definiera den tekniska åldern för
objekten som hör till
utjämningsgruppen baserat på
• Byggnadsåret, eller
• Renoveringsåret om objektet
renoverats

2. OMRÅDENAS
GRUNDUPPGIFTER

Definiera namnet och
egenskaperna (t.ex. stadsdel,
postnummerområde) för varje
område enligt den
områdesindelning ditt samfund
använder
• Genom ARAs
värdesättningsmodell för
områdena eller
• Med egna
värdesättningsgrunder

6. KVALITETS- OCH
UTRUSTNINGSNIVÅ

Definiera kvalitets- och
utrustningsnivån för följande
faktorer för de objekt som hör till
utjämningsgruppen
• Bastu, balkong/gård, hiss
• 3 valbara faktorer om så
önskas

3. UTJÄMNINGSGRUPPENS
GRUNDUPPGIFTER

4. OBJEKTENS
PLACERING

Ange utjämningsgruppens
3.1. Totala summan utgifter som
ska utjämnas (budgeten)
3.2. Objekt (objektsförteckning)
3.3. Objektens omfattning (boyta)
3.4. Fastighetstyp
3.5. Mängden utjämning
föregående år (€)

Definiera placeringen av objekten i
utjämningsgruppen
4.1. Nationellt
4.2. Inom kommunen

7. BEDÖMNING AV
UTJÄMNINGEN

Du kan granska
utjämningssumman för objekten
som definieras i punkterna 4-6
med en övervägningskoefficient.

8. SAMMANFATTNING

Rapportera
sammandragsuppgifterna för
utjämningsgruppens objekt med
utjämningsgrunder

UPPGIFTER

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

1. INSTÄLLNINGAR

Modellens standardvärden
baserar sig på en utredning från år
2015 om bruksvärdets
poängsättningsmetoderna.
Vid behov:
Definiera ditt samfunds
1.1 poängvärden för bruksvärdets
faktorer
1.2 faktorernas vikt-%

EXCEL-GENOMFÖRING

MELLANBLAD "1 Inställningar"
1. Kolumn C-D: Definiera/namnge
utjämningsgruppens områden enligt den
nationella indelningen samt deras
poängsättning.
2. Kolumn G-H: Definiera/namnge
kommunens interna områden och deras
poängsättning. Du kan även använda
bedömningsverktyget från mellanbladet "1
Områdenas grunduppgifter" för att
värdesätta områdena.
3. Cellerna L-Q/6-12. Definiera
poängsättningen för objektens tekniska
ålder.
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UPPGIFTER

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

1. INSTÄLLNINGAR

Modellens standardvärden baserar sig
på en utredning från år 2015 om
bruksvärdets
poängsättningsmetoderna.
Vid behov:
Definiera ditt samfunds
1.1 poängvärden för bruksvärdets
faktorer
1.2 faktorernas vikt-%

EXCEL-GENOMFÖRING

MELLANBLAD "1 Inställningar"
4. Kolumn K-L: Definiera/namnge
faktorerna för objektens
kvalitets- och utrustningsnivå
samt poängsättning. Som
standard har tre kvalitets- och
utrustningsnivåer valts.
5. Cellerna O20-23:
Definiera/namnge de olika
fastighetstyperna och deras
poängsättning.
6. Cellerna Q29-34: Namnge
faktorernas inbördes vikter.

ARA
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SKEDE

2. OMRÅDENAS
GRUNDUPPGIFTER

UPPGIFT

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

Definiera namnet och egenskaperna
(t.ex. stadsdel, postnummerområde)
för varje område enligt den
områdesindelning ditt samfund
använder
• Med hjälp av ARAs
värdesättningsmodell för
områdena eller
• Med egna
värdesättningsgrunder

EXCEL-GENOMFÖRING

MELLANBLAD "2 Områdenas
grunduppgifter"
1. Namnge området du behandlar
2. Svara på påståendena
3. Välj: "Spara bostadsområdets
uppgifter"
4. Namnge följande område osv.
5. Du kan tömma blankettens
textfält genom att välja "Töm"
Du ser sammanfattningsrapporten
över områdesindelningen på
mellanbladet "Inställningar"
under "Poäng för regional
placering" Ett nytt sparat område
antecknas alltid på den första
tomma raden.
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UPPGIFT

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

3. UTJÄMNINGSGRUPPENS
GRUNDUPPGIFTER
Om du vill kan du låta bli att definiera
helhetsutgifterna och objektens
utjämning föregående år, då ger
modellen endast objektens %-andel
av utgifterna som utjämnas i resultat.

Ange utjämningsgruppen
3.1. Totala summan utgifter som
ska utjämnas (budgeten)
3.2. Objekt (objektsförteckning)
3.3. Objektens omfattning (boyta)
3.4. Fastighetstyp
3.5. Mängden utjämning
föregående år (€)

EXCEL-GENOMFÖRING

Mellanbladen "3 och 4.
Grunduppgifter och placering"
1. Cellerna D3-4: Definiera
utjämningsgruppens namn och
den totala summan utgifter som
utjämnas (€)
2. Kolumn B: Namnge objekten
som hör till utjämningsgruppen
3. Kolumn D: Ange objektens
omfattning (bostadsyta)
4. Kolumn E: Ange objektens
byggnadsår
5. Kolumn F: Definiera mängden
utjämning föregående år (€)
6. Kolumn G: Definiera objektens
fastighetstyper

TIPS
Du kan välja vikten för byggnadstypen i
mellanbladet "Inställningar" där typen av
utjämning definieras.
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UPPGIFT

Definiera placering av objekten i
utjämningsgruppen
4.1. Nationellt
4.2. Inom kommunen

EXCEL-GENOMFÖRING

Mellanbladen "3 och 4.
Grunduppgifter och placering"
1. Kolumnen J: Definiera
objektens nationella placering
på rullgardinsmenyn
2. Cellen J9: Visar vikten (%) för
den nationella placeringen i
utjämningen
3. Kolumn M: Definiera objektens
placering inom kommunen på
rullgardinsmenyn
4. Cellen M9: Visar vikten (%) för
den kommuninterna
placeringen i utjämningen

400 1995

Kommuna
l placering

Adress

Nationell
placering

Namn

Byggnads
år
Föreg. års
utjämning
€/m2/mån

4. OBJEKTENS
PLACERING

Yta
(boyta2)

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

Typ

Huvudstadsregion Bostadsområde
Flervåningshusen
som utvecklas

Aisaraden

Klintgränd 3

Siristjärnan

Förstavägen 4

1834 2001

FlervåningshusÖvriga Finland

Underutvecklat
bostadsområde

Sirigården

Förstavägen 5

756 1890

FlervåningshusÖvriga Finland

Grannskap

Månparken

Förstavägen 6

412 1950

Småhöghus

Övriga Finland

Bostadsområde
som utvecklas

Bocken

Förstavägen 7

642 1970

Småhöghus

Huvudstadsregion
en
Grannskap

Månhovet

Förstavägen 8

1500 1980

FlervåningshusTillväxtcentra

Markogården

Förstavägen 9

1500 1990

Småhöghus

Branten

Förstavägen 10 3043 2001

Huvudstadsregion Bostadsområde
Flervåningshusen
som utvecklas

Jeregården

Förstavägen 11

479 2002

Huvudstadsregion Underutvecklat
Flervåningshusen
bostadsområde

Reso park I

Förstavägen 12 1500 1995

Huvudstadsregion Bostadsområde
Flervåningshusen
som utvecklas

Grannskap

Huvudstadsregion Underutvecklat
en
bostadsområde

ANVISNING/REKOMMENDATION

TIPS

Placeringsfaktorn har som standard getts vikten
45 %, varav standarden för den nationella
placeringen är 0 % och 45 % för placeringen
inom kommunen. Placeringsfaktorn ges i
allmänhet en vikt mellan 35-50 %.

Du kan välja vikten för placeringen i
mellanbladet "Inställningar" där typen av
utjämning definieras.
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UPPGIFT

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

5. TEKNISK ÅLDER

Definiera den tekniska åldern på
objekten som hör till
utjämningsgruppen per
byggnadsdelsklasser baserat på
• Byggnadsåret, eller
• Renoveringsåret om objektet
renoverats

EXCEL-GENOMFÖRING

Mellanblad "5. Teknisk
bruksålder"
1. Kolumn F-P: Definiera
åldern på objektets
konstruktionsdelar
(renoveringsår eller
byggnadsår om delarna är i
ursprunglig kondition) från
rullgardinsmenyn.

2. Cellen R12: Visar den
tekniska ålderns vikt (%) i
utjämningen

ANVISNING/REKOMMENDATION

TIPS

Standardvikten för den tekniska åldern är 30 %.
Enligt en förfrågan gjord av ARA varierar vikten
för den tekniska åldern i allmänhet mellan 30–
40%.

Du kan ändra definieringen för
byggnadsdelarnas tekniska ålder i
mellanbladet "Inställningar".
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UPPGIFT

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

6. KVALITETS- OCH
UTRUSTNINGSNIVÅ

Definiera kvalitets- och
utrustningsnivån för följande
faktorer för de objekt som hör till
utjämningsgruppen
• Bastu, balkong/gård, hiss
• 3 valbara faktorer om så
önskas

EXCEL-GENOMFÖRING

Mellanblad "6. Kvalitets- och
utrustningsnivå"
1. Kolumn F-P: Definiera
objektens genomsnittliga
kvalitets- och utrustningsnivå
på rullgardinsmenyn

1. Cellen R12: Visar kvalitetsoch utrustningsnivåns vikt (%)
i utjämningen.
ANVISNING/REKOMMENDATION

TIPS

Standardvikten för den tekniska åldern är 10%.
Kvalitets- och utrustningsfaktorerna ges oftast en
vikt p 0-5 %.

Du kan ändra vikten för kvalitets- och
utrustningsnivån, ange tre tilläggsfaktorer
och definiera vikterna för faktorerna alternativ
på mellanbladet "Inställningar".
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1. Kolumn K: Meddelar objektets
vikt
2. Kolumn L: Meddelar objektets
%-andel av kostnaderna enligt
poängen
3. Kolumn P: Granska (om du vill)
utjämningen av objekten med
övervägningskoefficient
4. Kolumn R: Anger utjämningen
som granskats med
övervägningskoefficienten
5. Kolumn U-V: Anger ändringen i
utjämningen jämfört med
utjämningen föregående år (om
du sparat uppgifterna på
mellanbladen 3 och 4).
Grunduppgifter och placering)

1,13 €
1,13 €
0,93 €
0,94 €
1,21 €
0,99 €
1,08 €
0,93 €
0,93 €
0,93 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,02 €
1,05 €
1,19 €
0,63 €
0,51 €

-

-

-

10,00
20,00

20,0
21,0
15,5
15,8
20,3
16,5
18,0
15,5
15,5
15,5
17,5
17,5
17,5
17,0
17,5
20,0
10,5
8,5

7%
7%
5%
5%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
4%
3%

1,18 €
1,24 €
0,92 €
0,93 €
1,20 €
0,98 €
1,06 €
0,92 €
0,92 €
0,92 €
1,03 €
1,03 €
1,03 €
1,01 €
1,03 €
1,18 €
0,62 €
0,50 €

Ero edel. Vuoteen %

Ero edel. vuoteen
€/m2/kk

Osuus tasauksesta
€/m2/kk

Kohteen pisteytys
harkinnalla %

-6 %
-15 %
3%
4%
-4 %
9%
7%
-5 %
-19 %
-13 %
-5 %
0%
-6 %
-18 %
-5 %
-3 %
12 %
15 %

Tasausmäärä €

TARKISTETTU KÄYTTÖARVO

Kohteen pisteytys
harkinnalla

0,07 €
0,17 €
0,03 €
0,04 €
0,05 €
0,09 €
0,08 €
0,04 €
0,17 €
0,12 €
0,05 €
0,00 €
0,06 €
0,18 €
0,05 €
0,04 €
0,08 €
0,08 €

Harkintakerroin

Osuus tasauksesta
€/m2/kk
6%
6%
5%
5%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
4%
3%

10 %

Ero edel. Vuoteen %

EXCEL-GENOMFÖRING

Mellanblad "7. Bedömning av
utjämningen"

19,0
19,0
15,5
15,8
20,3
16,5
18,0
15,5
15,5
15,5
17,5
17,5
17,5
17,0
17,5
20,0
10,5
8,5

Tasausmäärä €

Kohteen pisteytys %

Du kan granska
utjämningssumman för objekten
som definieras i punkterna 4-6
med en övervägningskoefficient.

KÄYTTÖARVO

Kohteen pisteytys
(0-50)

7. BEDÖMNING AV
UTJÄMNINGEN

Ero edel. vuoteen
€/m2/kk

UPPGIFT

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

-

-

-

0,02 €
0,06 €
0,02 €
0,03 €
0,06 €
0,08 €
0,06 €
0,05 €
0,18 €
0,13 €
0,07 €
0,02 €
0,08 €
0,19 €
0,07 €
0,05 €
0,07 €
0,07 €

-1 %
-5 %
2%
3%
-5 %
8%
6%
-6 %
-20 %
-15 %
-6 %
-1 %
-7 %
-19 %
-6 %
-4 %
11 %
14 %

ANVISNING/REKOMMENDATION
I modellen har standardvikten för
övervägningskoefficienten ställts in som max
10%. Övervägningskoefficienten kan ges
poängen 0-50.
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8. SAMMANFATTNING

Mellanblad "8.
Sammanfattning"

EXCEL-GENOMFÖRING

1. Kolumnerna F-K: Anger
poängen enligt objektets
bruksvärde.

18,5
18,5
15,0
15,0
19,5
16,0
15,5
15,0
15,0

10,5
13,5
9,8
4,5
6,0
7,5
9,6
13,5
13,8

4,2
4,2
4,0
4,2
2,5
3,3
4,2
2,5
4,2

1,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

34,67
38,67
29,25
24,42
28,75
27,33
31,77
31,50
33,47

8,2 %
9,2 %
6,9 %
5,8 %
6,8 %
6,5 %
7,5 %
7,5 %
7,9 %

1,46 €
1,63 €
1,23 €
1,03 €
1,21 €
1,15 €
1,34 €
1,32 €
1,41 €

329 126,94 €
367 103,13 €
277 700,86 €
231 812,97 €
272 953,84 €
259 503,94 €
301 594,21 €
299 062,46 €
317 734,09 €

1,20 €
1,30 €
0,90 €
0,90 €
1,26 €
0,90 €
1,00 €
0,97 €
1,10 €

Ero edel. Vuoteen
%

Ero edel. vuoteen
€/m2/kk

Ed. vuoden tasaus
€/m2/kk

Osuus tasauksesta
€/vuosi

Tasausmäärä €

Osuus tasauksesta
€/m2/kk

Kohteen pisteytys
%

5. Harkintakerroin

KÄYTTÖARVO

4. Laatu- ja
varustetaso

2. Sijainti
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,5
2,5
0,5
0,5

3. Tekninen ikä

Käyttöarvon tekijät 1 - 5

Kohteen pisteytys

Rapportera
sammandragsuppgifterna för
utjämningsgruppens objekt med
utjämningsgrunder
1. Rakennustyyppi

UPPGIFT

SKEDE

3. ANVÄNDNINGEN AV MODELLEN

0,26 €
0,33 €
0,33 €
0,13 €
-0,05 €
0,25 €
0,34 €
0,35 €
0,31 €

2. Kolumn M-N: Anger
utjämningens summa med
enheterna €/m2/mån samt
€/år.
3. Kolumnerna P-Q: Anger
utjämningens summa och
ändring jämfört med
föregående års utjämning.

15

18 %
20 %
27 %
12 %
-4 %
22 %
25 %
27 %
22 %

Utjämningsmodell för ARAVA- och
räntestödsfinansierade objekt som baserar
sig på
utgifternas
bruksvärde för boendet (ARA)
Finansieringsoch utvecklingscentralen
Anvisningar Besöksadress:
för den allmänna
modellen
Vesijärvenkatu
11A, 15140 Lahtis
PB 30, 15141 LAHTIS
Finansierings- ochPostadress:
utvecklingscentralen
för boendet (ARA)
Telefon: 029 525 0800 (växeln)
E-post: kirjaamo.ara@ara.fi

Ytterligare information: www.ara.fi/sv-FI och www.ara.fi/utjämning

