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Aluksi
Asumisoikeusasumisen historia on ollut Suomessa vauhdikas ja vaiherikas. Järjestelmä on syntynyt uuden ajan kynnyksellä, yhteiskunnan
monenlaisessa murrosvaiheessa 90-luvun alussa. Asoa voi ihan aiheesta
tituleerata uuden ajan asumismuodoksi.
Haastateltuani asumisoikeusasumisen asiantuntijoita: asukkaita,
kuntien ja valtion virkamiehiä, asoyhteisöjen työntekijöitä ja muita asian
kanssa tekemisissä olleita, nousi mieleeni yksi kysymys.
Onko yhteiskunnalla varaa jättää kehittämättä järjestelmää, joka
on kuin luotu auttamaan sekä kansalaisia että koko yhteiskuntaa
2010-luvun ongelmissa?
Jos asumisoikeusjärjestelmää ei olisi, se pitäisi nyt luoda auttamaan
asukkaita – niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajia – pääsemään
eteenpäin asumisen polulla, tuomaan kohtuuhintaisia asuntoja työntekijöille ja auttamaan kilpailukykyloikan tekemisessä. Järjestelmän
avulla saataisiin myös monipuolista asuntokantaa asuinalueille ehkäisemään alueiden eriarvoistumista.
Ensimmäinen asumisoikeustalo täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja
asuntoja on syntynyt vuosien varrella jo yli 42 000. Asumisoikeusasukkaita on Suomessa jo noin sata tuhatta.
Ihmisen ikään verrattuna järjestelmällä on takana lapsuus, murrosikä
ja aikuistuminen, edessä keski-ikä. Vanheneeko järjestelmä viisaasti
ottaen oppia menneestä ja kehittyen tasapainoiseksi toimijaksi on kiinni
kaikista järjestelmän keskeisistä toimijoista: valtiosta, yhtiöistä ja asukkaista. Todennäköisesti juuri tuossa järjestyksessä.
Päivi Karvinen
toimittaja
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Juppikausi nosti esiin
vaihtoehdon tarpeen
ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄN juuret juontavat 80-luvun voimakkaan talouskasvun aikaan. Rahamarkkinat vapautuivat vuosikymmenen puolessa välissä, mikä mahdollisti yhä useammalle kotitaloudelle
oman asunnon ostamisen. Pankkiin ei tarvinnut enää
mennä nöyrästi lainaa anelemaan.
Samaan aikaan vuokra-asuntokanta ei lisääntynyt lainkaan, mikä vaikutti erityisesti nuorten aikuisten asumisvalintoihin. Omistusasunnoissa asuvien alle
25-vuotiaiden asuntokuntien määrä nousi merkittävästi koko maassa, mutta erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Asumisen emeritaprofessori Anneli Juntto kuvaa 80-lukua omistusasumisen kulta-ajaksi vuokra-asuntopulan lisäksi rahamarkkinoiden vapautumisen vuoksi. Omistusasuminen oli 80-luvun
loppupuolella suositumpaa kuin koskaan sitä ennen
tai sen jälkeen.
Jopa 70 prosenttia suomalaisista asui tuolloin
omistusasunnossa, koska vaihtoehtoja ei ollut, mutta
myös siksi, että omistaminen ja kuluttaminen kuului
juppikautena tunnetun ajan henkeen. Kromi ja nahka
komeilivat huonekaluvalinnoissa.
Kysynnän kasvu nosti luonnollisesti asuntojen
hintoja, jotka nousivat vuosina 1987 – 88 jopa 47 prosenttia. Parissa vuodessa omistusasuntojen hinnat
karkasivat erityisesti nuorten käsistä. Ongelmana oli,
että 80-luvulla vuokra-asuntoja oli yhä vähemmän
tarjolla. Vaihtoehdottomuuden tila alkoi vaivata asuntoasioista kiinnostuneiden ihmisten mieliä jo 80-luvun alussa.
Varhaisin dokumentoitu järjestelmän esiehdotus
löytyy eduskunnan arkistoista. Tuore kansanedusta-
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ja Sirpa Pietikäinen teki uransa ensimmäisen aloitteen asumisoikeusasumisesta vuonna 1983 yhdessä
Sampsa Aaltion, Risto Ahosen, Timo Kietäväisen, Mauri Miettisen ja Pirjo Rusasen kanssa.
Osuuskuntaideaan pohjautuva, mutta myöhempää asumisoikeusjärjestelmää muistuttava esitys oli aikaansa edellä, eikä tuolloin vielä edennyt käytännön toteutukseen. Pietikäiseen vuokra- ja omistusasumisen
väliin sijoittuva malli oli kuitenkin tehnyt vaikutuksen.
- Välimallimuotoinen asuminen tuntui heti täydelliseltä asumisen konseptilta, ja olen yhä sitä mieltä.
Se oli myös sellainen asia, jossa niin kokoomus, RKP,
Demarit ja Vasemmistoliittokin löysivät hyvin toisensa.
Keskustalle aso oli ilmeisesti enemmän kaupunkilaisten asiaa. Löysimme hyvän keskustelukumppanin Suomen ylioppilaskuntien liitossa työskentelevästä Peter
Fredrikssonista ja hänen kanssaan idea lähti varsinaisesti liikkeelle ja kehittymään, muistelee nykyisin
Europarlamentissa Suomen edustajana vaikuttava Sirpa Pietikäinen (kok).
- Koko silloinen rakennelma huusi uuden ratkaisun tarvetta. Asuntomarkkinat olivat todella vaihtoehdottomat, eikä kehityshankkeita ollut. Asuntojen
hintojen noustessa tuli yhä enemmän ihmisiä, jotka
eivät pystyneet ostamaan asuntoa, muistelee ympäristöministeriön erityisasiantuntijana toimiva Peter
Fredriksson.
Vaihtoehdottomuuden tilanne alkoi häiritä erityisesti nuoria, joille lisääntyvä hyvinvointi oli tuonut
mahdollisuuksia kulkea eri polkuja kuin heti sodan jälkeen syntyneillä vanhemmilla oli. Interrail-sukupolvi
alkoi kyseenalaistaa vanhoja malleja, joille vaihtoeh-
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tarvetta ja kehittymismahdollisuuksia Suomessa. Tutkimuksen avulla haettiin tietoa myös kansainvälisistä
malleista ja erityisesti lähinaapuristamme Ruotsista.
Perinteiset asunto-osuuskunnat eivät olleet saaneet Suomessa laajaa suosiota. Pääasiassa 1960-luvulla perustetut asunto-osuuskunnat oli suurelta osin
muutettu asunto-osakeyhtiöiksi. Siksi sosiaalisen
asuntorakentamisen laajentamiseksi oli kehiteltävä
uusi, paremmin nykyaikaan soveltuva malli.
Taloustilanne Suomessa kriisiytyi nopeasti 80-luvun lopussa. Asuntojen hillittömän kallistumisen päälle tuli Neuvostoliiton romahtaminen, Suomen viennin
tyrehtyminen ja talouden romahtaminen myös lännessä.
- Markkinat lähtivät hyytymään vuoden 1989
ensimmäisellä neljänneksellä. Asuntojen hinnat eivät heti laskeneet, mutta 90-luvun alussa tapahtui
romahdus. Hinnat laskivat saman verran kuin olivat
juuri 80-luvun lopussa nousseet. Uusia asuntoja jäi
myymättä jopa 15 000, kertoo Juntto.
Yksittäisen asukkaan tilannetta hankaloitti 90-luvun edetessä myös se, että inflaation vaikutus pieneni ja lainojen reaalikorko oli todella korkea.
Asunnon vaihtajat joutuivat usein kahden asunnon
loukkuun.
Helsingin Sanomat kertoi syyskuussa 1989 nuorestaparista, joka osti kaksion. Asunto maksoi nykyrahassa mitattuna noin 120 000 euroa, pankki lainasi koko summan kymmeneksi vuodeksi 12,4 prosentin
korolla, kun vanhemmat takasivat lainan.
- Nuorten ihmisten asuntotilanne oli 80-luvulla
kamala. Vuokra-asuntoja ei ollut, tiukat tulorajat sulkivat tien aravavuokra-asuntoihin ja sääntely oli tu-

Lehtikuva/Ari Ojala

toja etsittiin muun muassa Ruotsista.
Asumisoikeusjärjestelmästä tai senkaltaisista
vaihtoehdoista lähdettiin keskustelemaan monella taholla samoihin aikoihin. Keskusteluun osallistuivat
opiskelijajärjestöjen ja poliitikkojen lisäksi asuntoja muut viranomaiset, yleishyödylliset rakennuttajat VVO:n johdolla, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen
edustajat ja nuorten vanhemmat niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa.
- Asumisoikeusjärjestelmä alkoi olla vaihtoehtona esillä alan tapahtumissa vuoden 1988 aikoihin.
Opiskelijajärjestöissä havahduimme ongelmaan,
koska vuokra-asuntopula aiheutti opiskelijoille
suurta huolta. Tutkinnon suorittamisen onnittelukirjeenä tuli yleensä asunnon irtisanomisilmoitus,
muistelee Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Peltomäki, joka toimi tuolloin Turun ylioppilaskylän hallintopäällikkönä.
Keskusteluissa nostettiin esiin muun muassa asukkaiden oma aktiivisuus asunnon rahoituksessa ja asukkaiden päätösvallan takaaminen, nuorten suosiminen
asuntojen jakamisessa, tulorajat ja jonojärjestelmän
tarpeellisuus. Toisaalta pelättiin liikaa byrokratiaa, toisaalta valtiolle koituvia taloudellisia riskejä.
Kaikki tahollaan olivat samaa mieltä siitä, että
vaihtoehtoa tarvitaan eli asenneilmapiiri uuden asumismuodon kehittämiseen alkoi olla suotuisa.
Eduskunta myönsi vuoden 1989 valtion tulo- ja
menoarvioon 200 000 markan määrärahan nuorten
osuuskunta-asumisen tutkimusmenojen maksamiseen. Asuntohallituksen asettaman työryhmän tavoitteena oli selvittää olisiko asunto-osuuskuntamuotoisella tai vastaavalla hallintamuotojärjestelmällä
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honnut vapaat vuokramarkkinat. Nuoret eivät myöskään saaneet kovin helposti asuntolainoja, muistelee
Helsingin Sanomien pitkäaikainen asuntotoimittaja
Riitta Astikainen.
Helsingin Sanomat uutisoi ensimmäisen kerran
asumisoikeusasumisesta 9.9.1989.
- Nuoriso- ja opiskelijajärjestöissä oli jo pari vuotta kehitelty ideaa asumisoikeusasunnoista Ruotsin
malliin. Kun uutisoimme asian Hesarissa, mukaan oli
jo saatu VVO, joka oli ennättänyt tunnustella kunnilta
tonttejakin, kertoo Astikainen.

Helsingin Sanomien uutisessa VVO:n toimitusjohtaja Ben Grass totesi, että yhtiön tarkoituksena
on rakentaa asuntoja kohtuuhintaan kuntien luovuttamalle maalle yhteiskunnan tukemin edullisin lainoin.
Ben Grassille asumisoikeusjärjestelmä oli tuttu
juttu jo 70-luvulta.
- Olin perehtynyt Ruotsin malliin NBO:n (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) kautta. Sitä kautta saimme tietoa pohjoismaisten
järjestelmien hyvistä ja huonoista ominaisuuksista,

ASUMISOIKEUSASUKKAAN ASUMISURA VUOSINA 2000–2004
Mistä muutin
asumisoikeusasuntoon?

Mihin luulen muuttavani
asumisoikeusasunnosta?

Mihin muutin
asumisoikeusasunnosta?

Omistusasunto
13%

Omistusasunto
60%

Omistusasunto
58%

Vanhempien
omistusasunto
9%

Vuokra-asunto
3%

Vuokra-asunto
19%

Vuokra-asunto
59%

Aso-asunto
25%

Aso-asunto
21%

MUUTTO
1)

Aso-asunto
18%

Osa-omistus
12%
2)

MUUTTO
3)

Osa-omistus
2%

Lähteet: 1) Asoasunnot, Asumisviihtyvyystutkimus 2000 2) Kuopion yliopisto 2002 3) Suomen Asumisoikeus Oy:n palautekysely 6/2000 – 10/2004, N=895
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joiden pohjalta suomalaista järjestelmää lähdettiin
kehittämään, muistelee Grass.
VVO otti kehittämistyössä aktiivisen roolin ja
hankki jopa tonttivarauksia ennen kuin järjestelmällä
oli edes lainvoimaa.
- Uskallus oli olemassa, koska ministeriössä suhtauduttiin periaatteessa asiaan myönteisesti, toteaa
Grass.
ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄLLE MYÖNTEINEN ILMAPIIRI

ja asuntomarkkinoiden rajut muutokset pistivät vauhtia järjestelmän kehittämiseen. Asioita lähdettiin kehittämään päällekkäin jälleen monella taholla.
VVO pani liikkeelle oman mallinsa valmistelun
kesällä 1988. Tavoitteena oli luoda järjestelmä väliinputoajille, jotka eivät voi hakea aravavuokra-asuntoa ja joilla ei ole mahdollisuutta ostaa omistusasuntoa.
VVO:n intressinä oli myös saada asukkaat mukaan rahoittamaan asuntojen rakentamista, sillä rahoitukseen tarvittavaa yhtiön omaa pääomaa oli yhä
vaikeampi saada kasaan. VVO:n malli julkistettiin
yhtiön 20-vuotisjuhlassa toukokuussa 1989. Mallissa asukas olisi saanut asumisoikeuden hankkimalla
Asumisoikeus Oy VVO:n (myöhemmin Asoasunnot
Oy) osakkeita. Malliin kuului myös yhtiön oma asukasvalinta.
Asuntohallituksessa puolestaan asetettiin pääjohtaja Olavi Syrjäsen johdolla Nuorten osuuskunta-asuminen -työryhmä eduskunnan myöntämän
tutkimusmäärärahan turvin. Työryhmä julkisti oman
ehdotuksensa asumisoikeusmalliksi joulukuussa
1989.

Tässä mallissa keskeistä oli asukkaiden asumisturva ja mahdollisuus osallistua asuntojaan koskevaan
päätöksentekoon. Työryhmän ehdottamassa mallissa
asuntojen omistajina olisivat kunnat tai vuokraamista
sosiaalisin perustein harjoittavat yhteisöt. Asuntoa tarvitsevat henkilöt jonottaisivat asuntoa ja säästäisivät
omaa, 10 prosentin panostaan. Yksityishenkilöt myös
muodostaisivat valtakunnallisen yhdistyksen säästämis- ja asunnon vaihtotarpeita varten.
Samaan aikaan VVO:n ja Asuntohallituksen asettaman työryhmän mallien kehittämisen kanssa töitä asian eteen tehtiin myös ympäristöministeriössä.
Aikaa ei koettu olevan hukattavaksi.
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Lainvalmistelu
käynnistyy
YMPÄRISTÖMINISTERI Kaj Bärlund ilmoitti elokuussa 1989, että hallitus on päättänyt aloittaa
seuraavana vuonna kokeiluluontoisesti nuorille tarkoitettujen asumisoikeusasuntojen lainoituksen osana vuokratalolainoitusta. Lakia ei kuitenkaan ollut
vielä edes olemassa. Vasta joulukuussa asetettiin ministeriön sisäinen virkamiestyöryhmä laatimaan aiheesta säädösehdotuksia.
Ministeriössä työn ottivat käsiinsä Hannu
Junkkari ja Seija Heiskanen-Frösén, joista jälkimmäinen on laatinut asumisoikeuslain kaikki keskeiset kohdat.
Laki asumisoikeusasumisesta astui voimaan
16.7.1990, vain noin puoli vuotta tehtäväksi annon jälkeen.
Lopputulos oli toimijoiden mukaan kompromissi,
jossa jokainen joutui luopumaan jostain, mutta jonka
avulla pystyttiin lähtemään tuottamaan ripeästi asu-

misoikeusasuntoja.
Peter Fredriksson totesi vuonna 1993 Asuntohallitukselle tekemässään Asumisoikeusasumisen suomalainen malli -raportissa, että kompromissin merkittävin seuraus lienee se, että asunnontarvitsijoiden
järjestäytymiseen, omatoimisuuteen ja säästämiseen
perustuva asumisoikeusasuminen jäi ainakin alkuvaiheessa toteutumatta.
- Moni asia toteutui, esimerkiksi pysyvä asumisoikeus. Asohan on turvallisempi kuin vuokra- tai
asunto-osakeyhtiöasuminen ja siinä mielessä se on
edelleen kannatettava. Sen sijaan asukkaiden vaikutusvalta himmeni ja heikkeni, toteaa Olavi Syrjänen,
joka olisi halunnut järjestelmän nojautuvan yhdistysmalliin juuri asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien
vuoksi.
Syrjäsen ajatuksena oli, että valtakunnallinen
katto-organisaatio olisi koonnut yksittäiset yhdistykjatkuu sivulla 17

ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄ LYHYESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asunnon hakemista varten tarvitaan järjestysnumero
Asuntoon pääsee maksamalla 15 % asunnon hankinta-arvosta (ei markkina-arvosta)
Sen jälkeen maksetaan kuukausittain käyttövastiketta
Asuntojen välityksen hoitaa omistajayhtiö tai yhdistys – ei koskaan yksityinen henkilö
Asunnossa ei ole tulorajoja
Varallisuusrajat koskevat alle 55-vuotiaita hakijoita
Asunnosta pääsee eroon viimeistään 3 kk kuluttua luopumisilmoituksen jättämisestä
Asumisoikeusmaksun saa takaisin pois muuttaessa rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna
Asumisoikeuden voi jättää perinnöksi
Järjestelmää ohjaa laki asumisoikeusasunnoista
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa koskee myös asumisoikeusasuntoja

Seija Heiskanen-Frösén
oli asojärjestelmän äiti
VAIKKA ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMÄLLÄ on tavallaan monta
isää ja äitiä, ympäristöministeriön hallitusneuvos Seija HeiskanenFrösén on kaikkien toimijoiden mielestä järjestelmän ehdoton
matriarkka.
- Seijan rooli oli ihan keskeinen. Hän laati kaikki järjestelmän
merkittävät lainkohdat, kykeni reagoimaan nopeasti, seurasi alaa niin
kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tärkeää oli myös se, että hän kykeni
juridisen puolen lisäksi ymmärtämään yhteiskunnallisia viestejä,
kertoo Peter Fredriksson.
Myös toimijapuolella arvostettiin Heiskanen-Frösénin ammattitaitoa ja vilpitöntä halua saada aikaan kaikille hyvä järjestelmä.
- Hänet on pakko nostaa positiivisesti esiin, kun puhutaan
järjestelmään liittyvistä asioista. Hän oli tulisieluinen toimija ja piti
kaikki kurissa, yhtiöiden ja ministeriöiden, myös valtiovarainministeriön
väen, muistelee Asokotien toimitusjohtaja Marko Pyykkönen.
Seija Heiskanen-Frösén tunnettiin kooltaan pienenä, mutta
vaikutusvallaltaan suurena naisena.
- Muistan, kuinka kerran yhdessä alan tapahtumassa eräs nuori
toimija kysyi minulta, kuka on tuo lyhyt nainen. Vastasin hänelle, että
hän on niin iso, että sinunkin polvet vielä notkahtavat. Jälkeenpäin sitä
naurettiin, että niin kyllä kävikin, muistelee Eero Saastamoinen, joka
toimi vuosina 1991 – 2005 Asoasunnot Oy:n toimitusjohtajana.
Seija Heiskanen-Frösénin ura asumista koskevan lainsäädännön
parissa kesti neljän vuosikymmen ajan. Sekä huoneenvuokra- että
asumisoikeuslainsäädäntötyön parissa hän teki uraauurtavaa työtä.
”Seija tunnettiin perusteellisena ja asioihin syvälle paneutuvana
säädösvalmistelijana. Hän pani itsensä innolla likoon niiden asioiden
puolesta, joihin hän uskoi.” Näin kirjoittivat pitkäaikaiset työtoverit
Martti Lujanen ja Liisa Linna-Angelvuo muistokirjoituksessa, joka
julkaistiin Helsingin Sanomissa Heiskanen-Frösénin menehdyttyä
vaikeaan sairauteen tammikuussa 2010.
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SUOMEN JA RUOTSIN ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMIEN VERTAILU		
		
Suomalainen asumisoikeus

Ruotsalainen asumisoikeus

Asunnon myynnistä vastaa

yhtiö tai yhdistys

asukas

Asunnon myyntihinta

lailla määritelty

vapaa

Suhdanteiden vaikutus myyntihintaan

ei vaikuta

vaikuttaa

Asukkaan oman pääoman kartuttaminen

ei mahdollista

mahdollista

Asukkaan sijoittaman pääoman menettäminen

ei mahdollista

mahdollista

Asukasvalinta

lailla määritelty

osittain lailla määritelty

Päävastuu asunnon kunnossapidosta

yhtiö tai yhdistys

asukas

Vastuu korjaustoiminnan rahoituksesta

yhtiö tai yhdistys

yhdistys tai asukas

Valtion tuki rakentamisen rahoituksessa
käytössä
ei käytössä
		

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen asumisoikeuskohde valmistui Vantaan Pähkinärinteeseen. Kuvassa vasemmalta Otto Vuorio Oy:n toimitusjohtaja Juha Silvanto, Asumisoikeus Oy VVO:n (myöhemmin Asoasunnot Oy)
toimitusjohtaja Eero Saastamoinen, ympäristöministeri Kaj Bärlund, VVO:n toimitusjohtaja Ben Grass sekä
asukkaiden edustaja Asmo Saarikoski. Kohteen harjannostajaisia vietettiin 12.3.1991.
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set yhteen ja taannut toimijoille ammatillisen avun
niin rakennuttamiseen kuin yhdistysten hallinnointiinkin. Malli on käytössä Ruotsissa.
Ruotsin yhdistysmallissa ongelmana pidettiin
yksittäisten yhdistysten taloudellista riskialttiutta.
Suomeen olisi pitänyt perustaa nopealla aikataululla Ruotsin mallin mukainen katto-organisaatio, kuten
Syrjänen toivoi. Siihen ei kuitenkaan löytynyt riittävää tahtotilaa, kun vastaavantyyppisiä organisaatioita, valtakunnallisesti toimivia yleishyödyllisiä vuokra-asuntojen tuottajayhtiöitä oli jo olemassa. Niiden
organisaatioon asumisoikeusasuntojen hallinnointi
solahti kevyesti.
- Valtakunnallinen toimija olisi varmaan pitänyt
saada aikaan valtion tuella. Niin olisi varmaan tehtykin, jos olisi tiedetty kuinka tulee käymään yleishyödyllisille yhtiöille, toteaa Syrjänen.
Ruotsin mallia pidettiin toki hyvänä pohjana Suomen asumisoikeusjärjestelmälle, mutta naapurimaan järjestelmän valuvikoja haluttiin välttää, koska

nähtiin jo mihin se malli oli menossa. Ruotsalainen
asumisoikeusjärjestelmä on tänä päivänä hinnoittelultaan markkinaehtoista ja hyvin lähellä Suomen
asunto-osakeasumisen mallia.
- Ruotsin asumisoikeusjärjestelmässä vahvistui ajan myötä markkinoiden vaikutus hintaan. Suomessa haluttiin luoda turvallinen järjestelmä, joka
palvelee kaikkia, myös pienituloisia. Erityisesti Seija Heiskanen-Frösén mieltyi yhtiövetoiseen malliin,
muistelee Peter Fredriksson.
Lakiin saatiin kuitenkin mukaan myös yhdistyslakia ennakoivia poikkeuksia, jotka mahdollistivat pidemmälle viedyn yhteisöasumisen kohteissa, jotka oli
rakennettu tai hankittu ryhmäasumista varten.
- Asumisoikeuslakia muotoiltiin meidän takia siten, että yhteisöasumiskohteissa ei tarvinnut noudattaa jonomuodollisuuksia, vaan yhteisö sai valita itse
asukkaat, kertoo arkkitehti Markku Seppänen, joka
oli perustamassa Ouluun Hiidentielle mittavaa yhteisöasumiskohdetta.
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”Arkkitehtuurin ihme syntyi
aravarahalla– Lama muutti
Pikku Huopalahden terassitalon – Luksuskohteesta tuli
nuorten asumisoikeustalo”
–uutisoitiin Helsingin
Sanomissa 21.5.1994.
Valtion tukema vuokra- ja
asumisoikeusasuntotuotanto
piti suomalaisen rakennusteollisuuden toiminnassa
suuren laman aikana.
Asoasunnot Oy:n omistukseen
valmistunut Punamäenpolku 1
Helsingissä herätti valmistuttuaan paljon huomiota ja toi
asumisoikeusasumiselle
lisänäkyvyyttä.
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Asumisoikeusasuminen
kiinnosti 80-luvun lopussa
asuntoalan vaikuttajia.
Turun Ylioppilaskyläsäätiön
seminaariin Linnankadun
Sparpankeniin vuonna 1989
osallistui laajasti asiasta
kiinnostuneita virkamiehiä,
päättäjiä, rakennuttajia ja
asukkaita.
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Oulun yhteisöasumisen ystävät ry perustettiin
vuonna 1989 edistämään yhteisöllistä asumista. Hiidentien kohteessa asiantuntevat asukkaat tekivät hyvin pitkälle jopa kohteen suunnittelutyötä. Talon yhteistiloissa on toiminut alusta lähtien päiväkoti ja
laaja asukkaiden yhteinen harrastustoiminta ruokapiireistä leffailtoihin.
- Jos olisi ollut mahdollisuus rakennuttaa asumisoikeustalo yhdistyksen kautta, olisimme ehkä
harkinneet sitä, mutta siihen ei ollut tuolloin mahdollisuutta. Toisaalta tontinhankinta oli helpompaa,
kun käännyimme VVO:n puoleen. Saimme vaikutettua paljon yhteistiloihin. Asunnot toteutettiin standardimuotoisina, kertoo Seppänen, joka sai tuolloin
perheelleen asumisoikeusasumisen kautta isomman
asunnon edullisemmin kuin jos olisi joutunut hankkimaan omistusasunnon. Opiskelijaperheelle asialla oli
suuri merkitys.
Seppänen toimi 90-luvulla aktiivisesti monta vuotta myös Asoasunnot Oy:n valtakunnallisessa
asukashallintotoiminnassa sekä yhtiön hallituksessa
asukasedustajana.
- Se oli kovan kasvun aikaa. Kun menin hallitukseen, yhtiöllä oli 1 500 asuntoa ja kun lähdin, asuntoja oli jo 12 000. Rakentaminen määräsi tahtia, mutta
kyllä jouduimme paljon käsittelemään myös esimerkiksi yhtenäislainasta johtuvia asioita. Asukkaiden
oli vaikea ymmärtää, miksi lainat eivät lyhene. Se vaikutti niin poskettomalta järjestelmältä, ettei sitä kukaan uskonut. Eihän siitä kenellekään muulle ollut
hyötyä kuin valtiolle, joka sai korkotuloja, pohtii Seppänen.
Seppäsen mielestä hallituksen asukasedustajan
tärkeä tehtävä oli myös huolehtia siitä, että yhtiön toi-

minta pysyi kaikin puolin läpinäkyvänä.
VVO:lla lakiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä.
- Ei ihan sellaiseen päästy kuin haluttiin, mutta pääasia on, että saatiin järjestelmä aikaan. Käynnistimme tuotannon ensimmäisenä ja muut seurasivat perässä. Aso antoi alalle uusia mahdollisuuksia.
Rakennusliikkeet melkein lahjoittivat tontteja, jotta
voisivat rakentaa. Kunnat innostuivat myös ja osoittivat tontteja asotuotantoon, muistelee puolestaan
Ben Grass.
Asoasunnot Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna
1991 palkattu Eero Saastamoinen vahvistaa kuntien
innon järjestelmää kohtaan.
- Kunnat hakivat jo silloin maanmyyntituloja.
Yleensä kunnissa suhtauduttiin asumisoikeusmalliin
hyvin, mutta toki oli varauksellisuuttakin erityisesti
Helsingin asuntopoliittisissa toimijoissa.
Saastamoisen mukaan Helsingissä pohdittiin
tuolloin asumisoikeuden tarpeellisuutta, kun kaupungissa tuotettiin jo valtion tuella vuokra-asuntoja
sekä toteutettiin Hitasta ja osaomistusasuntoja.
- Tarvetta uudellekin vaihtoehdolle ilmeisesti
kuitenkin oli, sillä saimme tontteja huippupaikoilta,
toteaa Saastamoinen.
Osa kunnista perusti heti myös oman asumisoikeusasuntoja omistavan yhtiön tai hankkiutui sen
omistajaksi. Turun kaupunki hankki vuonna 1991
rakennuttajien vuotta aiemmin perustaman Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n osakekannan ja alkuvuosien jälkeen laajeni toimimaan myös ympäristökuntiin.
- Turussa asumisoikeus nähtiin osana kunnan velvollisuutta järjestää asukkailleen kohtuuhintaista asumista. Toisaalta se nähtiin myös vähävaraisempien
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Asumisoikeuslakiin tehdyt muutokset
mahdollisuutena kiivetä kohti omistavaa luokkaa. Joka
tapauksessa asukkaiden kannalta kuntaomisteisuus
nähtiin turvallisena elementtinä heti alusta lähtien,
toteaa Vason toimitusjohtajana alusta lähtien toiminut
Pekka Peltomäki.
Myös Helsingin kaupunki on tuottanut vuodesta 1993 lähtien oman yhtiön omistukseen asumisoikeusasuntoja. Kunnat ovat myös luopuneet omista
asoyhtiöistään. VAV Asunnot Oy myi Vantaalla omistamansa asumisoikeusasunnot TA-Asumisoikeus
Oy:lle vuonna 2011.
Asumisoikeusjärjestelmän alkuvaiheessa asukkailta tai toimijoilta ei liiemmin tullut järjestelmästä
kritiikkiä. Se otettiin innostuneesti vastaan luottaen
lainsäätäjän kykyyn luoda toimiva järjestelmä ja siihen että tarvittaessa järjestelmää on helppo muokata
muuttuvien olosuhteiden mukaan.
Vasta järjestelmän ikääntyessä ja kustannusrakenteen kehittyessä haasteellisemmaksi, alkuaikojen
menettelytavatkin ovat nousseet uudelleen tarkasteluun erityisesti asukaspuolella.
Asukaskritiikissä on nostettu esiin ajatus, että
aluksi olisi annettu ymmärtää, että tulossa on järjestelmä, jossa asukkaat voisivat yhdistysten kautta omistaa asuntonsa ja päättää aidosti asumiseensa
liittyvistä asioista, mutta nopealla aikataululla tuotiin
eduskuntaan lopulta ihan toisenlainen malli.
Kärjekkäimmissä arvosteluissa on esitetty epäilyjä ministeriön haluttomuudesta tehdä riittävästi töitä
asian eteen tai että yhtiöt olisivat painostaneet lainsäätäjiä saadakseen itselleen edullisen mallin.
Painostuksesta ei ole löytynyt todisteita, mutta
sen sijaan Seija Heiskanen-Frösénin oikeamielisen
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periksi antamattomuuden lainvalmistelijana kaikki
toimijat muistavat.
Myös yhtiöiden puolella katsotaan alkuaikojen
toimintaa kokemuksen kirkastamin silmin.
- Tällä tietämyksellä olisimme nostaneet
vastiketason heti alusta korkeammaksi ja keränneet enemmän rahaa korjaustoimintaan. Silloin vastikekehityskin olisi ollut maltillisempi. Lainaehdotkin olisi pitänyt osata vaatia heti
alusta samoiksi kuin vuokra-asunnoissa. Silloin vastikkeessa olisi näkynyt selvemmin asukkaiden laittama 15 prosentin osuus, listaa Suomen
Asumisoikeusyhteisöt ry:n puheenjohtaja, Asokotien
toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, joka toimi 90luvun alussa Asoasunnot Oy:n talousjohtajana.
Asumisoikeusasuntojen rakentamiseen myönnetyt lainat olivat ehdoiltaan tiukemmat eli kustannuksiltaan kalliimmat kuin valtion tuella tuotettujen
vuokra-asuntojen lainat. Tiukemmilla ehdoilla haluttiin korostaa, että asumisoikeusasunnoissa oletettiin
asuvan maksukykyisempiä asukkaita.

Nopealla aikataululla aikaan saatu laki on kokenut vuosien varrella monta pientä muutosta.
Yksittäisiä muutossäädöksiä, sekä kiristyksiä että huojennuksia, on ympäristöministeriön
tammikuussa 2016 julkaistun Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta -raportin mukaan tehty 17.
Kiristykset ovat koskeneet lähinnä käyttövastikkeiden valvontaa ja yhtiöiden taloudenhallintaa.
Huojennukset puolestaan ovat kohdistuneet asukasvalintaan.

MERKITTÄVIMPIÄ MUUTOKSIA OVAT OLLEET:
• 1993 tehty täydennys hallintamuodon rajaukseen ja viranomaiskontrollin
lisäämiseen yhteisöjen sulautumisten tai yhteisömuodon muutosten osalta
• 1994 tulorajat poistettiin kaikilta hakijoilta

• 1994 tehty tarkennus, jonka perusteella asumisoikeussopimuksesta tuli käydä ilmi
asumisoikeusmaksun ja käyttövastikkeen taso
• 1995 astui voimaan laki asumisoikeusyhdistyksistä

• 2003 laki antoi mahdollisuuden vapaarahoitteisten asumisoikeustalojen rakentamiseen
• 2003 asumisoikeusmaksuja tuli käsitellä sijoitettuna pääomana

• 2005 asukasvalinta-säännöksiin toteutettiin joustoja käyttöasteen parantamiseksi
• 2006 yli 55-vuotiailta poistettiin varallisuusrajat

• 2007 Valtion asuntorahasto asetettiin valvomaan ja hyväksymään talojen
enimmäishinnan toteutumista kiinteistöjen hallintamuodon muutostilanteissa
• 2008 kunta sai myöntää luvan käyttää asumisoikeushuoneistoa muuhun
kuin asuintarkoitukseen
• 2011 astui voimaan monta muutossäädöstä koskien hoitovastikkeen
tasaamista ja palveluiden kilpailuttamista sekä ARAn valvontaa
• 2011 lakiin lisättiin säännös omistajan entistä laajemmasta tiedonantovelvollisuudesta
liittyen käyttövastikkeella katettaviin menoihin
• 2016 astui voimaan säädös, jossa varautumista perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin 		
rajattiin sekä lisättiin velvollisuutta esittää laskelmissa varautuminen muihin lain mukaisiin
velvoitteisiin. Säädös toi myös velvollisuuden siirtää hoito- ja rahoitusmenoista kertynyt yli- ja
alijäämä asukkaiden tuleviin vastikkeisiin sekä velvollisuus kilpailuttaa muiden palveluiden
lisäksi myös hallintopalvelut. Vuoden 2016 alusta astui voimaan myös säädös käyttövastikkeiden
määräytymis- ja jälkilaskelmista sekä konsernin sisäisestä kilpailutuksesta.
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Tuotanto
käynnistyy
ASUMISOIKEUSASUNTOJEN tuotannon käyntiinlähtöä kiritti se, että asuntorakentaminen oli pysähtynyt laman myötä lähes täysin 90-luvun alussa.
Rakennusliikkeille jäi myymättömiä asuntoja tuhansittain käsiin ja moni yhtiö ajautui konkurssiin.
Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että asumisoikeusasuntotuotanto yhdessä valtion tukeman vuokraasuntotuotannon kanssa pelasti suomalaisen rakennusteollisuuden ja työllisti runsaasti noina vuosina
alalla työskenteleviä kansalaisia. Ilman lamavuosien
tuotantoa 2010-luvun asuntopula olisi kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla todennäköisesti vieläkin hurjempi.
Suomen ensimmäinen asumisoikeustalo valmistui VVO:n asumisoikeusyhtiön omistukseen Rovaniemelle syksyllä 1991 Sudentie 9:ään. Heti perässä valmistui vuoden lopulla Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n talo Turkuun Kuohukuja 4:ään.
Taloja lähdettiin toteuttamaan innokkaasti. Niiden rakentaminen keskitettiin sinne, missä oli suurin asunnontarve eli pääkaupunkiseudulle ja muille
kasvukeskuspaikkakunnille, erityisesti korkeakoulukaupunkeihin. Tavoitteena oli saada aikaan 40 000
asunnon kanta, jotta asukkaille saataisiin joustava
asunnon vaihtamisen mahdollisuus.

Rovaniemellä osoitteessa Sudentie 9
on Suomen ensimmäinen asumisoikeustalo. Se valmistui lokakuussa
1991 Asoasunnot Oy:n omistukseen.
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asukastoimintaa Turussa

ihmisiä heti alusta lähtien. Nuorille aikuisille asumismuotoa markkinoitiin ponnahduslautana omistusasumiseen ja lapsiperheille mahdollisuutena saada kerralla riittävän kokoinen asunto.
- Silloin tehtiin paljon myös omaehtoisia velkasaneerauksia. Asumisoikeusasunto koettiin inhimilliseksi vaihtoehdoksi silloin kun lama oli vienyt
mahdollisuuden omistusasumiseen, kertoo Marko
Pyykkönen.
Perustelut asumisoikeusasunnon valintaan olivat
asukkaan iästä ja elämäntilanteesta riippumatta hyvin samantyyppisiä heti järjestelmän alkutaipaleelta lähtien. Asumisoikeusasuminen nähtiin pysyvänä
ja turvallisena asumisena, johon päästäkseen ei tarvinnut ottaa isoa henkilökohtaista asuntolainaa riskikseen.

ASUMISOIKEUSASUNNOT
HAKIJAN IÄN MUKAAN, 1992		

ASUMISOIKEUSASUNTOIHIN VALITTUJEN
SOSIOEKONOMINEN ASEMA, 1992		

		

		
Työnantaja
Yksityisyrittäjä
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Opiskelija
Muu
Eläkeläinen

Ikäryhmä
18 – 24
25 – 29
30 – 34
yli 35

Jonottajat
3 069
4 785
2 973
2 791

Valitut
391
575
401
439

Lähde: Asumisoikeusasumisen suomalainen malli,
Asuntohallituksen asuntotutkimuksia 19:1993		

1
20
189
377
566
239
81
14

Lähde: Asumisoikeusasumisen suomalainen malli,
Asuntohallituksen asuntotutkimuksia 19:1993		
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TURUN HALISISTA Kuohukujalta
löytyy Suomen toiseksi vanhin asumisoikeustalo Kreulankartano, jossa
on alusta lähtien ollut aktiivista
asukastoimintaa. Asukkaiden mukaan yhdessä tekemisen ja talosta
huolehtimisen kulttuuri on tuonut
talolle positiivisen maineen. Talo on
Varsinais-Suomen Asumisoikeus
Oy:n tavoitelluimpia kohteita.
- On hienoa, että Kreulankartano
on sellaisessa maineessa, että täällä huolehditaan yhdessä asioista.
Meillä ei ole tyhjäkäyttöä, vaan
taloon pääsyä jonotetaan. Yhteinen
huolehtiminen näkyy, vakuuttaa
Ritva-Liisa Pihlainen, joka on toiminut talonsa asukastoiminnan lisäksi
aika ajoin myös Vason hallituksessa
sekä yhteistyöelimessä.
Ritva-Liisa ja miehensä Raimo
muuttivat taloon joulukuussa 1991
heti talon valmistuttua. Lapsiperheelle asumisoikeusasunnon saaminen oli lottovoitto. Laman kourissa
nuorta perhettä hirvitti ajatus korkeakorkoisista asuntolainoista.
- Meillä taisi olla järjestysnumero 6 tai 7. Kyllä se oli mullistava uu-

tinen, kun saimme tiedon asunnon
saamisesta, muistelee Raimo.
Aluksi taloon muutti runsaasti
nuoria lapsiperheitä ja pihalla vilisi lapsia. Pihaa laitettiin talkoilla
kuntoon. Yhä edelleen talossa järjestetään muun muassa kevät- ja
syystalkoot. Yhdessä on myös tehty
lukuisia retkiä Turun lähiympäristöön.
- Oltiin tosi aktiivisia, tehtiin paljon yhdessä ja kehitettiin toimintaa.
Nyt, kun asumismuoto on kehittynyt,
asuntojen peruskorjaus on valmistunut ja pihapiiri muodostunut puutarhaksi, ei asukastoimikunnan työtä
ole enää niin paljon. Kokoonnumme
silti edelleen vähintään viisi kertaa
vuodessa, kertoo Ritva-Liisa.
Ritva-Liisa ja Raimo muuttivat
parisen vuotta sitten talossa pienempään asuntoon, kun lapset
muuttivat pois kotoa. Yhtiö teetti
asuntoon remontin, jonka materiaalivalintoihin pariskunta pääsi
vaikuttamaan.
- Ei varmaan olisi muutettu, ellei
olisi saatu tästä talosta asuntoa.
Asumisen helppous on myös tärkeä

Päivi Karvinen

- Sain tehtävänantona VVO:lta, että tontteja pitää
hankkia joka paikkaan, kertoo Eero Saastamoinen,
jolle etua tehtävän suorittamiseen toi aiempi työkokemus asuntovirkamiehen tehtävistä Järvenpäässä.
Myös asukkaat ottivat uuden järjestelmän innolla
vastaan. Helsingin Sanomat uutisoi jouluviikolla 1990,
että asojonossa oli pääkaupunkiseudulla hakijoita yli
8 000. Alueelle oli valmistumassa asuntoja seuraavana vuonna 30 ja sitä seuraavana 300 kappaletta.
- ”Mites poika ny suu pannaan, kun asunnot loppuvat kesken”, tokaisi eräskin mummo asukastilaisuudessa, jossa kerroimme 20 asunnon kohteen rakennuttamisesta. Tila oli ääriään myöten täynnä
ihmisiä ja luulin tulleeni ensin väärään tilaisuuteen,
muistelee Eero Saastamoinen.
Asumisoikeusasunnot kiinnostivat kaikenlaisia

Kreulankartanon
maine nauttii asukastoiminnan hedelmistä

Ritva-Liisa ja Raimo Pihlaisen mielestä
asumisoikeusasuminen palvelee hyvin eri
elämäntilanteissa. Lasten muutettua pois
pariskunta vaihtoi samassa talossa pienempään asuntoon, jossa asuu myös Felix-koira.
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Nina Paju

Lainajärjestelmä

Kun talkoissa tutustutaan, on
helppo jäädä muulloinkin juttelemaan asukkaiden kesken.
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n kohteessa Kuohukuja
2:ssä rakennetaan, korjataan,
huolletaan ja pelataan yhdessä.

asia. Jos jotain hajoaa, ei tarvitse
muuta kuin soittaa huoltoon, Ritva-Liisa korostaa.
Pihlaisille on tärkeää myös se,
että he kokevat voivansa vaikuttaa
asumiskustannuksiin. Yhteisöllisyys
on yksi keino kustannusjahdissa.
- Olemme tehneet paljon itse
talon huoltotöitä, mutta tärkeää
huolenpitoa on myös se, että
olemme toistemme kanssa tekemisissä. Meillä on ollut tapana, että
asukastoimikunnan puheenjohtaja
käy toivottamassa uuden asukkaan
tervetulleeksi. Tämän jälkeen on
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helpompi tulla mukaan vaikka pihatalkoisiin, toteaa Ritva-Liisa.
Asukastoimikuntatyöskentelyn
kautta on kertynyt myös ymmärrys
kiinteistön ylläpidon kustannuksista
ja siitä, miten ne vaikuttavat vastikkeisiin.
- On tärkeä ymmärtää, että yhtiö
ei tuota voittoa eli ei kerää vastikkeissa ylimääräistä rahaa vaan
vastikkeet nousevat pakollisten
kulujen kautta.
Vason hallituksessa ja yhteistyöelimessä työskentelyä Ritva-Liisa
on pitänyt tärkeänä vaikuttamisen
paikkana.
- Asukkaita tarvitaan tuomaan
myös hallitukseen asukkaan näkökulma. Samaa asiaa ajaa yhteistyöelin. Saamme sitä kautta esiin asioita, jotka asukkaat kokevat tärkeiksi.
Meiltä myös kysytään siellä mielipidettä eli ei se ole mitään näennäisdemokratiaa, vakuuttaa Ritva-Liisa

ja pitää olennaisen tärkeänä myös
sitä, että yhtiön toimitusjohtaja ja
hallintopäällikkö ovat mukana kokouksissa. Silloin saadaan tietoa ja
vietyä asioita eteenpäin tarvittaessa
nopeastikin.
Yhteistyöelimessä on otettu
kantaa muun muassa yhtiön uusien
asuntojen tuotantoon kommentoimalla asuntojen piirustuksia.
- Tänä päivänä on todella tärkeää
tuoda asukkaiden näkemys siihen,
miten kalliit neliöt asunnoissa käytetään, painottaa Ritva-Liisa.
Pitkän asumiskokemuksen ja
asukasaktiivisuuden kautta Pihlaisille on muodostunut vankka käsitys
siitä, mihin suuntaan asumisoikeusjärjestelmää pitäisi kehittää.
- Sisään- ja poispääsy pitää jatkossakin olla helppoa. Samoin se,
että pienellä rahalla pääsee mukaan, toteaa Raimo.
- Järjestysnumerosysteemi on

myös hyvä ja oikeudenmukainen
tapa jakaa asunnot. Tärkeää on myös
säilyttää se, ettei näitä tarvitse itse
kaupata, jos muuttaa pois. Helppous
pitää säilyttää ja turvallisuus, toteaa
Ritva-Liisa.
Muutostoiveita löytyy myös lainajärjestelmästä. Asumisoikeustalojen
rakentamiseen käytettyjen lainojen
lyhentämisen takapainotteisuus
on Pihlaisten mukaan hämärtänyt
ihmisten käsitystä kulukehityksestä.
Moni on luullut, että lainat lyhenevät
samalla tavalla kuin omistusasuntolainat ja siksi vastikkeiden jatkuva
kasvu on yllättänyt.
Vastikekehitys huolestuttaa pitkän
linjan aktiivia.
- Jos asumiskustannukset nousevat huimasti, niin se vaikuttaa koko
järjestelmään negatiivisesti. Muuten
tämä on hyvä ja vakaa järjestelmä,
jolle on tarvetta tulevaisuudessakin,
toteaa Ritva-Liisa.

ASUNTORAHASTON SYNTYMINEN vuonna 1990 ja
sen kautta maksettavien yhtenäislainojen käyttöönotto
edesauttoi asumisoikeusasuntojen rahoitusta ja rakennuttamista.
Lainoitusjärjestelmä sai kuitenkin jo heti tuoreeltaan kritiikkiä asuntopoliittisilta vaikuttajilta, sillä sitä
pidettiin muun muassa liiallisen inflaatiosidonnaisuuden ja vuosimaksun jatkuvan kohoamismekanismin takia riskialttiina.
Kuntaliiton asuntopoliittinen asiantuntija Ulla-Maija
Laiho totesi uudesta lainajärjestelmästä Helsingin Sanomissa, että ”Tätä ei ymmärrä kukaan. Nyt ollaan luomassa
uutta velkaannuttavaa asuntolainajärjestelmää”.
Laiho viittasi lainojen lyhentämisen takapainotteisuuteen. Lainojen lyhentäminen olisi niin hidasta, että
talot ehtivät jo korjausvaiheeseen, kun lyhennykset ovat
vasta päässeet kunnolla vauhtiin.
Samaan asiaan kiinnitti huomiota toisen Helsingin
Sanomien artikkelin mukaan STS:n johtajana toiminut
ja Helsingin kunnallispolitiikassa vaikuttanut Jukka
Lindeman: ”Järjestelmässä on keskeinen virhelaskelma; siihen on rakennettu sisään oletus, että inflaatioprosentti on noin kymmenen. Siitä johtuu, että vaikka talo on
rakennettu ajat sitten, aravalainojen pääomakustannukset vain nousevat. Ne ovat korkeimmillaan vasta 18 – 21
vuotta valmistumisen jälkeen.”.
Lainoitusjärjestelmän riskit toki tunnistettiin myös
toimijapuolella, mutta luotettiin siihen, että järjestelmän
luonut valtio tulee apuun tarvittaessa.
- Kritiikki oli laimeaa siksi, että rahoitustilanne oli
mikä oli. Ilman valtion tukea ei olisi pystytty rakennuttamaan taloja. Korot olivat korkeat ja pankit huonossa tilassa, korostaa Ben Grass.
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KULUTTAJAHINTAINDEKSIN VUOSIMUUTOS 1980 – 2016
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Tilannetta pahensi vielä se, että vuoteen 1995 saakka asumisoikeusasuntojen rakentamiseen käytetyt
lainat pääomittuivat, mikäli lainan todellinen korko
nousisi yli lainajärjestelmän ehtojen korkotason eikä
koron ylitystä pystyttäisi siirtämään vastikkeisiin. Ylimenevä koron osuus siirrettiin lainapääomaan.
Yhtiöissä, joissa asuntokantaa tehtiin runsaasti
lamavuosina, viimeiset pääomittuneet erät maksettiin pois vasta 2000-luvulla.
- Yhtenäislaina oli aluksi erittäin edullinen, koska
se oli niin selvästi markkinakorkoisia lainoja halvempi. Eikä kukaan silloin osannut ajatella, että inflaatio
ei hoitaisi asiaa niin kuin se oli tehnyt aiemminkin,
kertoo Marko Pyykkönen.
- Pääomittuminen oli aivan mahdotonta aikaa.
Kun inflaatio oli korkealla, se hakkasi meille lisäkustannusrasitetta, toteaa Pekka Peltomäki, jonka luotsaamassa Vasossa tehtiin Asokotien tavoin paljon
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kohteita pääomittumisen vuosina.
Lindemanin mainitsema pääomakustannusten
korkein taso ajoittuu 2010-luvulle, jolloin pääosassa
asuntokantaa alkoi lisääntymään myös korjaustarve.
Samaan aikaan voimistui asukkaiden kritiikki asumiskustannuksia kohtaan.
Kriittisimmät asukkaat kokevat joutuneensa velkaorjuuteen, vaikka asukkaalla on mahdollisuus saada asumisoikeusmaksu turvallisesti ulos pois muuttaessaan. Sitoutuneet asukkaat kokevat kuitenkin
järjestelmän omakseen, ymmärtävät kustannusrakenteen ja vaativat lainajärjestelmään remonttia,
jotta kustannuskehitys saataisiin terveelle pohjalle.
Epäoikeudenmukaisen lainajärjestelmän aiheuttamia kustannuksia on vaikea ymmärtää.
Ympäristöministeriön Asumisoikeusasumisen
riskit –raportti osoittaa, että asukkaat kantavat huolta kustannusrakenteesta ja suhtautuvat myönteises-

Työntekijä
Toimihenkilö
Johtavassa asemassa
Yrittäjä
Eläkeläinen
Opiskelija
Kotiäiti/-isä
Työtön
Muu

45,40%
16,90%
0,70%
1,90%
29,70%
0,80%
1,30%
2,50%
0,80%

ASUMISOIKEUSASUKKAIDEN
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ASUMISEN KESTO NYKYISESSÄ
ASUNNOSSA 2016
alle 2 vuotta
2–4
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19,40%
25,30%
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9,90%
18,80%

ti esimerkiksi korjauksiin varautumiseen. Lähes puolet
vastanneista katsoi, että korjauksiin tulee varautua etukäteen vastikkeissa.
Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARAssa on havaittu asukkaiden kasvanut kriittisyys lainajärjestelmää kohtaan.
- Asukkaiden on vaikea ymmärtää, että lainojen lyhennys kasvaa loppua kohti. Kun samaan aikaan tulee peruskorjauslainat päälle, on ymmärrettävää, että
kustannuskehitys huolestuttaa asukkaita. Lainajärjestelmään tarvittaisiin ehdottomasti muutosta, toteaa
Mirja Suopanki, joka on yksi asumisoikeusasumista
valvovista virkamiehistä ARAssa.
Ympäristöministeriössä käynnistettiin lainajärjestelmän uusimisen tarvekartoitus 90-luvun lopussa.
Tuolloin lainajärjestelmän pahimmat vuodet olivat vielä edessä, mutta koska heikkoudet tiedettiin, niihin yritettiin puuttua.
- Uudistaminen jäi koneiston jalkoihin, kun tuli
EMU ja tuotantokoneisto kääntyi omistusasuntotuotannon puolelle, kertoo Peter Fredriksson, joka oli
saanut tehtäväkseen ministeriössä lainajärjestelmän
perkaamisen.
Myöhemminkään lainajärjestelmän uusimiseen ei
ole ryhdytty, vaikka ministeriä myöten on todettu, että
asukkaat maksavat lainoissa tavallaan valtion yleiskuluja.
”Olemme tietoisia tuosta asiasta ja siihen liittyviä
tekijöitä ollaan selvittelemässä, kertoo Krista Kiuru,
muttei lupaa asian pikaista tai järjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista.”, kerrottiin Asokotien asiakaslehden artikkelissa syksyllä 2011.
Vuonna 2003 asumisoikeusasuntojen rakennuttamisessa otettiin käyttöön myös korkotukilainoitus.
- Teimme silti yhä yhtenäislainalla, koska valtioon
luotettiin enemmän neuvottelukumppanina, kertoo
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asojärjestelmän vastustaja

Pekka Peltomäki.
Samasta syystä samaan toimintatapaan päätyivät
monet muutkin toimijat.
Yhtenäislainojen ongelmat alkoivat näkyä yhtiöissä korjaustoiminnan rahoitusongelmina 2010-luvulla. Ensimmäisiä laajempia peruskorjaustoimia toteuttamaan lähti Avain Asumisoikeus Oy.
- Rahoituksessa nousi ongelmaksi peruskorjauslainoitus, jota ei ole mahdollista saada alle 20
vuotta vanhaan kohteeseen. Toisaalta asolaki sanoo, että asunnon pitää olla asumiskelpoinen, mutta miten rahoittaa korjaustoiminta, kun ei saa lainaa,
eikä vastiketta voi korjaamisen perusteella nostaa,
kun korjauksiin varautumista rajoitetaan, ihmettelee Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n varapuheenjohtaja ja Avain Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja
Maarit Toveri.
Toveri nostaa ongelmaksi myös vastikkeen jyvityskäytännön, jonka avulla tasoitetaan asuntojen eroja muun muassa asunnoin sijainnin osalta. Vastikkeet
määräytyvät talon valmistumisen aikaisen jyvityksen
perusteella, eikä sitä voi muuttaa ilman että muutos tehtäisiin kaikkiin asumisoikeussopimuksiin. Asuntojen
kysyntätilanne kuitenkin vaihtelee esimerkiksi asuntojen koon osalta suhdanteiden mukaan. Järjestelmän alkuaikoina isot perheasunnot olivat erittäin suosittuja,
nykyään kysyntää on enemmän pienistä asunnoista.
Lainajärjestelmän heikkouksia korostaa toimijoiden mukaan vielä se, että asumisoikeustalot ovat
niin sanottujen ikuisten rajoitusten alaisia eli niitä ei
voi myydä, jos talosta löytyy yksikin voimassa oleva
asumisoikeussopimus. Niillä ei siis ole vakuusarvoa
pankkien kanssa käytäviä rahoitusneuvotteluja varten. Rahaa ei tule, kun ei ole vakuuksia.
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- Me emme hae sitä, että rajoituksista luovuttaisiin kokonaan, mutta haluaisimme tiettyihin tilanteisiin joustoa esimerkiksi silloin, kun asumisoikeusasuntojen kaltaisten asuntojen kysyntä on
merkittävästi vähentynyt paikkakunnalla. Olemme
esittäneet pohdittavaksi esimerkiksi hybriditalojen
mahdollisuutta eli että talossa voisi olla sekä omistus- että yksittäisiä asumisoikeusasuntoja. Se ei ole
lain mukaan vielä mahdollista, koska asumisoikeuslaki käsittää vain kokonaisia asotaloja, ei yksittäisiä
asuntoja, toteaa Toveri.
Rajoituksista vapauttaminen on kuitenkin järjestelmän kannalta keskeinen perusasia, eikä sitä lähdetä tekemään vähäisin perustein. Asukkaille se on
turvallisuuskysymys ja se myös koetaan ainoana selkeänä erona vuokra-asumiseen verrattuna.
Ympäristöministeriön teettämässä kyselyssä
(vastaajina 4 561 asumisoikeusasukasta) puolet vastaajista kannatti sitä, että asumisoikeuskiinteistön
hallintamuotoa voisi muuttaa siten, että asukkailla
olisi mahdollisuus lunastaa asunto itselleen. Neljännes vastusti ajatusta.
Kyselyn perusteella tehdyssä Asumisoikeusasumisen riskit - raportissa kuitenkin todetaan, että väittämissä esitetyt tilanteet ovat erikoistapauksia, eikä
niiden pohjalta voi vetää kovin pitkälle meneviä päätelmiä asukkaiden yleisestä suhtautumistavasta rajoituksista vapauttamiseen ja asumisoikeuden ikuisuuden purkamiseen.
Raportin analyysin mukaan asumisen turva on
kyselyyn vastaajien keskuudessa kuitenkin keskeinen
asumisoikeusjärjestelmän ominaisuus.

Kriittinen
valtiovarainministeriö
KUIN YHDESTÄ SUUSTA haastateltavat nimeävät valtiovarainministeriön niin lainajärjestelmän
uudistamisen kuin koko asumisoikeusjärjestelmän pahimmaksi vastustajaksi. Ministeriössä ei budjettiosaston neuvottelevan virkamiehen
Armi Liinamaan mukaan vastusteta
järjestelmää vastustamisen vuoksi,
vaan rahaministeriö toimii oman
johdonmukaisen logiikkansa mukaan.
- Meillä on kaksi intressiä tähän
asiaan. Asumisella on merkittäviä
kansantaloudellisia vaikutuksia
rakentamisen investointien kautta.
Meillä täytyy olla edullisia asuntoja
niin, että alueelle saadaan riittävästi
työntekijöitä, kertoo Liinamaa, joka
tuli jatkamaan lähes legendaarisen asojärjestelmän vastustajan
maineen saaneen Pekka Pelkosen
tehtäviä.
Toinen intressi liittyy valtiontaloudelliseen näkökulmaan.
- Meitä kiinnostaa, millä tavalla
yhteiset veroeurot käytetään. Eikä
pelkästään se, kuinka paljon rahaa

käytetään, vaan erityisesti se,
mihin niitä käytetään ja saadaanko
haluttuja tuloksia aikaan. Meidän
vaikuttamishalu asuntopolitiikkaan
tulee näistä kahdesta näkökulmasta, perustelee Liinamaa.
Valtiovarainministeriössä halutaan, että tuet kohdentuvat niille,
jotka niitä oikeasti tarvitsevat.
- Yksi keskeinen syy, miksi
ministeriössä on kritisoitu asumisoikeusjärjestelmää on, että siinä ei
ole sosiaalista tarveharkintaa, kun
asunnot saa järjestysnumeron perusteella, mutta silti sillä on valtion
tukielementti. Emme ole väittäneet, että asossa asuva ei tarvitsisi
valtion tukea, vaan niin päin, että
järjestelmä ei takaa, että asunnot
kohdentuvat henkilöille, jotka niitä
eniten tarvitsisivat, korostaa
Liinamaa.
Liinamaa myöntää, ettei ministeriössä ole välttämättä riittävästi
tietoa asumisoikeusasukkaiden
tulotasosta. Kun tietoa ei ole, jää
epäselväksi saako asunnon henkilö,
joka pystyisi tulotasonsa mukaan

hankkimaan myös omistusasunnon.
- Asukasrakenteesta olisi hyvä
saada tarkempaa tietoa, mutta
onhan myös niin, että tarvittava
15 prosentin omaosuus sulkee jo
lähtökohtaisesti tiettyjä asukasryhmiä pois, pohtii Liinamaa.
Helsingin kaupungin asuntoohjelmapäällikkö ja Helsingin
Asumisoikeus Oy:n (Haso) hallituksen puheenjohtaja Mari Randell
valaisee helsinkiläisen asumisoikeusasukkaan profiilia näin:
- Meillä asuu paljon esimerkiksi
minun sukupolveni väkeä, joka
valmistui 90-luvulla laman aikana
ja jäi pätkätyökierteeseen. Se ei
anna henkilökohtaista näkymää
siihen, että uskaltaisi ottaa ison
lainan, jos pankki edes myöntäisi
sitä. Työtulot voivat olla vuositasolla kohtuulliset, mutta epäsäännölliset ja osin epävarmat.
Kuitenkin nämä ihmiset haluavat
laittaa kotia vapaammin ja saada
täydellisen asumisturvan, jonka aso
antaa. Vapaarahoitteisessa vuokra-asunnossa et toisaalta voi tietää,
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mitä omistaja ajan kuluessa tekee
asunnolle, toteaa Randell.
Asumisoikeusasunnot kiinnostavat Randellin mukaan ihmisiä
asuntomarkkinoiden alkuvaiheessa
ja toisaalta seniori-ikäisiä.
Valtiovarainministeriö haluaa
saada asukasvalinnan tarveharkintaiseksi. Toinen toive liittyy omistajayhtiöiden omavastuuseen talojen
rahoittamisessa.
- Riskienhallinta pitäisi saada
terveemmälle pohjalle. Jos valtio
lainoittaa 85 prosenttia ja asukas
maksaa 15 prosenttia, toimijalla ei
ole omaa riskiä. Järjestelmä olisi
terveemmällä pohjalla, jos yhtiöllä
olisi omavastuu, pohtii Liinamaa.
Miten yhtiöt kasvattaisivat omaa
rahoitusosuutta valtion luoman
lainoitusjärjestelmän ja ikuisten
rajoitusten vallitessa, sitä Liinamaa
ei halua kommentoida.
Lainajärjestelmään ei ole tulossa
muutosesityksiä ainakaan valtiovarainministeriöstä. Järjestelmää tulisi
pohtia Liinamaan mukaan kokonaisuutena.
Valtiovarainministeriötä on
kritisoitu myös siitä, että se näkee
asumisoikeusasuntojen tuotannon
liian isona riskinä valtiolle.
Kasvukeskuksiin kaivataan väljempää riskiluokitusta.
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Mari Randell korostaa, että
yhteiskunnassa pitäisi tapahtua
todella paljon dramaattisia muutoksia, että kerrostalot tyhjenisivät
pääkaupunkiseudulla ja sitä kautta
valtion takausvastuut realisoituisivat. Seuraavan viidentoista vuoden aikana Helsinkiin on arvioitu
muuttavan lisää noin satatuhatta
asukasta.
- Meillä on valtiolla takausvastuita asumisen lisäksi riskitasoltaan monenlaisiin yrityksiinkin,
ihmettelee Randell ja ehdottaa
asumisoikeusasunnoille ratkaisuksi
porrastettua riskiluokitusta.
- Todennäköistä on, että pääkaupunkiseudulle rakennetut talot
ovat vähempiriskisiä kuin muualle,
myöntää Liinamaa, mutta muistuttaa, että alueen sisälläkin on
kysynnän vaihtelua. Myös kuluneen
taantuman aikana on Liinamaan
mukaan nähty, että muissa kasvukeskuksissa rakennemuutos saattaa
tapahtua nopeastikin.
Helsingin kaupungissa ei
Randellin mukaan enää kyseenalaisteta asumisoikeusmallia, vaan
järjestelmällä on laaja tuki läpi
poliittisen kentän. Kaupunki tekee
asuntoja turvatakseen kohtuuhintaisten asuntojen määrän kaupungissa. Asumisoikeusasuntojen

vähäinen asukasvaihtuvuus Hason
taloissa (8 %), kertoo myös selvää
kieltä asumisoikeusasuntojen
kysyntätilanteesta pääkaupungissa.
Syyttävä sormi on osoitettu
valtiovarainministeriöön silloinkin,
kun puhutaan asuntopolitiikan
tempoilevuudesta. Rakentamisen
pitkäjänteisen prosessin näkökulmasta vuosittain vaihtelevat ARAn
myöntövaltuudet uusien asuntojen
tuotannolle vaikuttavat toimijoiden
arkeen merkittävästi.
- Jos hallitusohjelmaan kirjoitetaan jotain, me lähdemme siitä, että
sitä noudatetaan. Jokainen hallitus
asettaa omat poliittiset painopisteensä, mikä ei koske ainoastaan
asuntopolitiikkaa. Mielestäni on
myös ihan luonnollista, että valtuuksien määrä jonkin verran vaihtelee, koska se on talousarvioratkaisu, toteaa Liinamaa ja heittää pallon
takaisin toimijoille kysymällä, miksi
kukaan ei rakenna vapaarahoitteisia
asumisoikeusasuntoja.
Mari Randellin mukaan vapaarahoitteinen asumisoikeusasuminen
on oma tuotteensa, jota ei voi
käsitellä samalla tavalla valtion
tukeman asuntotuotannon kanssa.
Valtiovarainministeriö pitää
todennäköisesti jatkossakin asumisoikeusjärjestelmää varpaisillaan.

Tulossa olevia muutoksia
seurataan tarkasti.
- Toki on niin, että kukin tukijärjestelmä elää aikansa, mutta
järjestelmän olemassaolo on aina
loppujen lopuksi poliittinen päätös.
Asumisoikeusjärjestelmän tulevaisuus riippuu siitä, millaisia korjauksia siihen saadaan. Järjestelmän
kannalta keskeistä on, että asukasvalintaan ja taloudellisten riskien
hallintaan liittyvät asiat saadaan
ratkaistua, toteaa Liinamaa.

VUOKRAT JA KÄYTTÖVASTIKKEET 2015		
Alue/
kaupunki
		

ASOkäyttövastike
€/m2/kk

ARAvuokra
€/m2/kk

Vapaara.
Vuokra
€/m2/kk

Koko maa
PKS
Helsinki
Espoo
Vantaa
Kehyskunnat
Tampere
Turku
Jyväskylä
Oulu
Kuopio
Lahti

11,10
12,02
11,87
12,41
11,82
11,21
10,50
10,11
10,35
9,36
11,03
10,49

11,35
12,50
12,38
12,62
12,93
12,05
12,18
11,41
11,53
10,73
10,59
11,48

13,06
16,84
17,61
14,79
14,80
12,32
13,46
12,58
12,87
11,71
12,74
12,78

Lähde: ARA / Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2014 - 2015 -raportti
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yhteistyöllä yhteisöllisyyteen

Yhdistyslain
valmistelu käynnistyy
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siin vaikeuksiin hakeutuen lopulta vuonna 2000 vapaaehtoiseen velkasaneeraukseen.
- Helaksen epäonnistuminen on keskeinen syy
siihen, ettei yhdistysmalli lähtenyt lentoon. Se oli
merkki siitä, että yhdistysmallissa voidaan tehdä virheitä. Vaikka Helaksessa vältettiin yksittäisten ihmisten kotien menetys, se oli mahdollista ja sikäli
riittävä varoitusmerkki. Sen jälkeen ei kovin monella
ollut enää halukkuutta lähteä kokeilemaan, pohtii itsekriittisesti Peter Fredriksson, joka toimi aktiivisesti Helaksessa.
Asukasaktiivit, jotka olisivat halunneet järjestelmän alun perin muodostuvan yhdistyspohjalle,
kritisoivat lakia erityisesti siitä, että se antaa mahdollisuuden kenelle tahansa tulla äänivaltaiseksi jäseneksi yhdistykseen. Toinen suuri ongelma koetaan
siinä, että yhdistys ei voi itse valita asukkaita taloon.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn
asumisoikeusasumista valvova virkamies Mirja Suopanki vahvistaa asukkaiden esittämät ongelmat todellisiksi.
- On ollut tapauksia, joissa ulkopuoliset jäsenet,
vahvat persoonat ovat vallanneet hallinnon niin, ettei
varsinaisilla asukkailla ole ollut enää vaikutusmahdollisuutta. Yhdistysten toimintaa määrittelevään lakiin kaivattaisiin ehdottomasti lakimuutosta näiltä
osin, toteaa Suopanki, joka on tehnyt ongelmakohtien
esiin nostamiseksi tarkastuskertomuksen aiheesta.
Suopanki on valvontakokemuksensa perusteella todennut, miksi yhtiöomisteinen asumisoikeusjärjestelmä on kehittynyt Suomessa vahvemmaksi.
jatkuu sivulla 39

Päivi Karvinen

HETI LAIN VALMISTUMISEN JÄLKEEN tiedettiin, että työ jatkuu. 1.8.1992 valtioneuvosto teki päätöksen, että asukkaiden valintaperusteet, kuten tulorajat yli 35-vuotiailta ovat voimassa vuoden 1993
loppuun asti, jolloin niitä tarkasteltaisiin uudestaan.
Tulorajat poistuivat vuoden 1994 alussa.
Vuonna 1992 asetettiin myös asumisoikeusyhdistyslakia valmistelemaan työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Sirpa Pietikäinen.
- Yhdistysmuotoinen asumisoikeusasumisen
malli oli ollut unelmanamme alusta lähtien, mutta sillä ei ollut oikein poliittista tukea. Ei varmaan
myöskään uskottu riittävästi yksittäisten ihmisten
osaamiseen, vaikkei se omakotirakentamisessa ollut
mikään ongelma, muistelee Sirpa Pietikäinen.
Työryhmän varapuheenjohtaja Reijo Pesonen
kertoo myös toisenlaisesta tavoitteesta.
- Halusimme saada aikaan yhdistysmallin, jotta
rakennuttajayhtiöt eivät pääsisi päsmäröimään liikaa. Ihan hyvä laki siitä tulikin, vaikka yksityiskohtia
voi aina hioa. Se antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden talojen ylläpidolle, toteaa Pesonen, joka on toiminut myös konsulttina yhdistyksille.
Laki asumisoikeusyhdistyksistä astui voimaan
1.3.1995 ja yhdistykset pääsivät toteuttamaan asumisoikeustaloja omistukseensa.
Ensimmäisiä liikkeelle lähteneitä toimijoita oli
vuonna 1995 perustettu Helsingin seudun asumisoikeusyhdistys HELAS, joka käynnisti asuntotuotannon välittömästi. Yhdistyksen kaikki 127 asuntoa
kahdeksaan kohteeseen valmistuivat vuonna 1997.
HELAS ajautui kuitenkin melko pian taloudelli-

Omatoimi
– yhdistysmallin
uusin sovellus

SAARIJÄRVEN Seudun Asumisoikeusyhdistys rakennutti ryhmärakennuttamisen periaatteella
24 huoneiston puukerrostalon
Saarijärven keskustaan. Vuonna
2015 valmistuneessa talossa asukkaat huolehtivat itse niin talon
huoltotöistä kuin hallinnosta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.
Ammattilaisiin tukeuduttiin sekä
rakennuttamisessa että asumisaikana teknisessä huollossa ja isännöinnissä. Yllättävin ammattiapu oli
kuitenkin yhteisöllisyyskoulutus.
- Yhteisöllisyyskoulutus on
tärkeää, jotta opitaan tuntemaan
toisensa ja hitsaudutaan yhteen.
Sen avulla pystytään myös ratkomaan mahdollisia konfliktitilanteita,
kertoo Eero Hiironen, joka toimii
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
Kaikki asukkaat kuuluvat yhdis-

tykseen. Lisäksi jäseninä on ulkopuolisia henkilöitä, joilla on myös
etuoikeus päästä asukkaaksi,
jos talosta vapautuu asuntoja.
Talo on vapaarahoitteinen
asumisoikeustalo, sillä se ei saanut
ARAn tukea syrjäisen sijaintinsa
takia. Sen sijaan taloon saatiin
Raha-automaattiyhdistyksen tukea
ja kaupungin takaus rakentamiseen
käytetylle, Kuntarahoitukselta
saadulle lainalle.
- Omatoimi on hyvä esimerkki
siitä, että ARAn tukea kannattaisi
ulottaa myös Saarijärven kaltaisiin
seutukeskuksiin, joihin muutetaan
syrjemmältä kunnasta ja pienemmistä naapurikunnista. Keskustassa, palveluiden lähellä oleva
asumisoikeustalo palvelee hyvin
iäkkäämpiä ihmisiä, myös niitä,
jotka eivät halua asua vuokraasunnossa tai joille omistus-

asunnon hankkiminen ei ole mahdollista, perustelee Reijo Pesonen,
jonka pitkäaikaiseen rakennuttamiskokemukseen yhdistys luotti projektin alusta lähtien.
Irja Karjalainen korostaa,
että asumisoikeusasumisen avulla
on myös mahdollisuus saada omia,
omistusasunnossa kiinni olevia
pääomia käyttöön eläkepäivien
iloksi.
- Niiden rahojen avulla voi
parantaa omaa elämänlaatuaan,
toteaa Karjalainen.
Omatoimi ei syntynyt helpolla.
Seitsemän vuoden urakan aikana
Pesonen sai vakuutella niin ympäristöministeriön, ARAn kuin kunnan
virkamiehiä hankkeen järkevyydestä.
- Sinnikkyyttä tarvitaan, jos
tällaiseen lähtee mukaan, toteaa
hallituksen jäsen Sinikka Halttunen, joka on yksi alusta asti mukana
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Sinikka Halttusen mukaan seinien pyyhkiminen sujuu vaikka
ohi kulkiessa. Porrashuoneen perällä sijaitsee talon toinen yhteistila.

Päivi Karvinen

Saarijärven seudun
asumisoikeusyhdistyksen Omatoimi-talo
on hyvä esimerkki asumisoikeusyhdistyksen
toiminnasta, ryhmärakennuttamisesta ja
iäkkäiden yhteisöasumisesta.

Omatoimi-talo suunniteltiin
Eero Hiirosen mukaan ikäihmisten
tarpeet huomioon ottaen.
Talossa on paljon pieniä, asumista
helpottavia asioita, kuten talosaunan suihkujen tukevat suihkukalusteet, joiden punainen väri helpottaa suihkun löytymistä valkoisessa tilassa ilman silmälasejakin.
Talon alakerrassa, saunatilojen
yhteydessä sijaitseva kerhotila
olisi voinut asukkaiden mielestä
olla tilavampi, mutta suunnitteluvaiheessa asukkaat päättivät kustannussyistä tinkiä tilasta.
Kahvilla vasemmalta Eero Hiironen, Reijo Pesonen, Kalevi Krats,
Sinikka Halttunen, Irja Keskinen,
Raili Heinonen ja Irja Karjalainen.
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olleista asukkaista.
Yhdistyksen tavoitteena oli alusta
lähtien asukkaiden oma toiminta
talon ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Pihatyöt tehdään itse niin kesällä kuin
talvellakin. Talossa ei ole myöskään
ulkopuolista siivousta, vaan raput ja
muut yhteiset tilat siivotaan talkoilla.
- Ihmisellä pitää olla tekemistä,
toteaa Hiironen, jonka mukaan talon
asukkaat pitävät myös toinen toisistaan huolta. Jos joku asukas on
pari päivää näkymättömissä, häneen
otetaan yhteyttä.
Yhteisöllisyyden ja yksityisyyden
raja kulkee oman asunnon ovella.
- Jokainen päättää itse, kuinka
paljon haluaa olla tekemisissä naapureiden kanssa. Jos haluaa seuraa, voi
tulla istuskelemaan aulaan ja kohta
on joku seurana, toteaa asukastoimi-

kuntaan kuuluva Raili Heinonen.
Yhteisöllisyyttä ei haluttu viedä
niin pitkälle, että olisi järjestetty
säännöllisiä yhteisruokailuja.
- Luovuimme siitä, koska totesimme, että vanhenemme kaikki ja
ruoan laitto olisi sitonut liikaa,
toteaa Hiironen.
Asukkaiden ikääntyminen ja omatoimisuuden taso onkin talon tulevaisuuden kannalta tärkeä kysymys.
- Jollain lailla meidän täytyy
ratkaista se, miten saamme omatoimisuuden jatkumaan, korostaa
asukastoimikunnan puheenjohtaja
Kalevi Krats.
Koska taloon ei saatu ARAn tukea, se ei ole myöskään sidoksissa
järjestysnumerokäytäntöön. Hallitus
voi valita itse asukkaat taloon.
Asukastoimikunta on talon

käytännön asioiden toteuttaja hallituksen tukena. Toimikunta järjestää
talkoita ja asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia. Talkoilla on tehty kukkalaatikoita ja pihaistutuksia.
Talon kerhohuoneessa saunatilojen
yhteydessä on pidetty asukaskokouksia, pikkujoulut ja valokuvailtoja. Kerhohuoneella kokoontuu säännöllisesti
myös meditaatioryhmä. Talon aulassa
puolestaan on kokoonnuttu muun
muassa yhteisiin aamujumppiin.
Vastiketaso halutaan pitää omatoimisuuden kautta kohtuullisena, mutta
asukkaat haluavat välttää vastuutonta
vastikekikkailua. Talon hallinnoimisessa luotetaan ammattimaisen isännöinnin tukeen, vaikka asukkaat itse
päättävätkin asioista. Hallitukseen
kuuluu viisi talossa asuvaa asukasta ja
yksi Saarijärven kunnan edustaja.

- Yhtiön taloissa asuvilla on parempi turva, koska niitä johdetaan ammattimaisesti. Yhdistyksissä ei
välttämättä ole riittävää pätevyyttä, toteaa Suopanki.
Yhtiöiden uskotaan myös kykenevän paremmin
hallinnoimaan asumisoikeusmaksujen palauttamiseen liittyvää taloudellista riskiä. Laki luo asukkaalle
riskittömyyden velvoittamalla omistajaa maksamaan
asumisoikeusmaksu takaisin viimeistään kolmen
kuukauden päästä pois muutosta.
Fredriksson haluaa kuitenkin nostaa esiin hyviä
esimerkkejä yhdistysmallin toimivuudesta. Sellaisia,
joissa toiminta ei ole liiaksi kiinni yksittäisten toimijoiden osaamisesta, voimavaroista tai aktiivisuudesta.
Suomessa on vuonna 2016 toiminnassa viisi asumisoikeusyhdistystä, jotka omistavat yhteensä 307
asuntoa. Yksi tuoreimmista toimijoista on Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys Omatoimi, jonka
asiantuntijakonsulttina on toiminut Reijo Pesonen.
- Uskoisin, että yhdistyksen onnistumisen perusedellytyksenä on asiantuntijoiden hyödyntäminen
sekä rakennuttamisessa että talon hallinnoimisessa
sen valmistuttua.
Pesosen mukaan onnistumisen muut edellytykset löytyvät selkeästä valmistelusta, houkuttelevan
tontin hankinnasta, riittävästä määrästä sitoutuneita
toimijoita, asukaslähtöisestä tilasuunnittelusta sekä
yhteisöllisyyskoulutuksesta.
- Seinät eivät tee yhteisöä, vaan ihmiset, mutta
yhteisö ei rakennu itsestään, vaan se pitää tietoisesti
rakentaa. Yhteisöllisyyskoulutus auttaa siinä rakennustyössä. Koulutuksen avulla opetellaan kuuntelemaan toisia ihmisiä ja etsitään yhteisiä pelisääntöjä, toteaa työnohjaaja Leena Aijasaho, joka luotsasi
Omatoimi-talon yhteisöä yhteisille asuinuomille.
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omakotitalosta asokotiin

Asukasvaikuttaminen
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yhtiöiden kuin asukkaiden edesottamuksista, mutta
viime vuosina tilanne on jälleen tasaantunut.
Ympäristöministeriön
Asumisoikeusjärjestelmän riskienhallinta -raportin mukaan asukkaat pitävät jonkin verran tärkeämpänä oman talon asioista
tiedottamista verrattuna yhtiön asioihin. Ongelmana raportin mukaan pidetään sitä, että asumiskustannusten kehitykseen ei päästä vaikuttamaan eikä kulukehityksestä saada riittävästi tietoa.
Tiedonsaannin osalta asukkaiden edunvalvojalla
on yllättävä näkökulma asiaan.
- Avoimuutta tuntuu olevan nyt niin paljon, että
asukkaat suorastaan syleillään kuoliaaksi tietotulvalla. Tärkeämpää olisi avata isoja linjoja, sillä kokonaiskuva häviää helposti nippelitietotulvan alle. Tiedon
tarvetta pitäisi miettiä nimenomaan asukkaan näkökulmasta, korostaa Viita.
Ympäristöministeriön edellä mainitun raportin
mukaan 79 prosenttia asumisoikeustalojen asukkaista haluaisi päättää oman talon asioista.
Päätösvaltaa halutaan lisää, koska ymmärretään,
että asukkaat maksavat vastikkeissaan kaikki kulut
myös silloin, jos jotain menee pieleen. Siinä mielessä
asukkaat kokevat kantavansa myös taloudellista riskiä, vaikka laki turvaa asukkaan asumisoikeusmaksun takaisin saamisen pois muuttaessa.
Asukashallintoon haluttaisiin malli, jossa ei olisi yhtiökohtaista tulkinnanmahdollisuutta. Pidemmälle viedyissä vaatimuksissa on ehdotettu asumisoikeusmaksulle pääomasijoituksen statusta, jotta
asukkaat pääsisivät vaikuttamaan paremmin jopa yhtiökokoukseen.
jatkuu sivulla 43

KUN CRISTINE KANERVAN puoliso
kuoli, vaimon vastuulle jäi omakotitalon hoitaminen yksin. Parin vuoden raatamisen jälkeen Cristine myi
talon ja haki helpompaa arkea itselleen ja pojalleen Renelle. Hän päätyi
keväällä 2015 samalla alueella,
Espoon Kaskihalmeessa sijaitsevaan
Avain Asumisoikeus Oy:n taloon.
- Vuosia sitten keskimmäisen
lapseni kummi asui tässä talossa ja
sain silloin tietää asumisoikeusasumisesta. Pääsimme pienellä rahalla
kiinni asumiseen ja naisihmisenä
arvostan asumisen helppoutta.
Cristine ei osannut ajatella vuokra-asuntoa asumisen vaihtoehdoksi.
Asunnon ostamistakin hän harkitsi,
mutta hintataso Espoossa tuntui
kohtuuttoman kovalta.
- Kun on asunut omakotitalossa,
ei oikein osaa vuokralle mennä. Tässä on kuitenkin omaa rahaa kiinni ja
vastike vähän matalampi kuin vuokra olisi. Vaikka kyllä vastike on silti
sillä tasolla, että minäkin harkitsin
pitkään valintaani, kertoo Cristine.
Asunnon löytyminen läheltä vanhaa kotia oli tärkeä asia perusturvan
kannalta.
- Meidän perheen elämäntilanteen kannalta oli hyvä asia, että
normaali arki säilyi pojan harrastus-

ten ja koulun kannalta mahdollisimman tasaisena. Tärkeää oli myös se,
ettei tarvinnut satsata niin paljon
asumiseen, vaan rahaa jää myös
elämiseen.
Cristine toivoisi kokemuksensa
perusteella, että asumisoikeusasuntoja olisi tarjolla huomattavasti
enemmän. Asumisen vaihtoehtoja
tarvitaan hänen mielestään erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Asumisoikeusasumisessa Cristineä viehättää myös se, että siitä
pääsee helposti eroon, jos haluaa
muuttaa pois.
- Ehkä joskus taas asunkin omistusasunnossa tai sitten en. Tiedän
monta tästäkin talosta, joiden on

Päivi Karvinen

VUONNA 1991 käyttöönotettu laki yhteishallinnosta vuokrataloissa siirtyi saman sisältöisenä myös asumisoikeusjärjestelmään.
Lain keskeisenä tavoitteena on antaa asukkaille
oikeus saada tietoa oman asuintalon ja yhtiön asioista sekä osallistua ja antaa lausunto valmisteilla olevista päätöksistä. Varsinaista päätösvaltaa laki antoi
alun perinkin asukkaille melko vähän.
- Lakiin kohdistui suuria odotuksia, koska vuokranantajien asenne oli aiemmin, ettei luotettu asukkaan kykyyn ymmärtää asioita. Lain myötä tavoitteena oli saada vuokralaiset ja vuokranantajat samalle
viivalle. Jossain määrin siinä onnistuttiinkin, mutta
monelle laki on ollut pettymys, kertoo Vuokralaiset
ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita, joka on seurannut asukkaiden edunvalvojana asojärjestelmää sen
alusta lähtien. Koska asumisoikeusasuminen ei ollut
omistusasumista, Vuokralaiset ry katsoi sen kuuluvan edunvalvontansa piiriin.
Vuokrataloihin verrattuna asukashallinnolla oli
heti alusta lähtien painotuseroja. Asumisoikeusasukkaita kiinnosti erityisesti talousasiat.
- Vastikkeiden määrittyminen, tasausjärjestelmä
ja tiedonsaanti ovat asioita, jotka näkyvät yhä meidän neuvontapalveluissamme. Asukkaat eivät tunnu ymmärtävän, mistä kulut syntyvät. Monesti noissa
asioissa on lopulta kysymys viestinnästä, ihmissuhdetaidoista ja luottamuksesta, Viita toteaa ja korostaa nimenomaan luottamuksen merkitystä asukasyhteistyössä.
Vuokralaiset ry:n neuvonnassa on näkynyt myös
asumisoikeusjärjestelmän ilmapiirivaiheet. Maine
kärsi välillä pahastikin yksittäisten toimijoiden, niin

Aso tuli pienen
perheen avuksi
pitänyt tulla vaan käymään ja ovat
asuneet jo kymmenen vuotta, naurahtaa Cristine.
Asumisoikeusjärjestelmään
Cristinellä ei ole suuria muutostoiveita. Hän koki saavansa asunnon
helposti ja jouhevasti. Sen sijaan
asukkaiden aktivoimiseen hänellä on
sanottavaa. Asukkaat pitäisi saada
jollain tavalla pitämään enemmän
huolta omaan asumiseen liittyvistä
asioista.
- Ehkä asukkaita pitäisi kuunnella
enemmän ja lisätä vaikutusmahdollisuuksia. Panostaisin myös enemmän perinteiseen paperilla tiedottamiseen asuntokohtaisesti sen
sijaan että välitetään netin kautta
tietoa. Kun kotiin
kolahtaa kirje, se
tulee luettua. Ei
työpäivän jälkeen
jaksa enää aukaista konetta talon
asioiden takia,
pohtii Cristine.
Cristine , Rene ja Jonnekissa ovat sopeutuneet
uuteen kotiin erinomaisesti.
Omakotitalosta muuttaneelle pienperheelle rivitalon
pikkupiha on tärkeä lisätila
asumiseen.
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2010-luvulla asukkaiden pieni, mutta erittäin äänekäs joukko on vaatinut myös asumisoikeusasuntojen myymistä asukkaille ja sitä kautta päätösvallan lisäämistä. Yhtiöt saivat tuta myös mediajulkisuutta
monenlaisten epäilyjen osalta.
Järjestelmän maine sai kolhuja, mutta ei pysyvästi. Tammikuussa 2016 julkaistun Asumisoikeusasumisen riskit –raportin mukaan 86 prosenttia asukkaista pitää asumisoikeusjärjestelmää turvallisena
asumismuotona ja 69 prosenttia piti asukkaan taloudellista riskiä järjestelmässä vähäisenä.
- Tapa käydä argumentaatiota oli valitettavasti
sellaista, että se heikensi asukkaiden puolelta tulevan
kehittämispaineen arvoa ja vaikutusvaltaa. Asuntojen lunastukseen tähtäävät lausunnot olivat jopa perustuslain vastaisia. Olisi ehkä kannattanut keskittyä mieluummin kustannuskriisin ratkaisemiseen,
pohtii ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson.
Pekka Peltomäki tuo asiaan alueellisen näkökulman yhdellä työssäkäyntialueella toimivasta yhtiöstä.
- Meillä Turun seudulla asukkaat kokevat ongelmana, että Helsingissä toimii joku kerho, joka väittää
olevansa kaikkien asukkaiden äänitorvi ja saa mediassa näkyvyyttä. He puhuvat eri asiasta kuin mistä
meillä haluttaisiin puhua. Yhtiöiden pitäisi ehkä organisoida valtakunnallisesti asukasyhteistyö siten,
että voitaisiin käydä rakentavaa vuorovaikutusta, ehdottaa Peltomäki.
Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet tai niiden
puute eri yhtiöissä on näkynyt myös asumismuotoa
valvovan ARAn virkamiehen työssä.
- Kun aloitin valvontatyön vuonna 2011, tuli pal-
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jon kyselyitä liittyen käyttövastike- ja jälkilaskelmiin,
mutta kyselyiden määrä on vähentynyt huomattavasti niistä ajoista. Sen sijaan korjaustoimintaan vaikuttamisesta tulee yhä enemmän kyselyitä, samoin asukasdemokratian toteutuksesta, kertoo Mirja Suopanki.
Suopanki toivoo, että asumisoikeusjärjestelmään
luotaisiin oma laki yhteishallinnosta.
- Asumisoikeuspuolella tarvitaan asukkaille
enemmän päätösvaltaa siten, että he pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi huollon ja isännöinnin kilpailutuksen kautta asumisen kuluihin, linjaa Suopanki.
Asukkaiden äänekäs aktiivijoukko kohdisti aikoinaan arvostelua myös ARAn valvontaa kohtaan samaan aikaan kun toimijat kokivat, että heitä valvotaan ARAn taholta jopa liikaa.
Asumisoikeusasumisen riskit -raportin mukaan
moni yhtiön edustajakin kaipaa asukkaille parempia
päätöksentekomahdollisuuksia. Joissain yhtiöissä
yhteishallintolakia on sovellettu paljon vaadittua pidemmälle.
- Asukkaat ovat tuoneet paljon enemmän rahaa
tullessaan kuin omistajat, joten onhan siinä epäsuhta.
Jollain lailla tuo asia pitäisi järjestää, pohtii Pekka Peltomäki, mutta muistuttaa, että suuri osa asukkaista haluaa kuitenkin aina vain asua ja odottaa laadukasta palvelua, jonka kehittäminen on yhtiön vastuulla.
Myös Peltomäki on sen kannalla, että asumisoikeusjärjestelmään pitäisi luoda oma asukashallintomalli nimenomaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.
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ensiasunto Jyväskylässä

koti eläkepäiviksi

Turvallinen
ensiasumismuoto

Mikko Käkelä

ELÄKEPÄIVILLÄÄN Kotkasta Espooseen muuttaneet Tuula ja Vesa
Viitanen valitsivat asumisoikeusasunnon saadakseen asuintilaa ilman
velkarasitetta. Koti löytyi keväällä 2016
Asokotien Tyrskyvuoresta merenrannalta, kuin nakutettuna merihenkiselle
pariskunnalle.
- Asuminen on perusasia. Kun se
on kunnossa, yleensä muutkin asiat
järjestyvät, pohtii Tuula Viitanen kauniissa kodissaan, jonka sisustus on
yhtä kodin ikkunoista näkyvän merinäköalan ja pariskunnan purjehdusharrastuksen kanssa.
Vesa Viitanen on merikarhumaisen
ulkonäkönsä lisäksi ihan oikeasti meri-
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kapteeni koulutukseltaan ja tehnyt
työuransa tavalla tai toisella mereen
liittyen. Työn parista löytyi leskeksi
jäämisen jälkeen myös vaimo Tuula.
Eläkepäiviksi haluttiin asunto pääkaupunkiseudulta, mutta hintataso hirvitti.
- Kun myimme Kotkan asunnon,
totesimme että emme halua kitkutella
loppuikää ison velan kanssa sijoittamalla rahamme asuntoon. Tuula oli
aiemmin asunut asumisoikeusasunnossa ja siksi tämä vaihtoehto tuntui
luontevalta, kertoo Vesa.
Järjestelmän turvallisuus ja luotettavuus vakuutti Vesan, kuten myös
sen helppous.
- Asunto-osakkeen omistajana

on kuitenkin aina huoli yhtiön kustannusrakenteesta. Tuntui, että mikään
ei ole täysin ennakoitavissa. Varsinkin
iäkkäämpiä ihmisiä sellainen rasittaa,
toteaa Vesa.
Asumisoikeusjärjestelmään on
kuulunut vuodesta 2006 lähtien, että
yli 55-vuotiailla ei ole varallisuusrajoja.
Monet Tuulan ja Vesan kaltaiset
ihmiset ovat jo hyödyntäneet mahdollisuuden, mutta silti omistusasunnon
hyödyntäminen oman elämänlaadun
parantamiseksi on vielä poikkeus.
- Asuntoa on pidetty tukena ja turvana, mutta se voi olla myös loukku,
jos sitä ei saa myydyksi. Me saimme
tällä ratkaisulla elämiseen enemmän
elämänlaatua ja asumisväljyyttä,
iloitsee Tuula.
- Mieluummin käytämme rahat
elämiseen ja pidämme arvokkaana
jokaista päivää sen sijaan, että kiinnittäisimme rahat asuntoon, perustelee
puolestaan Vesa pariskunnan ratkaisua.
Viitaset hyödynsivät uuteen kotiin
muuttaessaan myös Asokotien remonttipaketteja ja uudistivat kodin pinnat.
Kotkasta pääkaupunkiseudulle muuttaneet Tuula ja Vesa Viitanen päätyivät
asumisoikeusasuntoon, koska halusivat
vuokra-asumista turvallisempaa ja omistusasumista huolettomampaa asumista.

Kari Lehtinen

Laatua ja pieniä
vapauksia elämään

Heini ja Markus Ruuska valitsivat asumisoikeusasunnon, koska eivät halunneet vielä
ottaa lainaa asumista varten.

JYVÄSKYLÄSSÄ Tiilitehtaankadulla
asuvat Heini ja Markus Ruuska
valitsivat asumisoikeusasumisen,
koska sen avulla he kokivat saavansa pysyvämmän ja kodintuntuisemman asuinpaikan.
- Tämä on järkevä valinta, jos
ei välttämättä halua omaa ostaa.
Olemme me omistusasuntoakin
miettineet, mutta tässä vaiheessa,
kun molemmat eivät ole töissä,
asumisoikeusasunto on hyvä valinta, Markus toteaa.
Heinillä on opinnot vielä kesken.
Markus tekee työkseen remonttihommia.
- Kun alettiin katsella asuntoja,
mietittiin että vuokratalosta voi
joutua muuttamaan pois koska
tahansa. Ja vuokrat olivat vähän
kalliimpia kuin näissä vastikkeet,
perustelee Heini valintaa vuokra- ja
asumisoikeusasumisen välillä.
Pariskunta muutti ensin Avain
Asumisoikeus Oy:n kerrostaloon,
mutta halusi päästä asumaan rivitaloon, mikä on lähempänä toiveiden
mukaista omakotiasumista. Sopiva
kaksio löytyi Asokotien kohteesta.
Talon omistavalla yhtiöllä ei valinnassa ollut sinällään merkitystä.

- Samantyyppisiä asuntoja on
molemmilla yhtiöillä. Ei olla huomattu eroa, toteaa Markus.
Nuoripari on kuullut asumisoikeusasumisesta kavereiltaan, joilla
oli jo kokemusta asumismuodosta.
Markus pitää järjestysnumeron
hakemista vähän erikoisena, mutta
kummankin mielestä järjestelmä on
sinällään selkeä.
- Kolmen kuukauden irtisanomisaika on vaan vähän hankala,
jos joutuu maksamaan päällekkäin
vastikkeita. Se voi jollekin olla
kynnys, ettei uskalla lähteä kokeilemaan, pohtii Heini.
Omaa asumismuotoa on myös
suositeltu eteenpäin.
- Aso sopii kaikenlaisille ihmisille. Ollaan kerrottu kiinnostuneille,
miten tämä toimii, kertoo Markus.
Nuoripari ei ole vielä ehtinyt
talon talkoisiin mukaan, mutta pitävät asuinyhteisön yhteistä toimintaa tärkeänä asumisviihtyisyyden
kannalta.
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vuokralta asokotiin

Lisää asumisväljyyttä
samoilla
kustannuksilla
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asuntopoliittisia asioita myös Vuokralaiset ry:n hallituksen jäsenenä.
- Asuin aiemmin vuokralla kaksiossa. Asumiskustannukseni ovat
nyt kolmiossa saman suuruiset,
vaikka lyhennän myös asumisoikeusmaksuun otettua lainaa. Järjestelmä ohjaa näin tavallaan myös
asuntosäästämiseen, mikä tuo
keskituloiselle ihmiselle illuusion
vauraudesta, naurahtaa Kuosmanen, joka on saanut ihmettelyä
aiemmasta vuokralla asumisestaan.
- Hankin aikoinaan kesämökin
synnyinseudultani Savosta ja ajattelin, että voin hyvin asua kaupungissa vuokralla. Silloin on helpompi
muuttaa työn niin vaatiessa.
Yksin asuva Kuosmanen arvostaa asumisväljyyttä, mikä helpottaa
sosiaalista kanssakäymistä sukulaisten ja ystävien kanssa.
- Aikuisella ihmisellä pitää olla
riittävästi tilaa kutsua vieraita ky-

lään omaan kotiinsa. Nuorena toki
jaksoi tavata kavereita keskustan
baareissa, mutta ei enää, toteaa
Kuosmanen.
Vuokra-asumiseen verrattuna
Kuosmanen pitää hyvänä sitä, että
asumisoikeusasuntoa voi laittaa
enemmän oman kodin kaltaiseksi.
Hän korostaa myös asukasdemokratian merkitystä erityisesti yhteisöllisyyden kehittymisessä sekä
arvostaa taloustietojen läpinäkyvää
viestintää.
- Herätti luottamusta, kun vastikelapussa oli selkeästi eriteltynä
mistä kulueristä vastikkeeni
muodostuu.
Kuosmasella ei ole vielä pitkää
kokemusta asumisoikeusasumisesta, mutta hakuprosessi herätti
ajatuksen riittävän asuntokannan
merkityksestä.
- Minulla oli 10 vuotta vanha
järjestysnumero ja silti jouduin

odottamaan kauan ennen kuin sain
asunnon juuri täältä Vuosaaresta
kanavan läheisyydestä, jossa olen
asunut viimeiset kymmenen vuotta. Kyllä näitä asuntoja tarvittaisiin
lisää, jotta keskituloisillakin ihmisillä olisi mahdollisuus löytää kohtuuhintainen koti tutulta asuinalueelta,
toteaa Kuosmanen.
Helsingin Asumisoikeus Oy:n
taloissa asukasvaihtuvuus on erittäin pieni, vain 4 prosenttia, mikä
pidentää asunnon hakijoiden jonotusaikaa kohteisiin.

Reetta Kuosmanen löysi itselleen sopivan kolmion Helsingin
Asumisoikeus Oy:n Inkiväärikujan townhouse-tyyppisestä
rivitalosta Vuosaaressa.

Päivi Karvinen

REETTA KUOSMANEN muutti
kesällä 2016 vuokra-asunnosta
asumisoikeusasuntoon. Samoilla
asumisen kustannuksilla hän sai
yhden huoneen lisää. Asumisväljyys
loi laatua elämiseen.
- Työura näyttää asettuvan
jatkossakin pääkaupunkiseudulle
ja siksi aloin etsiä pysyvämpää
asumisratkaisua. Etsin ensin omistusasuntoa, mutta hinnat ovat
karanneet tavallisen palkansaajan
käsistä. Olisin joutunut muuttamaan kauas kehyskuntiin saadakseni tämänkokoisen asunnon, kertoo
Kuosmanen, joka toimii JHL:ssä
sopimustoimitsijana.
Työnsä kautta hän on tietoinen
opetus- ja energia-alan palkkatasosta ja pitää asumisoikeusasumisen asumiskustannuksia pääkaupunkiseudulla kilpailukykyisinä
verrattuna vapaarahoitteiseen
vuokra-asumiseen. Hän seuraa
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Asumisoikeusjärjestelmän
vaaran paikat
HUOLIMATTA SIITÄ, että asumisoikeusjärjestelmällä oli syntyessään erittäin laaja kannatus tarpeellisena asumisen vaihtoehtona, sen olemassaolo on kyseenalaistettu moneen kertaan.
- Valtiovarainministeriöllä on aina ollut oma roolinsa tässä asiassa. Siellä kysyttiin heti alussa, miksi
hyvin koulutetuille ja suht hyvin toimeentuleville ihmisille pitää tarjota tällaista, kertoo Peter Fredriksson.
Jo pari vuotta lain voimaanastumisen jälkeen valtiovarainministeriöstä esitettiin Raimo Sailaksen

toimesta järjestelmän lakkauttamista.
- Lobbausyhteistyöllä saatiin vaikutettua eduskuntaan ja torpattua esitys. Se oli yksi uhka, mutta
toinen tuli heti perään kun valtion taholta luotiin lyhytaikainen korkotukimalli. Se olisi jatkuessaan voinut lopettaa asumisoikeustuotannon alkuunsa, koska
se oli niin edullinen, toteaa Eero Saastamoinen, joka
oli asiasta aktiivisesti esillä myös julkisuudessa purnaten valtion epäoikeudenmukaista tukipolitiikkaa
vastaan.

ARAN RAHOITUSPÄÄTÖKSEN SAANEET VUOSINA 1990 – 2016
ARAn rahoituspäätökset alkavaan tuotantoon
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1993 valtio alkoi maksaa runsaskätisesti korkotukea asuntorakentajien pankkilainoille. Lyhytaikainen korkotuki oli niin edullinen, että tuotanto sai jopa
keinottelun piirteitä. Korkotuella syntyi noin tuhat
osaomistusasuntoa. Määräaikaiseksi luotua tukea ei
jatkettu.
Järjestelmä sai olla sen jälkeen muutaman vuoden rauhassa. Tuotantoa tehtiin runsaasti lamavuosina, mutta omistusasuntotuotannon lisääntymisen
myötä valtion tukema asuntotuotanto väheni.
- Asumisoikeusasuntojen tuotannosta on selvästi tullut suhdanteita tasaavaa tuotantoa silloin, kun
omistusasunnoilla ei ole kysyntää, toteaa Peter Fredriksson.
2000-luvulle tultaessa lainajärjestelmän aiheuttamat pääomakustannukset alkoivat kohota samaan
aikaan asuntokannan korjaustarpeiden kasvamisen
myötä. Asumisen kallistuminen aiheutti asukkaissa
epäluuloja toimijoita kohtaan ja järjestelmän maine
kärsi.
- Epäiltiin, että yhtiöiltä vuotaa rahaa jonnekin,
vaikkei se ole lain ja valvonnan takia mahdollista. Oli
vaikeaa oikaista asiaa, joka ei pitänyt paikkaansa, kertoo Saastamoinen.
Ajan myötä asukkaille on ainakin jossain määrin
tullut selväksi, että kustannuskehitykseen vaikuttaa
vahvasti myös valtio, jolla on merkittävä rooli järjestelmän säätelijänä.
Maineen hallintaa ei kuitenkaan helpottanut se,
että median kautta nousi esiin joissain yhtiöissä yksittäisiä epäselvyyksiä, joihin myös valvovat viranomaiset puuttuivat. Järjestelmän mainetta koetteli
myös yleishyödyllisesti aiemmin toimineiden Saton

ja VVO:n muuttuminen yhä tuloshakuisemmiksi.
- Vuokrasääntelyn päättyminen vapaarahoitteisissa uusissa vuokrasuhteissa 1992 ja kaikissa 1995
muutti koko asuntopoliittisen ajattelun. Suurimmat
yleishyödylliset rakennuttajat Sato ja VVO alkoivat
katsoa, että asunnot ovat vain sijoitusomaisuutta. Ne
asteittain lopettivat ARA-asuntojen rakentamisen.
Sitä seurasivat monet muut rakennuttajat, mikä korostaa ARA-asuntojen rakentamisen tarvetta, toteaa
Olavi Syrjänen.
Satossa ja VVO:ssa koettiin ongelmaksi, että asumisoikeusasunnot ovat lailla määritelty voitonjakorajoitteisiksi. Sen sijaan vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina mittava massa olisi voinut tuottaa
hyvän tuloksen.
- Kun vaihdoin työpaikkaa Asoasunnoilta VVO:lle,
jouduin vuoden 2006 paikkeilla selvittämään mitä
mahdollisuuksia olisi koko järjestelmän purkamiseen. Tapasin muutaman kerran valtiovarainministeriön Pekka Pelkosen, joka esitti ajatuksen, että valtio
takaisi yhtiöille vapailta markkinoilta otettavan lainan, jolla valtiolta saadut lainat maksettaisiin pois ja
asoista tulisi vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Malli oli suunnilleen sama kuin nykyisin käytössä oleva
valtion takausmalli, kertoo Saastamoinen.
Selvitys ei edennyt toteutukseen. Saastamoinen
arvelee, että selvityksen tekemisestä sai jokin toinen
taho valtiolla vihiä ja kehotti yhtiöitä lopettamaan
moisen hankkeen.
VVO ja Sato luopuivat asumisoikeusasuntojen
omistamisesta vuonna 2014 myydessään yhdessä
omistamansa asoyhtiön asuntokannan Asuntosäätiölle, josta tuli kaupan myötä suurin asumisoikeus-
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Järjestelmän
kehittämistarpeet
asuntoja omistava yhtiö.
Asumisoikeusjärjestelmän kestävyyttä on siis
koeteltu monella tavalla vuosien varrella. 2010-luvulla järjestelmän tarve ei ole vähentynyt, mutta maailma on muuten muuttunut. Vaaran paikka voi piillä
jopa itsestäänselvyyden harhassa.
- Hyvä on niin itsestään selvää, että sen hupenemista ei huomata. Ei käsitetä, että tukea tarvitsevia
on yhä enemmän. Sosiaaliset luokat ovat alkaneet jo
sulkeutua. Meillä ei kuitenkaan olisi yhteiskunnallisesti varaa semmoiseen, pohtii Sirpa Pietikäinen,
joka yhä näkee asumisoikeusasumisella laajemman
kuin pelkästään asuntotuotannollisen arvon.
- Aso on aina mahdollistanut kopinoton asumisesta vaikeissa elämäntilanteissa, Pietikäinen muistuttaa.
Samasta asiasta puhuu Mari Randell, jolle alueiden monipuolinen asuntokanta on osa suomalaista
kulttuuria.
- Jos ei olisi välimuotoa, syntyisi alueita, jossa
on kaikkein rikkaimmat tai sitten kaikkein köyhimmät. Sellainen on meidän kulttuurillemme vieras asia
eikä sitä moni suomalainen halua nähdä tapahtuvaksi, painottaa Randell ja lisää, että markkinat kyllä pitävät huolta rikkaiden asumisesta, mutta ei heidän
osalta, jolla tulot ovat pienet tai pätkätöiden takia kovin epäsäännölliset. Heidän osuus väestöstä lisääntyy
epätyypillisten työurien myötä koko ajan.
Kaiken takana on asumiskustannusten merkittävä kohoaminen erityisesti pääkaupunkiseudulla,
jossa sijaitsee noin kaksi kolmasosaa asumisoikeusasunnoista.
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Elokuussa 2016 Helsingin Sanomat uutisoi otsikolla Vuokramarkkinat särkyivät, että erilaisten asumistuen muotojen piirissä olevien suomalaisten määrä on kasvanut 20 prosentilla vuosituhannen alkuun
verrattuna ja tuen epäillään hyödyttävän lähinnä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajia, koska
asumistuessa ei ole vuokrakattoa. Kohtuuhintaisista asunnoista on pääkaupunkiseudulla huutava pula.
”Tilanne on sietämätön.”, kommentoi Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä tilannetta ja ehdottaa laajaa
parlamentaarista komiteaa työstämään radikaaleja
uudistuksia asuntopolitiikkaan.
Vuonna 2016 on meneillään asumisoikeusjärjestelmän lain uudistaminen. Tulevaisuus näyttää, tuleeko uudistuksesta järjestelmälle vaaran paikka vai
kehitetäänkö järjestelmästä yhteiskunnalle tehokas
asuntopoliittinen työkalu moneen vaivaan.

ASUKKAIDEN, yhtiöiden ja viranomaisten näkemys on, että asumisoikeusjärjestelmän pohja on kutakuinkin kunnossa, mutta se pitää päivittää vastaamaan ajan vaateita.
Asuntomarkkinoiden kriisitilanne synnytti järjestelmän aikoinaan. Ollaanko nyt riittävien ongelmien edessä, jotta tahtotilaa löytyy järjestelmän kunnolliseen päivittämiseen?
Asuntoja rakennuttavat ja omistavat yhtiöt haluavat erityisesti joustavuutta asuntojen hakemiseen,
yhtiöille omat hakijajonot ja asukasvalinnan sekä samanlaisen jälkivalvonnan kuin vuokra-asunnoissa on
käytössä.
Lisäksi halutaan muuttaa talojen rakentamiseen
tarvittavaa rahoitusjärjestelmää siten, että vastiketaso saadaan pidettyä kohtuullisena myös talojen vanhetessa.
Asukkaat kokevat ympäristöministeriön kyselytutkimuksen mukaan asumisoikeusjärjestelmän
muilta osin toimivaksi, mutta asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaivataan lisää. Myös vastikekehitys huolestuttaa asukkaita.
Kaivataan kunnon uudistusta, ei mitään pientä
pintasäätöä. Pienet muutokset, joita järjestelmään on
tehty runsaasti, koetaan enemmän hankaloittaneen
kuin edistäneen toimintaa.
- Koen ikävänä sen, että lakia on korjailtu ja rakenneltu kuin tilkkutäkkiä. Kun säädellään yhtä sun
toista, tehdään liian pieniä muutoksia ja joudutaan
vaan entistä hankalampaan tilanteeseen, toteaa Maarit Toveri.
Huolellisesti valmisteltu uudistus sen sijaan voi-

si Toverin mielestä lisätä asukkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäksi työvoiman liikkuvuutta ja yrittäjyyttä, kun asunnon vaihtaminen olisi kohtuullisin
taloudellisin panoksin helpompaa.
- Jos rahoitukseen, hakuprosessiin ja asukasvalintaan sekä jyvitykseen ja asukastoiminnan kehittämiseen saadaan kokonaisvaltainen muutos, asumisoikeusjärjestelmä on tulevaisuudessa erinomainen
kasvukeskustuote, pohtii Toveri.
Sekä uudistuotannon että korjaustoiminnan rahoitukseen halutaan lainajärjestelmä, jota pystytään
järkevällä aikataululla lyhentämään ja joka mahdollistaisi kohtuullisemman vastikekehityksen asukkaille.
- Asuntojen ikuisiin rajoituksiin halutaan joustoa
tai jotenkin muuten varmistettua, että myös olemassa
olevia kiinteistöjä pystyttäisiin käyttämään uudistuotannon ja korjausrakentamisen rahoituksen tukena.
Siten saadaan turvattua asukkaille tasainen vastikekehitys ja lisättyä tuotantoa. Asumisoikeusasuntokantaa tarvittaisiin erityisesti pääkaupunkiseudulla
reilusti lisää, jotta voitaisiin vastata kysyntään. Meidän tulisi tavoitella 150 000 asunnon määrää, jotta vaihtoehtoja olisi riittävästi sekä uusille hakijoille
että asuntoa vaihtaville, korostaa Marko Pyykkönen.
Asumisoikeusasuntojen asukasvaihtuvuus kertoo asuntojen haluttavuudesta. Asumisoikeusasunnoissa on huomattavasti pienempi asukasvaihtuvuus
vuokra-asuntoihin verrattuna, useimmilla yhtiöillä
10 – 20 % välillä. Helsingin Asumisoikeus Oy:n eli Hason vaihtuvuus vuonna 2016 oli niinkin matala kuin
8 %.
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Jari Härkönen
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Mari Randell toivoo, että järjestelmää uudistettaessa mietitään myös toimintatapa sille, jos jollain
paikkakunnalla kysyntätilanne heikkenee.
- Se on oma kysymyksensä sen sijaan, että valtio
miettii, voiko se antaa Jätkäsaareen uudiskohteelle
takauslainan. Riskiluokitus pitäisi ehdottomasti olla
porrasteinen, pohtii Randell.
Randell pohtii, että asumisoikeusasunto voi toimia hyvin maakuntakeskustoissa myös sellaisessa tilanteessa, jos omistusasuntojen hinnat ovat romahtaneet, eikä vanhuuden turvaksi hankitun omakotitalon
hinnalla saakaan enää omistusasuntoa.
Asuntojen ja koko järjestelmän kilpailukyvyn säilyttäminen sekä asukkaiden eriytyvät tarpeet asuntomarkkinoilla vaativat Maarit Toverin mielestä myös
asumispalveluiden konseptointia.
- Pitäisi antaa yhtiöille tilaa olla erilainen. Se profiloi asukkaat ja yhtiöt. Silloin saadaan myös aidon
kilpailun tilanne, pohtii Toveri ja korostaa, että nyt tekeillä oleva muutos on järjestelmän osalta elämän ja
kuoleman kysymys. Jos järjestelmään ei tehdä riittäviä muutoksia, kilpailukyky häviää.
Samalla linjalla on myös Kimmo Rönkä, jonka johtamana Setlementtiasuntojen konkarimalli on
törmännyt käytännössä konseptoinnin vaikeuteen
olemassa olevan järjestelmän puitteissa.
- Järjestelmän sisäänrakennettu valuvirhe asukasvalinnan osalta hankaloittaa sellaisten asumispalveluiden kehittämistä joita sekä asukkaat että yhteiskunta kaipaisivat. Myös omakustannusvuokraan
täytyy voida sisällyttää esimerkiksi yhteisöllisyyden edistämiseen tarvittavia kulueriä, toteaa Kimmo
Rönkä.

Myös asumisoikeusjärjestelmää valvova viranomainen on yhtiökohtaisen asukasvalinnan puolella.
- Nykyinen järjestelmä on jäykkä ja turhaa byrokratiaa kunnille. Asukasvalinta saisi olla yhtiökohtaista ja kunnat voisivat tarkistaa valinnat jälkikäteen, kuten tehdään vuokra-asuntopuolella, toteaa
Mirja Suopanki.
ARAssa ymmärretään myös ikuisten rajoitusten ongelma. Heikomman asuntokysynnän alueilla
niin kasvukeskuksissa kuin maakunnissa tyhjistä tai
vuokralle laitetuista asunnoista on tullut yhtiöille ongelmia.
Asumisoikeusmaksut jäävät yhtiöiltä saamatta vaikka käyttökustannukset pystyttäisiinkin kattamaan vuokrilla, mikä lisää yhtiön taloudellista riskiä.
Asumisoikeuslaki velvoittaa yhtiön maksamaan asumisoikeusmaksut asukkaalle määräajassa takaisin.
- Rajoituksista pitäisi pystyä jollain tavoin vapauttamaan taloja nykyistä helpommin, jotta yhtiöiden mahdollisuudet pitää yllä muuta asuntokantaa
paranisivat. Tässä vaan on ristiriita asukkaiden turvallisuuden tunteen kanssa, pohtii Suopanki.
Yhtiöissä ollaan huolissaan myös asuntopolitiikan tempoilevuudesta.
- Talojen rakennuttaminen kestää yleensä vuosia
ja siihen sitoutuu paljon asukkailta vastikkeilla kerättävää rahaa jo ennen kuin päästään edes aloittamaan
rakentamista. Nyt ollaan liian riippuvaisia siitä, mitä
valtioneuvosto päättää antaa tammikuussa ARAlle
myöntövaltuuksia, toteaa Marko Pyykkönen.
- Sama hallitus voi vielä muuttaakin noita valtuuksia. Tarvittaisiin ehdottomasti vakaampaa asuntopolitiikkaa, jotta toimijat voisivat keskittyä olen-
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naiseen eli kohtuuhintaisten asuntojen tuottamiseen
sinne, missä niistä on eniten kysyntää, korostaa Maarit Toveri ja muistuttaa, että asumisoikeusasunnot
ovat olleet valtiolle nimellinen kustannus. Riskinäkökulmasta katsottuna mikään ei puolla tuotannon rajoittamista.
Tempoilevuus vaikuttaa yhtiöiden toimintaan,
mutta myös asukkaiden arkeen, kun kysyttyjä asuntoja ei ole riittävästi tarjolla.
- Asumisoikeustuotannon määrää ei pitäisi myöskään sitoa kiinni vuokra-asuntotuotannon määrään.
Ne eivät ole toisiaan korvaavaa tuotantoa, vaan kummallakin on oma kysyntä ja tarve asuntomarkkinoilla,
korostaa Maarit Toveri.
Asumisoikeusasuminen on toimijoiden mukaan
tulevaisuudessa erityisesti kasvukeskusten asumismuoto poikkeuksena senioritalot, joille nähdään kysyntää niin kasvukeskuksissa kuin myös maaseutupaikkakuntien seutukeskuksissa. Järjestelmän pitäisi
kyetä kuitenkin innostamaan yhä myös lapsiperheitä.
- Seniorit ovat yksi erittäin tärkeä osa asumisoikeusasumisen tulevaisuutta, unohtamatta kuitenkaan lapsiperheitä. Suurin osa asuntokannasta on
isoja perheasuntoja. Onnistumisemme on kiinni siitä, miten saamme tarjottua järjestelmää yhä edelleen
lapsiperheille, toteaa Pekka Peltomäki.
Peltomäki korostaa yhtiöiden osalta jatkuvan kehittämistyön merkitystä ja näkee siinä työssä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen mahdollisuutena.
- Järjestelmän elinvoimaisena pitäminen vaatii,
että kiinteistökantaa voidaan kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaille on tärkeintä mitä tapahtuu
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kotikiinteistössä. Siellä pitää olla myös päätösvaltaa,
korostaa Peltomäki.
Asukkaiden puolelta lakiin kaivataan myös asukashallinnon kannalta selkeyttä siten, että se ei antaisi yhtiökohtaista tulkinnanmahdollisuutta. Sekä asukasdemokratian että tiedottamisen parantamiseksi
ehdotetaan digitaalisia työkaluja. Tiedonkulku ja läpinäkyvyys varmistavat asukkaiden tyytyväisyyden
järjestelmään.
Entä miten asiat nähdään järjestelmän kehittämisestä lain tasolla vastaavassa ympäristöministeriössä?
- Kustannukset kiinnostavat asukkaita, samoin
se, että yhtiön toiminnasta halutaan tietoa läpinäkyvästi. Tuota puolta täytyy kehittää, jotta asukkaat otetaan paremmin huomioon. Yhtiöiden toiminnan täytyy olla avointa, koska taustalla on valtion tuki. Sikäli
yhtiöt eivät voi mennä liikesalaisuuksien puolelle kuten tavallinen yritys, toteaa lakia valmisteleva hallitussihteeri Anu Gentz.
Gentz näkee perusteita myös pelkästään asumisoikeusasumiseen tarkoitetun yhteishallintolain säätämiselle.
- Asumisoikeusmaksu antaisi omalle yhteishallintolaille perusteet. Yhteishallintosäädökset voisi
määritellä siihen selkeämmin tukemaan pidemmälle vietyä päätöksentekomahdollisuutta, pohtii Gentz.
Järjestysnumeroa on pidetty selkeänä asukasvalintakriteerinä.
Asukasvalintakäytäntöjä tulisi Gentzin mielestä kuitenkin nopeuttaa ja kehittää
asukaslähtöisemmiksi. Yhtiöt ovat ehdottaneet asukasvalinnan siirtämistä kunnilta yhtiöille.
- Asukkaiden taholta järjestysnumero on ollut rei-

lu ja selkeä. Sen sijaan esimerkiksi tarjousten voimassaoloaikaa ja järjestysnumerojen antamiskäytäntöjä tarkastellaan, jotta voitaisiin nopeuttaa asuntojen
kiertoa, kertoo Gentz.
Lainajärjestelmän muutostarpeesta ollaan ympäristöministeriössäkin tietoisia, mutta:
- Voidaan totta kai tehdä ehdotuksia, mutta läpimeno on rajallista, koska sillä on valtiotaloudellisia
vaikutuksia. Kun lainaehtoja on parannettu, asumisoikeus on jäänyt aina ulkopuolelle, koska on katsottu,
että asukasvalintakriteerit ovat niin väljät, ettei tukea
tarvita niin paljon kuin vuokrapuolella.
Gentzin mielestä lainojen takapainotteisuuden
aiheuttamia ongelmia pystytään yhtiöissä tasapainottamaan tasausjärjestelmän kautta. Toisaalta tasausjärjestelmä on asukkaiden taholta koettu läpinäkyvyyttä heikentäväksi järjestelmäksi.
- Rajoituksista vapautuminen on toki mahdollista, mutta ei kuitenkaan niin, että heikennettäisiin
asukkaan asumisturvaa. Asumisturva on kyselyissä
noussut asukkaille tärkeäksi elementiksi. Se on asukkaalle korvaus asumisoikeusmaksun maksamisesta.
Taannehtivasti tehtäviin muutoksiin on oltava painavat perusteet, korostaa Gentz.
Gentz toteaa, ettei asumisoikeusasuntoja haluta
myöskään avata markkinoilla kaupattavaksi. Asuntojen lunastusoikeutta asukkaille ei myöskään olla kehittämässä, vaan järjestelmää halutaan kehittää omana asumismuotonaan.
Ympäristöministeriössä on seurattu myös tiiviisti asumisoikeusjärjestelmän ympärillä käytyä julkista keskustelua.
- Kritiikin esittäjät ovat melko kovaäänisiä, mut-

ta teettämämme selvitykset osoittavat, että valtaosa
asukkaista on tyytyväisiä. Kehitettävää kuitenkin on
osallistumismahdollisuuksissa, Gentz toteaa.
Asumisoikeusjärjestelmän olemassaoloa ei kukaan tunnu kiistävän, vaikka näkemykset kehittämistarpeista hieman eriävät. Yhdestä asiasta ollaan liikuttavan samanmielisiä, vuorovaikutusta osapuolten
välillä pitää lisätä, jotta järjestelmästä saadaan aidosti toimiva.
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konkariasumisen malli
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SETLEMENTTIASUNNOT OY:N
vuonna 2010 perustama tytäryhtiö,
Setlementtiasumisoikeus Oy on
luonut asumisoikeusjärjestelmän
avulla seniori- tai yhtiön omin sanoin sanottuna konkariasumisen
mallin, joka vastaa tulevaisuuden
haasteisiin jo nyt. Vain vähän järjestelmää muokkaamalla yli 55-vuotiaille suunnattuja, yhteisöllisiä taloja
pystyisi tekemään enemmänkin.
- Asukasvalinta pitäisi saada
yhtiökohtaiseksi, jotta asukkaiksi voitaisiin valita vain sellaisia
henkilöitä, jotka haluavat asua
yhteisöllisesti. Samoin sosiaalisen
isännöinnin kuluja pitäisi hyväksyä
omakustannusvuokraan, koska se
säästää yhteiskunnan varoja merkittävästi, toteaa toimitusjohtaja
Kimmo Rönkä.
Yhteisöllisen senioriasumisen
malli on yksinkertainen. Suunnitellaan talo palveluiden lähelle siten,
että pieneenkin asuntoon mahtuu
kaksi ihmistä asumaan, yhteistiloihin
panostetaan normaalitaloa enemmän ja talossa toimii yhteisökoordinaattori, joka on sekä isännöitsijä,
asumisneuvoja että asukasyhteistyön koordinaattori. Malli maksaa
vastikkeissa asukkaille noin euron
verran neliöltä enemmän kuin tavallisen talon asumisen kulut ovat.

Yhteisöllinen senioritalo on
asukkaan kannalta turvallinen talo.
Seuraa löytyy omasta talosta ja
asunnon ulkopuolisissa yhteistiloissa voi kokoontua yhteen. Turvaa tuo
myös se, että on joku jonka puoleen
voi kääntyä esimerkiksi huoltoon
tai vastikkeen maksuun liittyvissä
asumisasioissa.
- Yksinäisyys on jo nyt suurin
ongelma koko maailmassa ja Suomessakin asuu muutaman vuoden
päästä 1,5 miljoonaa ihmistä yksin.
Yhteisökoordinaattorimme on
tärkeä osa palvelua sekä asumisen
neuvonnan kannalta että yhteisöllisen toiminnan tuupparina, jotta
talossa oleva asukkaiden itsensä
tuottama konkariosaaminen saadaan hyödynnettyä kaikkien asukkaiden eduksi, perustelee Rönkä.
Setlementtiasumisoikeus Oy:n
uusi konsepti on nostanut esiin
asumisoikeusjärjestelmän rajoitteet. Esimerkiksi yhtiön Jätkäsaaren
talo Helsingissä on houkutellut
keskeisen sijaintinsa vuoksi asukkaiksi myös sellaisia, jotka eivät olisi
valmiita maksamaan ylimääräistä
euroa konseptin kuluista. Yleisen
järjestysnumerokäytännön takia
heidät on pakko hyväksyä asukkaiksi.
Myös valvova viranomainen

Merisali on Setlementtiasutojen
Jätkäsaaren talon yhteistila, jota
asukkaat voivat varata myös yksityiskäyttöön. Merisalissa kahvitellaan joka tiistai yhdessä ja
siellä toimii myös erilaisia asukasvetoisia kerhoja. Talossa on
monen alan osaajia, konkareita.
Merisalista löytyy myös langaton 100 megan nettiyhteys koneen
kera sekä Helsingin Sanomat yhteiskäyttöön. Emännän avaimella
tilaa voi käyttää milloin haluaa.
Kahvia keittämässä Sylvi Hosio
ja pöydän ääressä istuvat Annikki
Haapalainen ja Irja Gordon.

ARA on kiinnittänyt huomiota
malliin omakustannusperiaatteen
vuoksi. Vastikkeeseen voidaan lain
mukaan hyväksyä vain tietyt kulut,
ei yhteisöllisyyden kehittämiseen
liittyviä kuluja.
- Tilanne on ristiriitainen. ARAn
kehittämispuoli pitää malliamme
tarpeellisena, mutta joutuu vertaamaan toimintaamme voimassaolekuvat: Jari Härkönen

Konkarimalli
kaupungistuvan
Suomen tukena

Talon kuntosali on tärkeä ”lihassijoittamisen” paikka. Kuntosalilla voi
kuntoilla yksin tai sitten viikoittain
kokoontuvan ryhmän kanssa.

vaan lainsäädäntöön. On kohtuutonta, että joudumme käyttämään
resursseja tällaiseen vastustukseen
siitä huolimatta, että olemme
yhteiskunnallinen yhtiö, joka ei
maksa osinkoa emmekä edes tasaa
vastikkeita, vaan kaikki kulut ovat
talokohtaisia. Toimintamme on
todella läpinäkyvää, toteaa Rönkä,
ja kysyy eikö juuri valtion tukemassa asuntotuotannossa pitäisi pystyä
kehittämään yhteiskunnan kannalta
järkeviä tuotteita.
Yhtiöllä on tehtynä konkarimallilla 400 asuntoa kahdeksaan taloon. Mikäli asukasvalinta ei muutu
yhtiökohtaiseksi, eikä yhteisöllisyyden kuluja voi kattaa vastikkeissa,
taloja ei ole tulossa lisää.
Jätkäsaaren talon asukkaille
konkaritalo on tiistaisten kahvikerholaisten mukaan ideaali asuinpaikka, arjen turva ja aktiivinen
elämänlaadun parantaja. Jokaiselle
on yksityisyys taattu omassa asunnossa, mutta seuraa löytyy aina niin
yhteistiloissa tapaamisten kautta
kuin spontaaneihin kulttuuririentoihin Helsingin keskustassa. Yhdessä
tehdään myös lounasristeilyitä
vierestä lähtevillä Tallinnan lautoilla. Myös yhteisökoordinaattorin
palvelu koetaan tärkeäksi osaksi
asumispalvelua.
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Tulevaisuus
on asukkaiden
YLHÄÄLTÄ ALAS ANNETTU asumisen malli ei enää toimi ja tulevaisuudessa vielä vähemmän kun asuntomarkkinoille astelee vaativa Z-sukupolvi, 90-luvun puolen välin jälkeen
syntyneet kansalaiset. Myös tulevaisuuden seniorit haluavat päästä kertomaan, miten he haluavat asua.
- Nuoret ihmiset ovat tekemässä tulevaisuutta. Suunnittelijoiden pitäisi päästä kyytiin
siihen, mitä maailmassa tapahtuu, eikä tarrautua kiinni nostalgiaan. Muutos, jossa elämme ei
ole vain poikkeustila, josta voi palata takaisin,
korostaa Linné-yliopiston Livet hemma -professori Saara Taalas.
Z-sukupolvi eikä heitä edeltävä Y-sukupolvi innostu Taalaksen mukaan isoista asuntolainoista ja harvalla tulee enää olemaan mahdollisuutta ostaa oma asunto ensiasunnoksi.
Asuntojen hinnat ovat karanneet nuorten käsistä isoissa kaupungeissa niin Suomessa kuin
muissakin pohjoismaissa. Myös odotukset tuleville ansioille ovat epävarmat.
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Nuoret sukupolvet ovat myös tottuneet epävarmuuteen asumisessa. Vanhempien avioerot, uusioperheet ja vaihtelevat asumisolot ovat arkipäivää.
Asumisen pysyvyydelle ei siitä syystä anneta enää samanlaista tunnearvoa kuin 60-luvulla tai aiemmin
syntyneiden X-sukulpolvi on antanut.
- Nuoret arvostavat yhä enemmän kokeiluja, joita varten pitää päästä liikkumaan paikkojen välillä. Unelma-asumisen muoto on myös keskellä hyörinää ja pyörinää. Myös lapsiperheet haluavat asua yhä
enemmän keskustoissa. Kaikki tämä haastaa kaupunkirakennetta ja palveluja eri tavalla, pohtii Taalas.
Kaupunkikeskustojen asuntojen hintojen nousu
kertoo omaa kieltään keskusta-asumisen haluttavuudesta.
Taalaksen kanssa samaa asiaa korostaa Helsingin
yliopiston kaupunkiaktivismin tutkija Pasi Mäenpää. Nuorten sukupolvet ajattelevat asioista ihan toisin kuin vanhempansa. Nuoret ovat luoneet kaupunkiaktivismin eli neljännen sektorin verkostot ja tavoitteena on muuttaa omaa elämää mielekkäämpään
suuntaan tekemällä yhteistyötä muiden kanssa.
- Meillä on käsitys, että nyt on meneillään pitkäjänteisempi ja pysyvämpi yhteiskunnallinen muutos
itseorganisoitumiseen ja omaehtoiseen toimintaan.
Internet ja sosiaalinen media on saanut aikaan muutoksen, jossa samanmieliset löytävät toisensa ja saavat monenlaisia asioita aikaan, kertoo Mäenpää.
Neljännen sektorin, kaupunkiaktivismin taustalla on usein kolmekymppiset kotiäidit, jotka pistävät
tuulemaan. Taustalla ei Mäenpään mukaan ole suomalaisen poliittisen aktivismin perinteinen motiivi
eli pettymyksen purkaminen, vaan eettinen toiminta-
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tapa ja hyvän elämän tavoittelu. Samaan tulokseen on
tullut Taalaskin tutkimuksissaan.
- Suomessa on ollut jo useamman vuoden ajan
meneillään ”itselle hyvän elämän” –trendi. Tavoitellaan sitä, mikä on minulle ja rakkaille ihmisille hyvä,
omannäköinen elämä, toteaa Taalas.
Vaikka muutos on selvästi lähtenyt nuorista sukupolvista, ”itselle hyvän elämän” -trendi on otettu hyvin vastaan myös vanhemmassa sukupolvessa.
- Senioreita ei useinkaan erota muusta väestöstä
muuten kuin että he eivät käy töissä ja huonokuntoisten osuus ikäluokasta on muuhun väestään verrattuna suurempi, toteaa Kuntoutussäätiön tutkija Maari
Parkkinen.
Parkkisen mukaan väestön ikääntyessä vuorovaikutus naapureiden kanssa ja lähialueiden julkiset
palvelut tulevat yhä tärkeämmiksi, varsinkin kun yhteiskunta vetäytyy palveluiden tuottajana koko ajan
enemmän taka-alalle.
Maksuttomien julkisten palveluiden tai asuinyhteisön vertaistuen merkitys korostuu myös työelämän ulkopuolisille, joita yhteiskunnallisen rakennemuutoksen takia on tulevaisuudessa todennäköisesti
yhä enemmän.
- Jos on hyvätuloinen ja asuu omistusasunnossa,
eläkkeen myötä tulojen putoaminen ei ole niin merkittävä asia kuin vuokralla asuvalle pieni- tai keskituloiselle. Huono-osaisuus kerääntyy pienituloisille
naisille, jotka ovat täysin riippuvaisia julkisista palveluista ja liikenneyhteyksistä, toteaa Parkkinen.
Tulevaisuuden toiveenaan Parkkinen esittää, että
toteutettaisiin entistä enemmän tässä julkaisussa
esitellyn Omatoimi-yhteisön kaltaisia kohteita, jois-

sa asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan kohtuuhintaisiin asumisen ratkaisuihin, valitsemaan asukkaita ja luomaan elämänlaatua ylläpitävää yhteisöllistä
toimintaa.
Pasi Mäenpää toteaa, että asuminen ei jostain
syystä ole noussut nuorten kaupunkiaktivismin keskiöön.
- Elämä koetaan löytyvän yhä enemmän kodin ulkopuolelta ja kotona olo on enemmän uusiutumista
oikean elämän sessioita varten. Eli asuminen ei ole
silloin se juttu, joka saa ihmiset liikkeelle.
Kaupunkiaktivismin hyviä esimerkkejä ovat
muun muassa lähiruokaa välittävät REKO-renkaat,
ravintolapäivät, kimppakyytisovellukset ja aikapankkitoiminta. Esimerkiksi REKO-rengastoiminnassa
on mukana jo 200 000 henkilöä ja se on toiminnallaan vaikuttanut päivittäiskauppatavaraliikkeiden
toimintaan merkittävästi. Isot toimijat ovat joutuneet
muuttamaan tuotevalikoimia ja markkinointia.
Olisiko niin, että asumisen asioihin, erityisesti
kustannuksiin koetaan olevan niin mahdoton vaikuttaa, että siihen ei edes haluta ryhtyä, varsinkin kun aktiivisuuden motiivina ei enää ole pettymys, vaan pyrkimys ilon kautta löytää positiivisia asioita elämään.
Rakennus- ja kiinteistöalan konservatiivisuus
voi helposti lannistaa kenen tahansa toimintainnon.
Alalla on totuttu siihen, että asiat tulevat ylhäältä
alaspäin.
Toisaalta ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti on
todennut, että asumisen nälkä on Suomessa ilmeisesti jo niin tyydytetty, että aihe ei enää liikuta ihmisiä
siinä määrin kuin aikaisemmin. Suurimmalla osalla
väestöä on jo kohtuullisen hyvä asuntotilanne verrat-

tuna esimerkiksi 70-lukuun, jolloin Suomi alkoi kaupungistua.
- Asetelma pitäisi saada tasavertaisemmaksi.
Asukkaille pitäisi antaa mahdollisuus valtaistua ottamaan muunlaisia rooleja kuin aiemmin, tulla kumppaneiksi. Olisiko mahdollisuus tuoda taloihin toimintoja, joita asukkaat itse ovat tuottamassa ja jopa niin, että
sillä voisi alentaa vastikettaan, kysyy Mäenpää, joka itsekin asuu asumisoikeusasunnossa Helsingissä.
Myös Maari Parkkinen korostaa asukkaiden tietotaidon hyödyntämistä asuinyhteisössä esimerkiksi työtalkkaritoiminnan kautta. Työtalkkari yhdistää
asuinyhteisössä tarvittavan mikrotyön ja sen tekijöiksi sopivat asukkaat. Työtalkkarikokeilu on jo käytössä
ARA-vuokra-asuntoja tuottavassa M2-Kodeissa.
Samoin Saara Taalas uskoo kaikenikäisten asukkaiden osallistumisen olevan erittäin tärkeää, jos halutaan luoda toimivia asuinyhteisöjä. Asukkaat ovat
kiinni arjen asumisessa ja sitä kautta syntyvä tieto pitäisi hyödyntää.
- Puhun paljon arjesta. Sitä pidetään itsestään selvänä asiana, eikä edes mietitä, mitä me tehdään joka
päivä. Kuitenkin arjen kokemukset muokkaavat meitä kaikkein eniten, toteaa Taalas.
Maari Parkkinen näkee tarpeen asennemuutokselle.
- Ihmisiä pitäisi oikeasti kuunnella ja nähdä arvo
ihmisten mukanaololle. Asukkaat kyllä tietävät, mitä
tarvitsevat. Eikä kyse ole siitä, että asukkaat pitäisi ottaa mukaan yksityiskohtien suunnitteluun, vaan
ideoimiseen ja asioiden raamittamiseen, korostaa
Parkkinen ja on vakuuttunut siitä, että hyvä kello kuuluu kauas.
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- Asukkaiden aito kuunteleminen on hyvä markkinointikeino yhtiöille. Sosiaalisen median aikakaudella tieto hyvästä toimijasta kulkee nopeasti eteenpäin,
toteaa Parkkinen ja muistuttaa, että asuinyhteisöissä,
joissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan, asukkaiden
vaihtuvuus on myös pienempi.
Asukkaiden aktiivisuuden asuintaloissa on monien toimijoiden kokemuksen mukaan todettu hyödyttävän asuinyhteisöä niin sosiaalisesti kuin myös
kiinteistöjen kunnossapidossa ja taloudellisessa hallinnoinnissa. Talokohtaista asukastoimintaa laajemman kaupunkiaktivismin on puolestaan havaittu hoitavan jo nyt hyvinvointiyhteiskunnan tehtäviä.
Kaupunkiaktivismin tutkimiseen sisältyy olennaisena osana pohdinta siitä, miten se voitaisiin hyödyntää laajemminkin yhteiskunnassa.
- Yritämme miettiä, mitä kaupunki ja valtiovalta voisivat ymmärtää näistä uusista aktivismin
muodoista. Kaupungit eivät voi vaan tuutata samaa
palvelua tilanteessa, jossa ihmiset pystyvät itse organisoitumaan ja tuottamaan palvelua. Ihmisillä on
toisenlaiset tarpeet nykyään. Joskus julkinen valta
halutaan mukaan, joskus ei sääntelyä haluta, kertoo
Mäenpää.
Kolmannesta sektorista, järjestötoiminnasta,
kaupunkiaktivismi eroaa siten, että sillä ei ole vakiintuneita, yhdistysmuotoisia toimintatapoja eikä esimerkiksi postiosoitetta, johon lähettää keskitetysti
postia. Kaupunkiaktivismi toimii verkossa sosiaalisen median kautta.
- Neljäs sektori vaikuttaa perinteisiin toimijoihin
monella tavalla. Myös julkinen valta joutuu muuttamaan toimintatapojaan samoin kuin yritykset ovat
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joutuneet ottamaan sen huomioon. Esimerkiksi kaavoitettaessa pitää kutsu tilaisuuksiin osata lähettää
kaupunkiosayhdistysten lisäksi somen kautta kaupunginosaliikkeille, joka ovat nykyään hyvin aktiivisia toimijoita, kertoo Mäenpää.
Kaupunkiaktivismin hyödyistä Mäenpää nostaa
esiin Helsingin uudet kaupunkitapahtumat.
- Ravintolapäivä lähti liikkeelle siitä, että sellaista ei kaupungissa saanut tehdä, mutta kaupunkilaiset
halusivat sellaista toimintaa. Lopulta kaupunki taipui
tapahtumalle ja on saanut siitä kaupunkia brändäävän ilmiön eli hyötynyt kaupunkilaisten aktivismista.
Mäenpää odottaa innolla, mitä vastaavanlaista
tuo tullessaan jakamistalouden kehittyminen täyteen
mittaansa. Jakamis- ja vertaistalous voi kehittyä ihan
yhtä pitkälle kuin ruokapuolen toimintamallit. Sitä
kautta voi löytyä uudenlaisia avauksia myös asumisen saralle. Parkkisen mainitsema työtalkkaritoiminta on yhdenlainen jakamistalouden sovellus.
Uusien tuulien havaitsemista voi sumentaa tällä hetkellä se tosiasia, että asuminen kallistuu koko
ajan. Saara Taalaksen mukaan vuokra- ja omistusasumisen välissä olevat ratkaisut tulevat siitä syystä
yhä tärkeämmiksi.
- Asumisoikeusjärjestelmä on uudessa, tärkeässä
roolissa. Nyt on olennaista miettiä, minkälaista vaihtoehtoa pystytään tarjoamaan, toteaa Taalas ja ideoi,
että järjestelmään voisi tuoda elementtejä yhteisöllisen asumisen kehittämiseksi. Se olisi tuore vaihtoehto, josta ihmiset ovat kiinnostuneita.
ARA-vuokra-asuntoja tuottava A-Kruunu Oy on
jo kehittämässä aikuisten kimppakämppäasuintaloa,
jonka mahdollinen sijaintipaikka olisi Kalasatama,

jonne Helsingin kaupunki etsii laajemminkin modernin kaupunkiasumisen vaihtoehtoja.
Kaikkein tärkeintä olisi kuitenkin Taalaksen,
Parkkisen ja Mäenpään mielestä ottaa asukkaita mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja luomaan uutta
mallia. Ylhäältäpäin annetut järjestelmät ovat aikansa eläneitä.
Asumisoikeusasumisen malli oli aikoinaan radikaalistikin uudenlainen tapa ajatella asumista ja erityisesti kaupunkiasumista. Samanlainen tiennäyttäjä
se voisi olla nytkin. Taalas kehottaa tutkimaan uuden
ason malliksi vaihtoehtoja maailmalta, tällä kertaa
naapurimaan lisäksi hieman kauempaa Australiasta
saakka.
- Melbourne on tällä hetkellä listoilla maailman
parhaana asumisalueena. Asukkaat ovat rankanneet
sen korkealle ja viihtyvät siellä. Asuinalueissa, kortteleissa ja taloissa näkyy omintakeinen leima, moninainen kaupunki ja myös monikulttuurisuus positiivisella tavalla, listaa Taalas.
Taalas toteaa, että Suomessa mietitään ehkä liian
usein, että tämä täytyy olla näin ja että muuttaminen on mahdotonta. Mikään muutos ei selvästikään
ole mahdotonta kuten kaupunkiaktivismin uudet toimintamallit osoittavat. Kaupunkien asukkaat ovat
positiivisella tavalla ottaneet tulevaisuuden suunnittelemisen omaan haltuun ja näyttäneet mallia siitä,
minkälaisessa paikassa he haluavat elää.
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Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenyhteisöjen esittely

Asokotien kohde Vantaalla, Keimolankaarre 9.

TA-Asumisoikeus Oy:n kohde Vantaalla, Rubiinikehä 1a.

Asokodit
Asokodit on Suomen suurin
asumisoikeusyhtiö ja neljänneksi
suurin asuinkiinteistöjen omistaja.
Toimipiste on Helsingin Pasilassa
ja siellä työskentelee 58 kiinteistöalan ammattilaista. Asokotien
visiona on tarjota parasta asumista
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TA-Asumisoikeus Oy
elämän eri vaiheisiin.
Asuntoja yhtiöllä on valmiina
jo 15 862 ja toimintapaikkakuntia
31. Rakenteilla on useita kohteita.
Asokodit syntyi, kun VVO ja
SATO yhdistivät asumisoikeusasuntonsa vuonna 2002.

Vuonna 2014 Asuntosäätiö osti
Asokodit ja nimeksi vaihtui
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy.
Asokodit toimii edelleen markkinointinimenä.

TA-Asumisoikeus Oy on valtakunnallinen asumisoikeusasuntojen
omistaja ja rakennuttaja, joka
tarjoaa turvallista asumista
elämän eri vaiheisiin.
Yli 11 000 asuntoa kattaa laajan
valikoiman kompakteista yksiöistä

tilaviin perheasuntoihin 36 paikkakunnalla.
Espoon päätoimipisteen lisäksi
TA-Asumisoikeus Oy:llä on aluetoimistot Helsingissä, Vantaalla,
Turussa, Tampereella, Lahdessa,
Hämeenlinnassa, Jyväskylässä,

Oulussa, Kuopiossa sekä
toimipiste Kittilässä.
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AVAIN Asumisoikeus Oy:n kohde Ansaritie 3:ssa Jyväskylässä.
Helsingin Asumisoikeus Oy:n kohde Reppukatu 2.

AVAIN Asumisoikeus Oy
AVAIN Asumisoikeus Oy on
Suomen kolmanneksi suurin
asumisoikeusasuntojen omistaja
ja valtakunnallisesti merkittävä
yleishyödyllinen yhtiö. AVAIN
Asumisoikeus omistaa lähes 6 500
asumisoikeusasuntoa 28 paikkakunnalla eri puolilla Suomea aina
Rovaniemeltä Helsinkiin.
Vahvasti kasvavan yhtiön tavoit-
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teena on tuottaa jatkuvasti uusia
asumisoikeusasuntoja ja
pitää siten yllä monipuolista asuntotarjontaa ympäri Suomen.
Asunnoista löytyy erikokoisia
asuntoja jokaiseen elämänvaiheiseen. Asunnot sijaitsevat
palveluiden lähellä, arvostetuilla
ja viihtyisillä asuinalueilla. Yhtiö
tarjoaa asiakaslähtöistä palvelua,

laadukkaita asuntoja sekä viihtyisän
asuinympäristön.
AVAIN Asumisoikeuden asiakastyytyväisyys on vuosittain teetetyssä asukastutkimuksessa kasvanut
vuosi vuodelta. Viimeisimmän
tutkimuksen mukaan (v.2016) yli
97 % asukkaista on suositellut tai
suosittelisi AVAIN Asumisoikeus
Oy:n asuntoja tuttavilleen.

Helsingin Asumisoikeus Oy
Helsingin Asumisoikeus Oy
(HASO) on perustettu 28.9.1992 ja
se toimii vain Helsingin alueella.
Yhtiöllä on omistuksessaan noin
3 500 asuntoa ja uudistuotanto
jatkuu edelleen.
HASO on Helsingin kaupungin

kokonaan omistama yhtiö ja se on
osa Helsingin kaupungin strategiaa
ylläpitää ja rakennuttaa kustannusja laatutasoltaan kilpailukykyistä
niin sanottua välimuodon asuntotuotantoa.
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Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n kohde Naantalissa, Soinistentie 26.
YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n kohde Lagerlöfinkatu 3 Tampereella.

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy
Varsinais-Suomen Asumisoikeus
Oy (Vaso) omistaa, ylläpitää ja
tuottaa laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.
Yhtiöllä on omistuksessaan
2 587 asumisoikeusasuntoa.
Yritys toimii yleishyödyllisenä
yhtiönä kustannustehokkaasti ja
jakamatta vastikkeetonta etua
osakkailleen. Vaso ei tavoittele
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liiketaloudellista voittoa.
Varsinais-Suomen Asumisoikeus
Oy Vaso on perustettu vuonna
1990. Yhtiön omistavat sen toiminta-alueen kunnat. Pääomistajana
on Turun kaupunki. Muut omistajakunnat ovat Kaarina, Lieto, Naantali
ja Raisio. Yhtiön osakkeiden omistus
on jakautunut vuodesta 1994
alkaen seuraavasti:

56,67 %
10,00 %
10,00 %
6,67 %
6,67 %
5,33 %
4,66 %

Turun kaupunki
Kaarinan kaupunki
Raision kaupunki
Liedon kunta
Naantalin kaupunki
YH-Asumisoikeus Länsi Oy
Sato-Rakennuttajat Oy

YH-Asumisoikeus Länsi Oy
YH-Asumisoikeus Länsi Oy on YH
Kodit -konsernin omistama yhtiö,
jolla on omistuksessaan noin 3 400
asumisoikeusasuntoa Tampereen ja
Turun seudulla.
YH Kodit –konsernilla on omistuksessaan tällä hetkellä lisäksi

noin 3 100 vuokra-asuntoa. Suurin
osa vuokra-asunnoista kuuluu
valtion tukemaan yleishyödylliseen
ARA-asuntotuotantoon. Emoyhtiö
YH Kodit Oy rakennuttaa ja myy
myös vapaarahoitteisia osakeasuntoja. Yhtiö rakennuttaa vuosittain

noin 300 – 400 uutta asuntoa.
YH Kodit –konsernin omistajina
ovat pirkanmaalaiset ja varsinaissuomalaiset kaupungit ja kunnat,
kuntien omistamat kiinteistöyhtiöt
sekä kunnalliset että yksityiset
säätiöt.
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Setlementtiasumisoikeus Oy:n kohde Helsingin Kalasatamassa, Capellan puistotie 5.

Setlementtiasumisoikeus Oy
Vuonna 2010 perustettu Setlementtiasumisoikeus Oy rakennuttaa ja omistaa asumisoikeustaloja
55 vuotta täyttäneille. Yhtiö on
yleishyödyllinen, yhteiskunnallinen
ja sen toimintaa ohjaa hallitus, jossa
mukana on myös asukasedustaja
sekä omistajana Setlementtiliitto.
Setlementtiasumisoikeus Oy on
yhteisöllinen asuntorakennuttaja.
Setlementti tuo asumiseen ihmis-
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keskeisyyttä, ihmisten taitojen ja
osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasumisoikeus Oy on yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.
Yhtiön kahdeksan asumisoikeustaloa, 400 asuntoa sijaitsevat
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla,
Hyvinkäällä ja Kuopiossa.
Hankevalmisteluissa tehdään
yhteistyötä vastuullisten kump-

Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab:n kohde, Tiilitehtaankatu 3.
panien kanssa ylisukupolvisten
kortteliyhteisöjen toteuttamiseksi.
Rakentamisessa panostetaan paikallisiin palveluihin, ekologisuuteen
ja hankintaketjujen eettisyyteen.
Setlementtiasumisoikeus Oy:n
palvelukonseptiin kuuluu talokohtainen yhteisökoordinaattori. Asumisessa toteutuu yhteisöllisyys ja
yhdessä tekeminen, vastuu itsestä
ja naapureista.

Oy Vaasan Asumisoikeus
Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa
Bostadsrätt Ab on Vaasan kaupungin omistama yhtiö. Yhtiön isännöintiä ja asumisoikeusasuntojen
markkinointia hoitaa Kiinteistö Oy
Pikipruukki Fastighets Ab.

Oy Vaasan Asumisoikeus on rakennuttanut ja hallinnut asumisoikeusasuntoja Vaasassa vuodesta
1992 alkaen. Yhtiön omistuksessa
on noin 300 asuntoa eri puolella
Vaasaa.
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ES-Laatuasunnot Oy:n kohde Metsolantie 14, Kouvola.
Avo-Asumisoikeus Oy:n kohde Rataniityntie 6, Kangasala.

Avo-Asumisoikeus Oy
Avo-Asumisoikeus Oy on Pirkanmaan Avo-asunnot Oy:n omistama
yleishyödyllinen asumisoikeusasuntoja tuottava yhtiö.
Yhtiöllä on omistuksessaan
150 asumisoikeusasuntoa Kalkussa,
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ES-Laatuasunnot Oy
Ylöjärvellä, Kyröskoskella ja
Kangasalla.
Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy
on vuonna 2002 perustettu valtion
Asuntorahaston hyväksymä yleishyödyllinen rakennuttajayhteisö,

jolla on oikeus rakennuttaa muun
muassa korkotuettuja vuokra- ja
asumisoikeusasuntoja.

ES-Laatuasunnot Oy on vuonna
1996 perustettu rakennuttajayhtiö. Yhtiön toimialana on itse tai
omistamiensa tytäryhtiöiden kautta
omistaa, hankkia ja rakennuttaa
vuokra- ja asumisoikeusasuntoja

sekä vuokrata että tarjota niitä
ARAn säännösten ja ohjeiden
mukaisesti.
Yhtiön kotipaikka on Kouvola ja
päätoimialueena Etelä-Suomi.
ES-Laatuasumisoikeus Oy

omistaa 76 asumisoikeusasuntoa
Kouvolan alueella.
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