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Asuntotuotantoon kohdistetut rahoitusmuodot koettiin onnistuneiksi ja toimiviksi. 

Toimintaympäristön muutokset ovat tänään huomattavasti nopeampia kuin 

tutkimuksen kohteena olevan yhtiön perustamisen aikaan, yli neljäkymmentä 

vuotta sitten. Vuokrataloyhtiön on pystyttävä varautumaan yllättäviin muutoksiin 

ja pyrkiä tunnistamaan muuttuvat elementit. Tämä diplomityö pyrkii selvittämään, 

mitä vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia on olemassa. Työ perustuu samalla 
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Most of the Finnish rental housing companies have been established in the 60's 

and 70's. At that time, there was a clear illustration of the need for the housing, the 

location, size and the level of equipment. The targeted forms of the housing 

financing were considered to be successful and effective. The changes in the 

operating environment are much faster today than the creation of the investigated 

company's time, more than forty years ago. The rental housing company must be 

able to prepare for unexpected changes and try to identify the variable elements. 

This thesis aims to find out what alternative views of the future there are. This 

thesis is based on the future of research literature theory and its basic premises. 

The empirical part of the test is based on the rental of the apartment complex 

historical present and documents the decisions made for the future. Tenement 

company's environment is filled with recognizable features, networks and 

structural gaps. The environment must be able to pick up the things on the basis of 

whom different scenario and forecasting methods to be compiled. Foresight is not 

a prediction. Scenario and use forecasting techniques is an open process that 

includes research issues based on the exam, the process progresses. Rental 

housing company must be able to take advantage of these methods as part of its 

planning strategy so that it stacks up in the future in a changing operating 

environment. 
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1. Johdanto 

"Yritykset keksivät lukemattoman määrän syitä, miksi ne ovat epäonnistuneet. 

Mutta todellisuudessa on vain yksi perussyy: ympäristö on muuttunut, mutta 

yrityksen toiminta ei ole pystynyt muuttumaan uusien ympäristövaatimusten 

mukaisesti." (Igor Ansoff). 

Suomi jakaantuu periaatteellisesti kahteen osaan. Osa alueista voidaan luokitella 

kasvukeskuksiksi, joiden vastakohdiksi muodostuu muuttotappiokuntia tai -

alueita. Asukasluku ei pienene pelkästään sivukyliltä, vaan myös pienempien 

kaupunkien väkiluku vähenee. Väestöltään vähenevien asuinseutujen ongelma ei 

ole pelkästään poismuuttavat asukkaat, vaan voimakas väestönrakennemuutos tuo 

eteen omat erityispiirteensä. Väestöltään vähenevät alueet eivät saa tehokasta 

työvoimaa, kun koulutettu, nuorempi työntekijämassa siirtyy kasvukeskuksiin. 

Taantuville alueille ei sijoitu kuin ikääntyvät henkilöt, jolloin heidän osuutensa 

väestön suhteellisesta määrästä lisääntyy. Alueille jäävä väestö on pienituloista, ja 

tämä vaikuttaa ostovoimaan. Ostovoiman heikentyessä vuokra-asuntojen 

kustannustasolla on entistä suurempi merkitys. 

Väestöpohjan muutos vaikuttaa muuttotappioalueiden asuntomarkkinoihin. Jollei 

suoranainen asuntojen tarpeen väheneminen ole suurin ongelma, niin ainakin 

asuntojen sijainti, niiden koko sekä varustelutaso ovat sitä. Muuttotappiokuntiin 

muodostuu alueita, joissa asuntoja tarjotaan yli kysynnän, ja asuntoja jää tyhjiksi. 

Eniten tyhjillään olo näkyy kerrostaloalueilla, joissa asuntojen kiinnostavuus jää 

rivi- ja omakotitaloasumisen jälkeen. Asuntojen tyhjillään olo vaikuttaa suuresti 

vuokrataloyhtiön talouteen. 

Muuttotappioalueilla asuntojen ylitarjonta johtaa siihen, että asuntojen hinnat 

laskevat. Hintojen lasku näkyy voimakkaasti kerrostaloalueilla, joten yleisemmin 

juuri kerrostalovuokra-asunnot menettävät asukkaita.  

Tyhjenevien kerrostalojen kautta vuokrataloyhtiöille syntyy tappioita, jotka 

vaikuttavat suuresti yhtiöiden omistajien taloudelliseen tilanteeseen.  
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Asuntomarkkinoita vaivaa entistä enemmän jakaantuminen kasvukeskusten ja 

väestöltään vähenevien alueiden kesken. Erityisesti pääkaupunkiseudulla koetaan 

pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista samaan aikaan, kun väestöltään 

pienenevissä kunnissa vuokra-asuntoja tulee jäämään tyhjilleen. 

Väestöltään pienenevien alueiden tunnusmerkkejä ovat väestön poismuuttaminen, 

väestörakenteen muuttuminen, työpaikkojen alasajo, yhden hengen talouksien 

lukumäärän lisääntyminen sekä yhteiskunnan palveluiden ja joukkoliikenteen 

väheneminen. Edellä mainitut asiat johtavat vuokra-asuntojen kysynnän 

vähentymiseen, jolloin seuraa vuokra-asuntojen tyhjiksi jääminen. Palveluiden 

väheneminen lisää asukasvaihtuvuutta, joka aiheuttaa taas vuokrasaatavien 

suurenemista ja talouden heikentyessä korjausvelan kasvamista. Erityisesti 

kuntaliitokset ovat tuoneet muutoksia liittyneiden kuntien taajamien vuokra-

asuntoyhtiöille. Liitoskunnat joutuvat kokemaan saman kohtalon kuin 

sivutaajamat niissä kunnissa, joihin ovat liittyneet.  

Tällä vuosituhannella on lainsäädäntöä muutettu niin, että toimintaedellytykset 

olisivat paremmat vuokratalomarkkinoilla toimiville yhtiöille. Toimivia ratkaisuja 

ovat lainoitusehtojen keventäminen, suorat avustukset ja yrityssaneeraukset. 

Asuntokannan määrän muutoksiin liittyviin toimiin sopivat rajoitus- ja 

purkuakordit tai purkuavustukset.  

Muuttuvilla vuokra-asuntomarkkinoilla tyhjiksi jäävien asuntojen ongelmaksi 

muodostuu myös asuntojen ikäjakauma. Tutkimuksen kohteena olevan yhtiön 

asuntokanta on rakennettu pääsääntöisesti 1980- ja 1990- luvuilla. Suurin osa 

asuntokannasta on kertaalleen peruskorjattu. Kuntaliitoksissa yhtiöön 

sulautuneiden asuinrakennusten asiat eivät ole yhtä hyvin. Sulautuneista yhtiöistä 

tulleet asunnot ovat 1970- luvulla rakennettuja ja ovat peruskorjaamattomia. 

Supistuvan asuntokysynnän alueilla peruskorjauskustannusten rahoittaminen on 

haasteellista, koska tuotto-odotukset ovat alhaisia. 

Muuttotappioalueilla asuntojen määrän ylittäessä kysynnän on asuntojen määrää 

vähennettävä asuntomarkkinoiden tasapainottamiseksi ja taloudellisen riskin 

poistamiseksi. 
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Asuntomarkkinoiden järkevän kehittymisen ylläpitämiseksi on myös aiheellista 

varautua väestön vanhenemiseen. Vaikka valtaosa vanhuksista asuu 

omistusasunnoissa, tarvitsevat he tulevaisuudessa asuntoja palveluiden 

läheisyydestä. Asuntojen tulee olla esteettömiä ja niissä tulee olla turvallista asua. 

Tyhjenevien vuokra-asuntojen muuttamista vanhuksille sopiviksi tulee harkita.  

1.1 Työn tausta 

Tässä diplomityössä keskitytään Mikkelin kaupungin 100 % omistaman 

vuokrataloyhtiön toimintaan. Yhtiö toimii Mikkelin kaupungin alueella ja sen 

suorassa omistuksessa on 3228 asuntoa. Asukkaita yhtiön asunnoissa on yli 5000 

(Mikalo Oy, toimintakertomus 2014). 

Yhtiö on Mikkelin suurin vuokra-asuntojen tarjoaja. Yhtiön asunnot ovat niin 

arava- ja korkotukilainoitettuja kuin vapaarahoitteisiakin. 

Mikkelissä oleva arava- ja vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta riittävät 

tyydyttämään nykyisen normaalin asuntojen kysynnän, joten Mikalo Oy:n 

omistama ARA- rahoitteinen asuntokanta ei tule näillä näkymin oleellisesti 

uudisrakentamisen myötä kasvamaan.  

Mikalo Oy ei pysty tarjoamaan halutuimpia asuntotyyppejä siinä määrin kuin olisi 

tarve. Asuntojen kysyntä kohdistuu pieniin kaksioihin ja yksiöihin, joiden tulisi 

sijaita ydinkeskustan tuntumassa.  

Osa Mikalo Oy:n omistamista rakennuksista on tekniikaltaan vanhanaikaisia ja 

rakenteellisesti huonokuntoisia. Yhtiössä on laadittu pitkäntähtäimen suunnitelma 

(PTS- suunnitelma) vuosille 2014- 2025. PTS-suunnitelma on yhtiön toimintaa 

ohjaava ja sen sisältöä seurataan sekä muutetaan tarvittavilta osin niillä 

perusteilla, jotka antavat tilanteeseen nähden taloudellisimman lopputuloksen. 

Yhtiö ei suorita kiinteistöihin kohdistuvia, laajakantoisia toimenpiteitä ilman 

yhtiön hallituksen päätöstä sekä vuoropuhelua asukkaiden tai muiden kiinteistöjä 

käyttävien kanssa. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä informoidaan hyvissä 

ajoin etukäteen. 
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Uudisrakentamisen vähennyttyä vuosituhannen vaihteessa yhtiö on panostanut 

entistä enemmän olemassa olevan kiinteistökannan kunnossapitoon toteuttamalla 

PTS-suunnitelman mukaiset vuosi- ja peruskorjaustyöt. Vuoteen 2025 ulottuva 

PTS-suunnitelma noudattelee Mikalo Oy:ssä valittua linjaa, jossa 

perusparannettavia kiinteistöjä on suunniteltu korjattavaksi keskimäärin yksi 

kiinteistö /vuosi ellei uudisrakentaminen mene tämän edelle. PTS-suunnitelman 

lisäksi yhtiö toteuttaa asuntojen korjauksia laatutason kohottamiseksi ja 

vuokrattavuuden parantamiseksi. 

Yleisen kustannustason kohoaminen aiheuttaa lisääntyvää painetta hoitovuokrien 

korottamiseen, ja näin ollen kiinteistöjen vuosikorjauksia ja huoneistoremontteja 

ei voida toteuttaa riittävässä laajuudessa. Korjausvelan lisääntyminen ja asuntojen 

huono kunto vaikeuttavat asuntojen vuokraustoimintaa ja aiheuttaa ennen pitkää 

myös tyhjäkäynnin lisääntymistä. Tulevien vuosien suuri haaste on kiinteistöjen 

korjausvelan pitäminen kurissa kilpailukykyisillä vuokrilla. 

Suurin riski vuokra-asuntoja omistavan yhtiön toiminnassa on tyhjäkäynnin 

lisääntyminen. Ennusteiden mukaan väestökato Itä-Suomesta jatkuu tulevina 

vuosina noin tuhannen henkilön vuosivauhdilla. Väestön väheneminen 

ympäröivästä maakunnasta ei voi olla vaikuttamatta pidemmällä aikavälillä myös 

Mikkelin kaupungin asukaslukuun. Mikkelissä muuttotappioilta on toistaiseksi 

vältytty osittain siitä syystä, että maaseudulta muutetaan asutuskeskuksiin 

parempien palveluiden ääreen ja toisaalta pääkaupunkiseudulla elämäntyönsä 

tehneet eteläsavolaiset palaavat juurilleen eläkepäiviä viettämään.  

Tyhjäkäynnin lisääntyminen yhtiön asunnoissa on uhka, johon on varauduttava 

tulevaisuuden suunnittelussa. Yhtiön PTS-suunnitelmassa onkin varauduttu 

huonokuntoisten tai huonoilla paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen purkamiseen 

kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Yhtiön tärkeimpiä tavoitteita ovat kilpailukykyinen 

vuokrataso sekä asuntojen ja kiinteistöjen hyvä tekninen kunto.  

Vuokratason kohoaminen markkinavuokrien tasolle, ja kiinteistöjen teknisen 

kunnon heikkeneminen johtavat vääjäämättä asuntojen vuokrauksen 

vaikeutumiseen. Kohoavat hoito- ja korjauskustannukset vaikeuttavat asuntojen ja 
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kiinteistöjen teknisen kunnon säilyttämistä, koska vuokrasta enenevä osa menee 

pääomakulujen ja juoksevien kulujen kattamiseen, eikä rahaa riitä kiinteistöjen 

vuosikorjauksiin (Mikalo Oy, toimintakertomus 2014). 

1.2 Tutkimusongelma ja osaongelmat 

Varsinainen tutkimusongelma voidaan tiivistää kysymykseen: Mikä toiminta 

ympäristössä muuttuu? Tutkimusongelma jakaantuu sen mukaan osaongelmiin. 

Mikä osa-alue tulee erityisesti huomioida? Miten muutoksiin voidaan varautua?  

1.3 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on esittää ratkaisuja edellä mainittuihin tutkimusongelmiin. 

Tutkimusongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan taustatietoa tutkimuskohteena 

olevan yhtiön nykytilanteesta. Nykytilan hahmottamiseksi on selvitettävä taustat, 

jotka ohjaavat edelleen yhtiön toimintaa. Taustatiedoista tärkeimpiä ovat aravalain 

tuomat rajoitukset. Saadun tiedon perusteella tutkimusongelmiin pyritään 

vastaamaan ennakointiajattelun ja skenaarioteorian avulla. Tutkimuksen 

tulokseksi pyritään saamaan riittävän pitkälle viety analyysi tutkimuksen kohteena 

olevan yhtiön tulevaisuuden kuvasta eri skenaarioiden antamalla tiedolla. 

Tavoitteena on kuvata eri vaihtoehdot, joilla yhtiö voi ilman riskejä jatkaa 

toimintaansa. Työn ulkopuolelle jätetään tarkasteltavan yhtiön osaomistuksessa 

olevat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja osa-alueet 

Tutkimus perustuu olemassa olevaan tietoon kohdeyrityksen historiasta ja 

nykytilasta. Myös yhtiön vuoteen 2025 ulottuva pitkän tähtäimen suunnitelma 

(PTS) on käytettävissä olevaa materiaalia. Myös tutkimuskohteena olevan 

toimialan historia ja nykytila tulee tuntea asioiden ymmärrettävyyden kannalta. 

Toimialaa säätelevät vanhat rahoitusjärjestelmät ja niiden mukana olemassa olevat 

lait. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

Luku 1. käsittelee yleisellä tasolla työn tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. 

Luvussa 2. kuvataan kohdeyhtiön toimialan historiaa ja yleistä alalla tapahtunutta 

kehitystä sekä vallitsevaa tilannetta. Luvussa 3. käsitellään toimialan rahoitusta. 

Tämän osa-alueen ymmärtäminen on koko yhtiön tulevaisuusajattelun perusta ja 

lähtökohta. Luvussa 4. käsitellään tutkittavana olevan yhtiön perustiedot, historia 

ja nykytila. Luvussa 5. käsitellään teoriaa, johon työ pohjautuu. Lukijalle avautuu 

skenaarioajattelu, ennakointi ja ennakoinnin yhdistäminen strategiaan. Luvussa 6. 

valitaan eri menetelmien vaihtoehtojen väliltä ja vertaillaan niitä keskenään. 

Luvussa 7. analysoidaan tehtyä tutkimusta ja arvioidaan tuloksia. Myös tulosten 

merkitystä pyritään selventämään. 

 

2. Asumisesta yleensä 

Tässä kappaleessa käsitellään niitä taustoja, jotka koskevat kohdeyrityksenkin 

toimialaa, vuokra-asumista. On hyvä ymmärtää taustaa, jolloin pystyy 

muodostamaan käsityksen yrityksen toimintaympäristöstä.  

Kappaleessa käsitellään myös kunnan asuntopolitiikkaa. Kunnalla on käytössään 

useita eri asuntopoliittisia vaihtoehtoja ja välineitä. Omistuksessaan oleva vuokra-

asuntoyhtiö on niistä ehkäpä tärkein. Vuokrataloyhtiö voi tarjota kuntalaisille 

monipuolisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 

2008 ). 

2.1 Asuminen Suomessa 

Tilasto, Asunnot ja asuinolot, kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa. Se kuvaa 

tilastollisesti kunkin vuoden lopulla olevan asuntokannan lukumäärää ja 

asunnoissa asuvien perheiden tai ruokakuntien oloja. Tilastokantaan kuuluvat 

vakituisessa asumiskäytössä olevat asunnot sekä ne asunnot, jotka eivät ole 

vakituisesti asuttuja. Asuntokantaan sisältyvät vakituisesti asutut asunnot sekä 
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vailla vakinaisia asukkaita olevat asunnot ja huoneistot. Viimeisimmät tilastot 

ovat julkistettu vuoden 2014 lopun tilanteesta. 

Tilaston tiedot kootaan Väestörekisterikeskuksen tietojärjestelmästä. Tuo 

väestötietojärjestelmän tietokanta muodostuu kuntien 

rakennusvalvontaviranomaisten ilmoittamista, rakennusluvan varaisista asuntoja 

ja rakennuksia koskevista tiedoista. Asuntokunnan (kutsutaan myös 

ruokakunnaksi) muodostavat henkilöt, jotka vakinaisesti asuvat samassa 

asunnossa. Tilasto on ns. kokonaisaineistopohjainen. 

Pienten eli alle kolmen henkilön asuntokuntien määrä on lisääntynyt useina 

viimeisinä vuosikymmeninä. Asuntokuntia, joiden henkilömäärä oli yksi tai kaksi 

henkilöä, oli vuoden 2014 lopulla noin 75 prosenttia kaikista asuntokunnista. 

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 2 618 000 asuntokuntaa.  Näistä yhden 

henkilön asuntokuntia oli 42 prosenttia, joka on määrällisesti 1098000 kappaletta. 

Vuoden 2014 lopussa kaikkien asuntokuntien keskikoko oli 2,04 henkilöä. 

Romahdus vuodesta 1970 on suuri, jolloin keksikoko oli vielä 3,0 henkilöä 

(Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot, 12.2.2016). 

 

Kuva 1. Asuntojen määrä asuntokunnan koon mukaan 1970–2014. 

(Tilastokeskus) 
 

Asuntokuntien välillä esiintyy vaihtelua alueellisesti. Kasvukeskuksiksi tai 

kaupunkimaisiksi luokitelluissa paikoissa asuntokuntien keskimääräinen koko oli 
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2,0 henkilöä. Haja-asutuissa kunnissa keskikoko oli 2,14 henkilöä. Asuntokuntien 

rakenne on siis erilainen maaseudulla kuin kasvukeskuksissa. Kasvukeskuksissa 

asuntokunnista on 44 % asuntokuntia, jotka ovat yksinasuvien asuntokuntia. 

Maaseudulla vastaavasti 39 % asuntokunnista on yksinasuvien asuntokuntia.  

Suomalaisista noin puolet asuu erityyppisissä pientaloissa. Erikoista tässä on se, 

että vakituisessa asuinkäytössä olevista asunnoista vain 40 % sijaitsee 

pientaloissa. Rivitalotyyppisiä, asuttuja asuntoja oli 14 % koko asuntokannasta. 

Kerrostalotyyppisistä asunnoista asuttuja oli 44 % koko asuntokannasta, vaikka 

noin 33 % väestöstä asuu kerrostaloasunnoissa. Selitys löytyy siitä, että 

asuntojen keskikoko on pienempi kerrostalotyyppisissä asunnoissa, ja niissä 

asuu henkilölukumäärältään pienempiä perheitä (Tilastokeskus, Asunnot ja 

asuinolot, 12.2.2016). 

 

Taulukko 1. Asuntokunnat ja henkilöt talotyypin mukaan 2014 (Tilastokeskus) 

 

 

Asunnoista, jotka luokiteltiin vakituisesti asutuiksi, oli vuokra-asuntoja 31 %. 

Kaiken kaikkiaan vuokralla asui vuoden 2014 lopussa 1,3 miljoonaa henkilöä. 

Määrän suuruus on tulkittavissa tilastosta niin, että vuokra-asunnoissa asuvat 

ruokakunnat olivat pienempiä kuin vastaavasti omistusasunnoissaan asuvat. 

Vuokra-asunnoista vakituisesti asuttuja oli 2014 vuoden lopussa 824 000. Tästä 

määrästä arava- ja korkotukirajoitusten piirissä oli 41 % asunnoista. Määrä 

aleni edellisten vuosien vastaavasti tilastoiduista lukumäärästä. 

Valtakunnallisesti vuokra-asuntojen määrä kasvoi muussa vuokra-

asuntokannassa, kun osa asunnoista vapautui rajoituksista. Kokonaisuudessaan 
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vuokra-asuntojen määrää kasvatti asuntorahastojen ja isojen 

vuokrataloyhtiöiden valtakunnallinen asuntotuotanto (Tilastokeskus, Asunnot ja 

asuinolot, 12.2.2016). 

 

Kuva 2. Asunnot hallintaperusteen mukaan 1960–2014 (Tilastokeskus) 

 

Suomessa on hyvinkin yhteneväiset asunnon hallintaperusteet verrattuna 

kansainvälisesti. Tosin niidenkin keskinäiset suhteet vaihtelevat eri maiden 

kesken. Maassamme asuntoa voi hallita omistamalla asunto-osakeyhtiön 

osakkeita, rakennuksen, osakiinteistön tai koko kiinteistön. Hallintaoikeus voi 

liittyä myös vuokrasopimukseen tai omistukseen asumisoikeudesta. 

Hallintaoikeus voi liittyä edellä mainitun lisäksi osaomistukseen tai 

työsuhdeasumiseen. 

Suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnoissa. Omitusasunnossa osa 

asumismenoista on ikään kuin säästämistä, esim. lainan lyhennykset 

pääosiltaan. Oman asunnon ostaminen on taloudellisesti pitkäaikainen 
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sitoumus. Asunnon ostaminen onkin monelle merkittävin elämänaikainen 

hankinta, joten siihen ryhtymistä on harkittava perusteellisesti. 

Asumisoikeudellisessa asumismuodossa asukas on hankkinut asumisoikeuden 

rakennuttajan omistamaan asuntoon. Saadakseen asumisoikeuden on asukkaan 

maksettava 15 % osuus asuinrakennuksen hankintahinnasta, joka on kiinteistön 

rakentamiskustannusten mukaan määritelty. Pois muuttaessaan 

asumisoikeusmaksu palautetaan rakennuskustannusindeksillä korjattuna. 

Asumisoikeusjärjestelmä perustuu lakiin (Ympäristöministeriö, asuminen, 

12.2.2016). 

Osaomistusoikeudellisessa asumismuodossa asukas on saanut asunnon 

hallintaansa rakennuttajan kanssa yhteisesti sovitulla hinnalla. Yhteisesti sovittu 

osuus voi olla minkä suuruinen tahansa, yleisimmin käytetyt summat ovat 20–

30 % asunnon hankintahinnasta.  Yleensä sopimukseen kuuluu, että asukas 

maksaa aluksi vuokraa. Sovitun ajan jälkeen asukkaalla on mahdollisuus 

lunastaa asunto omaksi. Sopimuksen mukaan hän voi jatkaa myös 

vuokralaisena ilman lunastusta. Osaomistusjärjestelmää koskee laki vain niissä 

kohteissa, jotka on rahoitettu korkotukilainalla. Muutoin sopimukset ovat 

vapaasti tehtävissä asukkaan ja rakennuttajan välillä. Tästä johtuen sopimukset 

eroavat toisistaan merkittävästikin. Samoissa sopimuksissa otetaan kantaa myös 

kunnossapitovastuisiin, jotka vaihtelevat yhtä merkittävästi 

(Ympäristöministeriö, asuminen, 12.2.2016). 

2.2. Vuokralla asuminen  

Miltei jokainen suomalainen asuu vuokra-asunnossa elämänsä jossain vaiheessa. 

Vuokra-asuntoon muutetaan sen helppouden vuoksi, ja monet pitävätkin sitä 

parhaana asumismuotona. Vuokralla-asujat voidaan luokitella karkeasti kolmeen 

eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä on juuri tuo helppoa asumista hakevat. 

Asumisen tulee olla sellaista, että esim. harrastamiseen jää riittävästi aikaa, kun ei 

tarvitse huolehtia lumenluonnista tai ruohon leikkuusta. Toisen ryhmän 

muodostavat asukkaat, joiden elämäntilanne on vaiheessa, jossa oman asunnon 
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ostamiseen ei ole varaa tai asiat ovat menneet niin, etteivät pankit anna luottoa. 

Kolmannen ryhmän muodostavat sosiaalisin perustein asutettavat. 

Vuonna 2014 Suomen noin 2,9 miljoonasta asunnosta vuokra-asuntoja oli 

900 000. Saman vuoden tilastojen mukaan suomalaisista ruokakunnista vajaa 

kolmannes asui vuokra-asunnossa, lukumääräisesti noin 824 000. 

Vuokralla olevista asunnoista noin puolet on yritysten tai yksityisten henkilöiden 

omistuksessa Toinen puoli on asuntoyhteisöjen tai muiden organisaatioiden 

omistamia. Yhteisöt tai organisaatiot ovat joko yleishyödyllisiä tai voittoja 

tuottamattomia. Voittoja tuottamattomien organisaatioiden rakennuttamat vuokra-

asunnot ovat ARA-rahoituksella toteutettuja, joiden asukasvalintoja koskevat 

sosiaaliset perusteet, esim. asunnon tarve ja tulorajat. Toimintaa ei harjoiteta 

tuottamalla voittoa, vaan asuntoja tarjotaan kohtuuhintaisesti niitä tarvitseville. 

ARA-rahoituksella tuotetut asunnot vuokrataan asuntomarkkinoilla 

rakentamisesta aiheutuvilla kustannuksilla, eikä kuluja korkeammilla hinnoilla 

kuten yksityiset ja liikeyritykset vuokraavat (Ympäristöministeriö, asuminen, 

12.2.2016). 

2.3 Vuokran määrittely 

ARA-rahoitettujen asuntojen vuokran määrittelyn tulee perustua 

omakustannusperiaatteeseen. Omakustannusvuokrassa saa vuokran suuruus olla 

enimmillään sen suuruinen, joka riittää kattamaan asunnon ja muiden siihen 

liittyvien yhteistilojen rahoituskulut sekä kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut. 

Kaikki vuokraustoimintaan sisältyvät kulut katetaan vuokrauksesta saatavilla 

tuotoilla. Vuokrien tulee olla sen tasoisia, että kiinteistön korjaus, ylläpito- ja 

hankintakulut katetaan myös lähitulevaisuudessa. ARA-rahoituksella lainoitettu 

vuokratalo ei vapaudu omakustannusvuokran määrittelystä, vaikka lainoitus olisi 

etupainotteisesti maksettukin. Sama koskee myös käyttö- ja luovutusrajoituksia. 

Omakustannusvuokran perustana on ARA:n hyväksymä kiinteistön hankinta-arvo 

sen rakentamishetkellä (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 
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Pääomavuokra 

Pääomavuokralla tarkoitetaan sitä vuokran osuutta, joka kattaa asunnon 

rakentamisen pääomakulut. Tämä vuokra tarkoittaa kiinteistöön sitoutuneelle 

pääomalle sen tuoton vaatimusta, joka kattaa sen kustannukset. Kustannukset 

jakaantuvat korko- ja poistokuluihin, jotka ovat laskennallisia. Koron osuus 

tarkoittaa sijoitetun pääoman tuottovaatimusta. Pääomakustannukset syntyvät 

kiinteistön rakentamisen ja sen omistamisen kustannuksista. Kustannuksia voi 

tulla kiinteistöön kohdistuvista rasitteista tai lain velvoittamista kustannuksista. 

Hoitovuokra 

Kaikki muut kiinteistön kustannukset katetaan hoitovuokralla. Hoitovuokralla 

katetaan kiinteistön lämmitys, katumaksu, tonttivuokra, kunnossapito, huolto, 

korjaus, siivous, hallinto, verot, vesi ja jätevesikustannukset. 

Vuokrataso 

Vuoden 2014 aikana kaikkien vuokralla olleiden asuntojen vuokrat nousivat 

keskimääräisesti 3,2 % edellisestä vuodesta. Vapaarahoitteisten asuntojen 

vuokrien nousu oli rajumpaa kasvukeskuksissa, joissa asunnoista on pulaa. Niiden 

keskimääräinen vuokran nousu oli 5,2 % pääkaupunkiseudulla ja muilla seuduilla 

2,0 %. ARA- asuntojen keskimääräinen vuokran nousu oli 3,0 % koko maan 

asunnot huomioon ottaen (Tilastokeskus, Asunnot ja asuinolot, 12.2.2016). 
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Kuva 3.  Keskimääräisten neliövuokrien (€/m²/kk) kehitys koko maassa vuosina 

1975–2014. (Tilastokeskus) 

 

Koko maan mittakaavassa vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräinen 

neliövuokra oli vuoden 2014 lopussa 12,84 €/m². Vastaavasti ARA-asuntojen 

keskimääräinen neliövuokra oli vuoden 2014 lopussa 10,96 €/m². 

Mikkelissä vapaarahoitteisten keskimääräiset neliövuokrat olivat samalla 

tarkastelujaksolla 11,20 €/m² ja ARA -rahoitteisten 10,92 €/m² (Tilastokeskus, 

Asuntojen vuokrat, 10.4.2016). 
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Kuva 4. Vapaarahoitteisten ja ARA-asuntojen keskivuokrien ero (%) 2013 ja 

2014. (Tilastokeskus) 

 

 

2.3 Lainsäädäntö 

Vuokra-asumisen lainsäädäntö on Suomessa laaja, joten monet lait säätelevät 

valtion rahoittamien vuokratalojen toimintaa. Tässä diplomityössä käydään läpi 

niitä lainsäädännön kohtia, joilla on oleellinen vaikutus kohdeyrityksen 

toimintaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskeisiä lakeja ovat 

osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiölaki, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ja 

rahoitusmuodon mukaan joko arava- ja aravarajoituslaki tai korkotukilaki sekä 

laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (Wikipedia, Vuokra-asunto, 21.3.2016). 
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Muita tärkeimpiä huomioon otettavia lakeja ovat mm. kuntalaki, kirjanpitolaki, 

maankäyttö- ja rakennuslaki, verolait, säätiömuotoisissa taloissa säätiölaki ja 

yhdistysten omistamissa taloissa yhdistyslaki. Kuntalaki säätelee varsinaisesti 

kunnan toimintaa, mutta eräät sen säännöksistä koskevat myös kunnan 

yhtiömuotoisesti harjoittamaa toimintaa.  Kaikkiaan erilaisia vuokrataloyhtiön 

hallinnossa ja ylläpidossa huomioon otettavia lakeja ja asetuksia on runsaat 50 

kappaletta. 

Seuraavassa käsitellään lyhyesti aravalakia, aravarajoituslakia ja 

korkotukilainsäädäntöä, osakeyhtiölakia ja asunto-osakeyhtiölakia. 

Ympäristöministeriön, Valtiokonttorin ja Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen (ARA) sivuilta löytyy runsaasti erilaisia ohjeita valtion 

tukijärjestelmien soveltamisesta ja muuta asumiseen liittyvää tietoa (Käsikirja 

vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 

Aravalaki 

Vuoden 1993 aikana saatiin loppuun valmistelut uudesta aravalaista. Uusi 

aravalaki astui voimaan 1.1.1994. Samalla aikataululla valmisteltiin uusi laki, joka 

koski aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käyttöä. Lähinnä laissa 

täsmennettiin asuntojen luovutukseen tai omaksi lunastamiseen liittyviä seikkoja. 

Tämän lain nimi muutettiin myöhemmin aravarajoituslaiksi. 

Aravalakia voidaan nimittää peruslaiksi, joka koskee valtion asuntolainoitusta.  

Ennen aravalain voimaan tuloa voimassa oli asuntotuotantolaki. Valtion antamaa 

tai tukemaa lainoitusta alettiin tehdä vuonna 1949 säädetyillä laeilla. Tuon ajan 

lait sisälsivät yksityiskohtaiset säännökset lainoitettavista kohteista, 

lainoitusmuodoista, kullekin viranomaiselle kuuluvista tehtävistä, niistä 

perusteista, joilla lainoja voitiin myöntää, lainansaajan vaatimuksista, lainan 

määristä, lainoituksen valvonnasta ja toimista muutostenhaussa. 

Aravalain tarkoitus on, että sen määrittelemät lainoitukset kohdennetaan asunto-

olojen parantamiseen niiden sosiaalisten tarkoituksen mukaisuuksien ja todellisten 

taloudellisten tarpeiden perusteella. 
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Aravalain mukaan tuotettavien asuntojen tulee olla siihen tarkoitukseen 

soveltuvia, johon ne on suunniteltu sekä olla toimivia asuinympäristössään. 

Asuntojen tulee olla rakentamis- ja hankintakustannuksiltaan kohtuullisia. Niiden 

tulee olla myös asumis-, peruskorjaus- ja ylläpitokustannuksiltaan kohtuullisia. 

Aravalakia on täydennetty lainaehtojen ja tuen saajien osalta arava-asetuksessa 

sekä valtioneuvoston asetuksilla. Aravalainoja ei ole myönnetty enää vuoden 2008 

alun jälkeen. Lainsäädännöllä ei ole kuitenkaan muutettu aiemmin myönnettyjen 

aravalainojen ehtoja tiukemmiksi tai lievemmiksi, vaan ne jatkavat olemassa 

oloaan laina-aikojen päättymiseen saakka (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 

Aravarajoituslaki 

Aravarajoituslaki määrittelee ne rajoitukset, jotka liittyvät aravalainoitettujen 

asuntojen käyttöön tai omistukseen, myös luovutukseen on rajoituksia. 

Asukkaiden valintaan liittyvät perusteet on sisällytetty aravarajoituslakiin. 

Asukasvalinnat on tehtävä hakijan asuntotilanteen eli tarpeen, tulorajojen ja 

varallisuuden mukaan. Tällä halutaan kohdentaa valinnat eniten asuntoa 

tarvitseville. 

Aravarajoituslaki sisältää säännökset valtion rahoittamien asuntojen 

rajoitusajoista. Vastaavasti korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen rajoitukset 

sisältyvät korkotukilakiin. 

Vuokran määräytyminen aravarajoituslain mukaisessa kohteessa tapahtuu 

omakustannusperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokraa voidaan periä vain 

asuinkiinteistön rakentamisen tai peruskorjaamisen mukaisten rahoituskulujen tai 

kiinteistön hoitoon liittyvien menojen kattamiseen. 

Omakustannusperiaatteesta syntyy suurin poikkeama vuokran suuruuden 

määrittelyssä vapaarahoitteisiin asuinkohteisiin verrattuna. Vapaarahoitteisissa 

asunnoissa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vapaasti vuokran 

suuruudesta. 

Aravarajoituslaki määrittelee myös ne toimijat, joilla on mahdollisuus olla 

aravalainoitetun kohteen hallintaan liittyvien osakkeiden tai osuuksien 
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vastaanottajina eli luovutuksen saajina. Luovutus voi koskea koko 

aravavuokrataloa tai asuntoa. Laissa määritellään ne perusteet, joilla luovutushinta 

määräytyy, ja ARA nimeää myös luovutuksen saajan. 

Rajoitusaikana myyntihinnaksi määräytyy luovutuskorvaus. Luovutuskorvaus 

muotoutuu periaatteessa omistajan sijoittamien pääomien suhteessa siten, että 

niihin tehdään rakennuskustannusindeksin mukainen muutos rakennuksen 

valmistumis- ja luovutusajankohdan väliin jäävältä ajalta. Jos asuinrakennus on 

jatkorajoitusajalla, ei luovutuskorvauslaskelmaa huomioida. 

Jos kohde on perusparannettu ja sitä koskee perusparannuslain ehdot, lasketaan 

sille sen myyntitilanteessa enimmäishinta. 

Aravarajoituslaki sisältää myös säännökset, jos aravalainoitettu vuokra-asunto 

halutaan lunastaa omaksi. Asunto on mahdollista lunastaa omaksi, kun asunnon 

valmistumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta. Tämä edellyttää sitä, että 

asuintalo on asunto-osakeyhtiömuotoinen. Omaksi lunastaminen ei ole kovinkaan 

yleistä, ja sitä onkin tehty vähän. (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 

Korkotukilaki 

Perinteinen aravalaina on korvattu korkotukilainalla. Aravalainoja ei ole 

myönnetty enää vuoden 2008 alun jälkeen. Korkotukilainan elinkaari on 

melkeinpä aravalainan mukainen. Korkotukilainassa varsinainen laina otetaan 

lainoja myöntävältä rahoituslaitokselta, ja tähän lainaan kohdistuvaan korkoon 

valtio antaa tukea maksamalla osan korosta. Korkotukilainaan sisältyy myös 

valtion täytetakaus. joka tarkoittaa valtion takaamaa osuutta lainasta, johon muut 

annetut vakuudet eivät riitä. 

Korkotukilaina voidaan myöntää vuokra-asuntotalon rakentamiseen tai 

perusparantamiseen. Vastaavasti korkotukilainaa voi saada vuokra-asuntoja 

sisältävän talon tai asunnon ostamiseen. Korkotukilainan voi saada kunta, 

yleishyödylliseksi nimetty yhteisö tai yhtiö. Korkotukilainaa voi saada enintään 

90 % hankintakustannuksista, jos tontti on oma. Vuokratontilla vastaavasti tukea 

voi saada 95 % hankintakustannuksista. Laissa määritellään lisäksi erityisehtoja, 
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joilla kohde voi tulla lainoitettavaksi. Korkotukilainoitetulla kohteella on 

luovutus- ja käyttörajoituksia, joiden mukaan asuntoja on vuokrattava sosiaalisin 

perustein valituiksi tulleiden asukkaiden käyttöön 40 vuoden ajan. 

Korkotukilainoitetuissa kohteissa vuokran määräytyminen tapahtuu kuten 

aravakohteissa, omakustannusperiaatteella. 

Korkotukilainoitettu kohde voidaan luovuttaa ainoastaan ARA:n määräämälle 

osapuolelle tai kunnalle enimmäisluovutushinnalla. Jos korkotukilaina on 

myönnetty ennen 1.1.2002, sovelletaan siihen lakia (867/1980), jolloin asuntojen 

myyntihinta on vapaasti määriteltävissä kuten vuokrakin (Käsikirja 

vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 

Osakeyhtiölaki 

Kaikista valtion rahoittamista vuokrataloista suurin osa on osakeyhtiöitä. Suurin 

osa yhtiöistä on kiinteistöosakeyhtiöitä. On olemassa vain joitakin osakeyhtiöitä 

tai keskinäisiä osakeyhtiöitä. Kiinteistöosakeyhtiössä tai normaalissa 

osakeyhtiössä osakkaan omistamat osakkeet eivät ole sidoksissa mihinkään 

asuntoon tai huoneistoon. Keskinäisenä osakeyhtiönä tai asunto-osakeyhtiönä 

rakennetussa vuokratalossa on voitu hallintasopimuksessa määritellä osakkeiden 

hallintaoikeudet kuhunkin asuntoon. Keskinäiseen osakeyhtiöön ja asunto-

osakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain lisäksi asunto-osakeyhtiölakia. 

Osakeyhtiölaki määrittelee yhtiön toimielimet. Toimieliminä toimivat 

yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Toimielimenä voi olla 

myös hallintoneuvosto, joka on suurimpien yhtiöiden toimintamalleissa 

yleisempää. Ylin toimielin on yhtiökokous, joten se myös käyttää korkeinta 

päätäntävaltaa. Yhtiökokouksen jälkeen valtaa käyttää hallintoneuvosto. Jollei 

hallintoneuvostoa ole, yhtiökokouksen jälkeen seuraavana suurinta päätäntävaltaa 

käyttää hallitus ja sen jälkeen toimitusjohtaja. 

Omistajan käyttämä päätäntävalta sitoo yhtiötä vain yhtiökokouksissa. Näin ollen 

käytännössä yhtiön toiminnasta vastaa hallitus ja toimitusjohtaja. Vastuut 

jakautuvat tyypillisesti siten, että hallituksella on vastuu yhtiön varainhoidon ja 
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hallinnon valvonnasta sekä strategian toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa taas 

erityisesti yhtiön operatiivisesta toiminnasta (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 2008). 

Asunto-osakeyhtiölaki 

Kun aravalainsäädäntöä uudistettiin 1980-luvulla, mahdollisti se myös asunto-

osakeyhtiömuotoisten vuokratalojen rakentamisen aravalainalla. Lain muutoksen 

tarkoitus oli, että vuokralainen voi tahtoessaan lunastaa vuokra-asunnon, jossa on 

asunut, omakseen. Tästä syystä asuinrakennuksen tulee olla asunto-

osakeyhtiömuotoinen. Yleisesti ottaen tähän muotoon perustetuissa 

aravavuokrataloissa on vähän asuntoja. Jotkut kunnat omistavat tämän tyyppisiä 

kohteita. Vastaavasti aravalain jälkeen tullut korkotukilainoitus mahdollistaa 

samanmuotoiset asunto-osakeyhtiöt. Enin osa asunto-osakeyhtiömuotoisista 

asuintaloista on osakkeen omistajan itse asuttamia, vaikkakin lain puitteissa 

asunto voidaan vuokrata myös ulkopuoliselle.  

Kun asunto-osakeyhtiö perustetaan, sen tarkoituksena on omistaa ja hallita ehkäpä 

useampiakin asuinrakennuksia. Asuinrakennuksien asuntojen kokonaispinta-alasta 

on tällöin yli puolet määritelty yhtiöjärjestyksessä osakkeiden omistajien 

hallinnoimiksi asunnoiksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeet kohdistuvat 

asunnon tai muun vastaavan tilan hallintaan. Yhtiöjärjestyksessä oleva 

huoneistoselitelmä kuvaa hallintaoikeuksien kohteet. Lähtökohtana on, että 

huoneiston hallinta muodostaa, niin tarkasti kuin mahdollista, huoneiston 

omistusta kuvaavan olotilan. Yhtiöjärjestys voi huoneistoselitelmässä kohdistaa 

osakkeisiin kuuluvan hallinnan muuhun kuin asuntoon, esimerkiksi autopaikkaan, 

-talliin, varastoon tai muuhun vastaavaan tilaan. Yhtiöjärjestyksessä määritellään 

ne perusteet, joilla osakkeen omistaja on velvoitettu suorittamaan yhtiövastiketta 

asunto-osakeyhtiölle. Jos asunto vuokrataan ulkopuoliselle, on yleistä, että 

asunnon omistajalla ja vuokralaisella on keskinäinen vuokrasopimus. 

Vuokralainen suorittaa vuokran asunnon omistajalle ja omistaja hoitaa 

yhtiövastikkeen. Asunto-osakeyhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. 

Yhtiökokouksessa päätetään suurimmista ja eniten osakkeen omistajiin 

vaikuttavista asioista. Tärkeimpiä asioita ovat yhtiövastikkeen suuruus, 

vapautukset erilaisista vastuista sekä seuraavalle vuodelle laadittu talousarvio. 
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Yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle hallitus. Yhtiön hallitus valvoo yhtiön 

asioiden hoitamista ja päättää rutiininomaisista asioista. Hallitus valitsee 

isännöitsijän, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Toimitusjohtajan tehtävä 

on panna toimeksi hallituksen määräämät tehtävät. Isännöitsijä hoitaa yhtiön 

juoksevaan hallintoon kuuluvat asiat (Käsikirja vuokrataloyhtiöille, 2008 ). 

 

2.4 Väestökehitys 

 

Kuva 5. Suomen Väestönkehitys vuosina 1749–2050 

Suomen väestöä on tilastoitu alkaen vuodesta 1749. Tilastoinnin alussa Suomen 

väestön koko oli 410 400 henkilöä. Joitain vuosia lukuun ottamatta väestö on 

kasvanut tilastoinnin alusta saakka. Nälkävuonna 1868 väestön määrä ei kasvanut, 

vaan se jopa väheni noin 96 000 henkilöllä. Vuonna 1969 Suomen väestö väheni, 

koska suuri määrä suomalaisia muutti Ruotsiin. Sama trendi jatkui myös vuonna 

1970.  

Prosentuaalisesti Suomen väestön vuosittainen kasvu on ollut noin 0,5 %. 

Erityinen ilmiö on, että 2000-luvulla väestön kasvuun on voimakkaimmin 

vaikuttanut maahanmuutto. Väestön määrään liittyvän ennusteen mukaan Suomen 
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väestön kasvu hidastuu. Ainoastaan nettomääräinen maahanmuutto kasvattaa 

väestön lukumäärää.  

Vuoden 2014 lopulla Suomen väestön virallinen määrä oli 5 471 753 henkeä. 

Naisia väestöstä oli 2 779 890 ja miehiä 2 691 863. 

Vuoden 2014 aikana väestön määrä lisääntyi Suomessa 20 483 ihmisellä. 

Suurin osa väkiluvun kasvusta jakaantui pääkaupunkiseudulle, sen osuus oli 87 

%. Vuonna 2103 Suomen väkiluku kasvoi noin 4000 henkilöllä enemmän  

(Tilastokeskus, Väestöennuste, 2016). 

 

 
Kuva 6. Suomen väkiluvun muutos vuosina 1980–2014. (Tilastokeskus) 

 

Erityisen huomio väestön vähenemisessä kiinnittyy 20–64- vuotiaiden määrään. 

Tuohon ikäluokkaan kuuluvien henkilöiden määrä väheni jo viidentenä vuonna 

peräkkäin. Ko. ikäluokan ihmisten määrä on tähän saakka kasvanut tasaisesti 

jatkosodan päättymisestä vuoteen 2005 saakka. Tämän väestön koko oli 

suurimmillaan vuonna 2009, jolloin se oli 3 210 000 henkilöä. Määrä väheni 

niin, että vuonna 2014 se oli 3 177 000 (Tilastokeskus, Väestöennuste, 

10.4.2016). 
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Väestön kasvu jakaantuu suuresti maakuntien välillä. Vuonna 2014 

väkilukuaan kasvatti kahdeksan maakuntaa, loput 19 maakunnasta vastaavasti 

menettivät väestöään. Suurin väestömäärän kasvattaja oli Uusimaa, jonka 

väestö kasvoi 17 915 hengellä. Väestömäärä kasvoi myös Pirkanmaalla 3216 

henkilöllä ja Pohjois-Pohjanmaalla 2110:lla. Prosentuaalisesti Uudenmaan 

väestön kasvu oli suhteellisesti suurin ollen 1,1 %.  Määrällisesti väki pieneni 

enimmillään Kymenlaaksossa, jossa vähenemä oli 987 henkilöä ja Etelä-

Savossa, jossa vähenemä oli 956 henkilöä. 

Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 320 kuntaa. Em. kunnista alle sata kuntaa 

kasvatti väestömääräänsä. 

Tarkka väestömääräänsä kasvattaneiden kuntien lukumäärä oli 96, vastaavasti 

väestömääräänsä menetti 221 kuntaa. Eniten väestömääräänsä kasvattivat Helsinki 

(8051), Espoo (4790) ja Vantaa (2705).  Eniten väestöään menetti Kouvola, jossa 

väestö väheni 475 hengellä. Myös Jämsä (330) ja Savonlinna (321) olivat suuria 

menettäjiä. 

Kuten edellä todettiin, Etelä-Savon jokainen kunta menetti väestöään. 

Tilastokeskuksen ennusteet olivat joitakin vuosia sitten vielä positiivisempia 

Mikkelin väestökehityksen suhteen. Mikkelin väestömäärä väheni kuitenkin 

vuoden 2014 aikana seitsemällä henkilöllä edellisvuoteen verrattuna. 

Mikkelissä oli asukkaita 54628 vuoden 2014 lopulla. Erityisesti muutos 

ihmetyttää, kun vuonna 2013 Mikkelin asukkaiden lukumäärä kasvoi 

melkeinpä sadalla henkilöllä. Mikkelissä syntyvyys oli pienempi suhteessa 

kuolleisuuteen. Etelä-Savossa syntyi vuonna 2014 11771 lasta, kun vastaavasti 

kuolleiden lukumäärä oli 2076. Jos tilastosta voi löytää jotain positiivista, se on 

positiivinen nettomuutto Etelä-Savoon. Muuttovoitto oli 3 ihmistä koko vuoden 

2014 aikana (Tilastokeskus, Väestöennuste, 10.4.2016). 
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Kuva 7. Mikkelin väkiluvun muutos vuosina 1980–2014. (Tilastokeskus) 

 

  

2.5 Asuntopolitiikka 

Merkittävin asuntopoliittisen kentän toimija on kunta itse. Suurin osa kunnan 

asunto-olojen kehittämisen vastuusta kuuluu kunnalle. Asunto-olojen 

parantamisen edellytykset voi luoda ainoastaan kunta itse. Tähän on useissa 

kunnissa perustettu kunnan omia vuokra-asuntoja tai ne ovat kunnan omistamassa 

yhtiössä. Jotta kuntalaiset voisivat asua kunnan heille osoittamissa asunnoissa, 

joutuu kunta tukemaan asumista kasvavassa määrin. Edellä mainitun tuen 

lisäämiseen vaikuttaa se, että on valittu suuntaus, jossa ikääntyvät ihmiset, 

erityisryhmät ja muut tuen piiriin kuuluvat ihmiset halutaan asuttaa 

normaaliasunnoissa laitosten sijaan. Asuttaminen normaaliasunnoissa edellyttää, 

että tarvittavat palvelut voidaan tuottaa myös siellä. Tämän suuntainen toiminta 

vaatii kunnan asuntotoimen hallinnolta erittäin toimivaa vuorovaikutusta sosiaali- 

ja terveystoimen välillä. Niitä palveluita, joita vanhuksille suunnataan, tulee 

kehittää STM:n ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2008 julkaistiin STM:n 

laatusuositukset palveluihin, joita ikääntyville tarjotaan. 
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 Sosiaalihuoltolaki velvoittaa kunnat huolehtimaan tuki- ja palveluasumisen 

tuottamisesta niille kunnan asukkaille, jotka tarvitsevat tukea tai apua sopivan 

asunnon saamiseksi tai siinä asumisen onnistumiseksi. Myös erityisryhmien 

asuttamisen lait velvoittavat kuntaa järjestämään asumisen olosuhteet 

palveluineen kuntoon. Lait eivät vaadi asuntojen olevan kunnan omistuksessa. 

Kunnat ovat kuitenkin järjestäneet omistukseensa vuokra-asuntoja, joita voidaan 

käyttää sosiaalisen asuttamisen ja kuntalaisten tai elinkeinoelämän 

asuntotarpeeseen (Kunnan vuokratalojen omistajapoliittiset linjaukset, 2008 ).  

Kuntalaissa sanotaan, että kunnan tulee pyrkiä kehittämään asukkaidensa 

hyvinvointia ja sitä kautta kestävää kehitystä kunnan alueella. Lakiin ei ole 

kirjattu, kuinka tuo täytyy toteuttaa tai miten varmistetaan, että se toteutuu. 

Asunto-olojen kohdalla ei ole kehittämisvelvoitteen lisäksi mitään muita 

tarkentavia ohjeita. Kuntalaissa mainitaan, että asunto-olojen parantamisen 

tavoitteeksi tulee turvata kaikille Suomen asukkaille kohtuuhintainen asuminen. 

Asunnon tulee täyttää myös asetetut kriteerit asumisväljyyden, asumiseen 

liittyvien kustannusten ja muidenkin ominaisuuksien osalta. Kuntalaissa sanotaan 

myös, että kunnan tulee varmistaa asumisen kehittäminen ja sen täytyy huolehtia 

siitä, että kaikki mahdollisuudet täyttyvät, jotta em. kehitys voi onnistua. 

Erityisesti kunnan tulee huolehtia siitä, että tehdyt ratkaisut koskevat 

asunnottomia tai puutteellisissa olosuhteissa asuvia (Sosiaali- ja terveysministeriö, 

Terveyden edistämisen laatusuositus, 2006 ). 

Kunnan pitää järjestää asunto-olosuhteet niin, että asunnottomaksi joutuneelle 

kuntalaiselle pystytään järjestämään asunto. Erityisesti tämä tarkoittaa, että 

kuntalainen, joka ei pysty asunto-olojaan järjestämään itse, saa asunnon kunnan 

avustamana. Kunnan tulee kaavoittaa rakentamiseen kelpaavaa maata niin, että 

asuntoja voidaan tuottaa. Laki ei tarkoita sitä, että asuntojen tulee olla vuokra-

asuntoja tai niiden omistaja on edes kunta, vaan niiden saanti turvataan 

vaihtoehtoisesti ostopalveluna (Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden 

edistämisen laatusuositus, 2006 ). 
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2.6 Kunnan asuntopoliittinen suunnittelu 

Asuntopolitiikan ollessa suunnitelmallista ehkäisee se jo ennalta asuntojen 

ylitarjonnan, joka johtaa huonoon käyttöasteeseen. Asuntopolitiikan ydin, 

asuntojen määrän arviointi, on kunnan omassa päätösvallassa eli se ei ole 

pakollista. Suositukset kehottavat kuntia valmistelemaan asuntopoliittisen 

ohjelman tai saman sisältöisen dokumentin päätöstensä tueksi. Noin sadalla 

Suomen kunnista on laadittuna asuntopoliittinen ohjelma, joka tukee kuntien 

strategiaa. Asuntopoliittinen ohjelma on laadittavissa vain, jos se pohjautuu 

oikeaan tietoon olemassa olevasta asuntokannasta ja sen muodoista. Mukaan tulee 

ottaa asuntojen omistajien taloudelliset toimintaedellytykset ja väestönkehitys. 

Ohjelmassa on huomioitava väestörakenne ja sen kehitys sekä tieto työpaikkoja 

synnyttävästä yritysmaailmasta tai muista tahtotiloista, jotka asumiseen liittyvät. 

Vuokra-asuntojen uudistuotanto ei saa olla itsetarkoitus, vaan siihen tulee 

useimmissa kunnissa paneutua kriittisesti. Väestön ikääntyessä asuntoja tarvitaan 

ikääntyville ja muille erityisryhmille. On harkittava tarkkaan, mikäli ajatuksena 

on rakentaa vuokratalo kasvukeskuksen ulkopuolelle. Asuntopoliittisesti hyvällä 

suunnittelulla on arvaamaton merkitys, vaikkei asuntoja paljon rakennettaisikaan. 

Asuntopoliittisena välineenä jo rakennettu asuntokanta on merkityksellisempi 

kuin uudisrakentaminen. Parhaimman käsityksen suhteellisuudesta saa, kun 

huomataan jo olemassa olevaa asuntokantaa olevan noin 2,4 miljoonaa asuntoa ja 

uudisrakentamista reilut 30 tuhatta asuntoa. Rakennettu asuntokanta vaatii 

peruskorjauksia tai asuntojen kokoon liittyviä muutoksia väestörakenteen 

muuttuessa. Jotta vanheneva väestö voisi asua mahdollisimman pitkään 

normaalioloissa, omissa asunnoissaan, vaatii se muutoksia esim. esteettömyyden 

lisäämiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen laatusuositus, 

2006 ). 
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3. Asuntotuotannon eri rahoitusmuodot 

Tässä luvussa käsitellään niitä taustoja ja historiaa, jotka koskevat kohdeyrityksen 

toimialan, vuokra-asuntojen investointien, rahoitusta. Taustaa on tarpeellista 

ymmärtää, sillä historia ja aiemmat lainsäädännön vaikutukset ohjaavat yrityksen 

toimintaa myös tänä päivänä. Tässä kappaleessa käsitellään niitä seikkoja, jotka 

liittyvät asuntojen rahoitukseen tänäkin päivänä, mutta joiden syntyperää ei 

välttämättä tunneta. 

3.1 Asunto-rahoitusmarkkinat muotoutuvat 

Suomi koki sodan jälkeen ankaria taloudellisia oloja. Valtakunta joutui 

selviämään suurista sotakorvauksista, jotka eivät olisi olleet helppoja millekään 

maalle, saati sitten juuri sodasta toipuvalle yhteiskunnalle, jonka voimavarat 

olivat huvenneet taistelussa itsenäisyydestä. Luonnollinen seuraus oli tiukat 

rahoitus ja valuuttamarkkinoiden säännöstelyt. Samaan aikaan säännösteltiin 

tuontitavaroita ja elintarvikkeita. Sodan jälkeen alkanut rahoitusmarkkinoiden 

sääntely oli ikään kuin pysyvä olotila. Asuntorahoitusta säädeltiin pitkälti 1980- 

luvulle saakka (Wikipedia, Suomalaisen asuntorahoituksen historia, 2016). 

Asumisoloja ei voi kuvailla erinomaisiksi, olihan yhteiskunta vasta teollistumisen 

kynnyksellä. Muiden suurien kysymysten ja ongelmien ohella oli ratkaistava, 

kuinka siirtolaiset asutetaan, ja tulihan rintamaltakin väkeä takaisin 

kotiseuduilleen. Elettiin aikaa, jolloin valtion tukemaa asumisen rahoitusta 

tarvittiin apuun. Tuolloin säädettiin ”Siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen 

rahoittamisen laki”. Tuon lain piirissä 216 000 ihmistä sai lainaa asumisensa 

järjestämiseen, ja lainapääomaa kertyi n. 450 Mmk. Lainapankkeja olivat 

lainoituksensa suhteen suuruusjärjestyksessä: Osuuskassat, Suomen 

Hypoteekkiyhdistys ja Säästöpankit. Liikepankit eivät osallistuneet tähän 

lainoitukseen, sillä niiden resurssit olivat sidottu teollistuvan yhteiskunnan 

rahoittamiseen (Wikipedia, Suomalaisen asuntorahoituksen historia, 2016). 

Kuvaavaa tuolle ajalle oli, että pula asunnoista oli valtava. Ihmisiä tuli entistä 

enemmän etsimään työtä asutuskeskuksista ja kaupungeista, ja sille ihmismäärälle 

asuntojen järjestäminen oli mahdotonta. Asumismuodoista yleisimmäksi 
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muodostui vuokra-asuminen. Koska vuokrat olivat säännösteltyjä, tuli 

alivuokralaisasunnoista merkittävä asumismuoto. Alivuokralaisasunto oli usean 

asutuskeskukseen muuttaneen nuoren ensiasunto. 

Tässä vaiheessa luotiin aravajärjestelmä, jolla asunto-ongelmat pyrittiin 

ratkaisemaan. Aravarahoituksen alkuvuosina rahoitettiin eniten pientaloja. Tässä 

vaiheessa syntyi standardi, jota kutsutaan rintamamiestaloksi. Uudisrakentaminen 

kerrostalojen kohdalla vaati vielä selvityksiä, joten se pääsi vauhtiin vasta 

seuraavan vuosikymmenen puolella (Wikipedia, Suomalaisen asuntorahoituksen 

historia, 2016). 

Koska 1950-luvulla pääomat olivat tiukoilla, ja lisäksi rahamarkkinoita 

säännösteltiin, ei asuntolainan saanti tavalliselle työläiselle ollut itsestäänselvyys. 

Siksi omistusasunto, joka olisi ollut asuntolainalla hankittu, jäi monelle pelkäksi 

haaveeksi. 

Tässä vaiheessa asumisolojen parantamisen tarve sai uusia piirteitä. Aravalaina 

mahdollisti ns. asuntosäästämisen, joka oli uudenlainen mahdollisuus päästä 

kiinni omaan asuntoon. Kun vielä pankkeihin kehitettiin käyttötilit, joille palkat 

menivät, ja niiden rinnalle asuntosäästötilit, niin mahdollisuudet omaan asuntoon 

moninkertaistuivat. Em. tileille talletetut varat antoivat pankeille mahdollisuuden 

myöntää asuntolainoja. 

Pankkien aktiivisuus kasvoi, joten pankkimaailma muuttui myös. Aktiivisimmat 

pankit asuntosäästämisen käynnistämisessä olivat Postisäästöpankki, Osuuspankit, 

Säästöpankit ja Työväen Säästöpankki. Nämä pankit saivat huomattavat 

markkinaosuudet yksityisasiakkaista. Liikepankkien kiinnostus alkoi myös herätä 

uusien yksityisasiakkaiden markkinointiin. Suuria alueellisia 

rakennuskokonaisuuksia käynnistettiin ja asuintaloja rakennettiin runsain määrin. 

Oman asunnon ostajan omaa rahoitusosuutta eli asuntolainaa pienensi tuon ajan 

lainoitus, jota kutsuttiin omistusaravalainaksi (Wikipedia, Suomalaisen 

asuntorahoituksen historia, 2016). 

Vaikka tilanne oli suurelta osin helpottunut, ei asuntolainaa saanut kovinkaan 

helposti. Pankit vaativat asiakkailtaan vuosia kestävät velvoitteet säästää rahaa 
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asuntosäästötilille. Asuntosäästötilille piti säästää vähintään puolet asunnon 

hankintahinnasta. Asunto, joka voitiin ostaa, oli pankin rakennuttajan kanssa 

yhdessä valitsema asuntosäästökohde. Samalla pankki ja rakennuttaja sopivat 

asiakkaan kanssa omarahoitusosuuden maksuehdoista. Koska asiassa oli nyt 

kolmaskin osapuoli, joka oli rakennuttajan roolissa investoinut kohteeseen, ei 

asunnon ostajalla ollut kovinkaan suurta neuvotteluvaraa. Lyhyet laina-ajat 

tuntuivat kovilta, mutta asiakkaan osoittaessa kykynsä asuntosäätötilin ehtojen 

noudattamiseen oletettiin hänen selviävän tuostakin lainasta. Olemassa oleva 

sääntely pakotti lainojen korot peruskorkosidonnaisiksi. Tuona aikana 

veronvähennysoikeus koroissa oli huomattava, joten siitä oli apua inflaation 

ollessa korkealla ja kohtuullisena pysyvän koron kanssa lainan 

takaisinmaksukyvyssä. Kun suuret ikäluokat 60- ja 70- luvuilla ottivat 

asuntolainoja, oli niiden takaisin maksussa merkittävin osuus inflaatiolla ja 

verovähennysoikeudella.  

Asunnon ostajan tilanne helpottui jonkin verran, kun siirryttiin 1980-luvulle, 

mutta muutos ei ollut merkittävä asuntomarkkinoita ajatellen. Rahoitustilanne 

vakiintui, ja Suomi jäi useisiin muihin maihin verraten säännöstelytilanteeseen. 

Koska tilanteeseen oli totuttu, sitä ei pidetty erityisen ihmeellisenä. Se 

kansalaisryhmä, joka kouluttautui 1950- 1980-luvuilla ja asettui työelämän 

palvelukseen, ei varsinkaan osannut arvostella asiaa, koska he eivät muunlaista 

toimintatapaa olleet kokeneet. Muissa länsimaisissa valtioissa 

rahoitusmarkkinoiden säännöstely purkautui kymmeniä vuosia Suomea aiemmin.  

Yleisesti Suomelle esimerkkimaana pidetyssä Ruotsissakin sääntely purkautui yli 

kymmenen vuotta aikaisemmin kuin Suomessa. 

Vaikka rahoitusmarkkinat olivat säännösteltyjä, tapahtui niissä jotain kehitystäkin 

kaikesta huolimatta. Oman säästöosuuden määrittelykin lieveni ajan kuluessa. 

Samalla pankit alkoivat lainoittaa muutakin kuin asunnon hankintaa. Pankkien 

kilpailu kiihtyi, nyt keihäänkärki ei ollut rahoituksen hinta, vaan palvelut. Pankit 

loivat mittavia ATK-järjestelmiä tuottamaan ja ylläpitämään uusia palveluita. 

Hyvää tässä panostuksessa oli myös se, että tuolloin luotiin suomalaisen 

pankkitekniikan juuret, joista myöhemmin kasvoi menestystarina. Erityisen 
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merkille pantavaa on myös se, että noiden vuosikymmenten aikana kasvoi 

pankkien asiakkaiden ja pankkeja johtavien sukupolvi, jolle mikään muu 

toimintaympäristö kuin säännelty, ollut tuttua. Kun säännöstely purettiin, aiheutti 

se tästä syystä myöhäisemmät tapahtumat paremmin selitettäviksi (Wikipedia, 

Suomalaisen asuntorahoituksen historia, 2016). 

Alkoi rahoitusmarkkinoiden säännöstelyn purku, ja siirryttiin aikaan, jossa mikään 

ei ollut totutun kaltaista. Jälkeenpäin sääntelyn purusta on todettu, että se 

aloitettiin auttamattomasti liian myöhään, ilman perusteellisia suunnitelmia ja 

turhan nopealla vauhdilla. Nyt alkoi asunto- ja kiinteistörahoitusrintamalla 

tapahtua. Vuosikymmenien aikana sääntelyyn tottuneet asiakkaat ja pankinjohtajat 

olivat sisäistäneet ohjeen, että asuntoihin ja kiinteistöihin kannattaa aina ottaa 

lainaa paljon. Mieluiten niin paljon kuin sitä vaan saa. Uskottiin kiinteistöjen ja 

asuntojen arvojen nousevan, ja ettei niiden hintojen lasku ole koskaan 

mahdollista. Tähän uskoon vaikutti ja sitä syvensi korkea inflaatio, korkojen 

verovähennysoikeus, vakaa peruskorko ja negatiivinen reaalikorko. 

Pankkijärjestelmien ulkopuolelle syntyi rahan markkinat, joita on kutsuttu myös 

harmaan rahan markkinoiksi. Pankit totesivat tarpeelliseksi olla noissa 

markkinoissa mukana, joten perustettiin notariaattiosastot kanavoimaan noita 

rahoituksia. Tämä oli pankkilakimiesten erityisen innovatiivinen ratkaisu. Pankit 

saattoivat kerätä taseensa ulkopuolella talletuksia, joita pystyttiin taas välittämään 

täysin vapaasti ilman säännöstelyä hinnoittelemalla ne markkinoiden ehdoilla. 

Kun säännöstelyyn ja rahoitusten vähäisyyteen tottuneet suomalaiset tajusivat, 

että pankki lainaa rahaa melko vapaasti, lainaa alettiin ottaa heti. Kysyntä kasvoi 

merkittävästi, josta ikävänä seurauksena oli hintojen jyrkkä nousu. Koska 

rahoitusmarkkinat olivat suurelta osin harmaan rahan markkinoita, alkoi tilanne 

vakiintua, ja todettiin näiden rahoitusmarkkinoiden olevan viralliset 

rahoitusmarkkinat. Koska pankkien luotonanto oli rahoitettu entistä enemmän 

erilaisilla sijoitustodistuksilla, syntyi niiden korkopolitiikan ja peruskoron kanssa 

markkinat, joita ohjaavat kaksi eri korkokantaa. Sääntelyn alla suurin osa lainoista 

oli sidottu peruskorkoon. Kun pankit siirtyivät vapaasti hinnoiteltuun 

varainhankintaan, aiheutui siitä peruskorkoon sidotun lainoituksen kriisi ja 
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pankkien kannattavuuden aleneminen. Nyt tuli löytää joku ratkaisu peruskorkoon 

liittyvään ongelmaan. Olemassa olevat keinot olivat vähässä ja pankit olivat 

peruskorkoon sidotussa ahdingossa. Muuta ratkaisua ei keksitty kuin se, että 

peruskorkoon sidotusta lainoituksesta luovuttiin ja tilalle luotiin uusi 

viitekorkojärjestelmä (Wikipedia, Suomalaisen asuntorahoituksen historia, 2016). 

Uuden korkojärjestelmän rakentamisen aloitti Kansallis-Osake-Pankki KOP). 

Suomen -Yhdyspankki (SYP) sekä Postipankki lähtivät välittömästi mukaan 

omine ratkaisuineen. KOP kehitti korkojärjestelmän, joka laskentatekniikaltaan 

perustui edellisen kuuden kuukauden markkinakoroissa tapahtuneeseen 

muutokseen. Korko sai tuolloin myös hyvin sitä kuvaavan nimen, kansalliskorko. 

Nyt alkoi kisa viitekorosta, jota kansalliskorko ei kuitenkaan voittanut. Korossa 

oli hyvää se, että se oli täysin pätevä edellisen kuuden kuukauden muutosten 

mukaan, mutta se tarkoitti myös sitä, että korko oli jatkuvasti väärä tasoltaan, 

jokaisena päivänä vuodessa. Kun markkinakorko laski, saattoi kansalliskorko 

nousta, samaa tapahtui myös toisin päin. Korkokilpailua ei myöskään voittanut 

SYP:n rakentama viitekorkojärjestelmä. 

Markkinoiden vahva pankki, Postipankki, alkoi kehittää kansainvälisten 

toimintojen mukaisesti viitekorkojärjestelmää. Hyviä malleja tähän löytyi 

Lontoosta, olihan se finanssimaailman keskus. Perustaksi valittiin noilta 

markkinoilta Libor-korko. Tällöin syntyi Suomessa toimivien pankkien käyttämän 

Interbank-järjestelmän noteerauksiin perustuva PSP-Helibor-korko.  

Viitekorkoympäristö oli varsin sekava, joten sitä pyrittiin yhtenäistämään. 

Suomen Pankki sai Postipankin luopumaan PSP-etuliitteestä viitekorossa, joten se 

voitiin ottaa käyttöön myös muissa pankeissa. Kun Heliborin rinnalle rakennettiin 

pidemmät, kolmen ja viiden vuoden pituiset viitekorot ja vielä 1990 vuoden alusta 

PSP-Prime, saatettiin todeta, että asuntorahoitukseen liittyvän toimintaympäristön 

perusteet olivat kohdallaan. Prime-korossa muutosvaikutukset tulevat muutoksista 

markkinakoroissa, inflaatiossa ja yleisissä talouden muutosnäkymissä.  

Kun asuntojen tuotantoon liittyvä pitkien asuntolainojen korkoriski saatiin 

poistettua lainarakenteista, voitiin laina-aikoja pidentää. 
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Peruslähtökohdat olivat kunnossa, kun tapahtui jotain odottamatonta, jota 

älykkäimmätkään ekonomistit eivät osanneet odottaa. Asuntolainojen kysynnän 

kasvu yllätti pahemman kerran, sääntely oli juuri päättynyt ja asuntolainojen tarve 

oli kasaantunut. Suurin syy lainojen kysynnän kasvuun oli laina-aikojen 

pidentämisen mahdollisuus. Tuolloin markka oli vahva, joten markkinakorot 

olivat korkealla. Asuntojakin lainoitettiin useita vuosia 13- 15 % suuruisina. 

Aiemmin tuolla korkotasolla laina-aika oli ollut maksimissaan kymmenen vuotta, 

nyt se saattoi pidentyä todella paljon. Kun laina-aika piteni, asiakaskin saattoi 

ottaa suuremman lainan. Näin lainoja saatettiin ottaa maksukykyjen äärirajoille 

saakka. Seurauksena oli, että hinnat pyrkivät taas nousemaan (Wikipedia, 

Suomalaisen asuntorahoituksen historia, 2016). 

Eri tekijöiden vaikutuksesta Suomi siirtyi syvään lamaan. Vaikka 

rahoitusmarkkinat tarvitsivat vapautumisen, sen jälkeen tapahtunut markkinoiden 

hallitsematon käyttäytyminen, vahva markka ja ulkomaan kaupan romahdus 

johtivat Suomen talouden luhistumiseen. Tuona aikana asuntomarkkinoilla 

tapahtui todella suuria muutoksia, ja pahimmillaan asuntojen hintataso putosi 

puoleen muutaman vuoden takaisesta tasosta. Tuli aika, jota voidaan kuvata 

toteamalla, että asuntomarkkinoita ei ollut olemassa. 

Lähes jokainen suomalainen sai tuntea ongelmat, jotka lama toi tullessaan. Koska 

lama vaikutti laajasti, oli siitä toipuminen vaikeaa. Tuon ajan vaikutus oli suuri 

myös asenteisiin, joita asuntomarkkinoihin liittyy. 

Kun lama oli ohi, ongelmat olivat edelleen muistissa. Oman asunnon hankkiminen 

ei ollut enää ykkösasia, vaan päätöstä harkittiin pitkään ja hartaasti. Noina aikoina 

vuokralla asuminen ja asumisoikeusasuminen saivat suuren arvon ihmisten 

mielissä. 

Suomi nousi siis sodan jälkeen vahvalla panostuksella säästämiseen ja oman 

asunnon hankintaan. Tällä ratkaistiin asuntopula hyvinkin pitkälti. 

Perheistä noin 72 % asui omistamissaan asunnoissa 1990-luvun alussa. Laman 

seurauksena omistusasuntojen määrä putosi 62 % vuoden 2002 tilaston mukaan. 
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Omistusasuntojen lukumäärä on kasvanut vähitellen, mutta Suomessa 

omistusasuntoja on alle eurooppalaisen keskiarvon. 

Aravalainoitusjärjestelmässä rahoitetaan asuntotuotantoa valtion tukemalla 

lainoituksella. Nykyään puhutaan ARA-rahoituksesta, joka käsittää aiemmat 

aravalainoitetut ja nykyiset korkotukilainoitetut asuntotuotannon kohteet. ARA-

lainoituksen suurin perustavaa laatua oleva osuus on sosiaalinen asuntotuotanto. 

ARA-lainoitus järjestelmän turvin on rakennettu noin 800 000 asuntoa. Tuosta 

määrästä noin puolet on vuokra-asuntoja (Wikipedia, Suomalaisen 

asuntorahoituksen historia, 2016). 

3.2 Aravalaina 

Aravalainaa saattoi saada vuokratalon rakentamiseen.  Sitä voitiin myöntää 

kunnalle tai muulle vastaavalle julkisyhteisölle. Sen saattoi saada myös 

asuntorahaston nimeämä yhteisö, joka täytti yleishyödylliselle asuntoyhteisölle 

vaaditut ominaisuudet. Aravalainan pystyi saamaan myös edellä mainittujen 

yhteisöjen juridisesti omistama osakeyhtiö. 

Lainan määrä saattoi olla 95 % kustannuksista, jos rakennus sijaitsi vuokratontilla. 

Vastaavasti lainan määrä saattoi olla 90 % kustannuksista, jos rakennus sijaitsi 

omalla tontilla. Hyväksyttyihin kustannuksiin laskettiin rakennus- ja 

tonttikustannukset. Lainaehtoihin kuului, että lainan lyhennykset ja korko perittiin 

vuosimaksuina. Ne voitiin periä myös erikseen. Lyhennyksiin sovellettiin aina 

erikseen arava-asetuksessa säädettyjä aravalainataulukoita. Tyypillisesti 

aravalainat olivat 40 vuoden, korkeintaan 45 vuoden lainoja. Vuosimaksun 

suuruus määräytyi eri vuosille prosentuaalisesti. Ensimmäisen vuoden maksu oli 

3,7 % lainan kokonaismäärästä niissä aravalainoissa, jotka olivat myönnetty 

1.3.2003 jälkeen.  Vuosimaksun suuruutta tarkistettiin kunakin vuonna 

maaliskuun alussa samalla määrällä, joka vastasi toteutuneen inflaation tasoa. 

Niiden lainojen, jotka oli myönnetty ennen 1.3.2003, vuosimaksu tarkistetaan 

siihen lisätyllä 1,95 % osuudella, kuitenkin niin, että enimmäiskorko ei ylitä 5,2 

%. 
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Ennen 1.3.2003 tai sen jälkeen myönnetyn lainan koron perusomavastuu on 3,4 

%. Viitekorkona käytettään valtion 10-vuotisen obligaatiolainanoton keskikorkoa 

kolmelta edelliseltä vuodelta. Korko voi olla enimmillään 6 %. Viitekoron ja 

omavastuukoron erotuksesta peritään % -osuus, joka määräytyy arava-asetuksessa 

säädetyn mukaisesti niin, että lainavuosien mukaan se porrastuu siten, että sen 

vaikutus on alussa suurempi.  Osuus pienenee vuosittain ja loppuu kokonaan, kun 

lainan myöntämisestä on kulunut 24 vuotta. Vuosimaksulainassa korko ei 

pääomitu, sillä sen osuus on enintään vuosimaksun suuruinen. Lainaa anottiin 

kunnalta tai asuntorahastolta, jonka perusteella sen maksoi valtionkonttori tai 

kunta, jos se oli myös sen myöntänyt. 

Asuntoja koski käyttö- ja luovutusrajoitukset, joiden mukaisesti niitä oli 

käytettävä 45 vuotta vuokra-asuntoina. Asukkaat piti valita sosiaalisen 

tarveharkinnan mukaan. Kunnan luvalla asuntojen käyttötarkoitusta voitiin 

vähäisessä määrin muuttaa, jos syy oli erityisen painava. Luovutus voitiin tehdä 

ainoastaan kunnalle tai kunnan nimeämälle taholle hinnalla, joka perustui 

säädöksiin. Rajoituksista saattoi saada asuntorahaston myöntämän vapautuksen  

(Ympäristöministeriö, Vuokratalolaina, 2004). 

3.3 Korkotukilaina 

Korkotukilainaa voi saada sosiaalisin perustein vuokrattavan vuokratalon 

rakentamiseen.  Sitä voidaan myöntää kunnalle tai muulle vastaavalle 

julkisyhteisölle. Sen voi myös saada ARA:n nimeämä yhteisö, joka täyttää 

yleishyödylliselle yhteisölle vaaditut ominaisuudet.  Korkotukilainan voi saada 

myös edellä mainittujen yhteisöjen määräysvallassa oleva yhtiö. Lainan määrä voi 

olla 95 % kustannuksista, jos rakennus sijaitsee vuokratontilla. Vastaavasti lainan 

määrä voi olla 90 % kustannuksista, jos rakennus sijaitsee omalla tontilla. 

Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan rakennus- ja tonttikustannukset. Laina on 

aina kilpailutettava. Jos laina on kiinteä lyhenteinen, on sen enimmäisaika 41 

vuotta. Vastaavasti kokonaispääomamenoon perustuvan lainan enimmäisaika on 

45 vuotta. Lainan lyhennystä koskee seuraava viiden vuoden jaksoihin perustuva 



43 
 

lyhennys määrä prosentteina. Prosenttiosuus lasketaan lainan alkupääomasta 

seuraavasti. 

vuodet % 

1—5  1,7 

6—10  3,3 

11—15 5,3 

16—20  7,5 

21—25  9,9 

26—30  15,0 

31—35  23,3 

36—40  34,0 

 

Kokonaispääomamenoon perustuvassa korkotukilainassa ensimmäisen vuoden 

osuus on 3,7 % siitä osasta, joka on hyväksytty. Pääomameno nousee vuosittain 

sillä määrällä, joka on kuluttajahintaindeksin mukainen muutos. 

Korkotukilainassa lainansaajalla on 3,4 % perusomavastuu. Niissä lainoissa, 

joiden asuinrakennusten suunnitelmat ja rakennuskustannukset ovat hyväksytty 

1.4.2013 – 31.12.2015, perusomavastuu on 1 %. Tämä koskee lainoja, jotka ovat 

myönnetty muiden kuin erityisryhmien käyttöön rakennettuihin asuntoihin. Se osa 

korosta, joka ylittää perusomavastuun, saa korkotukea asuinrakennuksen 

rakentamisen ajan. Seuraavan vuoden aikana korkotuki tippuu 95 % ylittävästä 

osasta ja alenee siitä lähtien vuosittain. Korkotukilainan voi myöntää kunta, 

eläkeyhtiö, vakuutusyhtiö tai rahoituslaitos. Lainaan kohdistuvan korkotuen 

myöntää ARA, ja kunnan tulee olla puoltanut hanketta. Lainan antavalle 

rahoituslaitokselle korkotuen maksaa valtionkonttori. Asuntoja koskee käyttö- ja 

luovutusrajoitukset, joiden mukaan asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina 40 

vuotta, ja asukkaat on valittava sosiaalisin perustein. Vuokran suuruus on 

perustuttava omakustannusperiaatteeseen. Korkotuella rakennettu asuintalo 

voidaan luovuttaa säänneltyyn hintaan ARA:n suostumuksella yleishyödylliselle 

yhteisölle tai kunnalle. Korkotukilainahakemus jätetään kunnalle, joka ilmoittaa 
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vuosittaiset hakuajat. Valtio antaa korkotukilainalle täytetakauksen. 

Täytetakauksella takaaja vastaa vain siitä osasta velasta, jolle ei saada lainan 

erääntyessä suoritusta (Ympäristöministeriö, Vuokratalolaina, 2004). 

3.4 Pankkilaina 

Vuoden 2014 lopussa suomalaisista noin 32 prosentilla oli asuntolainaa. 

Keskimäärin asuntolainaa kotitalouksilla oli tuolloin noin 90 000 euroa. 

Asuntolainoja myönnettiin keskimääräisesti 71 % asunnon hankintahinnasta. 

Vakituisen asunnon ostoon asuntolainaa myönnettiin 90 % kaikista lainoista. 

Keksimääräinen takaisinmaksuaika asuntolainoissa on vuoden 2014 tilaston 

mukaan noin 17 vuotta. Viimeisen 20 vuoden aikana takaisinmaksuajat ovat 

pidenneet keskimääräisesti kuudella vuodella. Keskimäärin 82 % asuntolainan 

ottajista hoitaa lainan takaisinmaksun sen suunnitelman mukaan kuin se lainan 

ottohetkellä sovittiin. 

Keskimääräisesti asuntolainoista maksettiin korkoa vuoden 2015 helmikuussa 

1,37 %. Asuntoa varten otettavien lainojen lukumäärä ja keskikorko ovat 

kasvaneet viime vuosina. Kasvu selittyy hintojen kohoamisella, korkojen 

alhaisuudella ja laina-aikojen pitenemisellä. 

Lainan myöntäjä perii lainastaan korkoa. Yleisen koron tarkistusväli on vuosi. 

Lainan tarkistus voi tapahtua yhden, kolmen tai kuuden kuukauden jaksoissa, 

jolloin sitä verrataan Euribor-korkoon. Useilla pankeilla on käytössään myös 

Prime-korkosidonnaisia asuntolainoituksia. Lainoituksen kustannukset eroavat 

suuresti eri pankkien välillä. Maksut ja kulut vaihtelevat pankin kokeman 

lainoitusriskin ja markkinatilanteen mukaan. Nykyisin asuntolainan ottajalla, kun 

laina kohdistuu omassa käytössä olevaan asuntoon, on jonkun tasoinen 

verotuksellinen korkovähennysoikeus (Ympäristöministeriö, Vuokratalolaina, 

2004). 
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3.5 Valtiontakauslaina 

Valtion takauslainaa voi saada vuokratalon rakentamiseen. Laina voidaan 

myöntää lainaottajalle, jolla on ARA:n arvioinnin mukainen kyky maksaa laina 

takaisin. Lainan saajan ei tarvitse olla yleishyödyllinen toimija. Lainaa voidaan 

myöntää maksimissaan 95 % hyväksytyistä kustannuksista. Hyväksyttyihin 

kustannuksiin lasketaan rakennus- ja tonttikustannukset. Laina on aina 

kilpailutettava. Lainan myöntäjän antamien lainaehtojen, lainan koron ja 

kokonaiskustannusten pitää olla tavanomaiset verrattaessa niitä yleisesti 

vastaavanlaisiin kohteisiin myönnettäviin lainoihin. Lainan voi myöntää kunta, 

rahoituslaitos tai vakuutusyhtiö. Lainan hyväksyy ARA, kun kunta on puoltanut 

hanketta. Kuten lainan nimikin sanoo, valtio on vastuussa lainasta tietyiltä osin 

sen antajalle, jos lainan ottaja on maksukyvytön. Valtio vastaa lainasta niiltä osin 

kuin vakuuksista kertyneet summat eivät kata lyhennyksiä, jotka ovat 

maksamatta. Sama koskee maksamattomia korkoja tai vastaavia muita lainasta 

johtuvia kustannuksia.  

Takaukseen liittyvät kustannukset suorittaa Valtiokonttori. Lainan takauksen aika 

on 30 vuotta alkaen ensimmäisen erän nostosta. Valtio perii lainasta 

takausmaksun, joka on 0,5 % lainan pääomasta. Asuntoja koskee rajoitus, jonka 

mukaan niitä on käytettävä vuokra-asuntokäytössä takauksen pituisen ajan. 

Vähimmäisaika on 20 vuotta siitä hetkestä, kun lainan ensimmäinen erä on 

nostettu. Lainaa haetaan kunnalta. Lainalle on asetettava vakuus. Jos laina 

vaihdetaan toiseen lainaan, alkuperäisen lainan takaus jatkuu tälle lainalle 

voimassa olevana kuten alkuperäisellekin. Jos kohde siirtyy toiselle omistajalle, 

takaus pysyy voimassa, jos ARA katsoo lainan takaisinmaksuedellytysten 

täyttyvän (Ympäristöministeriö, Vuokratalolaina, 2004). 
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4. Tutkimuksen kohde, Mikalo Oy 

Mikalo Oy on Mikkelin kaupungin 100 % omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiön 

suorassa omistuksessa on 3228 asuntoa. Asukkaita yhtiön asunnoissa asuu yli 

5000. Asukkaiden määrä on noin 10 % Mikkelin kaupungin väkiluvusta. Suhde 

on ollut sama yhtiön perustamisesta lähtien. Kuntaliitosten jälkeen yhtiöön on 

sulautettu liitoskuntien vuokra-asuntoyhtiöitä, mutta suhde on pysynyt 

kaupunkilaisten lisääntyessä samana. 

4.1 Yhtiön perustaminen 

Mikkelin kaupungin valtuustoryhmä teki vuonna 1969 aloitteen, jolla käynnistyi 

selvitykset Mikkelin kaupungin vuokra-asuntotilanteesta. Aloitteessa oli 

tahtotilana, että Mikkelin kaupunki selvittäisi kokonaisvaltaisesti vuokra-

asuntojen sen hetkisen tilanteen ja sen, kuinka asuntoja tullaan rakentamaan ja 

hallinnoimaan. Mikkelin kaupunginhallitus asetti vuonna 1970 työryhmän, jonka 

tehtäväksi selvitysten tekeminen annettiin.  

Työryhmän selvitys valmistui vuoden 1972 alussa. Mikkelissä ei ratkaisuja 

keksitty pelkästään omin toimin, vaan valmiita, toimivia malleja haettiin 

muistakin kaupungeista, esimerkiksi Kuopiosta. 

Työryhmän raportin perusteella päätettiin perustaa osakeyhtiö, joka hoitaa 

jatkossa selvityksen mukaiset velvoitteet. Kokous, jossa yhtiö perustettiin, 

pidettiin 23.3.1972. Yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 19.5.1972 Mikkelin 

Vuokratalot Oy:nä. Yhtiön nykyinen nimi on Mikalo Oy, joka on merkitty 

kaupparekisterin toiminimihistoriaan 1.1.2009 alkaen. 

 

Kuva 8. Mikalo Oy, kaupparekisteriotteen mukainen toimiala. 
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Yhtiö on kasvanut alkuvaiheen muutamista kerrostaloista nykyiseen kokoonsa eri 

asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden sulautumisen kautta. Mikkeliin 

liittyneet kunnat: Mikkelin maaliskunta, Anttola, Haukivuori, Ristiina ja 

Suomenniemi ovat liittyessään tuoneet lisää asuntokantaa yhtiöön. Samalla yhtiön 

toimialue on laajentunut. 

Yhtiöllä oli vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan suoranaisessa omistuksessaan 

3197 asuntoa. Asuinpinta-alaa on 179.493,1 m2. Lämmitettäviä kuutioita 

kiinteistöissä on yhteensä 738.034,5 m3. Asukkaita yhtiön asunnoissa asuun noin 

5200 henkilöä. Liikevaihtoa yhtiöllä on noin 22,9 miljoonaa euroa. Yhtiön 

palveluksessa on 66 henkilöä, joista kiinteistöjenhoitajia 27 henkilöä ja siivoojia 

11 henkilöä. Toimihenkilökuntaa on 22 henkilöä ja huoneistosaneerauksia 

tehdään kuuden henkilön voimin. Yhtiö suorittaa kiinteistöjen ylläpitoon ja 

hallintaan liittyvät työt omalla henkilöstöllä (Mikalo Oy, toimintakertomus 2015). 

4.2 Olemassa olon syy 

Kunnan omistama vuokrataloyhtiö toteuttaa kunnan perustehtävää, jossa asunto-

olojen kehittämisen tavoitteena on turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti 

asuvalle mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen niin, että 

1) kullakin ruokakunnalla on käytettävissään asunto, jonka huoneluku ja pinta-ala 

vastaavat ruokakunnan kokoa sekä sen jäsenten henkilökohtaisia tarpeita; 

2) asunnot ovat rakenteeltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja 

toimivia sekä asuinrakennukset ympäristöönsä sopeutuvia; 

3) asumismenot ovat kohtuulliset suhteessa ruokakunnan kokoon ja käytettävissä 

oleviin tuloihin sekä muihin välttämättömiin kulutusmenoihin. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä puutteellisesti asuvan, pienituloisen ja 

vähävaraisen väestön sekä nuorten ja lapsiperheiden asunnonsaannin ja 

asumistason parantamiseen ja asumismenojen kohtuullisuuden turvaamiseen sekä 

alueiden samoin kuin väestöryhmien välisten asumistasoerojen vähentämiseen. 
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Kunnanvaltuusto tarpeen mukaan hyväksyy ja tarkistaa kunnallisen suunnittelun 

osana asunto-ohjelman asuntopoliittisten toimiensa perustaksi. Kunnan on luotava 

alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle. Kunnan on 

huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan 

erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen. 

Kunnan tulee kehittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaiselle 

asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjestää 

kohtuulliset asumisolot (Oikeusministeriö, Laki asunto-olojen kehittämisestä, 

22.3.2016). 

4.3 Yhtiön arvot 

Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö on kirjannut toimintaansa liittyvät arvot 

seuraavasti: 

Avoimuus: Yhtiön tavoitteena on yhteistyön parantaminen ja luottamuksen 

lisääminen viranomaisten, asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Turvallisuus: Yhtiön omistamat ja rakennuttamat talot ovat turvallisia ja niiden 

kiinteistönhoito on laadukasta. 

Asukaslähtöisyys: Yhtiön omistamissa vuokrataloissa on luotu edellytykset 

toimivalle asukasdemokratiajärjestelmälle. 

Taloudellisuus ja laatu: Yhtiön asunnot ovat kustannuksiltaan kohtuullisia ja 

laadukkaita ja ne pidetään koko elinkaarensa ajan hyvässä kunnossa. 

Lait ja asetukset: Yhtiö toimii lakien ja asetusten mukaisesti. 

 (Mikalo Oy, Mikalo Oy:n asumisen strategia vuosille 2012–2015). 
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4.4 Yhtiön visio ja strategia 

Tutkimuksen kohteena oleva yhtiö on määritellyt visionsa ja strategiansa. Yhtiö 

on muotoillut kullekin viisivuotiskaudelle oman asumisen strategian, jota 

tarvittaessa päivitetään. Dokumentti käsitellään vuosittain yhtiön hallituksessa.  

VISIO 

Mikalo Oy on Mikkelin johtava vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka asunnoissa asuu 

kaupungin tyytyväisimmät asukkaat.  

STRATEGIA 

Strategin päämäärät ovat seuraavat: 

Koti kaikille vuokra-asuntoa hakeville 

Mikalo Oy:llä on omistuksessaan asuntokanta, joka antaa mahdollisuuden 

asunnontarvitsijalle löytää siitä, sopiva mieleinen vuokra- asunto omaksi 

kodikseen. 

Hyvä asuminen 

Jokaisella Mikalo Oy:n asukkaalla on mahdollisuus asua terveellisesti ja 

turvallisesti omassa kodissaan.  

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet asumiseensa 

Asukkailla on mahdollisuus asukasdemokratian puitteissa vaikuttaa sekä omaan 

asumiseensa että asuinympäristöönsä.  

(Mikalo Oy, Mikalo Oy:n asumisen strategia vuosille 2012–2015). 

4.5 Olemassa olevat asunnot 

Yhtiön perustamisvaiheessa omistukseen tulleiden asuntojen määrä oli 52 kpl. 

Asuinkiinteistöt siirtyivät yhtiölle Mikkelin kaupungin omistuksesta. Oman 

tuotannon lisäksi yhtiön asuntojen määrä on lisääntynyt yhtiöön fuusioituneiden 

kiinteistöyhtiöiden kautta. Vuonna 1990 Mikalo Oy:öön fuusioitiin 12 yhtiötä, 
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vuonna 2002 24 yhtiötä, vuonna 2003 8 yhtiötä, vuonna 2010 2 yhtiötä ja vuonna 

2014 4 yhtiötä. Viimeisin asuntokannan lisäys tuli Ristiinan ja Suomenniemen 

kuntien liittyessä Mikkeliin. 

Yhtiön omistuksessa olevat asunnot jakaantuvat rakentamisvuosien aikavälien 

mukaisesti seuraaviin ryhmiin. Taulukoissa on lisäksi mainittu kohteen 

kustannuspaikka, osoite, rakentamisvuosi, peruskorjausvuosi, pinta-ala, tilavuus ja 

huoneistojen lukumäärä. 

 

Taulukko 2. Vuosina 1955–1970 valmistuneet asunnot. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP NIMI VALM. PER.KORJ. ASUIN KUUTIOT HUONE 

VUOSI VUOSI NELIÖT LKM.

57 NUIJAMIESTENK. 22/24 1955 1994 1 966,0 11 560,0 42

46 VESITORNINKATU 6 1961 2010 1 708,0 7 400,0 42

52 VESITORNINKATU 11-13 1963 1994 2 760,0 12 260,0 48

53 VESITORNINKATU 14 1964 1996 1 947,5 8 440,0 33

2 SAARNIKATU 4-10 1966 1992 1 281,0 5 375,0 16

1 POPPELITIE 10-12 1967 1993 1 977,6 9 255,0 36

117 KISSALAMMENTIE 6 (RISTIINA) 1967 270,0 1 218,0 5

114 LEPPÄLAAKSONTIE 7 (RISTIINA, PELLOS) 1968 1992 3 328,0 14 900,0 56

51 POHJANKAARI 3 1969 1999 2 051,0 8 950,0 28

50 POHJANKAARI 4 1970 1998 2 072,0 8 490,0 35

56 KUPPITIE 1-3 1970 2006 3 523,0 15 150,0 77

115 PELLOSNIEMENTIE 1-7 (RISTIINA, PELLOS) 1970 1993 2 752,0 11 960,0 33

Yhteensä: 451
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Taulukko 3. Vuosina 1971–1980 valmistuneet asunnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP NIMI VALM. PER.KORJ. ASUIN KUUTIOT HUONE 

VUOSI VUOSI NELIÖT LKM.

54 AURAKATU 9-13 1971 1997 2 983,5 13 500,0 48

120 KOSKITIE 57 (KUOMIOKOSKI) 1971 430,0 1 500,0 6

55 POHJOLANKATU 22 1972 2002 3 601,5 15 500,0 77

71 HONKATIE 13 (Rantakylä) 1973 1996 1 609,5 7 000,0 27

80 MÄNTYTIE 6-8 (Otava) 1973 2 165,5 8 527,0 34

3 SAARNIKATU 1 1974 1993 1 000,5 4 240,0 15

4 AURAKATU 1 1974 1997 999,0 4 250,0 18

5 NUOTTAKATU 4 1974 1995 4 451,0 18 012,0 74

116 KARSIKKONIEMENTIE 4-8 (RISTIINA, PELLOS) 1974 1995 3 405,0 13 870,0 83

64 KAITUENTIE 41 1975 1994 6 264,0 26 835,0 108

118 KOSKITIE 48 (KUOMIOKOSKI) 1975 430,0 1 517,0 10

6 NUOTTAKATU 6-8 1976 2000 2 995,0 12 400,0 50

7 UISTINKATU 3 1977 2004 1 495,0 6 220,0 25

68 VESITORNINKUJA 1 (Rantakylä) 1977 782,0 2 835,0 14

8 UISTINKATU 5 1978 2005 2 965,0 12 400,0 50

9 YRJÖNKATU 19 1978 766,0 3 338,0 20

49 LUHTITIE 19-21  (Haukivuori) 1978 2006 1 356,0 4 340,0 24

61 NUOTTAKATU 3a 1978 1 522,5 6 260,0 25

62 VIHURITAIVAL 7 1978 2 603,0 10 890,0 45

10 PEITSARINKUJA 5 1979 1 980,0 9 496,0 36

59 TUULIKUJA 2-4 1979 2003 1 500,0 6 452,0 26

11 PEITSARINKUJA 7 1980 2 010,0 9 400,0 36

Yhteensä: 851
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Taulukko 4. Vuosina 1981–1990 valmistuneet asunnot. 

 

 

 

 

 

 

KP NIMI VALM. PER.KORJ. ASUIN KUUTIOT HUONE 

VUOSI VUOSI NELIÖT LKM.

12 PEITSARINKUJA 9 1981 2 047,5 9 660,0 36

81 URHEILUTIE 1 (Anttola) 1981 2008 1 315,0 4 379,0 23

119 KUOMIOKOSKENTIE 527 (KUOMIOKOSKI) 1981 759,0 2 690,0 11

13 PEITSARINKUJA 11 1982 2 052,0 9 660,0 36

60 RASTAANKATU 1 1982 1 055,0 3 790,0 16

77 OLLINTIE 15-17 (Otava) 1982 2006 1 212,0 4 534,0 22

14 PEITSARINKUJA 3 1983 2 070,0 9 800,0 42

15 TALLAKUJA 12 1983 2 415,0 10 300,0 51

75 ASEMANKULMA 3-5 (Kalvitsa) 1983 328,0 1 360,0 7

76 PAJULANTIE  9 (Harjumaa) 1983 329,0 1 540,0 7

113 KAARITIE 2-6 (RISTIINA) 1983 910,0 3 130,0 14

16 SUNTIONKUJA 4 1984 2 141,5 9 720,0 44

17 KAPPALAISENKATU 3 1985 2 304,0 11 100,0 48

18 HIRVENKATU 11 1986 168,0 693,0 6

19 TALLAKUJA 2 1986 1 991,0 8 550,0 38

48 MUSTIKKATIE 1-7 (Haukivuori) 1986 1 367,0 4 920,0 22

82 TIILISAARENTIE 23 (Anttola) 1986 1 054,5 3 794,0 17

104 KÄENPELLONTIE 2 (SUOMENNIEMI) 1986 467,0 1 561,0 8

20 KELTASIRKUNKATU 2-4 1987 717,0 2 550,0 12

21 SUKSISEPÄNTIE 20 1987 2 673,0 11 560,0 56

112 MART-HEIKKILÄNTIE 2-4 (RISTIINA) 1987 1 007,0 3 554,0 16

22 HIRVENKATU 9 1988 217,0 945,0 7

23 PEURANKATU 1 1988 1 800,5 8 052,0 38

63 PEURANKATU 3 1988 1 069,5 5 723,0 23

70 ANTINTIE 3 (Otava) 1988 1 113,5 3 894,0 19

24 KONTIONKATU 2 1989 2 668,0 9 180,5 50

69 OLLINTIE 3-5 (Otava) 1989 651,5 2 340,0 11

78 HIIROLANTIE 4 (Hiirola) 1989 304,0 1 108,0 6

83 HAUHALA (Anttola) 1989 235,0 944,0 4

105 KÄENPELLONTIE 4 (SUOMENNIEMI) 1989 397,5 1 355,0 7

25 KAURAKUJA 1 JA 2 1990 2 288,0 8 011,0 41

26 RAHTITIE 2 1990 1 448,5 5 000,0 23

65 NÄREKUJA 4 (Rantakylä) 1990 1 629,0 7 000,0 33

85 LAMPISENKUJA 3 (Anttola) 1990 455,0 1 590,0 8

86 TIMONTIE 10 (Anttola) 1990 462,0 1 639,0 8

88 LAAJATIE 9a 1990 753,0 3 180,0 11

89 LAAJATIE 9b 1990 722,0 3 170,0 11

91 PIISAMINKUJA 5 1990 1 467,0 5 810,0 22

Yhteensä: 854
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Taulukko 5. Vuosina 1991–2000 valmistuneet asunnot. 

 

 

 

KP NIMI VALM. PER.KORJ. ASUIN KUUTIOT HUONE 

VUOSI VUOSI NELIÖT LKM.

27 KARJALANHARJUNTIE 1-3 1991 3 017,5 10 640,0 58

28 KARJALANHARJUNTIE 5 1991 1 507,0 5 190,0 29

33 KIRVESTIE 4 1991 698,0 2 445,0 11

84 SIMEONINTIE 2 (Anttola) 1991 311,5 1 060,0 6

90 PIISAMINKUJA 1 1991 1 339,0 5 480,0 23

96 SANNASTINLAAKSO 1 1991 1 200,0 4 920,0 19

98 SANNASTINLAAKSO 3 1991 1 200,0 4 920,0 19

30 ARINAKATU 17 ja 19 1992 897,0 3 330,0 23

31 MAAHISENTAIVAL 2 1992 1 372,0 4 980,0 24

32 KOKKOKALLIONKUJA 1 1992 1 488,0 5 230,0 25

34 MENNINKÄISENTAIVAL 4 1992 1 609,0 6 870,0 34

66 SOKKALANTIE 32 (Rantakylä) 1992 546,0 2 380,0 10

72 PEHTORINTIE 14 (Rantakylä) 1992 1 248,5 4 504,0 25

74 NOTKOTIE 1-3 (Otava) 1992 914,0 3 007,0 14

79 HINTSALANMÄKI 4 (Sairila) 1992 530,0 1 635,0 10

94 MAAHISENTAIVAL 5 1992 1 485,0 5 880,0 22

35 MENNINKÄISENTAIVAL 6 1993 1 319,5 5 690,0 28

36 MÄKITUVANTIE / SAVUPIRTINTIE 1993 2 728,0 10 170,0 36

67 PAIMENPOLKU 5 (Rantakylä) 1993 300,0 1 061,0 4

87 SUKSISEPÄNTIE 18 1993 2 730,0 11 900,0 45

92 MAAHISENTAIVAL 3 1993 1 540,5 7 940,0 24

97 SANNASTINLAAKSO 2 1993 2 024,0 7 240,0 30

37 KUUSIRINNE 1 1994 413,0 1 420,0 5

38 KUUSIRINNE 2 1994 2 242,0 8 750,0 39

99 RAHIKAISENKUJA 5 1994 2 535,0 8 965,0 35

39 ORAVINHARJUNTIE 3 1995 1 236,0 4 475,0 21

102 LAMPEINTIE 2 1995 1 379,5 5 090,0 25

100 VIILUPOLKU 2 JA 4 1996 1 584,0 5 230,0 24

106 METSOLANRAITTI 2 (SUOMENNIEMI) 1996 281,0 1 035,0 6

110 JUURILAHDENTIE 1 (RISTIINA) 1996 1 119,0 4 153,0 20

40 ORAVINHARJUNTIE 5 1997 1 127,5 4 180,0 19

41 VUORIKATU 2 1997 2 730,5 12 100,0 48

93 MAAHISENTAIVAL 4 1997 1 496,0 5 180,0 22

95 MAAHISENTAIVAL 6 1997 1 443,0 4 980,0 20

101 LEVYPOLKU 2 1997 2 582,0 11 720,0 52

109 ALASINKUJA 10 (RISTIINA) 1997 525,0 1 720,0 10

111 JOUTSENTIE 2 (RISTIINA) 1997 870,0 3 329,0 17

43 LÄNSIPELLONTIE 2 1998 788,0 3 067,0 8

73 TORPANTIE 1 (Rantakylä) 1998 980,0 3 425,0 19

42 AHONLAITA 4 1999 1 176,0 4 830,0 18

44 HIIDENPOLKU 6 2000 1 298,0 4 756,0 26

Yhteensa: 953
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Taulukko 6. Vuosina 2001–2016 valmistuneet asunnot. 

 

 

 

Kuva 9. Vuosittain valmistuneiden asuntojen lukumäärä. 

Kaaviosta voi havaita asuntotuotannon huippukohdat. Ne ajoittuvat 1970- luvun 

alkuun sekä 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen. 

KP NIMI VALM. PER.KORJ. ASUIN KUUTIOT HUONE 

VUOSI VUOSI NELIÖT LKM.

108 YRJÖNKUJA 1 (RISTIINA) 2002 1 342,0 5 191,0 22

107 YRJÖNKUJA 2 (RISTIINA) 2003 511,0 2 010,0 9

103 OLKKOLANKATU 11 2008 1 015,5 5 700,0 21

29 PITKÄLAHDENTIE 1 2013 624,0 2 050,0 12

58 SAMMONKATU 24 2013 1 155,0 6 200,0 24

121 SAKASTIKUJA 5 2016 1 307,5 7 330,0 31

Yhteensä: 119
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Kuva 10. Asuntojen sijainti. 

Yhtiön toimialue on laajentunut perustamisvaiheen tilanteesta huomattavasti. 

Toimialue on laajentunut kuntaliitosten myötä. Eteläisimmän ja pohjoisimman 

kohteen välille tulee etäisyyttä noin 90 km ja itäisimmän ja läntisimmän kohteen 

välille vastaavasti noin 45 km. Pitkät välimatkat tuovat oman haasteensa 

kiinteistöjen ylläpitoon sekä huoltoon, puhumattakaan asukkaiden tarpeista 

asioida yhtiön toimitilassa. 
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4.6 Käyttöaste 

 

Kuva 11, Mikalo Oy:n käyttöaste kuukausittain vuosina 2013–2015. 

 

Kuva 12, Mikalo Oy:n käyttöaste asuntojen määrän mukaan. 

Mikalo Oy:n asuntojen käyttöaste on laskenut voimakkaasti viimeisen kahden 

vuoden aikana. Suurin syy alenemaan on kuntaliitoksissa yhtiöön sulautetut 

liitosalueiden vuokra-asuntoyhtiöt. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan yhtiön 
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asuntojen käyttöaste oli 95,67 %. Suurin osa vajaakäytöstä johtuu Mikkelin, 

Ristiinan kaupunginosassa olevan Pellosniemen alueen asunnoista. Vuoden 2015 

lopulla alueella oli kokonaan tyhjänä 3 kerrostaloa joissa on yhteensä 50 asuntoa. 

Tuon määrän lisäksi muissa taloissa tyhjiä asuntoja oli 15 kpl. Taloista tulee 

päästä pikaisesti eroon jotta ne eivät rasita yhtiön taloutta. Eroon pääsy tarkoittaa 

purkamista johon yhtiö on saanut lainvoimaisen luvan. 

Hyvässä taloudellisessa kunnossa oleva vuokrataloyhtiö kestää lievän asuntojen 

tyhjillään olon. Asiasta selvityksiä tehnyt Suomen Kuntaliitto on päätynyt 5 % 

tyhjäkäynnin olevan kestävää tasoa edellyttäen, että yhtiön talous on kunnossa. 

Asuntoja tyhjenee asukkaiden vaihtumisen tai muiden lyhytaikaisten tapahtumien 

vuoksi. Nämä vuokrakertymien alenemiset tulee ottaa huomioon yhtiön 

talousarviossa. Jos käyttöaste alenee normaalia toimintaa enemmän, on sen 

kestokyvylle oleellista, kuinka yhtiön aiemmat vuodet ovat menneet. Aiemmat 

vuodet antavat taloudellisen pohjan selvitä tulevasta. Vuokrien ollessa 

omakustannusperiaatteeseen pohjautuvia tarkoittaa se myös sitä, että suurempi 

kuin 5 % käyttöasteen alenema on kestämätön tilanne ilman yhtiöön ulkopuolelta 

tulevaa tukea. Vuokrataloyhtiön käyttöasteen laskiessa alle 90 % tarkoittaa se 

tilannetta, jossa toimenpiteiden laadun on oltava jo erittäin merkittävällä tasolla.  

Toimenpiteinä yleisimpiä ovat kiinteistöistä eroon pääseminen joko myymällä tai 

purkamalla ne. Valtionkonttori ylläpitää SART-järjestelmää, josta saadaan tietoa 

vuokrataloyhtiöiden käyttöasteiden tasoista. Noin 750 vuokrataloa ilmoittaa 

tilinpäätöstietojaan järjestelmässä. 
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Taulukko 7. Kunnallisten vuokrataloyhteisöjen käyttöasteet vuosina 2007−2009 

(Valtiokonttori 2010, SART-järjestelmä). 

 

 
 

Taulukosta ilmenee, että vuokrataloyhtiöiden käyttöasteet ovat alentuneet 

keskimääräisesti ottaen koko maassa.  Erityisesti käyttöasteen alenema näkyy 

väestöltään vähenevissä kunnissa. Väestöltään kasvavissa kunnissa käyttöasteet 

eivät alene, jos kunta kuuluu nopean kasvun kategoriaan. Vuonna 2009 

väestöltään vähenevissä kunnissa käyttöasteiden voidaan sanoa olevan jo 

kriittisellä tasolla, joten vääjäämätön seuraus on vuokrataloyhtiöille aiheutuvat 

taloudelliset ongelmat. Valitettavasti käytettävissä ei ollut uudempaa tilastoa, 

mutta trendi on tunnistettavissa. 

 

Myös ARA on tehnyt selvityksiä käyttöasteeseen liittyen. Vuonna 2016 tehdyn 

asuntomarkkinakatsauksen perusteella käyttöasteiden tilanne ARA-vuokrataloissa 

ovat seuraavan taulukon mukaiset: 

Taulukko 8. Käyttöasteet ARA-asunnoissa 2014 ja 2015. (ARA 2016). 
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Molempien tietokantojen perusteella käyttöasteet ovat suuruudeltaan samaa 

luokkaa, joten niitä voidaan pitää luotettavina. Asuntomarkkinaselvitys pitää 

sisällään tietoja myös korkotukilainoitetuista vuokrataloista. Huomattavaa on, että 

kokotukilainoitettujen vuokra-asuntojen käyttöaste on keskimäärin selvästi 

aravalainoitettuja korkeammalla. Erikoista on myös se, että väestöltään 

vähenevissä kunnissa tilanne on vastaavasti päinvastoin. Koska käytettävissä ei 

ole tarkempaa tietoa asuntojen tilanteesta, voi ero olla pelkkä sattumien summa. 

On myös mahdollista, että asunnoille on ollut joku erityinen käyttötarve, joka on 

äkillisesti muuttunut, esim. erityisryhmät. 

Vuokrataloyhtiöiden ongelmat käyvät rinnan kunnan yleisen kehityksen kanssa. 

Jos alue kehittyy tai taantuu, ongelmat seuraavat sen mukaisesti. Jos kunnan 

työvoiman tarve vähenee eli työpaikkoja häviää, heijastuu se suoraan 

vuokrataloyhtiöiden käyttöasteisiin.  

 

4.7 Uudisrakentaminen 

Vuokrataloyhtiön tulee harkitusti rakentaa uutta asuntokantaa. Uusia asuntoja on 

rakennettava mm. asuntokannan teknisen uusiutumisen vuoksi. Tärkeimpinä 

tekijöinä ovat energiatehokkuus ja esteettömyys. Toisaalta asuntokantaa ei voi 

lisätä pelkästään rakentamalla uutta. Vastaavasti vanhaa asuntokantaa on 

poistettava tai asuntoja on peruskorjattava vastaamaan kysyntää. Uusia asuntoja 
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Mikalo Oy on rakentanut vuonna 2013 36 kpl ja 2016 valmistuu vielä 31 asuntoa. 

Yhtiö osallistuu myös Mikkelissä vuonna 2017 oleville asuntomessuille kahden 

talon rivitalotyyppisellä konseptilla, joihin tulee yhteensä 10 asuntoa. Uusien 

asuntojen rakentamisen esteenä on paitsi sopivien ja kohtuuhintaisten tonttien 

saanti, aikaviive eroon pääsemisessä niistä asunnoista, jotka eivät ole kysyttyjä 

( Mikalo Oy, toimintakertomus 2015). 

4.8 Peruskorjaukset ja perusparantamiset 

Korjausrakentamiseen liittyvät toimenpiteet, peruskorjaus ja perusparantaminen, 

eroavat toisistaan tarkoituksensa mukaisesti. Molemmat eroavat 

vuosikorjauksista. Tyypillisesti ne suoritetaan kerran rakennuksen elinkaaren 

aikana tai tietyin perustein pidemmin aikajaksoin toistuen, koska kiinteistö kuluu 

sen ollessa käytössä. Peruskorjaus tarkoittaa yleensä suurta, koko kiinteistöä 

koskevaa hanketta. Peruskorjauksessa korjataan tai uusitaan kiinteistön laitteita, 

kalusteita, varusteita ja rakenteita. Peruskorjauksen voi käynnistää tarve 

energiatehokkuuden lisäämiseksi sekä turvallisuus- ja terveysriskit. Kiinteistön 

laatutasoa kohotetaan perusparantamisella. Tyypillisiä perusparannushankkeita 

ovat esim. hissin rakentaminen tai koneellisen ilmanvaihdon rakentaminen.  

Molemmat hankkeet, peruskorjaus ja perusparantaminen, ovat 

investointikustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan suuria kokonaisuuksia, joten niiden 

hallintaan on valmistauduttava ennalta. On ymmärrettävä suunnittelun tärkeys ja 

se, että laadusta on maksettava toteutusvaiheessa enemmän. Huonosti rakennetun 

rakennuksen ylläpito ja korjauskustannukset on otettava huomioon koko sen 

elinkaaren ajan. 

Yhtiö suoritti asuinkiinteistönsä viimeisimmän täydellisen peruskorjauksen 

vuonna 2010. Tuolloin peruskorjattiin vuonna 1961 rakennettu 42 asunnon talo. 

Peruskorjaus oli niin täydellinen, että entisestä talosta jäi käyttöön vain runko.  

Kun asuintalo päätetään peruskorjata, on samalla kartoitettava tarve muuttaa 

asunnot kysyntää vastaaviksi. Nykyisellään se tarkoittaa asuntojen pienentämistä 

yksiöiksi ja pieniksi kaksioiksi (Taloyhtiö.net, Peruskorjaus ja remontointi, 2016). 
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4.9 PTS 

Pitkän tähtäimen suunnitelma, PTS tulee laatia niin, että se luo hyvän ja 

kokonaisvaltaisen selvityksen kiinteistöjen nykytilasta ja tiedossa olevista tai 

tulevista korjaustarpeista. Kiinteistöjen kunnossapidosta vastaaville päättäjille 

PTS kertoo tiedot kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden lisäksi toimenpiteiden 

suoritusaikatauluista ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Hyvin laadittu PTS 

sisältää asiat, jotka perustuvat aikaisempaan tietoon kiinteistöjen ylläpidosta ja 

huolloista. PTS:n tulee pohjautua myös arvioihin kiinteistöjen kunnosta sekä 

tehtyihin tutkimuksiin. Voidaan sanoa, että ammattimaisen kiinteistön hoito ja 

ylläpito eivät voi perustua muuhun kuin PTS:n laadintaan. Jotta PTS olisi järkevä, 

totuudenmukainen ja luotettava työkalu, on sen laadinta annettava ammattilaiselle. 

PTS on osa kiinteistön hoidon hallintaa. PTS vaatii tuekseen yhtiön kiinteistöihin 

liittyvän strategian ja toimenpideohjelman. 

Kiinteistöihin liittyvä strategia jakaantuu kolmeen eri osioon: peruskorjaukseen, 

perusparannukseen ja nykytilaan. Kolmas osio eli nykytila tarkoittaa tässä sitä, 

että kiinteistöt pidetään jatkuvasti nykytilassa pieniä ylläpitokorjauksia lukuun 

ottamatta. Tässä vaihtoehdossa kiinteistöjen korjausvelka kasvaa niihin liittyvien 

riskien rinnalla. Tämä vaihtoehto on kiinteistön elinkaaren aikana vaihtoehdoista 

kaikkein kallein. 

PTS:n luominen tapahtuu kiinteistöstrategian avulla ja ohjauksessa. Yleisin aika, 

jolle PTS luodaan, on minimissään 10 vuotta. PTS sisältää tiedot toimenpiteiden 

ajankohdista ja kuinka toimenpiteet tehdään. PTS:n mukaisia toimenpiteitä voivat 

olla esim. sähkö- ja teletekniikan korjaukset tai uusimiset. Myös ilmastointi-, vesi- 

ja lämpöverkoston korjaus tai uusiminen voidaan sisällyttää siihen. PTS voi 

sisältää myös vesikaton, julkisivun ja ikkunoiden uusimisen tai niiden korjauksen. 

Siihen voidaan sisällyttää myös hissien uusimiset tai lisäykset. Myös kiinteistön 

toimivuuden ja energian tehokkaamman käytön muutokset voivat olla 

mahdollisia. PTS:aan sisältyvän informaation perusteella pystytään suunnittelu 

käynnistämään ajoissa ja ehditään laatimaan luvat ja mahdolliset avustukset. 

Myös rahoitus ehditään suunnittelemaan kuntoon. 
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PTS:n perustuessa kuntoarvioihin, saadaan luotettava kuva talon 

kunnossapitovastuuseen kuuluvien laitteiden ja niiden asennusten tilanteesta ja 

mahdollisista tarpeista korjauksiin, jotka tulevat seuraavan kymmenen vuoden 

aikana. Jokaiselle tarvittavalle toimenpiteelle määritellään suoritustapa, budjetti 

sekä suoritusajankohta. Olennaista on, että lähiajan toimenpiteiden suunnitelmat 

ovat täydellisempiä kuin kymmenen vuoden päässä olevien toimenpiteiden. 

Kuntoarvioita tulee tehdä vähintään viiden vuoden välein, jottei kiinteistön kunto 

pääse huomaamatta huononemaan (Taloyhtiö.net, PTS, 2016). 

Mikalo Oy:ssä on laadittu PTS-suunnitelma, joka pitää sisällään myös PTS-

talousarvion vuosille 2014–2025. Peruslähtökohtana ovat vuosien 2008–2013 

toteumat ja vuoden 2014 talousarvio. 

 

Kuva 13. Mikalo Oy:n PTS-suunnitelman lähtötietojen muutokset. 

Kuvassa näkyvät pääomakustannukset ovat huomioitu lainoituksen mukaisesti. 

Tyhjäkäynnin eli käyttöasteen osuus on huomioita pienemmillä maksavien 

neliöiden osuudella. 
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4.10 Asuntomarkkinat toimialueella 

Tutkittavan olevan yhtiön kotipaikkakunnalla Mikkelissä asumisen 

mahdollisuuksia on monia. Asuntoja on melko tiiviisti rakennetussa keskustassa, 

ja asunnot ovat sijoittuneet kerrostaloihin. Myös kaupungin ympäristössä olevissa 

kuntakeskuksissa tai lähiöissä on asutusta. Noilla alueilla asumismuotoina ovat 

kerros-, rivi tai omakotitalot. Toimialueella asumiseen liittyviä palveluja tarjoavat 

Mikkelin kaupungin omistamien yhtiöiden lisäksi useat erilaiset yritykset ja 

yhteisöt. 

Viime vuosina suuntaus on ollut, että asuntotuotannon myymättä suoraan jääneet 

asunto-osake huoneistot ovat siirtyneet asuntosijoittajille. Myös rahoitusyhtiöt 

ovat rakennuttaneet tai hankkineet omistukseensa vuokra-asuntoja (Mikkelin 

kaupunki, 2016). 

Asuntoja Mikkelissä on noin 28 000 kpl. Noista asunnoista vakituisesti asuttuja on 

noin 24 000 kpl. Tuosta asuntomäärästä kolmannes, noin 8 000 kpl on vuokra-

asuntoja. Niistä ARA-rahoitettuja asuntoja on noin 5 000 kpl. 

Asumisoikeusasuntoja Mikkelissä on noin 200 kpl ( Mikkelin kaupunki, 2016). 

Asuntomarkkinat ovat kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyviä, mikä vaikuttaa 

myös hintatasoon. Mikkelissä ARA-rahoitettujen asuntojen keskimääräinen 

neliövuokra on edullisempi kuin vapaarahoitteisten. 
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Kuva 14. Keskivuokrat (€/m2) pääkaupunkiseudulla ja maakuntien 

keskuskaupungeissa (ARA, 2015). 

 

4.11 Väestöennuste toiminta-alueella 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoteen 2040 ulottuvan Mikkelin alueen 

väestöennusteen mukaan tulee kehitys olemaan seuraava: 

Vuosi Asukkaat 

2003 46 511 

2005 46 432 

2010 46 106 

2020 45 162 

2030 43 834 

2040 41 744 

 

Tilasto kertoo väestön vähenevän seuraavina vuosikymmeninä reilusti. Väestön 

väheneminen ei voi olla vaikuttamatta tarkasteltavan yhtiön toimintoihin 

(Tilastokeskus, Väestöennuste, 16.4.2016). 
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Kuva 15, Mikalo Oy:n toimialueen väestön ikärakenne vuonna 2030. 

(Tilastokeskus) 

Edellä olevasta kuvasta nähdään Mikalo Oy:n toimialueen väestön ikärakenne 

vuonna 2030. Suurin osuus väestöstä asettuu 60 – 80 vuotiaiden kohdalla. Tämä ei 

voi olla vaikuttamatta myös Mikalo Oy:n asukasrakenteeseen. Vanhenevan 

asukaskunnan mukana tulee omat haasteensa asuntojen tarjontaan. Asunnot tulee 

olla esteettömiä ja talot hisseillä varustettuja. Yhtiö on historiansa aikana 

panostanut vahvasti esteettömyyteen ja rakennuttanut runsaasti jälkiasenteisia 

hissejä asuintaloihinsa. 
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5. Ennakointi 

Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta voimme arvioida tulevaisuuden 

mahdollisuuksia ja haasteita, joten ennakointi on mahdollista. Muutoksiin 

varautuminen ja muutostenhallinta ovat ennakoinnin tavoitteena. Tavoitteina 

voidaan pitää tiedon tuottamista päätöksenteon ja suunnittelun tueksi sekä myös 

halutun tulevaisuuden rakentamista. Ennakoinnissa pyritään ottamaan huomioon 

tulevaisuuden tuomien haasteiden ohella myös tapausten menneisyyden 

muutokset ja tämän hetkisten ratkaisujen ongelmat. Ennakointi on tulevaisuuden 

tutkimuksen osa, joten siinä pystytään hyödyntämään samoja metodeja ja 

teknologioita. Tulevaisuuden tutkimuksen määrittelyssä voidaan käyttää termejä 

systemaattinen, kokonaisvaltainen, monitieteellinen ja kutsua sitä pitkän 

tähtäimen kriittiseksi analyysiksi niistä teemoista ja kehitysvaihtoehdoista, joita 

tulevaisuudessa esiintyy. Puhuttaessa ennakoinnista käsitteenä se on 

tulevaisuuden tutkimusta laajempi. Ennakointi jaetaan perinteisesti kolmeen 

osioon: tulevaisuuden tutkimuksessa käytettävien menetelmien hyödyntämiseen, 

verkostoitumiseen sekä prosessiin, jossa sitä suunnitellaan (Opetushallitus, 

Ennakointi ja ennakointimenetelmät, 2016). 

 

 

 

Kuva 16. Ennakoinnin keskeiset toiminnot. (Madeia Majavesi, 2010). 
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Tiedontuottamis- ja hallintaprosessi muodostavat tehokkaan ja toimivan 

ennakointijärjestelmän. Prosessi sisältää tietoa, innovatiivisuutta, strategiaan 

pohjautuvaa arvottamista sekä ennalta arvioitua aktiivisuutta. Ennalta arviointi on 

tietoisuutta ja luottamusta siihen, että tulevaisuuteen voi omilla valinnoillaan 

vaikuttaa eli se ei ole ennakkoon määritelty. Ennakoinnin ydin on tulevaisuustieto, 

joka on jollakin menetelmällä tulevaisuutta tutkimalla hankittu. 

Tulevaisuustietoa tuotettaessa edetään prosessissa, joka muistuttaa portaikkoa. 

Prosessiin kuuluu ominaisuus, jossa portaikon osiot toistuvat. 

Portaat ovat tieto, mielikuvitus, arvot ja toiminta. Tieto toimii perustana 

ennakoitaessa asian ilmiöitä, rakenteita ja prosesseja niin, että ennakoinnin 

reunaehdot ovat asian nykytila ja kehityspolku historiasta tähän hetkeen. 

Mielikuvittelulla tietoa jalostetaan lisäämällä siihen luovasti jotain uutta. Emme 

voi ajatella, että asiat olisivat tietynlaisia tulevaisuudessa, koska ne ovat 

tietynlaisia tänä päivänä. Täytyy ajatella sitä, kuinka ne voisivat olla. 

Tieto ja mielikuvitus tulee arvottaa. Tulevaisuudenkuva vaihtuu sen mukaan, mitä 

asioita tutkija arvostaa tai ajattelee. Kun tulevaisuuden kuvat on muodostettu, 

voidaan arvotusten perusteella sanoa, mikä niistä on toivottava, vältettävä tai 

todennäköinen. Tuon jaon mukaan kaikkien toimijoiden yhteisellä päätöksellä 

valitaan tulevaisuudenkuvista se, joka olisi visiona toivottavin. Ensin valitaan 

toivottuun tulevaisuuteen tähtäävät strategian etenemisen portaat, jonka jälkeen 

ennakointi muuttuu toiminnaksi (Opetushallitus, Ennakointi ja 

ennakointimenetelmät, 2016). 

Ennakoinnista ja tulevaisuudentutkimuksesta puhuttaessa käsitellään usein myös 

niitä menetelmiä, joilla niitä prosessoidaan. Prosessit eivät ole pelkästään 

mekaanisia, vaan niihin sisältyy tietty tapa ajatella ja asenne, jolla niitä tehdään. 

Ennakoijan ja tulevaisuuden tutkijan tapoja käsitellä asioita ovat mm. 

systemaattinen ajattelu, aikaperspektiivisyys, oppiminen, syy- ja 

seurausominaisuus sekä todennäköisyys (Opetushallitus, Ennakointi ja 

ennakointimenetelmät, 2016). 

Tulevaisuustieto muodostuu pääosin mielipiteistä, joten se on hyvin 

näkemyksellistä tietoa. Ennakointiin liittyvät menetelmät pyrkivätkin noiden 
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erilaisten näkemysten luomiseen, niiden kokoamiseen, loogiseen järjestelyyn, 

tarkasteluun, kehittämiseen, yhdistelyyn, selittämiseen ja kelpuuttamiseen. 

Tyypillisesti ennakointi ja tulevaisuudentutkimus muodostavat useavaiheisen 

prosessin, jossa rinnakkaiset ja peräkkäiset menetelmät tukevat toisiaan. 

Ennakointiin liittyviä menetelmiä pystytään lajittelemaan, tyypittämään ja 

erottelemaan monin eri tavoin. Jakoa voidaan tehdä prosessin, lähdetiedon, tiedon 

käsittelytavan tai tiedon itsensä sisältämän edun mukaan. Numeerisiin, 

määrällisiin ja objektiivisuuteen perustuvia menetelmiä ovat tilastoanalyysit, 

simulaatiot, ekonometria ja trendiekstrapolaatio. Tähän luokkaan kuuluvat myös 

haastattelututkimukset, erilaiset barometrit ja toimintaympäristön analyysit. 

Monimutkaisempia, verbaalisempia, epätäsmällisempiä ja kvalitatiivisempia 

menetelmiä ovat ryhmäideointi. aivoriihet, tulevaisuustaulukot, ristivaikutukset, 

tulevaisuudenkuvat ja skenaariot (Opetushallitus, Ennakointi ja 

ennakointimenetelmät, 2016). 

5.1 Tulevaisuudentutkimus 

Tulevaisuudentutkimuksessa asetetaan tavoitteiksi luoda useita skenaarioita, jotka 

ottavat tulevaisuuden huomioon eri tavoin. Skenaarioista muodostetaan maailma, 

jossa on eri mahdollisuuksia toteuttaa asioita eri tavoilla. Tämän päivän suuntaukset 

huomioidaan niin, että ne voivat edetä tunnistettavalla tavalla. 

Trendejä yhdistelemällä voidaan muodostaa megatrendejä, jotka voivat oletuksena 

ilmaista enemmän tulevaisuudesta kuin yksittäinen, vähäisempänä pidetty trendi. 

Erilaisissa maailmoissa on eri toimijoita, joita kutsutaan aktoreiksi. Aktoreilla on 

kyky tehdä päätöksiä silloin, kun täytyy tehdä vaihtoehtoisen reitin valinta uusien 

maailmojen välillä. Aktoreilla on myös kyky oppia aiemmasta, ja heidän 

olennaisin toimintaympäristönsä onkin eri maailmojen välinen polusto. 

 

Toisistaan poikkeavat tekijät muodostavat mahdollisuuksien maailmat ja 

maailmojen väliset polut muodostavat verkon. Verkkoon kytkeytyneiden 

maailmantilojen välille muodostuu useita eri reittejä, joita pitkin niihin saatetaan 

päästä. Eri maailmojen välinen polusto pystytään määrittelemään 
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tulevaisuustaulussa. Tulevaisuustaulun muodostavat eri tekijät ja niiden 

muutoksien vaihtoehdot (Kamppinen, Kuusi, Söderlund, 2003). 

Niin tulevaisuuden tutkimuksen kuin muutenkin tiedon lähteenä voidaan pitää 

ympäristöämme. Tulevaisuuden tutkimus pohjautuu tahtotilaan, jossa pyritään 

suurentamaan tunnistettavien moraalisten vaihtoehtojen määrää sekä 

muodostamaan merkitys tässä ajassa suorittamillemme valinnoille. Tällä hetkellä 

tehtävät valinnat perustuvat aiempaan asioiden kehitykseen ja niiden yhteydessä 

tehtyihin valintoihin. Koska valinnoilla on seurauksensa, voidaan joitakin asioita 

jäljittää satojakin vuosia taaksepäin. Tällä hetkellä tehtävät valinnat perustuvat 

olemassa olevaan tietoon ja ympärillämme vaikuttaviin ilmiöihin. Yhteiskunta ja 

ihminen yksilönä perustavat tekemänsä valinnat omiin kokemuksiinsa ja 

osaamiseensa. Kokemukset ja osaaminen ovat ajan, arvojen ja kulttuurin 

muovaamia (Anita Rubin, 2016). 

Tulevaisuudentutkimuksen päämäärä on havaita, verrata ja suositella realistisia ja 

ilmeisiä vastaisuuksia sekä helpottaa ihmisiä arvioimaan vaihtoehtoja, joiden 

välillä he joutuvat suorittamaan valintoja, jotta tulevaisuudesta tulisi haluttu. Näin 

voidaan tehdä järkeviä toimenpiteitä parhaimman mahdollisen tulevaisuuden 

muodostamiseksi (Bell, 1997 ). 

 Tulevaisuudentutkijan työtä on tutustua tutkimustuloksiin ja -löydöksiin eri 

tieteen aloilla. Tulevaisuudentutkijan tulee muodostaa oma käsityksensä 

halutuista, otaksuttavista ja uskottavista tulevaisuuden vaihtoehdoista, joita 

voimme nähdä. Tulevaisuudentutkimuksessa ja sen hahmottamiseen liittyvissä 

skenaarioissa on huolehdittava, että niihin päätymiset ovat perusteltavissa hyvin ja 

tarkasti sen tiedon perusteella, joka on ollut käytettävissä. Nyt ei voida puhua 

unelmista tai olettamuksista. Tulevaisuuden näkyessä tällä hetkellä tehtävien ja 

aikaisemmin tehtyjen ratkaisujen sekä valikointien summana emme voi täysin 

tehdä johtopäätöstä, että näkyvä tulevaisuus perustuu suoranaisesti noihin 

operaatioihin. Emme siis voi ennustaa tulevaisuutta, kuten sana tulevaisuus antaa 

ymmärtää perusmerkityksessään. Tulevat tapahtumat ovat aiempien tapahtuminen 

sekoitus, ja tuosta sekoittumisen aiheuttamasta vaikutuksesta ei voida tunnistaa 

yhtään varmaa tapahtumaa. Ainoastaan luonnonlakeihin liittyvät tapahtumat ovat 
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varmoja. Tällaisia luonnonlakeja ovat esimerkiksi maan pyörimissuunta ja 

taivaankappaleiden vaikutukset toisiinsa. Luonnonlait ovatkin tulevaisuuden 

reunaehtoja määritteleviä tekijöitä (Anita Rubin, 2016 ). 

Asioilla on aina lähtökohdat, niin kuin on tulevaisuuden tutkimuksellakin. 

Tutkittaessa tulevaisuutta on todettava, että sitä ei voi ennustaa, voimme vain 

hahmottaa niitä vaihtoehtoja, kuinka asiat voivat eri tavoin tapahtua. Mikään ei 

määrää tulevia tapahtumia, voimme vain havainnoida todennäköisyyttä eri 

mahdollisuuksille. Kaikki mitä teemme, voi vaikuttaa tulevaisuuteen, joten tulee 

hahmottaa, mikä on haluttavaa, oletettavaa tai realistista. Tässä yhteydessä 

päädymme arvokeskustelun merkitykseen näissä asioissa (Anita Rubin, 2014 ). 

Kukaan ei voi suoranaisesti tutkia tulevaisuutta. Tulevaisuus ei ole sama kuin 

nykyhetki näillä tiedoilla eikä sama kuin menneisyys niillä tapahtumilla, joita 

tiedämme. Voimme vain tutkia niitä suunnitelmia, jotka liittyvät tulevaisuuteen. 

Voimme keskittyä niihin seikkoihin, joilla on merkitystä tulevaisuudessa  (Anita 

Rubin, 2014 ). 

Tulevaisuudentutkimusta voidaan pitää poikkitieteellisenä tiedonalana. 

Tulevaisuudentutkimusta ei voida pitää tieteenalana sanan varsinaisessa 

merkityksessä, vaan puhutaan mieluummin tiedonalasta. 

Tulevaisuudentutkimuksessa selvitetään nykytilanne katsomalla sitä 

tulevaisuudestapäin. 
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Kuva 17. Kuviteltavissa oleva, mahdollinen ja todennäköinen (toivottava, 

pelottava ja arvoneutraali) tulevaisuus nykyhetkestä nähtyinä. 

(Tulevaisuudentutkimuskeskus) 

  

Todennäköinen tulevaisuus on uloimman kehän sisäpuolella. Tuolle alueelle 

sijoittuvat kaikki, mitä voimme kuvitella olevan olemassa. Jyrkkää jakoa ei 

kuitenkaan saa periaatteessakaan tehdä, koska suurin osa tulevaisuuteen 

vaikuttavista asioista on vielä keksimättä. Keksimättömän asian merkitystä emme 

voi siis tietää. Esimerkkinä mainittakoon vaikka tietokoneen keksiminen. Kukaan 

ei voinut kuvitella, että jossakin vaiheessa kaikki maailman tietokoneet voivat olla 

yhteydessä toisiinsa antaen mahdollisuuden päästä tiedonlähteille missä tahansa. 

 

Tulevaisuutta ei voi siis ennustaa. Huolimatta siitä, että mikään ei ole 

tulevaisuudessa varmaa, emme saa vain vaipua synkkyyteen ja unohtaa 

tulevaisuutta. Emme myöskään saa luottaa hyvään tuuriimme odottaessamme 

tulevaisuutta. Erityisen kehittävää ei ole myöskään paeta karkuun uusien 

ilmiöiden ilmaantuessa, kun olemme olleet valmistautumatta niihin 

(Tulevaisuudentutkimuskeskus, 2016). 

Tulevaisuuden voidaan katsoa koostuvan eri asioista ja niiden keskinäisistä 

vaikutuksista. Tällaisia ovat tapahtumat ja toiminnot, suuntaukset eli trendit, 

havaitut uudet asiat ja ilmiöt sekä mielikuvat tulevaisuudesta. Tapahtumat ovat 
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asioita, joiden toteamme vaikuttavan elämäämme liittyviin tapahtumiin. Trendit 

ovat kehityspolkuja, joiden seuraaminen on mahdollista myös menneisyyteen. 

Uusilla asioilla ei ole menneisyyttä, mutta niillä on mahdollisesti suuri vaikutus 

tulevaisuuteen. Uusia asioita voidaan kutsua myös heikoiksi signaaleiksi. 

Mielikuvat voivat liittää tulevaisuuteen ihmisten omia tai yhteiskunnan asettamia 

pelkoja tai odotuksia. Mielikuvat ja tuntemukset ohjaavat vahvasti tehtäviä 

päätöksiä joko niitä kannustaen tai heikentäen niiden tekemistä (Anita Rubin, 

2014a). 

Tulevaisuudentutkimuksen syntyajoilta lähtien on kyseenalaistettu sen 

tieteellisyys. Onko se tiedettä vai lähempänä jo hankittua osaamista vai onko se 

osa strategista suunnittelua? Voidaan myös vetää raja humanismin ja tekniikan 

välille. Kummallako puolella sen tulisi enemmän loppujen lopuksi olla? Asiaa voi 

lähestyä myös ideologisesti tai aatteellisesti (Anita Rubin, 2014b ). 

 

Todellisuudessa tulevaisuudentutkimus on osaltaan noita kaikkia edellä 

mainittuja, muttei mitään niistä enimmillään. Voidaan myös kyseenalaistaa, onko 

tulevaisuudentutkimuksen avulla saatu tieto tulevaisuudesta mahdollista 

konkretisoida käytännössä ja voidaanko sen tuloksi käyttää päätöksenteossa. 

Tässä kohtaa puhutaan normatiivisuudesta, joka on historiassa jo tunnustettu 

olevan osa tulevaisuudentutkimusta. 

 

Määritelmien teossa on omat hankaluutensa, koska tavoiteltava, hyvä ja toivottava 

tulevaisuus ei ole kansainvälisesti ottaen yksiselitteistä. Historiassa on todettu, 

että nämä tulevaisuudet on määritelty länsimaisesti ja edistyksellisesti ajatellen. 

Onkin keskityttävä siihen, kenen tulevaisuutta tutkitaan ja millä motivaatiolla. 

Tulevaisuuden tutkimuksen ollessa laadukasta täyttää se tieteelliset tunnusmerkit. 

Sen on oltava siis tieteen näkökulmasta merkityksellistä, loogista, vakuuttavaa ja 

läpinäkyvää. Tehtäessä tulevaisuudentutkimusta, on oleellista asettaa 

tutkimuskysymykset oikein, jotta niihin löydetään merkitykselliset vastaukset. 

Voidaan todeta, että tutkimuskysymysten rajaus jonkin tietyn tieteenalan kohdalle 

ei ole hedelmällistä. Rajaamalla alueita pois, menetetään tulevaisuuden 
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vaihtoehdoista poikkitieteelliset vaihtoehdot ja niiden ymmärtäminen. Tyypillisin 

menetelmä poikkitieteellisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen on 

skenaariomenetelmä.  

 

Tulevaisuudentutkimuksen ympärille on kehitetty paljon muitakin menetelmiä, 

kuten Delfoi-tekniikka, tulevaisuusverstas-menetelmä, pehmeäsysteemianalyysi ja 

ristivaikutusanalyysi. Koska tutkimuksen on oltava poikkitieteellistä, on 

luonnollista ja tuloksellista, että käytetään muillakin tieteenaloilla kehitettyjä 

menetelmiä. Tulevaisuudentutkimus tarkastelee erilaisia ja vaihtoehtoisia 

tulevaisuuden tiloja.  Tuon tarkastelun tulee perustua tutkittavan asian historiaan 

ja siihen liittyvien muidenkin asioiden historiaan. Myös trendit, tahtotilat ja 

mielikuvat tulee tunnistaa. Asioita tutkittaessa tulee olla rohkea, 

mielikuvituksellinen ja heikkoja signaaleja tunnistava ajatusmaailma. 

 

5.2 Skenaariot 

Skenaariomenetelmällä luodaan loogisesti etenevä tapahtumasarja, jonka 

tarkoituksena on näyttää, miten mahdollinen, joko todennäköinen, tavoiteltava tai 

uhkaava tulevaisuudenkuva, kehittyy askel askeleelta nykytilasta (Futurix, 2016). 

Skenaariomallit syntyvät eri asioihin liittyvien tietojen yhdistelyn tuloksena. 

Tämän yhdistelyn muodostamiseen tarvitaan tieto asian nykytilasta ja historiasta. 

On oltava ympäristö eli yhteiskunta, jonka tilasta tulee ymmärtää tapahtumien 

loogisuus ja niiden seuraamukset. Pitää pystyä tekemään johtopäätöksiä ja pitää 

olla taitoa ymmärtää kokonaisuuksia näkemyksellisesti. Tapahtumien suorat 

seuraamukset eivät saa olla määrääviä tekijöitä, pitää pystyä tunnistamaan myös 

heikot signaalit, jotka voivat olla määrääviä tekijöitä tulevaisuudessa. 

 

Tarkkaillessamme toimintaympäristöämme havaitsemme siinä tapahtuvan 

muutoksia. Ympäristön ilmiöt saavat eri tiloja, jotka syntyvät eri vaikutusten 

muovaamina. Noihin muutoksiin liittyvien päätösten ja vaihtoehtoisten valintojen 

mukaisesti asiat saavat uusia seuraamuksia tulevaisuudesta päin katsottuna.   
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Ne tekijät, jotka aiheuttavat muutoksia, havaitaan tulevaisuudentutkimuksen eri 

vaiheissa. Työvaiheiden havainnoinnin eri tilat ovat ominaista 

skenaariotyöskentelylle. Muutoksista jäljitetään ja tunnistetaan analyyttisesti 

trendien ja heikkojen signaalien vaikutukset. Toimintaympäristö sisältää 

tutkittavan ilmiön tai toimijan kokonaisen tapahtumakentän, joka on sille 

ominaista kulttuurisesti, poliittisesti, ekologisesti tai taloudellisesti. 

Tapahtumakenttäalue, jossa toiminta suoritetaan, on kuin näyttämön kulissit, jotka 

esimerkiksi raha, resurssit ja infrastruktuuri muodostavat.  Aluetta muuttaa eri 

tekijöiden keskinäinen vuorovaikutus. Asioihin vaikuttavia tahoja voivat olla 

yritykset, yhdistykset, koulut, ihmiset ja viranomaiset. Kullakin tutkijalla on oma 

tietovarasto, jonka sisälle tulevaisuudentutkija kerää tietoja erilaisista ilmiöistä ja 

niiden keskinäisistä muutoksista ajan kuluessa. Muutoksien jäljitykseen tarvitaan 

systemaattista toimintaa, jonka toimintaympäristössä vaikuttavat toimijat tulee 

tunnistaa ja määritellä. Täytyy tunnistaa, mikä muuttaa asiaa ja mikä on 

todennäköisyys, että muutos tapahtuu ja miten. Myös muutosten suuruus ja sen 

leviäminen ympäristöön tulee dokumentoida ja ennakoida. 

Tulevaisuudentutkimuksen avulla saatuja tietoja ja niitä menetelmiä, joilla ne 

tiedot on hankittu, voidaan käyttää päätöksenteon avustamisessa. 

Yritysmaailmassa tulevaisuudentutkimusta muistuttaa johtamiseen liittyvät 

teoriat, päätöksentekoon liittyvät teoriat ja toimivan johdon suunnitelmallinen 

strategisointi silloin, kun se on pitkällä aikavälillä tapahtuva 

(Tulevaisuudentutkimuskeskus, 2016). 

Tavanomaisessa yhteiskunnassa tulevaisuudentutkimusta muistuttaa 

elämänhallinnan oppi ja osallistuvan suunnittelun teoria. Yleisesti voidaan todeta, 

että tulevaisuudentutkimus synnyttää suurempia tunnistettavissa olevia ajatuksia 

muuttuvan ympäristön tulevaisuudenkuville kuin mitä perinteisillä tavoilla on 

syntynyt. 

Skenaario määritellään ajallisesti perätysten, järjellisesti selitettävien sekä 

jatkuvien ja tunnistettavissa olevien tulevaisuuden vaihtoehtojen jonona. 
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Skenaario on tulevien vaihtoehtoisten tilojen yhteen liitetty ja muotoiltu tarina, 

jonka voidaan ymmärretysti voivan sisältää mallinnuksen tulevasta.  

Skenaario sisältää hahmotelman niistä muuttujista ja tapahtumista, jotka 

muodostavat tehtyjen päätösten ja niiden seurausten yhtenäisen ilmiöjonon. Tuo 

ilmiöiden jono johtaa nykyhetkestä jossain tulevaisuudessa skenaarion päättävään 

tilaan, joka voi olla strategisesti valittu tahtotila (Tulevaisuudentutkimuskeskus, 

2016). 

Skenaario sisältää kolme eri osa-aluetta: nykytila, tahtotila ja hahmotelma 

menetelmistä, joilla kaksi ensin mainittua liitetään yhteen. Yleisesti skenaarioita 

laaditaan minimissään kolme. Skenaariot ovat todennäköinen, toivottava ja 

välteltävä tulevaisuudenkuva. Skenaariot sisältävät syyt ja seuraukset, joiden 

avulla tehdään valinnat, strategiset linjaukset sekä valmistaudutaan tahtotilan 

mukaiseen tulevaisuuden saavuttamiseen. Hyvä skenaario sisältää ominaisuudet: 

järjellisyys, houkuttelevuus ja ulospäin suuntautuneisuus. Skenaarioiden kanssa 

työskennellessä voidaan käyttää useita erilaisia välineitä. Eräs usein käytetty 

väline on tulevaisuustaulukko (Tulevaisuudentutkimuskeskus, 2016). 

5.3 Tulevaisuustaulukko 

Tulevaisuustaulukon käyttö perustuu taulukkomuotoon jäsennellystä, 

tarkasteltavaan ilmiöön liittyvistä asioista. Asioiden tunnistaminen vaatii 

asiantuntemusta, jotta vain keskeisimmät asiat tulee huomioitua. Taulukkoon 

valittujen muuttujien välille vedetään niitä yhdistävä viiva siten, että edellisten 

jälkeen tulee sille loogisesti soveltuva seuraavan muuttujan arvo. Näin 

muodostuvat ketjut muodostavat skenaarioiden etenemispolun. 

Analysoitaessa tulevaisuustaulukkoa on tahtotilana hahmottaa käsiteltävänä 

olevaan asiaan vaikuttavat ilmiöt tai muuttujat sekä niiden vaihtoehtoiset 

lopputilat.  

Tulevaisuustaulukon perusmallissa on nähtävissä ne tiedot, joita lähtökohtaisesti 

siihen tulee sijoittaa (Anita Rubin, 2007). 
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Taulukko 9. Tulevaisuustaulukon perusmalli.( Madeia Majavesi, 2010). 

 

Yleisimmin tulevaisuustaulukko ilmentää jotain jo aiemmin päätettyä aikajännettä 

tai perspektiiviä. Taulukon luomisen alkuvaiheessa valitaan kaikki tutkittavaan 

asiaan vaikuttavat variaatiot vasemmanpuoliseen sarakkeeseen. Tämän jälkeen 

jokaiselle vaikuttavalle tekijälle merkitään mahdolliset vaihtoehtoiset tapahtumat. 

Vaihtoehtoisten tapahtumien valinmassa voidaan olettaa, että sama tapahtuma voi 

esiintyä useammassakin tilassa. Tapahtumat voidaan määritellä vaihtoehtoisina 

tapauksina tai ilmentämään nykytilaa, tavoiteltavissa olevaa tilaa tai vältettävää 

tilaa ja tulevaisuutta. Valittaessa arvoja taulukkoon on muistettava, mikä on 

tutkittava aihe, mistä perspektiivistä sitä katsotaan ja mikä on lopputilojen 

tarkoituksellisuus. 

Ensimmäinen muotoiltava tulevaisuudenkuva on vältettävä tila. Taulukkoon 

merkityille muuttujille valitaan merkitys, joka vältettävälle tulevaisuudelle on 

ominaisin. Seuraavaksi taulukon riveiltä valitaan aina edelliseen valintaan liittyvä 

sopivin arvo. Valitut tilat merkitään ja muodostetaan niiden välille 

yhdisteviivoitus. Vastaavasti rakennetaan toivottava ja todennäköinen tila. 

Todennäköinen tila vastaa toteutumaa, johon päädytään, jos mitään muutoksia 

toimintaympäristössä ei tapahdu. Tulevaisuustaulukosta valitut ja toisiinsa 

yhdistetyt muuttujat näyttävät kehityksen etenemispolun nykytilasta 

tulevaisuuteen. Polut muodostavat skenaariot. Taulukosta tulee pystyä 

tunnistamaan olennaisimmat asiat. Keskeisempien kehityspolkujen tunnistaminen 

vaatii tutkittavaan ilmiöön tutustumista ja asiantuntijuutta (Anita Rubin, 2007). 
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6. Soveltaminen 

Edellä käsiteltiin ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen teoriaa. Samalla 

käsiteltiin skenaarioiden rakentamista ja eri menetelmiä siihen. Nyt sovellamme 

käsiteltyä teoriaan siten, että valitsemme soveltamisen poluksi ennakoinnin, 

tulevaisuudentutkimuksen, skenaariot ja tulevaisuustaulukon. Tutkimuksen 

kohteena olevalle yritykselle, Mikalo Oy:lle, rakennetaan tulevaisuustaulukon 

avulla kolme skenaariota. Ensimmäinen skenaario on todennäköinen 

tulevaisuudenkuva, toiseksi skenaarioksi rakennamme toivottavan 

tulevaisuudenkuvan skenaarion ja kolmanneksi vältettävän eli ei toivottavan 

tulevaisuudenkuvan skenaarion. 

Rakennetut skenaariot tulevat toimimaan työkaluina, kun tehdään yhtiön 

toimintaan liittyviä valintoja, määritellään strategisia suuntaviivoja ja tehdään 

ratkaisuja halutun laisen tulevaisuuden saavuttamiseksi sekä samalla 

valmistaudutaan yhtäaikaisesti vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Skenaarioista 

pyritään tekemään järjellisiä, houkuttelevia ja luotettavia. 

6.1 Tulevaisuustaulukon rakentaminen 

Aiemmin on käsitelty tutkimuksen kohteena olevan yhtiön toimialan 

peruselementtejä. Peruselementtejä ovat vuokralla asuminen ja siihen liittyvä 

lainsäädäntö. Peruselementtejä ovat luonnollisesti myös asukkaat ja 

väestönkehitys. Noista peruselementeistä muodostuu toimialan megatrendit. 

Megatrendiksi on muotoutunut myös koko sodanjälkeinen asuntotuotannon 

rahoitusjärjestelmä, joka on jatkunut uusine variaatioineen tälle vuosikymmenelle. 

Olemassa olevan tiedon avulla voitaisiin muodostaa useita kymmeniä, ellei satoja 

eri skenaarioita. Liian suuri skenaarioiden määrä ei ole hyödyllistä eikä sillä 

saavuteta järkevää lopputulosta tutkittavan aiheen kannalta. Tärkeintä on, että 

tulevaisuustaulukon arvoiksi valitut asiat pitävät sisällään kohdeyrityksen 

muuttuvan toimintaympäristön tekijät, jolloin niiden perusteella syntyvät 

skenaariot muodostavat johdonmukaisesti jatkuvia tapahtumaketjuja sekä niistä 

muodostuvia realistisia kuvia tulevaisuudesta. Yleensä huomioitavia arvoja on 

useita ja niillä voi olla useita erilaisia tiloja. Jos skenaarioiden hahmottaminen on 
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haasteellista, voidaan määrittää välttämättömät skenaariot, joka helpottaa 

eteenpäin pääsyä työskentelyssä. Noita skenaarioita muodostuu vähintään kolme 

erilaista ja niitä kutsutaan toivottava, todennäköinen ja ei-toivottava. Kaikissa 

noissa skenaarioissa täytyy säilyttää ristiriidattomuus. 

Taulukko 10. Mikalo Oy:n tulevaisuustaulukon arvot muuttuvassa 

toimintaympäristössä. 

 

Seuraavana muodostetaan edellä olevan taulukon perusteella teorian mukaiset 

skenaariot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muuttuja Arvo A Arvo B Arvo C

Asuminen Suomessa ennusteet epävarmoja ennusteet toteutuvat ennusteet eivät toteudu

Vuokralla-asuminen haluttavuus väkinäistä haluttavuus lisääntyy haluttavuus alenee

Asenteet vuokra-asuntoja tarvitaan vuokra-asuntoja liian vähän vuokra-asuntoja tulee vähentää

Vuokran määrittely selkeä peruste vapaampaa ei vapautta

Lainsäädäntö ei tue vuokra-asumista tukee vuokra-asumista epävarma tuki vuokra-asumiselle

Väestökehitys pysyy ennallaa paikkakunnalle muutetaan paikkakunnalta muutetaan

Väestörakenne normaali ikääntyminen nuorten osuus kasvaa vanhuksien osuus kasvaa

Asuntopolitiikka omistajan tuki säilyy omistajan tuet lisääntyvät omistaja ei tue

Aluepolitiikka vetovoimaisuus ennallaan vetovoimaisuus kasvaa vetovoimaisuus heikkenee

Rahoitus saatavilla tarjonta lisääntyy ei rahoitustarjontaa

Korkokanta pysyy matalalla alenee kohoaa

Työllisyys työllisten määrä sama työpaikkaja tulee lisää työpaikat vähenee

Taloustilanne uskotaan tulevaan voimakas talouskasvu syvä lama

Asuntomarkkinat asuntoja kohtuullisesti kysyntä/tarjonta tasap. suuri asunto tarjonta

Käyttöaste pysyy ennallaa kasvaa alenaa
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6.2 Toivottava-skenaario 

Taulukko 11. Mikalo Oy:n toivottava-skenaario. 

 

Yhtiön toimialan suurin ja samalla tärkein elementti, ennusteet asumisesta ja sen 

rakennemuutoksista, toteutuvat, jolloin yllätyksiä ei pääse muodostumaan. Valtion 

asuntopolitiikka tukee yhtä lailla kehityskeskuksia ja taantuvia alueita. Vuokralla 

asumisen osuus lisääntyy ja sen haluttavuus kasvaa. Asenteet vuokralla asumista 

kohtaan muuttuvat suotuisimmiksi ja vuokra-asuntojen rakentamista tuetaan ja 

muutoinkin edellytyksiä vahvistetaan. Vuokra-asuntojen vuokran määrittely on 

vapaampaa kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Ei kuitenkaan villiä, vaan 

niin, että rajoitukset ovat alueellisesti sovellettavissa. Lainsäädäntö tukee kaikin 

osin vuokralla asumista verrattuna vaikkapa omistusasumisen 

korkovähennysoikeuteen. 

 Tutkittavana olevan yhtiön toimialueen väestö kasvaa ja monipuolistuu. Samoin 

toimialueen väestön ikääntyminen on normaalia eikä eri ikäryhmiin kuuluvan 

väestön osuus vaihtele ailahtelevasti. Omistaja tukee vuokra-asuntoyhtiön 

toimintaa. Kunta kaavoittaa edullisia rakentamiskelpoisia tontteja asukkaiden 

haluamiin paikkoihin. Kunta onnistuu elinkeinopolitiikassaan, jolloin alueelle 

saadaan yrityksiä ja sitä kautta työntekijöitä jotka asuntoja tarvitsevat. Asuntoja 

tarvitseville tarjotaan monimuotoista asuntokantaa kysynnän mukaan. 
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Asuntorakentamiseen saadaan uusia rahoitusmalleja, jotka tukevat pitkäjänteistä 

kiinteistön hoitoa, ovat vakaita ja järkeviä pääoma- sekä korkokustannuksiltaan 

koko kiinteistön elinkaaren ajan. Korkokanta pysyy vakaana, jotta 

pitkäntähtäimen suunnittelu on helppoa ja sen tuloksiin voidaan luottaa 

vuosikymmenien ajan. Työpaikkoja tulee lisää niin, että ne ovat kunnan asukkaille 

mielekkäitä, ja koulutettu väestö voi asua synnyinseudullaan. Taloustilanne pysyy 

vakaana, ja vuokralaiset selviävät elinkustannuksistaan ja pystyvät maksamaan 

vuokransa. Asuntojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Tasapaino antaa 

vakautta hinnoittelulle ja selkeälle kehitykselle. Käyttöaste kohoaa tasolle, joka on 

vuokrataloyhtiön taloudenpidon kannalta kohtuullisella tasolla. Tällöin vuokrien 

taso voidaan pitää vakaana ja yllättäviä heilahteluja ei tapahdu. Vakaa ja 

johdonmukainen vuokrakehitys on asukkaiden kannalta erittäin tärkeää.   

 

6.3 Todennäköinen-skenaario 

Taulukko 12.  Mikalo Oy:n todennäköinen-skenaario. 

 

Yhtiön toimialan suurin ja samalla tärkein elementti, ennusteet asumisesta ja sen 

rakennemuutoksista, ovat epävarmoja, joten mihinkään ei voi luottaa täysin. 

Valtion asuntopolitiikka tukee kehityskeskuksia, mutta ei täysin taantuvia alueita. 

Vuokralla asumisen osuus pysyy vakaana ja sen haluttavuudessa ei tapahdu 

oleellisia muutoksia. Asenteet vuokralla asumista kohtaan jakaantuvat kahtia, 

puolesta ja vastaan, mutta vuokra-asuntojen rakentamista pidetään normaalina ja 
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olemassaolo hyväksytään. Vuokra-asuntojen vuokran määrittely on selkeästi 

määritelty ja ohjeistettu, jolloin tasausryhmittäin suoritettavat toimet pysyvät 

monimutkaisina. Lainsäädäntö ei tue vastaavasti vuokralla asumista verrattuna 

vaikkapa omistusasumisen korkovähennysoikeuteen. Tutkittavana olevan yhtiön 

toimialueen väestö vähenee ja yksipuolistuu. Samoin toimialueen väestö ikääntyy, 

jolloin vanhusväestön osuus kasvaa. Omistajan tuki on epävarmaa vuokra-

asuntoyhtiön toimintaan nähden. Selkeiden suuntaviivojen puuttuessa tiettyjen 

asioiden varaan perustaminen on epävarmaa.  

Kunta kaavoittaa vähän rakentamiskelpoisia tontteja asukkaiden haluamiin 

paikkoihin. Kunta ei täysin onnistu elinkeinopolitiikassaan, jolloin alueelle 

saadaan vain vähän yrityksiä ja sitä kautta vähän työntekijöitä, jotka tarvitsevat 

asuntoja. Asuntoja tarvitseville ei ole tarjota monimuotoista asuntokantaa 

kysynnän mukaan. Asuntorakentamiseen kohdistuvat rahoitusmallit eivät tue 

täysin pitkäjänteistä kiinteistön hoitoa ja ovat ainakin lyhennyksiltään 

takapainotteisia, jolloin ne eivät ole pääoma- eivätkä korkokustannuksiltaan 

kiinteistön elinkaaren ajalla järkeviä.  

Korkokanta kohoaa, jolloin pitkäntähtäimen suunnittelu on haasteellista ja sen 

tuloksiin pitää suhtautua kriittisesti. Työpaikkojen määre vaihtelee, kunnan 

asukkaille ei ole mielekkäitä työtehtäviä, ja koulutettu väestö joutuu hakemaan 

koulutukseensa verrattuna alempipalkkaista työtä voidakseen pysyä 

synnyinseudullaan. Taloustilanne on epävakaa, ja vuokralaiset joutuvat 

miettimään, kuinka selviävät elinkustannuksistaan ja pystyvät maksamaan 

vuokransa ajallaan. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on epätasapainossa. 

Epätasapaino aiheuttaa ailahtelua hinnoittelussa ja selkeä kehitys jää puuttumaan. 

Käyttöaste alenee tasolle, jolla vuokra-taloyhtiön taloudenpito vaarantuu ja se 

joutuu suorittamaan toimenpiteitä selvitäkseen velvollisuuksistaan. Tällöin 

vuokrien tasoa ei voida alijäämän kattamiseksi korottaa, vaan säästöt ovat tehtävä 

korjauksia vähentämällä. Asukkaiden kannalta erittäin tärkeä vakaus ja 

johdonmukainen vuokrakehitys vaarantuvat. 
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6.4 Ei toivottava-skenaario 

Taulukko 13.  Mikalo Oy:n ei toivottava-skenaario. 

 

Yhtiön toimialan isoin ja samalla tärkein elementti, ennusteet asumisesta ja sen 

rakennemuutoksista, ei toteudu, jolloin yllätyksiä pääsee muodostumaan. Valtion 

asuntopolitiikka tukee pelkästään kehityskeskuksia, ja taantuvat alueet jäävät 

omilleen. Vuokralla asumisen osuus vähenee ja sen haluttavuus pienenee. 

Asenteet vuokralla asumista kohtaan muuttuvat kielteisiksi, vuokra-asuntojen 

rakentamista ei tueta, ja muutoinkin edellytyksiä heikennetään. Vuokra-asuntojen 

vuokran määrittely on säännösteltyä, jolloin taloudellisen ahdingon korjaamiseen 

tehtävät toimenpiteet ovat rajallisia. Mitään alueellista soveltamista ei voida 

tehdä. 

Lainsäädäntö ei tue miltään osin vuokralla asumista, vaan kaikki tukitoimet 

kohdistuvat omistusasumiseen. Tutkittavana olevan yhtiön toimialueen väestö 

vähenee ja koulutettu väestö muuttaa pois paikkakunnalta. Samoin toimialueen 

väestön ikääntyminen muuttaa asukasrakennetta, jolloin vanhusten määrä kasvaa. 

Omistaja ei tue vuokra-asuntoyhtiön toimintaa. Kunta ei kaavoita tontteja tai 

niistä tulee liian kalliita vuokra-asuntotuotantoon ja ne sijaitsevat paikoissa, jonne 

ei haluta muuttaa. Kunta epäonnistuu elinkeinopolitiikassaan, jolloin alueelle ei 

saada yrityksiä eikä sen vuoksi ole työntekijöitä, jotka asuntoja tarvitsevat. 

Asuntoja tarvitseville on tarjolla yksipuolista heikkokuntoista asuntokantaa. 
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Asuntorakentamista ei rahoiteta sen epävakauden vuoksi, ja jos rahoitusta 

saadaan, se ei tue pitkäjänteistä kiinteistön hoitoa eikä ole vakaata pääoma- ja 

korkokustannuksiltaan kiinteistön elinkaaren aikana. Korkokanta kohoaa 

ailahtelevasti, jolloin pitkäntähtäimen suunnittelu on mahdotonta. Työpaikkoja ei 

tule lisää, eivätkä uudet mahdolliset työpaikat ole kunnan asukkaille mielekkäitä. 

Koulutettu väestö hakeutuu kasvukeskuksiin. Talous on syvässä lamassa, 

vuokralaiset eivät selviä elinkustannuksistaan eivätkä pysty maksamaan 

vuokriaan. Luottotappiot lisääntyvät. Asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. 

Asuntoja jää tyhjilleen. Käyttöaste laskee, jolloin yhtiö ei pysty selviämään 

taloudellisista velvoitteistaan, ja omistajan apua tarvitaan rahoituksen 

hoitamiseksi. Tällöin vuokria pitää korottaa, joka johtaa taas asukkaiden 

vähenemiseen liian kalliiden asuinkustannusten vuoksi. Asukkaiden kannalta 

tärkeä vakaa ja johdonmukainen vuokrakehitys vaarantuu tai sitä ei ole lainkaan. 
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7. Tulosten tarkastelu 

Tulosten tarkastelu ei ole yksiselitteistä. Toimialaa säätelevät lait ja asetukset ovat 

muutosten ja tarkastelun alla. Tämän diplomityön laadinnan aikana on tullut uusia 

määräyksiä ja lakiesityksiä, jotka vaikuttavat kohdeyrityksen toimintaan. Myös 

käytettävissä olevat tilastoihin ja ennusteisiin tulee koko ajan uutta tietoa, joka 

muuttaa tulevaisuuden kuvaa. Vaikka puhutaan ennakoinnista, joka perustuu 

olemassa olevaan tietoon tulevaisuudesta, ei sen muodostaminen ole 

yksinkertaista tutkittavalla toimialalla. 

7.1 Analyysi ja tulokset 

Vuokrataloyhtiön ympäristöä muokkaavat monenlaiset seikat, jotka ovat lisäksi 

toisistaan riippuvaisia. Osittain asiat etenevät johdonmukaisesti, osittain taas 

yllättävinkin kääntein.  Muutokset aiheuttavat painetta muuttaa perinteistä 

strategista ajattelua. Perinteisesti muutokset ovat olleet sen verran hitaita, että 

niihin on osattu varautua. Nykyinen muutosnopeus edellyttää valitsemaan 

uudenlaisia menetelmiä, joilla voidaan reagoida eri tilanteisiin dynaamisesti ja 

nopeasti. Vuokrataloyhtiökin joutuu kilpailemaan markkinoista, koska tilanne on 

muuttunut. Ei ole päivänselvää, että asukkaita eli asiakkaita riittää kaikille. Tässä 

yhteydessä korostuu kyky havainnoida toimintaympäristöä ja tunnistaa jo 

heikoista signaaleista, mihin suuntaan ollaan menossa. Ei kuitenkaan pidä 

liioitella muutosten nopeutta, vaan korostaa varautumisen ja ennakoinnin 

merkitystä. Täytyy olla koko ajan ”hereillä” ja askeleen edellä kilpailijaa. 

Tässä diplomistyössä oli tavoitteena tutustua skenaariomenetelmään 

tarkoituksessa, olisiko siitä apua vuokrataloyhtiön muuttavan toimintaympäristön 

tarkastelussa. Tärkeintä on tunnistaa toimintaympäristön tila ja sen muuttujien 

perusteella tunnistaa skenaarioprosessin muotoutuminen. Työn tutkimusongelman 

ratkaisuksi asetettiin tutkimuskysymykset. Päätutkimuskysymys oli ”Mikä 

toimintaympäristössä muuttuu?” Päätutkimuskysymys jakaantui kahteen 

alempaan kysymykseen ”Mikä osa-alue tulee erityisesti huomioida?” ja ”Miten 

muutoksiin voidaan varautua?” 
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Kysymyksiin pyrittiin saamaan vastauksia tarkastelemalla vuokrataloyhtiön 

toimintaympäristön eri tekijöiden muutoksia. Ilman kriittistä tarkastelua ei voida 

tunnistaa tärkeän ja pääasiallisen tiedon vaikutuksia. Työssä tarkasteltiin 

vuokrataloyhtiön historiaan liittyviä asiakokonaisuuksia sekä niihin nyt ja 

tulevaisuudessa muodostuvia muutoksia. Työssä havaittiin, että on tärkeää 

tarkastella toimintaympäristön muutoksia myös niin, että muutokset ja 

muutosvoimat tunnistamalla saatamme myös vaikuttaa niiden aiheuttamiin 

muutoksiin. Työssä muodostettiin toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 

pohjalta tarkastelu tämän hetken tilanteesta, jonka lähtötiedot sijoitettiin 

tulevaisuustaulukkoon. Tulevaisuustaulukon perusteella muodostettiin eri 

skenaarioita analysoitavaksi. Tulevaisuustaulukko on hyödyllinen menetelmä jo 

pelkästään siksi, että siinä tunnistetaan kaikki mahdolliset toimintaympäristön 

tekijät. Tulevaisuustaulukon hyödyntäminen perustuu loogisesti etenevään 

mekanismiin. Oikein laadittuna tulevaisuustaulukko sisältää kaikki oleelliset 

muuttujat, joten sen perusteella laadittavat tulevaisuuskuvat voivat olla realistisia 

eivätkä pidä sisällään niin paljon epävarmuutta.  

Menetelmänä skenaariotyöskentely pitää sisällään ennakoinnin ominaisuudet, 

samalla tunnistetaan myös ne muutostekijät, joihin voidaan vaikuttaa, jotta 

tulevaisuus olisi haluttu. Skenaarioajattelun perusteella pystytään muodostamaan 

käsitys siitä, mikä on vaikeaa myös tulevaisuudessa. Tässä työssä käsiteltiin myös 

kohdeyrityksen omaa tahtotilaa eli visiota. Strategiassa määritellyn vision tulee 

olla myös skenaariotyöskentelyssä luotujen tai tunnistettujen tulevaisuuskuvien 

tahtotila. Ilman selkeää päämäärää ei voida käsitellä muuttujia eikä muokata 

niiden vaikutuksia optimaalisesti. Menetelmänä skenaariotyöskentely antaa 

mahdollisuuden kärjistää tilanteita ilman, että kärjistetty tilanne pelkkänä 

mielikuvana aiheuttaisi todellista vahinkoa. Tulevaisuustaulukon perusteella 

muodostettiin kolme skenaariota, joista kustakin oma tulevaisuuskuva. Nuo 

skenaariot olivat todennäköinen, toivottaja ja ei toivottava. Todennäköisessä 

skenaariossa tarkasteltiin, kuinka nykyinen kehitys jatkuu ja mitkä ovat siinä 

tunnistettavat muutosvoimat ja asiat. Muodostetut skenaariot herättävät ajatuksia 

tulevaisuuden tiloista, joita ei ilman tätä menetelmää tulisi muodostettua. 

Skenaarioiden rakentamisessa täytyy olla avarakatseinen ja hyväksyä yllättävätkin 
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lopputulokset. Yllättävien lopputulosten kohdalla tulee jarruttaa mielikuvitusta ja 

todeta, että se joka voisi olla mahdollinen tulevaisuudenkuva ei ole todennäköinen 

tulevaisuudenkuva. 

Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellistä. Poikkitieteellisyyden ansiosta työssä 

tuli arvioida monenlaista tietoa. Tiedon määrä oli suuri, joten tiivistäminen 

oleelliseen oli vaativaa. Vaativaksi tarkastelun tekee myös se, että omat käsitykset 

ja mielikuvat ovat muotoutuneet ehkä liian vahvoiksi, jolloin avarakatseisuutta oli 

vaikeampia ruokkia. Työssä tuli erityisesti esiin väestörakenteen muutosten 

seuranta ja havainnointi. Väestörakenteen muutos aiheuttaa seuraamuksia moneen 

muuhun toimialan muutostekijään. Muutokset näkyvät joko suoraan tai 

välillisesti. 

Työssä tutkimusmenetelmäksi valittu skenaariotyöskentely ei ole kertaluonteinen 

projekti. Menetelmänä se antaa pohjan prosessille, jossa muutostekijöitä 

päivitetään tilanteen mukaan, jolloin muodostetut tulevaisuudenkuvat saavat uusia 

muotoja. Työssä oli mielenkiintoista tutustua skenaariomenetelmään ja 

vuokrataloyhtiön toimintaympäristön keskeisiin muutosvoimiin.  

Tutkimuksen kohteena olevan yhtiön muuttuvan toimintaympäristön tarkastelu 

muodostui olemassa olevaan tietoon yhtiöstä ja sen seurauksena tehtyjen 

johtopäätösten tuloksena. Tutkimuksen teoreettinen aineisto muodostettiin 

toimialan historian ja nykyhetken dokumentaatiosta. Dokumentaatiota on paljon, 

sillä vuokratalotoiminta edustaa suomalaista sodanjälkeistä jälleenrakennusaikaa 

ja pohjautuu tiukkaan sääntelyyn. Sääntely asettaa toimintaympäristölle 

reunaehdot. Vuosikymmenten saatossa sääntelyä on muutettu yhteiskunnan 

muutosten mukaan. Huomattavaa on, että sääntelyssä eniten vaikuttavat tekijät 

eivät ole tasa-arvoisia vuokrataloyhtiön sijaintiin verrattua. Yleisesti voidaan 

todeta, että kasvukeskusten ongelmien perusteella määritellyt säännökset eivät 

toimi taantuvilla alueilla. Toisaalta sääntely ei ole aukotonta, jolloin toimijat ovat 

noista ”porsaanrei’istä” mennessään osallistunevat keplotteluun.  

Muodostetut skenaariot vastaavat toimialaympäristön tarkastelun kanssa 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Valittu ennakointimenetelmä, 
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skenaarioajattelu, soveltuu kohtuullisesti vuokrataloyhtiön toimialaympäristön 

tarkasteluun. Muodostetut tulevaisuudenkuvat vastaavat hyvin toimialan 

kehitystä. Skenaariomenetelmän valinta ja siihen tutustuminen oli 

mielenkiintoinen projekti. Työssäni, vuokratalo-osakeyhtiön toimitusjohtajana, 

olen tutustunut aihealueen muutosvoimiin. Tutkimuksen aikana muodostui uusia 

näkökulmia toimialatarkasteluun. Lähinnä toimialan historiaan, erityisesti 

rahoitusmarkkinoiden muotoutumiseen tutustuminen selkeytti monta 

asiakokonaisuutta. Oma tausta muodosti työhön varmasti tietynlaisia korostuksia 

joillekin asioille, ja tämän vaikutuksen työn lukija joutuu analysoimaan. Täysin 

ulkopuolinen tutkija saattaisi tehdä työn toisin. 

7.2 Tulosten merkitys 

Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että tutkimuksen tulosten luotettavuuden 

arvioinnin vuoksi tulevat tuloksien tulee olla käytetyin menetelmin toistettavia. 

Jotta luotettavuuden kritiikki olisi perusteltua, täytyy käsitelty aineisto ja 

menetelmät kuvata niin, että ne ovat kaikkien asiasta kiinnostuneiden 

käytettävissä. Tutkimuksen rakenne pyrittiin muotoilemaan niin jäsennellyksi ja 

eteneväksi, että se antaisi mahdollisimman selkeän kuvan tutkimuksen kohteena 

olevan yhtiön toimialaympäristöstä. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät, 

skenaariotyöskentely ja tulevaisuustaulukkomenetelmä, ovat sisällöltään milloin 

tahansa toistettavissa. Tutkimuksessa tekemäni selvitykset ovat luonnollisesti 

omiani, mutta niiden lähtökohtana olleet tiedot ja menetelmät ovat toistettavissa 

eli todennäköisyys samaan lopputulokseen pääsemiselle on suuri. Koko tämän 

tutkimuksen luotettavuus perustuu käytettyjen menetelmien luotettavuuteen. 

Ennakointiin perustuvan ja skenaarioajattelua käyttävän tutkimuksen tuloksen 

voidaan ajatella olevan luotettava. Tutkittavana oleva kohde yritys on 

konkreettisesti olemassa ja sen toimialueen reunaehdot ja ongelmat ovat yleisesti 

tunnistettavissa. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien määrän voidaan katsoa 

olevan tämän tyyppisen tutkimuksen kannalta riittävä. Aineiston jakaminen 

pienempiin osiin ei välttämättä tuo tutkimukselle lisäarvoa, koska niiden 

kokonaisvaikutus on merkityksetön.  
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7.3 Jatkotoimenpiteet 

Tutkimuksen kohteena olevan yhtiön toimialan muuttujia on paljon, määrä on 

valtava. Käytetty skenaariomenetelmä on sopiva tälle toimialalle ja tähän 

toimintaympäristöön soveltuva. Jatkotutkimuksissa voisi keskittyä siihen, kuinka 

vastaavissa yhtiöissä muutoksiin suhtaudutaan ja kuinka niitä ennakoidaan. 

Mielenkiintoisen osan jatkotutkimukselle toisi myös se, kuinka 

prosessinomaisessa tulevaisuudentutkimuksessa on ennakoinnin osalta onnistuttu, 

ja onko skenaarioajattelulla ollut vaikutusta strategioiden ja visioiden 

muokkaukseen. Tehdyssä tutkimuksessa ei tehty analyysia siitä, kuinka 

skenaarioiden tuoma tieto mahdollisista tulevaisuuden kuvista voitaisiin 

hyödyntää yhtiön strategiassa. Hyödyntämisen jääköön tutkimuksen kohteena 

olevan yhtiön toimivan johdon tehtäväksi. 
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