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Mikä on 
vuokrataloyhtiön 

tavoite?

• Tuottaa monipuolisesti asuntoja, jotka ovat 
kohtuuhintaisia, turvallisia laadukkaita asua

• Vuokrataso ja asumiskustannukset alle 
yksityissektorin vastaavien

• Huolehtia asuntojen kunnossapidosta ja niiden 
arvojen säilymisestä

• Viihtyisä ja turvallinen asumisympäristö



Mitä tavoitteen 
saavuttaminen 

edellyttää?

• Ammattitaitoista ja osaavaa organisaatiota 

• Tonttitarjontaa

• Rakentamiskustannusten kurissa pitämistä

• Rahoituksen saatavuus ja rahoituskustannukset 
kurissa

• Rohkeutta elää ajassa ja olla valmius muuttua



Nykytilan 
haasteet

• ARA-järjestelmään liittyvät ongelmat

• Järjestelmään liittyvä tuki vs rajoitukset

• Omakustannusperiaate

• Takapainotteiset lyhennysohjelmat

• Omarahoitusosuudet 

• Lainakantojen kasvu -> yhtiöiden taseiden kasvu -> 
luottokelpoisuus



Nykytilan 
haasteet

• Omistajien rooli

• Väestöltään vähenevät kunnat

• Asuntomarkkinoiden jakautuminen alueellisesti

• Tonttien saatavuus ja sijainti

• Asuntotuotannon ”Sinikäyrä” 

• Yksipuoliset ja vähäiset rahoituksen lähteet



Kuntien markkinatilanne
2019 ARA-indeksin mukaan



Miten maailmalla ratkottu haasteet

• Suomi ja muut Pohjoismaat paitsi Tanska
• Pankkien taseen kautta 
• Talletukset, JVK-lainat, Covered Bondit

• USA:n malli:
• Mortgage Banks, Credit Unions, Financial 

Institutions
• Primary Market vs. Secondary Market
• Securitization -> MBS: Mortgage Backed

Securities
• Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mac, 

Private Label Securitization



Miten maailmalla ratkottu haasteet

• Saksalainen/Itävaltalainen malli

• Bausparkasse systeemi (säästöpankkeja)

• Talletukset

• Hollannissa yleishyödylliset yhteisöt ovat 
perustaneet yhteisen “takauskeskuksen”, joka takaa 
niiden varainhankinnan

• BNG ja NWB 

• valtiolta implisiittinen takaus takaajalle



Miten maailmalla ratkottu haasteet

• Englantilainen malli
• The Housing Finance Corporation, THFC 

• JVK-lainat, EIP:n lainat, JESSICA (London Green 
Fund)

• Pankkien taseen kautta

• Australia
• Bond aggregator model to provide for greater private

and institutional investment in affordable housing
(THFC – malli)

• ” government support is required to efficiently
leverage long-term institutional investment for 
affordable housing and provide greater value for 
government expenditure”



Miten maailmalla ratkottu haasteet

• Irlanti

• Ensimmäinen sosiaaliseen asuntotuotantoon 
tehty PPP-malli

• 260 meur, EIP 120 meur

• 1500 asuntoa

• 25 vuoden vuokrasopimukset, jonka jälkeen 
asunnot palautuu kunnille

• Perinteinen PPP-malli, missä julkinen sektori 
maksaa palvelumaksut SPV:lle ja kerää vuokrat 
asukkailta



Maailma 
muuttuu koko 
ajan…

• Talouden kasvu heikkenee

• Kuntien taloustilanne heikentynyt 
nopeasti
• Millainen SOTE tulee

• Väestöltään vähenevät kunnat
• Muuttoliike, ikääntyminen, 

syntyvyys

• Valtio haluaa siirtää asuntotuotannon 
rahoituksen riskejä enemmän kuntien 
vastuulle erityisesti erityisryhmille 
tehtävissä asunnoissa
• Täytetakauksen riittävyys?



Maailma 
muuttuu koko 
ajan…

• Kireimmät vuokramarkkinat ovat 
edelleen pääkaupunkiseudulla

• Kehyskaupunkien markkinatilanteissa 
on suuria eroja.

• Väestönmuutokset aiheuttavat 
epätasapainoa asuntomarkkinoille.

• Kolmella neljäsosalla Manner-Suomen 
kunnista esiintyy ylitarjontaa 
vuokramarkkinoilla.

• Suomen kiinteistö- ja asuntosektori 
kiinnostaa ulkomaisia sijoittajia



Finanssisektori  
muuttuu 
myös…

• Suomalaisten pankkien määrä vähentynyt 
nopeasti

• Finanssikriisin jälkeen alkanut voimakas alan 
sääntelyn lisääminen

• Pankkien liiketoimintamallit muuttuneet

• Nollakorko maailma aiheuttaa ongelmia

• Markkinoilla runsaasti likviditeettiä, joka 
etsii uusia sijoituskohteita ja joista saisi 
kohtuullista tuottoa

=> Valtion tukeman asuntotuotannon 
rahoitus ei ole kiinnostavaa pankeille



Kunnallisten 
vuokrataloyhtiöiden 
luottokelpoisuudesta

• Liiketoiminnan luonne ja 
tunnusluvut

• Vakaata liiketoimintaa 
syklien yli

• Tasainen vuokrakassavirta 
ja hyvät käyttöasteet

• Yleensä kuntien 100% 
omistama 

• Asumistuella iso merkitys 

• Isoissa kaupungeissa 
kysyntä pysyy hyvänä
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Haemme yhdessä ratkaisua ydinkysymykseen

MARKKINOIDEN 
LIKVIDITEETTIVUOKRATALOYHTIÖN 

RAHOITUSTARVE



Muutos avaa uusia mahdollisuuksia nykyisten 
rinnalle
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