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AIVAN PRESIDENTINVAALIEN LOPPUMETREILLÄ käyn-
nistyi kummallinen ajatusleikki siitä, pitäisikö taantuvilla 
seuduilla asuntojen arvon laskusta kärsiviä tukea rahallisesti. 
Jos ehdotuksen olisi heittänyt esim. ehdokas Väyrynen, olisi 
seurauksena ollut lähinnä jonkinlainen komiikkakarnevaali. 
Mutta presidenttiehdokas Niinistön lausumana ajatus on nos-
tettu melko vakavaankin julkiseen pohdiskeluun. Menemättä 
Niinistön tarkkoihin sanamuotoihin ja niiden tulkintaan, on 
ajatusta syytä pyöritellä yleisellä tasolla muutaman rivin verran 
tässäkin lehdessä. Taustalla on kuitenkin suuri määrä traagisia 
kohtaloita, joissa vanhuuden turvaksi ajateltu asunto ei kelpaa 
enää edes korjauslainan vakuudeksi.

Ensimmäisenä pohdiskeluun nousee kysymys siitä, ketkä 
tällaiseen kompensaation voisivat olla oikeutettuja. Millainen 
vaikutus esim. asumisen tai omistamisen pituudella olisi kompen-
saation suuruuteen? Entä olisiko kompensaation edellytyksenä 
tosiasiallinen poismuutto vai olisivatko kompensaatioon oikeu-
tettuja kaikki ne, jotka ovat kärsineet asuntonsa arvon laskusta? 
Entä tulisiko arvonalennusta kompensoida silloinkin, jos muut-
tomatka päättyy alueelle, jossa kärsitään samasta ongelmasta. 

Entäpä tällaisen kompensaatiomenettelyn kustannukset? 
Hypon Juhana Brotherus arvioi Helsingin Sanomissa 26.1., 
että noin puolitoista miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa 
asunnot menettävät arvoaan. Arvioidaan (summamutikassa), 
että kompensaation piiriin voisi pidemmässä juoksussa kuu-
lua esim. satatuhatta kotitaloutta. Jotta kompensaatiolla olisi 
edes jollain lailla liikkeelle paneva voima, ei muutama tonni 
asuntomarkkinoilla vielä paljoa hetkauta. Otetaan laskenta-
harjoitukseen helppo tasasumma, 10 000 euroa. Sillä sentään 
asuisi vuokralla jo vuoden päivät – isossa kaupungissa hiukan 
pienemmässä asunnossa ja päinvastoin.

Näin päästäisiin miljardin euron pottiin, joka varmaankin ja-
kautuisi useammalle vuodelle. Ei siis ihan mahdoton summa, jos 
sitä verrataan vaikkapa vuotuisiin yritystukiin, jotka laskutavasta 
riippuen huitelevat jossain 4–8 miljardin euron haarukassa. Mutta 
eipä tuonne veronmaksajien piikkiin yhtään mitään ylimääräistä 
ottaisi. Piikki paisuu muutenkin paisumistaan ja valtionvelkaa 
täytyy edelleenkin kasvattaa lähes holtittomaan tahtiin.

Loogisempi maksaja olisikin se joukko, joiden asuntova-
rallisuus on saman ilmiön – eli asuntovaralli-
suuden uusjaon – myötä kasvanut. Menisikö 
se esim. niin, että kerättäisiin ylimääräistä 
kiinteistöveroa niiltä alueilta, joilla asuntojen 
hinta on noussut pitkään. Ehkä vero voitaisiin 
kohdentaa vielä niin, että pidempään asun-
tojen arvonnoususta nauttineet maksaisivat 
tätä veroa enemmän. Tämä ehdotelma 
tarkoittaisi siis jonkinlaista ansiottoman ar-
vonnousun siirtoa niille, joiden kohdalle on 
osunut ansioton arvonlasku.

Siis. Mitä pidemmälle tätä spekulaatiota jatkaa, sitä mahdot-
tomammaksi loogisten ja tasapuolisten ajatusrakennelmien ja 
ratkaisuvaihtojen löytäminen käy. Miten tulisi arvioida esim. 
niitä, jotka ovat olleet kaukaa viisaita – joko tiedostaen tai tuu-
rilla seilaten – eivätkä ole ryhtyneet asuntosäästäjiksi taantuvilla 
asuntomarkkinoilla lainkaan. Eikö vuokralla asuvillekin kuuluisi 
tasapuolisuuden nimissä jotain?

Millainen vaikutus poismuuton vauhdittamisella olisi sitten 
taantuvien alueiden paikallistaloudelle. Tuskinpa kovinkaan 
suotuisa. Sitä paitsi, tapahtuuhan muuttoliikettä maalta kau-
punkeihin muutenkin, noin 20 000 asukkaan vuosivauhtia. Onko 
tässä liian hidas tahti? Entäpä aiemmat poliittiset linjaukset ja 
investointipäätökset? Nythän käynnissä on mm. valtaisa miljar-
dien eurojen urakka, kun sähkökaapeleita kaivetaan maan alle. 
Kuinkahan iso osa tästä investoinnista osuu sille alueelle, jossa 
asuntojen hintakehitys on laskevaa?

Entäpä sitten haasteet vastaanottavassa päässä? Erityi-
sesti pääkaupunkiseudulle tuntuu tulijoita olleen jo pitkään 
enemmän kuin tarpeeksi, ainakin asuntojen saatavuuden ja 
hintatason kehittymisen näkökulmasta. Toive kohtuuhintaisista 
asunnoista ja sitä myöten kohtuuhintaisesta asumisesta on 
yhä kauemmas karkaavaa haihattelua. Juhlapuhetta, johon 
uskoo ken tahtoo. Loppujen lopuksi hyvin harvojen toiveissa 
on asuntojen vähäinenkään hinnanlasku. Kukapa sitä toivoisi 
oman varallisuutensa sulavan? Eiköhän pankeille ja rakennusliik-
keillekin – ja sitä kautta suurelle työllisten joukolle – nykymeno 
kelpaa varsin hyvin.

Vuokratason laskuakin taitavat toivoa ainoastaan vuokran-
maksajat ja valtaisaksi tukiautomaatiksi ajautunut KELA. Laskeva 
vuokratason on tuskin ainakaan niiden 260 000 suomalaisen 
toiveissa, jotka saivat vuokratuloja vuonna 2016. Tätä eivät 
toivone myöskään satojen miljoonien vuokratuloja keräävät 
asuntosijoittajat, joiden osingoista huomattava osa päätyy 
verottomasti ay-liikkeen taskuun. Tästä ei tietenkään tule ay-
liikettä syyttää. Kyllä muillekin verovapaat tienestit kelpaisivat, 
jos siihen vain olisi mahdollisuus. Ja tokihan verokarhu lopulta 
omansa ottaa, esim. asuntotuotannon kautta. Uusien asuntojen 
hinnastahan lähes puolet on erilaisia veroja. 

Niinistön ehdotelma sellaisenaan tuomittakoon populis-
miksi, mutta aiheelliseksi sellaiseksi ja mah-
dollisesti tarkoin harkituksikin. Asia tuskin 
olisi noussut keskusteluun, mikäli probleemiin 
ei olisi tarjoiltua hiukan pöhköä tulokulmaa. 
Kaikkiaan käsissä on vyyhti, jonka ytimessä on 
työvoiman kohtaanto-ongelma, jonka varsin 
oleellinen osaongelma asuntomarkkinoiden 
nykytilanne on. Valtiovallan johdonmukainen 
vuosikymmeniä jatkunut omistusasumista 
suosiva politiikka on kääntynyt osin itseään 
vastaan.


