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Andersson, A, Tähtinen, T. 2016. KATSAUS EUROOPPALAISIIN ASUMISOIKEUS-

JÄRJESTELMIIN. 179.  

 

Tiivistelmä: Asumisoikeus on vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuva asumis-

muoto. Euroopassa ei ole täysin suomalaista asumisoikeutta vastaavia järjestelmiä. Selvi-

tyksessä on kuvattu eri maiden järjestelmiä, joissa on yhtymäkohtia suomalaiseen asu-

misoikeusjärjestelmään. Tällaisia ovat erilaiset asunto-osuuskunnat sekä tietynlainen tu-

ettu vuokra-asuminen. Suomessa asumisoikeus muistuttaa pitkälti vuokra-asumista, 

jossa asumisen vakaus on turvattu. Asukas maksaa asumisoikeusmaksun ja saa vasti-

neeksi ikuisen asumisoikeuden asuntoonsa. Asukas ei omista osuutta asunnosta eikä 

asukkaalla ole oikeutta osallistua omistajayhteisön päätöksentekoon. Pohjoismaisissa jär-

jestelmissä asukas ostaa osuuden asumisoikeusyhdistyksestä, ja saa vastineeksi oikeuden 

käyttää yhdistyksen omistamaa asuntoa. Osuuksien hinnat ovat usein lähellä asuntojen 

markkinahintoja, ja järjestelmät ovat lähellä suomalaista asunto-osakeyhtiömallia. Asu-

kasdemokratia ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat yleensä laajemmat kuin Suo-

messa. 

 

Asiasanat: asumisoikeus, asuminen 

 

 

Andersson, A, Tähtinen, T. 2016. REVIEW ON EUROPEAN RIGHT-OF-OCCU-

PANCY HOUSING SYSTEMS. PTT Working Papers 179 

 

Abstract: Right-of-occupancy is a type of housing between rental and owner occupied 

housing. There is no right-of-occupancy housing system in Europe that exactly corre-

sponds to the Finnish system. This review describes European housing systems that have 

similarities with the Finnish right-of-occupancy housing. These include housing cooper-

atives and certain types of social rental housing. In Finland, right-of-occupancy is largely 

similar to rental housing, but in which the stability of housing is secured. The resident 

pays a right-of-occupancy fee and is in return entitled to occupy the apartment. The res-

ident does not own any share of the apartment and has no right to participate in the de-

cision making in the owner company. In the Nordic systems, the resident buys a share of 

the housing association and in return has a right to occupy a housing unit owned by the 

and the housing systems closely resemble the Finnish housing company model

democratic control and influence are generally more extensive than in Finland. 

 

Key words: right-of-occupancy, housing 
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Esipuhe 

Suomen asumisoikeusjärjestelmän tarkoituksena on tarjota asumismuoto, joka sijoittuu 

vuokra-asumisen ja omistusasumisen väliin. Tässä selvityksessä tarkastellaan eri Euroo-

pan maissa toimivia järjestelmiä, joissa on yhtymäkohtia kotimaiseen asumisoikeusjärjes-

telmään. Tavoitteena on tarjota vertailutietoa Suomen asumisoikeusjärjestelmän kehittä-

miseksi. 

Pellervon taloustutkimuksessa on perehdytty asumisoikeusjärjestelmään eri näkökul-

mista. PTT toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta Asumisoikeusjärjestelmän 

riskienhallinta -tutkimushankkeen vuoden 2015 aikana ja tulokset julkistettiin alkuvuo-

desta 2016. Tutkimuksessa kerättiin laaja kyselyaineisto asukkaiden näkemyksistä. Tutki-

musaineiston analyysia jatkettiin keväällä 2016.  

Selvitys eurooppalaisista asumisoikeusjärjestelmistä on toteutettu ympäristöministeriön 

toimeksiannosta. Selvityksen kokoamisesta ja raportoinnista vastasivat ekonomistit Atro 

Andersson ja Tuuli Tähtinen. PTT:n puolesta lämpimät kiitokset ympäristöministeriölle 

hankkeen mahdollistamisesta ja asiantuntevista kommenteista. 

Helsingissä 20.10.2016 

Signe Jauhiainen 

vt. tutkimusjohtaja 

Pellervon taloustutkimus PTT 
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Yhteenveto 

Tässä selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusjärjestelmiä eri Euroopan maissa, erityisesti 

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Eri maiden asuntomarkkinoilta on poimittu järjestel-

miä, joissa on yhtymäkohtia kotimaiseen asumisoikeusjärjestelmään. Myös muissa Eu-

roopan maissa on vertailukelpoisia asumismuotoja. Tärkeimpiä eri maiden järjestelmiä 

yhdistäviä tekijöitä ovat asukkaan mahdollisesti maksama asumisoikeusmaksu, alkupää-

oma tai osuus asumisoikeusyhtiöstä ja asukkaan oikeus käyttää asuntoa. Pysyvä asumis-

oikeus tekee asumisesta siten huomattavasti tavallista vuokra-asumista vakaampaa. 

Suomessa on toiminut asumisoikeusjärjestelmä 1990-luvun alusta. Järjestelmän tarkoi-

tuksena on tarjota asumismuoto, joka sijoittuu vuokra-asumisen ja omistusasumisen vä-

liin. Suomessa asumisoikeus muistuttaa pitkälti vuokra-asumista, mutta asumisoikeuden 

haltijalla on elinikäinen asumisoikeus asuntoonsa, mikä lisää asumisen turvaa. Suomessa 

asukas maksaa asumisoikeusyhteisölle asumisoikeusmaksun, joka on tyypillisesti 15 % 

asunnon hankintahinnasta. Asukas ei kuitenkaan omista osuutta asunnosta tai asumisoi-

keusyhteisöstä. Asukas maksaa myös kuukausittaista vastiketta, jonka suuruus ei saisi olla 

käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista perittäviä vuokria korkeampi. 

Ruotsissa pysyvää vuokra-asumista edustaa Hyresrätt-järjestelmä. Ruotsissa, Norjassa ja 

Tanskassa asumisoikeus taas on varsin lähellä Suomen asunto-osakeyhtiömallia. Erona 

omistusasumiseen on se, että asukas ostaa yleensä osuuden asumisoikeusyhteisöstä osa-

keomistuksen sijaan, ja saa siten oikeuden käyttää asuntoa. Norjassa ja Ruotsissa asumis-

oikeuteen liittyy velvollisuus käyttää itse asuntoaan eli vuokrausoikeutta on rajoitettu. Li-

säksi esimerkiksi Norjassa yksityishenkilö saa omistaa vain yhden asumisoikeuden, joten 

myös siltä osin järjestelmät eroavat asunto-osakeyhtiömallista. Ruotsissa taas puhdas 

omistusasuminen on pääosin mahdollista vain erillistaloissa. 

Suomessa asumisoikeusmaksu takaa asumisen vakauden ja asunnosta luopuminen on 

helppoa. Asukkaalla ei kuitenkaan ole merkittävää päätösvaltaa omistajayhtiössä. Muissa 

Pohjoismaissa asukasdemokratia ja vaikutusmahdollisuudet ovat asumisoikeusasun-

noissa Suomea laajempia. Asukasvalinnassa ei myöskään pääasiallisesti sovelleta tarve-

harkintaa, eikä asukkailla ole esimerkiksi varallisuusrajoja toisin kuin Suomessa. Toisaalta 

asumisoikeuksien myyntihinnat ovat muissa Pohjoismaissa tyypillisesti selvästi suurem-

pia kuin Suomessa. Erityisesti viime vuosina asumisen hinta on noussut ja ero muihin 

asumismuotoihin saattaa olla hyvinkin pieni.   
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1 Selvityksen tausta 

Suomessa on toiminut asumisoikeusjärjestelmä 1990-luvun alusta. Järjestelmän tarkoi-

tuksena on tarjota asumismuoto, joka sijoittuu vuokra-asumisen ja omistusasumisen vä-

liin. Suomessa asumisoikeus muistuttaa pitkälti vuokra-asumista, mutta asumisoikeuden 

haltijalla on elinikäinen asumisoikeus asuntoonsa, mikä lisää asumisen turvaa. Suomessa 

asukas maksaa asumisoikeusyhteisölle asumisoikeusmaksun, joka on tyypillisesti 15 % 

asunnon hankintahinnasta. Lisäksi maksetaan kuukausittaista vastiketta, jonka suuruus 

ei saisi olla käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista perittäviä vuokria korkeampi 

(Asumisoikeuslaki § 16).  

Pellervon taloustutkimus PTT toteutti ympäristöministeriön toimeksiannosta Asumisoi-

keusjärjestelmän riskienhallinta -tutkimushankkeen vuoden 2015 aikana. Tutkimuksen 

tulokset julkistettiin ministeriön raporttisarjassa alkuvuodesta 2016 (Alho, Härmälä & 

Kalli 2016). Tutkimuksessa kerättiin laaja kyselyaineisto, joka kertoo asukkaiden näke-

myksistä. Keväällä 2016 jatkoselvityksessä syvennettiin tutkimusaineiston analyysia.  

Tässä selvityksessä tarkastellaan asumisoikeusjärjestelmiä eri Euroopan maissa, erityisesti 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Itävallassa. Asumisoikeusjärjestelmää kuvataan osana 

maan asuntomarkkinoiden kokonaisuutta ja suhteessa muihin hallintamuotoihin, jotta 

eri maiden erityispiirteet tulevat esiin ja jotta maita voidaan vertailla. Eri maiden asunto-

markkinoilta on poimittu järjestelmiä, joissa on yhtymäkohtia kotimaiseen asumisoi-

keusjärjestelmään.  Myös muissa eurooppalaisissa maissa saattaa olla vertailukelpoisia 

asumismuotoja. Tärkeimpiä eri maiden järjestelmiä yhdistäviä tekijöitä ovat asukkaan 

mahdollisesti maksama asumisoikeusmaksu, alkupääoma tai osuus asumisoikeusyhtiöstä 

ja asukkaan (ikuinen) oikeus käyttää asuntoa. Pysyvä asumisoikeus tekee asumisesta siten 

huomattavasti tavallista vuokra-asumista vakaampaa. 

Selvityksessä ei tarkastella hintasäännösteltyjä omistusasumisen muotoja kuten koti-

maista Hitas-järjestelmää. Selvityksessä kerätään tietoa muun muassa seuraavista asioista: 

asumisoikeuden määritelmä, haltijan oikeudet ja velvollisuudet, asumiskustannukset sekä 

asumisoikeuden luovutus ja siirto. Lisäksi tarkastellaan asumisoikeusyhteisöjen juridista 

muotoa ja rahoitusta. Selvitys perustuu kirjallisiin lähteisiin, esimerkiksi hallinnollisiin 

dokumentteihin, raportteihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Myös eri maiden lakitekstejä on 

käytetty lähteinä. 

Eri maiden asumisoikeusjärjestelmiä myös vertaillaan Suomen järjestelmään. Täysin vas-

taavanlaista järjestelmää ei Euroopasta löydy, mutta erityisesti muiden pohjoismaiden 

järjestelmistä on löydettävissä yhtymäkohtia. Taulukkoon 1 on koottu pohjoismaisten 

järjestelmien pääpiirteitä. 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan asumisoikeusjärjestelmät muistuttavat toisiaan, ja ovat ylei-

sesti ottaen lähempänä asunto-osakeyhtiömuotoista omistusasumista. Eroja kuitenkin on 
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esimerkiksi vuokrausoikeuden laajuudessa. Suomen asumisoikeusjärjestelmä on taas lä-

hempänä pysyvää vuokra-asumista. Järjestelmien tavoitteena on ollut tarjota kohtuuhin-

taista asumista, joka yhdistää vuokra- ja omistusasumisen ominaisuuksia. Asumisen hinta 

on kuitenkin noussut, ja ero muihin asumismuotoihin verrattuna on pienentynyt. Poh-

joismaissa asuntojen korkeiden hintojen lisäksi myös asuntojen heikko saatavuus on 

muodostunut merkittäväksi ongelmaksi. 

Taulukko 1. Asumisoikeusjärjestelmät Pohjoismaissa 

  SUOMI RUOTSI NORJA TANSKA 

    hyresrätt bostadsrätt     

OSUUS ASUNTO-

KANNASTA 

 1,4 % 18 % 23 % 15 % 7 % 

OMISTAJA ASO-yhtiö Kunnalliset 

vuokrayhtiöt 

Asumisoikeus-

yhdistys 

Asumisoikeusyh-

distys 

Asumisoikeusyh-

distys 

ASUKKAAN 

OMISTUS 

Ei omistusta 
 

Osuus yhdis-

tyksestä 

Osuus yhdistyk-

sestä 

Osuus yhdistyk-

sestä 

KUSTANNUKSET Asumisoikeus-

maksu ja vastike 

Vuokravakuus 

ja vuokra 

Pääoma ja 

osuus kuluista 

Pääoma ja osuus 

kuluista 

Pääoma ja osuus 

kuluista 

ASUMISOIKEU-

DEN HINNAN 

MÄÄRÄYTYMI-

NEN 

15 % asunnon 

hinnasta 

  Myynti vapailla 

markkinoilla 

Myynti vapailla 

markkinoilla 

Hankintahinta 

tai vastaavan 

vuokra-asunnon 

markkinahinta 

ASUKASVALINTA Alle 55-vuoti-

ailla varallisuus-

raja, jonotus 

Jonotusperiaate 
 

Pitkäaikaisin jä-

senyys ja korkein 

tarjous asunnosta 

  

ETEENPÄIN 

VUOKRAAMINEN 

Tilapäisesti pä-

tevästä syystä 

Tilapäisesti pä-

tevästä syystä 

Tilapäisesti hal-

lituksen luvalla; 

alivuokraus sal-

littu 

Sallittu enintään 

kolmeksi vuo-

deksi 

Riippuu yhdis-

tyksen säännöistä 

PERINNÖKSI JÄT-

TÄMINEN 

Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

 
 

2 Asumisoikeusjärjestelmät Pohjoismaissa 

2.1 Ruotsi 

Ruotsissa vuokra-asuminen on pohjoismaisittain verrattain yleistä kattaen lähes 40 % 

asuntokannasta. Kuntien rooli asumisen tukemisessa on ollut suuri. Sen sijaan suoma-

laista asunto-osakeyhtiötä muistuttava omistusasuminen on Ruotsissa harvinaista  ker-
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rostaloasunnon omistaminen on ollut mahdollista vasta vuodesta 2009. Kerrostaloasun-

noista noin 60 % on vuokra-asuntoja ja noin 40 % asumisoikeusasuntoja. Vuonna 2014 

kaikista asunnoista noin 35 % oli vuokra-asuntoja, 23 % asumisoikeusasuntoja ja 42 % 

pientaloja (Hirvonen & Verkasalo 2015.) 

Ruotsin noin 4,6 miljoonasta asunnosta kolmasosa on rakennettu 1950 1960-luvulla ja 

asuntokannasta yli puolet on kerrostaloja. Vuokrasäännöstely on tehnyt rakentamisesta 

huonosti kannattavaa, mikä on vähentänyt vuokra-asuntojen tarjontaa etenkin suurissa 

kaupungeissa, joissa kysyntä jatkuvasti kasvaa. Asuntojen hinnat ovat nousseet huomat-

tavasti verrokkimaita nopeammin. (Noro & Lahtinen 2014.)  

Ruotsissa sekä vuokrasäännöstelyssä eli Hyresrätt- että asumisoikeus- eli Bostadsrätt-jär-

jestelmissä on yhteisiä piirteitä suomalaisen asumisoikeusjärjestelmän kanssa. Julkisen 

sektorin rooli asuntomarkkinoilla on ollut suuri, mutta sitä on pyritty 1990-luvulta läh-

tien pienentämään. 

Asuntopolitiikan erityispiirteenä on ollut universaalisuus eli tarveharkinnan puuttumi-

nen asukasvalinnasta. Toisin sanoen kaikki asukkaat tulotasosta riippumatta ovat olleet 

oikeutettuja hakemaan esimerkiksi kunnallista vuokra-asuntoa. Tuettujen asuntojen asu-

kasvalinnassa on tosin suunniteltu siirtymistä tarveharkintaisempaan järjestelmään. 

(Lahtinen ym. 2014.) Asuntopolitiikassa on merkittäviä haasteita erityisesti suurissa kau-

pungeissa. 

Asuntojen huono saatavuus ja pitkät jonotusajat ovat synnyttäneet pimeät markkinat 

vuokraoikeuksille. Lisäksi vuokra-asuntojen puute kanavoi lisää kysyntää asumisoikeus-

asunnoille. Asumisoikeuksien hinnat ovatkin nousseet lähelle markkinahintoja, mikä on 

samalla lisännyt kotitalouksien velkaantumista. Asuntomarkkinoiden jähmeys myös ra-

joittaa työvoiman liikkuvuutta, millä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia kansantalouteen. 

(Noro & Lahtinen 2014.) 

Ruotsissa segregaatio, eli asumisen alueellinen eriytyminen, on varsin merkittävää myös 

kaupunkien sisällä. Esimerkiksi suuresta siirtolaisväestöstä selvästi suurempi osa asuu 

vuokralla kuin asumisoikeusasunnoissa tai pientaloissa. (Hirvonen & Verkasalo 2015.) 

Lisäksi viime vuosina asumisoikeuksien hinnat erityisesti suurissa kaupungeissa ovat ol-

leet poikkeuksellisen vahvassa kasvussa (Noro & Lahtinen 2014). Esimerkiksi Suur-Tuk-

holmassa asumisoikeuksien nimelliset hinnat ovat nousseet vuosina 2005 2016 yli 2,5-

kertaisiksi (SCB 2016). 

Hyresrätt 

Ruotsin Hyresrätt-järjestelmä on säännösteltyä vuokra-asumista, jossa asukkaalle ei 

koidu vuokran lisäksi muita kuluja. Asukkaat valitaan jonotusperiaatteella, eikä asukas-

valintaan sovelleta tulo- tai varallisuusrajoja. Asukkaalta vaaditaan vain vuokravakuus 

eikä alkupääomaa, joten mahdollinen arvonnousu tulee omistajalle. Vuokra-asumista 
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säätelee laki Jordabalk (1970:994) ja asukkaiden oikeuksia valvoo vuokra-lautakunta (Hy-

resnämnden), joka on julkinen viranomainen. 

Asuntoja omistavat pääosin yleishyödylliset vuokrayhtiöt, jotka ovat tyypillisesti kuntien 

omistuksessa, ja lisäksi markkinoilla on joitakin yksityisiä vuokrayhtiöitä. Yleishyödylli-

set yhtiöt kattavat noin 18 prosenttia asuntokannasta. Kaikkiaan vuokra-asuntojen osuus 

koko asuntokannasta on noin 40 prosenttia (Hirvonen & Verkasalo 2015). Vuokra-asun-

tojen osuus kaikista kerrostaloasunnoista Ruotsissa oli vuonna 2015 noin 59 prosenttia 

(SCB 2016a).  

Vuokrataso määritellään vuokralaisyhdistyksen ja kiinteistön omistajan kesken. Vuokran 

tasoon vaikuttavat käyttöarvon (bruksvärde) lisäksi muun muassa liikenneyhteydet ja ta-

lon sijainti. (Hirvonen & Verkasalo 2015.) Mikäli yhdistyksen ja omistajan välillä on eri-

mielisyyttä vuokran suuruudesta, vuokra asetetaan kohtuulliselle tasolle. Kohtuullisuus 

tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että vuokra ei saa olla merkittävästi suurempi kuin 

muissa vastaavan käyttöarvon vuokra-asunnoissa. (Jordabalk 12:55.) 

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sopimuksessa ole toisin määritelty. Vuok-

ralaisella on aina oikeus irtisanoa sopimus niin, että se päättyy kolmen kuukauden kulut-

tua kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä. Erikseen voidaan sopia lyhemmästä irtisa-

nomisajasta, jolloin se koskee vain vuokralaista, tai pidemmästä ajasta, jolloin se koskee 

vain vuokranantajaa. Vuokranantajalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta, ellei vuokra-

lainen syyllisty johonkin rikkomukseen, kuten vuokranmaksun laiminlyöntiin. Hyres-

rätt-järjestelmässä asumisen turva on siten parempi kuin vapailla vuokramarkkinoilla. 

(Jordabalk 12:2, 5, 42.) 

Vuokranantaja vastaa ylläpidosta ja asunnon kunnossapidosta. Vuokralaisella on oikeus 

tehdä asuntoon muutoksia, kuten esimerkiksi maalata tai tapetoida sisäpintoja, mutta jos 

muutokset pienentävät asunnon arvoa, on vuokranantajalla oikeus kompensaatioon ar-

vonmenetyksestä (Jordabalk 12:24a). 

Asunnon voi vuokrata edelleen tilapäisesti (hyra i andra hand), mutta siihen tarvitaan 

pätevä syy. Tällaisia syitä ovat muun muassa sairastuminen tai pidempiaikainen oleskelu 

toisella paikkakunnalla. (Jordabalk 12:40.) Vuokralaisella on oikeus vuokrata asunto edel-

leen samaan hintaan kuin vuokrasopimuksessa on määritelty. Mikäli asunto vuokrataan 

kalustettuna, on vuokraajalla oikeus pyytää 10 15 prosenttia korkeampaa vuokraa. (Hy-

resnämnden 2016.) 

Asukkaalla ei ole kuitenkaan oikeutta luovuttaa tai siirtää asuntoa toisen käyttöön ilman 

vuokranantajan lupaa. Mikäli asunto oli kahden aikuisen käytössä ja toinen heistä kuolee, 

Hyresrätt jää elossa olevan aikuisen käyttöön. Asunnon vaihto toisen asukkaan kanssa on 

mahdollista hieman samaan tapaan kuin Suomen asumisoikeusjärjestelmässä. Vuokra-

lautakunnan on tällöinkin hyväksyttävä uusi asukas, eikä vaihdosta saa koitua merkittä-

vää haittaa vuokranantajalle. (Jordabalk 12:32, 33, 35.) 
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Hyresrätt-järjestelmä muistuttaa joiltakin osin suomalaista asumisoikeusjärjestelmää, 

mutta erojakin on. Asuntojen omistajat ovat pääosin yleishyödyllisiä toimijoita, asunnot 

jaetaan jonotusperiaatteella ja asukkaalla on ikuinen oikeus asua asunnossaan. Sen sijaan 

alkupääomaa ei tarvita, eikä järjestelmässä sovelleta tarveharkintaa, vaan asunnot ovat 

saatavilla kaikille halukkaille. Lisäksi asumismuoto on merkittävästi yleisempi verrattuna 

asumisoikeusasumiseen Suomessa. 

Bostadsrätt 

Ruotsalaisessa asumisoikeusjärjestelmässä (myös omistusoikeus) asukas ostaa oikeuden 

käyttää asuntoa, mutta ei omista sitä. Toimintaa säätelee Bostadsrättslag (BRL) 1991:614. 

Asukas maksaa sekä alkupääoman (insats) että vastiketta. Asumisoikeusyhdistykset ovat 

osuuskuntamuotoisia (Hirvonen & Verkasalo 2015).  

Asumisoikeusyhdistys (bostadsrättsförening) omistaa asunnot ja sääntelee toimintaa. Yh-

distyksen hallitus muun muassa päättää vastikkeen suuruuden. Vastike kattaa asumisoi-

keusyhdistyksen toiminnan kulut, kiinteistön ylläpidon, lainan korkokulut sekä lainan ly-

hennyksen (Bostadsrättslag 7:14). Lisäksi asunnon osuus kiinteistön pinta-alasta (andels-

tal) vaikuttaa vastikkeen suuruuteen (Hyresnämden 2016). 

Yhdistys koostuu asukasomistajista, ja voidakseen ostaa asumisoikeuden, asumisoikeu-

syhdistyksen hallituksen on hyväksyttävä hakija yhdistykseen. Yhdistys ei kuitenkaan saa 

evätä jäsenyyttä ilman erityistä syytä. Iäkkäille ihmisille suunnattuja senioritaloja on 

melko paljon, jolloin hakijan ikä voi olla syy hylätä hakemus. Vuokralautakunta toimii 

välittäjänä asukkaan ja yhdistyksen välisissä kiistatilanteissa, ja esimerkiksi hakija joka 

kokee tulleensa hylätyksi ilman hyvää syytä voi kääntyä vuokralautakunnan puoleen. 

(Bostadsrättslag 2:3, 10.) 

Ruotsissa asukas voi myös jättää asumisoikeuden perinnöksi. Tällöinkin asumisoikeusyh-

distyksen tulee hyväksyä hallinnansaaja yhdistyksen jäseneksi (Bostadsrättslag 6:2). Asu-

misoikeus takaa käytännössä ikuisen asumisoikeuden (Bostadsrättslag 1:4), mutta sen voi 

kuitenkin menettää, jos esimerkiksi hoitaa asuntoa erityisen huonosti tai jättää yhteisiä 

kuluja maksamatta (Bostadsrättslag 7:18). 

Yhdistyksessä asukkaat ovat mukana päätöksenteossa, asukkaat muun muassa valitsevat 

yhdistyksen hallituksen sekä tilintarkastajat. Ruotsin asumisoikeus onkin huomattavan 

lähellä Suomen asunto-osakeyhtiötä. Asukkaat voivat yhtiökokouksessa mm. päättää hal-

lituksen vastuuvapaudesta, yhtiön tuloslaskelmasta ja taseesta, yhtiöjärjestyksen muutok-

sesta, sekä muista yhtiön merkittävistä muutoksista. Yhtiökokouksissa jokaisella asuk-

kaalla on yleensä yksi ääni, jollei säännöissä ole toisin päätetty. (Bostadsrättslag 9:14.) 

Asumisoikeusjärjestelmässä asukas on vastuussa asunnon kunnossapidosta. Yhdistys vas-

taa muusta kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta johon kuuluu muun muassa julkisi-

vut, viemärit ja porraskäytävät. (Bostadsrättslag 7:12.) Asukkaiden on mahdollista tehdä 
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pääomasijoituksia yhdistykseen alentaakseen asumiskustannuksia. Yhdistyksen lainat ei-

vät nimittäin ole verovähennyskelpoisia, mutta asukkaiden lainat ovat. Osa vastikkeista 

on myös mahdollista säästää rahastoon, josta maksetaan kiinteistön kunnossapitoa ja kor-

jauksia. (OmBoende 2016.) 

Asuntoa ei saa vuokrata ilman hallituksen hyväksyntää, ja yleensä vuokraaminen sallitaan 

vain tilapäisesti tietystä syystä. Vuokraaminen on kuitenkin hieman vapaampaa kuin 

vuokrasäännellyissä asunnoissa ja alivuokraus on sallittua ilman erillistä lupaa. (Bostads-

rättslag § 4.) Pyydettävän vuokran tulee vastata asunnon kuukausittaisia kuluja (Bengs 

2015). 

Vuonna 2015 asumisoikeuden keskihinta oli noin 2 miljoonaa kruunua (mediaanihinta 

1,69 miljoonaa kruunua). Eri kokoisten asumisoikeusasuntojen keskihinnat on esitetty 

taulukossa 2. Hinnat kuitenkin vaihtelevat huomattavan paljon alueittain. Hinnat ovat 

myös nousseet reippaasti 2000-luvulla, ja myytyjen asumisoikeuksien määrä on kasvanut. 

(SCB 2016b.) Osittain kehitystä selittää se, että vuokrasäännöstelyn takia vuokra-asunnon 

saaminen on erittäin vaikeaa. Vuokra-asuntojen puute on lisännyt asumisoikeusasunto-

jen kysyntää, mikä puolestaan on nostanut niiden hintoja. (Noro & Lahtinen 2014.) 

Taulukko 2. Asumisoikeusasuntojen keskimääräiset hinnat 2014, kr. Lähde: SCB (2014) 

1 huone ja keittiö 1 205 597 

2 huonetta ja keittiö 1 971 135 

3 huonetta ja keittiö 2 620 931 

4 huonetta ja keittiö 3 289 458 

5 huonetta ja keittiö 3 476 979 

6+ huonetta ja keittiö 4 598 789 

 

Asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannasta on hieman yli 20 %. Asumisoikeusasunto-

jen määrä on ollut pitkään kasvussa, kun vastaavasti vuokra-asuntojen määrä on vähen-

tynyt. Tukholman läänissä asuminen on painottanut selvästi muuta maata enemmän asu-

misoikeusasumiseen. (Hirvonen & Verkasalo 2015.) Osaltaan asuntokannan muutosta 

selittää mahdollisuus muuttaa vuokrataloja asumisoikeustaloiksi.  

Kiinteistö voidaan myydä vuokralaisten muodostamalle yhdistykselle, jos kahden kol-

masosan enemmistö kannattaa suunnitelmaa. Muutokseen tarvitaan myös hyväksyntä 

kunnanvaltuustolta sekä lääninhallitukselta, jos kiinteistö on kunnallisen vuokrayhtiön 

omistama. Hallintamuodon muutosta vastustavat asukkaat voivat edelleen jäädä taloon 

vuokralaisiksi. (Hirvonen & Verkasalo 2015.) 

Vuosina 1990 2001 noin 13 % Tukholman asuntokannasta muutettiin vuokra-asun-

noista asumisoikeusasunnoiksi (Magnusson Turner 2008). 2000-luvulla valtaosa tällai-

sista hallintamuodon muutoksista tehtiin nimenomaan Tukholman läänissä. Asumisoi-

keusasuntojen osuus uustuotannosta on myös kasvanut 2000-luvulla. Vuosina 1998-2013 

asumisoikeusasuntojen osuus oli noin 31 % kaikista uusista asunnoista. Tukholman lää-

nissä vastaava luku oli 48 %. (Hirvonen & Verkasalo 2015.) 
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Ruotsin järjestelmä eroaa merkittävästi kotimaisesta asumisoikeusjärjestelmästä, sillä 

asuntoja ei jaeta jonotusperiaatteella. Myyntihinnat ovatkin selvästi korkeampia kuin 

Suomessa, eikä niitä ole säännöstelty, vaan asumisoikeudet myydään vapailla markki-

noilla. Myös vuokrausoikeutta on rajoitettu. Toisaalta asukkailla on enemmän vapauksia 

tehdä asuntoonsa korjauksia, ja ne kapitalisoituvat asumisoikeuden arvoon. Ruotsin asu-

misoikeusjärjestelmä onkin lähempänä kotimaista asunto-osakeyhtiömallia kuin asumis-

oikeusjärjestelmää. 

2.2 Norja 

Norjassa asuntopolitiikka on keskittynyt omistusasumisen tukemiseen, ja omistusasumi-

nen onkin yleisin asumismuoto (Stamsø 2009). Norjan noin 2,4 miljoonan asunnon asun-

tokannasta kerrostaloja on reilu kolmannes. Erillistalojen osuus on noin 60 prosenttia, ja 

suurin osa omistusasunnoista on yksittäisomisteisia pientaloja. Myös kerrostaloasuntojen 

omistaminen on Norjassa mahdollista. Suoraan omistettujen asuntojen osuus on noin 63 

% asuntokannasta. (Noro & Lahtinen 2014.) Vuonna 2012 Norjassa oli lisäksi yhteensä 

8250 osuuskuntaa, joissa oli yhteensä 350 000 asuntoa. Tämä on noin 15 prosenttia Nor-

jan asuntokannasta, mutta osuus vaihtelee alueittain. Suurissa kaupungeissa osuus on sel-

västi suurempi. (SNL 2016.) 

Asuntomarkkinat toimivat pääosin markkinaehtoisesti, ja julkisen vallan rooli asumisen 

järjestämisessä ja tukemisessa on melko pieni. Asumisen tuet kohdistuvat melko pienelle 

joukolle ihmisiä. (Stamsø 2009.) Esimerkiksi kunnallinen vuokrasektori kattaa vain noin 

4 prosenttia asuntokannasta. Asuntojen hintakehitys on ollut 2000-luvulla nopeaa, sillä 

asuntomarkkinat ovat seuranneet öljyn hintakehitystä. (Noro & Lahtinen 2014.) 

Osuuskuntamuotoisten asumisoikeusyhdistyksien tehtävänä on tarjota jäsenilleen, eli 

asukkaille, oikeus asua määrätyssä asunnossa yhdistyksen omistamassa asuinrakennuk-

sessa. Järjestelmän erottaa osakehuoneistossa asumisesta se, että osakas ei omista asunto-

aan, vaan on osakkaana yhdistyksessä, joka omistaa asunnot. Asumisoikeusyhdistysten 

toimintaa sääntelee Lov om burettslag (Burettslagslova), joka säädettiin vuonna 2003 kor-

vaamaan edellinen asumisoikeuslaki, joka oli ollut voimassa vuodesta 1960. 

Norjan asumisoikeusjärjestelmä on lähempänä Ruotsin Bostadsrätt-järjestelmää kuin 

Suomen asumisoikeusjärjestelmää. Asumisoikeusjärjestelmässä asukkaalla on lisäksi vel-

vollisuus käyttää itse asuntoa, johon hänellä on käyttöoikeus (brukereieprinsippet). Asu-

kasvallinnassa ei sovelleta tarveharkintaa, mutta yhdistyksen hallituksen tulee kuitenkin 

hyväksyä uudet jäsenet. Asumisoikeusyhdistyksen hallitus valitaan vuosikokouksessa, 

jossa kaikilla jäsenillä on yksi ääni. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä 

(Robertsen & Theisen 2011). 

Asumisvelvollisuus erottaa asumisoikeuden osakehuoneistossa asumisesta. Mikäli asukas 

ei enää aio asua asunnossa, tulee hänen tyypillisesti myydä jäsenyytensä. Asuntoa voi kui-

tenkin väliaikaisesti vuokrata edelleen enintään kolmeksi vuodeksi yhdistyksen luvalla. 
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Monissa yhteisöissä osuuskunnan muilla jäsenillä on lunastusoikeus myytävään jäsenyy-

teen. (Burettslagslova 5:5, 4:11).  

Asukkaan tulee maksaa asumisoikeudestaan yhdistykselle pääoma (innskudd) sekä osuus 

yhteisistä kuluista (felleskonstnader). Mikäli asukas ei kykene maksamaan kuukausittaista 

vastiketta, hän joutuu myymään osuutensa ja muuttamaan pois (Robertsen & Theisen 

2011).  Jäsenet eivät ole suoraan vastuussa yhteisön veloista, mutta he lyhentävät yhteisön 

velkaa osana yhteisiä kuluja. Mikäli yhteisö ajautuu konkurssiin, on jäsenillä oikeus luo-

pua omistuksestaan kuuden kuukauden irtisanomisajalla. (SNL 2016.)  

Norjassa asuntopolitiikalla on pitkälti tähdätty omistusasumisen tukemiseen, ja asumis-

oikeus on muodostunut vaihtoehdoksi vuokralla asumisen ja omistusasumisen välillä. 

Toisen maailmansodan jälkeen merkittävä osa sosiaalisista vuokra-asunnoista muutettiin 

osuuskuntamuotoisiksi asumisoikeusasunnoiksi (Stamsø 2009). Koko maan väestöstä 

noin 15 prosenttia asuu asunto-osuuskunnassa, ja Oslossa osuus on yli 30 prosenttia. 

Osuuskunta-asuminen on yleisintä yksinasuvien keskuudessa. (Statistics Norway 2012.) 

Uuden asumisoikeuslain voimaantulon jälkeen asumisoikeustuotanto on kiihtynyt ja 

myös olemassa olevia asuinrakennuksia on muutettu asumisoikeuskäyttöön (SNL 2016). 

Omistus- ja asumisoikeusasumista tuetaan verohelpotuksin, mikä tekee niistä kannatta-

vampia asumismuotoja vuokra-asumiseen verrattuna. Lisäksi tuottajia tuetaan määrära-

hoilla ja valtion myöntämillä edullisilla lainoilla. (Søholt & Wessel 2010.) Valtio on myös 

tukenut asumisoikeusyhteisöjä myymällä rakennusmaata markkinahintaa matalammalla 

hinnalla (Stamsø 2009). Asukkaat voivat saada asumistukea kaikissa asumismuodoissa 

(Søholt & Wessel 2010). 

Asumisoikeusasuntojen hinnat olivat säänneltyjä 1980-luvun alkuun asti, ja asunnot al-

lokoitiin jonotuslistojen kautta. Hintojen sääntely vaikutti myös omistusasuntojen hin-

toihin. Hintasääntelystä ja asuntojen allokaatioon liittyvistä rajoituksista luovuttiin 80-

luvun aikana. (Stamsø 2009.) Hintasääntelyn purkaminen aloitettiin nostamalla hintakat-

toja sekä siirtämällä kuntia vaiheittain pois hintasääntelyn piiristä. Lisäksi sallittiin itse-

näisten osuuskuntien omistamien asumisoikeusasuntojen muuttaminen markkinahintai-

siksi omistusasunnoiksi. (Sørvoll 2013.) 

Hintasääntelyn purkamisen jälkeen sekä asumisoikeusasuntojen että omistusasuntojen 

hinnat nousivat voimakkaasti. Nykyään asunnon voi myydä vapaasti markkinoilla, jolloin 

asunnon myyjä hyötyy arvonnoususta. Norjalainen asumisoikeusjärjestelmä onkin nyky-

ään varsin lähellä omistusasumista. (Stamsø 2009.) Asunnon hinta riippuu nykyään 

enemmän sijainnista, talotyypistä ja muista ominaisuuksista kuin hallintamuodosta 

(Søholt & Wessel 2010). Asumisoikeusasunnot ovat kuitenkin tyypillisesti halvempia 

kuin vastaavat omistusasunnot (Robertsen & Theisen 2011). 

Asumisoikeuden myyntiin liittyy kuitenkin edelleen säännöksiä, jotka erottavat sen omis-

tusasumisesta. Ensinnäkin asumisoikeuden myynnissä sovelletaan tarjouskaupan lisäksi 

senioriteettia. Tarjouskilpailun voittaa se tarjoaja, jolla on korkein tarjous sekä korkein 
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senioriteetti, eli pitkäaikaisin jäsenyys osuuskunnassa. Yhteisön asukkailla on lisäksi etu-

osto-oikeus yhteisön vapautuviin asuntoihin. (Søholt & Wessel 2010.) Yksityishenkilöt 

voivat kuitenkin omistaa ainoastaan yhden osakkeen yhdessä asumisoikeusyhtiössä. Oi-

keushenkilöt, kuten kunnalliset asuntoyhtiöt, voivat sen sijaan omistaa enintään 10 pro-

senttia yhden yhtiön osakkeista. (Burettslagslova 4:1, 2.) Tätä oikeutta on sovellettu pää-

asiassa suurimmissa kaupungeissa (Stamsø 2009). 

Norjan järjestelmä eroaa kotimaisesta siinä, että asukas ostaa osuuden asuntoja tarjoa-

vasta yhtiöstä ja saa sitä vastaan oikeuden käyttää asuntoa. Suomalaisessa järjestelmässä 

asukas saa oikeuden käyttää asuntoa asumisoikeusmaksua vastaan. Norjassa potentiaali-

nen asukas on myös hyväksyttävä asumisyhdistyksen jäseneksi. Lisäksi asumisoikeus-

asuntojen hinnat määräytyvät markkinoilla, ja asumisoikeuden myyjä saa hyödyn mah-

dollisesta arvonnoususta. 

2.3 Tanska 

Tanskassa asuntokannasta yksityisiä vuokra-asuntoja ja tuettuja vuokra-asuntoja on mo-

lempia noin viidennes. Suoraan omistettujen asuntojen osuus on noin 50 prosenttia, 

joista suurin osa on pientaloja, mutta myös kerrostaloasunnot voivat olla suoraan omis-

tettuja (Kristensen 2007). Viimeinen kymmenys asuntokannasta on asunto-osakkeita tai 

muita omistusasuntoja. Tanskan asuntokanta on noin 2,6 miljoonaa asuntoa, joista noin 

60 prosenttia on kerrostaloja. Asuntokanta on muihin Pohjoismaihin verrattuna melko 

vanhaa ja heikompikuntoista. (Noro & Lahtinen 2014.) 

Tanskan asuntomarkkinoiden erityispiirteenä on laaja ja pitkälle kehittynyt asukasdemo-

kratia. Asuntopolitiikan merkittävimpiä haasteita ovat asuntojen hintojen nousu sekä so-

siaalinen ja etninen eriytyminen. Hintojen nousu on ollut erittäin voimakasta etenkin 

Kööpenhaminan alueella, kun samaan aikaan hinnat ovat joillakin haja-asutusalueilla 

jopa laskeneet. Asumisoikeusjärjestelmän ongelmana pidetään etenkin asumisoikeus-

asuntojen huonoa saatavuutta. Lisäksi asumisoikeusasuntojen hintojen nousu lähes sa-

malle tasolle omistusasuntojen kanssa on tehnyt järjestelmän tukemisesta ja koko olemas-

saolosta kyseenalaista. (Kristensen 2007.) 

Tanskan asumisoikeusjärjestelmä muistuttaa monilta ominaisuuksiltaan Ruotsin ja Nor-

jan järjestelmiä. Asukas ostaa osuuden yhteisöstä (andelsbolig) ja saa vastineeksi oikeuden 

käyttää asuntoa, jonka omistaa asukasomistajien muodostama ja hallinnoima asunto-

osuuskunta (Sørvoll 2013). Asukkaalla on myös oikeus jättää asumisoikeus perinnöksi 

(Andelsportal 2010). Asumisoikeuksien hinnat ovat kuitenkin säännösteltyjä, toisin kuin 

Ruotsissa ja Norjassa. Asumisoikeudesta ei tarvitse maksaa varallisuusveroa. 

Tanskalaisessa asumisoikeusjärjestelmässä voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat ja yh-

tiöt hankkivat ja omistavat asuntoja. Asunto-osuuskunnat voivat saada valtion tukea toi-

mintaan. Järjestelmän tavoitteena on parantaa asuntojen saatavuutta yhdistämällä omi-

naisuuksia omistus- ja vuokra-asumisesta. Asukkaat omistavat osuuden yhteisöstä ja saa-

vat vastineeksi oikeuden käyttää asuntoa. Asukkaiden tulee olla yhteisön jäseniä. Kaikilla 
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asukasjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen päätöksentekoon. Toimintaa säätelee 

yleiskokous, jonka toteutuminen vaatii mm. tietyn määrän jäseniä paikalle ollakseen lain-

voimainen. Päivittäistä toimintaa pyörittää hallitus, joka valitaan yleiskokouksessa. (Ro-

mans & Gallart 2014.) 

Asumisoikeuden hinta nousee yli ajan, mutta sen taso on säädelty ja on tyypillisesti mark-

kinahintaa selvästi alempi (Juul-Sandberg 2014). Yhteisöillä on ollut huomattavan suuri 

vapaus päättää tavasta, jolla asumisoikeuden hinta määräytyy (Sørvoll 2013). Hinta on 

voinut määräytyä esimerkiksi sen mukaan, mikä kiinteistön hinta oli sen valmistumisvai-

heessa tai sen mukaan, mikä vastaavan vuokrakiinteistön markkina-arvo olisi. Monien 

yhteisön yhtiösäännöt määräsivät hinnat vielä lain määrittelemää hintakattoa pienem-

miksi. (Sørvoll 2013.) 

Asukkaan on lisäksi maksettava vuokraa (boligafgift), jolla katetaan kiinteistön kunnos-

sapidon ja yhdistyksen lainanhoitokulut. Vuokra riippuu myös asunnon koosta, iästä ja 

sijainnista. Vuosittaiset kulut ovat keskimäärin 40 000 60 000 DKK vuodessa. Kustan-

nukset voivat kuitenkin olla huomattavasti suuremmat riippuen siitä, milloin asumisoi-

keus on ostettu, ja paikoin vuokrat voivat olla markkinavuokria korkeampia (Kristensen 

2007, Noro & Lahtinen 2014). Asumisoikeuksien hintojen nousu on voinut nostaa uusien 

asukkaiden vuokria merkittävästi (Kristensen 2007). 

Hintasäännöstely on saanut osakseen myös vastustusta. 2000-luvun taitteessa useita yh-

teisöjä lakkautettiin ja kiinteistöjä myytiin sijoittajille, mikä mahdollisti suuremman hyö-

dyn asunnon arvonnoususta. Yhdistysten lakkauttamista on sittemmin rajoitettu. (Sør-

voll 2013.) Ennen 2000-luvun hintojen nousua asumisoikeuden hinta oli keskimäärin 100 

000 300 000 DKK, ja hinta muodostui pääasiassa alkuperäisestä hankintahinnasta sekä 

tehdyistä parannuksista (Kristensen 2007). 2000-luvulla monet yhteisöt ovat alkaneet 

hinnoitella asumisoikeuksia vastaavan vuokrakiinteistön markkina-arvon mukaan, mikä 

on johtanut asumisoikeusasuntojen hintojen huomattavaan nousuun. (Sørvoll 2013.) 

Asumisoikeuksien hintojen nousu on vähentänyt järjestelmän houkuttelevuutta muihin 

asumismuotoihin verrattuna. Tyypillisesti asumisoikeusyhteisöissä, joissa asukkaat aiko-

vat asua pitkään samassa asunnossa ja kannattavat alkuperäistä ajatusta voittoa tavoitte-

lemattomasta asumismuodosta, asukkaat kannattavat hinnoittelua alkuperäisen han-

kinta-arvon mukaan. Näin määritellyt hinnat ovat tavallisesti huomattavasti markkina-

hintoja alempia. Yhteisöissä, joissa enemmistö asukkaista aikoo muuttaa suurempaan tai 

kalliimpaan asuntoon tai ostaa asunnon, asukkaat taas kannattavat nykyisen markkina-

arvon mukaista hinnoittelua. (Kristensen 2007.) 

Asumisoikeusasuntojen määrä alkoi kasvaa 1980-luvulla, kun kiinteistön vuokra-asuk-

kaiden enemmistön muodostamat asukasyhteisöt saivat oikeuden ostaa myyntiin tulevan 

vuokrakiinteistön (Sørvoll 2013). Vuonna 1975 solmitun sopimuksen mukaan yksityisellä 

sektorilla asukkailla on etuosto-oikeus myytävään kiinteistöön. Muutoksen jälkeen mer-

kittävä osa vuokra-asunnoista muutettiin asumisoikeusasunnoiksi, etenkin Kööpenhami-
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nan alueella. Valtio myös tuki uusien asumisoikeuskiinteistöjen rakentamista myöntä-

mällä tukia yhteisön lainanlyhennyksiin ja korkomenoihin. Tukia on 2000-luvulla pois-

tettu käytöstä vaiheittain. (Kristensen 2007.) 

Vuonna 2010 asumisoikeusasuntoja oli 202 000, joiden omistajana oli 10 000 asumisoi-

keusyhdistystä. Yhteensä asumisoikeusasunnot muodostivat vuonna 2010 n. 7,4 prosent-

tia kaikista asunnoista Tanskassa. (Juul-Sandberg 2014.) Vuonna 2015 asumisoikeus-

asukkaita oli yli 363 000 (Statistics Denmark 2015).  

Suurin osa asumisoikeusasunnoista on kerrostaloasuntoja, ja jopa 70 prosenttia asun-

noista sijaitsee Kööpenhaminan suuralueella. Asumisoikeusasunnot ovat keskimäärin 

vanhempia kuin asunnot muissa hallintamuodoissa  suurin osa on rakennettu ennen 

vuotta 1940. Suurin osa asumisoikeusasunnoista oli alun perin yksityisen sektorin 

vuokra-asuntoja. (Kristensen 2007.) 

Suomen ja Tanskan asumisoikeusjärjestelmissä on joitakin yhtymäkohtia kuten ikuinen 

asumisoikeus. Lisäksi asuntoja omistavat yhteisöt saavat toimintaansa valtion tukea ja 

myyntihinnat ovat säännösteltyjä, joskin ne ovat nykyisin korkeampia kuin Suomessa. 

Asukkailla on kuitenkin enemmän päätäntävaltaa yhteisössään ja asuntokanta on selvästi 

vanhempaa. Asuntojen allokointiin ei myöskään ole tarkkoja sääntöjä, kuten Suomessa, 

vaan asumisoikeusyhteisöt voivat myydä osuuksia esimerkiksi jonotuslistojen, kiinteis-

tönvälityssivujen tai lehti-ilmoitusten kautta. 

2.4 Islanti 

Islannissa omistusasuminen on ylivoimaisesti yleisin asumismuoto, kattaen noin 80 pro-

senttia asuntokannasta. Omistusasumista on tuettu vahvasti, minkä vuoksi yksityisten 

vuokramarkkinoiden toiminta on ollut hankalaa. Finanssikriisi iski Islantiin voimak-

kaasti, minkä seurauksena uudisrakentaminen romahti ja asuntojen hinnat laskivat. 

(Noro & Lahtinen 2014.) 

Islannissakin toimii osuuskuntamuotoinen asumisoikeusjärjestelmä (húsnæðissamvin-

nufélag), joka muistuttaa paljon Ruotsin asumisoikeutta. Osuuskunta-asuminen muodos-

taa hyvin pienen osan Islannin asuntokannasta. Osuuskunnat rakentavat ja myyvät asu-

misoikeusasuntoja, ja vain niiden jäsenet voivat ostaa asumisoikeuden. (Lujanen 2004.) 

Jäsenet myös saavat omistusasujan tavoin verohelpotuksia (Buseti 2016). Asumisoikeutta 

ei voi myydä, vaan asukkaan muuttaessa pois asunto palautuu yhtiölle (Lujanen 2004). 

Osuuskunnilla voi olla yleisellä asuntolainalla rahoitettuja asumisoikeusasuntoja, joita jä-

senet voivat hakea ilman rajoituksia, sekä ns. pienituloisten asuntolainalla rahoitettuja 

asumisoikeusasuntoja, joihin on tuloraja. Asukkaan maksama osuus on yleensä 10 30% 

asunnon hinnasta, joka jälkeen maksetaan kuukausittaista maksua. Vastike sisältää suu-

rimman osan asumiskustannuksista. Osuuskunta voi lisäksi kerätä jäsenmaksuja. (Buseti 

2016.) 
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Ostaja tarjoaa asunnosta valitsemansa summan ilmoitetun hintahaarukan sisällä, jonka 

myyjä voi hylätä, hyväksyä tai tehdä vastatarjouksen. Jos on useita kiinnostuneita, tar-

jouskilpailun voittaa se, jolla on pienin jäsennumero (pitkäaikaisin jäsen) ja suurin tar-

jous. Osuuskunnilla voi olla myös normaaleja vuokra-asuntoja, joita hakeakseen henkilön 

ei tarvitse olla osuuskunnan jäsen. (Buseti 2016.) 

Asukkaalla on velvollisuus pitää asunto hyvässä kunnossa. Asumisoikeusasuminen muis-

tuttaa omistusasumista siinä mielessä, että yhteisö ei voi yksipuolisesti irtisanoa jäsenen 

oikeutta asua asunnossa. Asumisoikeus voidaan irtisanoa yksipuolisesti vain, jos asukas 

rikkoo talon tai yhteisön sääntöjä. Asukkaalla on oikeus luopua asumisoikeudestaan kuu-

den kuukauden irtisanomisajalla. (Lujanen 2004.) 

 

3 Asumisoikeusjärjestelmät Itävallassa ja 
Saksassa 

3.1 Itävalta 

Pohjoismaihin verrattuna Itävallassa ei ole merkittäviä ongelmia asuntojen saatavuuden, 

asuntojen hintatason tai segregaation suhteen. Vaikka tuetulla asumisella on Itävallassa 

merkittävä rooli, sen aiheuttamat julkisen sektorin kustannukset ovat OECD:n keskiarvoa 

matalammat. Noin 53 prosenttia kotitalouksista asuu omistusasunnossa, ja noin 40 pro-

senttia vuokra-asunnossa. Etenkin kantakaupunkialueilla ja nuorten keskuudessa 

vuokra-asuminen on omistusasumista suositumpaa. 

Vuokra-asuntokannasta noin puolet on tuettuja vuokra-asuntoja. Useimmissa vuokra-

asunnoissa asukkaalla on oikeus lunastaa asunto itselleen, mutta oikeutta ei ole käytetty 

kovinkaan paljon. (Amann & Mundt 2005.) Kokonaisuudessaan tuettu asuntotuotanto 

on n. 20% rakennuskannasta (The State of Housing in the EU 2015). Toisaalta lähes 80% 

uudisrakentamisesta saa julkista tukea joko suorasti tai epäsuorasti (Scanlon yms. 2014).  

Itävallassa vuokra- ja omistusasumisen välimuotona toimivat yleishyödylliset asunto-yh-

tiöt (Limited Profit Housing Association, LPHA). Yhtiöt voivat olla asunto-osuuskuntien, 

yksityisten- tai julkisten osakeyhtiöiden omistamia, mutta rakennusyhtiöt eivät voi olla 

niiden omistajia. (Amann & Mundt 2005.) Yhteisöt tarjoavat sekä kohtuuhintaisia omis-

tusasuntoja että vuokra-asuntoja, joissa asukkaalla voi olla lunastusoikeus asuntoon. 

LPHA-yhtiöitä oli vuonna 2010 94 kappaletta ja asuntoja niissä oli 427 000, joka muodosti 

silloin noin kymmenen prosenttia koko asuntokannasta (Moreau & Pittini 2012). Yhtei-

söt saavat julkista tukea asuntorakentamiseen, ja niiden täytyy noudattaa viranomaisten 

asettamia hinta- ja vuokrakattoja (Deutsch & Lawson 2012). Yhtiöt voivat tuottaa voittoa, 

mutta niiden on käytettävä se lähes kokonaan rakennusmaan ostamiseen, uusien kiinteis-

töjen rakentamiseen tai kiinteistöjen kunnostamiseen (Housing Europe 2012). 
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Yleishyödyllisten yhtiöiden vuokrat määräytyvät rakennus- ja ylläpitokustannusten mu-

kaan. Pieni voitto tulevien projektien kustantamiseksi sallitaan. (Deutsch & Lawson 

2012.) Itävallassa rakennuskustannukset ovat nousseet hitaasti, minkä ansiosta myös 

vuokratason nousu on ollut maltillista (Amann & Mundt 2005). Vuokrien nousu on myös 

sidottu kuluttajahintaindeksiin. Lisäksi omistusasuntojen myyntihinnat ovat säänneltyjä 

(Moreau ja Pittini 2012).  

Kun yhtiö on maksanut rakennusta varten ottamansa lainat, vuokria voidaan laskea. 

Vuokrat asetetaan yleensä vuodeksi kerrallaan, ja vuoden lopussa asukkailta voidaan ke-

rätä lisämaksuja odotettua korkeampien käyttö- ja hoitokustannusten kattamiseksi, tai 

asukkaille voidaan palauttaa rahaa, jos kustannukset ovat olleet odotettua alhaisemmat. 

(Deutsch & Lawson 2012.)  

Osavaltioilla on melko paljon autonomiaa asuntopolitiikan suhteen, ja ne muun muassa 

päättävät millä ehdoilla asuntoyhtiöitä tuetaan. Tuettujen asuntojen asukasvalinnassa on 

käytössä tulorajat joissakin osavaltioissa. Tulorajat ovat kuitenkin varsin korkeat, ja kes-

kimäärin vain noin 10 20 prosenttia väestöstä ei täytä vaatimuksia. Osavaltiot päättävät 

myös vuokrakatoista. (Amann & Mundt 2005.) Osalla asunnon-tarjoajista (Limited profit 

providers) on käytössä myös muita sosiaalisia kriteerejä (Social Housing in Europe 2010). 

Asukkailla, jotka ovat osallistuneet rakennuskustannuksiin (>50e/m2) on oikeus lunastaa 

asunto omakseen 10 vuoden jälkeen. LPHA:ssa asukkailla on ylipäänsä varsin vahva oi-

keudellinen asema. (Amann & Mundt 2005.) 

Itävallassa asuntomarkkinoiden segregaatio on huomattavasti vähäisempää kuin useim-

missa EU-maissa. Syynä tähän pidetään ensinnäkin sitä, että tuettu asuntotuotanto on 

laadukasta, jolloin se on houkutteleva myös keskituloisille kotitalouksille. Toiseksi, monet 

pienituloiset kotitaloudet asuvat yksityisissä vuokra-asunnoissa vanhojen ikuisen asumis-

ajan takaavien vuokrasopimusten turvin. Pienituloiset voivat lisäksi saada asumistukea. 

Myös asuntopolitiikka sekä yksityisen ja tuetun asuntotarjonnan välinen kilpailu ovat vai-

kuttaneet siten, että hinnat ovat nousseet huomattavasti hitaammin kuin monissa muissa 

Euroopan maissa. Syynä tähän pidetään asuntomarkkinoiden yhtenäisyyttä, yksityisten ja 

tuettujen vuokramarkkinoiden kilpailua samoista asukasryhmistä ja tuettujen asuntojen 

suurta määrää. Lisäksi tuettujen asuntojen vuokrataso on tarpeeksi korkea, jotta yksityis-

tenkin toimijoiden on mahdollista jäädä voitolle. (Amann & Mundt 2005.) 

 

3.2 Saksa 

Keskeinen tekijä Saksan asuntomarkkinoilla on vuokra-asumisen suosio verrattuna esi-

merkiksi Suomeen. Yli 50 prosenttia asuntokannasta on vapaarahoitteisia vuokra-asun-

toja, kun taas omistusasuntoja on n. 45 prosenttia asuntokannasta. Vuokra-asumisen suo-

sio perustuu muun muassa historiallisiin syihin sekä vuokra-asumisen kehittymiseen 
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omistusasumisen rinnalla. (Housing Europe 2015.) Myös paikallisella lainsäädännöllä on 

vaikutusta. 

Saksassa on kolme Suomen asumisoikeuteen verrattavissa olevaa järjestelmää, asumisoi-

keus (Wohnungsrecht tai Wohnrecht), käyttöoikeus (Nießbrauch) sekä pysyvä asumisoi-

keus (Dauerwohnrecht). Järjestelmiä säätelevät lait Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sekä 

Wohnungseigentumsgesetz (WEG). (Cornelius & Rzeznik 2014.) Wohnungsrecht ja käyt-

töoikeus -järjestelmissä asukkaalla on elinikäinen oikeus itse käyttää asuntoa, mutta ei 

myydä tai luovuttaa sitä eteenpäin. Wohnungsrecht- sekä käyttöoikeusjärjestelmien olen-

naisin ero on, että käyttöoikeuden haltijalla on oikeus vuokrata asunto eteenpäin.  

Molemmat järjestelmät muistuttavat suomalaista asumisoikeusjärjestelmää, sillä merkit-

tävin tavallisesta vuokra-asumisesta erottava tekijä on asumisturva. Dauerwohnrecht 

eroaa muista järjestelmistä siten, että asumisoikeus on siirrettävä, eli asukkaalla on oikeus 

myydä, lahjoittaa tai jättää asumisoikeus perinnöksi. Asunto on myös mahdollista vuok-

rata eteenpäin. (Cornelius & Rzeznik 2014.) 

Lisäksi Saksassa on mahdollista saada käyttöoikeus asuntoon asunto-osuuskunnan (Woh-

nungsbaugenossenschaft) jäsenyyden kautta. Asunto-osuuskuntien sääntelyyn ei ole eri-

tyistä lakia, vaan osuuskuntiin sovelletaan pääosin vuokrasektorin säännöksiä. (Cornelius 

& Rzeznik 2014.) Asunto-osuuskunnissa jäsenet ostavat osuuksia yhtiöstä, ja saavat vas-

tineeksi ikuisen asumisoikeuden. Ostettavien osuuksien suuruus vaihtelee yhtiöittäin 

(Moreau & Pittini 2012). Yleensä maksut ovat varsin pieniä, noin 500-

sissa osuuskunnissa maksut voivat olla huomattavasti suurempia kuin vanhoissa osuus-

kunnissa. Korvaukseksi jäsenille usein maksetaan pientä vuotuista osinkoa (noin 2 4 %). 

(Brandsen & Helderman 2012.) 

Asumisoikeutta ei voi myydä, vaan maksu palautetaan, kun asukas muuttaa pois. Asuk-

kaat maksavat lisäksi vuokraa, jonka taso on säännelty. (Moreau & Pittini 2012.) Osuus-

kuntien asumisoikeusasunnot ovat kaikille avoimia, eikä niihin liity esimerkiksi tulora-

joja. Osuuskunnilla voi kuitenkin olla omia sääntöjä tai periaatteita joiden perusteella 

asunnot allokoidaan. Asukkaiden vaihtuvuus on melko vähäistä, ja käytännössä asumis-

oikeudet usein siirtyvät esimerkiksi perheiden sisällä, minkä takia uusien jäsenten voi olla 

hyvin vaikea saada asuntoa. (Brandsen & Helderman 2012.) 

Osuuskunnat ovat voittoa tavoittelemattomia, ja mahdollisten ylijäämien käytöstä pääte-

tään yhtiökokouksessa. Useimmilla osuuskunnilla on myös jäseniä, jotka eivät ole asuk-

kaita, vaan tukevat osuuskunnan toimintaa pelkästään sijoittamalla. Sijoittajat voivat 

osallistua yhtiökokouksiin, mutta vain asukkailla on äänioikeus. (Moreau & Pittini 2012.) 

Osuuskunnat voivat saada julkista tukea pääasiassa edullisten lainojen muodossa (Brand-

sen & Helderman 2012). Osuuskuntien osuus asuntokannasta on noin 10 prosenttia (Mo-

reau & Pittini 2012). 
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4 Asumisoikeusjärjestelmät muualla 
Euroopassa 

Sveitsissä on olemassa vuokra- ja omistusasumisen välimuotona osuuskunta-asuminen, 

missä asuminen on vuokra-asumista vakaampaa ikuisen asumisoikeuden takia. (Rantama 

2008.) Kuitenkin Sveitsissä yleisin asumismuoto on vuokra-asuminen, johtuen vuokra-

asuntojen suuresta tarjonnasta ja omistusasumisen kalleudesta. 

Kaikkiaan voittoa tavoittelemattoman sektorin osuus asuntomarkkinoilla on varsin pieni. 

Samoin kuin Saksassa, Sveitsissä on mahdollistettu hyvin monenlaisten voittoa tavoitte-

lemattomien toimijoiden toiminta. (Kemeny 2006.) Yli kolmasosa osuuskuntamuotoi-

sesta asuntokannasta sijaitsee Zürichin alueella, missä kaupunki on tukenut osuuskunta-

rakentamista parantaakseen asukkaiden asuinoloja. Asunto-osuuskunnissa asukkaat ovat 

yleensä myös osuuskunnan jäseniä. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vaihtelevat 

osuuskunnittain, mutta usein asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa ainakin välillisesti 

oman hallituksen kautta. (Rantama 2008.) 

Iso-Britanniassa ei ole varsinaista asumisoikeusjärjestelmää, mutta tarjolla on sen sijaan 

ohjelmia, joiden on tarkoitus helpottaa omistusasunnon hankkimista. Näistä merkittävin 

on Right to Buy (RTB), joka mahdollistaa tuettujen vuokra-asuntojen myynnin asukkaille 

edulliseen hintaan. Hinta saattaa olla jopa 70 prosenttia markkinahintaa alhaisempi. 

(Bramley & Morgan 1998.) 

Lähimpänä asumisoikeutta on niin sanottu jaettu omistajuus, jossa kotitalous ostaa asun-

non vain osittain, ja maksaa osasta vuokraa asuntoyhtiölle. Omistusosuutta on mahdol-

lista kasvattaa useimmissa tapauksissa täyteen omistajuuteen asti. Kiinteistöt ovat yleensä 

joko tarkoitusta varten rakennettuja tai myyntiin tulevia vanhoja asuntoja, josta uusi asu-

kas ostaa osan ja asuntoyhtiö osan. (Bramley & Morgan 1998.) 

Iso-Britanniassa on myös historiallisesti ollut asunto-osuuskuntia, joiden tehtävänä on 

ollut tarjota asuntoja pieni- ja keskituloisille. Vielä 1970- ja 1980 -luvuilla osuuskuntia 

rakennettiin valtion avustuksella. Uusien osuuskuntien rakentaminen kuitenkin käytän-

nössä loppui 1990-luvulla poliittisten muutosten vuoksi. Vuonna 2007 Englannissa oli 

vain 243 tällaista asunto-osuuskuntaa, eikä osuuskunta-asuminen ole nykyään merkittävä 

asumismuoto. (Moreau ja Pittini 2012.) 

Myös Italiassa on asumisoikeusjärjestelmään verrattavissa oleva asunto-osuuskuntajär-

jestelmä. Italiassa omistusasuminen on vallitseva asumismuoto (n. 67 % asuntokannasta) 

ja osuuskunta-asuminen kattaa vain noin 2 prosenttia asuntokannasta (Housing Europe 

2015). Asumisen tukeminen on vuodesta 1998 ollut aluehallinnon tehtävä, minkä vuoksi 

alueelliset erot ovat suuria. Asunto-osuuskunnat voivat saada julkista tukea sekä rahalli-

sen avustuksen että matalakorkoisten lainojen muodossa. Tuen osuus vaihtelee yleensä 
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10 40 prosentin välillä hankkeen kokonaiskustannuksista. Osuuskuntien on lisäksi mak-

settava tekemästään voitosta kolme prosenttia kansalliseen kehittämisrahastoon, jota käy-

tetään osuuskuntien tukemiseen. (Moreau ja Pittini 2012.) 

Italiassa osuuskunta-asunnosta kiinnostuneen henkilön on liityttävä osuuskunnan jäse-

neksi ostamalla osuus yhtiöstä. Tällöin henkilö saa äänioikeuden sekä pääsee asuntojo-

noon. Tavallisesti asunnot myydään hieman markkinahintaa halvemmalla ja ne ovat yk-

sittäisten jäsenten omistuksessa. (Moreau ja Pittini 2012.) Osuuskunta-asuntojen hinnat 

ovat keskimäärin noin 10 30 prosenttia markkinahintoja alhaisempia (Housing Europe 

2015). Sen sijaan tuetuissa osuuskunnissa asunnot ovat osuuskunnan omaisuutta ja jäse-

net asuvat vuokralla. Tuetut osuuskunnat on tähdätty tietyille erityisryhmille, kuten van-

huksille, vammaisille tai pienituloisille. (Moreau & Pittini 2012) 

 

5 Yhteenveto 

Suomen asumisoikeusjärjestelmä eroaa selvästi sen pohjoismaisista vastineista. Suoma-

lainen asumisoikeus on melko lähellä pysyvää vuokra-asumista, jota edustaa esimerkiksi 

Ruotsin Hyresrätt-järjestelmä. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa asumisoikeus taas on var-

sin lähellä Suomen asunto-osakeyhtiömallia. Erona omistusasumiseen on se, että asukas 

ostaa yleensä osuuden asumisoikeusyhteisöstä osakeomistuksen sijaan ja saa siten oikeu-

den käyttää asuntoa. 

Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa asumisoikeuteen liittyy velvollisuus käyttää itse asunto-

aan eli vuokrausoikeutta on rajoitettu. Lisäksi esimerkiksi Norjassa yksityishenkilö saa 

omistaa vain yhden asumisoikeuden, joten myös siltä osin järjestelmät eroavat asunto-

osakeyhtiömallista. Ruotsissa taas puhdas omistusasuminen on pääosin mahdollista vain 

erillistaloissa (Hirvonen & Verkasalo 2015).  

Suomessa asumisoikeusmaksu takaa asumisen vakauden ja asunnosta luopuminen on 

helppoa. Asukkaalla ei kuitenkaan ole merkittävää päätösvaltaa omistajayhtiössä. Muissa 

Pohjoismaissa asukasdemokratia on asumisoikeusasunnoissa Suomea laajempaa. Erityi-

sesti Tanskassa asukasdemokratia on pitkälle kehittynyttä ja asukkailla on mahdollisuus 

vaikuttaa asumiseen monella tasolla.   

Toisaalta asumisoikeuksien myyntihinnat ovat muissa Pohjoismaissa tyypillisesti selvästi 

suurempia kuin Suomessa. Asukasvalinnassa ei myöskään pääasiallisesti sovelleta tarve-

harkintaa, eikä asukkailla ole esimerkiksi varallisuusrajoja toisin kuin Suomessa.  

Muualla Euroopassa Suomen asumisoikeutta muistuttaa lähinnä erilainen osuuskunta-

asuminen, sekä mahdollisesti sellainen tuettu vuokra-asuminen, jossa asukkaan on mah-

dollista hankkia osaomistus tai ostaa koko asunto. Tuetussa vuokra-asumisessa tyypilli-
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sesti sovelletaan tarveharkintaa asukasvalinnassa, eikä vuokralaiselta vaadita vuokran li-

säksi muita maksuja toisin kuin asumisoikeusasumisessa. Tarveharkinnan soveltamisessa 

Ruotsi ja Itävalta ovat poikkeuksia. Näissä maissa tuetussa vuokra-asunnossa asuminen 

onkin verrattain yleistä. 
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