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Tässä opinnäytetyössä keskitytään finanssialan kahteen suureen alaan. Kaksi toisiaan vahvasti 
sivuavaa ammattialaa keskittyvät suurilta osin asuntojen vaihto tilanteisiin, joskin eri 
näkökulmista. Ammattialat, joita tutkimuksessa käsitellään ovat kiinteistönvälitys sekä pankin 
henkilöasiakasrahoituksen parissa työskentelevät rahoitusneuvojat. LKV-pätevyys antaa 
kiinteistönvälittäjille tarvittavan juridisen ammattitaidon kiinteistönvälitykseen sekä avaimet hyvän 
kiinteistönvälitystavan toteuttamiseen käytännön työssä. Tällä pätevyydellä koen, että myös 
henkilörahoitusta tekevät rahoitusneuvojat voisivat laaja-alaistaa ammattitaitoaan. Tutkimuksen 
aiheena on selvittää, miten pankin rahoitusneuvojat voisivat hyötyä saamastaan 
lisäammattitaidosta, jonka he saisivat LKV-pätevyydestä. Heille muodostuisi kattavampi kuva 
siitä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon lähdettäessä rahoittamaan asuinkohteita. 

Opinnäytteessä tutkitaan rahoitusneuvottelijoiden työnkuvaa, jonka jälkeen lähdetään 
teoriapohjalta ratkomaan mahdollisia esille tulleita ongelmakohtia. Teoriaosuudessa käsitellään 
erilaisia henkilörahoituksen toteuttamisessa käsiteltäviä laskelmia ja sitä, mitä kaikkea tällä 
hetkellä otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Teoriaosuudessa kerrotaan muun muassa 
kiristyneestä enimmäisluototussuhteesta, rahalaitoksen usein vaatimista vakuuksista sekä 
maksukyvystä ja rahoitukseen liittyvistä riskeistä. Tutkimuksen toteuttamiseksi haastatellaan 
toimeksiantajapankin rahoituspäällikköä sekä muutamia rahoitusneuvottelijoita. 

Haastattelussa esille tulevia seikkoja ja päätelmiä käydään läpi kappaleessa 4. 
Rahoitusneuvottelijat ja LKV-pätevyys. LKV-pätevyyttä ja sen kattavuutta avataan tarkemmin 
tässä kappaleessa.  Kappaleessa esitetään pääpiirteittäin kiinteistönvälityksen kulmakiviä ja LKV-
pätevyyden tuomia hyötyjä ja vaatimuksia. Tärkeimpiä pointteja, joita haastatteluissa ilmenee, 
peilataan toisiinsa sekä teoriaosuuteen, jonka seurauksena päätelmät ovat tehty. Päätelmien 
tekemiseen on käytetty myös muita tietolähteitä. 

Uskon, että aihe on ajankohtainen jatkuvasti muuttuvan finanssialan johdosta. Finanssialalla 
pyritään laaja-alaistamaan työntekijöiden ammattitaitoa, ja koen, että LKV-pätevyys toisi tukea 
varsinkin rahoitusneuvottelijoiden jokapäiväiseen työnkuvaan. Kiinteistönvälitysala on myös 
mahdollisesti muuttumassa, sillä tarjontaa on enemmän kuin ennen ja kaupungistuminen nostaa 
entistä vahvemmin päätään tässä kilpailussa. Aihe vaatisi lisää tutkimusta sekä tunnettavuutta, 
jotta sitä voitaisiin hyödyntää laajemmin, mahdollisesti jatkossa koko Suomessa eri 
pankkiryhmissä. 

 

 



ASIASANAT: 

AKA:lla tarkoitetaan auktorisoituja kiinteistönarvioija. 
KHK:lla tarkoitetaan keskuskauppakamarin hyväksymiä kiinteistönarvioija. 
LKV-tutkinto on laillistettu kiinteistönvälittäjä -tutkinto 
Rahoitusneuvottelija tarkoittaa pankin työntekijää, joka neuvottelee asiakkaiden kanssa 
lainoista. 
Vakuudella rahalaitos turvaa saatavansa, mikäli luototettu henkilö ei kykene suoriutumaan 
sovitusta takaisinmaksuohjelmasta. 
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 benefits and possibilities 

In this thesis we are focused on finances two major sectors. Two line of work that resemble each 
other concentrate mostly to apartment changing situations but from the different angel. Line of 
works that are studied in this research are real estate and banks finance advisors. LKV-
qualification gives real estate agents necessary juridical ability to real estate and also way to 
execute professional real estate custom in the work. I believe that with this degree also finance 
advisors doing person finance could increase their professional skills. Studies topic is to figure 
out how banks finance advisors could benefit from additional professional skills that they would 
get from LKV-qualification. They would form bigger picture about what must consider when 
financing residences. 

In thesis we study finance advisors job description and after that solve possible problems base 
on theory. In theory part we deal with different kind of calculations used in person finance and 
what are considered now when admitting funding. Theory part also tells about tighten regulatory, 
banks collaterals, solvency and risks on the field of finance. To execute the study, we interview 
banks finance manager and couple finance advisors.  

Realizations and conclusions that came out on interview are review in chapter four. Finance 
advisors and LKV-qualification. LKV-qualification and its coverage are reviewed closer in this 
chapter. In the chapter we study about so-called cornerstone of real estate and LKV-qualification 
benefits and requirements. Most important points that are manifested in interview are mirrored 
between each other and with theory part whereby conclusions are made. There have been also 
used other sources of information to make conclusions. 

I believe that this subject is current because of continuously chancing finance business. In finance 
business goal is to wide employees’ professional skills and I feel like LKV-qualification would bring 
support specially to finance advisors’ job. Real estate business is possibly chancing because 
there is much more supply than before, and urbanization is more present in this competition. 
Subject would need more research and knowledge so that it could use wider in multiple banks. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksenani on tutkia pankin rahoitusneuvottelijoiden saamia 

hyötyjä ja mahdollisuuksia, mikäli he suorittaisivat “laillistettu kiinteistönvälittäjä” -päte-

vyyden. Aihe on tällä hetkellä kovasti pinnalla, sillä asuntomarkkinat muuttuvat ja kilpailu 

kovenee. Uskon, että LKV-pätevyyden suorittamisesta olisi erityistä hyötyä uusille rahoi-

tusneuvottelijoille, jotka eivät ole vielä saaneet vuosien kokemuksen kartuttamaa tietoa 

ja taitoa asuntomarkkinoista ja niiden toimivuudesta. Rahoitusneuvottelijan on hyvä tie-

dostaa, minkälainen markkinatilanne asunnoilla rahoitushetkellä on ja miten niiden hinta 

määräytyy lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tämä helpottaa rahoituspäätöksen tekoa ja sen 

perusteluja. Kun rahoitusneuvoja ymmärtää asuntomarkkinoiden tilanteen rahoitushet-

kellä ja osaa ajatella myös asunnon tulevaisuuden arvon kehitystä, yhä harvempi rahoi-

tuspäätös päätyy vakuuden realisoimiseen.  

Idean opinnäytetyön aiheelleni sain omista kiinnostuksen kohteistani ja niiden yhdistä-

misestä. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut pankin rahoitusneuvottelijoiden työnkuvasta 

ja arjesta, mutta myös kiinteistönvälitys kiinnostaa minua kovasti. Tästä syystä aloin 

miettiä, miten nämä kaksi eri ammattia ovat sidoksissa toisiinsa. Molemmat ammatit pyö-

rivät pääasiassa asuntojen sekä kiinteistöjen myynnin ja oston parissa. Pankki rahoittaa 

asiakkaiden hankkeita ja kiinteistönvälittäjä etsii asiakkaalle parhaan mahdollisen asun-

non tai kiinteistön juuri hänen tarpeisiinsa. Äkkiseltään ei ehkä tulisi ajatelleeksi, että 

näillä ammateilla olisi paljon yhteistä, mutta myös rahoitusneuvottelijoiden tulisi ymmär-

tää mitä he tosiasiassa ovat rahoittamassa. Samoin myös kiinteistönvälittäjien olisi hyvä 

tiedostaa, mitä kaikkia elementtejä rahoituspäätöksen tekemiseksi tarvitaan ja miten ra-

hoitusprosessi etenee. 

Tutkimus on rajattu koskemaan lähinnä toimeksiantajapankin rahoitusprosessia ja sen 

kehittämistä. Tutkimuksen olen päättänyt tehdä haastatteluiden muodossa. Haastattelu 

pankkien osalta on suunnattu pääasiassa toimeksiantajani organisaatioon eli Mynä-

mäen-Nousiaisten Osuuspankkiin, mutta myös muita Osuuspankin rahoitusneuvojia on 

mahdollista käyttää tutkimuksen toteutuksessa. Kiinteistönvälittäjien kyselyyn on tarkoi-

tus käyttää OPKK:n kiinteistönvälittäjiä mahdollisuuksien mukaan. 

Opinnäytetyön ohjauksessa minua avustaa Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin myyn-

tijohtaja Paula Laaksonen sekä rahoituspäällikkömme Maarit Mäki. Saan myös erilaisia 

näkökulmia ja mielipiteitä työlleni pankkimme rahoitusneuvojilta.  
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Työssä on pyritty käyttämään mahdollisimman tuoreita lähteitä, sillä ala on jatkuvasti 

muuttuva. Tästä syystä lähteinä on käytetty paljon yritysten tarjoamia sähköisiä lähteitä, 

kuitenkin arvioiden näiden sisältöä kriittisesti. 
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2 RAHOITUSNEUVOTTELIJAN TYÖNKUVA 

Rahoitusneuvottelijat auttavat asiakkaita toteuttamaan heidän unelmiaan, joita heillä ei 

olisi ilman lainattua pääomaa mahdollisuutta toteuttaa. Rahoitusneuvottelijoiden toimen-

kuvaan kuuluu niin sanotusti välittää eteenpäin yksityishenkilöiden sekä yritysten talle-

tuksia velkakirjojen muodossa. Suurin osa rahoitusneuvottelijan neuvottelemista luo-

toista on asuntoluottoja. (Euro & Talous 2/2015, 5., Euro & Talous 2/2018, 3., Kivistö, 

Pihlström ja Tolonen 2016, 208.) 

 
Perinteisillä kuluttajien rahoittajilla on tällä hetkellä kovaa ruuhkaa asuntolainaneuvotte-

luiden parissa. Monissa pankeissa lainanmyöntöprosessit ovat niin ruuhkautuneet, että 

lainalupauksia saa odottaa jopa viikosta kahteen. Tähän on tulossa piakkoin apua auto-

matisoinnista, joilla on tarkoitus automatisoida rutiinitöitä ja taustatöitä. Jotkin Osuuspan-

kit ovat ottaneet jo käyttöönsä automaattisen lainanpäätöspalvelun. Lainanpäätöspalve-

lun ideana on, että asiakas saa alustavan päätöksen luottohakemukselle heti luottoha-

kemuksen lähetettyään. Lainanpäätöspalvelu edellyttää kuitenkin asiakkaalta, että va-

kuudet ja maksukyky ovat kunnossa sekä asiakkaan antamat tiedot todenmukaisia. Pää-

töksen avulla asiakas pystyy hahmottamaan, mikä on maksimiluottomäärä mitä hän voi 

siinä elämäntilanteessa saada. Päätöksessä on myös kerrottu alustava korkotaso, josta 

pankki voi halutessaan hieman joustaa. Päätöksen jälkeen Osuuspankki on antanut pal-

velulupauksen, että se on yhteydessä asiakkaaseen viimeistään hakemusta seuraavana 

pankkipäivänä. Automatisoinnin käyttöönotto mahdollistaa rahoitusneuvottelijoiden ajan-

käytön suuntaamisen ja maksimoinnin suoraan asiakas rajapintaan ja konkreettisiin 

asiakastapaamisiin. Asiakastapaamisia voidaan käydä perinteisesti kasvotusten rahoi-

tuslaitosten konttoreilla, internetin kautta verkkoneuvotteluiden muodossa sekä tarken-

tavia seikkoja voidaan neuvotella myös puhelimitse. (OP ryhmä, 2018.) 

 
2.1 Rahoituksen riskit ja riskienhallinta 

Suurin osa neuvottelijoiden työstä keskittyy nykypäivänä riskienhallintaan. Myönnetty 

laina on aina pankille riski. Jotkin rahoitukset ovat riskialttiimpia kuin toiset ja tämä näkyy 

suoraan myönnetyn lainan korossa. Mitä riskialttiimpana pankki pitää rahoitettavaa han-

ketta tai rahoituksen hakijaa eli asiakasta, sitä kalliimpi laina on kyseessä. Tällä hetkellä 

elämme aikaa, jolloin lainojen korot ovat pysyneet jo poikkeuksellisen pitkään 
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poikkeuksellisen alhaisina. Ei voida kuitenkaan olettaa, että korkotasot eivät vielä jossain 

kohtaa nousisi. Esimerkiksi vuonna 2008 korot olivat ihan eri luokkaa kuin nykypäivänä. 

Tavanomaisen asuntolainan korko saattoi olla 6 %. Asiakkaat, jotka ovat ottaneet en-

simmäisen lainansa lähivuosina, eivät välttämättä osaa hahmottaa miten korkojen nousu 

saattaisi vaikuttaa heidän jokapäiväiseen talouteensa lainan kuukausierän noustessa. 

Mikäli korot nousisivat tuohon 6 %:n luokkaan se saattaisi merkitä huomattavaa lainan 

kuukausierän nousua jo 100 000 euron asuntolainan suuruisessa lainassa. Muun mu-

assa tämä on yksi riski, jota rahoittajan tulee ottaa huomioon ja punnita, kun se arvioi 

asiakkaan maksukykyä pidemmällä aikavälillä. Asiakkaille tehdäänkin yleensä rahoitus-

prosessin aikana niin sanottu ”stressitesti”. Stressitestissä on ideana arvioida miten kor-

kojen nousu voisi vaikuttaa lainan kuukausierään ja sen kokonaislaina-aikaan. Stressi-

testissä lasketaan euro määräisesti korkotason vaikutus asiakkaan hakemalle lainamää-

rälle. (Suomen Pankki 2019.) Asiakkaiden on mahdollista varautua korkojen nousuun eri 

pankkien tarjoamilla korkokatoilla tai korkosuojauksilla, jolloin korot eivät voi nousta tie-

tyn korkoprosentin yli. (Euro & Talous 2/2018, 6. Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 89-90. 

Rahoitusstrategia – modernin rahoitusoikeuden luomat mahdollisuudet 2008, 143.) 

Toinen suuri riski pankille on asiakkaan muuttuva maksukyky. Tätä voi hieman rinnastaa 

myös korkojen nousuun ja niiden ennakointiin. Mikäli korot lähtisivät nousemaan huo-

mattavasti, eikä pankki ja asiakas ole kartoittanut asiakkaan maksukykyä riittävän hyvin, 

voi asiakkaalle tällöin aiheutua jopa suuria maksuvaikeuksia. Rahoittajan on tärkeää lai-

naa neuvoteltaessa perehtyä asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen sekä todelliseen va-

rallisuuteen. Mikäli kyseessä ei ole ensiasunnon ostaja, tarvitsee velallinen lainalleen 

vakuuksia. Vakuudet tarkoittavat velallisen antamaa lupausta siitä, että laina tulee tavalla 

tai toisella maksetuksi takaisin, mikäli asiakkaan maksukyky syystä tai toisesta pettää. 

Suurin osa vakuudesta yleensä katetaan ostettavalla kohteella eli asunto-osakkeella, 

kiinteistöllä tai muulla hankittavalla omaisuudella. Asunto-osake tai kiinteistö kelpaa pan-

kille vakuudeksi enintään 70 %* asti. *Asuntovakuuksia arvostetaan yleensä Osuuspan-

keissa tällä prosenttiosuudella, mutta muilla pankkiryhmillä vakuuksien arvostus saattaa 

olla eri prosenttiosuuksilla. (Finanssivalvonta 2018., Op Ryhmä 2018., Pankkitoiminnan 

käsikirja 2008, 87-88, 143., Nordea 2019., Rahoitusstrategia – modernin rahoitusoikeu-

den luomat mahdollisuudet 2008, 183-184.) 

Esimerkki: asiakas A ostaa kohteen, jonka velaton myyntihinta on 100 000 euroa. Asi-

akkaan ostama asunto kelpaa näin ollen 70 % arvosta vakuudeksi haettavaan luottoon 
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eli 70 000 euroon asti. Lopulle 30 000 eurolle tarvitaan muuta vakuutta. Vakuudeksi voi 

antaa muita asiakkaan käytettävissä olevia reaalivakuuksia. 

Nuoret lainaa harkitsevat voivat pyytää tarvittaessa vakuudeksi esimerkiksi vanhem-

piensa omistuksessa olevaa asuntoa. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai vanhemmilla ei 

ole omistusasuntoa, voi velallinen käyttää myös muuta omaisuuttaan vakuutena. Tällai-

sia vakuuksia kutsutaan reaalivakuuksiksi, eli ne ovat jotakin kiinteää omaisuutta. Reaa-

livakuuksia ovat esimerkiksi pankkitalletukset, kiinteistöt, asunto-osakkeet, metsätilat tai 

vaikkapa pörssiosakkeet. Pörssiosakkeita kuitenkin käytetään erittäin harvoin vakuu-

tena, sillä niiden varmaa arvoa ei voi ikinä taata pörssin kurssiheilunnan vuoksi. Osak-

keet eivät siis kelpaa vakuudeksi päivänarvon mukaisesti. (Op Ryhmä 2019., Nordea 

2019.) 

 
Kolmas riski muodostuu velallisen maksukykyyn kohdistuvista yllättävistä ja rajuista 

muutoksista. On tilanteita, jolloin asiakkaalle syntyy maksuvaikeuksia, eikä hän välttä-

mättä pystykään suoriutumaan lainan alkuperäisestä maksusuunnitelmasta. Tällöin ve-

lallisen on mahdollista neuvotella asiasta pankin kanssa. Velallisen on mahdollisuus pi-

tää laina-aikansa kuluessa lyhennysvapaata yleensä yhdestä kolmeen vuotta perustel-

lusta syystä. Lyhennysvapaan aikana asiakas ei tavallisesti lyhennä velan pääomaa, 

vaan maksaa pelkkiä velan korkoja. Mikäli asiakkaan maksukykyyn tulee oleellisia muu-

toksia eikä hän selviä luoton takaisinmaksusuunnitelmasta, rahalaitos saattaa katsoa, 

että asiakkaan tilanne voidaan vielä korjata ja voi tällöin ehdottaa lainan maksusuunni-

telman muutosta. Mikäli maksusuunnitelman muuttaminen ei ole riittävä toimenpide asi-

akkaan maksukyvyn palauttamiseksi, tulevat vakuudet käsiteltäviksi ja mahdollisesti rea-

lisoitaviksi. Realisointi tarkoittaa vakuuden esimerkiksi asunto-osakkeen myyntiä, jolloin 

erääntyneet velat saadaan usein maksettua takaisin velkojalle. Realisointia käydään läpi 

myöhemmässä vaiheessa teoriaosuutta. (Op Ryhmä 2019., Haastattelu, Mäki., Makko-

nen 2012, 92.) 

Vakuudet ovat keino, jolla rahalaitokset pyrkivät kattamaan rahalaitoksille mahdollisesti 

aiheutuvia luottotappioita. Luottotappioita voi syntyä, jos asiakas ei pysty suoriutumaan 

velan takaisinmaksusta luoton myöntäneelle. Luottotappioiden välttämiseksi luotottajat 

pyrkivät varmistamaan saatavansa panttaamalla asiakkaan muuta varallisuutta vakuuk-

sien muodossa. Panttaus käytännössä tarkoittaa sitä, ettei vakuuden omistaja pysty luo-

tottajan tietämättä luovuttamaan tai myymään vakuutena olevaa omaisuutta eteenpäin. 

Näin ollen myönnetty luotto voisi jäädä luoton elinkaaren aikana ilman vakuutta. (Op 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susanna Kajander 

Ryhmä 2019., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 86., Nordea 2019., Rahoitusstrategia – 

modernin rahoitusoikeuden luomat mahdollisuudet 2008, 142-143, 183-184.) 

Vakuudet voidaan tarvittaessa lunastaa pankin hyväksi, jos asiakas ei pysty millään 

muulla tavoin suoriutumaan velan takaisinmaksusta. Vakuuden lunastus on äärimmäi-

nen keino pankille saada perittyä erääntynyt luotto velalliselta, mutta muita maksujärjes-

telyjä pyritään aina käyttämään ennen vakuuksiin turvautumista ja niiden realisointia. 

Joissakin tapauksissa ainoa vaihtoehto on realisointi eli vakuudeksi annettu kiinteä omai-

suus myydään, jonka jälkeen luoton myöntäjä perii saatavasta kauppasummasta luoton 

määrän sekä mahdolliset rästisaatavat, korot ja huomautusmaksut. Loput mitä kauppa-

summasta jää jäljelle, jää asiakkaalle. (Haastattelu, Mäki., Pankkitoiminnan käsikirja 

2008, 162-163., Makkonen 2012, 3.) 

Neljäntenä riskinä pidetään väärin arvioituja vakuuksia. Pankilla on suuri määrä vakuuk-

sia, joiden oletettu vakuusarvo ei vastaa todellista markkina-arvoa. Tämä saattaa tulla 

ilmi vasta siinä tilanteessa, kun pankki joutuu myymään vakuudeksi annetun kohteen, 

eikä sen myyntihinta katakaan koko myönnettyä velkaa. Tästä syystä olisi ensisijaisen 

tärkeää, että annetut vakuudet kattaisivat myönnetyt lainat, jotta luottotappioita ei pääsisi 

syntymään tai ne jäisivät ainakin mahdollisimman pieniksi. Luoton elinkaaren aikana 

asiakas saattaa ottaa lisää luottoja, joiden vakuudeksi jo olemassa oleva kohde tulee. 

Jokaisen luoton yhteydessä on erityisen tärkeää ottaa kantaa myös jo luotottajalla ole-

massa oleviin vakuuksiin ja niiden markkina-arvoon. Mikäli vakuuksia ei arvioida kos-

kaan uudelleen, saattavat niiden markkina-arvot olla vääristyneitä vallitsevassa markki-

natilanteessa. (Haastattelu, Mäki., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 169., Makkonen 

2012 94.) 

2.2 Vakuuden arviointi 

Rahoittajalle on tärkeää turvata omat saatavansa jokaisessa tilanteessa. Vakuudet an-

tavat turvaa, jos asiakkaan maksukyky pettää. Väärin arvioidut vakuudet ovat pankille 

suuri riski. Pankin tulisi varmistua siitä, että sille annettujen vakuuksien arvo pystyy var-

masti kattamaan vakuutetun lainan määrän. (Op ryhmä 2019., Pankkitoiminnan käsikirja 

2008, 162-163., Nordea 2019.) 

Luottoa myöntäessä rahoitusneuvottelijat tarvitsevat luotettavan arvion vakuudeksi an-

nettavan vakuuden käyvästä arvosta. Asiakkaan itse tekemä arvio omasta kohteesta 

saattaa usein olla hyvin subjektiivinen eikä näin ollen ole tarpeeksi luotettava, joten sitä 
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ei voida käyttää vakuuksia arvioidessa. Pankin rahoitusneuvottelijoilla on erilaisia vakuu-

den arviointiin käytettäviä työkaluja. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi Osuuspankin 

oma sisäinen hinta-arviotyökalu, jolla saadaan hintahaarukka tietyllä alueella sijaitse-

vista tietyt ominaisuudet sisältävistä asunnoista. Mikäli toivotulta alueelta ei löydy tar-

peeksi arvioituja kohteita samoilla ehdoilla, täytyy vakuus arvioida muilla tavoin. Tässä 

samoilla ehdoilla tarkoitetaan rahoitettavan kohteen ja hinta-arviotyökalussa olevien tie-

tojen yhteensopivuutta, esimerkiksi pinta-alaa, rakennusvuotta ja rakennusmuotoa. 

Muita vakuuden arviointiin käytettäviä sivustoja ovat www.oikotie.fi ja www.etuovi.fi, jos-

kaan nämä eivät ole täysin luotettavia lähteitä. Näiltä sivustoilta voidaan saada suuntaa 

sekä tukea vakuuden markkina-arvosta. Sivustoilla on myös tietoa tehdyistä kaupoista 

ja niiden kauppahinnoista. (Op Ryhmä 2019., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 169.) 

Vuonna 2017 voimaan astuneen asuntoluottodirektiivin mukaan vakuudet täytyy aina 

eriyttää rahoitusprosessista. Tämä tarkoittaa sitä, että sama henkilö, joka neuvottelee 

lainasta, ei saa arvioida vakuuden käypää arvoa eikä vakuusarvoa. Mikäli vakuudeksi 

annettavaa kohdetta ei pystytä arvioimaan riittävällä varmuudella oikean arvoiseksi, voi-

vat rahoituspalveluita tarjoavat tahot käyttää kiinteistönvälittäjiä apunaan. Mikäli vakuutta 

ei pystytä muuten arvioimaan, pyytää pankki asiakkaalta kiinteistönvälittäjän arvioita ky-

seisestä kohteesta. Välittäjä arvioi kohteen sen mukaan mikä olisi kohteen todennäköisin 

kauppahinta parhaalla mahdollisella markkinahinnalla, mutta kuitenkin kohtuullisella 

myyntiajalla. Näin saadaan kohteesta luotettava sekä realistinen hinta-arvio. Välittäjän 

tekemän arviointiraportin mukaan vakuusarvo voidaan määritellä oikean suuruiseksi. 

Yleensä tämänkaltaiset kiinteistönvälittäjän arvioinnit veloitetaan asiakkaalta. (Kauppa-

kamari 2018., Nordea 2019., SKV 2015.) 
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3 VASTUULLINEN LUOTONANTO & LKV-KOE 

 
Vastuullisella luotonantotavalla tarkoitetaan hyvän luotonantotavan yleissäännöksessä 

(KSL:7:13) muun muassa sitä, että rahalaitoksen tulee arvioida riittävän kattavasti luot-

toa hakevan asiakkaan maksukyky sekä taloudellinen tilanne. Pääasiassa näistä muo-

dostuu asiakkaan luotonhoitokyky. Luototettavan maksukyvyn arvioimiseksi rahalaitok-

sen tulee olla selvittänyt dokumentoidulla tavalla luotonhakijan taloudellinen tila eli tulot 

ja menot sekä jo olemassa olevat vastuut ja varallisuus. Vastuut tarkoittavat luototetta-

van muita velkoja ja mahdollisia annettuja takauksia muiden ottamien velkojen vakuu-

deksi. Maksukykyä arvioitaessa on otettava huomioon luoton korko menot nyt sekä tule-

vaisuudessa sekä muut luoton kokonaiskustannukset. Luoton kokonaiskustannukset 

koostuvat pääasiassa korosta, luoton nostokuluista sekä kuukausittaisesta lainan mak-

suerän suoraveloituksesta. Rahalaitoksen tulee antaa nämä tiedot asiakkaalle nähtä-

väksi ennen luotonmyöntöä ja käytävä velan muut ehdot läpi. Rahalaitos on myös sitou-

tunut tukemaan luototettua asiakasta, mikäli häntä kohtaavat maksuvaikeudet tai elä-

mänmuutokset vaikeuttavat luoton takaisinmaksua. Tällaisissa tilanteissa tulee pankin 

yhdessä asiakkaan kanssa harkita erilaisia toimenpiteitä asiakkaan maksukyvyn palaut-

tamiseksi. Näitä erilaisia toimenpiteitä voivat olla, maksusuunnitelman muutos, maksu-

vapaat kuukaudet tai erilaisten luottojen uudelleenjärjestelyt mahdollisuuksien mukaan. 

(Makkonen 2012, 40-41., Op Ryhmä 2019., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 137.) 

Rahalaitoksen tulee selvittää ja todentaa luotonhakijan henkilöllisyys sekä dokumentoida 

tunnistusvälineet pysyvällä tavalla. Henkilöllisyys tulee todentaa luotettavalla, viranomai-

sen myöntämällä sekä hyväksymällä henkilöllisyysasiakirjalla. Todentamisvälineitä voi-

vat olla muun muassa perinteiset tunnistautumisvälineet kuten passi tai henkilökortti 

sekä ”modernimpi” tunnistautumistapa, sähköinen allekirjoitus. Sähköinen allekirjoitus 

tarkoittaa käytännössä pankkien verkkopalvelutunnuksia, joilla asiakas käy internetissä 

tunnistautumassa. Todentamisvelvollisuus eli henkilön tunnistaminen on tullut pakol-

liseksi erilaisten rikosten seurauksena. Aikaisemmin on tullut ilmi erilaisia luottoihin koh-

distuneita rikoksia, joissa väärien henkilöiden nimiin on otettu aiheettomia luottoja tai ri-

kollista rahaa on yritetty niin sanotusti ”pestä puhtaaksi”. Rahan puhtaaksi peseminen 

tapahtuu esimerkiksi kierrättämällä sitä eri ihmisten omistamien tilien kautta. Henkilölli-

syyden todentamisvelvollisuuden johdosta, väärinkäytökset väärien henkilöiden nimiin 

otetuista luotoista ovat vähentyneet. Kuluttajansuojalain lisäksi henkilöllisyyden todenta-

misvelvollisuudesta säädetään rahanpesulaissa. Rahanpesulaissa on säädetty, että 
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kaikki luotonantajat ovat velvollisia tuntemaan asiakkaansa ja heidän rahaliikenteensä 

pääpiirteittäin. On siis oleellista tietoa rahalaitokselle, onko asiakas ulkomaille verovel-

vollinen, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen ja minkälaisia suorituksia hänen tililleen 

normaalisti tulee. Kun asiakkaan normaali rahankäyttötapa on tiedossa, on rahalaitoksen 

helpompi seurata, mikäli asiakkaan tileillä esimerkiksi tapahtuu jotain normaalista poik-

keavaa. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi tavallisuudesta poikkeavat ulkomaanmaksut 

tai suuret käteisen rahan nostot taikka epätavalliset talletukset. Asiakkaat ovat kuitenkin 

myös itse velvollisia seuraamaan tilitapahtumiaan ja näin ollen myös velvollisia ilmoitta-

maan käyttämälleen rahalaitokselle viipymättä, mikäli huomaavat jotain tavallisuudesta 

poikkeavaa käytöstä maksuliiketileillään tai maksukorteillaan. (Aluehallintovirasto 2019., 

Finanssivalvonta 2018., Makkonen 2012, 54-59., Maistraatti 2019., Lindström 2014, 

133.,) 

Luotonhaun yhteydessä asiakkailta kerätään paljon erilaista henkilökohtaista tietoa 

muun muassa hänen taloudelliseen tilaansa ja maksuhistoriaansa perustuen. Näitä asi-

akkaan henkilötietoja tulee käsitellä huolellisesti ja on ensisijaisen tärkeää, että ne yh-

distetään oikeaan henkilöön. Tästäkin syystä henkilöllisyyden todentaminen luotonhaun 

yhteydessä on ensisijaisen tärkeää. Olisi todella ikävää, mikäli asiakkaalta saadut tiedot 

yhdistettäisiin vahingossa väärään henkilöön, vaikka saman nimen perusteella. Tämän 

vuoksi luoton myöntämisen yhteydessä asiakkaat tunnistetaan vahvasti sekä pysyvällä 

tavalla viranomaisen myöntämän henkilöllisyystodistuksen tai sähköisen tunnistautumis-

välineen avulla. Asiakkaista kerätään paljon yksilöiviä tietoja, joiden perusteella asiakas 

voidaan tunnistaa. Yksilöiviä tietoja ovat mm. vakituinen asuinosoite, puhelinnumero ja 

mahdolliset muut osoitetiedot. Tärkein yksilöivä tieto on kuitenkin jokaisen suomalaisen 

henkilökohtainen henkilötunnus. Henkilötunnusta käytetään muun muassa henkilökoh-

taisten luottotietojen kyselyyn. Henkilötunnus on merkattu myös pysyvällä tavalla jokai-

seen viranomaisen suomalaiselle myöntämään henkilöllisyystodistukseen. Henkilötun-

nusta ei tulisi luovuttaa turhaan kenellekään, jolla ei ole siihen tosiasiallista tarvetta. Mi-

käli henkilötunnus joutuu väärinkäytöksen kohteeksi, saattaa siitä seurata henkilötun-

nuksen tosiasialliselle omistajalle tapauskohtaisesti suuriakin taloudellisia menetyksiä 

taikka vaikeuksia suoriutua tavanomaisena pidetystä elintavasta. (Ammattikorkeakoulun 

Juridiikka 2 2003, 88-90., Finanssivalvonta 2018., Makkonen 2012, 54-59., Lindström 

2014, 133.) 
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3.1 Maksukyvyn arviointi 

Asiakkaan maksukyky tulee huomioida jokaisen lainahankkeen yhteydessä uudelleen, 

mikäli ei ole kyse samanaikaisesti käsiteltävistä luotoista. Tällaisia luottoja voivat olla 

esimerkiksi asuntoluotto ja kulutusluotto, joita asiakas voi halutessaan hakea samanai-

kaisesti. (Finanssivalvonta 2017.) 

Asiakkaan maksukyky arvioidaan lähtökohtaisesti hänen luovuttamiensa tietojen perus-

teella. Asiakkaan maksukykyä arvioidessa, kysytään asiakkaalta sekä brutto- että netto-

tulojen määrä kuukaudessa. Maksukyvyn laskentaan käytetään vain nettotuloja, mutta 

talouden kokonaistilanteen hahmottamiseksi myös bruttotulojen taso on tärkeää olla 

pankilla tiedossa. Ilmoitetut tulo tiedot tulee kuitenkin todentaa jostakin luotettavasta läh-

teestä, kuten esimerkiksi palkkakuitista tai verotuspäätöksestä. Mikäli asiakas on jo luo-

ton hakemus vaiheessa kyseisen pankin asiakas, voidaan asiakkaan tulo tiedot todentaa 

asiakkaan tilitiedoista. Mikäli asiakkaan ilmoittamat tulot eroavat tilitapahtumista saata-

vista tulo tiedoista, asiakkaan tulisi toimittaa pankille pyydettäessä todistus tulo tiedois-

taan. Tällaisia todistuksia voi olla esimerkiksi palkkakuitti tai verotuspäätös. Verotuspää-

töstä käytetään yleisimmin eläkeläisten taikka epäsäännöllisiä tuloja saavan asiakkaan 

lainahakemusten yhteydessä tulo tietojen todentamiseksi. Verotuspäätös on tärkeä, mi-

käli asiakas on esimerkiksi siirtymässä toisesta pankkiryhmästä eikä tilitietoja ole tällöin 

mahdollista hyödyntää. Tilitiedot voidaan pyytää asiakkaan vaihtaessa pankkia, mutta 

tiliotteita ei lain mukaan saa pysyvästi säilyttää, vaikka niitä käytettäisiin asiakkaan luot-

tokelpoisuuden arviointiin. Yrittäjän tulot voivat pitää sisällään palkkaa, osakeyhtiön osin-

koja sekä yksityisnostoja henkilöyhtiöstä. Yrittäjän tulojen arvioinnissa hyödynnetään yri-

tyksen tilinpäätöstietoja, jotka pitävät sisällään taseen, tuloslaskelman, tilinpäätöksen lii-

tetiedot sekä mahdolliset erittelyt ja toiminnantarkastuskertomuksen. Kaikki yrittäjien ti-

linpäätökset tulee antaa sellaisen asiantuntijan tarkastettavaksi, joka osaa hyödyntää 

kaikkia tarvittavia tietoja yrittäjän tuloista sekä menoista. Useissa rahalaitoksissa onkin 

tällaisia yritysasiantuntijoita, jotka oman työnsä ohessa tarkastavat yrittäjien tilinpäätös-

tietoja. Lähes kaikki tulo tietojen todentamisessa käytetyt asiakirjat on syytä dokumen-

toiva pysyvällä tavalla esimerkiksi sähköisesti asiakasdokumentteihin asiakkaan henki-

lötunnuksen taakse. Jos asiakkaan tulo tiedot on tarkistettu tilitiedoista, tulee tämä olla 

merkittynä luoton päätösesitykselle. Mikäli asiakkaalla on tiedossa tuntuvia tulojen pie-

nenemisiä tai suurenemisia, otetaan nämä tapauskohtaisesti huomioon asiakkaan luot-

tohakemusta käsiteltäessä. Asiakkaan tulotason laskelmaan voidaan ottaa huomioon 
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muun muassa palkansaajan palkkatulot, eläke, säännölliset pääomatulot, lapsilisät ja 

elatusmaksut sekä muut tuet. (Finanssivalvonta 2017. 1.1-1.2., Pankkitoiminnan käsi-

kirja 2008, 141-144., Tieteentermipankki 2018.) 

Tulojen pieneneminen voi johtua esimerkiksi asiakkaan lomauttamisesta, työttömyy-

destä, perhevapaista taikka eläkkeelle siirtymisestä. Laina-ajan jatkuessa asiakkaan 

odotettuun eläkeikään saakka, tulee asiakkaan maksukyky huomioida myös tältä ajalta. 

Tulojen suureneminen taas useimmin johtuu palkankorotuksesta tai työtehtävän vaih-

doksesta. Asiakkaan on luottohakemuksen yhteydessä mainittava muun muassa edellä 

mainituista tulotasoon vaikuttavista tekijöistä, sillä ne voivat oleellisesti vaikuttaa asiak-

kaan maksukykyyn. Asiakkaan ilmoittamat menot vaikuttavat myös oleellisesti tämän 

maksukykyyn. Osuuspankin järjestelmä antaa automaattisesti kulutusmeno-olettaman, 

joka määräytyy talouden koon mukaisesti. Esimerkiksi kahden aikuisen talouden kulu-

tusmeno-olettama on 1 200 € kuukautta kohden. Asiakas voi luottohakemuksellaan itse 

eritellä ja ilmoittaa tarkat talouden kulutusmenot, mikäli taloudessa on esimerkiksi kalliita 

harrastuksia tai muita suuria, epätavallisia sekä säännöllisiä kulueriä. Yksittäistä suu-

rempaa kuluerää ei tarvitse ilmoittaa hakemuksella, mikäli sen ei voida arvioida oleelli-

sesti vaikuttavan asiakkaan maksukykyyn nyt tai tulevaisuudessa. Kulutusmeno-oletta-

maan lasketaan muun muassa asumiskustannukset, säännölliset toistuvaismenot sekä 

mahdolliset elatusmaksut. Asumiskustannuksiin lukeutuu asunto-osakkeen osalta pää-

osin hoitovastike, kun taas kiinteistön osalta lista on pidempi. Kiinteistön asumiskustan-

nuksiin liitetään muun muassa sähkö-, vesi- ja lämmityskustannukset sekä jätehuolto ja 

mahdolliset tiemaksut. Asunnon vakuutusmaksut lukeutuvat myös asumiskustannuksiin 

niin asunto-osakkeen kun kiinteistönkin osalta. Molempiin on laskettu mukaan joko 

vuokra- tai luotonhoitomeno-olettama. (Finanssivalvonta 2017, 4, 6., Op Ryhmä 2018., 

Makkonen 2012, 119-121.) 

Velanhoidon kustannukset tulee ottaa myös tapauskohtaisesti huomioon. Luottohake-

muksessa asiakkaalta pyydetään tieto kaikista häneen liittyvistä luotoista. Tällä tarkoite-

taan siis asiakkaan omia luottoja, asiakkaan ja toisen henkilön yhteisiä luottoja sekä luot-

toja, joissa asiakas on takaajana tai pantinantajana. Taloyhtiön yhtiölainaosuudet lukeu-

tuvat myös ilmoitettaviin luottoihin, vaikka asiakas ei olekaan henkilökohtaisesti velalli-

sena kyseisessä lainassa. Luoton hakemusvaiheessa otetaan huomioon kaikki asiak-

kaan velat ja vastuut, jotta pankki kykenee saamaan kokonaiskuvan asiakkaan taloudel-

lisesta tilanteesta ennen luoton myöntämistä. Mikäli asiakkaan rahoitettava hanke koh-

distuu RS-kohteeseen eli uudiskohteeseen, on oltava erityisen tarkka myös asiakkaan 
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tulevaisuuden maksukykyä arvioitaessa. Uudiskohteita on mahdollista ostaa myyntihin-

nalla, jolloin kohteelle jää yhtiölainaa. Yhtiölaina on yleensä rakennuttamisen valmistut-

tua lyhennysvapaalla yhdestä kolmeen vuotta. Lyhennysvapaan aikana osakas maksaa 

yhtiölainasta pelkkiä korkoja rahoitusvastikkeen muodossa taloyhtiön kautta. Lyhennys-

vapaan päätyttyä osakkaan maksettava rahoitusvastike usein nousee moninkertaiseksi, 

kun korkojen lisäksi maksettavaksi tulee myös luoton lyhennysosa. (Finanssivalvonta 

2017, 5, 6., Makkonen 2012, 121-126.) 

3.2 Vierasvelkapantti ja takaukset 

Rahalaitoksien on mahdollista pyrkiä varmistamaan luottojen takaisinmaksu erilaisilla 

keinoilla. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi vierasvelkapantti ja henkilötakaukset. Vieras-

velkapantin voi antaa luottoon muuten liittymätön henkilö. Yleensä nuoret luotonhakijat 

saattavat pyytää vanhempiaan vierasvelkapantin antajiksi. Vierasvelkapantilla voidaan 

niin sanotusti korvata luotonhakijan puutteellista vakuusmäärää tai mikäli sitä ei hakijalla 

ole laisinkaan se voidaan kattaa vierasvelkapantilla kokonaan. Tällöin rahalaitos voi pyy-

tää velallista järjestämään vierasvelkapantin eli toisen henkilön varallisuutta käytetään 

vakuutena. Vierasvelkapantti tarvittaessa realisoidaan, mikäli luototettava ei pysty jos-

tain syystä maksamaan takaisin rahalaitokselta ottamaansa lainaa maksusuunnitelman 

mukaisesti. Vierasvelkapantti voi olla sisällöltään esimerkiksi asuinkiinteistö, vapaa-ajan 

kiinteistö tai pankkitalletus. (Kaukinen 2009, 40-42., Kasso 2014, 315-318., Lindström 

2014, 105-106., Op Ryhmä 2017., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 162.) 

Mikäli luototettavalla ei ole vakuuksia ja vierasvelkapantin antaminen ei ole mahdollista, 

on mahdollisuus vielä henkilötakaukseen. Henkilötakauksella tarkoitetaan henkilökoh-

taista vastuuta luoton takaisinmaksuun. Luoton päävelallisen ollessa kykenemätön sel-

viytymään luotonhoitomenoistaan sovitulla tavalla, on takaaja velvoitettu hoitamaan luo-

ton takaisinmaksu alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Takauslaissa on sää-

detty, että rahalaitoksen tulee selvittää myös mahdollisen takaajan todellinen maksukyky 

ja sen tulee olla riittävällä tasolla luottoa myöntäessä. Ennen luoton myöntämistä ja ta-

kaajan luottoon sitoutumista rahalaitoksen tulee antaa riittävät ja tarvittavat tiedot luo-

tosta ja luotonhakijasta takaajaksi harkitsevalle. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi luoton-

hakijan palkkatiedot, maksuhäiriömerkinnät, velallisen muut vastuut ja varallisuus. Myös 

takaajalta pyydetään selvitys hänen tuloistaan, menoistaan, luottotiedoista sekä varalli-

suudesta, että muista vastuista ja takauksista. Takaajan luottotietokyselyn rahalaitos saa 
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tehdä vasta, kun mahdollinen takaaja on antanut siihen kirjallisen suostumuksensa do-

kumentoitavalla tavalla. Takaajalle tulee myös selvittää, minkälaisesta takauksesta on 

kyse. Rahalaitoksen tulee siis käydä velan ehdot ja pääkohdat myös takaajan kanssa 

läpi. Pääkohtia ovat esimerkiksi velan pääoma, korko sekä takaisinmaksusuunnitelma ja 

mahdolliset lyhennysvapaat. Takaajalle tulee luovuttaa myös tarvittavat tiedot luototetta-

van asiakkaan maksukyvystä, palkkatuloista sekä asumismenoista ja muista merkittä-

vistä menoista kuten elatusmaksuista. Takauslain tarkoituksena on, että takaaja olisi tie-

toinen velallisen todellisesta talouden tilasta ennen takaukseen sitoutumista. Sama käy-

täntö velallisen taloudellisen tilan selvittämisestä ja velan ehtojen kertomisesta on myös 

vierasvelkapantinantajan kanssa. Tässä vaiheessa takaajaksi harkitsevan on vielä mah-

dollista vetäytyä hankkeen takauksesta, mikäli hän on sitä mieltä, ettei halua kyseistä 

luottoa ja/tai velallista lähteä takaamaan. (Finanssivalvonta 2019., Kasso 2014, 

315.318., Lindström 2014, 105-106., Makkonen 2012, 44-45., Pankkitoiminnan käsikirja 

2008, 167-168.)  

Takauslaki ei edellytä takaajan tai vierasvelkapantinantajan henkilöllisyyden todenta-

mista. On kuitenkin hyvän luotonantotavan ja hyvän pankkitavan mukaista todentaa 

myös näiden osallisten henkilöllisyys luototettavan henkilöllisyyden varmentamisen li-

säksi. Myös finanssivalvonta edellyttää sopimussuhdetta solmiessa, että henkilöllisyys 

on varmennettu hyväksyttävästä asiakirjasta tai sähköisen tunnistautumisvälineen 

kautta. Luotonantajan on kerättävä tarpeelliset yksilöintitiedot myös takaajalta ja vieras-

velkapantinantajalta. Näitä tietoja ovat muun muassa osoitetiedot, yhteystiedot ja henki-

lötunnus sekä tunnistautumisvälineen tiedot. (Makkonen 2012, 60-61) 

Pankkitoiminnan ja luototuksen yksi peruskivi on pankki- ja luottosalaisuus. Pankkisalai-

suus on erittäin laaja käsite sillä se kattaa koko ihmisen pankkitoiminnan pankkitalletuk-

sista velkasuhteeseen. Rahalaitokset ovat velvollisia suojelemaan ja pitämään salassa 

kaikkia asiakkaidensa sellaisia tietoja, joista henkilöt ovat tunnistettavissa. Asiakkaiden 

henkilötietoja, taloudellista tietoa, terveydentilaan liittyviä tietoja taikka ammattiin tai am-

matinharjoittamiseen liittyviä tietoja ei saa luovuttaa muille. Mikäli asiakas on antanut 

erillisen ja eritellyn suostumuksensa, voidaan tästä säännöksestä poiketa. Poikkeuksia 

voidaan tehdä myös lain nojalla esimerkiksi viranomaisten selvityspyyntöjen perusteella, 

mikäli heillä on siihen lain mukainen oikeus. Muita lain perusteella tehtäviä poikkeuksia 

ovat vierasvelkapantin antajalle tai takaajalle velallisesta luovutettavat tiedot. Tällaiset 

tiedot voidaan luovuttaa vierasvelkapantin antajalle ja takaajalle pankkisalaisuuden es-

tämättä. Rahalaitosten työntekijätkään eivät saa käsitellä asiakkaidensa henkilö- tai 
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muita tietoja muussa kuin vain siinä laajuudessa, mikä on heidän työnsä ja työnkuvansa 

puolesta välttämätöntä. On siis kiellettyä tarkastella asiakkaiden tietoja järjestelmistä il-

man toimenkuvaan liittyviä oikeuksia ja asian yhteyksiä. Luottosalaisuutta noudatetaan 

myös rahalaitosten ulkopuolella, kaikissa sellaisissa paikoissa, joissa käsitellään asiak-

kaiden luottotietoja. (Finanssialan keskusliitto 2009, 1-2., Makkonen 2012, 50-53., Pank-

kitoiminnan käsikirja 2008, 32.) 

3.3 Vakuudet 

Vakuuksia käytetään takaamaan rahalaitokselle saatavat tulevaisuudessa, mikäli luoto-

tettu ei kykene syystä tai toisesta suoriutumaan sovitusti takaisinmaksusuunnitelmasta. 

Vakuuksilla on aina tietty vakuusarvo, joka ei ole sama kuin vakuuden käypä arvo eli 

hinta, jonka siitä saisi myytäessä. Vakuuden vakuusarvo muodostuu, kun kohteen käy-

västä arvosta lasketaan 70 %. Esimerkiksi 100 000 euron kohteen vakuusarvo on 70 000 

euroa. Vakuudet voidaan äärimmäisessä tilanteessa realisoida eli myydä, jolloin rahalai-

tos perii myyntituotoista saatavansa ja loppu tuotto jää myyjälle. Pantin haltijana toimiva 

rahalaitos on siis etuoikeutettu myyntitilanteessa kohteesta saataviin tuottoihin siihen 

saakka, että voimassaolevat ja erääntyneet luotot on maksettu loppuun. (Op Ryhmä 

2019., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 162., Säästöpankki 2019.) 

Yleisimpiä vakuuskohteita kuluttajien keskuudessa ovat reaalivakuudet. Reaalivakuudet 

ovat jotain kiinteää omaisuutta, esimerkiksi asuinhuoneistoja tai kiinteistöjä. Kiinteistö 

kattaa maapohjan ja sillä sijaitsevat kiinteät rakennukset. Luotonhakija voikin lainaa har-

kitessaan jo miettiä mitä voisi antaa rahalaitokselle vakuudeksi lainastaan. Mahdollisia 

vakuuskohteita voivat olla asuinhuoneistot, kiinteistöt, loma-asunnot, metsätilat tai muu 

varallisuus. Muu varallisuus kattaa esimerkiksi pankkitilitalletukset, osakesalkut ja rahas-

tosalkut. Osake- ja rahastosalkkujen reaalivakuusarvo on kuitenkin paljon matalampi 

kuin todellisuudessa saattaisi luulla. Tämä johtuu siitä, että osakekurssit saattavat vaih-

della rajustikin ja varmaa hinta-arviota ei pystytä vakuuden panttausvaiheessa arvioi-

maan. Erityispanttauksella katetaan vain tietyt lainat, jotka ovat eriteltyinä panttaussi-

toumuksella. Täytepantti on toissijainen pantti, jonka realisointi tapahtuu vasta silloin, 

kun ensisijainen pantti on realisoitu ja siitä saatavat tuotot on käytetty luoton takaisin-

maksuun. (Hyvätti 2013, 11-16. Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 163.) 

Vakuudet pantataan luoton vakuudeksi eikä niitä voi myydä ilman pantinhaltijan hyväk-

syntää. Panttaus tapahtuu panttaussitoumuksella, josta käy ilmi panttauksen kohde, 
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laatu ja mahdollisesti tarkemmat tiedot. On olemassa yleispanttauksia ja erityispanttauk-

sia. Yleispanttauksilla voidaan kattaa kaikki asiakkaan voimassa olevat velat nyt ja tule-

vaisuudessa aina sen vakuusarvoon saakka. Esimerkiksi henkilö A on ostanut loma-

asunnon, jonka vakuutena on tämän omistama velaton asuinkiinteistö. Henkilö A hakee 

lainaa uutta autoa varten. Loma-asunnon vakuutena olevasta asuinkiinteistön vakuu-

desta on jäljellä panttia 30 % eli tässä tapauksessa euromääräisesti 60 000 euroa. 

Asuinkiinteistön 30 % panttia voidaan käyttää auton hankintaan otettavan kulutusluoton 

vakuutena. Erityispanttauksella pantti annetaan johonkin tiettyyn lainaan tietystä vakuus-

määrästä, eikä sitä voi käyttää uusiin haettaviin luottoihin ilman uutta panttaussi-

toumusta. (Kaukinen 2009, 39., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 163.) 

Mikäli velallinen ei kykene suoriutumaan maksuistaan ja hänen veloillaan ei ole panttina 

mitään omaisuutta, voidaan hänen omaisuutensa silti realisoida erääntyneiden luottojen 

maksua varten. Tällöin rahalaitoksella ei kuitenkaan ole etusijaa realisoinnista saataviin 

tuloihin, mikäli velallisella on myös muita velkojia. Tällöin kaikki velkojat ovat niin sano-

tusti samalla viivalla ja realisoinnista saadut tuotot jaetaan tasan kaikkien velkojien kes-

ken. Tästä syystä rahalaitokset suosivat pantattuna reaalivakuuksia. Pantinantaja on si-

toutunut huolehtimaan pantin kohteena olevasta kiinteistöstä tai asuinhuoneistosta par-

haan kykynsä mukaan sekä suoriutumaan tätä koskevista maksuista. Näillä pyritään pi-

tämään huoli siitä, ettei pantin arvo laske perusteettomasti. Pantinantaja on sitoutunut 

muun muassa näihin ehtoihin allekirjoittaessaan panttaussitoumuksen. Pantinantajalla 

on myös yleensä panttikirjaan kirjattu vakuutusvelvollisuus. Vakuutusvelvollisuus tarkoit-

taa, että pantinantaja on sitoutunut ottamaan kyseiseen kohteeseen vakuutuksen mah-

dollisten vahinkojen varalta. Tällä rahalaitos turvaa saataviaan esimerkiksi tulipalon sat-

tuessa. Panttausehtoja tulee kunnioittaa ja noudattaa, sillä niiden laiminlyönti saattaa 

johtaa lisävakuuden tarpeeseen tai rahalaitos on oikeutettu irtisanomaan luotto tästä pe-

rusteesta. (Finanssivalvonta 2012., haastattelu, Mäki., Pankkitoiminnan käsikirja 2008, 

162-163.) 

3.4 Enimmäisluototussuhde 

Luototussuhteella tarkoitetaan myönnettävän asuntolainan määrää suhteessa lainan va-

kuudeksi annettujen vakuuksien käypään arvoon lainan myöntämishetkellä. Finanssival-

vonta on säätänyt enimmäisluototussuhteet asuntoluottoihin. Tämä tarkoittaa, että tiettyä 

vakuusmäärää vastaan on mahdollista saada tietty määrä lainaa. Finanssivalvonta on 
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nostanut enimmäisluototussuhteen määrää muiden kuin ensiasunnon ostajien osalta. 

Ennen kiristystä enimmäisluototussuhde muilla kuin ensiasunnon ostajilla oli 90 prosent-

tia, kun se kiristyksen jälkeen on 85 %. Ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhde 

pysyi muiden asuntoluottojen kiristyksestä huolimatta ennallaan 95 prosentissa. Lakia ei 

saa kiertää esimerkiksi myöntämällä asiakkaalle muuta luottoa kattamaan tarvittava 15 

prosenttia omaa varallisuutta. Omaa varallisuutta voi olla esimerkiksi pankkitalletukset 

tai muut omistuksessa olevat asuinhuoneistot sekä kiinteistöt. Ensiasunnon ostajan koh-

dalla omaa varallisuutta tulee olla 5 prosenttia. Finanssivalvonta valvoo enimmäisluoto-

tussuhteen täyttymistä asuntoluottojen osalta ja puuttuu tarvittaessa mahdollisiin sään-

töjen rikkomuksiin ja noudattamatta jättämisiin. Lainaa ei tulisi myöntää ilman enimmäis-

luototussuhteen täyttymistä sanktioiden uhalla. Mikäli asiakkaan lainan tarve on sellai-

nen, että enimmäisluototussuhde ei täyty, tulisi tämän käyttää enemmän omaa rahaa 

hankkeen rahoittamiseen enimmäisluototussuhteen täyttymiseksi tai hankkia lisää pan-

kin hyväksyttäviä muita reaalivakuuksia. (Euro & Talous 2/2015, 3., Euro & Talous 

2/2018, 4., Op Ryhmä 2019.) 

Ensiasunnon ostajaksi lukeutuu sellainen henkilö, joka ei ole omistanut Suomessa tai 

ulkomailla asunto-osaketta tai asuinrakennusta 50 prosenttisesti tai sen ylittävällä omis-

tussuhteella. Sijoitusasunnot, perinnöksi saadut asunnot sekä lahjaksi saadut asunnot 

luetaan mukaan omistussuhteita tarkasteltaessa, sen sijaan loma-asunnot ja lomaosak-

keet eivät lukeudu tähän. Verohallinnon myöntämä varainsiirtoverosta vapauttaminen ei 

kuitenkaan liity enimmäisluototussuhteeseen, vaikkakin sillä on samantyylinen määri-

telmä ensiasunnon ostajaksi lukeutumisesta. (Finanssivalvonta 2018., Haastattelu, Suo-

janen. Haastattelu, Helle.) 

3.5 LKV-pätevyys ja kiinteistönvälitys 

Laillistettu kiinteistönvälittäjän -koe antaa valmiudet oikeaoppiseen kiinteistön välittämi-

seen. Kiinteistön välitykseen kuuluu monta eri osa-aluetta. Näitä osa-alueita ovat esi-

merkiksi kiinteistön tai asunto-osake huoneiston esittely, välitys, asuntokaupat ja neu-

vonta erilaisissa asuntoihin ja kiinteistöihin kohdistuvissa kysymyksissä. LKV-pätevyys 

antaa vain juridiset valmiudet ja osaamisen asunto-osakehuoneistojen sekä erilaisten 

kiinteistöjen välitykseen. Varsinaista LKV-tutkintoa ei ole Suomessa olemassa, vaan se 

on 5 opintopisteen koekokonaisuus. Kokeessa keskitytään pääasiassa juridisiin seikkoi-

hin ja lakitekstin tulkintataitoon. Kuka vain voi halutessaan hankkia kiinteistönvälitys 
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luvan, mikäli käy suorittamassa LKV-kokeen. LKV-kokeen suoritettuaan voi alkaa välit-

tämään asuntoja ja kiinteistöjä. LKV-koe tilaisuuksia järjestetään vuosittain marras-

kuussa ja huhtikuussa ympäri Suomen. Kokeeseen tulee ilmoittautua kuukautta aikai-

semmin ja     kokeen tulokset ja pätevyyden saa noin kuukauden kuluttua. Kokeen hinta 

on noin 200 euroa. Kokeeseen valmistavia kursseja on eri tarjoajilta ja esimerkiksi kiin-

teistönvälitysalan keskusliitto ry:n järjestämä valmennuskurssi kustantaa noin 650 euroa. 

(Kauppakamari 2018., Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto 2018., Pennanen 2014, 17-18.) 

Kiinteistönvälittäjän työtehtäviin kuuluu kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden välityksen li-

säksi paljon muutakin. Kiinteistönvälittäjät hoitavat paljon käytännön asioita ostajan ja 

myyjän puolesta. Näitä ovat esimerkiksi tarvittavien asiakirjojen tilaus, kauppakirjan laa-

dinta, osakekirjojen ja panttikirjojen luovutus uusille omistajille, ostajan ja myyjän pankin 

virkailijoiden kanssa neuvottelu kauppatilaisuuteen liittyen, varainsiirtoveron laskelma, 

maksuunpano sekä varainsiirtoveroilmoituksen laadinta. (Kasso 2014, 242., Kiinteistön-

välittäjän käsikirja 2015, 75-135.) 

Näistä edellä mainituista ei juurikaan käytännön kannalta ole mahdollista oppia LKV-

kokeen avulla, vaan ne on opittava käytännössä. Verotukselliseen tietämykseen saa 

apua kirjoista LKV-tenttiin valmistautuessa, mutta lainsäädäntö ja verotustavat muuttu-

vat jatkuvasti, joten ne välittäjien tulee tarkistaa jatkossa vuosittain. Asunto-osakekaupan 

yhteydessä kiinteistönvälittäjä ilmoittaa taloyhtiön isännöitsijälle uuden omistajan muun 

muassa hoitovastikkeen ja mahdollisen rahoitusvastikkeen maksua varten. (Kasso 2014, 

242.) 

Kiinteistönkaupassa kiinteistönvälittäjän tai itse myyjän (mikäli kohteella ei ole kiinteis-

tönvälittäjää) tulee esittää mahdollisille ostajille lainhuutotodistus, rasitustodistus sekä 

kiinteistönrekisterin ote. Lainhuutotodistuksesta selviää kiinteistön todellinen omistaja. 

Asunto-osakekaupassa kiinteistönvälittäjän tai myyjän (mikäli kohteella ei ole kiinteistön-

välittäjää) on ennen kaupan päättämistä esitettävä mahdolliselle ostajalle todistus tosi-

asiallisesta osakkeiden omistajasta sekä mahdollisesta osakehuoneiston panttauksesta. 

On myös ostajan kannalta tärkeää, että saatavilla on myös taloyhtiön isännöitsijäntodis-

tus asunnosta. Isännöitsijäntodistuksesta näkee taloyhtiön tarkemmat tiedot sekä 

asunto-osakehuoneistoon kohdistuvat velat ja hoitovastikkeet. Asunto-osakekaupassa 

on hyvä perehtyä myös taloyhtiön tilinpäätöslaskelmaan, josta saa kokonaiskuvan talo-

yhtiön varallisuudesta. (Kasso 2014, 3.3.2., Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 67-68, 

75-87.) 
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Rasitustodistuksesta voidaan selvittää, kohdistuuko kyseiseen rakennukseen tai sen 

maapohjaan joitakin rasitteita. Rasitteita voivat olla esimerkiksi tontin läpi vievä tie, jäl-

jellä oleva rakennusoikeus tai kuolinpesien kiinteistöjen kohdalla lesken elinikäinen asu-

misoikeus. Lesken elinikäinen asumisoikeus ei katkea välttämättä edes omistajuuden 

vaihtuessa. Rasitustodistuksesta voi myös tarkistaa, onko kyseisellä kiinteistöllä ole-

massa panttikirjoja ja ketä niiden omistaja ja haltija on. Kiinteistön oikeudet ja velvolli-

suudet voidaan selvittää kiinteistörekisteriotteesta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat ovat 

tilattavissa tai tulostettavissa Maanmittauslaitokselta, joka ylläpitää kyseisiä kiinteistöjen 

rekistereitä. (Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 75-87., Maanmittauslaitos 2017) 

Oleellinen osa kiinteistönvälittäjien työstä koostuu kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden 

käyvän arvon arvioimisesta. Kun asunnon omistajat harkitsevat asuntonsa myymistä, 

ottavat he yleensä ensimmäiseksi yhteyttä kiinteistönvälittäjään, jolta he pyytävät hinta-

arvion omistamastaan kohteesta. Kiinteistönvälittäjä käy asiakkaan omistaman kohteen 

perustiedot läpi ja antaa arvion kohteen käyvästä arvosta. Todennäköinen kauppahinta 

tarkoittaa hintaa, jonka he luultavasti voisivat kohteestaan saada. Hinta-arvio ei kuiten-

kaan ole tae siitä, että kiinteistönvälittäjä saisi kohteen kaupaksi juuri tällä hinnalla. Al-

kuperäisestä hinta-arviosta voidaan mahdollisesti tinkiä tai mikäli kohde on suosittu, siitä 

saatetaan tarjota pyyntihintaa enemmänkin. Mikäli tarjouksia tulee monia, myyjällä on 

oikeus päättää, minkä tarjouksen hyväksyy. Kiinteistönvälittäjän tekemän hinta-arvion 

tulee aina perustua johonkin faktatietoon. Yleensä hinta-arviot perustuvat toteutuneisiin 

kauppoihin samalla alueella samantyylisten asuntojen kohdalla, mutta kiinteistönvälittä-

jän kokemus ja näkemys erilaisista kohteista sekä kohteiden ainutlaatuisuudesta ja ha-

luttavuudesta saattaa nostaa tai laskea hinta-arviota. Hinta-arviossa tulisi perustella, mi-

hin tietoihin ja näkemyksiin se perustuu sekä otettava kantaa arvion tarkkuuteen, jotta 

arvion tilaaja voi tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Halutessaan asunnon omistaja voi 

pyytää hinta-arvion monelta eri kiinteistönvälittäjältä ja solmia sitten välityssopimuksen 

haluamansa kiinteistönvälittäjän kanssa. (Kasso 2014, 242-244., Kiinteistönvälittäjän kä-

sikirja 2015, 676-677., Pennanen 24-25.) 

”Arviointitoiminta jaetaan Suomessa tavallisesti kahteen ryhmään: lakisääteinen ja va-

paaehtoinen arviointi. Lakisääteinen arviointi perustuu suoraan lain säännökseen. Täl-

laisia säännöksiä kiinteistön arvioimisesta on muun muassa laissa kiinteän omaisuuden 

ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977, Si 626), kiinteistönmuodostamislaissa 

(554/1995, Ym 101), vesilaissa (587/2011, Ym 601), yksityistielaissa (358/1962, Ym 207) 
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sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, Ym 201). Myös verotusta varten on omat 

säännöksensä omaisuuden arvon määrittelemiseksi. 

Muu arviointitapa, joka ei perustu nimenomaan lakiin, on vapaaehtoista arviointia. Laki-

sääteisestä arvioinnista huolehtivat lain määräämät, tavallisesti Maanmittauslaitoksen 

toimitusmiehet, vapaaehtoisia arvioita voi periaatteessa tehdä kuka tahansa, jolla on sii-

hen tarvittava taito ja osaaminen.” (Kasso 2014, 244., Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 

676-677.) 

”Arviointitoimintaa elinkeinotoimintana tai arviointia harjoittavan asiantuntijan tai yhteisön 

ja asiakkaan välistä oikeussuhdetta koskevaa nimenomaista lainsäädäntöä ei Suo-

messa ole ollut olemassa. Arviointisopimuksen laatimisesta tai arviolausunnolle kulloin-

kin asetettavista vaatimuksista, saati arvioitsijan vastuusta ei ole olemassa yleistä lain-

säädäntöä.” (Kasso 2014, 244.) 

Näiden katkelmien mukaan Suomessa kiinteistönvälittäjillä ei ole varsinaista vastuuta 

arvioimistaan kohteista. Kiinteistönvälittäjät saattavat arvioida kohteen täysin ylä- tai ala-

kanttiin hinnan suhteen, mutta mikäli myyjä ei ole asiasta erimieltä ennen välityssopi-

muksen tekemistä, ei hänellä ole oikeutta nostaa kannetta asiasta jälkikäteen. Välitys-

sopimukseen on kirjattu kiinteistönvälittäjän ja myyjän yhdessä hyväksymä hinta-arvio, 

jolla uutta omistajaa kohteelle lähdetään etsimään. Mikäli hinta-arvio ei tyydytä myyjää, 

hänellä on oikeus hankkia toinen kiinteistönvälittäjä arvioimaan kohde. Tällöin välitysso-

pimusta ei synny ensimmäisen kiinteistönvälittäjän kanssa, mikäli välityssopimusta ei ole 

allekirjoitettu. Mikäli välitettävä kohde ei mene kaupaksi tai kiinteistönvälittäjä ei tee so-

vittuja toimenpiteitä kohteen myynnin edistämiseksi, voidaan välityssopimus purkaa. Täl-

löin myyjän ei tarvitse maksaa välityspalkkiota kiinteistönvälittäjälle. (Kiinteistönvälittäjän 

käsikirja 2015, 679-680.) 

”Arviointitoiminta on elinkeinotoimintaa, jota ei siis ole lainsäädännössä erikseen sään-

nelty tai säädetty jollain tavalla luvanvaraiseksi tai edes rekisteröintiä edellyttäväksi. 

Myöskään välitysliikkeiltä edellytettävää vastuuvakuutusta ei yleisesti vaadita, lukuun ot-

tamatta AKA- ja KHK-auktorisoituja arvioitsijoita. Kuten edellä (ks. 12.2) on todettu, ar-

vion laatijalle on kuitenkin rajoitetusti asetettu eräitä ammatillisia vaatimuksia. Toimialan 

laatuvaatimukset perustuvat kiinteistörahastolain säännöksiä (ks. 12.2.1) lukuun otta-

matta toimialan itsesäätelyyn, hyvään arviointitapaan ja standardeihin (ks. 12.7).” (Kasso 

2014, 261.) 
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Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden itsenäistä arviointia sekä välitystä saa siis harjoittaa 

kuka tahansa LKV-kokeen läpäissyt henkilö. LKV-koe antaa säädösten mukaisen am-

matillisen pätevyyden asuntojen arviointiin. On kuitenkin huomattava, että välitystoimin-

nan harjoittaminen kartuttaa ammatillista pätevyyttä entisestään ja LKV-koe antaa vain 

pohjan ja minimitason tälle ammattitaidolle. (Pennanen 2014, 21-22.) 

Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden kauppahintaan on todettu oleellisesti vaikuttavan 

kolme erilaista tekijää. Näitä tekijöitä ovat: yleiset arvotekijät, sijaintitekijät ja kohdekoh-

taiset arvotekijät. Yleisiin arvotekijöihin vaikuttavat koko maan taloudellinen tilanne sekä 

yhteiskunnalliset paineet. Näistä voi saada viitteitä erilaisista tilastoista kuten muun mu-

assa työllisyydestä, talouden kehityksestä sekä lainsäädännöstä ja sen mahdollisista 

muutoksista. Korkotaso on myös yksi suuri tekijä ja myös se lukeutuu yleisiin arvoteki-

jöihin. Korkotason ollessa matalalla, asuntomarkkinat käyvät vilkkaampina, kun taas kor-

kotason noustessa asuntomarkkinat saattavat ainakin hetkellisesti hidastua. Kiinteistö-

jen ja asunto-osakkeiden tärkeimpänä hinnoittelutekijänä pidetään sijaintia. Mikäli sijainti 

on hyvä, myös käypä arvo on tällöin korkeampi. Mikäli sijainti on huono, voi hulppeim-

mankin asunnon myynnissä mennä kauemmin aikaa. Sijaintitekijöihin vaikuttavat paljon 

erilaiset palvelut kuten kaupat, koulut, kampaamot sekä ravintolat. Muita vaikuttavia te-

kijöitä ovat esimerkiksi työpaikkamahdollisuudet (onko lähellä paljon erilaisia työpaikkoja 

vai onko työmatka yleensä tältä sijainnilta pidempi) ja muut saatavuustekijät esimerkiksi 

ajoteiden linjaukset ja kunto. Kohdekohtaisia arvotekijöitä ovat yksittäiseen asuntoon tai 

kiinteistöön liittyvät seikat. Yksittäistä kohdetta voidaan arvioida hinta-arvioltaan ylös- tai 

alaspäin, mikäli siinä on jotain erityisiä piirteitä. Hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat 

muun muassa tontin omistussuhde (onko tontin omistus kaupungin vai taloyhtiön/raken-

nuksen omistajan), tehdyt remontit, kiinteistön tai taloyhtiön muu kunto ja yleisilme, ra-

kennuksen ikä ja taloyhtiön taloudellinen tilanne. Tehdyt remontit ovat suurennuslasin 

alla etenkin asunto-osakekaupassa, mutta myös vanhemman kiinteistön kaupassa. 

(Kasso 2014, 248-249, 257-258., Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 688-689.) 

Mikäli kiinteistö on sen verran vanha, että siihen on tarpeen tehdä suuria peruskorjauksia 

lähivuosina, tämä saattaa rajoittaa ostajakuntaa. Etenkin asunto-osakkeiden kaupassa 

jotkut etsivät tarkoituksella huonokuntoista asuntoa korjattavaksi. Jotkin ostajaehdokkaat 

näkevät esimerkiksi putkiremontin hyvänä mahdollisuutena remontoida kylpyhuone ja 

keittiö tai jopa koko asunto lattiasta kattoon. Toisaalta tällaista kohdetta myytäessä pyyn-

tihinnan tulee olla kohdallaan verrattaessa tuleviin remontteihin. Mikäli pyyntihinta on 



27 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susanna Kajander 

lähes samaa tasoa kuin hyväkuntoisen kiinteistön asuinhuoneistot, voi myyntiaika venyä 

pitkäksi tai kaupat jäädä kokonaan toteutumatta. (Kasso 2014, 250.) 

Arviointimenetelmiä on useita, mutta yleisin on kauppa-arvomenetelmä. Kauppa-arvo-

menetelmällä arvioidaan kohde myytyjen kohteiden ja näiden toteutuneiden kauppahin-

tojen perusteella. Tämä menetelmä siis perustuu pitkälti tilastoihin. Kauppa-arvomene-

telmässä kiinteistönvälittäjän ammattitaito kuitenkin on avainroolissa, sillä kohteita on 

paljon erilaisia, eri ikäisiä, eri kokoisia ja eri kuntoisia. Toteutuneisiin kauppoihin, joihin 

tilastojen perusteella verrataan arvioitavaa kohdetta, on voinut vaikuttaa jokin epäedulli-

nen seikka. Myydyt kohteet ovat luultavasti olleet erilaisia, mikäli ne eivät ole myynnissä 

samassa taloyhtiössä suunnilleen saman ajanjakson aikana. Toteutuneisiin kauppoihin 

on voinut vaikuttaa esimerkiksi sukulaissuhteet, remontointitarpeet, vastiketekijät tai ny-

kypäivänä suhteellisen yleiset sisäilmaongelmat. (Kasso 2014, 251-253., Kiinteistönvä-

littäjän käsikirja 2015, 682-684.) 

Muita menetelmiä ovat tuottoarvomenetelmä sekä kustannusarvomenetelmä. Tuottoar-

vomenetelmää käytetään useimmin sijoittajien keskuudessa arvioinnin toteutusmuo-

tona. Tuottoarvomenetelmässä kohteen arvo määritellään vuokratuottojen perusteella, 

eli kuinka paljon tuottoja kyseisestä kohteesta saa bruttona ja nettona. Tämän arviointi-

muodon perusteella useimmat asuntosijoittajat ja liiketilasijoittajat laskevat kohteen kan-

nattavuuden. Kohteen vuokratuottojen määrään vaikuttavat merkittävästi myös tulevat 

suuret remontit sekä korkea hoito- tai rahoitusvastike. Korkea hoito- tai rahoitusvastike 

pienentää saatavaa voittoa ainakin hetkellisesti. Rahoitusvastikkeen maksaminen saat-

taa toisaalta nostaa kohteen käypää arvoa, sillä rahoituksella on luultavasti tehty kiin-

teistön kunnon kannalta merkittäviä peruskorjauksia. Yleensä liikehuoneistoilla on asuin-

huoneistoja korkeampi hoito- ja rahoitusvastike. Vuokrakohdetta hankittaessa tulee 

myös arvioida, onko mahdollisia liiketilan tai asunnon vuokraajia riittävästi. Tyhjillään 

oleva sijoituskohde ei ole kannattava, vaan kuluttaa nopeasti myös vuokraajan kukkaroa 

merkittävän summan. Mikäli tuotto on vähäistä tai negatiivista, ei kohdetta kannata sijoi-

tusmielessä hankkia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö se voisi olla tavalliselle kulut-

tajalle hyvä hankinta. (Kasso 2014, 253-256., Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 684-

686.) 

Kustannusarvomenetelmä on helpoin, mutta ei välttämättä totuudenmukaisin arviointi-

menetelmä. Kustannusarvomenetelmässä kiinteistön käypä arvo määritellään rakennus-

kustannusten mukaisesti. Tällöin arvioidaan, kuinka paljon kiinteistön rakentamiseen on 

mennyt rahaa ja tämä arvioidaan kiinteistön käyväksi arvoksi. Tähän arvioon saattavat 
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kuitenkin vaikuttaa vääristävästi esimerkiksi itse tehty rakennustyö. Yleensä rakennus-

kustannuksia ei kuitenkaan saa heti kohteen valmistuttua takaisin, mikäli kohteen on ra-

kennuttanut yksityisesti. Muita arvioinnissa huomioon otettavia seikkoja ovat esimerkiksi 

rakennuksen ikä ja arkkitehtuuri. Iäkäs rakennus on todennäköisesti menettänyt arvoaan 

ja siinä on jo mittavia peruskorjaustarpeita, kun taas uudehkosta rakennuksesta saa lä-

hes koko rakennushinnan myytäessä. Kustannusarvomenetelmää käyttäessä kiinteistön 

maapohja tulee arvioida erikseen, mikäli sitä ei ole rakennutuksen yhteydessä juuri os-

tettu ja sille ei ole tehty mittavia muutoksia. Mikäli maapohjan kaupoista on kulut jo aikaa, 

tai maapohjaa on muutettu viihtyisäksi rakennuksen pihaksi, tulee myös maapohja arvi-

oida erikseen. (Kasso 2014, 256., Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 681-686.) 

”Kiinteistönarvioinnin tulee aina perustua tosiasiallisiin taustatietoihin, kohteen tietoihin 

ja saatavissa olevaan markkinatietoon. Kohdekohtaisia tietolähteitä ovat kiinteistöjen ja 

vuokramaalla olevien rakennusten osalta kiinteistötietojärjestelmän asiakirjat: lainhuuto-

todistus, rasitustodistus ja kiinteistörekisterin ote. Asiakirjat ovat saatavissa Maanmit-

tauslaitokselta ja ne ovat julkisia.” (Kasso 2014, 258.) 

”Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä olevien huoneistojen osalta taustatiedot perustuvat 

suurelta osin isännöitsijältä saatavissa olevaan isännöitsijäntodistukseen, taloyhtiön ti-

linpäätökseen, talousarvioon sekä yhtiöjärjestykseen.” (Kasso 2014, 258) 

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi arvioitsijan ja ostajan olisi hyvä tutustua mahdolli-

siin lupa-asiakirjoihin, piirustuksiin sekä kuntotarkastuksen loppuraporttiin. Mikäli kunto-

tarkastusta ei ole kiinteistössä tehty, olisi ostajan se hyvä vaatia ennen sitovan tarjouk-

sen antamista. Kuntoarviossa on otettu kantaa kiinteistön kuntoon ja mahdollisiin välittö-

miin korjaustarpeisiin tai tulevaisuuden korjaustarpeisiin. Kuntoarviosta on käytävä ilmi, 

millä tekniikoilla kuntoarvio on toteutettu ja kuka sen on toteuttanut. Yleensä kuntoarviot 

kustannetaan myyjän ja ostajan kesken puoliksi. (Kasso 2014, 258-259., Kiinteistönvä-

littäjän käsikirja 2015, 689-690.) 
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4 RAHOITUSNEUVOTTELIJAT JA LKV-PÄTEVYYS 

Toteutin tutkimuksen teemamuotoisina haastatteluina. Haastattelut toteutettiin Mynä-

mäen-Nousiaisten Osuuspankissa, jossa se oli ohjattu pankin rahoituspäällikölle sekä 

kahdelle rahoitusneuvojalle. Haastatteluiden aiheet eivät suoranaisesti liittyneet rahoi-

tusneuvottelijoiden tähän asti totuttuun työnkuvaan, vaan tarkoituksena oli pohtia aiheita 

avoimin mielin. Aikataulullisista syistä haastatteluita ei voitu toteuttaa kaikkien osallistu-

jien kanssa samanaikaisesti, vaan rahoituspäällikön haastattelu pidettiin erikseen. Haas-

tattelut kuitenkin pystyttiin toteuttamaan samana päivänä, joka helpotti niiden tulosten ja 

mietteiden analysointia. Kappaleiden alkuihin on kirjattu haastateltaville esitettyjä kysy-

myksiä sekä mietteitä. 

4.1 Kiinteistönvälittäjän ja rahoitusneuvottelijan päämäärät 

Miten koette, että rahoittajan ja välittäjän päämäärät eroavat toisistaan? Kyseessä on 

kuitenkin useimmiten asunnon vaihto tilanne, jossa molemmat ovat tärkeässä ase-

massa. 

Pankki myöntää lainan pääasiassa asiakkaan maksukyvyn ja luottotietojen mukaan, kun 

taas välittäjä haluaa saada parhaan mahdollisen kauppahinnan välittämälleen kohteelle 

tietämättä mihin ostajalla on oikeasti varallisuutta. 

Millaisia ristiriitoja tai vaikeuksia rahoitusneuvottelijat näkevät rahoituksen ja kiinteistön-

välityksen keskeisessä työssä? 

Kiinteistönvälittäjä saattaa painostaa asiakasta ostamaan asiakkaan kannalta epäedulli-

sen ja hänelle sopimattoman kohteen. Pankin rahoitusneuvottelijan taas tulisi pyrkiä oh-

jaamaan asiakasta oikeasti hyvään kohteeseen, jotta pankin myöntämä rahoitus on niin 

sanotusti turvassa ja vakuusarvo käypä. Jos siis esimerkiksi rahoitettava asunto on huo-

nokuntoinen tai muuten epäedullinen asiakkaan tarpeisiin, tulisi pankin rahoitusneuvot-

telijan viimeistään tuoda tämä esille, mikäli asiakas ei ole itse sitä ymmärtänyt tai välittäjä 

”halunnut” kertoa siitä nopean kaupan toivossa. Ristiriita rahoituksen myöntäjän ja välit-

täjän kesken on usein se, että asiakkaalla ei ole valmiiksi hankittuna lainalupausta joka 

helposti hidastaa kauppaa. Välittäjä haluaa nimet tarjouspaperiin mahdollisimman pian, 

kun taas rahoittajalla menee oma aikansa luoton myöntämisen prosessiin. Rahoittajan 
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tulee tutkia, onko asiakas sekä ostettava kohde järkevä sijoituskohde pankin näkökul-

masta ja se vie prosessista oman aikansa. Välittäjät voivat helposti painostaa asiakkaita 

kertomalla, että kohteesta on jo muitakin tarjouksia ja heidän täytyy tehdä tarjouksensa 

saman tien, jotta asiakkaat pääsevät mukaan tarjouskilpaan. Tämä ei kuitenkaan toimi 

yhtä yksinkertaisesti luotonmyöntö prosessin puolesta. Asunnon ostamista harkitsevan 

tulisikin aloittaa mahdollisen rahoitustarpeen kartoittamisesta. Asiakas voi hakea halua-

maltaan rahalaitokselta lainalupauksen, jonka jälkeen hän voi rahalaitoksen mahdolli-

sesti antamien rajoitteiden perusteella alkaa etsiä itselleen sopivaa asuntoa. Kun asiak-

kaan mielestä sopiva asunto löytyy ja se sopii mahdollisiin rahalaitoksen antamiin kritee-

reihin, voivat asiakkaat tehdä kohteesta heti ostotarjouksen. Näin toimimalla asiakkaalle 

mieluinen kohde ei pääse livahtamaan niin sanotusti ohi suun. Tarkoituksena on, että 

luotonmyöntö prosessiin ei mene enää tässä kohtaa aikaa, kun sopiva kohde on jo löy-

tynyt vaan asiakkaat pystyvät tekemään tarjouksen halutessaan heti. Pankin kannalta 

tärkeintä on, että rahoitusta hakeva asiakas on maksukykyinen nyt ja tulevaisuudessa 

sekä luottokelpoinen. Toinen tärkeä kriteeri pankin kannalta on ostettavan kohteen arvo, 

mutta sitä ei useat rahalaitosten rahoitusneuvottelijat osaa vielä niin hyvin nykypäivänä-

kään arvioida. (Haastattelu, Helle., Haastattelu, Suojanen.) 

Mielestäni olisi huomattava etu kaikkien kannalta (niin asiakkaan kuin rahalaitoksen), 

että rahalaitosten rahoitusneuvottelijoille LKV-pätevyys tulisi pakolliseksi ja oman toimi-

alueen asuntomarkkinat tutuiksi. On rahalaitoksen edun mukaista, että myös rahoitus-

neuvottelijat tietävät ja tuntevat olemassa olevan markkinan ja pystyvät arvioimaan onko 

kohteen välittäjä arvioinut myytävänä olevan kohteen oikein ja sisältyykö siihen joitain 

riskejä, jotka voisivat vaikuttaa rahalaitoksen vakuuden arvoon tai asiakkaan maksuky-

kyyn nyt tai tulevaisuudessa. Esimerkiksi isot ennalta arvaamattomat remontit vaikutta-

vat merkittävästi asiakkaan maksukykyyn ja hoitamattomina myös kohteen vakuusar-

voon negatiivisesti rahalaitoksen näkökulmasta. Asuntoluottoja on Suomessa kotitalouk-

silla vuoden 2018 marraskuussa noin 97,8 miljardia euroa eli aika monta asuntoa. (Suo-

men Pankki 2019) 

Voisiko vakuusarvon oikeanlaiseen arviointiin olla apua, mikäli rahoitusneuvottelijat suo-

rittaisivat LKV-pätevyyden? 

Tähän pulmaan voisi olla osaratkaisuna rahoitusneuvottelijoiden asunto- ja markkinatie-

toisuutta lisäävä LKV-pätevyys. Varsinkin muita kuin kasvukeskuksissa sijaitsevia sekä 

uusrakennuksia on vaikea arvioida, mikäli ei ole alan kokemusta tai tuntemusta. LKV-

pätevyys voisi auttaa rahoitusneuvottelijoita arvioimaan rahoitettavan kohteen arvon 
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oikeaksi jo rahoituksen suunnitteluvaiheessa, jotta mahdollisia luottotappioita perittäessä 

vakuudelta, olisi kohteen vakuusarvo oletetun luokkainen. Mikäli pankki on arvioinut koh-

teen vakuusarvon väärin ja se joutuu lunastamaan saataviaan vakuudeksi annetusta 

kohteesta voi olla, ettei rahalaitos saa omiaan takaisin vaan tälle syntyy luottotappiota 

väärin arvioidun vakuuden takia. Tästä syystä olisikin tärkeää, että rahoitusneuvotteli-

joilla olisi tarpeellinen käsitys ja osaaminen asuntomarkkinoista. (Haastattelu, Mäki.) 

Miten rahoitusneuvottelijat voisivat hyötyä LKV-pätevyydestä? 

Varsinkin aloittelevat rahoitusneuvottelijat voisivat hyötyä LKV-pätevyydestä huimasti. 

LKV-pätevyys luo hyvän käsityksen siitä, mitä kaikkea asuntokaupassa tulee huomioida. 

Sekä rahoittajan että asiakkaan tulisi ennen asuntokauppoja olla tietoisia siitä, minkälai-

sia erinäköisiä kustannuksia eri asumismuodoissa on. Näitä kustannuksia tulee osata 

ennakoida, mietittäessä asiakkaan maksukykyä ja luoton takaisinmaksukykyä koko luo-

ton elinkaaren aikana. Myös mahdollisten suurien remonttien kustannusarviot tulee ottaa 

huomioon hankkeen rahoitusta arvioitaessa. (Haastattelu, Helle., Haastattelu, Mäki., 

Haastattelu, Suojanen., Makkonen 2016, 38-40.) 

4.2 Verotukselliset näkökulmat 

Myös verotukselliset näkökulmat tulevat tutuksi LKV-pätevyyden myötä. Esimerkiksi luo-

ton korkojen verovähennys kelpoisuus on hyvä tiedostaa ja siitä on hyvän tavan mu-

kaista myös kertoa asiakkaalle. Omaan asuinkäyttöön tulevan asunnon luoton korot voi 

vähentää verotuksessa, kun taas sijoitusasunnon ja vapaa-ajan asunnon korkoja ei. 

Nämä on hyvä ottaa huomioon rahoittaessa uusia asiakkaita. Myös sellaiset luotot, joilla 

rahoitetaan esimerkiksi linjasaneerauksia, ovat vähennyskelpoisia. Muut peruskorjaus-

luotot taas eivät ole. (Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2015, 65-66., Verohallinto 2016.) 

Mikäli asuntoa on pidetty vähintään 2 vuotta omassa asuinkäytössä, on siitä saatava 

myyntivoitto verovapaata voittoa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos myyt asunnon yli 2 vuo-

den asumisen jälkeen maksamaasi ostohintaa kalliimmalla, erotuksesta ei makseta 

myyntivoittoveroa. Jos taas asunnossa ei ole asuttu 2 vuoden määräaikaa, tulee myyjän 

maksettavaksi myyntivoittovero. Rahoittajan viimeistään tulee ottaa huomioon asiakkaan 

mahdolliset myyntivoittoverot. Mikäli asiakkaalle tulee asunnon vaihto tilanteessa van-

hasta asunnosta myyntivoittoveroa maksettavaksi, voi se vaikuttaa huomattavasti asiak-

kaan maksukykyyn. Myyntivoittoverot saattavat olla tapauskohtaisesti melko suuria. 
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Oletetaan, että asiakas on vaihtamassa asuntoa ja joutuu maksamaan vanhasta asun-

nosta myyntivoittoa 40 000 euroa. Ensimmäisestä 30 000 eurosta menee veroa 30 % ja 

lopusta 10 000 eurosta 34 %. Tämä siis tarkoittaa, että myyntivoittoveroja tulee makset-

tavaksi yhteensä 12 400 euroa. Tämä tulee ottaa huomioon rahoitusta suunniteltaessa, 

sillä suuret myyntivoittoverot saattavat vaikuttaa asiakkaan talouteen. Myös varainsiirto-

verot tulee ottaa huomioon asiakkaan kanssa neuvoteltaessa rahoituksesta. Asunto-

osakkeissa varainsiirtovero on 2 % ja 4 % kiinteistöjen kaupoissa. Varainsiirtovero mak-

setaan aina velattomasta kauppahinnasta, ei siis myyntihinnasta. (Kiinteistönvälittäjän 

käsikirja 2015, 65-66., Verohallinto 2016.) 

Velaton kauppahinta voi sisältää myyntihinnan lisäksi esimerkiksi taloyhtiölainaa. Asia-

kas voi maksaa asunnosta vain myyntihinnan ja näin meneteltäessä taloyhtiölainaa mak-

setaan rahoitusvastikkeen muodossa taloyhtiölle yleensä kuukausittain hoitovastikkeen 

yhteydessä. Myyntihinta ei siis välttämättä kerro asunnon todellisia kustannuksia, joten 

kannattaakin kiinnittää huomiota myynti-ilmoituksessa kerrottuun velattomaan myynti-

hintaan. Näihin törmää usein asunto-osakkeiden myynti-ilmoituksissa, joissa on kerrottu 

molemmat tai pelkästään velaton myyntihinta, mikäli taloyhtiölainaa ei ole. Kiinteistön 

kaupoissa törmää harvemmin myynti- ja velattomaan myyntihintaan. (Kiinteistönvälittä-

jän käsikirja 2015, 64-65., Verohallinto 2016.) 

4.3 Case 

Toteutin tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksessa haas-

tattelin Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin rahoituspäällikköä Maarit Mäkeä sekä sa-

man pankin kahta rahoitusneuvojaa Suvi Hellettä ja Reija Suojasta. 

Maarit Mäen haastattelussa keskityimme rahoitusneuvojan päivärutiiniin sekä siihen, 

mitä kaikkia osa-alueita rahoitusneuvojan on tarpeellista ymmärtää, jotta kaikki finans-

sialan juridiset seikat ja hyvän rahoitustavan edellytykset täyttyisivät. Kävimme haastat-

telussa läpi paljon rahoitusneuvojan toteuttamaa riskienhallintaa rahoitusneuvottelun ja 

tehtävän rahoituspäätöksen näkökulmasta. Myös koko pankin riskienhallintaa rahoitus-

prosesseissa tarkasteltiin pinnallisella tasolla. Haastattelussa nousi esille paljon samoja 

seikkoja kuin teoriaosuudessa 2.3 Rahoituksen riskit ja riskienhallinta. Merkittävämmiksi 

riskeiksi pankin puolesta pidettiin vakuuksien riittävyyttä ja niiden väärinarviointia sekä 

maksukyvyn oikeaoppista ja riittävää arviointia. 
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Teoriaosuudessa esille tullut 3.4 Enimmäisluototussuhde myös mietitytti Mäkeä. Mäki 

kokee, että voimaan tulleen enimmäisluototussuhteen sekä muiden luototusprosessin 

tiukennusten myötä, on entistä tärkeämpää, että vakuuksien arviointiin keskitytään ja 

niihin käytetään entistä enemmän vaivaa ja aikaa.  Rahoitusmarkkinoita säännellään 

koko ajan enemmän. Vuoden 2017 tammikuussa voimaan astunut asuntoluottodirektiivi 

on hyvä esimerkki tästä. Asuntoluottodirektiivin tarkoituksena on varmistaa, että luottojen 

vakuudeksi annetut asuinosakehuoneistot tai kiinteistöt ovat vakuusarvioltaan oikein ar-

vioitu. Tästä syystä esimerkiksi vakuuden arvioitsija ei saa olla yksin myöntämässä ha-

ettua luottoa vaan vakuuden arviointi tulee eriyttää luototusprosessista. Eriyttäminen voi-

daan toteuttaa esimerkiksi teettämällä vakuuskohteelle kiinteistönvälittäjän arvio ky-

seessä olevasta kohteesta tai käyttämällä vakuusarvon arvioinnin tukena toteutuneiden 

kauppojen tilastoja. (Haastattelu, Mäki) 

”Pätevyysvaatimuksista säädetään luottolaitoslaissa, joten 1.1.2017 luotonantajan vas-

tuulla on myöskin sen varmistaminen, että asuntovakuudellisen kuluttajaluoton vakuu-

den arvioijalla on riittävä arviointiammattitaito. Tämä on toisaalta luonnollinen vaatimus 

siinä valossa, että arvioijan tulee pystyä käyttämään arvioinnissa standardeihin perustu-

via arviointimenettelyjä. Ammattitaitovaatimuksista on lisäksi annettu valtioneuvoston 

asetus (Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista asunto-

omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa, 1031/2016). 

Millaisia edellytyksiä riittävälle pätevyydelle sitten jatkossa asetetaan? Hallituksen esi-

tyksessä (HE 77/2016 vp) asiaa on avattu siten, että pätevyys edellyttää ensinnäkin ar-

vioinnissa oleellisen lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tarvitaan osaamista arvioinnissa 

eli teknistä tietoa ja taitoa sekä muita valmiuksia. Edellä mainitun taito ja ymmärrys tason 

voi saavuttaa joko tutkinnon kautta tai vastaavasti pitkällä ja arvioinnin kannalta relevan-

tilla käytännön työkokemuksella. Hallituksen esitys linjaa myös sen, että mitä epätavalli-

sempi tai vaativampi arviointikohde on kyseessä, sitä enemmän huomiota tulee ammat-

titaitovaatimuksiin kiinnittää. Etenkin vaativissa arvioinneissa olisi syytä käyttää Keskus-

kauppakamarin auktorisoimia kiinteistöarvioitsijoita (AKA ja KHK) – nämä on mainittu 

HE-tekstissä nimenomaisina esimerkkeinä riittävän pätevyyden omaavista arvioijista.” 

(Kauppakamari 2018.) 

Kuten kauppakamarin asuntoluottodirektiiviä käsittelevästä uutisesta voi huomata, on ar-

vioinnissa käytettävä tarvittava tietotaito mahdollista saavuttaa joko tarvittavan kattavalla 

työkokemuksella tai vaihtoehtoisesti tutkinnolla. Kyseisellä tutkinnolla tarkoitetaan laillis-

tettu kiinteistönvälittäjä -pätevyyttä, jolloin on pätevä arvioimaan erilaisia kohteita. Toki 
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vaikka olisikin läpäissyt LKV-pätevyyden, ei välttämättä ole vielä tarvittavaa tietotaitoa 

asuntomarkkinoista ympäri Suomen. Tämä on yksi rahoitusneuvottelijoiden suuri haaste. 

Rahoitusneuvottelijat rahoittavat usein kohteita, joiden tarkasta asuinalueesta heillä ei 

välttämättä ole mitään omakohtaista tietoa. Toki erilaisilla arviointityökaluilla saa hinta-

haarukkaa erilaisille kohteille eri alueilta, mutta tämä ei takaa, että kohde olisi oikeasti 

tämän arvoinen. Rahoitettava kohde saattaa sijaita epäsuositulla alueella, eikä sen jäl-

leenmyyntimahdollisuudet näin ollen välttämättä ole yhtä suotuisat kuin paremmalla alu-

eella saattaisi olla. Onkin siis erityisen tärkeää, että asuntoja-arvioivat tutustuisivat pe-

rinpohjaisesti juuri sen asuinalueen ja lähikuntien asuntomarkkinoihin, joilla he työsken-

televät. 

”Arviointitoiminta on elinkeinotoimintaa, jota ei siis ole lainsäädännössä erikseen sään-

nelty tai säädetty jollain tavalla luvanvaraiseksi tai edes rekisteröintiä edellyttäväksi. 

Myöskään välitysliikkeiltä edellytettävää vastuuvakuutusta ei yleisesti vaadita, lukuun ot-

tamatta AKA- ja KHK-auktorisoituja arvioitsijoita. Kuten edellä (ks. 12.2) on todettu, ar-

vion laatijalle on kuitenkin rajoitetusti asetettu eräitä ammatillisia vaatimuksia. Toimialan 

laatuvaatimukset perustuvat kiinteistörahastolain säännöksiä (ks. 12.2.1) lukuun otta-

matta toimialan itsesäätelyyn, hyvään arviointitapaan ja standardeihin (ks. 12.7).” (Kasso 

2014, 261.) 

Kiinteistöjen ja asunto-osakehuoneistojen arviointiin ei siis ole suoranaista lainsäädän-

töä vaan ne perustuvat lähinnä toimialan itsesääntelyyn, hyvään arviointitapaan ja stan-

dardeihin. Tämän nojalla kiinteistöjä tai asunto-osakehuoneistoja voi arvioida kuka ta-

hansa, joka on kykenevä lukemaan Suomen laista oleelliset seikat kiinteistön- ja osake-

huoneiston kauppaan ja välitykseen liittyen. Arvioitsijan tulee kuitenkin pystyä tarvitta-

valla ammattitaidolla sekä ohjeita noudattaen suoriutumaan tehtävästään. Uskon, että 

rahoitusneuvottelijoiden kokemus ja ammattitaito erilaisten kohteiden arviointiin on jo nyt 

hyvällä tasolla niillä, jotka ovat työskennelleet samalla alueella pitkään rahoituksen pa-

rissa ja tuntevat näin ollen asuntomarkkinat tällä seudulla. Uusien, alalle tulevien rahoi-

tusneuvottelijoiden kannattaisi mielestäni suorittaa LKV-pätevyys, joka voisi tuoda var-

muutta työhön. LKV-pätevyys antaisi myös laaja-alaisempaa kuvaa muun muassa 3.5 

LKV-pätevyys ja kiinteistönvälitys esille tulleissa osa-alueissa. Tällaisia osa-alueita on 

monia, kuten taloyhtiöihin sekä kiinteistöihin liittyvien dokumenttien laaja-alainen osaa-

minen, asuntojen ja kiinteistöjen arviointiin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen ja niiden 

tulkinta, erilaisten asumismuotojen kustannusten ymmärtäminen ja huomioon otto. 
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Tutkimuksen perusteella tuli ilmi, että laillistettu kiinteistönvälittäjä -pätevyys saattaisi olla 

hieman kattava pankkien rahoitusneuvojille. Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin ra-

hoitusneuvojat Suvi Helle ja Reija Suojanen olivat sitä mieltä, että kattavampi tietämys 

asuntomarkkinoista saattaisi olla hyödyksi rahoitusneuvottelijan työssä, sillä asunto-

markkinat täytyy tuossa työtehtävässä tuntea hyvin. He olivat kuitenkin sitä mieltä, että 

pätevyyden suorittaminen saattaisi viedä paljon aikaa heidän tämänhetkiseltä työltään, 

joten se edellyttäisi työajalla opiskelumahdollisuutta. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että 

pankkien listoilla olevat vakuudet saattavat olla epätodenmukaisia varsinkin vanhoissa 

asuntoluotoissa ja niiden vakuuskohteissa. Lainsäädäntö on kiristynyt vuosi vuodelta ja 

vakuudeksi otettuja kohteita seurataan jatkuvasti niin pankkitasolla kuin ylemmilläkin ta-

hoilla. Vakuuden hinta-arvio tulee nykypäivänä perustaa johonkin faktatietoon, eikä sitä 

enää voida heittää niin sanotusti ”mututuntumalta”. Tällaisia faktatietoja ovat esimerkiksi 

Osuuspankin sisäisessä käytössä oleva hinta-arviotyökalu, johon kirjataan asuinosak-

keesta tai asuinkiinteistöstä tarpeelliset tiedot. Tietojen perusteella se kertoo hintahaa-

rukan kohteelle, esimerkiksi 150 000-170 000 euroa. Tämän hintahaarukan puitteissa 

rahoitusneuvojat voivat ottaa kantaa asunnon todelliseen vakuusarvioon laskevasti tai 

nostavasti mikäli asuntoon on tulossa mittavia remontteja tai siihen on tehty mittavia re-

montteja. Vakuuskohteen vakuusarviota ei kuitenkaan voida perustella vain yhden si-

vuston perusteella vaan siitä täytyy olla myös jotain muuta konkreettista näyttöä. Muita 

vakuuskohteen arviointiin käytettäviä työkaluja on muun muassa www.etuovi.fi ja 

www.oikotie.fi sivustot, joissa on nähtävillä eri asuinalueiden toteutuneita kauppahintoja 

sekä myynnissä olevia asuntoja. Näillä sivustoilla olevia tietoja voidaan käyttää tuke-

maan jo jostain muualta saatua vakuuskohteen käyvän arvon arviota. Sivustojen on-

gelma on kuitenkin pienemmillä paikkakunnilla vähäinen asuntojen ja kiinteistöjen omis-

tajien vaihtuvuus. Vakuuskohdetta vastaavia kohteita ei välttämättä ole myynnissä tai 

toteutuneita kauppoja on niin vähän, että niistä ei ole tietoja saatavilla yksityisyydensuo-

jan takia. Tämä rajoittaa näiden palveluiden käyttöä pienemmillä paikkakunnilla kuten 

esimerkiksi Mynämäen ja Nousiaisten lähikunnissa, joihin rahoitustarpeet tutkittavassa 

pankissa lähinnä kohdistuu.  

Erityisesti uudet rahoitusneuvottelijat saisivat LKV-pätevyydestä ja sen opiskelumateri-

aalista huomattavasti tukea ja erilaisia näkökulmia seuraavista seikoista.  

Tilastoista ei usein kuitenkaan näe tarkkaa kuvaa asuntojen käyvästä arvosta. Usein 

hinta-arviolaskureihin syötetään paljon oleellisia tietoja kuten esimerkiksi asuinmuoto 

(kerros-, rivi-, pari- tai omakotitalo), huoneluku, pinta-ala ja kiinteistön ikä sekä 
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sijaintitiedot. Nämä seikat eivät silti välttämättä arvioi arvioitavaa kohdetta oikein. Hin-

taan oleellisesti vaikuttavat tekijät eivät nouse hinta-arviotyökalun myötä esille. Hinta 

saattaa laskea oleellisesti, mikäli kohteessa olisi tarvetta suuremmalle remontille tai ta-

loyhtiöön on tulossa suuri ja kallis linjasaneeraus, saatavuustekijät ovat huonot siitä huo-

limatta, että postinumeron perusteella alue on arvioitu hyväksi tai kohde kaipaisi huo-

mattavasti pintaremonttia. 

Suuremmissa kaupungeissa myös sijainti tekijät voivat vaikuttaa oleellisesti hinnoitte-

luun. Kaupungin eri osissa saattavat hintatasot vaihdella huomattavastikin, eikä sitä vält-

tämättä näe suoraan tilastoista. Myös maapohja voi vaikuttaa suuresti asunnon käypään 

arvoon. Maatyöt ovat todella kalliita ja mikäli esimerkiksi perustuksia joudutaan uusi-

maan, saattaa asunnon käypä hinta tippua huomattavasti remontin myötä. Myös oma-

kotitalojen käypä hinta saattaa vaihdella huomattavastikin. Omakotitalojen käyvän hin-

nan muodostumiseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi rakennusmenetelmät, lämmitys-

muoto, arkkitehtuuri ja muut nykypäivän trendit. Rakennustyylit vaihtuvat usein vuosi-

kymmenten aikana ja niin sanotusti vanhalla rakennustyylillä rakennetut talot saattavat 

menettää arvoaan uuden rakennustyylin noustessa suosioon. Erilaiset arkkitehtuuriset 

valinnat saattavat myös vaikuttaa käyvän arvon muodostumiseen. Vahvojen arkkitehtuu-

risten valintojen arviointi saattaa kuitenkin olla vaikeaa ilman alan ja ostajakunnan todel-

lista tuntemusta. Jotkin arkkitehtuuriset valinnat saattavat olla niin poikkeavia ajan tavan-

omaisesta arkkitehtuurista, että niille lähdetään etsimään täysin erityylistä ostajakohde-

ryhmää kuin normaalisti. Tällaisten poikkeavien kohteiden arviointiin onkin hyvä myös 

jatkossa ottaa ammattilainen arvioimaan esimerkiksi vakuusarvioita, eikä lähteä summa-

mutikassa arvioimaan sitä jotenkin. 

Yksi enemmän ja enemmän esille tuleva seikka on noussut taas pinnalle käyvän arvon 

arviointikriteerinä: sijainti. Sijainnilla on ollut kasvavassa määrin aina merkitystä käyvän 

arvon muodostumisen kannalta, mutta sen arvo on nostamassa yhä enenevissä määrin. 

Nykypäivänä nuoret ja nuoret aikuiset sekä jopa perheet ovat erittäin tarkkoja ja vaativia 

sijainnin suhteen. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset haluavat asua lähellä kasvupaik-

koja ja kaupunkeja, joissa erilaiset palvelut ovat lähellä. Juuri tälle kohderyhmälle on 

noussut entistä tärkeämmäksi hyvien ja kattavien palveluiden saatavuus lähes kaikkina 

kellonaikoina. Tämä on yksi merkittävä syy, miksi kaupungistuminen on noussut nuorten 

suosioon viimevuosina yhä enemmän. Nuorten lisäksi myös seniorit ovat alkaneet kau-

pungistua, sillä se helpottaa elämää kummasti. Kaikki tarvittava on lähellä ja lyhyen kä-

velymatkankin päässä, takseja saa vuorokauden jokaisena ajankohtana ja 
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lääkärikäynnitkin sujuvat näin ollen helpommin. Sijainnin merkittävyys käyvän arvon ar-

vioimisessa on siis merkittävä. On kuitenkin väliä, missä kaupunginosassa kiinteistö si-

jaitsee. Vaikka kaksi täysin identtistä kiinteistöä sijaitsisi kahdessa eri osassa kaupunkia, 

niiden käypä arvo saattaa olla täysin eri. Tähän vaikuttaa alueen suosio ja tunnettavuus. 

Jotkin kaupungin alueet ovat suositumpia kuin toiset ja tämä on suoraan yhteydessä 

myös käypään arvoon. Tämä tulee ottaa huomioon käypää arvoa arvioitaessa. 

Pienten kuntien alueilla yksi vakuuksien arvioinnin tärkein työkalu on paikalliset kiinteis-

tönvälittäjät. Pankit usein tekevät yhteistyötä jonkin paikallisen kiinteistönvälitysfirman 

kanssa, jolloin ne voivat pyytää asianosaavia tarkastamaan kohteet, joista ei löydy tar-

peeksi tietoa internetistä tai käytettävissä olevista hinta-arviotyökaluista. Esimerkiksi My-

nämäen-Nousiaisten Osuuspankin yhteistyökumppanina toimii Lounaisrannikon OP-

kiinteistökeskus, jonka kiinteistönvälittäjät arvioivat palkkiota vastaan epätavallisia va-

kuuskohteita. Yleensä arvioinnista maksettavan palkkion maksaa pankin asiakas. Tämä 

on kuitenkin raskasta ja suhteellisen epätuottoisaa kiinteistönvälittäjille, sillä heillä kuluu 

paljon aikaa sellaisten kohteiden arviointiin, jotka eivät välttämättä päädy heille ikinä 

myyntiin. Kiinteistönvälittäjien suurin tienesti kuitenkin syntyy myytävien kohteiden väli-

tyspalkkioista.  

Mikäli pankkien rahoitusneuvojilla olisi tarvittava tietotaito ja asunto-markkinaosaaminen 

omalta kohdealueeltaan, voisivat rahoitusneuvojat pankin sisäisesti arvioida vakuuskoh-

teita. Tietenkin asuntoluottodirektiivin mukaisesti vakuuden arviointi tulisi eriyttää luoto-

tusprosessista, jolloin vakuuden arvioitsijan tulisi olla eri rahoitusneuvoja kuin rahoitus-

prosessia käsittelevä rahoitusneuvoja. Näin ollen rahoitusneuvojat pystyisivät arvioi-

maan tavanomaisia asuinosakehuoneistoja sekä asuinkiinteistöjä omalta kohdealueel-

taan ja tavanomaisesta poikkeavat kohteet voitaisiin edelleen ohjata arvioitavaksi yhteis-

työtä tekevälle kiinteistönvälitysfirmalle. Uskon, että tämä säästäisi aikaa ja vaivaa niin 

kiinteistönvälittäjiltä kuin rahoitusneuvojiltakin. Rahoitusneuvojien on ollut mahdollista 

nytkin arvioida vakuuskohteita itsenäisesti. He kuitenkin kokevat, etteivät ole siihen tar-

peeksi hyvin perehtyneitä ja koulutettuja. Itse tehdyssä vakuuskohteen arvioinnissa on 

kuitenkin aina se vaara, että vakuuksia joudutaan realisoimaan ja virkailija onkin arvioi-

nut kohteen väärin eikä rahalaitos saa siitä tarvittavia vakuusrahoja erääntyneiden luot-

tojen takaisinmaksua varten. (Haastattelu, Helle, Suojanen, Mäki) 

Tutkimuksessa esille tulleista seikoista johtuen suosittelen, että rahoitusneuvojille kehi-

tettäisiin oma kevennetty LKV -tutkinto. LKV- tutkinnossa on paljon myös sellaisia osa-

alueita, joista ei rahalaitosten rahoitusneuvojille ole hyötyä tai heiltä jo kyseinen tietotaito 
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löytyy. Tällaiset osa-alueet voitaisiin jättää rahoitusneuvojien tutkinnosta pois. Rahoitus-

neuvojille suunnattu kevennetty LKV-tutkinto olisi erityisen hyödyllinen uusille aloittele-

ville rahoitusneuvojille, joilta vielä puuttuu kokemuksen kartuttama tietotaito muun mu-

assa asuntojen ostoprosessista ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Tutkinto voisi kui-

tenkin tuoda myös vanhoille rahoitusneuvojille valmiuksia ja varmuutta tavanomaisten 

kohteiden arviointiin, jolloin vakuuskohteiden arviointiin ja siihen liittyvään taustatyöhön 

ei kuluisi niin paljon aikaa.  

4.4 Päätelmät 

Rahalaitokset kilpailevat tällä hetkellä paitsi luottojen marginaaleilla, myös lainatarjouk-

sen antamisen nopeudella. Mielestäni rahalaitoksen tulisi muistuttaa itseään, että asiak-

kaalle myönnetty luotto on ”sijoitus”. Ennen sijoituspäätöstä rahalaitoksen tulee tietää 

mitä on lähdössä rahoittamaan. Sijoituksen riskit ovat sellainen osa-alue, jotka rahalai-

toksen tulee selvittää perinpohjaisesti. Riskien kartoittamiseen menee oma aikansa, eikä 

siinä ole mielestäni syytä hoppuilla. Huonosti tehty riskianalyysi voi johtaa pahimmillaan 

luottotappioihin ja asiakkaan kannalta merkittäviin maksuvaikeuksiin. 
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5 LOPUKSI 

Lukemani teorian ja teettämieni haastattelujen perusteella, pankin rahoitusneuvotteli-

joille olisi huomattava hyöty, mikäli he voisivat itsenäisesti arvioida esimerkiksi vakuus-

kohteiden hinta-arvioita. Näin menetellessä rahalaitosten vakuusarviot voisivat olla pa-

remmin paikkaansa pitäviä tulevaisuudessa. Uskon, että myös asiakkaiden yliluototus 

vähenisi, kun vakuusarvot olisivat realistisia ja täten myös asiakkaan varallisuus pystyt-

täisiin arvioimaan oikein. Tämä kuitenkin edellyttäisi toimiakseen sääntelyä, että rahoi-

tusneuvojat eivät olisi henkilökohtaisesti vastuussa, mikäli hinta-arvio ei täysin pitäisi 

paikkaansa. Sääntelyssä voitaisiin todeta rahalaitoksen olevan vastuussa omassa pal-

veluksessaan olevista työntekijöistä ja näiden riittävällä tasolla olevasta ammattitaidosta. 

Rahoitusneuvottelijoiden riittävää asuntomarkkinoihin ja asuntojen hinta-arviointiin liitty-

vää ammattitaitoa voitaisiin ylläpitää esimerkiksi vuosittaisilla alue kohtaisilla koulutus-

päivillä. Koulutuksia voitaisiin järjestää esimerkiksi maakunnittain kaikille rahalaitoksille 

yhteisesti. On kuitenkin oletettava, ettei rahoitusneuvottelijoiden muodostamat hinta-ar-

viot saisi heittää todellisesta käyvästä arvosta montaa kymmentä prosenttiyksikköä. 

Tälle voitaisiin asettaa jokin prosentuaalinen raja, jonka sisällä käypä arvo saisi heilua 

ilman arvioitsijan henkilökohtaiseen vastuuseen joutumista. Arviot tulisi edelleen perus-

taa markkinatietoihin sekä tilastoihin, mutta toimihenkilöillä olisi enemmän vaikutusvaltaa 

nostaa tai laskea hinta-arviota, mikäli kokevat sen olevan perusteltua ja aiheellista. Täl-

laisia tilanteita saattaisivat olla esimerkiksi suuret tulevat remontit taloyhtiöön tai 

huono/hyvä saavutettavuus asuntojen ja kiinteistöjen osalta. Näitä seikkoja ei tällä het-

kellä tilastoilla pystytä ottamaan huomioon juuri mitenkään. Koen, että henkilökohtaiset 

seuraamukset ovat syy siihen, miksei vakuuksien vakuusarviointeja uskalleta pankeissa 

tällä hetkellä tehdä rahoitusneuvottelijoiden kesken itsenäisesti. 

LKV-pätevyyden myötä rahoitusneuvottelijat saisivat lisää varmuutta asuntokauppaan 

liittyviin seikkoihin sekä kykenisivät saamansa ammattitaidon lisäyksen perusteella lisää 

ymmärrystä itse asuntojen hintatasoon ja asuntomarkkinoihin ylipäänsä. LKV-pätevyy-

den lisäksi rahoitusneuvottelijoilla tulee olla kyky lukea sekä tulkita tarvittavia asiakirjoja 

laaja-alaisemmin kuin tähän mennessä. Tarkoittamiani asiakirjoja ovat muun muassa 

rasitustodistus, kiinteistönrekisteri ote sekä isännöitsijäntodistus ja energiatodistus. Ra-

situstodistuksesta tulee ottaa huomioon arvon muodostuksen yhteydessä mahdolliset 

rasitteet kyseessä olevaan kiinteistöön, sillä ne saattavat laskea markkina-arvoa. Isän-

nöitsijäntodistus taas on yksi tärkeimmistä asiakirjoista asunto-osakkeiden kaupassa 
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sekä niiden arvon muodostuksessa. Isännöitsijäntodistuksesta tulisi huomioida ainakin 

asunto-osakeyhtiön 5-vuotissuunnitelma, josta käy ilmi seuraavan viiden vuoden aikana 

tulevat remontit. Tulevat isot remontit vaikuttavat asunto-osakkeen markkina-arvoon nyt 

ja tulevaisuudessa toteuduttuaan. Nämä tulee myös ottaa huomioon asiakasta rahoitet-

taessa, sillä suuret remontit vaikuttavat olennaisesti asiakkaan maksukykyyn tulevaisuu-

dessa. 

Rahoitusneuvojien tulisi puuttua myös tilanteisiin, joissa asiakas on ostamassa itselleen 

epäedullista kohdetta ehkä tietämättään ja hakee sen hankintaan rahalaitokselta luottoa. 

Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt, joissa on oletettavasti tu-

lossa suuria ja kalliita remontteja lähitulevaisuudessa eikä asiakkaan maksukyky välttä-

mättä riitä kattamaan niitä. Asiakkaan kanssa olisi hyvä käydä läpi tämänkaltaiset seikat 

ja selvittää, onko hän todella tietoinen remonttien kokonaiskustannuksista. Mikäli asia-

kas on tarkoituksella hakemassa remontoitavaa kohdetta itselleen, eikä hänellä ole mak-

sukyvyn riittävyyden kanssa ongelmia, voi pankki huoletta rahoittaa hankinnan. Mikäli 

taas asiakkaan maksukyky riittää juuri ja juuri kattamaan asunnon hankintaan otettavan 

luoton takaisinmaksukulut ja perus elämäntason maksukulut, on todennäköistä, ettei 

maksukyky riittäisi kattamaan tulevia remonttikustannuksia ilman luottoa. Tällaisessa ti-

lanteessa hankkeen rahoittanut rahalaitos tulee niin sanotusti ”pattitilanteeseen”. Asiak-

kaan maksukyky ei riitä kattamaan tarvittavaa remonttiin käytettävää luottoa, mutta ilman 

remonttia asiakkaan kohteen arvo laskee. Taloyhtiön yhteisissä remonteissa remontista 

kieltäytyminen ei ole edes vaihtoehto niin kuin kiinteistöjen osalta remontointi on raken-

nuksen omistajan omalla vastuulla. Toisaalta myös kiinteistöjen rakennusten peruskor-

jaukset ovat välttämättömiä vanhoissa taloissa, jotteivat ne menetä arvoaan tulevaisuu-

dessa. 
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