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Täysi korvaus takaa riittävän korvauksen  
joka toisessa tapauksessa 

KESKUSTELUA

Raimo Koivistoinen pohti lehden 
edellisessä numerossa ansiokkaasti 
lunastuskorvauksen riittävyyttä 
(”Onko täysi korvaus riittävä?” 
Maankäyttö 1/2014, s. 42–43). Koi-
vistoinen kertoi, että korvaustason 
korottamista ovat kannattaneet 
julkisesti tämänkin lehden palstoil-
la mm. Markku Tornberg (Maan-
käyttö 4/2010) ja Pauli Karvinen 
(Maankäyttö 2/2011). Ruotsissa 
korvaustaso korotettiin rajatuissa 
tapauksissa ihan virallisestikin kaa-
vamaisella, markkina-arvon mukai-
sesti arvioidun korvauksen päälle 
maksettavalla, 25 %:n suuruisella 
lisäkorvauksella. Lisäkorvauksella 
pyritään mm. siihen, ettei omai-
suuttaan luovuttava taho joutuisi 
kantamaan riskiä korvausarvioin-
tiin sisältyvästä epätarkkuudesta.

Itse olen vastikään tutkinut 
sitä, kuinka suurta epätarkkuutta 
kiinteistöarviointiin sisältyy. Tie-
dämme, että esimerkiksi Kiinteis-
tömaailma on mainoksissaan va-
kuuttanut tietävänsä 98 prosentin 

tarkkuudella, mitä asunnosta saa. 
Uskon, että ilmoitettu tarkkuus voi 
pitää paikkansa niissä tapauksissa, 
joissa asunto annetaan myyntiin 
välittäjälle. Kun välittäjä arvioi koh-
teen arvoksi 200 000 euroa, uskovat 
arvioon sekä kohteen myyjä että 
ostaja, ja kauppa toteutuu hyvin 
lähelle tehtyä arviota. Arvio alkaa 
toteuttaa itseään. Mutta entäpä, 
jos sama kohde annettaisiinkin 
arvioitavaksi useammalle välittäjäl-
le, jotka arvioisivat kohteen arvon 
toisistaan tietämättä? Säilyisikö 
tarkkuus samana? Me testasimme 
tätä ja annoimme saman kiin-
teistön arvioitavaksi kiinteistöjä 
ammatikseen arvioiville.

Kuvitteellisen kiinteistön kes-
kimääräiseksi markkina-arvoksi 
saatiin testissä 340 000 euroa. 
Arviot vaihtelivat kokonaisuudes-
saan välillä 195 000–650 000 euroa. 
Keskihajonta tehdyissä arvioissa oli 
32 prosenttia. Testissä ei siis aivan 
ylletty Kiinteistömaailman lupaa-
malle tarkkuustasolle siitäkään 

huolimatta, että kaksi kolmasosaa 
mukana olleista arvioijista oli 
suorittanut kiinteistöarvioinnin 
korkeimman pätevyyssertifikaatin 
eli ns. AKA-tutkinnon.

Koska markkina-arvo ei ole fak-
ta, vaan arvioijan henkilökohtainen 
näkemys kohteen todennäköisim-
mästä kauppahinnasta, voidaan 
sanoa, että kaikki tutkimuksessa 
tehdyt arviot olivat oikeita. Se, 
että arvioissa on hajontaa, johtuu 
markkina-arvon määritelmästä. Se, 
että jokin lunastettava kiinteistö 
arvioidaan markkina-arvoltaan 
100 000 euron arvoiseksi, tarkoittaa 
sitä, että mikäli kohteella tehtäi-
siin kauppa, olisi kauppahinta 50 
prosentissa suurempi ja 50 pro-
sentissa pienempi kuin määritetty 
markkina-arvo. Ei siis ole ihme, että 
omaisuuttaan luovuttamaan joutu-
va ei aina ole tyytyväinen markki-
na-arvon mukaisesti määritettyyn 
korvaukseen, sillä 50 prosenttia 
korvauksen saajista saa faktisesti 
liian vähän korvausta!

En tästä huolimatta kannata 
korvausten säännönmukaista 
korottamista, sillä se johtaa mo-
nessa tilanteessa markkinoiden 
vääristymiseen (esim. Hiironen, 
Maankäyttö 2/2011). Sen sijaan 
kiinnittäisin kaiken huomion kor-
vausten määrittämiseen ja siihen, 
että arviointiprosessi tehdään 
moitteettomasti ja sovittuja peli-
sääntöjä noudattaen. Mielestäni 
kiinteistöarvioijan työn hyvyyttä 
ei voida arvioida työn lopputulok-
sen perusteella, vaan sillä, onko 
sovittuja prosesseja ja tekniikoita 
noudatettu. Asianajaja ei aina voita 
juttuaan eikä lääkäri aina paranna 
potilastaan. Tuomiolle he joutuvat 
kuitenkin vasta siinä vaiheessa, 
kun he poikkeavat sovituista toi-
mintatavoista. 

TkT Juhana Hiironen,  
Aalto-yliopisto
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