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Taustat ja vastaajat
• Toteutettiin osana Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometriä, joka
toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.
• Vastaajat: hallituksen jäsenet 2952, isännöitsijät 313 ja muut
taloyhtiö-vastaajat 68 henkilöä. Vastaajat Kiinteistöliiton
jäsentaloyhtiöistä, kaikkialta Suomesta ja kaikenlaisista taloyhtiöistä.
• Korona-epidemian kohdalta kysyttiin vaikutuksista taloyhtiön
korjaushankkeisiin, talouteen sekä kevään yhtiökokouksen
järjestämiseen.
• Vastaukset kerätty 31.3. – 13.4.2020.
• Varsinaisesta Korjausrakentamisbarometristä raportoidaan
alustavan aikataulun mukaan viikolla 17.

Onko Korona-epidemialla ollut vaikutusta taloyhtiön
korjaushankkeen suunnitteluun tai toteutukseen kevään aikana?
Korjaushankkeiden vaiheissa olleet vastaajat - Vastaajien määrä 1599
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Ei ole vielä ollut vaikutusta, mutta luulen asian viivästyttävän
tulevia hankkeita
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Hankkeen päätöksenteko on viivästynyt
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Hankkeen urakointi on viivästynyt
Hankkeita on laitettu toistaiseksi jäihin
Yhteydenpito palveluntuottajiin, kuten suunnittelijoihin ja
urakoitsijoihin, on hankaloitunut
Muuten, miten?
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Suunnittelu on viivästynyt
Hankkeen rahoituspäätös on viivästynyt
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Huom! Suuri valtaosa "Muuten, miten?" -vastauksista oli "ei vielä vaikutusta" -tyylisiä.

Onko Korona-epidemialla ollut vaikutusta taloyhtiön
talouteen?
Kaikki vastaajat - vastausten määrä 3155
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Koronan takia on tullut lisäkustannuksia taloyhtiölle
Koronan takia on tullut painetta nostaa hoitovastikkeita
Vuokralainen/vuokralaiset ovat vaatineet vuokranmaksuun
lykkäystä tai leikkausta
Taloyhtiö on myöntänyt vuokranmaksuun lykkäystä tai
leikkausta
Koronan takia on tullut tarvetta selvittää taloyhtiömme
lainojen lyhennyksiin lykkäystä
Koronan takia olemme pyrkineet hillitsemään taloyhtiömme
kulujen kasvua
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Toistaiseksi ei vaikutuksia
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En osaa sanoa
Muuta, mitä?
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Huom! Suuri valtaosa "Muuta, mitä?" -vastauksista ovat "Toistaiseksi ei vaikutuksia" -vastauksia, joka lisättiin
mahdollisuudeksi noin 900 vastaajan jälkeen. Myös osa EOS-vastauksista kuulunee tähän kategoriaan.

70%

Onko Korona-epidemialla ollut vaikutusta taloyhtiön talouteen?
Paljon liiketiloja sisältävät yhtiöt - Vastausten määrä 108
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Koronan takia on tullut lisäkustannuksia taloyhtiölle
Koronan takia on tullut painetta nostaa hoitovastikkeita
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Taloyhtiö on myöntänyt vuokranmaksuun lykkäystä tai leikkausta
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Toistaiseksi ei vaikutuksia
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En osaa sanoa
Muuta, mitä?
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Vuokralainen/vuokralaiset ovat vaatineet vuokranmaksuun
lykkäystä tai leikkausta

Koronan takia on tullut tarvetta selvittää taloyhtiömme lainojen
lyhennyksiin lykkäystä
Koronan takia olemme pyrkineet hillitsemään taloyhtiömme
kulujen kasvua
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Huom! Iso osa "Muuta, mitä?" -vastauksista ovat "Toistaiseksi ei vaikutuksia" -vastauksia, joka lisättiin mahdollisuudeksi noin
900 vastaajan jälkeen. Myös osa EOS-vastauksista kuulunee tähän kategoriaan.

Miten Korona-epidemia vaikuttaa taloyhtiön kevätyhtiökokoukseen?
Kaikki vastaajat - vastaajien määrä 3187
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Yhtiökokous pidetään fyysisenä kokouksena paikan päällä,
mutta viranomaismääräykset huomioituina kesäkuun
loppuun mennessä
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Siirrämme kokousta myöhempään ajankohtaan
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Emme ole vielä päättäneet miten toimimme

En osaa sanoa
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Järjestämme yhtiökokouksen niin, että siihen voidaan
osallistua etäyhteydellä
Järjestämme yhtiökokouksen niin, että siihen voi osallistua
antamalla päätösesitykseen ennakolta kirjallisen kannan
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