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Hallitusohjelma

• Hallitus toimeenpanee laajan ohjelman asuntorakentamisen 
lisäämiseksi. Ohjelman tavoitteena on:
vahvistaa talouden kasvua ja työllisyyttä
uudistaa asuntokantaa
vastata asuntojen kysyntään
edistää rakennusalan kilpailua
lisätä asumisen valinnanvapautta
vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen

• Hallitus muuttaa, korjaa ja poistaa asuntorakentamisen säädöksiä 
ja edistää pitkäjänteistä ja taloudellisesti järkevää kiinteistökannan 
ylläpitoa.

• Liitteessä 4 ja 6 lukuisia tarkempia toimenpiteitä.
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Hallituksen keskeiset tavoitteet pelkistetysti 
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Asuntokysyntään ja 
asuntotarpeen 

muutoksiin 
vastaaminen

Talouden kasvun ja 
työllisyyden 

vahvistaminen

Keinot

Tavoitteet

Kuntien tehtävien 
ja velvoitteiden 
karsiminen

Asuntorakenta-
misen tukien 
kehittäminen

Kaavoituksen ja 
rakentamisen 
sujuvoittaminen

Valtion ja 
kuntien 
yhteistyö



Asuntorakentamisen tukien kehittäminen

•Uusi 10 vuoden malli 
•Yleishyödyllisyysvaatimuksesta kohdekohtaisiin vaatimuksiin 
•ARA-asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan
•Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä 
hallintomuotona
•Jatketaan työeläkeyhtiöille vuoteen 2019 asti vieraan pääoman 
käytön sallimista asuntosijoituksissa.
•ARA-asuntojen vuokranmääritys
•ARA-asuntojen asukasvalintasäännösten tiukentaminen
•Erityisryhmien investointiavustuksen kohdentaminen 
heikoimmille ryhmille
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Omakustannusvuokria koskeva HE

• Vuokrien ja käyttövastikkeiden omakustannusperiaatetta koskevien 
säännösten täsmentäminen:
o enintään kohtuullinen varautuminen tuleviin korjaus- ja hoitokustannuksiin
o vuokrien tasausta rajoitetaan
o omistajan omarahoitusosuudelle maksettava korko 4 %:iin
o vuokratalojen omistajille velvollisuus kilpailuttaa hankkimansa merkittävät 

kiinteistönhoitopalvelut ja kunnossapitotyöt sekä laatia jälkilaskelmat
o uusi sanktio vuokrasäännösten noudattamisen tehostamiseksi

• Korkotukilainojen maksuohjelmien ja vakuuksien laina-aikaisiin 
muutoksiin liittyvät tehtävät ARAlta Valtiokonttorille

• Pääsäännöksi valituslupa, kun tehdään jatkovalitus KHO:lle (vrt. OM:n
paketti)

HE annetaan eduskunnalle 22.10., voimaan 1.1.2016, siirtymäsäännökset 
vuoteen 2017 asti
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Muut ajankohtaiset asumisen lakihankkeet

• Asukasvalintasäännösten tiukentaminen
tulorajat Helsingin ja Tampereen seudulle palauttava 

asetusmuutosehdotus lausuntokierroksella

• Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintamuotona
käynnissä selvityshanke, valmistuu vuodenvaihteessa

• ASP-järjestelmän säästösopimuksen solmimisen alaikäraja 15 vuoteen
HE eduskuntaan 22.10., muutos voimaan 1.1.2016

• Jatketaan työeläkeyhtiöille vieraan pääoman käytön sallimista 
asuntosijoituksissa vuoteen 2019 asti
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Uudet Mal-sopimukset kasvukeskusseuduille

•MAL-sopimuksia kaudelle 2016-19 valmistellaan Helsingin, 
Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduille osana hallituksen 
kilpailukyky-kärkihanketta. 
•Osapuolina kunnat ja valtion puolelta YM, LVM, TEM, VM, ARA, 
ELY ja Liikennevirasto 
•Tavoitteina alueiden kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen 
parantamalla maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamista seudullisesti sekä luomalla edellytyksiä 
tarvetta vastaavalla asuntotuotannolle
•Uutta mm. täydennysrakentamisen korostuminen, digitalisaation
mahdollisuuksien hyödyntäminen liikenteen osalta, 
kokeiluhankkeisiin kannustus sekä tilanteen edellyttäessä kasvavan 
maahanmuuton haasteisiin vastaaminen
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Kiitos!


