
      24.4.2015 

Asuntopolitiikka luo asumisen edellytykset  
- Kuntaliiton asuntopoliittiset linjaukset, taustamuistio 
 

 

1. Yhdyskunnat muutoksessa  
 
Julkisen vallan tehtävä on tuottaa edellytykset hyvälle asumiselle. Voimakas kaupungistuminen ja 
kaupunkiseutujen keskeinen merkitys koko maan talouselämälle vaikuttavat olennaisesti asuntopo-
litiikan linjauksiin ja toteuttamiseen. Tässä viitekehyksessä rakentunee asuntopolitiikka myös ke-
vään eduskuntavaalien jälkeen. 
 
Muutoksiakin asuntopolitiikkaan kaivataan. Mikä kehityksessä on kuntakentän kannalta keskeistä ja 

mihin erityisesti lähitulevaisuudessa olisi tartuttava? 
 
Kaupunkiseudut koostuvat sekä kaupunkimaisista että maaseutumaisista asuinympäris-
töistä 
 

Kaupungistumisen myötä aluerakenteemme keskittyy, mutta samalla seudullisuus saa aiempaa 
suuremman merkityksen. Seudullisten tavoitteiden tärkeys näkyy asuntopoliittisessa keskustelus-

sa. Pikemmin kuin yksittäisten kuntien, kaupunkiseutujen nähdään tarjoavan monipuoliset asu-
mismahdollisuudet erilaisiin elämänvaiheisiin ja -tapoihin.  
 

Seudullisuuden nousu näkyy myös poliittisten ohjausvälineiden kehityksessä. Seu-
dulliset maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukset ja niiden julkinen seuran-
ta ovat vahvistaneet otettaan asuntopolitiikassa. Myös valtion talousarviot kohdenta-

vat merkittävän osan asuntopoliittisista tuista yksinomaan Helsingin seudulle tai 
MAL- ja MALPE-aiesopimusten piiriin kuuluviin kaupunkiseutuihin1. 

 
Elämäntavat ja kulutustottumukset ovat kaupungistuneet riippumatta siitä, asutaanko haja-
asutusalueella vai tiiviimmin rakennetussa yhdyskunnassa. Asunnon valinta on mitä suurimmassa 
määrin myös liikkumistavan ja palvelujen käytön valintaa. Näillä valinnoilla on yhä suurempi merki-
tys koko yhteiskuntakehityksen kannalta. 

 
Asumisen kehittäminen kytkeytyy kunnan ja seudun strategiseen kehittämiseen 
 
Asuntopolitiikka yhdessä maankäytön ja liikenteen suunnittelun kanssa ovat strategista päätöksen-
tekoa, jolla päästään kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja ympäristön kannalta kestäviin ratkai-
suihin. Laajimmillaan vaikutukset ulottuvat koko elinympäristöön, energiatehokkuuteen ja ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseen. 

 
Kaupunkiseutujen kehittyminen on välttämätöntä niiden elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Elinvoi-
mainen seutukunta tarjoaa töitä ja asuntoja, ja työvoiman liikkuvuus edellyttää toimivia asunto-
markkinoita. Strategiset valinnat niin elinkeinopolitiikassa kuin asuntopolitiikassa nivoutuvat toi-
siinsa. 
 

Kaupunkikehittämisen toimeenpano vaatii oman ohjelmointinsa 
 

Asuntotuotannon ohjaus on viimeisen parinkymmenen vuoden kuluessa kehittynyt aiemmasta sek-
torisuunnittelusta integroituun suunnitteluun, jossa raakamaan hankinta, kaavoitusprosessi, kun-
nallistekniikan toteutus, tontinluovutus ja asuntotuotanto ohjelmoidaan samassa kokonaisuudessa. 
Integroituja maankäytön toteuttamisohjelmia alettiin ensin tehdä keskisuurissa kaupungeissa, mut-
ta niiden suosio on levinnyt laajasti, myös isoimpiin kaupunkeihin. Integroitujen toteuttamisohjel-

mien edut ovat sekä jäntevän päätöksenteon että tavoitteellisen toteutuksen kannalta kiistattomat. 
 
Kaupungit rakentuvat sisäänpäin 
 
Nykyinen asuntotuotanto on suurimmaksi osaksi yhdyskuntien sisään rakentuvaa lisä- ja täyden-
nysrakentamista. Yhdyskuntien tiivistäminen on nostanut näkyviin uusien toimintatapojen tarpeita, 
joita perinteinen neitseellisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen eivät ole edellyttäneet. Asutun 

                                                
1 MAL-aiesopimusseudut: Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun seudut. Yhteensä 42 kuntaa. 



alueen rakentaminen edellyttää myös uudenlaista vuoropuhelua ja -vaikutusta, kun alueen asuk-
kaiden asuinympäristöt muuttuvat rakentamisen myötä. 

 

2. Asuntopolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa 
 
Asuntopolitiikka on kansallista päätöksentekoa, mutta ilmiöt, joita poliittisessa päätöksenteossa 

joudutaan ottamaan huomioon ja tunnistamaan, liittyvät ylikansallisiin markkinatalouden rakentei-
siin. Makrotalouden riskejä voidaan välttää seuraamalla asuntomarkkinoiden ja niiden toimintaym-
päristön muutoksia. Asuntomarkkinoiden toimivuuden edistäminen onkin muodostunut valtiovallan 
keskeiseksi asuntopoliittiseksi tehtäväksi.2 
 
Asuntomarkkinat heijastavat talouden trendejä ja suhdannevaihtelua, mutta myös globaalitalouden 

nopeampia ja yllättävämpiä muutoksia ja pahimmillaan niiden mukanaan tuomia shokkeja. Asun-
tomarkkinoiden toiminta kytkeytyy rahoitusmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin, joista myös asu-
mistaan rahoittavat kotitalouden ovat riippuvaisia. 
 

Asuntolainoituksen rakenteellisia vinoumia voidaan välttää oikea-aikaisilla poliittisilla 
päätöksillä. Asuntohintojen erkaantuminen kotitalouksien tulotasosta (hintakupla) on 
esimerkki tapahtumasta, jota pyritään kansallisin talouspoliittisin toimin välttämään 

myös Suomessa. Erityisesti pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoiden kehitystä seu-
rataan tästä näkökulmasta. 

 
Valtakunnallinen asuntopoliittinen ohjaus kytkeytyy yleisempään yhteiskuntapolitiikkaan merkittä-
viltä osin verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän kautta. Molemmista muodostuu oma kokonaisuu-
tensa. Asuntopolitiikka on siten keinojensa osalta ankkuroitunut niihin; asumista ohjaavia keinoja 
on molemmissa, sekä vero- että sosiaaliturvajärjestelmässä. 

 
Asumisen verotus on osa verojärjestelmää 
 
Asumisen verotus vaikuttaa kotitalouksien käyttäytymiseen. Verokohtelu ja sen muutokset ovat 
siten osa asuntopoliittista päätöksentekoa. Asuntovarallisuus muodostaa suuren osan suomalaisten 
kotitalouksien kokonaisvarallisuudesta, mikä tekee omistusasumisen verokohtelusta merkittävän 

myös valtiontalouden kannalta. 
 

Asumisen erityispiirre verotuksen kannalta on sen kahtalainen luonne; yhtäältä asunto on kestoku-
lutushyödyke, toisaalta sijoituskohde. Siksi asumisen verotusta kehitettäessä sitä verrataan sekä 
muihin kulutushyödykkeisiin että muihin (vaihtoehtoisiin) sijoituskohteisiin. 
 

Suomessa verotuksen piiriin kuuluu asuntojen uudisrakentaminen (alv) ja vaihdanta 

(varainsiirtovero). Vuokranantajan vuokratuloa ja luovutusvoittoa verotetaan ja 
asuntoon liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia. Myös oman asunnon hankkimiseen 
otetun asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia, mutta tätä vähennysoikeutta on 
viime vuosina asteittain rajattu. Valtion kehyspäätöksessä suunta on jatkossakin 
aleneva. 

 
Suomessa verojärjestelmä kohtelee omistus- ja vuokra-asumista eri tavoin, mikä on tavallista 

myös muissa OECD-maissa, joihin verojärjestelmäämme tyypillisesti verrataan.3 Näkemyseroja 
aiheuttava kysymys on omistusasujan luovutusvoiton verovapaus sekä ns. laskennallinen asuntotu-
lo. Nämä nousevat esiin keskusteltaessa omistus- ja vuokra-asumisen tasavertaisesta verokohte-

lusta. 
 
Myös kiinteistövero kohdistuu Suomessa osin asumiseen. 

 
Asumistuki on osa sosiaaliturvajärjestelmää 

 
Asumistuki uudistui 1.1.2015, jolloin uusi laki yleisestä asumistuesta astui voimaan. Uudistus pe-
rustuu Sosiaaliturvan uudistamiskomitean ehdotuksiin sosiaaliturvan uudistamiseksi (STM/2009). 
Siinä asumistukea on tarkasteltu perusturvaetuuksien osana ja sen toimivuutta erityisesti suhtees-
sa toimeentulotukeen ja työttömyysturvaan. Kokonaisuutena sosiaaliturvajärjestelmän uudistami-

sessa on keskeisellä sijalla ollut etuuksien yhteensovittaminen ja kannustavuus työllistymiseen. 

                                                
2
 Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntomarkkinoilla. Työryhmäraportti. YM 8/2011 

3 Tuore katsaus: Eerola, Essi & al. Asumisen verotus. VATT, 2014 



 
Asumistuen myöntäminen perustuu asunnon kokonaisvuokraan. Tukea varten ei siis 

enää määritellä enimmäisneliömääriä. Uudistus heijastuu kuntien vuokrataloyhtiöi-
den vuokraustoimintaan helpottaen sitä, koska kuntayhtiöiden asuntokanta on tyy-

pillisesti yksityistä tarjontaa väljempää, mutta kokonaisvuokraltaan kohtuullista. 
Asumistuen uudistus parantanee siten käyttöasteita niissä kuntayhtiöissä, jotka kär-
sivät heikosta kysynnästä.  

 

3. Kattava asumisturva perustuu kuntakonsernien resursseihin 
 
Asuntotuotannon tuki on yleisesti käytetty asuntopoliittinen väline, jonka merkitys on kuitenkin 
vähentynyt EU-maissa hiljalleen. Myös Suomessa tuotantotukien luonne muuttui viime vuosikym-

menellä, kun valtion lainoituksesta siirryttiin korkojen tukemiseen. Keskustelua on käyty mahdolli-
suudesta siirtyä korkojen tukemisesta valtiontakauksiin, kuten osassa EU-maita on tehty.4 
 
Tuotantotuki kohdennetaan vuosittain valtion talousarviossa 
 
Suomessa asumisen tuotantotukijärjestelmä muodostuu joukosta lakeja, joiden avulla valtion talo-
usarviosta ja asuntorahastosta voidaan suunnata rahoitusta tuotantoon. Lakien (erilaisten tukimuo-

tojen) määrä on kasvanut vuosien saatossa. Käytännössä kaikkia tukimuotoja ei rahoiteta yhtä 
aikaa vaan talousarvion laatimisen yhteydessä valitaan markkina- tai suhdannetilanteeseen sopi-
vimmat tukimuodot rahoitettaviksi. Samalla tuet kohdennetaan alueellisesti. 
 
Kuntakonsernit ja sosiaalinen asuntovuokraus 
 
Valtion tuotantotuella on syntynyt vuokra-asuntojen lisäksi koko maan kattava kunnallisten vuok-

rataloyhtiöiden kenttä. Sosiaalinen asuntovuokraus on Suomessa poikkeuksellisen vahvasti kuntien 
käsissä. Kattava asumisturva nojaa siten meillä vahvasti kuntayhtiöiden olemassaoloon. 
 
Valtion tukemia vuokra-asuntoja tuotetaan tällä hetkellä hyvin harkiten. Vuosittaista tuotantotar-
vetta on enää harvassa kunnassa; lähinnä Helsingin seudulla.5 Vuokra-asuntotarjonnan ajanmukai-
suus muuttuvilla markkinoilla edellyttää kuitenkin suunnitelmallista asuntokannan uudistamista. 

Vuokrataloyhtiöiden elinvoima ja arvo muodostuu olennaisilta osin osaamisesta ja yhteistyöraken-
teista, joilla yhtiö kytkeytyy ympäröivään yhdyskuntaan – paikalliseen sosiaali- ja terveystoimeen, 

yrityksiin, järjestöihin jne. Kuntayhtiön kyky palvella asiakkaitaan ja sidosryhmiä on fyysisen asun-
totuotannon sijaan yhä olennaisempaa.  
 

ARA-asuntokannan käyttöasteongelma on kroonistunut 1990-luvun lopulta lähtien. 
Tyhjien ARA-asuntojen määrä on vaihdellut vuosittain neljän ja seitsemän tuhannen 

välillä. ARA-kannan käyttöastearvioissa on yliarvioitu ARA-asuntojen tarvetta koko 
maan tasolla.6 Toimenpiteet ja tuet asuntokannan sopeuttamiseksi ovat osoittautu-
neet osin liian heikoiksi, osin huonosti ajoitetuiksi. 
 

Kunnan vuokrataloyhtiön tehtävä ei ole kilpailla asuntomarkkinoilla vaan tuottaa asumisen edelly-
tykset kohderyhmälle, jolle paikallisilla asuntomarkkinoilla ei ole riittävää tarjontaa. Tämä koskee 
pienipalkkaisia työntekijöitä, useilla paikkakunnilla kausityövoimaa tai maahanmuuttajataustaista 

työvoimaa. Paikalliset asunto- ja työmarkkinat vaihtelevat merkittävästi rakenteeltaan ja siksi kun-
nan on huomioitava omat olosuhteensa linjatessaan vuokrataloyhtiönsä toimintaa. Kunnan kannal-
ta on merkittävä etu, että se voi omistajana ohjata yhtiötään kunnan kokonaisuuden kannalta ta-

valla, joka edistää kunnan kehittämistä. 
 
Uusi kuntalaki korostaa kuntakonsernin merkitystä ja edellyttää aiempaa vahvempaa omistajaoh-

jausta. Kunnan vuokrataloyhtiön velka muodostaa tyypillisesti merkittävän (usein suurimman) osan 
kuntakonsernin velasta ja takausvastuusta. Suunnitelmallinen omistajapolitiikka tukee vuokra-
asuntojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja taloudellista ylläpitoa ja niveltyy siten olennaisella ta-
valla kunnan asuntokysymyksen hallintaan. 

                                                
4 Vertaileva katsaus asumisen kysyntä- ja tarjontatuista EU-maissa Lahtinen, Markus & al. raportissa  

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus YM 4/2015. 
5 ARA/tilastot/korkotukilainapäätökset 2014: 21 paikkakuntaa, joista 10 Helsingin seudulla. 
6 Asuntokannan kehittäminen kasvukeskusten ulkopuolella. Työryhmäraportti. YM 12/2011 


