
Kansallinen näkökulma 

asuntopolitiikkaan

Raija Hynynen

Ympäristöministeriö

Rakennetun ympäristön osasto

Raija.Hynynen@ymparisto.fi

1



Tässä esityksessä 

• Asuntopolitiikan tavoitteista ja keinoista

• Eri alueita koskevasta asuntopolitiikasta

• Eri väestöryhmien asumisen tarpeista ja 

asuntopolitiikasta
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Asuminen ja Vanhasen/Kiviniemen 

hallituksen ohjelma

Hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on sovittaa 

yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet, 

yhteiskunnan tarpeet ja kestävä kehitys. 

Hallitus edistää jokaisen mahdollisuutta tarpeitaan ja 

toiveitaan vastaavaan asumiseen. 
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Asuntopolitiikan kytkennät

• taloudellinen kehitys

• toimeentulo ja työllisyys

• alueellinen kehitys

• maa- ja kaavoituspolitiikka 

• väestörakennekehitys

Toimintaympäristö muuttunut ja muuttuu.

Valtiontalouden kestävyys  menojen 

kohdentaminen.
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 Rahan saatavuus, korkotaso, laina-ajat

 Asuntokysyntä kasvukeskuksissa, asuntomarkkinatilanne

 Rakennusmarkkinoiden kilpailu

 Kuntien maa- ja tonttipolitiikka, kilpailu veronmaksajista

 Työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää kohtuuhintaisia 

vuokra-asuntoja kasvukeskuksissa

 Erityisryhmät  tarvitsevat tukea asuntomarkkinoilla

 Väestöltään vähenevien seutujen asuntokannan ongelmat 

 Sosiaalisten vuokra-asuntojen keskittyminen pienituloisille jatkuu 

suuressa osassa maata

 Asuinalueiden segregoituminen vaarana

Entä tulevaisuus?



Asuntopolitiikan lähtökohdista

• Kohtuuhintainen asuminen on hyvinvoinnin edistäjä. Yhteiskunnalli-

sessa päätöksenteossa tunnistettava asumisen ja asuntopolitiikan rooli.

• Toimivat asuntomarkkinat edistävät työvoiman liikkuvuutta ja 

talouskasvua.

• Valtion on tuettava asuntomarkkinoiden vakautta. Voimakkaat vaihtelut 

asuntomarkkinoilla eivät ole kotitalouksien, yritysten eikä 

kansantalouden kannalta toivottavia.

• Asuntopolitiikalla tuettava myös yhdyskuntarakenteen eheytymistä, 

energiatehokkuutta ja monipuolista asukasrakennetta.

• Valtion talouden kestävyys ja asumisen tukeminen: Asumisen tuet on 

suunnattava aiempaa tarkoituksenmukaisemmin, merkitystä niillä on 

erityisesti pienituloisille kotitalouksille. 

• Edistetään hyviä asukaslähtöisiä asumisratkaisuja sekä asuntokannan 

tehokasta käyttöä.
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Valtiovallan rooli 2010-luvun 

asuntomarkkinoilla -työryhmä

39 ehdotusta, minkä lisäksi kolme linjausehdotusta asunto-

olojen kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

• Asuntojen uudistuotannon edellytysten parantaminen (25 kpl)

• Maankäyttö, kaavoitus, kilpailun edistäminen…

• Asumisen verokohtelu ja asumistuki (8 kpl)

• Korjaus- ja täydennysrakentamisen haasteet (6 kpl)

• Laki asunto-olojen kehittämisestä (3 linjausta)
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Aiesopimukset

• Valtion ja Helsingin seudun kuntien aiesopimus 

asunto- ja tonttitarjonnan lisäämisestä vv. 2008-

2011.

• Edistetään seudun tontti- ja asuntotarjontaa 

valtion ja kuntien yhteisillä toimenpiteillä.

YM ja VM, Espoon, Helsingin, Hyvinkään, 

Järvenpään, Kauniaisten, Keravan ja Vantaan 

kaupungit sekä Kirkkonummen, Mäntsälän, 

Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja 

Vihdin kunnat.
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Aiesopimukset

• Tampereen kaupunkiseudun  ja valtion välinen 

maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus vv. 

2011-2012.

• Edistetään maankäytön, asumisen ja liikenteen 

suunnittelua yhteen sovittavan hankekokonaisuuden 

2030 tavoitteiden saavuttamista.

YM ja LVM, Pirkanmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, 

Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungit, 

Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden 

kunnat.
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Väestöltään vähenevät alueet

• Asuntokanta sopeutetaan vastaamaan kysyntää ja 

erilaisia asumistarpeita

• Asuntokantaa kehitettävä suunnitelmallisesti; 

kiinteistöjen arviointi  korjaustarpeet ja muut toimet

• Käyttötarkoituksen muutokset: Erityisryhmät, myynti

• Peruskorjaus tai purkaminen

• Valtion rahoitusehdot, avustukset
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Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus

• Suurimmat ryhmät lähialueilta, Aasiasta ja Afrikasta

• Pääosin vuokra-asunnoissa, keskittyminen 

lähiöalueille  segregoituuko asuinalueet

• Asukasrakenteen tasapainoisuus

• Vaikutukset asumistarpeisiin ja asumisratkaisuihin:

Asuntokunnan koko (laajennettu perhemalli), erilaiset 

elämäntavat (esim. yhteisöllisyys, uskonto)



Erityisryhmien asumisen tarpeita

Esim.

• Ikääntyneet, erityisesti dementiapaikat; laitoshoidon 

vähentäminen  tehostettu palveluasuminen 

(rakennemuutos menossa)

• Kehitysvammaiset: laitoshoidon vähentäminen, 

aikuiset lapsuudenkodeissa asuvat (asumisen 

ohjelma)

• Mielenterveyskuntoutujat: sekä laitoshoidon 

vähentäminen että avohuollon asumisen kehittäminen

• Asunnottomat: pitkäaikaisasunnottomat, 

moniongelmaiset
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Havaintoja ikääntyneiden palveluasumisesta

• Tarvitaan lisää ikääntyneiden palveluasumista

• Dementoituneiden palveluasumisen tarve aliarvioitu

• Huomio palveluasumistarvetta aiheuttaviin 

tekijöihin  lisäpanostus esim. kotihoitoon ja -

palveluihin, omaishoidon tukeen, asunto-olojen 

parantamiseen

• Palveluasuminen  ja kotona asuminen pääratkaisuja 

 palvelualueet
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Vähintään keskivaikeasti dementoituneiden 

arvioitu määrä

Ikäryhmät 2009 2015 2020 % ikä-

ryhmästä

65-74 19 357   25 916 28 761 4%

75-84 35 048 38 062 44 724 11%

85+ 38 124 50 465 57 588 35%

Yhteensä 92 530 114 443 131 073

Laitoshoidon/

palveluasumisen 

tarve

46 256 57 221 65 536
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Ikääntyneiden palveluasuminen

• Pitkäaikaislaitospaikkojen (vuodeosastot ja 
vanhainkodit) vähentäminen

• Vanhainkotien tulevaisuus?  peruskorjataanko 
palveluasumiseen

• Dementiaryhmäkotien tarve

• Pelkästäänkö tehostettua palveluasumista?

• Miten ja kuinka pitkälle kotona asumista tuetaan?

• Palveluasumisen laadun nosto fyysisten ratkaisujen 
osalta, peruskorjaustarve, yhden hengen huoneet 
asunto tavoitteeksi
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STM:n Ikähoiva-työryhmän ehdotuksia

• Laaditaan valtakunnallinen ikääntyneiden asumisen 

kehittämisohjelma, jonka kohteena ovat olemassa 

olevan asuntokannan ja rakennetun ympäristön 

kehittäminen sekä uudisrakentamisen ratkaisut

• Kunnissa kehitetään ikääntyneiden asumista 

pitkäjänteisesti osana asumis-, ikääntymispoliittisia 

ja/tai muita strategioita, joissa otetaan huomioon 

yhdyskunta- ja maankäytön suunnittelu, 

liikennejärjestelyt, lähipalvelut, liikunta- ja 

virkistyspalvelut
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IKÄHOIVA –työryhmän ehdotus
Visio: 2015 jälkeen Suomen kunnissa on palvelualueita

Palvelualue

~ palvelukampus

Neuvontaa

Päivätoimintaa

Lyhytaikaishoitoa

Harrastetoimintaa

24-7 asumista

SoTe palveluja
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Valtioneuvoston periaatepäätös ohjelmasta 

kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien 

palvelujen järjestämiseksi 21.1.2010

• Tavoitteena laitoshoidon vähentäminen ja lapsuuden-

kodeista muuttojen mahdollistaminen tarjoamalla asuntoja 

ja yksilöllisiä palveluja ja tukea

• Ohjelmakaudella 2010-2015 yhteensä 3 600 

kehitysvammaisille henkilöille tarkoitettua asuntoa

Vuosittain 600 asuntoa, joista

 noin 250 laitoksista tuleville 

 noin 350 lapsuudenkodeista tuleville 

Kuntakirje 16.11.2010
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Millaista asumista kehitysvammaisille?

Monenlaisia ratkaisuja:

• Tarpeiden mukaisia erilaisia asumisyksiköitä, 

asuntoryhmiä ja yksittäisiä asuntoja tavallisen asutuksen 

seassa palvelujen ja muiden toimintojen lähellä

• Asumisratkaisujen kehittäminen kehitysvammaisten 

henkilöiden erilaisiin  tarpeisiin, ml. autistit, vaativaa 

hoitoa tarvitsevat ja haastavasti käyttäytyvät 

kehitysvammaiset

• Myös kehitysvammaisen ihmisen elämäntilanne ja 

tarpeet muuttuvat ajan myötä, hänkin voi muuttaa
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Erityisryhmien asumisen investointiavustus

• Vuokratalojen ja –asuntojen rakentamiseen, 
hankkimiseen ja perusparantamiseen

Esim. asunnottomat, vammaiset, muistisairaat 
vanhukset, erityistukea tarvitsevat nuoret, opiskelijat

• Korkotukilainaan sidottu

• Avustus enintään10-50% kustannuksista riippuen 
tarvittavien tukipalvelujen ja erityisten tila- ja 
varusteratkaisujen määrästä, vanhusten 
palveluasuminen enintään 40%

• Tänä vuonna 110 milj. €

• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 
myöntää
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Erityisryhmien investointiavustuksen käyttö
v. 2010  (uustuotanto peruskorjaus ja hankinta)

Kohderyhmä Asunto-

jen lkm

Avustuksen 
määrä 

(milj. €)

Vanhusten 

palveluasuminen

1723 40,8 % 53,6 49,2 %

Pitkäaikaisasunnottomat 229 5,4 % 7,5 6,9 %

Kehitysvammaiset 442 10,5 % 24,0 22,0 %

Mielenterveyskuntoutujat 126 3,0 % 4,0 3,7 %

Muut 1708 40,4% 19,7 18,1%

Yhteensä 4 228 109,0
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Hakemusten käsittelystä

• Hakuaika

• Hankkeiden yhtenäiset arviointikriteerit

• Kohdekohtainen harkinta avustusprosentin 

suuruudessa ja hyväksyttävissä kustannuksissa

• Pohjalla hyvä tarvearviointi, pitkäaikainen käyttö

• Etusijalla vaikeimmassa asuntotilanteessa oleviin 

erityisryhmiin kuuluvat hankkeet

 Pitkäaikaisasunnottomat, kehitysvammaiset, 

mielenterveyskuntoutujat ja muistisairaat vanhukset

 Asumiseen liittyvä tuki ja palvelut korostuvat, 

erityisvaatimuksia asuntojen ja rakennusten tila-, 

varuste- ja rakenteellisille ratkaisuille



Tietoja ja julkaisuja ympäristöministeriön 

nettisivuilla

www.ymparisto.fi

 Asuminen

 Ohjelmat ja strategiat

 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 

 Ikääntyneiden kotona asuminen

 Kehitysvammaisten asuminen
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Kiitos!
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