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Hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on turvata sosiaalisesti ja 
alueellisesti tasapainoiset ja vakaat asuntomarkkinat, turvata 
erityisryhmien asumistarpeita ja kehittää asumisen laatua.  

 
• Tavoitteena on lisätä erityisesti pieni- ja keskituloisille 

suunnattua vuokra-asuntotuotantoa erityisesti kasvukeskuksissa. 
 

• Tavoitteena luoda edellytyksiä asuntomarkkinoiden toimivuuden 
parantumiselle vähentämällä markkinoiden toimivuuden esteitä 
ja tarjoamalla kannustimia eri toimijoille. 
 

• Toimenpiteiden vaikutukset ovat yhteiskunnallisilta 
vaikutuksiltaan laajoja eivätkä ne rajoitu yksinomaan 
asuntomarkkinoihin.  
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Valtioneuvoston asuntopoliittinen 
toimenpideohjelma vuosille 2012-2015  
 



Perustuu hallitusohjelman kirjauksiin. 
Käsittelee koko maan asuntopoliittisia kysymyksiä ja toimenpiteitä.  
 
Toimenpideohjelmaan liittyy viisi muuta hallitusohjelmaan 
kirjattua poikkihallinnollista tehtävää, jotka koskevat 
• valtion ja kuntien aiesopimusten kehittämistä ja laajentamista 
• pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman jatkamista 
• ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman laatimista 
• asuinalueiden elinvoimaa 
• segregaation ehkäisemistä  
• kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteuttamista. 

 
• Valmistelu samanaikaisesti MAL-aiesopimusten ja lp-selonteon 

kanssa, tavoitteena valtion sitouttamisen vahvistaminen 
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toimenpideohjelma vuosille 2012-2015  
 



Toimenpideohjelmassa toimenpiteitä seuraavien kokonaisuuksien 
kehittämiseksi: 
 
1) Tonttimaan saatavuuden turvaaminen ja yhdyskuntarakenteen 

eheyttäminen. 
2) Asuntomarkkinoiden tasapainon edistäminen valtion 

tukitoimin. 
3) Erityistä tukea tarvitsevien väestöryhmien asumistilanteen 

edistäminen ja asuinalueiden eheyden parantaminen. 
4) Asuinrakentamisen prosessien ja asumisen laadun 

parantaminen. 
 

• 45 toimenpidekohtaa 
• 16 selvityskohtaa 
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Valtioneuvoston asuntopoliittinen 
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• Rakentamattoman rakennusmaan korotetun kiinteistöveron 

alarajaa nostetaan ja se laajennetaan kaikkiin rakentamattomiin 
tontteihin Helsingin seudulla. 
 

• Kunnat tehostavat maapolitiikkaansa ja käyttävät nykyistä 
aktiivisemmin lunastusmenettelyä ja rakentamiskehotuksia.  

(osaksi aiesopimusta)   
 

• Valtiovarainministeriön johdolla inventoidaan kaikki valtion ja 
valtionyhtiöiden hallinnassa olevat maa-alueet Helsingin seudulla. 
Asuntotuotantoon soveliaat, valtion tai valtionyhtiöiden tarpeista 
vapautuvat maanomistukset luovutetaan asuntotuotannon 
käyttöön koko Helsingin seudulla kohtuulliseen hintaan.  

(osaksi aiesopimusta) 
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1) Tonttimaan saatavuuden turvaaminen ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 1(2) 



 
• Kunnat kehittävät ja vahvistavat kaupunkiseutuja koskevaa 

maankäytön ohjausta kysyntää vastaavan asuntotuotannon 
turvaamiseksi.  
 

• Kunnat tehostavat maankäyttöä joukkoliikenteen solmukohdissa. 
 

• Valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen kytketään 
asuntorakentamiseen aiesopimuskunnissa. 
 

• Asuntotuotantoa edistävät liikennehankkeet otetaan huomioon 
liikennepoliittisessa selonteossa ja toteutetaan aiesopimusten 
mukaisesti.  
 

• Aiesopimusten sisällöstä riippuen infra-avustusta on 
käytettävissä enintään 15 miljoonaa euroa vuodessa. 
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1) Tonttimaan saatavuuden turvaaminen ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen 2(2) 



 
• Tuetussa vuokra-asuntotuotannossa yhden ja kahden hengen 

asuntojen osuus lisääntyy merkittävästi. 
 

• YM kehittää asumisoikeusjärjestelmän asukasvalinnan 
toimivuutta ja selvittää riskienhallinnan kehittämistä. 
 

• Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä muutetaan tavoitteena lisätä 
kohtuuhintaista asuntotarjontaa kasvukeskuksissa. 
 

• Omakustannusvuokrien määräytymistä tarkennetaan siten, että 
varautuminen korjauksiin on kohtuullista. 
 

• Asunto- ja lainakannan riskienhallintaa kasvukeskusten 
ulkopuolella toteutetaan tapaus- ja asiakaskohtaisesti. 
 

• Rajoitus- ja purkuakordien enimmäisosuuksia nostetaan.  Matti Vatilo 7 

2) Valtion tukitoimet asuntomarkkinoiden 
tasapainottajana 



 
• Asumisneuvojatoiminta vakiinnutetaan ja siihen osoitetaan 

valtion avustuksia 0,6 milj. euroa vuodessa.  
 

• Asumisen eri ohjelmien toteutus turvataan (Pitkäaikais-
asunnottomuuden vähentäminen, kehitysvammaisten asuminen, 
mielenterveyskuntoutujien asuminen, ikääntyneiden asuminen) 
 

• Selvitetään kuntien palveluasumisen toteuttamista siten, että 
palveluntuottajia ei aseta eriarvoiseen asemaan ja turvataan 
asukkaiden vuokrasuhde sekä palvelutalojen pitkäaikaisen 
käytön.  
 

• Poikkihallinnollinen ohjelma asuinalueiden elinvoiman 
edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi laaditaan ja 
siihen varataan 3–4 milj. vuodessa.  
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3) Erityistä tukea tarvitsevat ja asuinalueiden 
eheys 



 
• ARAn toimintakäytäntöjä kehitetään tukiin liittyvän hallinnoinnin 

yksinkertaistamiseksi ja asioinnin sujuvuuden parantamiseksi sekä 
kuntien kanssa tehtävän yhteistyön edistämiseksi.  
 

• YM arvioi rakentamis- ja kaavamääräysten keventämistä koskevan 
kokeilun muuttamista pysyväksi ja sen soveltamisalan 
laajentamista.  
 

• Kilpailuvirasto selvittää rakentamisen arvoketjun toimivuutta 
erityisesti tarjonnan lisäämisen ja kilpailun edistämisen 
näkökulmasta.  
 

• OM valmistelee asuntokauppalain muuttamista asunto-
osakeyhtiömuotoiseen ryhmärakentamiseen liittyvän sääntelyn 
selkeyttämiseksi  
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4) Asuntorakentamisen prosessien ja asumisen 
laadun parantaminen 
 



• Selvitetään edellytykset yhteisten toimijoiden perustamiseksi 
suurimmilla kaupunkiseuduilla erityisesti Helsingin seudulla 
sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon rakennuttamiseen ja 
omistamiseen.  
 

• Selvitetään asumisen verotusta ja tukijärjestelmien tehokkuutta ja 
sitä, kuinka hyvin ne vastaavat nykyistä toimintaympäristöä ja 
hallintamuotojen tasavertaista kohtelua. 
 

• Ympäristöministeriö selvittää tavanomaisten nuoriso- ja opiskelija-
asuntojen tukemisen kehittämistä ottaen huomioon 
maahanmuuttajanuorten ja ulkomailta tulevien opiskelijoiden 
asumisen järjestämiseen liittyvät kysymykset.  
 

• Selvitetään ns. normitalkoiden jatkotyönä mahdollisuuksia alentaa 
asuntorakentamisen kustannuksia. 
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Ohjelman keskeisimmät selvitykset 
 



• Tampereen kaupunkiseudulla aiesopimus vuosille 2011-2012 
allekirjoitettu maaliskuussa 2011, seuranta käynnissä, 
neuvottelut uuden sopimuksen valmistelusta aloitettu 
• Uusi aiesopimus pyritään saamaan konkreettisemmaksi, mukaan PE 

 
• Helsingin ja Turun kaupunkiseuduilla kuntakäsittely menossa, 

tavoitteena allekirjoitus 20.6.2012 
 

• Oulun kaupunkiseudulla tavoitellaan aiesopimusta syksyllä 2012 
• Tavoitteena kytkeä PE vahvasti mukaan 
 

• Kaikilla seuduilla tavoitteena kuluvan vaalikauden mittaiset 
aiesopimukset, jotka sisältävät linjauksia myös pidemmälle 
aikavälille  
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MAL aiesopimusmenettelyn mukaiset prosessit  



MAL-aiesopimus Helsingin seudulla 

Helsingin seudulla tavoitteena yhdistää tontti- ja asuntotarjonnan 
ja liikenteen aiesopimukset (PLJ), kytkentä metropolipolitiikkaan 
 

Toimenpiteiden ryhmittely 
a) Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen 
b) Olemassa olevien kaavojen 

toteutuminen/täydennysrakentaminen 
c) Maankäytön suunnittelu 
d) Liikennepalvelut 
e) Liikenteen infrastruktuuri 
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