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Hallitusohjelma KOVAn kannalta 

• Seuraavilla dioilla tarkastellaan pääministeri Juha Sipilän 

hallitusohjelmaa Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät 

ry:n (KOVA) ja sen jäsenyhteisöjen kannalta. 

• Tarkastelua tehdään nimenomaisesti yleishyödyllisten, voittoa 

tavoittelemattomien vuokrataloyhtiöiden näkökulmasta. 

 



Hallitusohjelman plussat 

• Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä uudistetaan. 

• Etsitään ratkaisuja väestöltään vähenevien alueiden yhtiöiden 
ongelmiin. 

-> KOVAn mielestä nyt tarvittaisiin erityisesti toimenpiteitä, sillä 
ratkaisumalleja on jo. 

• Lievennetään esteettömyysvaatimuksia (ainakin) nuoriso- ja 
opiskelija-asuntotuotannossa. 

• Asunnottomuuden vähentämiseksi jatketaan työtä AUNE-ohjelmalla. 

-> KOVAn mielestä huomiota tulisi kiinnittää erityisesti nuorten 
asunnottomuuden ehkäisyyn. 

• MAL-sopimukset jatkuvat suurimmilla kaupunkiseuduilla. 

• Nykyisen ARA-asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksia 
joustetaan, jos vapautuva pääoma käytetään asuntorakentamiseen. 

• Edistetään täydennysrakentamista mm. kevyellä kaavamenettelyllä. 



Hallitusohjelman plussat... 

• Rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista edistetään. 

• Maapolitiikan ja tonttituotannon osalta ohjelmassa on hyviä asioita: 
nopeutetaan kaavoitusta kunnissa, asetetaan sitovia käsittelyaikoja, 
rajataan valitusoikeutta KHO:een edellyttämällä valitusluvan 
saamista, selvitetään siirtymistä kunnallisvalituksesta 
hallintovalitukseen. 

• Valtion kuntiin kohdistamat valvontaprosessit käydään läpi. 
Suositusluontoiset oppaat ja vastaavat eivät ole enää sitovia 
normeja. Asumispalveluiden tuloja koskevia suosituksia ja ohjeita 
sekä ARA:n investointiohjeita joustavoitetaan. 

• Valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot tulevat 
kärkihankkeeksi: esimerkkeinä mainittu väestönsuojat ja 
pysäköintipaikat. 

• Energiatehokkuuden osalta hyödynnetään kaikkia mahdollisia 
joustoja. 

• Rakennussuojelu ei estä esteettömyyden poistamista. 



Hallitusohjelman osittain plussaa, osittain 

miinusta -kategoria 

• Enimmäistuotto ja omistajan lainoille maksettavan koron 

enimmäismäärää alennetaan 8 %:sta 4 %:iin. 

-> KOVAn mielestä nämä molemmat ovat sinänsä hyviä 

signaaleja, mutta enimmäistuoton alentaminen vaikeuttaa 

pitkällä tähtäyksellä vuokrataloyhtiöiden uudistuotannon 

omarahoitusosuuden keräämistä sekä vähentää uusien 

toimijoiden kiinnostusta valtion tukemaan asuntotuotantoon. 

• Valtakunnallista vuokrientasausta rajoitetaan. 

-> KOVAn mielestä tämä on sinänsä ymmärrettävää 

tilanteessa, jossa alan itsesäätely ei ole täysin toiminut. 

Tämä kuitenkin rankaisee niitä yhtiöitä, jotka ovat toimineet 

asiallisesti. 

 



Hallitusohjelman miinukset 

• Hallituskaudella ei laadita erillistä asuntopoliittista toimenpideohjelmaa. 

 

• Määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotto ARA-asuntoissa ja 
lisäksi halutaan asettaa vaikeasti työllistyvät etusijalle ARA-asuntoihin, 
sekä muuttaa asukasvalintaa myös toimeentulotuki- ja 
asumistukiasiakkaita suosivaksi. 

-> KOVA on vastustanut jyrkästi määräaikaisia vuokrasopimuksia! 

-> ARA-vuokra-asunnot kohdentuvat jo nyt pieni- ja keskituloisille. 
Asukkaiden mediaanitulo on noin 1100–1300 euroa kuukaudessa. 

-> Tämä johtaa 1. ja 2. luokan vuokrataloyhtiöihin ja asukkaisiin sekä 
segregaation kasvuun lähiöissä. Vaikutukset kertautuvat myös 
esimerkiksi koulujen oppimistulosten eroissa. 

-> Asumisen pysyvyys on tärkeä arvo ja jos ARA-tuotanto muuttuu 
yksinomaan kaikkien heikoimpien ja ongelmia omaavien ihmisten 
asumismuodoksi, niiden maine ja asumisen kulttuuri muuttuu 
peruuttamattomalla tavalla. Tulorajojen tarkistus luo uusia tuloloukkuja 
ja aiheuttaa esimerkiksi Helsingissä valvovien työntekijöiden määrän 
arviolta tuplaamista. 



Hallitusohjelman miinukset... 

• Hallitusohjelmassa ei luoda edellytyksiä aidosti kohtuuhintaiselle 
vuokra-asuntotuotannolle, esimerkiksi korkotuen alhaisen 
omavastuukoron tai käynnistysavustusten muodossa. Tämän 
seurauksena näissä asunnoissa uudistuotannon vuokrat nousevat 
nykyisestä. Myös peruskorjauksia koskevien linjausten puuttumisen 
vuoksi peruskorjauksista tulevia vuokrankorotuspaineita asukkaille ei 
voida hillitä. 

-> KOVA on esittänyt 1 %:n omavastuukorkoa ja käynnistysavustuksia 
kasvukeskuksiin sekä uudistuotantoon että peruskorjauksiin. 

 
HUOM! 10 vuoden välimalli ei edusta kohtuuhintaista vuokra-
asuntotuotantoa! 

 

• Investointiavustukset loppuvat opiskelija-, nuoriso- ja tavallisilta 
senioriasunnoilta. Tämän seurauksena näissä asunnoissa 
uudistuotannon vuokrat nousevat nykyisestä. 

-> KOVA on vastustanut investointiavustusten lopettamista opiskelija-, 
nuoriso- ja tavallisilta senioriasunnoilta. 



Esimerkki korkotuen ja käynnistysavustuksen 

vaikutuksesta ARA-vuokratalokohteen 

vuokratasoon 

• Laskentaesimerkin oletuksia: Inflaatio 1,5 %, korkotaso 3,5 %, 
omarahoitusosuuden tuotto 4 %, kohteen hankintahinta 3 000 e/m2. 

• Laskentaesimerkissä on hyödynnetty Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA:n laskuria. 

• Vuosina 2013-2015: Jos korkotuen omavastuukorko on 1 % ja 
kohteelle myönnetään 10 000 euron asuntokohtainen 
käynnistysavustus, kohteen lähtövuokra on noin 9,2 e/m2/kk. 

 

• Vuodesta 2016 alkaen ilman käynnistysavustusta: Jos korkotuen 
omavastuukorko palautuu 3,4 %:iin eikä kohteelle myönnetä 
käynnistysavustusta, kohteen lähtövuokra on noin 15,5 e/m2/kk. 

 -> Erotus on yli 6 e/m2/kk kohteen vuokratasossa. 

• Vuodesta 2016 alkaen käynnistysavustuksen kanssa: Jos 
korkotuen omavastuukorko palautuu 3,4 %:iin ja kohteelle 
myönnetään 10 000 euron asuntokohtainen käynnistysavustus, 
kohteen lähtövuokra on noin 14 e/m2/kk. 

  -> Erotus on noin 5 e/m2/kk kohteen vuokratasossa. 
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