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• 1949 Housing Production Committee

– Government housing loan programme started 1.4.1949 ”to 
abolish temporary housing shortage in cities”

– Production loan system was named ARAVA

• 1966 National Housing Board (NHB)

– NHB was transferred under new Ministry of Environment 1983 

– NHB was closed down in 1993, it had around180 employees

• 1993 Housing Fund of Finland (ARA) 

– ARA concentrated on social housing loans

– Agency had 70 employees at its best

• 2008 Housing Finance and Development Centre of Finland 
(New ARA)

– 60 employees – regionalised to Lahti (100 km North)

Housing administration –
Since 1949 over 1 million homes built with 

government loans and interest subsidy loans   



ARA-tuella yli miljoona asuntoa vuodesta 1949 

– julkinen palvelutehtävä vastineena 

täsmentynyt vähitellen 

Ensimmäinen Aravatalo 

Mannerheimintie 81

• Tilapäinen ARAVA-järjestelmä luotiin 

ratkaisemaan akuuttia, ”väliaikaista” 

asuntopulaa kaupungeissa

• 1960-luvun lopulle valtaosa ARAVA-

asunnoista oli kaupunkien keskiluokan 

omistusasuntoja

• Asunnot olivat myös jälleenmyynnin kautta 

keinottelun kohteena, joka saatiin kuriin 

vasta 1956 voimaan astuneilla 

myyntirajoituksilla

• Vuokra-asuntoja tuettiin 10 vuoden  

verovapaudella, joka lopulta 1960-luvulla 

poistettiin kalliina ja tehottomana
16.11.2017



Yleishyödyllisyysperiaatteet lakiin 2000 

• Asuntotuotantolakia muutettiin 1970-luvulla, koska vuokratalojen omistajat 

maksoivat valtion lainan pois ja saattoivat sen jälkeen rajoituksetta myydä 

vuokratalonsa saaden valtion tukea hyväksi käyttäen huomattavan suuren 

voiton

• 1979 laissa määriteltiin ne yhteisöt, jotka voivat olla lainansaajina

• 1990-luvun lopulla valtio arvioi, että yleishyödyllisen toiminnan 

”herrasmiessäännöt” eivät enää riitä, mm. ”jotkut lainansaajayhteisöiksi 

nimetyistä yhtiöistä saattavat harkita listautumista pörssiin”

• HE 274/1998: ” Arava- ja korkotukilainsäädäntöä ehdotetaan muutettavaksi 

siten, että asuntojen vuokraamista ja ylläpitoa sosiaalisin perustein 

harjoittavilta yhteisöiltä edellytetyn yleishyödyllisyyden sisältö määriteltäisiin 

lailla”
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Palvelutehtävä käytännössä: 

ARA-vuokrat Helsingissä yli 50 % 

vapaarahoitteisia edullisempia 
(suluissa 2014 - 2013)

• Helsinki 53,3 % (51,2 % - 49,3 % - 45,7 %) 

• Espoo 27,3 % (25,2 % - 22,8 % - 18,7 %)

• Vantaa 18,9 % (16,8 % - 16,4 % - 15,4 %)

• Kehyskunnat        7,6 % (  5,8 % - 3,3 % - 4,0 %)

• Joensuussa 21,2 % (21,3 % - 20,7 % - 22,2 %)

• Kuopiossa 19,6 % (20,9 % - 19,7 % - 20,9 %)

• Tampere 15,7 % (14,6 % - 14,0 % - 13,1 %)

• Porissa (-1,4 %) ja Rovaniemellä (-0,3 %) ARA-vuokrat

olivat kalliimpia kuin vapaarahoitteiset. 

• ARA-vuokrat olivat 211 kunnassa kalliimpia kuin vapaa-rahoitteiset vuokrat (Kelan yl. 

asumistuen saajien tilasto 2/2017)
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140 000 ARA-vuokra-asuntoa muuttunut 

markkinaehtoisiksi vuosina 2005-2016

• Alun perin rajoitusten alaisista 

ARA-asunnoista noin 140 000 on 

muuttunut ”vapaarahoitteiseksi”:

• 90 000 asuntoa on

vapautunut rajoituksista

• 50 000 asuntoa on  vapautettu 

rajoituksista

• 5 000 asuntoa on saanut 

purkuluvan

• Suuri osa ”ex-ARA-asunnoista” on 

edelleen vuokra-asuntoina, mutta 

tilastoissa ne lasketaan 

”vapaarahoitteisiksi”

• Monia vuokrataan entisin perustein
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Rajoitusten  = julkisen palveluvelvoitteen 

alainen ARA-vuokrakanta 1985-2016

• ARA-asuntojen määrä vähenee, 

koska ARA-uustuotantoa 

/perusparannusta on vähemmän 

kuin asuntoja vapautuu tai 

vapautetaan rajoituksista

• Pääkaupunkiseudulla tilanne on 

pysynyt lähes ennallaan, mutta 

muualla maassa määrä vähenee

• 29 % ARA-asunnoista sijaitsee 

pääkaupunkiseudulla 
(31.12.2016)
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Tulos: vuokralla asumisen painopiste 

siirtynyt markkinaehtoisiin vuokra-

asuntoihin

• ARA-vuokra-asuntojen määrä 

vähentyi 39 000 asunnolla 2005 -2015

• Samassa ajassa markkinaehtoisten 

vuokra-asuntojen määrä lisääntynyt 

116 000 asunnolla.

• 2008 ARA- ja markkinaehtoisissa 

vuokra-asunnossa asui yhtä paljon 

kotitalouksia (50%-50%)

• Vuonna 2015 ARA-vuokra-kuntien 

osuus laski alle 40 %:iin
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Muutos näkyy selvästi 

hallintamuotojakaumassa 2001 – 2016 
(Tilastokeskus, Jose Lahtinen)
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Samaan aikaan toisaalla: 

Asumistukiin ja asuntomenojen 

korvaamiseen toimeentulotuella kuluu jo 

2,5 miljardia € budjettivaroja 2017
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Due to very low interest level of Social

Housing loans – the paid interest

subsidies where only 4,4 M€ in 2016



Dramatical decline in the Social

Housing production when entering

the 21st Century
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Syitä vähenevään ARA-tuotantoon = 

julkinen palvelutehtävä ei kiinnosta 

entiseen malliin? 

• Vuokrasääntelystä luovuttiin 

1990-luvulla

• Korot laskivat 2000-luvun 

alussa ja rahoituksen 

saatavuus parani

• Asuntojen hintojen nousu 

houkutti operoimaan 

yksityisillä markkinoilla

• Yleishyödyllisyyssäännökset 

voimaan vuonna 2000 

Image: https://washingtonpeacecenter.org/node/12080
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EU, Social

Housing and SGEI
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EU ja asuntopolitiikka

• Asuntopolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan

• EU:lla ei ole toimivaltaa asuntopolitiikassa

• Finanssikriisin jälkeen EU:ssa kiinnitetty huomiota myös

sosiaaliseen asuntotuotantoon

• Kohtuuhintaisten asuntojen tarve noussut agendalle

• Euroopan parlamentin päätöslauselma kesäkuussa 2013 

sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa

• Huhtikuussa 2017 komissio esitteli luonnoksen Sosiaalisten

oikeuksien pilariksi

• ”Kaikille tarvitseville on tarjottava sosiaalista vuokra-asuntoa 

tai laadukasta asumisapua.”

Photo: Housing Europe



Euroopan parlamentin päätöslauselma 11.6.2013 

sosiaalisesta asuntotuotannosta EU:ssa 

• Euroopan parlamentti

• katsoo, että asunnon saanti on perusoikeus, jota voidaan pitää muiden 

perusoikeuksien harjoittamisen ja ihmisarvoisen elämän 

ennakkoedellytyksenä; katsoo, että kunnollisen ja sopivan asunnon 

takaaminen muodostaa jäsenvaltioiden kansainvälisen velvoitteen, joka 

unionin on otettava huomioon, sillä oikeus asuntoon ja asumistukeen 

tunnustetaan EU:n perusoikeuskirjan 34 artiklassa, Euroopan neuvoston 

uudistetun sosiaalisen peruskirjan 30 ja 31 artiklassa sekä ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen 25 artiklassa ja mainitaan monien 

jäsenvaltioiden perustuslaeissa;

• katsoo, että jäsenvaltioiden ja niiden paikallis- ja alueviranomaisten oikeutena 

ja velvollisuutena on määritellä oma asuntopolitiikkansa ja toteuttaa toimia, 

joilla varmistetaan tämän perusoikeuden toteutuminen niiden 

asuntomarkkinoilla asukkaiden tarpeiden mukaisesti ja joiden tavoitteena on, 

että kaikille taataan kunnollinen ja kohtuuhintainen asunto;
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EU kilpailulainsäädäntö ja SGEI

• Vaikka asuntopolitiikka kuuluu

yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan

• EU kilpailulainsäädäntö säätelee valtion

avustuksia myös asuntosektorilla

• Tukea voidaan myöntää julkisen

palvelutehtävän hoitamiseen

• Sosiaaliseen asuntotuotantoon voidaan

myöntää tukea kun ns. SGEI-kriteerit

täyttyvät

• “economic activities that public authorities 

identify as being importance to citizens 

and would not be supplied if there was no 

public intervention”

Photo:  http://eulawanalysis.blogspot.fi
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Jäsenvaltiot ja SGEI

• Komission mukaan jäsenvaltiolla on toimivalta 

itsenäisesti määritellä omista yhteiskunnallisista 

lähtökohdistaan käsin, mitä on sosiaalinen asuntuotanto 

ja siihen liittyvä julkinen palvelutehtävä

• Määritelmät voivat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen 

riippuen taloudellista ja yhteiskunnallisista oloista

• Kuitenkin julkisen palvelutehtävän tukemisen 

edellytyksenä on aina yhteiskunnallinen tarve –

sosiaalista asuntotuotantoa voidaan tukea, jos on 

olemassa kansalaisia, jotka eivät saa asuntoa yksityisiltä 

markkinoilta
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Altmark-kriteerit

• Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut 24.7.2003 antamassaan 

tuomiossa ne kriteerit, joiden täyttyessä yritykselle maksettava 

korvaus yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun 

tuottamisesta ei ole valtiontukea.

• 1) Palveluvelvoite on selkeästi määritelty; 

• 2) Korvauksen laskentaperusteet (parametrit) on etukäteen

vahvistettu objektiivisesti ja läpinäkyvästi; 

• 3) Korvaus ei saa ylittää sitä mikä on välttämätöntä tehtävän

hoitamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi + 

kohtuullinen voitto

• 4) Toimija valitaan joko julkisella hankintamenettelyllä tai muulla

menettelyllä siten, että tarvittavan korvauksen taso määritellään

tarkastelemalla mitä kustannuksia hyvin johdetulle

keskivertoyritykselle aiheutuisi kyseisen tehtävän hoitamisesta



Case Hollanti 1/4

• Komissiolle valitettiin yleishyödyllisille

asuntoyhteisöille myönnettävistä valtion

tuista

• Hollannin Institutionaalisten sijoittajien

säätiö (Vereniging van Institutionele

Beleggers in Vastgoed) teki valituksen

huhtikuussa 2007

• Ongelmana oli, että yleishyödylliset

asuntoyhteisöt olivat alkaneet toimia

myös yksityisillä asuntomarkkinoilla

• Edullisen valtion takaaman lainan turvin

yleishyödylliset pystyivät rakentamaan ja 

myymään asuntoja halvemmalla kuin muut

rakennuttajat

Image: (Dutch Housing Survey 2012)



Case Hollanti 2/4
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• Komissio aloitti keskustelun Hollannin hallituksen kanssa

• Hollanti oli halukas tekemään tarvittavat muutokset lakiin

• Hollanti esitteli komissiolle lakimuutokset

• Komissio antoi lausuntonsa Hollannille joulukuussa 2009
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Case Hollanti 3/4

• Komissio korosti, että sosiaalinen asuntotuotanto on kytkettävä

rajoitettuun kohderyhmään (yhteiskunnallisesti muita heikoimassa

asemassa oleville) ja vuokraustoimintaan alhaisemmilla vuokrilla

• Komissio siunasi Hollannin tulorajan 33 000 €/vuosi, johon mahtuu 43 

% väestöstä, kyseessä selvästi rajattu ryhmä

• Segregaation ehkäisemiseksi 10 % asunnoista voidaan vuokrata

tulorajat ylittäville – komission mukaan segregaation ehkäisy (social 

mix and social cohesion) on asianmukainen yleisen edun tavoite

•

Image: LinkedIn.com



Case Hollanti 4/4

• Mutta komissio totesi lausunnossaan kuitenkin, että tulorajat

ylittävien asukkaiden määrä täytyy tiukasti rajata 10 %:iin ja 

myös valittaessa tulorajat ylittäviä, täytyy huomioida sosiaalinen

tarkoituksenmukaisuus

• Komissio piti tärkeänä myös Hollannin lakimuutosta, että

asuntoyhteisöjen on mukautettava tuotantonsa alueen

kohderyhmän koon mukaan ja jos tulorajat alittavia hakijoita ei

ole, voidaan asuntoyhteisöä sanktioida ylituotannosta

•

• Valtion tukema toiminta ja muu toiminta on pidettävä erillään: 

erilliset kirjanpidot ja tilintarkastajan vuosittainen lausunto asiasta
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Case Suomi vs. Altmark-kriteerit

• Altmark-kiteerin edellyttämä palveluvelvoite ja tuen 

laskentaperusteet ovat yksiselitteisesti säädetty arava- ja 

korkotukilainsäädännössä

• 3. kriteeri ”korvaus ei saa ylittää…” ja 4. kriteeri ”korvauksen 

taso märitellään se mukaan, mitä kustannuksia hyvin johdetulla 

keskivertoyrityksellä aiheutuisi..” 

Suomessa varmistetaan:

 Hankekohtaisella rahoituksella toteutuneiden kustannusten 

mukaan 

 40 vuoden käyttö- ja luovutusrajoituksilla

Korvaukseksi voidaan katsoa se omarahoitusosuuden korko, jonka 

yhteisö voi lain mukaan periä vuokrissa ja voidaan ajatella, että 

valtion takaama edullinen rahoitus mahdollistaa koron perimisen ja 

silti vuokrat pysyvät kohtuullisina. 
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Case Suomi vs. case Hollanti
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• Valtion tukemia vuokra-asuntoja Suomessa enää 12 %, 

Hollannissa noin 32 %

• Tulorajat molemmissa (Suomessa tosin vain PKS)

• Asukasvalinnoissa voidaan ottaa segregaationäkökulma

huomioon 

• Hollannissa vuokrakatto (710 €/asunto), Suomessa 

omakustannusvuokra

• Suomessa projektikohtainen rahoitus, joten ARA kontrolloi, että 

alueelle ei tuoteta tarvetta enempää valtion tukemaa tuotantoa

• Suomessa yleishyödyllisyyssäännökset estävät yhteisöjä 

harjoittamasta muuta kuin sosiaalista vuokraustoimintaa



Kiitos! Jarmo.linden@ara.fi

Danny Dorling: All that is Solid - How the Great 

Housing Disaster Defines Our Times… (2015)
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