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Rinteen hallituksen asuntopolitiikka

Tilannekuva

• Rakentaminen ja rakennukset 1/3 ja liikenteen 1/5 Suomen 
kasvihuonepäästöistä -> päästöjen vähentäminen

• Asumisen kalleus ja asuntojen riittämättömyys suurimmilla 
kaupunkiseuduilla -> monipuolinen markkinaehtoinen 
asuntorakentaminen ja sitä täydentävä valtion tukema 
tuotanto

• Asuntomarkkinoiden polarisoituminen 

• Rakennuskannan korjaustarve
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Tavoite 1: Rakennetaan hiilineutraalia 
yhteiskuntaa ja parannetaan rakentamisen 
laatua
Keinot

• MRL-uudistus
• Hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuus, rakentamisen 

laatu ja digitalisaatio

• Puurakentamisen ja vähähiilisen rakentamisen 
edistäminen 
• Puurakentamisen toimenpideohjelma, ARA-tuotanto
• ARA-kannan energiatehokkuuden parantaminen, 

perusparannuksen käynnistysavustus
• Huoneistotietojärjestelmän kehittäminen
• ASOY-pptakausjärjestelmä, avustus kuntotutkimuksiin ja 

korjaussuunnitelmiin
• Asuintalovarausjärjestelmän selvittäminen

3



Tavoite 1: Rakennetaan hiilineutraalia 
yhteiskuntaa ja parannetaan rakentamisen 
laatua
Keinot (jatkuu)

• Sisäilmaongelmiin puuttuminen
• Terveet tilat 2028 –toimintaohjelma
• Parannetaan rakentamisen laatua ja valvontaa, vastuiden 

selkiyttäminen 

• Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen
• Selvitetään millaista apua ja tukea sisäilmaongelmista kärsivät 

tarvitsevat, valtion tuki, oikeusturva
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Tavoite 2: Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja 
lisätään asuntorakentamista kasvavilla 
kaupunkiseuduilla
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Keinot 

• Asuntopolitiikan kehittäminen pitkäjänteisesti
• 8-vuotinen kehittämisohjelma, selonteko vuoden 2020 lopussa
• Tarkastusvaliokunnan mietinnön 10 kannanottoa

• MAL-sopimusmenettely 
• 12-vuotisia, mahdollista laajentaa menettelyä
• Hiilineutraalit kaupunkiseudut, asuntotuotannon lisääminen, kestävä 

liikkuminen
• Riittävä kaavavaranto, segregaatio, asunnottomuus, asuinalueiden 

monimuotoisuus
• Valtion panostukset (joukkoliikenneinvestoinnit, ARAn tuet, valtion maat) 



Tavoite 2: Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja 
lisätään asuntorakentamista kasvavilla 
kaupunkiseuduilla
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Keinot (jatkuu)

• Valtion tukema asuntotuotanto
• VAR säilyy, etsitään uusia tulonlähteitä
• Uudistetaan pitkän korkotuen tukijärjestelmä, säilytetään asukasvalinta
• Uudistetaan ASO-järjestelmä, uudistetaan asukasvalinta
• A-Kruunu, ARAn resurssit

• Toimet kasvavilla kaupunkiseuduilla
• Tavoite lisätä pitkän korkotuen tuotantoa
• Käyttötarkoituksen muutosavustus

• Toimet väestöltään vähenevillä alueilla
• Olemassa olevan ARA-kannan korjaaminen ikääntyville
• Purkuavustukset ja akordit, konversiolainat



Tavoite 2: Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja 
lisätään asuntorakentamista kasvavilla 
kaupunkiseuduilla
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Keinot (jatkuu)

• Erityisryhmien asuminen
• Opiskelija- ja nuorisoasunnot -> investointiavustukset alin tukiluokka 15 %
• Toteutetaan ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma
• Hissi- ja esteettömyysavustukset
• Kehitysvammaisten laitoshoidon purku
• Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisen edistäminen

• Lähiöiden kehittäminen
• Poikkihallinnollinen lähiöohjelma
• Kestävä kaupunkiohjelma



Tavoite 2: Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja 
lisätään asuntorakentamista kasvavilla 
kaupunkiseuduilla
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Keinot (jatkuu)

• Omistusasumisen uudet muodot ja hinta
• Ryhmä- ja osuuskuntarakentaminen
• Rakentamisen hinta
• Kohtuuhintainen omistusasuminen?

• Vuokralaisen aseman vahvistaminen
• Kohtuuttomat vuokrannousut nykylainsäädännöllä
• Yhteishallintolain uudistaminen
• Kansainvälinen asumisen tukien, lainsäädännön ja vuokramarkkinoiden 

vertailu



Tavoite 3: Poistetaan asunnottomuus kahdessa 
vaalikaudessa
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Keinot 

• Yhteistyöohjelma asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 
mennessä ja poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä

• Asunnottomuuden poistotavoite osaksi MAL-sopimuksia
• Yleinen asumisneuvonta
• Asunnottomuuden tilastointi



Hallitusohjelman asuntopolitiikan 
toteuttaminen
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• Keinot ja toimenpiteet koskevat useita ministeriöitä

• YM:lle useita lainsäädäntöhankkeita
• Investointiavustus- ja korjausavustuslait jo pitkällä
• ASO-lainsäädännön muuttaminen käynnistymässä

• Uusia MAL-sopimuksia neuvotellaan ja mahdollisuus 
laajentamiseen selvitetään

• 8-vuotisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman käynnistäminen

• Budjetti- ja kehysriihi 17.-18.9. 



Vuoden 2020 talousarvioesitys
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Keskeisiä asumisen tukemisen määrärahoja:
• Korkotukivaltuus 1,41 mrd. euroa
• Erityisryhmien investointiavustus 90 milj. euroa
• MAL-tuet
• Käynnistysavustus 30 milj. euroa
• Infra-avustus 15 milj. euroa

• Korjausavustukset yht. 28,5 milj. euroa
• Purkuavustukset 8 milj. euroa
• Purku- ja rajoitusakordit yht. 10 milj. euroa
• Uusia kokonaisuuksia
• Asunnottomuuden vähentäminen 3,3 milj. euroa
• Asuntojen kunnostaminen ikääntyneille 5 milj. euroa
• Lähiöohjelma 5 milj. euroa
• Käyttötarkoituksen muutosavustus 1 milj. euroa
• Energia-avustukset 20 milj. euroa



Kiitos!


