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Asuntopolitiikka on asuntomarkkinoiden 

julkista ohjausta, mutta kuinka paljon?

• On jatkuva poliittinen kiistakysymys, kuinka vahvaa ja laajaa julkista ohjausta 

asuntokysymyksen ratkaisuun tarvitaan:
– Onko asuntopolitiikka markkinoiden paikkaaja, täydentäjä vai peräti korvaaja?

– Sosiaalipolitiikan ydintä vaiko sen unohdettu ja hyljeksitty osa? 

– Julkisen toiminnan huutolaispoika, jota vain äärimmäisessä hädässä tarvitaan?

– Myyttien ihmemaa, joka irrallaan todellisuudesta? 

• Missään sivistysmaassa asuntokysymystä ei ole ratkaistu vain 

asuntomarkkinoilla

• YM 2016: ”Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia 
elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja 
työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia”



Juridinen näkökulma asuntokysymykseen: 

Oikeus asuntoon – mitä se on?

• Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) mukaan oikeus asuntoon

sisältyy oikeuteen riittävään elintasoon. 

• Vastaava linjaus YK:n TSS-sopimuksessa (tal.,sos. ja siv. oikeudet)

• Euroopan sosiaalinen peruskirja velvoittaa sopimusvaltionsa edistämään 

kohtuutasoisen asunnon saantia sekä ehkäisemään ja vähentämään 

asunnottomuutta pyrkien sen asteittaiseen poistamiseen Lisäksi asumisen 

kustannuksia on tehtävä kohtuullisiksi siten, että niilläkin, joilla ei ole riittävästi varaa, 

on mahdollisuus asuntoon

• Euroopan unionin perusoikeuskirja (art. 34) tunnustaa yhteiskunnallisen 

syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi oikeuden sosiaalitukeen ja asumistukeen 

tai sosiaalisesti tuettuun asuntoon ihmisarvoisen elämän varmistamiseksi 

jokaiselle, jolla ei ole riittäviä varoja, yhteisön oikeuden ja kansallisten 

lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti, sekä kunnioittaa tätä oikeutta.

• EU:n sosiaalisten oikeuksien pilari (2017, periaate 19)
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Julkinen valta on vastuussa asumisesta

- entä oikeus asuntoon?

Perusoikeusuudistus 1995 – ”perusoikeusfundamentalismi” vs. poliittinen realismi (määräenemmistöistä 
luopumisen hintana vahvat perusoikeudet perustuslakiin)

Suomen Perustuslaki (19§) Oikeus sosiaaliturvaan:

”Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.” (1. mom) 

”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista 
järjestämistä” (4. mom)

Kuntien vastuusta 

Laki asunto-olojen kehittämisestä 1985: puitelaki, jonka merkitys hiipunut

- asunto-olojen kehittämisohjelma 1987-1991 (VNp 22.9.1986)

Sosiaalihuoltolaki (uusittu 2015): kunnan (jatkossa SOTE) velvollisuus asumispalveluiden järjestämiseen eli 
palvelu- ja tukiasuminen henkilöille jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua asumisensa  järjestämisessä



ARAVAsta ARAan

1949 Asuntotuotantotoimikunta

• valtion asuntolainoitus ”tilapäisen asuntopulan poistamiseksi”

• virastoa kutsuttiin nimellä ARAVA  (Asuntorakennustuotannon valtuuskunta)

1966 Asuntohallitus (AH) sisäasiainministeriön alaisuuteen

• 1983 ympäristöministeriön alaisuuteen

• 1990 asunto-olojen kehittämisrahasto – nykyinen Valtion asuntorahasto (VAR)

• Lakkautettiin 1993, virastossa oli tällöin 180 henkilöä

1993 Valtion asuntorahasto (ARA)

• painopiste lainoituksessa, uudistuotantoa korkeimmillaan yli 20 000 asuntoa 

• virastossa enimmillään 70 työntekijää

2008 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) 

• tehtäväkenttä laajeni: rahoituksen lisäksi asumisen ja rakentamisen 
kehittämistehtäviä

• noin 60 työntekijää

• alueellistaminen Itä-Pasilasta Lahteen  2008 

Ensimmäinen Arava-talo

1949, Mannerheimintie 81 

Helsinki



Toimeenpanee asuntopolitiikkaa

• ARA toimeenpanee valtion asuntopolitiikkaa – tavoitteena kestävä 

ja kohtuuhintainen asuminen (YM toimiala)

• myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä valtion avustuksia, tukia ja 

takauksia 

• ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä

• mukana asumisen kehittämishankkeissa

• hoitaa asumista ja asuntomarkkinoita koskevia asiantuntijatehtäviä ja 

tietopalveluja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä

• hoitaa rakennusten energiatodistuksiin liittyvää valvontaa
Asumisen 

asiantunteva 

kumppani ja 

kehittäjä



• 1950- luvulla rakennettiin noin 120 000 arava-
rahoitettua asuntoa, pääosa omistusasuntoja, puolet 
rintamamiestaloja

• 1960-luvulla noin 120 000 arava-asuntoa;  
elementtitekniikka aloittaa  kerrostalolähiöiden 
aikakauden

• 1970-luku oli rakentamisen vuosikymmen: yhteensä 
320 000 arava-asuntoa, joista 46 % vuokra-asuntoja

• 1980-luvulla rakentaminen rauhoittui ja vuokra-
asuntojen osuus arava-tuotannosta kasvoi

• 1990-luku oli laman vuosikymmen 

• valtion tukema tuotanto 172 000 asuntoa oli 60 % koko 
asuntotuotannosta

• Asumisoikeusasunnot mukaan 

• 2000-2017 rakennettu 135 000 ARA-asuntoa, 
painopiste erityisryhmissä

Suomessa on noin 60 000 arava-
lainoitettua rintamamiestaloa

Valtion tukema 

tuotanto1950-luvulta 

eteenpäin

ARA-tuotannon vuosikymmenet 

– yli miljoona asuntoa 

1960-luvun arava-kerrostaloja 
Helsingissä

Ensimmäinen Arava-
kerrostalo (1949): 

Mannerheimintie 81, Helsinki



Kehittämisessä ARA-talot uuden 

edelläkävijöitä
• Etsitään ja luodaan asumista ja asuntorakentamista hyödyttäviä ideoita

• Merkittäviä kehittämishankkeita:

– Nollaenergia-asuinalue: Tuusulan Rykmentinpuisto, Asuntomessut 

2020

– Tampereen Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä, kilpailu ja 

toteutus 2017–19

– ARA-suunnittelukilpailu energiatehokkaasta asuinalueesta, 2016

– ARA-EFL-suunnittelukilpailu Accessible Housing, 2015–16

– Suomen 1. sertifioitu passiivikerrostalo: Palvelukeskus 

Onnelanpolku, Lahti, 2014

– ARA-asunto 2049 -kansainvälinen kilpailu, 2012

– 1. nollaenergiakerrostalot, Järvenpää ja Kuopio, 2012

ARA-suunnittelukilpailu energiatehokkaasta 

asuinalueesta

ARA-Asunto 2049 -kilpailu 

arkkitehtiopiskelijoille

Käräjätörmän 

monisukupolvinen 

yhteisökylä –

suunnittelukilpailun 

satoa

ARA ja EFL opiskelijakilpailu 

esteettömästä asumisesta



Vuoden parhaat ARA-neliöt

• Laatupalkinto vuosittain yhdelle ARAn rahoittamalle uudisrakentamis- tai 

perusparantamiskohteelle

• Vähimmäistasoa korkeampaa laatua ja elinkaarikustannuksiltaan 

kohtuuhintaista asumista

• 2017: Sukupolvienkortteli, Setlementtiasunnot Oy: yhteisöllisen asumisen konsepti

• 2018: Magneettikatu 14, Espoon Asunnot Oy: poikkeuksellisen näyttävää 

arkkitehtuuria, kestävää ja kohtuuhintaista asumista

• 2019 julkistetaan 15.1. ARA-päivässä…

© Mika Pajo
Sukupolvienkortteli, Jätkäsaari, Helsinki 

Magneettikatu 14

Magneettikatu 14,
Espoo

Vuoden 2018 ARA-neliö ja taiteilija Suvi 
Forssen

Magneettikatu 14



Meneillä olevia ohjelmia ja hankkeita

• Yhdyskuntien uudistaminen: kunnille hyvä ja puolueeton kehittämisalusta, 
asiantuntija-apua ja verkostoja asumisen kehittämiseen (2016–2019)

• #kotimatkalla: erityistä tukea tarvitsevien nuorten asumisen kehittäminen, 
kumppanina Kehitysvammaliitto (2017–2019)

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE (2016–2019)

• Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat  AKU – varhainen 
välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki: luodaan ja vahvistetaan 
kokemusasiantuntijoiden ja asiakasosallistumisen rakenteita sekä kokeillaan 
uusia asunnottomuustyön toimintatapoja (2016–2019)

• Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen ASTA (2018-2020)



Homelessness is rising in Europe … 

except in Finland (and Norway)
Feantsa: The Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018)



State Financed / Subsidised Housing Starts by Tenure
Status 1949‐2016

70 

vuodessa 

yli miljoona 

uutta 

asuntoa



Asuntopolitiikan neljä vaihetta

(1) Perustamisvaihe (introduktionsfas), jolloin “asuntokysymyksestä” 

tulee poliittinen asia;

(2) Rakentamisvaihe (uppbyggnadsfas), jolloin päähuoli rakentaa

mahdollisimman paljon asuntoja (ja myös asuntopolitiikan välineitä)

(3) Hallinnointivaihe (förvaltningsfas), jolloin “rakennettu tarpeeksi” ja

päähuoli rakennetun asuinympäristön laatu ja parantaminen (sekä

fyysisessä että sosiaalisessa mielessä);

(4) Supistumis- tai yksityistämisvaihe (avvecklingsfas), jolloin

edellisissä vaiheissa kehiteltyjä politiikkoja ja instituutioita

kyseenalaistetaan, uudelleenmuotoillaan, puretaan ja lakkautetaan;



Rakentamis- ja hallinnointivaiheen huippu Suomessa: 

yli 1300 sivua Valtakunnallista asunto-

ohjelmaa 1976-1985 liitteineen… 



ARA-tuotanto 2000-luvulla: pitkän korkotuen uustuotanto ei 

korvaa rajoituksista poistuvaa  asuntokantaa 
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Tampereen vuokra-asuntokannan 

kehitys 2000-luvulla

• Tampereelle normaalien

ARA-vuokra-asuntojen määrä 

on laskenut 2 500 asunnolla 

(-17 %)

• Erityisryhmäasuntojen

määrä on kasvanut 3 400 

asunnolla (+89 %)

• ASO-asuntojen määrä on 

lisääntynyt 1 700 asunnolla 

(+101 %)

• ARA-asuntojen kokonais-

määrä on kasvanut 2 600 

asunnolla (+13 %)

• Markkinaehtoisten vuokra-

asuntojen määrä on kasvanut 

20 900 asunnolla (89 %).

• Lähde: Elinympäristön tietopalvelu 
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Asuntomarkkinatietoja 

- suuret kaupungit 2017

      Asuntojono per Asunnon sai per

12/2017 muutos hakijat muutos 1000 as. yht. muutos yht. 1 000 as.

Koko maa 5 516 224 0,2 % 93 742 3,1 % 17 64 382 -0,7 % 366 534 66

Helsinki 644 788 1,4 % 21 000 4,0 % 33 7 360 27,1 % 66 007 102

Espoo 279 284 1,7 % 8 200 9,3 % 29 3 800 4,1 % 21 713 78

Tampere 231 967 1,7 % 5 409 6,1 % 23 3 658 -2,2 % 19 630 85

Vantaa 223 108 1,8 % 8 724 4,1 % 39 3 649 17,3 % 17 401 78

Oulu 202 238 0,9 % 3 444 8,1 % 17 3 980 -2,1 % 14 767 73

Turku 189 794 1,2 % 4 295 8,9 % 23 2 562 -12,0 % 18 636 98

Jyväskylä 140 212 1,0 % 4 770 -1,0 % 34 2 444 -10,4 % 13 415 96

Lahti 119 613 0,2 % 2 024 -6,3 % 17 1 737 -6,2 % 9 848 82

Kuopio 118 234 0,4 % 2 880 7,1 % 24 1 980 -15,9 % 11 021 93

Kunta
Väkiluku ARA-as.

Taulukossa suurin arvo vihreällä, pienin arvo punaisella.

ARA-jonot kasvoivat
• Espoossa 9 %

• Turussa 9 %

• Oulussa 8 % 

• Kuopiossa 7 %

• Tampereella 6 %

ARA-jono lyhenivät
• Lahdessa 6 %

• Jyväskylässä 1 %

ARA-asuntojen 

tarjonta lisääntyi 

PKS:lla
• Helsingissä +27 %

• Vantaalla 17 %

• Espoossa 4 %. 

ARA-asunnon saaneiden määrä väheni 
• Kuopiossa 16 % Jyväskylässä 10 %.

• Turussa 12 % Tampereella 2 %



Vuokrien erot kasvoivat vuonna 2017
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Lähde: Tilastokeskus
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ARA-vuokrat

vapaarah. 

vuokrat

uudet 

vapaarah. 

vuokrat

Tampereen ARA-vuokrat ovat nousseet 

vuosien 2012-2017 välisenä aikana 10,7 %.

• Markkinavuokrat ovat nousseet 15,1 %.

• Uudet vapaarahoitteiset 13,7 %

• Tampere on vuokratasoltaan Suomen 

neljänneksi kallein kaupunki Helsingin, 

Espoon ja Vantaan jälkeen. 

• Tampereen ARA-vuokrien ero 

markkinavuokriin on 18 %.

• Helsingissä ARA-vuokrat ovat yli 50 % 

markkinavuokria edullisempia. 

• Rovaniemellä ARA- ja markkinavuokrat 

ovat yhtä suuret. 

• Porissa ARA-asunnot ovat hieman 

markkinavuokria kalliimpia.  

€/m2



Kenen ”tarpeesta” 

Kauppalehti 

kirjoittaa?
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Markkinat tuottavat ”kohtuuhintaisuutta” tekemällä 

asunnoista kotiloita… Tku, Tre, Vantaa: Uusien 

kerrostaloasuntojen keskikoko 40 m2



Kuulumisia kotilorintamalta:
As.Oy Helsingin Päivölä
Huoneistojakauma
16 kpl 1h+kt 22,5 m2
10 kpl 1h+kt+alkovi 25,5-30,5 m2

3 kpl 2h+kt 34-35 m2

31,11 €/m2



Ammatteja vuodelta 1870 - ”Talonomistajia” oli 809 

______________



2010-luvun ”talonomistajien” kädenjälki näkyy

Seuraus:

Köyhien 

vuokralaisten  

inflaatio on paljon 

korkeampi kuin 

hyvätuloisten 

omistusasujien



Asumistukiin ja asumismenojen korvaamiseen 

toimeentulotuella kului jo yli 2,3 miljardia € 

budjettivaroja 2017
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4,2% vuoden 2017 TA:sta 

asumismenojen kattamiseen



Asuntolainojen verovähennys ja 

asumistuet 2017- 2019: M€ (TAE)
2017 (TP) 2018 2019 

Asumistuet yhteensä: 2000      2114         2228

Tuotantotuet (ARA) yhteensä: 174        184            191 

Lisäksi: 2019 asuntotulon verottomuus: 3900 M€ ja oman asunnon myyntivoiton verottomuus: 1400 M€ 

(VATT: Verotuet 2017-2019e, 14.9.2018)



• Asumistukien 

osuus BKT:sta 

OECD-maissa 

vuonna 2015: 

• Suomi kolmas, mutta 

2015 jälkeen osuus 

noussut jo yli 1%

• Muut pohjoismaat 

selvästi alemmalla 

tasolla
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10/11/2019

Social Housing –

asuntokannan osuus 

OECD-maissa 2015: 

- Hollanti ykkönen 

- Suomi 6. sijalla 

- Ruotsissa ei 

käsitettä ”Social

Housing”





TOIMI - perusturvan ja toimeliaisuuden 

uudistushanke 
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Valmistelussa 28.2.2019 mennessä vaihtoehtoja 

sosiaaliturvauudistukseen (SOTU-uudistus)

Asuminen osana hyvinvointia 

- ratkaisutyöpaja 26.11.2018 

- työpajan teemat: 
- asumisen kannustinloukut

- asumisen ja liikkumisen yhteensovittaminen

- ihmisten tarpeisiin vastaava asuntotuotanto

- asuminen palveluna – tulevaisuuden konsepti?

- katto pään päälle vai tietty asumisen taso?



ARAn lainavaltuudet 2019 (TAE)

• Korkotukilainat (vuokra- ja asumisoikeus): 1410 M€ 

• Takauslainat vuokratalojen rakentamiseen 285 M€

• As.Oy perusparannukset, takauslainat 100 M€

• ASUNTOJA:

– Uudet korkotukiasunnot (vuokra ja aso) 9 000 

– Takauslainoitetut uudet vuokra-asunnot 2 000

– Perusparannus (vuokra ja aso) 4 500

– As.oy perusparannus 8 000

23 500 

asuntoa

1,8 mrd.€

11 000 

uutta 

asuntoa

Valtaosa ARAn hyväksymistä korkotuki- ja takaus-

lainoista tulee Kuntarahoitukselta 2008 alkaen 



Korkotukilainakanta 14 224 M€  (+ 1 089 M€) 

vuoden 2017 lopussa  
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Pääoma (milj. euroa) Osuus lainoista (%)

Vuokra-asuntolainat 8 316                    58 %

Asumisoikeusasuntolainat 2 510                    18 %

Asunto-osakeyhtiölainat 312                       2 %

ASP ja muut kotitalouksien omistusasuntolainat 3 087                    22 %

14 224                  100 %



Maksettu korkotuki  3,8M€ vuonna 2017
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VUOKRA-ASUMISEN PITKÄ KORKOTUKILAINA

Tukena korkotuki ja valtion täytetakaus

Aiempaa etupainoitteisempi lyhennysohjelma 1.7.2018 alkaen

* nyt 25 vuodessa lyhennetty 30,8%

* 1.7.2018 muutos: 25 vuodessa 46,5% (ei varautumista)

Uustuotanto ja hankinta
• Enintään 90 % omistustontilla / 1.7.2018:  95 %

• Enintään 95 % vuokratontilla 

• Laina-aika 40 vuotta

Perusparannus 
• Enintään 80-95 % PP-kustannuksista / 1.7.2018  95 %

• Laina-aika 30 vuotta



Uusiin korkotukilainoihin liittyvä tuki  

1.7.2018 alkaen

• Normaalit vuokra-asunnot:

– Korkotukea maksetaan 23 vuotta (1.7.2018: 30 vuotta) perusomavastuun ylittävältä osalta 

(omavastuukorko on 3,4 %, mutta se on alennettu 1.8.2016–31.12.2019 aikana hyväksyttävien 

lainojen osalta 1,7 %:iin).  / 1.7.2018 omavastuu 2,5 %

– Lainoihin liittyy valtion täytetakaus

– Helsingin seudun MAL-sopimukseen sitoutuneissa kunnissa 10 000 euroa käynnistysavustusta 

asuntoa kohden (valtuutta 2 000 asunnolle/vuosi) 

• Asumisoikeusasunnot

– Lainan määrä enintään 85 % rakennus- ja tonttikustannuksista/ 1.7.2018: pp 95%

– Korkotukea maksetaan 3,5 %:n (1.7.2018: 2,5 %) perusomavastuukoron ylittävältä ajalta  19 

vuoden ajan (1.7.2018: 30 vuotta). 

– Rakennuslainan pituus 35 vuotta/ 1.7.2018: 40 vuotta kuten vuokra-asunnot

– Valtion täytetakaus

• Erityisryhmien vuokra-asunnot

– Korkotukea (kuten normaalit vuokra-asunnot)

– Lisäksi investointiavustus,  enintään 10 %-50 %   



VUOKRA-ASUMISEN LYHYT KORKOTUKILAINA 

1.8.2016 alkaen

• Tukena korkotuki ja valtion täytetakaus

• Korkotukilainan suuruus 80-95 %

• Korkotuen perusomavastuu 2,5 %

• Rajoitusaika 10 vuotta

Asukasvalinnoissa tulorajat (1 henkilö = 3450 €/kk)

ARAn vahvistama enimmäisvuokra ja sen

tarkistusperuste

Ei vuokrien tasausta

• Mahdollista jatkaa valtion tukemina vuokra-asuntoina 10 + 10 vuotta

• Saajana voi olla osakeyhtiö, jonka ainoana toimialana lyhyen korkotuen 

kohteiden rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen
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VUOKRA-ASUMISEN TAKAUSLAINA  2008 alkaen 

• Tukena valtion täytetakaus

• Takauslainan suuruus  enintään 95 %

• Takausmaksu 0,5 % lainan pääomasta 

• Rajoitusaika 20 vuotta pidettävä vuokra-asuntoina

• Lainansaajalla tulee olla riittävät edellytykset takauslainan 

takaisinmaksamiseen ja vuokratalotoimintaan

• Aikanaan 2008 säädettiin vuokra-asuntotuotannon vauhdittamiseksi 

• Lähinnä ajateltiin työvoimapoliittista tarvetta 

• Esim. LAKEAn omaksi malli täyttää 20 vuoden takauslainaa
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ARA-avustukset 2019 (TAE)

2018 2019
• Erityisryhmien investointiavustus 105,0 M€ 110,0 M€

• Käynnistysavustus (Hgin seudun MAL) 20 M€ 20,0 M€ 20,0 M€

• Infra-avustukset (MAL) 15,0 M€ 15,0 M€

• Korjausavustukset 36,5 M€ 35,5 M€

• Purkuavustus 2,0 M€ 3,0 M€

• Asumisneuvoja-avustus 0,9 M€ 0,9 M€

• Tutkimus- ja kehittäminen (hankinta) 0,7 M€ 0,7 M€

• Latausinfra-avustukset 1,5 M€ 1,5 M€

• Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen ASTA 1,0 M€ 1,0 M€

• Asunto-osuuskuntakokeilut - 0,4 M€

Yhteensä 182,6 M€ 188,1 M€

A-Kruunun pääomittaminen (investointi) 50 M€

- tuotanto 400 => 800 vuokra-as/v 2021 mennessä

- Myös Helsingin seudun ulkopuolelle



Aravalainoista luovuttiin 2007 –

VAR-pääoma lähti laskuun 
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ARA saa valtuudet 

tukitoimintaansa 

valtion talousarviossa 

(mom 35.20.60)

Tuet maksetaan 

pääosin Valtion 

asuntorahaston

(VAR) varoista 



VAR-rahasto pienenee ja muuttuu rahaksi, 

kun vanhaa aravalainakantaa lyhennetään
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15.11.2018: Lisäys vuoden 2019 TAE:



Investointiavustuksia jaettu yli 1,2 miljardia euroa:

2005-2017 avustettu noin 45 000 asuntoa 



Investointiavustuksissa siirryttiin 

jatkuvaan hakuun 1.2.2018

• Jatkuvan  haun tavoitteena hankkeiden sujuva käsittely 

• Tärkeintä arvioida asuntojen käyttötarve ja tarvittavien palveluiden saatavuus 

(SOTE-lausunto olennainen)

• ARA suosittelee erityisryhmäasuntojen sijoittaminen osaksi normaalia 

asuntokantaa - hajauttaminen: 
– esimerkiksi 15 % talon asunnoista tukea asumisessaan tarvitseville

– Nämä asunnot saavat investointiavustusta enemmän (2. tukiluokka 25%)

– Periaatetta sovellettu nuorisoasunnoissa

• Asuntojen hankinta olemassa olevasta asuntokannasta: 
– STEA-avustukset selvästi suuremmat kuin investointiavustus

– Mahdollista rahoittaa loppuosuus ARAn korkotukilainalla

– Myös investointiavustusta voidaan käyttää hankintaan



Mainitussa tuomioistuinratkaisussa ei sanota mitään konkreettista uutta.  
Ainoa sisällöllinen kannanotto oli se, että sosiaaliset asunnot on kohdistettava 
sosiaalisin perustein valituille asukkaille

Sama vaatimus on todettu jo komission alkuperäisessä SGEI-päätöksessä 2005 ja se  
on 2011 uusittu.  Johdanto-osan kohta 11: ”sosiaalinen asuntotarjonta muita 
heikommassa asemassa oleville kansalaisille ja yhteiskuntaryhmille, jotka eivät 
vähäisen maksukykynsä vuoksi kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin”

Esim. tulorajojen osalta tuomiossa todetaan, että se oli Hollanti itse, joka niitä ehdotti, 
ei komissio (komissio vain hyväksyi Hollannin ehdotuksen). Tuomioistuin jopa 
huomauttaa (kappale 137), että komissio olisi periaatteessa voinut hyväksyä myös 
muunlaisen kohderyhmää koskevan täsmennyksen kuin tulorajojen käyttöönoton, jos 
Hollanti vain olisi sellaista esittänyt 

SUMMA SUMMARUM: Jäsenvaltiot ensi kädessä päättävät, miten SGEI-vaatimuksia 
soveltavat, ja komissio voi sitten puuttua asiaan, jos katsoo sen tarpeelliseksi.

SGEI = Services of General Economic Interest

ARA-tuki on EU-oikeudellisesti yleisiin 

taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien 

palveluiden (SGEI) tuottamisen korvaamista 



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

11.10.2019



ARA-vuokra-asunnoissa 

asuvat pienituloisimmat 

helsinkiläiset
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MAL-sopimukset keskeisiä ARA-tuotannolle –

neuvottelut uusista sopimuksista 2020-23 alkaneet

• Vapaaehtoiseen sopimiseen perustuvia MAL-sopimuksia  syytä jatkaa ja kehittää 

edelleen suurten kaupunkiseutujen kehityksen tukemiseksi

• MAL-sopimuksiin pitempi aikaväli: 4 + 4 vuotta / 5 vuotta 

• Ilmastotavoitteet 2030 mukana tavoitteissa (Pariisin sopimus ja EU-taakanjako)

• Yhteys valtakunnallisen liikenneverkkosuunnitelmaan (12 vuotta)

• ARA-tuotannon määrät ja niihin liittyvät kannustimet – käynnistys- ja infra-avustukset

• Tavoitteena saada uudet sopimukset  2020-2023 allekirjoitettaviksi syksyllä 2019 –

ei katkosta sopimuskausiin

•

• Onko tarvetta laajentaa sopimuksia MAL(PE) tai alueita Helsingin, Tampereen, 

Turun ja Oulun seutujen ulkopuolelle?



Hgin seudun MAL-tavoitteet 2016-2019 

ylitetään – ARA-tuotanto jää tavoitteista
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Normaaleja ARA-vuokra-asuntoja eniten vuosina 

2016–2017 rakennuttaneet omistajayhteisöt

11.10.2019



Kaupunkiohjelmia jo kolme –

kaupungistumiseen jatkossa lisää huomiota

11.10.2019



Kahtiajako pahenee – tyhjien ARA-

asuntojen määrä 8 800 vuonna 2017 

11.10.2019



4.12.2018: YmV lisäsi AAKE-lakiin 
mahdollisuuden 90% purkuakordiin –
muutokset voimaan 1.2.2019



Ruotsissa 243 kuntaa  (290) raportoi 

asuntopulasta – vain 3 tyhjistä asunnoista!
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Ruotsin väkiluku kasvanut vauhdilla 2005 

alkaen – asuntotuotanto ei pysy perässä 
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Eduskunnan yksimielinen 10 kohdan kannanotto 

25.10.2018 - Hyvä pohja uuden hallituksen 

asuntopolitiikalle

11.10.2019

Kannanotto perustuu

Tarkastusvaliokunnan 

mietintöön:

”Asuntopolitiikan

Kehittämiskohteet”
https://www.eduskunta.fi/FI/v

aski/Mietinto/Sivut/TrVM_3+2

018.aspx

Valtioneuvosto päätti 29.11 

merkitä eduskunnan 

kirjelmän asuntopolitiikan 

kehittämiskohteista 

pöytäkirjaan sekä ryhtyä 

kirjelmään sisältyvistä 

kannanotoista aiheutuviin 

toimenpiteisiin 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TrVM_3+2018.aspx


Anglosaksisten 

maiden 

omistusasumisen 

buumi on taittunut 

finanssikriisin 

jälkeen laskuun:
11.10.2019



Why a growing number of people are being priced out 

of the property market, with rising house prices 

accelerating away from household incomes?

The answer is financialization: The ‘housing crisis’ 

needs to be understood primarily as a product of the 

banking system.

“Two of the key ingredients of contemporary capitalist 

societies, private home ownership and a lightly 

regulated commercial banking system, are not mutually 

compatible,” Instead they “create a self-reinforcing 

feedback cycle”

‘Building more homes’ can never be the simple 

solution to high house prices… However fast you 

can build, banks can create new credit faster”11.10.2019

‘Why Can’t You Afford A Home?’ by 

Josh Ryan-Collins (2019):



Markkinat olleet ennenkin levottomia -

pankeista ei ole ”sosiaalitoimistoiksi”?

J.H.Vennola Kansantaloudellisen yhdistyksen edustajana Suomen 

ensimmäisessä asuntokongressissa 22.10.1917:

”Rahalaitoksemme ovat myöntäneet luottoa hyvinä aikoina 

kritiikittömästi sille, joka on vain sitä halunnut. Tämä 

kritiikittömyys johti ennen [ensimmäistä maailman-] sotaa 

rakennustuotannon alalla suureen liikatuotantoon, joka 

Helsingissä johti ikävään krachiin [romahdukseen].

Minusta on rahalaitokselle asetettava ne vaatimukset, että se 

toiminnassaan palvelee talous- ja sosiaalipoliittisia päämääriä” 



Muna vai kana? - molempi parempi!

• tarjonta- ja kysyntätuen yhdistelmä takaa käytännössä paremman lopputuloksen 

kuin vain jompikumpi yksinään

• ARA-asunnot mahtuvat paremmin asumistuen ehtoihin – ei kannustinloukkuja 

• ARA-vuokrien omakustannusperiaate – vuokralaiset maksavat viimeistä senttiä 

myöten kaikki kulut, mutta eivät muuta

• Esim. työttömien aktiivimalli - miten työtön muuttaa työn perässä, jos ei ole 

kohtuuhintaista asuntoa saatavissa? 

• ARA-tuki tuottaa ratkaisuja ”kohtaanto-ongelmaan”, esim. Uusikaupunki

• Markkinat ovat aina jossain muutos- tai kriisitilassa: ARA-tuki kontrasyklinen 

tasapainottaja

• Tarvitaan lisää kohtuuhintaista asumista - uusiin MAL-sopimuksiin 2020-2023 nykyistä 

kunnianhimoisemmat tavoitteet



Social Housing ei yksin riitä - tarvitaan toimia myös 

muun asumisen kohtuuhintaisuuden eteen

• Asumisoikeuden (ja Helsingin HITAS) suosio kasvuseuduilla osoittaa, 

vuokra- ja omistusasumisen välimuotoon sijoittuvaa kohtuuhintaista 

asumista tarvitaan

• Työssäkäyvän pieni- tai keskituloisen on vaikea saada ARA-asuntoa ja 

kaikki eivät myöskään halua perinteistä omistamista tai se ei ole 

mahdollistakaan

• Markkinaehtoinen vuokra-asuminen ei myöskään ole ratkaisu, johon 

pidemmällä aikavälillä halutaan sitoutua ja se on monessa tapauksessa 

myös kallis asumisen vaihtoehto

• Voisiko osuuskunta-asumisesta tulla uusi kohtuuhintaisuuden malli?



ARA-tuella tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä –

asuminen on kaikkien perusoikeus

• ARA-tuki mahdollistaa kohtuukustannuksin asumisen niille, joiden tarpeita 

asuntomarkkinat eivät kykene hoitamaan (EU/ SGEI-säädökset/ sosiaalisten 

oikeuksien pilari)

• ARA-tuki estää segregaatiota – sijainti, sijainti, sijainti – olennaista yhteistyö 

kuntien kanssa: kaavoitus, social mix, MAL-sopimukset

• ARA-tuki tuottaa hyvää laatua kohtuuhintaan ja mahdollistaa uusien mallien 

kokeilun asumisessa (esim. sukupolvikorttelit)

•

• Erityisryhmät: ARA-tuki mahdollistaa luopumisen laitoshoidosta ja tarpeen 

mukaiset asumisratkaisut (investointiavustus)



Asuntokysymyksen ratkaisu edellyttää sekä 
asuntopolitiikkaa että asuntomarkkinoita

jarmo.linden@ara.fi

mailto:jarmo.linden@ara.fi

