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Hintojen nousu pysäyttää talouskasvun

• VM arvioi, että bkt:n kasvu asettuu 
ensi vuonna -2,2 % ja 3,3 % välille, 
Suomen Pankki -0,3 %, PTT -0,5 %

• Syyskuussa inflaation taso oli 8,4 
prosenttia ja lokakuussa 8,3 
prosenttia 

• 12 kk Euribor noussut viidessä 
kuukaudessa nollasta yli 2,8 %:iin
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Asuntotuotanto kääntyy laskuun
• Vuoden 2021 uudet asuntoaloitukset nousivat ennätyskorkealle yli 47 000 asuntoon
• Tänä vuonna ennakoidaan aloitettavan edelleen 39 000 asuntoa ja ensi vuonna 34 000 

asuntoa

ARA



ARA-tuotanto jää tänä vuonna viime 
vuodesta, arviolta noin 7 000 asuntoon
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Alkavat ARA-asunnot alueittain
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Rakennuskustannukset jatkaneet nousussa
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Vuokrien ennustetaan kääntyvän nousuun
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• Korkea vuokra-asuntojen tarjonta ja koronan seurauksena vähentynyt kysyntä 
hillitsi selvästi vuokrien nousua viimeisen kahden vuoden aikana

• Vuokrien ennustetaan kääntyvän maltilliseen nousuun kysynnän kasvaessa ja 
asumisen kustannusten siirtyessä vuokriin

• Tänä vuonna vuokrien arvioidaan nousevan maltillisesti: 
ARA pk-seutu: +0,9 % Muut: +0,3 %, 
ARA koko maa: +1,0% Muut: +0,9 %

• Kiinteistöjen kustannusindeksi on noussut vuoden ensimmäisen neljänneksen 
aikana noin 8,8 prosenttia

• Hoitomenojen osuus on noin 60 % ARA-vuokrataloyhtiöiden perimästä 
kokonaisvuokrasta

• ARA-vuokrissa korotuksen arvioitu olevan ensi vuonna keskimäärin yli 4 
prosenttia, suurta vaihtelua toimijoiden välillä



Inflaatio noussut nopeasti. Lokakuussa 8,3 %. Sähkö 
noussut noin 50 % viime vuosien tasolta.

15.11.2022 8



Kaikki asumisen kustannukset kasvussa
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Vuokrat nousseet hitaasti, asuntolainojen 
korot jyrkkään nousuun
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ARA-vuokrat selvästi alhaisemmalla tasolla 
kuin vapaarahoitteiset erityisesti suurissa 
kaupungeissa
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Aravalainojen vuosimaksu

• Vuokra-aravalaina voidaan periä koron ja lyhennyksen sisältävinä vuosimaksuina tai 
siten, että korko ja lyhennys peritään erikseen. 

• Nykyisestä vuokra-aravalainakannasta noin 90 prosenttia on vuosimaksulainoja

• Korot eivät ole viime aikoina ylittäneet vuosimaksuja ja tilanne jatkuu samana 2023

• Arava-asetuksen 35 §:n mukaan

• vuokratalolainan, vuokratalon hankintalainan, vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan 
vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta. 

• pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainan vuosimaksun tarkistuksen suuruus vastaa 
toteutunutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. 

• Vuonna 2023 tehtävä vuosimaksujen tarkistus perustuu vuoden 2022 heinäkuun 
kuluttajahintaindeksin muutokseen

• Tarkistukset olisivat siten 7,8 prosenttia tai 9,3 prosenttia (vrt. -0,2 – 1,4 % vuosina 2015-2021)

15.11.2022 12



Aravalainojen vuosimaksun tarkistaminen

• Aravalainakanta 2,43 mrd. euroa

• Energian saatavuusongelmat ja kiihtynyt inflaatio nostavat vuokra- ja 
asumisoikeustaloyhteisöjen muitakin kustannuksia ja asukkaiden elinkustannuksia

• Muutosten suuruus ja nopeus

• Väestöltään vähenevillä alueilla ja rakennemuutosalueilla sekä vanhustentaloyhdistyksissä vaikein 
tilanne. Haastavaa viedä kaikkia kustannuksia asukkaiden maksettavaksi

• Vuosimaksulainoja voidaan muuttaa kiinteäehtoisiksi lainoiksi. Lainakohtaisille 
muutoksille on kuitenkin varattava valmisteluaikaa

• Valtiokonttori kannustaa hakemaan vuosimaksulainojen muuttamista kiinteäehtoisiksi lainoiksi

• Ehdotetaan kertaluontoista vuosimaksun tarkistamatta jättämistä

• Vuoden 2023 vuosimaksut olisivat samalla tasolla kuin vuoden 2022 vuosimaksut

• Aravalain 17 §:n 3 momentin mukaan lainan korko ja lyhennys taikka vuosimaksu eivät saa johtaa 
asukkaiden kannalta kohtuuttomiin asumiskustannuksiin
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Aravalainojen vuosimaksun korotuksesta 
luopumisen vaikutukset 
• Lainansaajat

• Pienet lainansaajat: aikaa varautumiselle

• Isot lainansaajat: helpotusta taloussuunnitteluun

• Tarkistusta vuonna 2023 ei voisi vaatia, mutta arava-asetuksen 48 §:n nojalla on 
oikeus suorittaa lainasta enemmänkin kuin säädetty vuosimaksun erä tai 
lyhennys

• Kotitaloudet

• Vuokrien ja käyttövastikkeiden nousu maltillisempaa (asumisen kohtuuhintaisuus)

• Kumulatiivinen vaikutus

• Valtio

• Lainojen maturiteetti pitenee, vuosimaksut eivät nouse ensi vuonna
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Pitkän korkotukimallin kehittäminen
• Hallitusohjelma: ”Uudistetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon pitkän korkotuen 

tukijärjestelmä, jotta siitä tulee nykyistä kannustavampi ja läpinäkyvämpi. Valtion tuen määrää 
lisätään ja rajoitusaika säilytetään nykyisessä 40 vuodessa. Säilytetään ARA-vuokra-asuntojen 
asukasvalintaperusteet ennallaan.” (Hallitusohjelma s. 52)

• Läpinäkyvyyden lisääminen

• Uhkasakkomahdollisuus 

• Asukasvalinnat tehdään jatkossa virkavastuulla

• Uusi säännös autopaikkojen vakuudesta

• Korjauksiin varautuminen vuokrissa ja käyttövastikkeissa

• Sallitaan taas uusissa korkotukilainoissa

• Myös niissä korkotukikohteissa, jotka ovat lainoitettu välillä 30.6.2018–1.9.2023

• Asumisen palvelullistumiseen liittyvät maksut vuokrissa

• Palvelullistuminen otetaan huomioon ARA:n vuokranmääritysohjeistuksessa
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Pitkän korkotukimallin kehittäminen
Tuen lisääminen

• Tällä hetkellä vuokra-asuntotuotannon perusomavastuukorko on väliaikaisesti alennettu 1,7 
prosenttiin 31.12.2023 saakka, jonka jälkeen se palautuisi 2,5 prosentin tasolle. 

• Korkotuen määrää lisätään niin, että perusomavastuukorkoa alennetaan pysyvästi 2,3 
prosenttiin.

• Lisätuki koskee uudis- ja perusparannuskohteita sekä vuokra- ja asumisoikeusasunnoille 
myönnettäviä lainoja. Korkotukea maksetaan pidempään, koko laina-ajan. Tuen lisääminen 
hillitsee omakustannusvuokrien ja käyttövastikkeiden korotuspaineita ja parantaa näin 
asukkaiden asemaa.

• Tuhannen uuden pitkällä korkotuella rakennetun asunnon rakentaminen lisää laskennallisesti 
korkotason noustessa 5 prosenttiin korkotuen määrää 40 vuoden laina-aikana arviolta noin 
15 miljoonalla eurolla ja tuhannen peruskorjatun vuokra-asunnon korkotuen määrä nousee 
koko 30 vuoden laina-aikana noin 15 miljoonalla eurolla. 

• Korkotuen lisääminen perusomavastuukorkoa alentamalla parantaa korkotukilainojen 
tukiehtoja pitkällä aikavälillä ja pienentäisi yhteisöjen korkoriskiä.
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Avustusten myöntämisvaltuudet 2023

15.11.2022 17

2021 2022 2023
Korkotukilainoituksen 
käynnistysavustus 40,0 39,0 39,0
Avustukset 
erityisryhmille 90,0 90,0 120,0
Tervehdyttämisavustuks
et vuokra- ja 
asumisoikeustaloille

2,6 2,6 2,6
Purkuavustukset 8,0 8,0 5,0
Avustus 
kunnallistekniikan 
rakentamiseen 25,0 25,0 25,0
Aravatalojen 
purkuakordit 8,0 8,0 8,0
Aravatalojen 
rajoitusakordit 2,0 2,0 2,0
Asumisneuvontatoiminta

0,9 0,9 -
Korjausavustukset

27,6 30,25 21,0
Käyttötarkoituksen 
muutosavustus 1,0 1,0 -
Avustus asuntojen 
kunnostamiseksi 
ikääntyneille

10,0 10,0 5,0
Energia-avustus 
asuinrakennuksille 40,0 40,0 69,1



Muut avustukset

• Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen 4 milj. euroa

• Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseksi 2,5 milj. 
euroa

• Avustusta voidaan myöntää maakunnan liitoille ja kunnille enintään 70 % 
kaavoituksen, luvituksen ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta 
aiheutuvista kuluista.

• Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon 2,3 milj. euroa

• Avustukset kuntien, seurakuntien ja yhdistysten kiinteistöjen 
öljylämmityksestä luopumiseen 2022: 14,7 milj. euroa
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