
Kansantaloudellinen aikakauskirja - 88. vsk. -1/1992 

Asuntomarkkinoiden toiminnan edistäminen* 

HEIKKI A. LOIKKANEN JA SINIKKA SALO 

Asuntopolitiikka ei ole pelkästään aravapoli
tiikkaa tai vain sitä, mihin julkisen sektorin 
mittavampaa tuki- tai ohjauspolitiikkaa kohdis
tetaan, niinkuin meillä hyvin yleisesti tunnu
taan ajateltavan. Asuntosektorin kaikki lohkot 
vaikuttavat toisiinsa, ja ne kaikki ovat sidok
sissa yhteiskunnan ja talouden kokonaiskehi
tykseen. Asuntopolitiikkaa ovat kaikki toimet, 
joilla vaikutetaan näiden markkinoiden toimin
taan. 

On syytä erityisesti korostaa asuntomarkki
nakehityksen riippuvuutta yleisestä taloudelli
sesta kehityksestä ja talouspolitiikasta. Eri toi
menpiteiden vaikutukset ja järkevyys asetettu
jen tavoitteiden saavuttamisen kannalta riippu
vat siitä millaisessa taloudellisessa ja institu
tionaalisessa ympäristössä toimenpiteet toteu
tetaan. 

Ääritapauksessa saman toimenpiteen seuraa
mukset voivat olla vastakkaisia riippuen esi
merkiksi rahoitus-, maa- ja vuokramarkkinoi
den tilasta sekä tuki- ja verojärjestelmästä. Täs
tä seuraa, että mitään yleistä kaikissa olosuh
teissa toimivaa asuntopolitiikkaa ei ole olemas
sakaan. 

Asuntopolitiikan yksityiskohdista keskuste
leminen on siten hyödytöntä ilman kokonais
näkemystä osatekijöiden kytkennöistä. Tässä 
kirjoituksessa on pyritty hahmottamaan suoma-

* Kirjoitus on keskustelun jäsentämiseksi tarkoitet
tu »politiikkapaperi» eikä se sisällä lähdeviitteitä. 
Kirjoituksessa ei myöskään esitetä numeroaineistoa eikä 
vaikutuslaskelmia. Esitettävät johtopäätökset perustuvat 
alan kirjallisuuden ja omien tutkimusten pohjalta synty
neisiin käsityksiin. 
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laisten asuntomarkkinoiden toiminnan olennai -
set piirteet samalla kun pohditaan 1990-luvul
la tarvittavia toimenpiteitä asumistason kohen
tamiseksi ja asuntomarkkinakehityksen tasoit
tamiseksi. 

1. Asuntomarkkinoiden toimintameka
nismi 

Asuminen on tärkein yksittäinen erä kotitalo
uksien kulutusmenoissa ruoan jälkeen. Toisaal
ta asuntomarkkinoiden luonne ja toiminta poik
keavat muista hyödykemarkkinoista. Nämä sei
kat ovat olleet syynä julkisen vallan puuttumi
selle asuntomarkkinoiden toimintaan ja yhdes
sä hyvinvoinnin edistämispyrkimysten kanssa 
erillisen asuntopolitiikan muotoutumiseen. 

Asunnot ovat pitkäikäisiä, joten niistä muo
dostuu aikaisemmin tuotettujen yksiköiden va
ranto eli asuntokanta. Asuntotuotanto ja pois
tuma ovat »virtoja», jotka aikaansaavat muu
toksia asuntokannassa. Asuntojen pitkäikäisyy
den takia asuntokanta on suuri suhteessa näi
hin virtoihin. Voidaan erottaa kiinteistömark
kinat, joilla muodostuvat vanhojen asuntojen 
hinnat, ja uudisrakennusmarkkinat, joilla muo
dostuvat uusien asuntojen hinnat. Lyhyellä ai
kavälillä tarjonta (olemassa oleva asuntokan
ta) on jäykkä, joten asuntojen hintataso on pää
osin kysynnän määräämä. Pidemmällä aikavä
lillä uustuotannon kautta tuleva tarjonta ja sen 
hintataso vaikuttaa koko asuntokannan hinta
kehitykseen. 



Asuntoa ei yleensä pystytä ostamaan ilman 
lainarahoitusta. Asuntomarkkinoiden toiminta 
on siten läheisesti kytkeytynyt rahoitusmark
kinaolosuhteisiin. Asunnonhankintapäätös vai
kuttaa ratkaisevasti kotitalouksien varallisuus
käyttäytymiseen elinkaarella. 

Kysyntä asuntomarkkinoilla kohdistuu vii
me kädessä asuntojen tarjoamiin palveluihin. 
Kun talousyksiköt pelkästään ostavat toisten 
omistamien asuinkiinteistöjen palveluja, puhu
taan vuokramarkkinoista. 

Kotitalouden asuntopalvelusten kysyntään 
vaikuttavat tulot, hintatekijät, perhekoko ja 
muut demografiset tekijät, kaikkia näitä kos
kevat odotukset sekä preferenssit ja suhtautu
minen riskiin. Alueellisten markkinoiden tasol
la tärkeä tekijä on väestön tai kotitalouksien 
määrä, johon vaikuttaa perheenmuodostuksen 
ohella alueellinen muuttoliike. 

Vuokramarkkinoilla keskeinen hintatekijä on 
vuokrataso. Omistusasumisen puolella hinta, 
johon kysyntää ajatellen päähuomio tulee kiin
nittää ei ole asuntojen myyntihinta, vaan omis
tusasumisen käyttökustannus. Käyttökustannus 
on omistusasumisen aikayksikköä kohti lasket
tu vuokra-asunnon vuokraa vastaava käsite. 
Siihen vaikuttaa myös vaihtoehtoisten sijoitus
kohteiden tuotto, joka määrittää käyttökustan
nukseen sisältyvän oman pääoman tuottovaa
timuksen. Samanlaisen asunnon vuokra ja käyt
tökustannus ovat samat ideaalitilanteessa, jos
sa mm. verotus on neutraalia ja kaikilla osa
markkinoilla on toimivat kilpailu olosuhteet. 

Institutionaaliset tekijät kuten verotus ja asu
misen erilaiset tukimuodot vaikuttavat asumi
sen »hintoihin». Vuokranantajan verokohtelu ja 
vuokra-asumisen asumistuki vaikuttavat vuok
ratasoon. Vastaavasti omistusasujan verokoh
telu (korkojen vähennysoikeus, asuntotulon 
verotus, pääomavoittoverotus ) ja tuet (kuten 
korkosubventiot) vaikuttavat omistusasumisen 
vuokraan eli käyttökustartnukseen. 

Kotitalouksien valintaa omistusasumisen ja 
vuokra-asumisen välillä säätelee keskeisellä 
tavalla käyttökustannuksen ja vuokratason suh
de. Vuokra-asuntosijoittajan valintaan vuokra
asuntojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten kesken 
vaikuttavat näiden tuotot, kun sijoitusten hoi
toon ym. liittyvät kustannukset ja riskit on huo-
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mioitu laskelmassa. 
Asuntojen pitkäikäisyydestä ja paikkaan si

dotusta luonteesta aiheutuu koko asuntomark
kinoita (osamarkkinoineen) koskeva stabiliteet
tiongelma. Suhteellisen pienilläkin rakennus
kantaan kohdistuvan kysynnän muutoksilla on 
huomattavan suuria kysyntävaikutuksia erityi
sesti rakennusmarkkinoilla. Kun rakennus
markkinat perustuvat merkittävässä määrin pai
kallisiin resursseihin, kysynnän muutokset saa
vat aikaan nopeita muutoksia asuntokantaan 
kohdistuvassa kysynnässä ja sitä kautta raken
nusmarkkinoiden toiminnan volyymissa. Uus
tuotannon kykyä seurata kysynnän kasvua ra
joittaa rakennusprosessin vaatiman ajan ohel
la tarvittavien resurssien (esim. kaavoitetun 
maan ja työvoiman) saatavuus. Niinpä tarjon
tareaktiot pyrkivät viivästymään ja seuraukse
na ovat paitsi suuret tuotannon vaihtelut, myös 
voimakkaat hintareaktiot. 

Kysyntävaikutukset välittyvät nopeimmin 
vanhojen asuntojen hintoihin. Kysynnän kas
vaessa vanhan kannan hintojen nousu suhteessa 
uustuotannon tuotantokustannuspohjaisiin hin
toihin toimii kannustimena asuntotuotannon 
volyymin kasvattamiselle. Kysynnän kasvu 
heijastuu myös säännöstelemättämillä vuokra
markkinoilla solmittaviin uusiin ja ennen pit
kää myös vanhoihin vuokrasopimuksiin. Tämä 
parantaa vuokrasijoitusten kannattavuutta ja 
tarjontaa. Tarjonnan kasvaessa asuntojen reaa
lisen hinta- ja vuokratason nousu pysähtyy ja 
kääntyy laskuun tarjontareaktion suuruudesta 
riippuen. Kysynnän supistuessa prosessi on 
päinvastainen, joskin hinnat supistuvilla mark
kinoilla ovat yleensä jäykkiä, ja sopeutuminen 
tapahtuu siten, että kiinteistöjä on tyhjillään ja 
rakennustoiminta hiljaista. 

Kaupunkialueiden kasvaessa yhä huonom
min sijaitsevia maita otetaan asumisen piiriin 
ja paremmin sijaitsevilla alueilla asuntojen hin
nat nousevat. Uusille markkinoille tulijoille ja 
vuokralaisille tämä merkitsee kohonneita asu
miskustannuksia, kun taas vanhojen asuntojen 
tai rakentamattoman maan omistajat saavat 
pääomavoittoa. 

Pääomavoittoja syntyy myös inflaation seu
rauksena. Yleensä huomattava osa asunnon 
hankintakustannuksista on rahoitettu indeksoi-
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mattomalla lainalla, jonka reaaliarvo laskee in
flaation mukana. Tämän vuoksi asuntojen 
omistajat pääsevät osalliseksi pääomavoitosta, 
joskin myös pääomatappiot ovat mahdollisia 
hintojen laskuvaiheissa. Useimpien omistus
asujien kohdalla pääomavoitot jäävät realisoi
matta elinaikana, mutta ne heijastuvat kyllä 
osin kulutusmahdollisuuksiin mm. siksi, että 
säästämistarve pienenee pääomavoittojen kas
vattaessa varallisuuden arvoa, jota kartutetaan 
usein perinnönjättämisen vuoksi. Lyhyellä ai
kavälillä asuntokanta (eli tarjonta) on kiinteä 
ja näin ollen esimerkiksi muuttoliikkeen, suh
dannevaihtelujen sekä raha- ja finanssipolitii
kan aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut ovat 
asuntojen hintojen ja vuokrien vaihtelujen kes
keisinä syinä. Pidemmällä aikavälillä asunto
jen reaalisen hinta- ja vuokratason määrää tar
jontapuoli. Jos rakennusalan ja sen panosmark
kinoiden (ml. maa- ja rakennustarvikemarkki
nat) toiminta tehostuu niin, että uusia asunto
ja saadaan markkinoille aiempaa edullisemmin, 
koko asuntokannan, myös vanhojen asuntojen, 
reaalinen hinta- ja vuokrataso alentuu. 

2. Asuntopolitiikalle uudet tavoitteet 

2.1. Asuntopolitiikka yhteiskunta
politiikan osana 

Edellä on hahmoteltu asuntomarkkinoiden toi
mintamekanismeja säännöstelemättöminä 
markkinoina. Asumiseen ja asuntomarkkinoi
hin vaikutetaan kuitenkin meillä, kuten useim
missa muissakin maissa, myös julkisen sekto
rin toimesta. Asuntojen kysyntää tuetaan sekä 
verotuksen avulla että suorin tukitoimenpitein. 
Myös tarjontapuolen toimintaan vaikutetaan 
mm. maankäyttöä säätelemällä, rakennus- ym. 
normeilla ja verotuksella. Lisäksi markkinoi
den hinnanmuodostusta voidaan säädellä vuok
ra- ja hintasäätelyllä, joilla on myös merkittä
viä vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimin
taan. 

Suomalaisten asumisolot ovat muovautuneet 
julkisen vallan toimenpiteiden ja markkinapro
sessien yhteisvaikutuksen tuloksena sekä osa-
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na muuta yhteiskunnallis-taloudellista koko
naiskehitystä. Vaikka asumistasomme onkin 
parantunut huomattavasti viimeisten vuosikym
menten aikana, asumiseen liittyviä ongelmia ei 
ole onnistuttu ratkaisemaan. Aivan äskettäin
kin asumisolojen kehitys ja asuntopolitiikka on 
leimattu pahiten epäonnistuneeksi yhteiskunta
politiikan lohkoksi Suomessa. 

Asuntomarkkinaongelmamme eivät ole syn
tyjään viimeaikaisia, vaan pitkällisen kehityk
sen tulos. Ongelmat ovat vain kärjistyneet ny
kyisessä pääomaliikkeiden ja rahoitusmarkki
noiden liberalisointia seuranneessa siirtymävai
heessa. Lisäksi asuntosektori kärsii kansanta
louden yleisistä ongelmista, kuten vaihtotaseen 
alijäämän paisumisesta taustasyineen. Nämä 
ilmenevät pitemmän päälle kestämättömän kor
keana reaalikorkotasona. Pahimmin talouden ja 
asuntomarkkinoiden ongelmat ovat koskeneet 
uusia markkinoille tulijoita, erityisesti nuoria 
ensiasuntoon pyrkijöitä. 

Etsittäessä keinoja asunto-ongelmiemme 
korjaamiseksi joudutaan siis tarkastelemaan 
hyvin laajalti taloudessa vaikuttavia tekijöitä. 
Myöhemmin esitettävät toimenpiteet osoitta
vatkin havainnollisesti sen, että asuntomarkki
noihin vaikuttavat »perinteistä arava-asuntoi
hin keskittynyttä asuntopolitiikkaamme» kes
keisemmin yleistä talouspolitiikkaa ja markki
noiden toimivuutta koskevat tekijät. 

Seuraavassa hahmotellaan keskeisiä asumi
seen liittyviä tavoitteita noin kymmenen vuo
den tähtäimellä. Näin tunnustetaan lähtökohta
na asunto sektorin muutosprosessien hitaus ja 
monien ongelmien rakenteellisen luonne. Mi
tään nopeaa ratkaisua ei ole olemassa. Toisaalta 
nykyisten ongelmien kärjistyminen ja tunnus
taminen ovat nekin vaatineet aikansa. 

2.2. Tavoitteet 

Talous- samoin kuin muunkin yhteiskuntapo
litiikan tavoitteena tulee aina olla yhteiskunnan 
jäsenten hyvinvoinnin edistäminen. Vaikeisiin 
valintaongelmiin törmätään tehtäessä valintaa 
sellaisten vaihtoehtojen kesken, joissa tehok
kuus ja hyvinvoinnin jakaumavaikutukset ovat 
vastakkaisia. 



Asuntopolitiikkaa on paljolti harjoitettu sii
nä uskossa, että se edistää paitsi asumisolojen 
kehittymistä myös hyvinvoinnin tasaista jakau
tumista. Tosiasiassa se on kuitenkin ollut te
hotonta ja tavoitteiden vastaisesti osin itse edis
tänyt markkinahäiriöitä ja voimavarojen vää
rää kohdentumista. Vaikutuksiltaan hyvinvoin
nin jakautumaankin asuntopolitiikka on ollut 
monella eri tavoin kyseenalaista. 

Asuntomarkkinoiden toimintaa tehostamalla 
edistetään hyvinvointia 

Asuntomarkkinoiden toimintaa on kuitenkin 
mahdollista tehostaa nykyisestään heikentämät
tä tilannetta myöskään hyvinvoinnin jakautu
massa. 

Asuntomarkkinoiden toiminnan, asumista 
koskevien tavoitteiden ja keinojen on oltava 
järkevissä suhteissa toisiinsa. Toisaalta asumi
sen roolia ei voi ylikorostaa. Niinpä esimerkik
si julkisen sektorin kasvun rajoittamiseen täh
täävät toimenpiteet estävät asuntosektoriin koh
distuvan tuen merkittävän kasvattamisen. Läh
tökohtana on siten eri tukimuotojen ja kaik
kien muidenkin voimavarojen tehokkaampi 
käyttö. 

Asumisen laatu ja kustannukset Pohjoismai
selle tasolle vuoteen 2000 mennessä 

Asumistaso on Suomessa parantunut olennai
sesti sodanjälkeisenä aikana. Esimerkiksi huo
neiden lukumäärä henkeä kohti on kasvanut ja 
asuntojen varustetaso on parantunut. Tästä huo
limatta tilanne ei ole suinkaan hyvä ja ongel
maton. Samaan aikaan kun Suomi on elintason 
tavanomaisilla mittareilla (esim. BKT/capita) 
saavuttanut ja ohittanutkin useita maita asumis
tasomme ei ole kehittynyt vastaavalla tavalla. 

Alemmasta asumistasostamme huolimatta 
asumiseen käytetty osuus tulonkäytöstä on kar
keasti sama kuin muissakin maissa. Saamme 
siis asumisessa muita vähemmän reaalista vas
tinetta rahoillemme. Ei siten tunnu epärealis
tiselta asettaa tavoitteeksi asumistason paran
tamista vuoteen 2000 mennessä selvästi lähem-
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mäksi muiden Pohjoismaiden nykyistä tasoa 
lisäämättä asumisen osuutta tulojen käytöstä. 

Suurempia ensiasuntoja 

Asuntopoliittista tavoiteohjelmaa laadittaessa ei 
voida sivuuttaa asumisen jakaumakysymyksiä. 
Suomi poikkeaa aivan ilmeisesti monista muis
ta maista myös siinä suhteessa, miten asumiso
lot kehittyvät yksilöiden ja perheiden elinkaar
ten aikana. Meillä ensiasunnot ovat poikkeuk
sellisen pieniä ja vasta lukuisten muuttojen 
kautta päädytään lopuksi asuntokokoon, joka 
olisi ollut tarpeen ja tarjonnut kohtuullisen asu
mistason siinä vaiheessa, kun lapset vielä oli
vat kotona. Ellei muualla pieniä »alkuvaiheen» 
asuntoja ole vastaavassa määrin kuin meillä, 
niin keskimääräinen asumistason jälkeenjäänei
syytemme on ymmärrettävissä osin näiden elin
kaarierojen pohjalta. 

Asumistasotavoitteen rinnalla erääksi tavoit
teeksi tulee asettaa asumistason elinkaaripro
fiilin tasaamisen. Ennen kaikkea perheiden en
siasuntojen keskikokoa on saatava kasvamaan. 
Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää asu
mismenojen elinkaariprofiilin tasaamista rahoi
tus- ja tukijärjestelmien avulla niin, että asu
misen liian korkea alkuvaiheen tulo-osuus ei 
estä tavoitteen toteutumista. 

Hyvin toimivat asuntomarkkinat edellyttävät 
toimivia vuokra-asuntomarkkinoita 

Asumistasoon ja sen elinkaarikehitykseen liit
tyy läheisesti hallintamuotokysymys. Suomessa 
harjoitetulla sääntely-, vero- ja tukipolitiikal
la on kasvatettu omistusasumisen osuutta. Ny
kyisin yli kaksi kolmasosaa asunnoista on sel
laisia, joissa omistaja asuu itse. Korkea omis
tusasumisen osuus on seurausta sekä julkisen 
tuen liittämisestä omistusasumiseen että vuok
ramarkkinoilla harjoitetusta säännöstelystä. 
Asuntolainojen korkomenojen vähennysoikeus, 
laskennallisen asuntotulon verottomuus tai 
poikkeustapauksissa varsin lievä verotus ja 
pääomavoittojen verovapaus koskevat omistus
asumista. Myös halpakorkoiset valtion lainat ja 
korkotuki ovat liittyneet enemmän omistusasu
miseen kuin vuokralla asumiseen. Vaikka 
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omistusasuntovaltaistumisessa on kyse kan
sainvälisestikin yleisestä ilmiöstä, tämä muu
tosprosessi on ollut Suomessa erityisesti 1970-
luvun alun jälkeen huomattavan nopea ja omis
tusasumisen osuudessa on saavutettu kansain
välisestikin korkea taso. 

Vuokramarkkinat ovat olleet säännöstellyt 
koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan pe
riodia 1962-1967 lukuunottamatta. Vuokrien 
säännöstely ja vuodesta 1973 alkanut sääntely 
johti monien muiden maiden sääntelypolitiikas
ta poiketen useina vuosina reaalisesti laskeviin 
vuokriin. Tämä tyrehdytti ensin uudet, erityi
sesti institutionaalisten sijoittajien vuokra-asun
tosijoitukset ja johti jatkuessaan myös osittai
seen aiempien sijoitusten purkamiseen. Alun 
perin stabilisaatiopoliittisista syistä aloitettu ja 
määräaikaiseksi tarkoitettu politiikka vakiintui 
osaksi tulopolitiikkaa. Se johti jatkuessaan sel
vään vuokra-asuntopulaan, sillä julkisen sek
torin rahoittama vuokra-asuntotuotanto ei ole 
kyennyt kompensoimaan vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen poistumaa. 

Vuokramarkkinoiden kehitys on selväpiirtei
sin esimerkki siitä, mihin markkinareaktiot 
huomiotta jättävä interventiopolitiikka voi joh
taa. Kun vuokralaisia on vuokranantajia enem
män, saadaan poliittinen prosessi monissa 
maissa helposti tekemään säännöstely- ja sään
telypäätöksiä. Näillä vuokrat säädellään alle 
markkinavuokratason »köyhempien etujen aja
misen nimissä». Menettelyä edesauttaa olennai
sesti se, että tarjontapuolen hitaan reagoinnin 
seurauksena asuntopula ei synny välittömästi, 
vaan vaatii enemmän kuin yhden vaalikauden 
tullakseen selvästi esille. Suomessa poliitikot
kin ovat nyt lopulta joutuneet tunnustamaan 
sen, että yksityinen vuokra-asuntokanta on su
pistunut ja sen osuus asuntokannasta on pie
nentynyt dramaattisesti. 

Ensivaiheessa vuokrasäännöstelyn haitat 
ovat verrattain pienet, mutta mitä enemmän ai
kaa kuluu sitä suuremmiksi ne tulevat. Alku
tilanteessa vuokralla olijoiden asumistarpeiden 
muuttuessa muuttamisen edellytykset tulevat 
heikommiksi ja asukkaat »lukkiutuvat» sään
nöstelyn alkuajankohdan asuntoihinsa. Vuok
rasääntely estää asukkaiden muuttamista asun
tokannan sisällä. Myös työntekijöiden alueel-
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linen liikkuvuus vaikeutuu. Uudet asuntomark
kinoille tulevat kokevat asuntopulan konkreet
tisimmin. Markkinatyyppisten asunnonvälitys
kanavien sijasta vuokra-asunnon saatavuuteen 
alkavat vaikuttaa entistä enemmän tuttavuus
ja sukulaisuussuhteet sekä kyky maksaa pimei
tä vuokria. Nämä ovat kaikki tekijöitä, joiden 
suhteen huono-osaiset, joiden etuja alunperin 
ajateltiin ajettavan, ovat suhteellisesti heikoim
massa asemassa. 

Vuokrasäänöstelyn tuloksena vuokraraken
ne tulee mielivaltaiseksi. Viranomaisten mää
räämät tasoyleisohjeet ja asunto-oikeuksien 
määräämät vuokrat eivät vastaa asuntojen käyt
töarvoja. Tämä synnyttää mielivaltaisia eroja 
käyttöarvoltaan samanlaisten asuntojen vuok
riin ja vastaavasti mielivaltaisia elintasoeroja, 
kun samasta hyödykkeestä maksetaan olennai
sesti eri »hintoja». Sääntelyn tuloksena vuok
ranantajille ei synny kannustinta ylläpitää asun
tojen kuntoa, mistä seuraa vuokra-asuntokan
nan rapistuminen ajan mittaan. Tämä antaa 
vuokra-asumiselle nukkavierun leiman. Vih
doin - sisällyttämällä säännöstellyt vuokrat 
elinkustannusindeksiin ja jättämällä asuntopula 
huomiotta - saadaan myös reaalitulolaskelmat 
keinotekoisesti näyttämään edullisemmilta, 
mikä on osa Suomen elintasoharhaa. 

Julkisessa keskustelussa on annetu ymmär
tää, että omistusasumisen verotukselliset edut 
ovat »vetäneet» kotitalouksia omistusasunto
puolelle. Kuitenkaan nämä edut eivät ole li
sääntyneet viime aikoina, jolloin omistusasun
tovaltaistuminen on kiihtynyt. Sen sijaan li
sääntynyt vuokra-asuntopula on yhä enemmän 
»työntänyt» perheitä omistusasuntojen markki
noille. 

Toimivien vuokramarkkinoiden puute pa
hentaa asuntomarkkinoiden muutenkin vaike
aa stabilisaatio-ongelmaa. Vuokramarkkinoi -
den ohennuttua ja jäykistyttyä ainoastaan omis
tusasuntopuoli on voinut reagoida asuntopal
velusten kysynnän muutoksiin. Tämä on ollut 
omiaan lisäämään asuntojen hintojen ja tuotan
non vaihteluja. 

Säännöstel ypolitiikan tuloksena synnytetty 
vuokra-asuntopula pakottaa valitsemaan omis
tusasumisen, vaikka vuokra-asuntovaihtoehto 
sopisi paremmin kotitalouden tarpeisiin joko 



pysyvänä vaihtoehtona tai tilapäisesti. Vuok
ra-asunto olisi järkevä vaihtoehto nuorelle ko
titaloudelle nykyistä pidemmäksi aikaa ennen 
omistusasunnon hankintaa tai esimerkiksi elä
keiässä lasten jo lähdettyä maailmalle. Etukä
teissäästäminen ja sopivan omistusasunnon 
hankkimisen ajoittaminen kotitalouden rahoi
tustilanteen kannalta suotuisimpaan ajankoh
taan elinkaarella edellyttää mahdollisuutta asua 
vuokralla. Sekä asumistason parantamiseksi 
että suhdannevaihtelujen haitallisten vaihtelu
jen seuraamusten vaimentamiseksi tarvitaan 
riittävä vuokra-asuntokanta. 

Alueellisesti ja kaupunkirakenteellisesti 
tasapainoista asumista 

Tulevan kehityksen pitäisi perustua järkevään 
valtakunnalliseen aluekehitykseen. Tästä näkö
kulmasta pitäisi välttää toimenpiteitä, jotka 
synnyttävät vääristäviä kannustemekanismeja 
alueellista liikkuvuutta ajatellen. Erityisesti 
kasvukeskusten kohdalla tulisi välttää sekä ole
massa oleville että muuttoaikeissa oleville yri
tyksille ja kotitalouksillekin suuntautuvia ylei
siä subventioita tai tukia. Pikemminkin ne pi
täisi nykyistä paremmin saada kustannusvas
tuuseen myös omien toimintojensa yhteiskun
nallisten kustannusten syntymisestä sekä mak
samaan saamistaan palveluista. Varsinaista tie
toista aluepoliittista tukea tulee antaa erikseen, 
piilottamatta sitä esim. maanvuokrasubventioi
hin. 

Myös tarkoituksenmukaista kaupunkialuei
den sisäistä maankäyttöä tulisi edistää. Kau
punkien rakentumisen tulee edetä merkittäviä 
rakentamattomia välialueita jättämättä silloin 
kun nämä alueet tulevat joka tapauksessa ra
kentamisen piiriin. 

Asunto- ja kiinteistömarkkinoiden toimi
vuutta ajatellen tulee välttää toimenpiteitä, jot
ka aiheuttavat ns. lukkiutumisilmiöitä ja estä
vät toimivien markkinoiden ehtona olevaa liik
kuvuutta. 

Stabiilimpaa kehitystä asuntojen hinnoissa ja 
tuotannossa 

Asumistasoon ja muihin rakennetekijöihin liit-
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tyvien seikkojen ohella on tavoiteltava asun
tosektorin aiempaa stabiilimpaa kehitystä lyhy
ellä tähtäimellä. Voimavarojen tehokas käyttö 
edellyttää jonkinasteista tasaisuutta asuntotuo
tannossa. Asuntopolitiikan onnistuneisuutta 
mitataan osaltaan mm. asuntojen hinta- ja 
vuokrakehityksen kautta. 

3. Mitä tulisi tehdä? 

3.1. Tarvitaan toimenpiteitä kapitali
soitumisvaikutusten vähentämi
seksi 

Asuntojen hintojen ja omistusasumisen käyttö
kustannuksen kalleus Suomessa tuntuu para
doksaaliselta erityisesti siksi, että moneen muu
hun maahan nähden omistusasumisen verokoh
telu on Suomessa kansainvälisesti lievää. Meil
lä ei ole kiinteistöveroa, asuntotulon verotus on 
erittäin lievää, pääomavoittoja ei veroteta nor
maalitapauksissa lainkaan ja lisäksi asuntolai
nojen korot ovat laajasti vähennyskelpoisia vii
meaikaisista ylärajoista ja omavastuuosuuksi
en nostoista huolimatta. Laaja epäsuora vero
tuki ei siis näytä saavan reaalista vastinetta asu
mistasossa, vaan tuloksena on korkea hintata
so. Tämä ilmiö selittyy ainakin osittain ns. ka
pitalisoitumisilmiöllä, joka liittyy myös asun
tomarkkinoiden ja erityisesti maamarkkinoiden 
toimintaan. 

Poliitikot ja kansanihmisetkin ajattelevat 
tyypillisesti, että tuet koituvat niiden osapuol
ten eduksi, joille ne myönnetään. Tämän ns. 
kärpäspaperiteorian mukaan esimerkiksi omis
tusasumisen verotukien pitäisi koitua kokonaan 
omistusasujien hyväksi. Tosiasiallinen tukien 
kohtaanto'(kuka hyötyy) riippuu kuitenkin tu
ettavan hyödykkeen kysynnän ja tarjonnan 
joustavuudesta sen hinnan suhteen. Perussääntö 
on se, että tuki koituu (eli kapitalisoituu) sään
nöstelemättömissä oloissa pääosin joustamat
tomamman tekijän hyväksi ja sitä enemmän 
mitä joustamattomampi se on hinnan suhteen. 
Jos maa- ja rakennusmarkkinat ovat joustamat
tornia, tuilla on taipumus kapitalisoitua tarjon
tapuolen (maanomistajien, rakentajien ja van
hojen kiinteistöjen omistajien) eduksi. 
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Jotta nykyisellä asumisen kokonaistuella 
saataisiin parannettua asumisolojamme, näitä 
kapitalisoitumisvaikutuksia tulee vähentää eri 
osamarkkinoiden toimivuutta edistämällä ja 
tukea uudelleen suuntaamalla. 

3.2. Maamarkkinoiden elvyttäminen 

Edellä esitettyä ajattelua soveltaen voidaan 
pyrkiä selittämään miksi asumisen kannalta 
keskeinen resurssi eli maa on Suomessa Län
si -Euroopan hintoihin nähden kallista. Maan 
kokonaistarjonta on kiinteä eikä hinta vaikuta 
siihen, joten sen tarjonta on täysin joustama
tonta. Asuntokäyttöön tarvittavan kaupunki
maan on pystyttävä kilpailemaan hinnalla vaih
toehtoisesta maa- ja metsätalouskäytöstä vii
meksimainittujen määritellessä tavallaan poh
jatason asuintonttimaalle. Tämän lisäksi raken
nuskelpoisuus edellyttää kaavoittamista ja rat
kaisevaksi kysymykseksi nousee kaavoitetun 
maan tarjonnan joustavuus. 

Maatalouden tukipolitiikka liittyy myös 
asuntopolitiikkaan 

Metsätalouden pitkällä aikavälillä suotuisa ky
syntäkehitys ja erityisesti maatalouden mitta
va tukeminen Suomessa ovat lisänneet näiden 
elinkeinojen kannattavuutta ja maksuhaluk
kuutta maasta. Ainakin maatalouden tuki on 
kapitalisoitunut merkittävässä määrin maata
lousmaan hintaan. Samalla tuontisuoja on mah
dollistanut elintarvikkeiden korkean hintatason 
ylläpitämisen. Maatalouden tuki on siten osal
taan nostanut sitä lähtöhintatasoa, jonka asu
miseen tarkoitetun maan hinnan tulee ylittää. 

Maatalouden tukipolitiikkaa uudelleenarvi -
oitaessa huomio tulee kiinnittää myös sen 
maanhintavaikutuksiin aiempaa laajemmin. Tu
levaisuudessa mm. integraatiokehitys, erityises
ti mahdollinen EY-ratkaisu sekä GATT:in pyr
kimykset maailmankaupan esteiden madaltami
seksi, tulevat pienentämään olennaisesti aiem
man muotoista maataloustuotannon tukea. Täl
lä tulee olemaan maan hintatasoa laskeva vai
kutus myös kaikkia vaihtoehtoisia maan käyt
tötarkoituksia ajatellen. 
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Myös asumisen tuet voivat kapitalisoitua 

Myös asumisen omat tuet ovat ilmeisesti ka
pitalisoituneet nekin asuntojen hintaan, koska 
rakennusmarkkinoilta tuleva tarjonta on jäyk
kää. Edellä on korostettu asuntomarkkinoiden 
tarjontapuolen hidasta reagointia kysynnän 
muutoksiin, ja sen tuloksena voimakkaita hin
tareaktioita. Jos rakennusmaan tarjonta - raa
kamaan saanti ja kaavoitusprosessi - on pit
källäkin aikavälillä pullonkaulana tai hidastaa 
tarjonnan sopeutumista urbaanien alueiden kas
vuun, asumisen tuilla on taipumus kapitalisoi
tua asuntojen hintaan. Tällöin tuki ei koidukaan 
asunnon ostajan vaan maan omistajan hyödyk
si. Kärpäspaperiteoria ei pidä paikkaansa. 

Maankäytön rakenne ja asumisen hintataso 

Asuntojen hintataso riippuu myös kaupunkialu
eiden maankäytön rakenteesta. Mitä tehotto
mampaa on maankäyttö ja mitä enemmän se si
sältää tyhjiä välialueita, sitä korkeampi on 
maan keskimääräinen hintataso kaikilla etäi
syyksillä keskustasta. Suomessa kuntien kaa
vamonopolin pitäisi periaatteessa ohjata raken
tamisen edistymistä. Monilla paikoin maan
omistusolot ovat kuitenkin ratkaisevia ja tulok
sena on sirpaleinen yhdyskuntarakenne ja kor
kea hintataso. Tätä kehitystä on edesauttanut 
se, että spekulatiivista maanomistusta on suo
sittu. Meillä taajamien rakentamisessa yleinen 
menettely on ollut perustajaurakointi (ns. gryn
daus), jossa rakennusliike huolehtii tonttimaan 
hankinnasta, rakennuttamisesta ja rakentami
sesta. Menettely on edistänyt myös spekulatii
vista rakennusmaan hankintaa, sillä maan pant
taajille ei ole aiheutunut juoksevia kustannuk
sia. Tällöin rakennuskelpoisen maan tarjonta 
on entisestään jäykistynyt. 

Rakennusliikkeiden laajamittainen maan
omistus on myös estänyt rakennussektorin kil
pailua. Kun suuri osa taajamien tonttivarannos
ta on harvalukuisten rakennusliikkeiden hallus
sa uusien yrittäjien alalle pääsy vaikeutuu ja 
asuntojen tuotannon hintajoustavuus jäykistyy. 
Asuntotuotanto toteutuu korkeammalla hinta
tasolla kuin tilanteessa, jossa rakennuskelpoista 
tonttimaata on riittävästi ja joustavasti tarjolla 



ja uusien yritysten markkinoille tulolle ei ole 
esteitä. Maanomistusolojen tuloksena syntyvä 
rakennusmaan tarjonnan joustamattomuus kär
jistää lisäksi rakennusalan suhdannevaihteluita. 

Maamarkkinoiden toiminnan edistäminen 
edellyttää siis rakennusmaan tarjonnan lisää
mistä ja saamista joustavammaksi sekä olemas
sa olevien tonttien tehokkaampaa käyttöä. Tar
vitaan toimenpiteitä, jotka koskevat sekä kaa
voitusmenettelyjä että vero- ym. kannustimia, 
jotka ohjausvaikutuksellaan edistävät haluttu
ja päämääriä. 

Kaavoitusprosessien tehostaminen 

Kaavoitusmonopolin omaavien kuntien on niil
lä jo olevien varsin tehokkaiden keinojen avul
la huolehdittava kaavoitetun maan varannosta 
useamman vuoden rakentamistarvetta silmällä
pitäen. Lunastusoikeutta olisi käytettävä ny
kyistä herkemmin. Kaavoitusmenettelyjä on 
ylipäänsä nopeutettava ja valitusaikoja lyhen
nettävä. Kaavoituksella ja muilla toimenpiteillä 
tulee edistää rakentamisen edistymistä kaupun
kimaisilla alueilla siten, että ei synnytetä mit
tavia välialueita, jotka kuitenkin on myöhem
min tarkoitus saada asuntokäyttöön. 

Valtion ja kuntien omien maiden hallinta
politiikka 

Kuntien samoin kuin osin valtionkin maapoli
tiikkaa ja omien maiden hallintapolitiikkaa tu
lee terävöittää. Urbaanien alueiden kasvua ei 
saa vinouttaa väärillä hintasignaaleilla tai toi
menpiteillä, jotka vääristävät maamarkkinoiden 
toimintaa. Jääviyssäännöt on saatettava kunni
aan myös kaupunkisuunnittelussa. Kilpailun 
edistäminen ja parhaiden projektien esille saa
minen edellyttävät kaikkien vaihtoehtojen aset
tamista samalle lähtöviivalle ja niiden käsitte
lemistä yhtäläisin valintakriteerein ilman kyt
kykauppoja. Kaupunkien ja kuntien omaa 
maankäyttöä ja maanhankintaa tulee tehostaa 
ja erityisesti edistää nykyistä paremmin kau
punkimaisten alueiden kehitystä. 

Kunnat luopukoon myös subventoitujen 
tonttien antamisesta yrityksille. Ne vääristävät 
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hintasuhteita ja kaupunkirakennetta. Mahdol
lista elinkeinotukea tukee antaa yrityistoimin
nalle muussa muodossa. 

Kunnat eivät saa rajoittaa ja monopolisoida 
rakentamista vain omille mailleen. On kaavoi
tettava myös yksityisessä omistuksessa olevia 
maita kaupunkirakenteellisin perustein. Kau
punkikeskustojen ulkopuolella perusvaihtoeh
tona on pidettävä nykyistä enemmän pientalo
rakentamista kerrostalolähiöiden sijasta. 

Näillä toimilla pyritään saamaan asuntora
kentamiseen tarkoitettu maa käyttöön liikenne
olot ja muu infrastruktuuri huomioon ottaen 
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa maanomis
tajasta riippumatta. 

Maapolitiikka ja varallisuuden uudelleenjako 

Maankäyttöratkaisut ja erityisesti kaavoitus ei
vät saa olla mielivaltaisten taloudellisten arvo
jen siirtomekanismi. Mielivaltaisten kaavoitus
maamaksujen tai maksuttomuuden sijaan kaa
voittamisen tuloksena syntyvän arvonnousun 
verotus on ratkaistava koko maassa yhtenäisel
lä tavalla pääomavoittoverotuksen osana. Kaa
voituksen tuloksena »menetettyjen» rakennus
oikeuksien tai pääoma-arvojen korvaamisesta 
on luovuttava. Lisäksi pyritään siihen, etteivät 
kunnat lunastustoimien sijasta (ja lunastusme
nettelyä välttääkseen) maksa raakamaasta yli
hintaa, johon on kapitalisoitunut tulevan maan
käytön vaikutukset. 

Varallisuudenjakoon sekä toimenpiteisiin 
maamarkkinoiden toiminnan edistämiseksi liit
tyy myös verotuksen puolella tarpeellisia uu
distuksia. Yritysverotuksessa mahdollisuus 
tonttien aliarvostukseen on poistettava. 

Kunnallisverotuksessa osin kiinteistö
verotukseen 

Sekä maamarkkinoiden tehostamiseksi että jul
kisten palvelusten ja ympäristövaikutusten epä
suoran hinnoittelun näkökulmasta on tarpeen 
korvata kunnallisverotusta osin kiinteistövero
tuksella. Suomi alkaa olla ainoita Länsi -Euroo
pan maita, joissa kiinteistöverotuksella ei ole 
merkittävää asemaa paikallishallinnon rahoitus-
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keinona ja voimavarojen kohdentamismekanis
mina. 

Kiinteistöverotus edistää sekä maan mark
kinoille tulevaa tarjontaa että olemassa olevan 
asunto- ja muun rakennuskannan tehokkaam
paa käyttöä. Kiinteistöveroprosentit voidaan 
porrastaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen mu
kaan ja tällöin esimerkiksi kaavoitettua raken
tamatonta maata voidaan verottaa ankarammin 
maan panttaamisen estämiseksi. Kiinteistöve
rotus toteuttaa myös »hyötyjä maksaa» -peri
aatetta. Siinä esimerkiksi liikenneolojen paran
nukset, kunnalliset palvelut ym. toimenpiteet 
heijastuvat kiinteistöjen arvoon, joka muodos
taa tämän veromuodon veropohjan. Kiinteistö
verotus voi korvata sekä rakennusmaamaksun 
että yritysten harkintaverotuksen. Kiinteistöve
rotukseen on kaikissa maissa liitetty huojen
nuksia huonomman maksukyvyn omaaville 
väestöryhmille. 

3.3. Rakennusmarkkinat 

Suomessa rakennusala on pääosin osa suljet
tua sektoria. Sekä varsinainen rakentaminen 
että rakennusmateriaalituotanto ovat verrattain 
keskittynyttä ja suojassa ulkomaiselta kilpailul
ta eri muotoisten kilpailun rajoitusmekanismien 
(maakohtaiset normit ja standardit) välityksellä. 
Myöskään maan sisäinen kilpailu ei välttämättä 
toimi, erityisesti perustajaurakointimenettelys
sä, jossa rakentaja määräytyy maaomistussuh
teiden eikä urakkakilpailujen välityksellä. 

Suomen kilpailulainsäädäntö on monessa 
suhteessa lievempi kuin muissa Euroopan 
maissa. Osallistuminen Euroopan yhdentymis
kehitykseen muodossa tai toisessa tulee edel
lyttämään jäljellä olevien kilpailurajoitteiden 
purkamista. Rakennusaineiden ja materiaalien 
tuontisuojasta lisenssioinnin muodossa on äs
kettäin jo luovuttu. 

Kilpailun edistäminen 

Kilpailulainsäädäntö on uusittava EY -maiden 
käytännän tasolle. Tämä merkitsee sitä, että 
määräävään markkina-asemaan pääsy kielle-
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tään pääsääntöisesti. Standardeja ja normeja 
on yksinkertaistettava ja yhtenäistettävä niin, 
etteivät ne voi toiqlia ulkomaankaupan estei
nä. 

Ulkomaisiin rakennuskohteisiin liitetyt ve
roetuudet tulisi poistaa. Rakentamista ulko
mailla ei tulisi suosia niin, että kotimaassa syn
tyy pulaa erityisesti ammattitaitoisesta työvoi
masta. Menettelyn on kuitenkin vastattava mui
den maiden käytäntöä. 

Rakennuskohteiden saantimenettelynä on 
nykyistä laajemmin sovellettava urakkakilpai
luja. Vain näin luodaan mahdollisuudet ulko
maiselle kilpailulle esimerkiksi asuntoalueiden 
rakentamisessa. Tässä julkisen sektorin hank
keet ovat avainasemassa. Rakennustoiminnan 
kilpailurajoitusten ja markkinoille pääsyn es
teiden purkaminen on aloitettava välittömästi, 
jotta päästäisiin siihen, että suurten alueiden 
rakentamisoikeus määräytyy urakkakilpailujen 
kautta maanomistajasta riippumatta. Pientalo
tuotannon puolella pientalotonttivarantoa syn
nyttämällä kaavoituksen keinoin saadaan -
sen lisäksi että kotitalouksien preferenssit tu
lisivat paremmin huomioon otetuksi - myös 
lisättyä asunnontarvitsijoiden omatoimisuutta 
rakentamisessa ja näin tehostettua kilpailua ra
kentamisessa. 

Asukkaiden intressien parempi huomioonot
taminen edellyttää myös rakennuttamistoimin
tojen muutoksia. Kilpailupolitiikalla on edis
tettävä keskenään kilpailevien rakennuttajayh
teisöjen syntymistä sekä asukkaiden ehdoilla 
toteutuvan rakennuttamisen yleistymistä. Ku
luttajaintressin suurempaan huomioon ottami
seen liittyy myös se, että kaavoittajien ja ark
kitehtien piirissä yleensäkin on uudelleenarvi
oitava oman ammattikunnan rooli yhteiskun
nassa. 

3.4. Asuntorahoituksen kehittäminen 

Suomalaista rahoitusjärjestelmää leimasi 1980-
luvulle asti säännöstely ja hallinnollinen ohja
us. Valtaosa rahoituksenvälityksestä tapahtui 
sellaisia kanavia pitkin, joilla hintamekanismi 
ei juurikaan toiminut. Infrastruktuuri-investoin
tien -ja teollisuuden investointien ollessa pri-



orisoituja luotonsäännöstely kohdistui erityises
ti kotitalouksien luottoihin. 

Luotonsäännöstely heijastui lyhyinä laina
aikoina ja lainansaannille asetettuina moninai
sina ehtoina. Keskimääräinen »kovan rahan» 
asuntolainan pituus oli vielä 1980-luvun alku
vuosina 7-9 vuotta ja lainaa saadakseen oli 
säästettävä etukäteen 20-40 prosenttia asun
non hankinta-arvosta. Myös julkisen asuntora
hoituksen eli aravalainojen laina-ajat ovat yk
sityisen rahoituksen tapaan olleet kansainväli
sesti lyhyet. 

Lyhyet laina-ajat kasasivat omistusasumisen 
rasitusta ensiasunnon hankkijoille muuta kulu
tusta supistaen. Tämä sekä suoranainen luot
tomäärien säännöstely pitivät ensiasunnot pie
ninä ja aikaansaivat yli elinkaaren ulottuvan 
muuttokierteen, jossa asuntokokoa kasvatettiin 
vaiheittain. 

Vuokra-asuntopulan vallitessa tilanteesta 
omistusasuntojen markkinoilla tuli kovin herk
kä kysynnässä, etenkin asuntorahoitusoloissa 
tapahtuville muutoksille. Tämä näkyy erittäin 
selvästi viime vuosien ongelmallisessa asunto
markkinakehityksessä, jolloin rahoitusmarkki
noiden vuosikymmeniä kestänyt säännöstely 
purkautui. 

Yleisen korkotason aleneminen välttämätöntä 

Ulkomaisten pääomaliikkeiden vapauduttua 
kotimainen korkotaso on keskeisesti riippuvai
nen kansainvälisestä korkotasosta sekä Suomen 
taloutta ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan 
tunnetusta luottamuksesta. Koska asuntorahoi
tuksenkin korkotaso määräytyy markkinoilla, 
kohtuullinen korkotaso edellyttää markkinakor
kojen kohtuullista tasoa. Markkinakorkoja al
haisempiin asuntolainakorkoihin päästään vain 
julkisen subvention turvin. Valtion vast'ikään 
perustama asuntorahastokin, joka välittää lai
noitusta aravakohteisiin, joutuu maksamaan 
varainhankinnastaan markkinahinnan. Sen 
myöntämät markkinakorkoja halvemmat lainat 
perustuvat siis julkiseen tukeen, joka viime ai
koina on ollut varsin mittava. Myös ajoittain 
esille noussut varainhankinnan verottomuus 
(esimerkiksi verottomien asunto-obligaatioiden 
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muodossa) ja sitä kautta alhaiset lainakorot pe
rustuvat julkisen sektorin subventioon sillä 
erolla, että tuki tällöin piiloutuisi rahoituksen 
välitykseen ilman erityistä kohdentumista (ks. 
asumisen tukea koskeva kohta). Tätä ei voida 
pitää onnistuneena ratkaisuna. 

Yleispankit vai erilliset asuntopankit? 

Asuntorahoitusjärjestelmät voidaan karkeasti 
luokitella talletus- tai joukkovelkakirjarahoit
teisiksi. Etenkin 1980-luvulla joukkovelkakir
japohjainen asuntorahoitus on lisääntynyt niis
säkin maissa, jotka perinteisesti ovat välittäneet 
asuntolainoja talletuksista. Suomessa asuntora
hoitusta välittävät yleispankit pääasiassa talle
tuspohjaisesti. On ilmeistä, että myös meillä ar
vopaperistaminen on tarpeen asuntorahoituksen 
kehittämiseksi. 

Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä 
asuntorahoituksen eriyttäminen omiin laitok
siin, niinkuin on ollut tapana useissa länsimais
sa. Eri maiden asuntorahoitusjärjestelmät ovat 
historiallisen kehityksen tuloksia. Monissa 
maissa erilliset asuntorahoitusinstituutiot perus
tuvat pitkälti säännöstelyoloihin ja julkiseen 
subventioon. Merkille pantavaa on, että rahoi
tusmarkkinoiden yleismaailmallisen liberalisoi
tumisen seurauksena esimerkiksi »asuntopank
kien» (Englannissa Building Societies, Saksas
sa Bausparkassen ja Yhdysvalloissa Savings & 
Loan Institutions) ominaispiirteet ovat muut
tuneet. 

Säännöstelyn purkauduttua ei ole mahdollis
ta eikä syytäkään pitää yllä keinotekoisia eroja 
eri rahoituslaitosten välillä. Tämä näkyy »asun
topankkien» varainhankinnan monipuolistumi
sena ja toiminnan laajenemisena myös asunto
rahoituksen ulkopuolelle sekä liikepankkien 
osallistumisena asuntorahoituksen välitykseen. 
Vaihtuvakorkoisuus on lisääntynyt talletuspoh
jaisessa rahoituksessa. Kiinteäkorkoisia asun
tolainoja myönnetään lähes yksinomaan jouk
kovelkakirjapohjaisesti. 

Myös meillä nykyistä rahoitustoimintaa kos
kevan lainsäädännön uudistamisessa on Euroo
pan yhteisöjen direktiivien mukaisesti lähdet
ty siitä, että keinotekoisia rajoja eri instituuti-
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oiden välillä ei ole syytä säilyttää. Rahoitus
laitosten markkinoille tulon ja mahdollisen eri
koistumisen on tapahduttava kilpailullisesti. 
Kilpailun edellytyksistä tulee luonnollisesti 
huolehtia tälläkin alueella. 

Joukkovelkakirjanmarkkinoiden toimintaa 
edistettävä 

Kotitaloudet preferoivat yleensä suhteellisen 
kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Säästäjät, joiden 
varoista lainoja välitetään haluavat kuitenkin 
useimmiten likvidejä sijoituksia. Näiden tarpei
den yhteensovittamiseksi tarvitaan pitkiä jouk
kovelkakirjalainoja ja niille toimivia jälkimark
kinoita. Kun korkovaihtelut viime vuosien ai
kana ovat voimistuneet, kiinteäkorkoisten asun
tolainojen välittäminen talletuspohjaisina on 
vaikeutunut. Tästä syystä useissa maissa onkin 
siirrytty lisääntyvästi »arvopaperistamaan» 
asuntolainoja. 

Pitkäaikaisten joukkovelkakirjamarkkinoi
den aktivoituminen olisi siis tarpeen myös pit
käaikaisen asuntorahoituksen kehittämiseksi 
sen ohella, että toimivia joukkovelkakirjamark
kinoita tarvitaan yleisesti rahoituksenvälityk
sen tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailun edis
tämiseksi. 

On ilmeistä, että joukkovelkakirjamarkkinat 
ovat lähivuosina kehittymässä ilman erityisiä 
toimenpiteitäkin mm. valtion lainanoton kas
vaessa. Toisaalta markkinoiden kehittymistä 
hidastavat eräät rakenteelliset tekijät sekä ve
rotusta ja kaupankäyntiä koskevat säädökset, 
joita tulisi muuttaa. 

Pitkien joukkovelkakirjamarkkinoiden kehit
tymisen kannalta varsin keskeinen ongelma 
meillä on institutionaalisten sijoittajien poissa
olo näiltä markkinoilta. Mm. eläkevakuutuslai
tokset eivät ole meillä toisin kuin useissa muis
sa maissa juurikaan sijoittaneet joukkovelka
kirjoihin, vaan meillä työeläkelaitosten varoista 
yhä edelleen suuri osa palautuu yrityksille ns. 
takaisinlainauksena hallinnolliseen hintaan. 
Meillä siis varsin suuri osa pitkäaikaisista po
tentiaalisista sijoituksista on edelleen säännös
telty, mikä vaikeuttaa rahoitusmarkkinoiden 
tehokasta toimintaa. Eläkelaitosten sijoituspo
litiikka tulisikin uudistaa asteittain markkina-
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ehtoiselle pohjalle. 
Vakuutus sektorin sijoitukset joukkovelkakir

jalainoihin ovat kaikkiaankin varsin vähäisiä. 
Välitöntä sijoituspotentiaalia markkinaehtoisiin 
asunto-obligaatioihin ja muihin joukkovelka
kirjoihin on myös muissa kuin työeläkerahas
toissa. 

Lähdeveron tulevaisuutta koskeva epävar
muus on osaltaan vähentänyt yksityishenkilöi
den halukkuutta pitkäaikaisempiin sijoituksiin, 
sekä piternpiin talletuksiin että erityisesti pit
kiin joukkovelkakirjalainoihin. Lähdeveron -
ja koko pääomatulojen verotuksen - osalta 
tulisikin pyrkiä pitempiaikaisiin ratkaisuihin. 
Esimerkiksi puhtaiden korkorahastojen distri
buutioita verotetaan tuloveron yhteydessä kun 
taas suorien joukkovelkasijoitusten tuotot ovat 
lähdeveron alaisia. Tätä ei voida mitenkään 
perustella. Joukkovelkakirjasijoittamista lisää
vien korkorahastojen käyntiinlähtöä tulisikin 
edistää yhtenäisillä veroratkaisuilla ja poista
malla niiden toimintaa rajoittavat siirtoleima
verot. 

Joukkovelkakirjamarkkinoiden syventämi
seksi ja vaihdon lisäämiseksi markkamääräiset 
joukkovelkakirjamarkkinat tulisi laajentaa 
myös ulkomaisille sijoittajille. Markan taannoi
sen devalvaation vuoksi tarvitaan erityisiä pon
nisteluja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen 
uudelleen herättämiseksi. Mm. norjalaiset ja 
ruotsalaiset joukkovelkakirjaemissiot ovat ny
kyisin tavallisia Kööpenhaminan pörssissä, jos
sa lainat myös noteerataan. Kansainvälistä hou
kuttavuutta saattaisi myös edistää se, että val
tio laskisi säännöllisin välein liikkeeseen ob
ligaatiolainoja Kööpenhaminan pörssissä. 

Riskittömien papereiden tarve joukkovelka
kirjamarkkinoiden toiminnan vauhdittamisek
si saattaa ainakin alkuvaiheessa olla normaa
lia suurempi. Erityisesti rahoituslaitosten asun
to-obligaatioiden myyntiä saattaisi edistää val
tion takuu. Vaikka tästä aiheutuvan kustannus
edun kanavoitumista nimenomaan asuntolaina
korkoihin ei voitaisikaan kontrolloida, voitai
siin joukkovelkakirjamarkkinoiden toimintaa 
siirtymävaiheessa vauhdittaa antamalla valtion
takaus myös rahoituslaitosten liikkeeseen las
kemille obligaatioille, jotka on tarkoitettu asun
tolainoitukseen. 



Kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla indeksi
ehdon laajamittainen käyttö ei ole välttämätön
tä eikä kovin tavallista. Yleensä sen käyttö on 
kuitenkin sallittua ja se saattaa joissain tilan
teissa poistaa pitkäaikaisiin sijoituksiin liitty
vää epävarmuutta ja siten osaltaan alentaa re
aalikorkotasoa. Vaikka indeksiehdon käyttöön 
on syytä suhtautua suurella varovaisuudella, 
eikä sen merkitys joukkovelkakirjamarkkinoi
den synnyttämisen kannalta ole keskeinen, ei 
sen käytön täydellinen poissulkeminenkaan ole 
perusteltua. 

Myös talletuspohjaisessa asuntorahoituksessa 
innovaatiot tärkeitä 

On ilmeistä, että aivan lähiaikoina ei kovin 
merkittävään arvopaperistumiseen päästä ja 
että myöhemminkin suuri osa asuntorahoituk
sen varainhankinnasta on talletuspohjaista ja 
vaihtuvakorkoista. Vaihtuvakorkoisessakin jär
jestelmässä tulisi jo lähiaikoina pyrkiä piden
tämään varainhankinnan maturiteettia. Realis
tisena tavoitteena tulisi olla ainakin kolmen 
vuoden talletuksiin pohjautuvat prime-korot. 
Tämä edellyttää lähdeveron säätämistä pysy
väksi. Uudella pohjalla vakiintuneissa rahoitus
markkinaoloissa kilpailu on omiaan synnyttä
mään innovaatioita, joiden avulla asunnontar
vitsijat voivat nykyistä paremmin sovittaa yh
teen tulo-, kulutus- ja säästämisprofiilejaan ja 
suojautua yllättäviltä korkojen muutoksilta. 

3.5. Vuokramarkkinoiden elvyttä
minen 

Vuokramarkkinoiden elvyttäminen on asumis
olosuhteiden parantamista ajatellen kynnysky
symys. Historia osoittaa, että Suomessa julki
nen sektori ei ole pystynyt eikä vakavissaan 
aikonutkaan hoitaa omalla tarjonnallaan vuok
ramarkkinoita tasapainoon. On illusorista ku
vitella sen hoitavan vuokra-asuntokysymystä 
yksin jatkossakaan etenkin kun julkisia meno
ja ollaan muutenkin karsimassa lähivuosina. 
Lisäksi monet sosiaaliseen leimaantumiseen 
liittyvät syyt ovat vankkoja perusteita sille, että 
vuokra-asuminen ei saa olla vain asumista 
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»aravavuokrataloissa». Julkisen vuokra-asun
tokannan ja -tuotannon rinnalle tarvitaan yk
sityistä vuokra-asuntotarjontaa. 

Vuokrasäännöstely on purettava kokonaisuu
dessaan 

Yksityisten vuokrasijoitusten elvyttäminen 
edellyttää sitä, että niille saadaan kohtuullinen 
vaihtoehtoisten sijoitusten tuottoja vastaava 
tuotto. Nykyiseen investointien suuntautumi
seen voidaan siis vaikuttaa sekä vaikuttamalla 
asuntosijoituksien että niiden vaihtoehtojen 
tuottoihin. 

Institutionaalisten sijoittajien panos vuokra
markkinoilla ja pitkäaikaisten (elinikäistenkin) 
vuokra-asuntojen tarjoajina on keskeinen. Ny
kyisen vero lainsäädännön vallitessa niiden 
vuokrasijoitusten tuottoihin ei voida vaikuttaa 
olennaisesti verohelpotuksilla. Keskeiseksi kei
noksi jää siten juoksevan vuokratulon kasvat
taminen ja sen takaaminen, ettei 1960-luvun 
lopulta asti harjoitetun kaltaiseen politiikkaan 
reaalisesti laskevine vuokratasoineen palata jat
kossakaan. 

Kuluvan vuoden alusta vuokrasääntely on 
purettu uusien solmittavien vuokrasopimusten 
osalta koko maassa. Määräaikaiset sopimukset 
sallitaan, samoin kuin vuokran sitominen jo
honkin indeksiin. Indeksointimahdollisuus on 
tervetullut, sillä vuokran sitominen esimerkiksi 
kuluttajahintaindeksiin vähentää mielivaltaisik
si koettujen saman vuokra suhteen keston ai
kaisten korotusten riskiä. 

Vuokrasääntelyn purkamisen rajoittaminen 
uusiin sopimuksiin on kuitenkin riittämätön 
toimenpide. Vanhojen vuokrasopimusten jättä
misellä edelleen säädellyiksi on haitallisia vai
kutuksia. Jos vuokrien korotuspaine kohdistuu 
vain uusiin vuokrasopimuksiin, niiden vuokrat 
nousevat liikaa ja vuokrarakenne vääristyy. 
Vanhoista vuokrasijoituksista pyritään tällöin
kin eroon myymällä niitä omistusasunnoiksi tai 
sitten yritetään saada keinotekoisesti vanha 
vuokrasopimus päättymään uuden vapaan so
pimuksen solmimiseksi. 

Erityisesti institutionaalisten SIjOIttajien 
vuokra-asuntokannan kasvattaminen edellyttää 
vuokrasääntelyn päättymistä myös vanhojen 
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sopimusten tapauksessa. Vuokrasääntelyn pur
kamista ajatellen sekä koko kansantalouden 
että rakennusalan nykytilanne on erittäin otol
linen. Meneillään olevassa lamatilanteessa sekä 
asuntojen hintataso että korot ovat lasku suun
nassa, mikä tekee otolliseksi sääntelyn purka
misen kokonaan. 

Määräaikaisen lievennetyn vuokratulon 
verotuksen kautta kohti neutraalia verotusta 

Myös yksityishenkilöiden lyhyempiaikaisetkin 
sijoitukset vuokra-asuntoihin ovat tärkeitä eten
kin tarjonnan nopeaksi lisäämiseksi siirtymä
vaiheessa. Vuokrasääntelyn purkamisella edis
tetään institutionaalisten sijoittajien ohella yk
sityishenkilöiden kiinnostusta vuokra-asuntosi
joituksiin. Jälkimmäisten käyttäytymiseen voi
daan vaikuttaa myös verotuksen keinoin. Kei
nojen ei kuitenkaan tulisi edistää velkaantumis
ta, joten vuokra-asunto sijoituksiin otettujen lai
nojen verovähennyskelpoisuudesta tulisi asteit
tain päästä eroon. Tavoite on sama kuin koti
talouksien omaan käyttöön tulevien asuntojen 
lainakorkovähennysten ja muiden korkovähen
nysten kohdalla. Sen sijaan tulisi kiinnittää 
huomiota vuokra-asunto sijoitusten ja niille 
vaihtoehtoisten sijoitusten tuottojen verotuksen 
neutraalisuuteen. On huomattava, että esimer
kiksi lähdeveroratkaisu vaikuttaa vuokra-asun
tosijoitusten haluttavuuteen vaihtoehtoisena si
joituskohteena. Tässä suhteessa talletusten läh
deveroratkaisu ja koko pääomatuloverotus ovat 
asuntopolitiikkaa! 

Aiemman yksityistä vuokratarjontaa supis
tavan epäneutraalin sääntelypolitiikan kompen
soimiseksi tarvitaan määräaikaisesti vastakkais
ta epäneutraalia politiikkaa. Siirtymävaihees
sa vuokratulojen verotus voisi olla vuokrasijoi
tuksia suosivaa, yksityishenkilöiden vähintään 
viiden vuoden vuokrasijoituksille voitaisiin 
myöntää vuokratulon verottomuus seuraavien 
viiden vuoden aikana. Pidemmällä aikavälillä 
tulisi kuitenkin huolehtia vuokratuloverotuksen 
neutraalisuudesta osakkeiden tuottoihin sekä 
lähdeveron alaisiin talletuksiin ja joukkovelka
kirjasijoituksiin verrattuna. 

Näillä toimenpiteillä pyritään paitsi elvyttä
määän yksityistä tarjontaa, myös osaltaan es-
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tämään vuokratason liian nopea kohoaminen 
sääntelyn purkamisen tuloksena. Niiden rinnal
la tarvitaan sekä siirtymävaiheessa että pysy
västi asumistuen painopisteen muuttamista 
sekä sen tason ja kattavuuden olennaista lisä
ystä, mihin palataan tuonnempana. 

Vuokratason mittavan kohoamisen pelon ai
heellisuus riippuu ratkaisevasti siitä, missä ti
lanteessa toimenpide toteutetaan ja mitä muu
ta tehdään samassa yhteydessä. Palautettakoon 
tässä mieleen täysin huomiotta jäänyt tosiasia, 
että 1960-luvun alkupuolen vuokrasäännöste
lyn purku ei johtanut vuokratason nousemiseen 
pilviin. Esimerkiksi kaksioiden reaaliset vuok
rat nousivat koko maassa keskimäärin vain 
kaksi prosenttia vuodessa 1960-luvulla. Tällöin 
vuokrasäännöstelyn purkaminen ja verohuojen
nuslakien päättymisen ajoittuminen synnyttivät 
tarjonnan kasvun, joka esti vuokratasoa nou
semasta. 

Huolimatta julkisen sektorin rahoitusongel
mista, sääntelyn purkamisen vuokratasovaiku
tusten lieventäminen edellyttää myös julkisen 
vuokra-asuntotarjonnan merkittävää panosta. 
Julkista vuokra-asuntotarjontaa tulisi kasvattaa 
olennaisesti enemmän kuin nykyiset suunnitel
mat edellyttävät. Tämä voi tapahtua osin omis
tusaravatuotannosta tinkien. 

Tämä toimenpide sekä yksityiseen vuokra
asuntotarjontaan vaikuttava määräaikainen 
vuoratulojen verottomuus takaavat ettei vuok
ratason noususta voi tulla suurta ongelmaa. 
Mikäli kuitenkin myöhemmin syntyy poikke
ustilanteita, joissa reaalivuokrataso nousee koh
tuuttoman korkeaksi, tilanteeseen ei tule puut
tua vuokrasääntelyn keinoin. Sen sijaan voi
daan poikkeusoloissa erikseen määritellä reaa
livuokrien korkein sallittu vuositason nousu. 
Menettely rajoittaisi vuokrien korotusmahdol
lisuuksia suhteessa aiempaan keskimääräiseen 
markkinavuokratasoon. Se ei saa kuitenkaan 
estää vuokratasoa toimimasta signaalina sille, 
että kysyntä on kasvanut ja tarjontaa tarvitaan 
lisää. 1970-luvulla reaaliset vuokrat laskivat 
sääntelyn tuloksena, vaikka kysyntä kasvoi! 

Yksityisten vuokramarkkinoiden elvyttämis
tä ajatellen on lopuksi syytä korostaa, että ny
kyinen pyrkimys taata neljän prosentin tuotto 
institutionaalisille sijoittajille ei ole onnistunut. 



Ensinnäkään kukaan ei voi taata varallisuusesi
neen tuottoa määrät yksi prosentiksi. Toiseksi, 
tuoton vuosittaiseen määrittelyyn eri-ikäisissä 
kohteissa ja inflaation vaihdellessa liittyy niin 
monia ongelmia, että tulokseksi tulee vain lo
puton vuosittainen riita, jossa vuokramarkkinat 
tulopolitisoidaan uudelleen. 

3.6. Arava- ja Hitas-asuntojen 
markkinat 

Arava- ja Hitas-asumiseen liittyy piirteitä, jotka 
olennaisella tavalla estävät olemassa olevan 
asuntokannan tarkoituksenmukaista käyttöä. 
Markkinoilta uloslyödyt kotitaloudet eivät saa 
itselleen asuntoa joko lainkaan tai eivät asun
topulan vuoksi pysty muuttamaan sopivampaan 
asuntoon. Toisilla ei puolestaan ole kannustinta 
muuttaa pienempään, vaikka tilantarve olisi 
supistunut. Näiden lukkiutumisilmiöiden ohella 
arava- ja Hitas-asuntokannassa syntyy hinnoit
telu- ja asunnonjakomenettelyistä johtuvia mie
livaltaisia tulonjakovaikutuksia. 

Aravavuokra-asuntojen keskeinen ongelma 
liittyy niiden vuokrien määräytymiseen. Kuta
kin aravavuokrakiinteistöyhtiötä hallitaan voit
toa tavoittelemattoman yhteisön periaatteella. 
Vuokrat kattavat ylläpito- ja muut juoksevat 
kustannukset, erilaisten lainojen lyhennykset 
niiden takaisinmaksuaikataulujen mukaisesti 
sekä omistajan omalle pääomalle lasketun kah
deksan prosentin tuoton. 

Olennaista vuokranmääritelyssä on kiinteis
töyhtiökohtaisuus sen sijaan, että se perustui
si esim. paikkakunnan koko aravakannan kes
kimääräiseen tilanteeseen. Kun lainojen lyhen
nykset ja korot perustuvat historiallisiin raken
nuskustannuksiin, niin inflaatio-oloissa seuraa 
vuokrien hajontaa (käyttöarvosta riipumaton
ta vaihtelua) kiinteistön iän mukaan. Uusimpi
en arava-asuntojen vuokrat ovat usein paljon 
korkeampia suhteessa vanhempiin araviin kuin 
ikätekijän käyttöarvovaikutuksen (kuluminen, 
vanheneminen jne.) perusteella olisi kohtuul
lista. Vuokrien rakenne vääristyy myös alueel
lisesti. Kun uusia aravia rakennetaan enimmäk
seen kaupunkien laidoille, reuna-alueilla vuok
rat ovat korkeita ja vanhemmassa asuntokan-
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nassa lähempänä keskustaa halvemmat. Vuok
rien määräytymisongelmat kärjistyvät entises
tään, kun valtion lainat tulevat 1990-luvulta 
alkaen maksetuiksi ja edellä kuvattu vuokrien 
määräytymistapa johtaisi entistä alempiin oma
kustannusvuokriin vanhoissa taloissa. Vuokrien 
hajontaa seuraa myös nyt käyttöön otetusta val
tion y htenäislaina j ärj es telmästä. 

Aravavuokra-asuntokannan hallintapolitiikka 

Nyt kärjistyvistä, mutta jo pitkään ennakoita
vissa olleista ongelmista eroon pääsemiseksi 
aravakiinteistöyhtiöt on fuusioitava kuntakoh
taisesti ja vuokrat saatettava lähemmäksi pit
kän aikavälin markkinavuokria. Asumisen tuki 
olisi pyrittävä antamaan lisääntyvästi kotitalo
uskohtaisena asumistukena (ks. asumistukea 
käsittelevä kohta) säännellyn vuokranmuodos
tuksen sijasta. Siirtymävaiheessa vanhojen 
vuokralaisten vuokranmuutoksia tulee kompen
soida määräaikaisesti erityisasumistuilla. 

Asuntovalinnat ja vuokralaisdemokratia 

Nykyisistä kansainvälisestikin poikkeukselli
sista asumistasorajoituksista arava-asumisessa 
on luovuttava eli asukkaat eivätkä viranomai
set valitsevat asuntokoon tälläkin lohkolla. 
Aravavuokra-asunnoissa asuvien ja niihin pyr
kivien kotitalouksien valintaperusteiden tulo
sidonnaisuuksia lievennetään. Vuokralaisdemo
kratiaa kehitetään mm. siten, että asukkaat 
päättävät vuokrataloyhtiönsä hoitovastikkees
ta. 

Julkisen vallan kontrolloiman asumisen 
suuntaaminen 

Aravatuotantoon on liittynyt tonttihintakatto, 
joka on osaltaan hajauttanut aluerakennetta 
pakottamalla aravatuotannon kaupunkialueiden 
reunoille. Tällaisesta tonttihintakatosta tulisi 
luopua. Toisaalta eriytyneiden aravavuokrata
loalueiden syntyminen lisää sosiaalisia ongel
mia. Kuntien tulee ostaa nykyistä enemmän 
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asuntoja sekä vanhasta kannasta että vapaara
hoitteisesta uustuotannosta edistäen samalla 
suurostajana kilpailua. Julkisen vallan asunto
tuotannon painopiste siirretään nykyistä enem
män vuokra- ja osin asumisoikeusasuntojen 
suuntaan ja luovutaan asteittain laajamittaisesta 
aravaomistusasuntotuotannosta. Omistusasun
totuotannon edellytyksiä edistetään ensisijai
sesti maapolitiikalla ja uudelleen suunnattaval
la, myös omistusasujia koskevalla uudistetul
la asumistukijärjetelmällä. 

Eroon HITAS-järjestelmästä 

Kuntien subventoiduilla vuokratonteilla sijait
sevat asunnot ovat 1970-luvulta lähtien olleet 
Helsingissä ns. Hitas-järjestelmän piirissä. Sii
nä asuntojen jälleenmyyntihinnat on indeksoitu 
historiallisiin rakennuskustannuksiin. Tästä on 
aiheutunut useita ongelmia. Hitas-omistusasun
tokannan sisäinen hintarakenne on vääristynyt 
mielivaltaiseksi ja ongelma pahenee pidemmäl
lä aikavälillä. Eri ikäisten, eri paikoissa sijait
sevien ja eri laatuisten asuntojen hintasuhteet 
eivät vastaa niiden käyttöarvosuhteita. Toisaal
ta hintasuhteet muuhun asuntokantaan vaihte
levat sekä kohteista toiseen että ajankohdasta 
toiseen. Tästä seuraa mielivaltaisia varallisuu
den uudelleenjakautumista ja lukkiutumisilmi
öitä, jotka rajoittaessaan muuttamista aiheutta
vat mittavia hyvinvointitappioita. Myös asun
tojen jakomenettelyn logiikka on kyseenalai
nen. Miksi ensimmäiset asukkaat saadaan va
lita rahoitus- ym. laitoksissa niiden omien kri
teerien mukaan, mutta seuraavissa vaiheissa on 
jo yritetty soveltaa useita vaihtoehtoja omin
takeisesta myynnistä kunnalliseen pakkomyyn
tiin asti »asuntolottoineen». Järjestelmän kes
keisiä piirteitä on muutettu niin monta kertaa, 
että jo se osoittaa järjestelmän alusta pitäen 
heikosti harkituksi. Ongelmistaan huolimatta 
Hitas-Iaki on säädetty kuntien käyttöönotetta
vaksi koko maassa. 

Asuntomarkkinoiden toimivuus ja tuen jär
kevä kohdentuminen edellyttävät, että asumi
sen tukea ei sidota kiinteistöjen, vaan kotita
louksien ominaisuuksiin. Näin ollen Hitas-jär
jestelmästä tulee pyrkiä eroon. 
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Käyttämätön kunnan ja valtion maa ei ole 
ilmaista 

Lähtökohtana tulee olla se, että vastedes kun
nat joko myyvät tai vuokraavat pitkäaikaisin 
indeksoiduin sopimuksin omistamaansa maa
ta markkinaehtoisesti asunnontarvitsijoille (tai 
yrityksille) sitä panttaamatta. Käyttöön ottama
ton kunnan tai valtion maa ei ole »ilmaista», 
vaan sen aiheuttamaksi julkiseksi menoksi on 
kirjattava vaihtoehtoisen sijoituksen tuotto. 

Nykyisestä Hitas-järjestelmästä on luovutta
va. Tontit joko myydään asukkaille tai otetaan 
käyttöön siirtomaksujärjestelmä, jossa jälleen
myyntiin liittyy alkuperäisen vuokrasubvention 
määrään pohjautuva maksu kunnalle jälleen
myyntihinnan määräytyessä vapaasti markki
noilla. Kiinteistöön sidotut tuet korvataan asu
mistuella. Toisaalta reaalisia pääomavoittoja on 
verotettava ja vastaavasti pääomatappiot olisi
vat vähennyskelpoisia verotuksessa. 

3.7. Asumisen tukeminen 

Asumista - erityisesti asuntojen kysyntää -
tuetaan Suomessa monin tavoin, suorat ja epä
suorat tuet mukaan lukien yhteensä noin 17 
miljardilla markalla vuodessa vuonna 1989. 
Lähtökohdaksi on siten otettu useiden länsimai
den tapaan periaate, että asumiseen sinänsä liit
tyy tärkeitä ulkoisvaikutuksia ja pyrkimyksiä 
asumistasoerojen tasaamiseen. Näitä ei voida 
saavuttaa pelkällä tulonjakopolitiikalla. Toi
saalta hyödykesidonnaisen tuen oikeudenmu
kaiseen jakamiseen ja kohdentamiseen liittyy 
monia sekä käytännön kustannuksia että peri
aatteellisia ongelmia, joita ei sisälly suoriin tu
lonsiirtoihin. 

Asumisen tukimuotoja ovat suorat asumis
tuet, korkotuet sekä verotukselliset keinot. Ve
rotukien - etu asuntolainojen korkovähennyk
sistä, asuntotulon verovapaus ja asunnon 
myyntivoiton verovapaus - osuus on noin 75 
prosenttia. Lisäksi asuntotukea on myös vuok
rasäännöstelystä vuokralla asuville koituva 
vuokratason alennus markkinatasoon verrattu
na. Valtaosa tuesta on liitetty omistusasuntoon. 
Tuen todellinen kohtaanto riippuu kuitenkin 



oleellisesti asuntomarkkinoiden toimivuudesta, 
erityisesti tarjonnan joustavuudesta. 

Koska asuntojen tarjonta mm. tonttien saa
tavuuteen ja muihin tuotannon laajentamiseen 
liittyvistä pullonkauloista johtuen on varsin 
joustamatonta, esimerkiksi korkojen verovä
hennysedun kotitaloudelle tuoma etu kapitali
soituu ainakin osittain hintoihin ja siirtyy näin 
myös maanomistajalle tai rakennusliikkeelle. 
Asuntojen markkinahinnan nousu nostaa myös 
markkinavuokria. Tukipolitiikan onnistumisen 
kannalta on siten ensiarvoisen tärkeää, että 
asuntomarkkinoiden toiminta on tehokasta ja 
tarjonta saadaan nykyistä joustavammaksi. 
Asumisen tukemista koskevat ehdotukset ovat 
siten sidoksissa edellä esitettyihin muihin asun
tomarkkinoiden toimintaa edistäviin toimenpi
teisiin. 

Lähtökohtana asumisen tuen uudelleenjärjes
tämisessä ovat seuraavat periaatteet. Ensinnä
kin köyhyyden ja sosiaaliturvan ongelmaa tu
lee hoitaa riittävän toimeentuloturvan ja mui
den tulonsiirtojen eikä asumistuen välityksel
lä. Asumista tulee kuitenkin tukea kohdenne
tusti asumis tason kohottamiseksi. Tuet eivät 
saa ainakaan nykyisessä määrin kapitalisoitua 
asuntojen hintoihin ja on siirryttävä piilotetuis
ta välillisistä tuista kohdennettuihin avoimiin 
tukiin. Kohdennettuinakin asumisen tuen tulee 
olla laajaa eikä sen saaminen saa olla kansa
laisryhmiä merkittävästi erotteleva. Tukijärjes
telmän tulee jättää asumista koskevat valinnat 
kotitalouksille viranomaispäätösten ja normioh
jauksen sijasta. Tukea ei tule sitoa kiinteistöi
hin, vaan se on suunnattava kotitalouksille. 
Tuet eivät myöskään saa edistää ylivelkaantu
mista. 

Näiden periaatteiden ohella eräänä keskei
senä reunaehtona on se, että eri muodoissaan 
nykyisin annettavan asumisen tuen kokonais
summa on jatkossakin sinänsä riittävä. Sitä on 
vain käytettävä toisin ettei se suuntautuisi niille 
kotitalouksille, jotka eivät enää ole mittavan 
tuen tarpeessa. Sekä yleisen asumistason nos
tamistavoitteen että asumisen elinkaariprofiilin 
muuttamiseksi ja suomalaisen muuttokierteen 
lievittämiseksi on tärkeää suunnata asumisen 
tukea aiempaa enemmän nuorille kotitalouksil
le. 

Heikki Loikkanen ja Sinikka Salo 

Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus 

Näiden tavoitteiden kannalta omistusasumiseen 
liittyvää asuntovelkojen korkojen vähennysoi
keutta ei voida pitää käyttökelpoisena. Sitä 
paitsi verokohtelun tulisi olla symmetristä, jo
ten korkojen verovähennysoikeuden ohella 
asuntotuloa tulisi samalla ryhtyä verottamaan 
nykyistä laajemmin. Korkojen verovähennys
oikeudesta on luovuttava asteittain. Siirtymä
vaiheessa vähennyksen voisi tehdä verosta, jol
loin se kohdentuisi paremmin. 

Uusi asumistuki 

Aiempia epäsuoria ja suoria tukia vastaava ko
konaistuki käytetään pääosin uuden, kaikkia 
hallintamuotoja kattavan asumistuen rahoitta
miseksi. Tällöin mm. korkotuet jäisivät pois. 
Uutta tukea voisivat hyödyntää kaikki määrät
tyyn ikään asti vuokraa alentavana asumistu
kena ja/tai omistus asunnon hankintaan käytet
tävänä könttäsummatukena. Asunnon valintaan 
ja rahoitusmuotoon ei liitetä laajoja erityiseh
toja, vaan tuki koskee yhtäläisesti uusia ja van
hoja asuntoja. 

Uuden tuen rinnalla säilyisi nykyinen eläke
läisten asumistuki sekä nykyistä pienimuotoi
sempana myös vuokralaisten asumistuki ilman 
elinkaarivaiheeseen liittyviä rajoituksia. Vii
meksimainitut olisivat motiiviltaan enemmän 
toimeentuloturvaa. 

Uuden asumistuen yksityiskohdat, mm. tuen 
riippuvuus perhekoosta ja sen käyttöön liitty
vät, mahdollisimman lieviksi ajatellut rajoituk
set edellyttävät sen edelleen kehittämistä. Sen 
perusperiaate on toteuttamiskelpoinen ja uusi 
tuki edistäisi osaltaan asuntomarkkinoiden sta
biilisuutta, toisin kuin erilaiset korkoihin ja ve
rotukseen liittyvät tuet, jotka ovat kärjistäneet 
asuntomarkkinoiden vaihteluita. 

Oman asunnon pääomavoitot ja -tappiot 

Asunnon hallintamuotojen tasavertainen koh
telu edellyttää sitä, etteivät urbanisaation jat
kuessa helposti syntyvät asunnon pääomavoi
tot jää täysin verottamatta. Toisaalta asunto
markkinoiden stabilisaatio-ongelmista ei päästä 
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kokonaan eroon milloinkaan, mutta ylikuume
nemisilmiötä voidaan osin estää ennalta myös 
pääomavoittoverotuksen keinoin. 

Pääomavoittoverotusta on ryhdyttävä sovel
tamaan lievänä myös oman asunnon vaihtojen 
yhteydessä reaalisia (inflaation ylittäviä) pää
omavoittoja verottaen. Vastaavasti pääomatap
piot tulevat osittain vähennyskelpoisiksi vero
tuksessa. Näin menetellen pidätellään spekula
tiivisista syistä asuntomarkkinoille tulijoita 
poissa markkinoilta. Toisaalta, hintojen lasku
vaiheen »loukkuvaikutuksia» lievitetään. Edel
leen, sovellettaessa pääomavoittoverotusta kun
tien pitkäaikaisten ja indeksoitujen maanvuok
rasopimusten yhteydessä saadaan korjattua pit
käaisten sopimusten helposti synnyttämiä pää
omavoittoja, jos maanhintakehitys ylittää in
deksikehityksen. 

4. Lopuksi 

Edellä tarkoituksena on ollut etsiä keinoja 
asuntomarkkinoiden toiminnan edistämiseksi, 
jotta saisimme samoilla asumiseen suunnatuilla 
voimavaroilla enemmän reaalista asumistasoa 
vastineeksi. Esitettyjen keinojen tuloksena 
asuntomarkkinoiden toimivuus paranee. Asu
mistasoa sekä tulon- ja varallisuudenjakoa kos
kevat tavoitteet saavutetaan paremmin turvau
tumalla nykyistä enemmän vapaampaan hin
nanmuodostukseen sekä kohdennetumpaan 
asumisen tukeen ja toisaalta verotuksen keinoi
hin aiemman kaltaisen markkinoiden toiminnan 
sotkevan ja mielivaltaisia jakaumavaikutuksia 
aiheuttavan hinta- ym. säännöstelypolitiikan si
jasta. 
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Toimenpideohjelman tuloksena voidaan 
muun muassa luopua byrokraattisesta viran
omaissäätelystä ja normeista suurelta osin. 
Asuntoviranomaisten toimintoja voidaan supis
taa ja vähentää kuntien asuntoasioiden hoitoon 
keskittyneitä virkailijoita. Esimerkiksi kaupun
geissa asuntoasioita hoidetaan noin yhdeksäl
läkymmenellä eri virkanimikkeellä. Siirrytään 
avoimeen tukeen, jota hyödyntäen kotitaloudet 
voivat itse tehdä asumistaan koskevia valinto
ja. Rakennuttajat rakennuttavat ja rakennusliik
keet pelkästään tuottavat asuntoja kilpailevil
la markkinoilla. 

Politiikkasuositusten taustana on ollut edellä 
kuvattu näkemys asuntomarkkinoiden toimin
tamekanismista. Sen perusteella asuntopolitii
kan rajoittaminen pelkäksi aravapolitiikaksi on 
aivan liian suppeaa ja johtaa harhapoluille. 
Monet asuntosektorin kannalta keskeiset teki
jät sijoittuvat perinteisen asuntosektorin ja 
asuntopolitiikan ulkopuolelle. Niihin on silti 
kiinnitettävä huomiota. Tämän perusteella ei 
ole yllättävää todeta, että asuntomarkkinakehi
tys riippuu jatkossakin myös yleisen talouspo
litiikan onnistumisesta. Esitetyt toimenpide
ehdotukset lievittävät myös suhdannekehityk
seen liittyviä asuntomarkkina- ja rahoitusongel
mia. 

Asumistasomme parantaminen ja asunto
markkinoiden toiminnan tervehdyttäminen 
edellyttävät laajoja muutoksia. Siksi edellä esi
tetty toimenpideohjelma - perinteisestä sup
peasta asuntopoliittisesta tavoiteohjelmasta 
poiketen - sisältää lukuisia muutosehdotuk
sia, jotka kohdistuvat talouden ja asuntomark
kinoiden eri osa-alueilla. 




