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Asuntomarkkinoiden toiminnan edistäminen*
HEIKKI A. LOIKKANEN JA SINIKKA SALO

Asuntopolitiikka ei ole pelkästään aravapolitiikkaa tai vain sitä, mihin julkisen sektorin
mittavampaa tuki- tai ohjauspolitiikkaa kohdistetaan, niinkuin meillä hyvin yleisesti tunnutaan ajateltavan. Asuntosektorin kaikki lohkot
vaikuttavat toisiinsa, ja ne kaikki ovat sidoksissa yhteiskunnan ja talouden kokonaiskehitykseen. Asuntopolitiikkaa ovat kaikki toimet,
joilla vaikutetaan näiden markkinoiden toimintaan.
On syytä erityisesti korostaa asuntomarkkinakehityksen riippuvuutta yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja talouspolitiikasta. Eri toimenpiteiden vaikutukset ja järkevyys asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta riippuvat siitä millaisessa taloudellisessa ja institutionaalisessa ympäristössä toimenpiteet toteutetaan.
Ääritapauksessa saman toimenpiteen seuraamukset voivat olla vastakkaisia riippuen esimerkiksi rahoitus-, maa- ja vuokramarkkinoiden tilasta sekä tuki- ja verojärjestelmästä. Tästä seuraa, että mitään yleistä kaikissa olosuhteissa toimivaa asuntopolitiikkaa ei ole olemassakaan.
Asuntopolitiikan yksityiskohdista keskusteleminen on siten hyödytöntä ilman kokonaisnäkemystä osatekijöiden kytkennöistä. Tässä
kirjoituksessa on pyritty hahmottamaan suoma-

* Kirjoitus on keskustelun jäsentämiseksi tarkoitettu »politiikkapaperi» eikä se sisällä lähdeviitteitä.
Kirjoituksessa ei myöskään esitetä numeroaineistoa eikä
vaikutuslaskelmia. Esitettävät johtopäätökset perustuvat
alan kirjallisuuden ja omien tutkimusten pohjalta syntyneisiin käsityksiin.
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laisten asuntomarkkinoiden toiminnan olennaiset piirteet samalla kun pohditaan 1990-luvulla tarvittavia toimenpiteitä asumistason kohentamiseksi ja asuntomarkkinakehityksen tasoittamiseksi.

1. Asuntomarkkinoiden toimintamekanismi
Asuminen on tärkein yksittäinen erä kotitalouksien kulutusmenoissa ruoan jälkeen. Toisaalta asuntomarkkinoiden luonne ja toiminta poikkeavat muista hyödykemarkkinoista. Nämä seikat ovat olleet syynä julkisen vallan puuttumiselle asuntomarkkinoiden toimintaan ja yhdessä hyvinvoinnin edistämispyrkimysten kanssa
erillisen asuntopolitiikan muotoutumiseen.
Asunnot ovat pitkäikäisiä, joten niistä muodostuu aikaisemmin tuotettujen yksiköiden varanto eli asuntokanta. Asuntotuotanto ja poistuma ovat »virtoja», jotka aikaansaavat muutoksia asuntokannassa. Asuntojen pitkäikäisyyden takia asuntokanta on suuri suhteessa näihin virtoihin. Voidaan erottaa kiinteistömarkkinat, joilla muodostuvat vanhojen asuntojen
hinnat, ja uudisrakennusmarkkinat, joilla muodostuvat uusien asuntojen hinnat. Lyhyellä aikavälillä tarjonta (olemassa oleva asuntokanta) on jäykkä, joten asuntojen hintataso on pääosin kysynnän määräämä. Pidemmällä aikavälillä uustuotannon kautta tuleva tarjonta ja sen
hintataso vaikuttaa koko asuntokannan hintakehitykseen.
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Asuntoa ei yleensä pystytä ostamaan ilman
lainarahoitusta. Asuntomarkkinoiden toiminta
on siten läheisesti kytkeytynyt rahoitusmarkkinaolosuhteisiin. Asunnonhankintapäätös vaikuttaa ratkaisevasti kotitalouksien varallisuuskäyttäytymiseen elinkaarella.
Kysyntä asuntomarkkinoilla kohdistuu viime kädessä asuntojen tarjoamiin palveluihin.
Kun talousyksiköt pelkästään ostavat toisten
omistamien asuinkiinteistöjen palveluja, puhutaan vuokramarkkinoista.
Kotitalouden asuntopalvelusten kysyntään
vaikuttavat tulot, hintatekijät, perhekoko ja
muut demografiset tekijät, kaikkia näitä koskevat odotukset sekä preferenssit ja suhtautuminen riskiin. Alueellisten markkinoiden tasolla 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 kiinnittää ei ole asuntojen myyntihinta, vaan omistusasumisen käyttökustannus. Käyttökustannus
on omistusasumisen aikayksikköä kohti laskettu vuokra-asunnon vuokraa vastaava käsite.
Siihen vaikuttaa myös vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuotto, joka määrittää käyttökustannukseen sisältyvän oman pääoman tuottovaatimuksen. Samanlaisen asunnon vuokra ja käyttökustannus ovat samat ideaalitilanteessa, jossa mm. verotus on neutraalia ja kaikilla osamarkkinoilla on toimivat kilpailu olosuhteet.
Institutionaaliset tekijät kuten verotus ja asumisen erilaiset tukimuodot vaikuttavat asumisen »hintoihin». Vuokranantajan verokohtelu ja
vuokra-asumisen asumistuki vaikuttavat vuokratasoon. Vastaavasti omistusasujan verokohtelu (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 suhde. Vuokra-asuntosijoittajan valintaan vuokraasuntojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten kesken
vaikuttavat näiden tuotot, kun sijoitusten hoitoon ym. liittyvät kustannukset ja riskit on huo-

mioitu laskelmassa.
Asuntojen pitkäikäisyydestä ja paikkaan sidotusta luonteesta aiheutuu koko asuntomarkkinoita (osamarkkinoineen) koskeva stabiliteettiongelma. Suhteellisen pienilläkin rakennuskantaan kohdistuvan kysynnän muutoksilla on
huomattavan suuria kysyntävaikutuksia erityisesti rakennusmarkkinoilla. Kun rakennusmarkkinat perustuvat merkittävässä määrin paikallisiin resursseihin, kysynnän muutokset saavat aikaan nopeita muutoksia asuntokantaan
kohdistuvassa kysynnässä ja sitä kautta rakennusmarkkinoiden toiminnan volyymissa. Uustuotannon kykyä seurata kysynnän kasvua rajoittaa rakennusprosessin vaatiman ajan ohella tarvittavien resurssien (esim. kaavoitetun
maan ja työvoiman) saatavuus. Niinpä tarjontareaktiot pyrkivät viivästymään ja seurauksena ovat paitsi suuret tuotannon vaihtelut, myös
voimakkaat hintareaktiot.
Kysyntävaikutukset välittyvät nopeimmin
vanhojen asuntojen hintoihin. Kysynnän kasvaessa vanhan kannan hintojen nousu suhteessa
uustuotannon tuotantokustannuspohjaisiin hintoihin toimii kannustimena asuntotuotannon
volyymin kasvattamiselle. Kysynnän kasvu
heijastuu myös säännöstelemättämillä vuokramarkkinoilla solmittaviin uusiin ja ennen pitkää myös vanhoihin vuokrasopimuksiin. Tämä
parantaa vuokrasijoitusten kannattavuutta ja
tarjontaa. Tarjonnan kasvaessa asuntojen reaalisen hinta- ja vuokratason nousu pysähtyy ja
kääntyy laskuun tarjontareaktion suuruudesta
riippuen. Kysynnän supistuessa prosessi on
päinvastainen, joskin hinnat supistuvilla markkinoilla ovat yleensä jäykkiä, ja sopeutuminen
tapahtuu siten, että kiinteistöjä on tyhjillään ja
rakennustoiminta hiljaista.
Kaupunkialueiden kasvaessa yhä huonommin sijaitsevia maita otetaan asumisen piiriin
ja paremmin sijaitsevilla alueilla asuntojen hinnat nousevat. Uusille markkinoille tulijoille ja
vuokralaisille tämä merkitsee kohonneita asumiskustannuksia, kun taas vanhojen asuntojen
tai rakentamattoman maan omistajat saavat
pääomavoittoa.
Pääomavoittoja syntyy myös inflaation seurauksena. Yleensä huomattava osa asunnon
hankintakustannuksista on rahoitettu indeksoi15
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mattomalla lainalla, jonka reaaliarvo laskee inflaation mukana. Tämän vuoksi asuntojen
omistajat pääsevät osalliseksi pääomavoitosta,
joskin myös pääomatappiot ovat mahdollisia
hintojen laskuvaiheissa. Useimpien omistusasujien kohdalla pääomavoitot jäävät realisoimatta elinaikana, mutta ne heijastuvat kyllä
osin kulutusmahdollisuuksiin mm. siksi, että
säästämistarve pienenee pääomavoittojen kasvattaessa varallisuuden arvoa, jota kartutetaan
usein perinnönjättämisen vuoksi. Lyhyellä aikavälillä asuntokanta (eli tarjonta) on kiinteä
ja näin ollen esimerkiksi muuttoliikkeen, suhdannevaihtelujen sekä raha- ja finanssipolitiikan aiheuttamat nopeat kysynnän vaihtelut ovat
asuntojen hintojen ja vuokrien vaihtelujen keskeisinä syinä. Pidemmällä aikavälillä asuntojen reaalisen hinta- ja vuokratason määrää tarjontapuoli. Jos rakennusalan ja sen panosmarkkinoiden (ml. maa- ja rakennustarvikemarkkinat) toiminta tehostuu niin, että uusia asuntoja saadaan markkinoille aiempaa edullisemmin,
koko asuntokannan, myös vanhojen asuntojen,
reaalinen hinta- ja vuokrataso alentuu.

2. Asuntopolitiikalle uudet tavoitteet
2.1. Asuntopolitiikka yhteiskuntapolitiikan osana
Edellä on hahmoteltu asuntomarkkinoiden toimintamekanismeja
säännöstelemättöminä
markkinoina. Asumiseen ja asuntomarkkinoihin vaikutetaan kuitenkin meillä, kuten useimmissa muissakin maissa, myös julkisen sektorin toimesta. Asuntojen kysyntää tuetaan sekä
verotuksen avulla että suorin tukitoimenpitein.
Myös tarjontapuolen toimintaan vaikutetaan
mm. maankäyttöä säätelemällä, rakennus- ym.
normeilla ja verotuksella. Lisäksi markkinoiden hinnanmuodostusta voidaan säädellä vuokra- ja hintasäätelyllä, joilla on myös merkittäviä vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan.
Suomalaisten asumisolot ovat muovautuneet
julkisen vallan toimenpiteiden ja markkinaprosessien yhteisvaikutuksen tuloksena sekä osa16

na muuta yhteiskunnallis-taloudellista kokonaiskehitystä. Vaikka asumistasomme onkin
parantunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, asumiseen liittyviä ongelmia ei
ole onnistuttu ratkaisemaan. Aivan äskettäinkin asumisolojen kehitys ja asuntopolitiikka on
leimattu pahiten epäonnistuneeksi yhteiskuntapolitiikan lohkoksi Suomessa.
Asuntomarkkinaongelmamme eivät ole syntyjään viimeaikaisia, vaan pitkällisen kehityksen tulos. Ongelmat ovat vain kärjistyneet nykyisessä pääomaliikkeiden ja rahoitusmarkkinoiden liberalisointia seuranneessa siirtymävaiheessa. Lisäksi asuntosektori kärsii kansantalouden yleisistä ongelmista, kuten vaihtotaseen
alijäämän paisumisesta taustasyineen. Nämä
ilmenevät pitemmän päälle kestämättömän korkeana 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 osoittavatkin havainnollisesti sen, että asuntomarkkinoihin vaikuttavat »perinteistä arava-asuntoihin keskittynyttä asuntopolitiikkaamme» keskeisemmin yleistä talouspolitiikkaa ja markkinoiden toimivuutta koskevat tekijät.
Seuraavassa hahmotellaan keskeisiä asumiseen liittyviä tavoitteita noin kymmenen vuoden tähtäimellä. Näin tunnustetaan lähtökohtana asunto sektorin muutosprosessien hitaus ja
monien ongelmien rakenteellisen luonne. Mitään nopeaa ratkaisua ei ole olemassa. Toisaalta
nykyisten ongelmien kärjistyminen ja tunnustaminen ovat nekin vaatineet aikansa.

2.2. Tavoitteet
Talous- samoin kuin muunkin yhteiskuntapolitiikan tavoitteena tulee aina olla yhteiskunnan
jäsenten hyvinvoinnin edistäminen. Vaikeisiin
valintaongelmiin törmätään tehtäessä valintaa
sellaisten vaihtoehtojen kesken, joissa tehokkuus ja hyvinvoinnin jakaumavaikutukset ovat
vastakkaisia.
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Asuntopolitiikkaa on paljolti harjoitettu siinä uskossa, että se edistää paitsi asumisolojen
kehittymistä myös hyvinvoinnin tasaista jakautumista. Tosiasiassa se on kuitenkin ollut tehotonta ja tavoitteiden vastaisesti osin itse edistänyt markkinahäiriöitä ja voimavarojen väärää kohdentumista. Vaikutuksiltaan hyvinvoinnin jakautumaankin asuntopolitiikka on ollut
monella eri tavoin kyseenalaista.

Asuntomarkkinoiden toimintaa tehostamalla
edistetään hyvinvointia
Asuntomarkkinoiden toimintaa on kuitenkin
mahdollista tehostaa nykyisestään heikentämättä tilannetta myöskään hyvinvoinnin jakautumassa.
Asuntomarkkinoiden toiminnan, asumista
koskevien tavoitteiden ja keinojen on oltava
järkevissä suhteissa toisiinsa. Toisaalta asumisen roolia ei voi ylikorostaa. Niinpä esimerkiksi julkisen sektorin kasvun rajoittamiseen tähtäävät toimenpiteet estävät asuntosektoriin kohdistuvan tuen merkittävän kasvattamisen. Lähtökohtana on siten eri tukimuotojen ja kaikkien muidenkin voimavarojen tehokkaampi
käyttö.

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 muista maista myös siinä suhteessa, miten asumisolot kehittyvät yksilöiden ja perheiden elinkaarten aikana. Meillä ensiasunnot ovat poikkeuksellisen pieniä ja vasta lukuisten muuttojen
kautta päädytään lopuksi asuntokokoon, joka
olisi ollut tarpeen ja tarjonnut kohtuullisen asumistason siinä vaiheessa, kun lapset vielä olivat kotona. Ellei muualla pieniä »alkuvaiheen»
asuntoja ole vastaavassa määrin kuin meillä,
niin keskimääräinen asumistason jälkeenjääneisyytemme on ymmärrettävissä osin näiden elinkaarierojen pohjalta.
Asumistasotavoitteen rinnalla erääksi tavoitteeksi tulee asettaa asumistason elinkaariprofiilin tasaamisen. Ennen kaikkea perheiden ensiasuntojen keskikokoa on saatava kasvamaan.
Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää asumismenojen elinkaariprofiilin tasaamista rahoitus- ja tukijärjestelmien avulla niin, että asumisen liian korkea alkuvaiheen tulo-osuus ei
estä tavoitteen toteutumista.

Asumisen laatu ja kustannukset Pohjoismaiselle tasolle vuoteen 2000 mennessä

Hyvin toimivat asuntomarkkinat edellyttävät
toimivia vuokra-asuntomarkkinoita

Asumistaso on Suomessa parantunut olennaisesti sodanjälkeisenä aikana. Esimerkiksi huoneiden lukumäärä henkeä kohti on kasvanut ja
asuntojen varustetaso on parantunut. Tästä huolimatta tilanne ei ole suinkaan hyvä ja ongelmaton. Samaan aikaan kun Suomi on elintason
tavanomaisilla mittareilla (esim. BKT/capita)
saavuttanut ja ohittanutkin useita maita asumistasomme ei ole kehittynyt vastaavalla tavalla.
Alemmasta asumistasostamme huolimatta
asumiseen käytetty osuus tulonkäytöstä on karkeasti sama kuin muissakin maissa. Saamme
siis asumisessa muita vähemmän reaalista vastinetta rahoillemme. Ei siten tunnu epärealistiselta asettaa tavoitteeksi asumistason parantamista vuoteen 2000 mennessä selvästi lähem-

Asumistasoon ja sen elinkaarikehitykseen liittyy läheisesti hallintamuotokysymys. Suomessa
harjoitetulla sääntely-, vero- ja tukipolitiikalla on kasvatettu omistusasumisen osuutta. Nykyisin yli kaksi kolmasosaa asunnoista on sellaisia, joissa omistaja asuu itse. Korkea omistusasumisen osuus on seurausta sekä julkisen
tuen liittämisestä omistusasumiseen että vuokramarkkinoilla harjoitetusta säännöstelystä.
Asuntolainojen korkomenojen vähennysoikeus,
laskennallisen asuntotulon verottomuus tai
poikkeustapauksissa varsin lievä verotus ja
pääomavoittojen verovapaus koskevat omistusasumista. Myös halpakorkoiset valtion lainat ja
korkotuki ovat liittyneet enemmän omistusasumiseen kuin vuokralla asumiseen. Vaikka
17
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omistusasuntovaltaistumisessa on kyse kansainvälisestikin yleisestä ilmiöstä, tämä muutosprosessi on ollut Suomessa erityisesti 1970luvun alun jälkeen huomattavan nopea ja omistusasumisen osuudessa on saavutettu kansainvälisestikin korkea taso.
Vuokramarkkinat ovat olleet säännöstellyt
koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan periodia 1962-1967 lukuunottamatta. Vuokrien
säännöstely ja vuodesta 1973 alkanut sääntely
johti monien muiden maiden sääntelypolitiikasta poiketen useina vuosina reaalisesti laskeviin
vuokriin. Tämä tyrehdytti ensin uudet, erityisesti institutionaalisten sijoittajien vuokra-asuntosijoitukset ja johti jatkuessaan myös osittaiseen aiempien sijoitusten purkamiseen. Alun
perin stabilisaatiopoliittisista syistä aloitettu ja
määräaikaiseksi tarkoitettu politiikka vakiintui
osaksi tulopolitiikkaa. Se johti jatkuessaan selvään vuokra-asuntopulaan, sillä julkisen sektorin rahoittama vuokra-asuntotuotanto ei ole
kyennyt kompensoimaan vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen poistumaa.
Vuokramarkkinoiden kehitys on selväpiirteisin esimerkki siitä, mihin markkinareaktiot
huomiotta jättävä interventiopolitiikka voi johtaa. Kun vuokralaisia on vuokranantajia enemmän, saadaan poliittinen prosessi monissa
maissa helposti tekemään säännöstely- ja sääntelypäätöksiä. Näillä vuokrat säädellään alle
markkinavuokratason »köyhempien etujen ajamisen nimissä». Menettelyä edesauttaa olennaisesti se, että tarjontapuolen hitaan reagoinnin
seurauksena asuntopula ei synny välittömästi,
vaan vaatii enemmän kuin yhden vaalikauden
tullakseen selvästi esille. Suomessa poliitikotkin ovat nyt lopulta joutuneet tunnustamaan
sen, että yksityinen vuokra-asuntokanta on supistunut ja sen osuus asuntokannasta on pienentynyt dramaattisesti.
Ensivaiheessa vuokrasäännöstelyn haitat
ovat verrattain pienet, mutta mitä enemmän aikaa kuluu sitä suuremmiksi ne tulevat. Alkutilanteessa vuokralla olijoiden asumistarpeiden
muuttuessa muuttamisen edellytykset tulevat
heikommiksi ja asukkaat »lukkiutuvat» säännöstelyn alkuajankohdan asuntoihinsa. Vuokrasääntely estää asukkaiden muuttamista asuntokannan sisällä. Myös työntekijöiden alueel18

linen liikkuvuus vaikeutuu. Uudet asuntomarkkinoille tulevat kokevat asuntopulan konkreettisimmin. Markkinatyyppisten asunnonvälityskanavien sijasta vuokra-asunnon saatavuuteen
alkavat vaikuttaa entistä enemmän tuttavuusja sukulaisuussuhteet sekä kyky maksaa pimeitä vuokria. Nämä ovat kaikki tekijöitä, joiden
suhteen huono-osaiset, joiden etuja alunperin
ajateltiin ajettavan, ovat suhteellisesti heikoimmassa asemassa.
Vuokrasäänöstelyn tuloksena vuokrarakenne tulee mielivaltaiseksi. Viranomaisten määräämät tasoyleisohjeet ja asunto-oikeuksien
määräämät vuokrat eivät vastaa asuntojen käyttöarvoja. Tämä synnyttää mielivaltaisia eroja
käyttöarvoltaan samanlaisten asuntojen vuokriin ja vastaavasti mielivaltaisia elintasoeroja,
kun samasta hyödykkeestä maksetaan olennaisesti eri »hintoja». Sääntelyn tuloksena vuokranantajille ei synny kannustinta ylläpitää asuntojen kuntoa, mistä seuraa vuokra-asuntokannan rapistuminen ajan mittaan. Tämä antaa
vuokra-asumiselle nukkavierun leiman. Vihdoin - sisällyttämällä säännöstellyt vuokrat
elinkustannusindeksiin ja jättämällä asuntopula
huomiotta - saadaan myös reaalitulolaskelmat
keinotekoisesti näyttämään edullisemmilta,
mikä on osa Suomen elintasoharhaa.
Julkisessa keskustelussa on annetu ymmärtää, että omistusasumisen verotukselliset edut
ovat »vetäneet» kotitalouksia omistusasuntopuolelle. Kuitenkaan nämä edut eivät ole lisääntyneet viime aikoina, jolloin omistusasuntovaltaistuminen on kiihtynyt. Sen sijaan lisääntynyt vuokra-asuntopula on yhä enemmän
»työntänyt» perheitä omistusasuntojen markkinoille.
Toimivien vuokramarkkinoiden puute pahentaa asuntomarkkinoiden muutenkin vaikeaa stabilisaatio-ongelmaa. Vuokramarkkinoi den ohennuttua ja jäykistyttyä ainoastaan omistusasuntopuoli on voinut reagoida asuntopalvelusten kysynnän muutoksiin. Tämä on ollut
omiaan lisäämään asuntojen hintojen ja tuotannon vaihteluja.
Säännöstel ypolitiikan tuloksena synnytetty
vuokra-asuntopula pakottaa valitsemaan omistusasumisen, vaikka vuokra-asuntovaihtoehto
sopisi paremmin kotitalouden tarpeisiin joko
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pysyvänä vaihtoehtona tai tilapäisesti. Vuokra-asunto olisi järkevä vaihtoehto nuorelle kotitaloudelle nykyistä pidemmäksi aikaa ennen
omistusasunnon hankintaa tai esimerkiksi eläkeiässä lasten jo lähdettyä maailmalle. Etukäteissäästäminen ja sopivan omistusasunnon
hankkimisen ajoittaminen kotitalouden rahoitustilanteen kannalta suotuisimpaan ajankohtaan elinkaarella edellyttää mahdollisuutta asua
vuokralla. Sekä asumistason parantamiseksi
että suhdannevaihtelujen haitallisten vaihtelujen seuraamusten vaimentamiseksi tarvitaan
riittävä vuokra-asuntokanta.
Alueellisesti ja kaupunkirakenteellisesti
tasapainoista asumista
Tulevan kehityksen pitäisi perustua järkevään
valtakunnalliseen aluekehitykseen. Tästä näkökulmasta pitäisi välttää toimenpiteitä, jotka
synnyttävät vääristäviä kannustemekanismeja
alueellista liikkuvuutta ajatellen. Erityisesti
kasvukeskusten kohdalla tulisi välttää sekä olemassa oleville että muuttoaikeissa oleville yrityksille ja kotitalouksillekin suuntautuvia yleisiä subventioita tai tukia. Pikemminkin ne pitäisi nykyistä paremmin saada kustannusvastuuseen myös omien toimintojensa yhteiskunnallisten kustannusten syntymisestä sekä maksamaan saamistaan palveluista. Varsinaista tietoista aluepoliittista tukea tulee antaa erikseen,
piilottamatta sitä esim. maanvuokrasubventioihin.
Myös tarkoituksenmukaista kaupunkialueiden sisäistä maankäyttöä tulisi edistää. Kaupunkien rakentumisen tulee edetä merkittäviä
rakentamattomia välialueita jättämättä silloin
kun nämä alueet tulevat joka tapauksessa rakentamisen piiriin.
Asunto- ja kiinteistömarkkinoiden toimivuutta ajatellen tulee välttää toimenpiteitä, jotka aiheuttavat ns. lukkiutumisilmiöitä ja estävät toimivien markkinoiden ehtona olevaa liikkuvuutta.
Stabiilimpaa kehitystä asuntojen hinnoissa ja
tuotannossa
Asumistasoon ja muihin rakennetekijöihin liit-

tyvien seikkojen ohella on tavoiteltava asuntosektorin aiempaa stabiilimpaa kehitystä lyhyellä tähtäimellä. Voimavarojen tehokas käyttö
edellyttää jonkinasteista tasaisuutta asuntotuotannossa. Asuntopolitiikan onnistuneisuutta
mitataan osaltaan mm. asuntojen hinta- ja
vuokrakehityksen kautta.

3. Mitä tulisi tehdä?
3.1. Tarvitaan toimenpiteitä kapitalisoitumisvaikutusten vähentämiseksi
Asuntojen hintojen ja omistusasumisen käyttökustannuksen kalleus Suomessa tuntuu paradoksaaliselta erityisesti siksi, että moneen muuhun maahan nähden omistusasumisen verokohtelu on Suomessa kansainvälisesti lievää. Meillä ei ole kiinteistöveroa, asuntotulon verotus on
erittäin lievää, pääomavoittoja ei veroteta normaalitapauksissa lainkaan ja lisäksi asuntolainojen korot ovat laajasti vähennyskelpoisia viimeaikaisista ylärajoista ja omavastuuosuuksien nostoista huolimatta. Laaja epäsuora verotuki ei siis näytä saavan reaalista vastinetta asumistasossa, vaan tuloksena on korkea hintataso. Tämä ilmiö selittyy ainakin osittain ns. kapitalisoitumisilmiöllä, joka liittyy myös asuntomarkkinoiden ja erityisesti maamarkkinoiden
toimintaan.
Poliitikot ja kansanihmisetkin ajattelevat
tyypillisesti, että tuet koituvat niiden osapuolten eduksi, joille ne myönnetään. Tämän ns.
kärpäspaperiteorian mukaan esimerkiksi omistusasumisen verotukien pitäisi koitua kokonaan
omistusasujien hyväksi. Tosiasiallinen tukien
kohtaanto'(kuka hyötyy) riippuu kuitenkin tuettavan hyödykkeen kysynnän ja tarjonnan
joustavuudesta sen hinnan suhteen. Perussääntö
on se, että tuki koituu (eli kapitalisoituu) säännöstelemättömissä oloissa pääosin joustamattomamman tekijän hyväksi ja sitä enemmän
mitä joustamattomampi se on hinnan suhteen.
Jos maa- ja rakennusmarkkinat ovat joustamattornia, tuilla on taipumus kapitalisoitua tarjontapuolen (maanomistajien, rakentajien ja vanhojen kiinteistöjen omistajien) eduksi.
19
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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 Länsi -Euroopan hintoihin nähden kallista. Maan
kokonaistarjonta on kiinteä eikä hinta vaikuta
siihen, joten sen tarjonta on täysin joustamatonta. Asuntokäyttöön tarvittavan kaupunkimaan on pystyttävä kilpailemaan hinnalla vaihtoehtoisesta maa- ja metsätalouskäytöstä viimeksimainittujen määritellessä tavallaan pohjatason asuintonttimaalle. Tämän lisäksi rakennuskelpoisuus edellyttää kaavoittamista ja ratkaisevaksi kysymykseksi nousee kaavoitetun
maan tarjonnan joustavuus.

Maatalouden tukipolitiikka liittyy myös
asuntopolitiikkaan
Metsätalouden pitkällä aikavälillä suotuisa kysyntäkehitys ja erityisesti maatalouden mittava tukeminen Suomessa ovat lisänneet näiden
elinkeinojen kannattavuutta ja maksuhalukkuutta maasta. Ainakin maatalouden tuki on
kapitalisoitunut merkittävässä määrin maatalousmaan hintaan. Samalla tuontisuoja on mahdollistanut elintarvikkeiden korkean hintatason
ylläpitämisen. Maatalouden tuki on siten osaltaan nostanut sitä lähtöhintatasoa, jonka asumiseen tarkoitetun maan hinnan tulee ylittää.
Maatalouden tukipolitiikkaa uudelleenarvi oitaessa huomio tulee kiinnittää myös sen
maanhintavaikutuksiin aiempaa laajemmin. Tulevaisuudessa mm. integraatiokehitys, erityisesti mahdollinen EY-ratkaisu sekä GATT:in pyrkimykset maailmankaupan esteiden madaltamiseksi, tulevat pienentämään olennaisesti aiemman muotoista maataloustuotannon tukea. Tällä tulee olemaan maan hintatasoa laskeva vaikutus myös kaikkia vaihtoehtoisia maan käyttötarkoituksia ajatellen.
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Myös asumisen tuet voivat kapitalisoitua
Myös asumisen omat tuet ovat ilmeisesti kapitalisoituneet nekin asuntojen hintaan, koska
rakennusmarkkinoilta tuleva tarjonta on jäykkää. Edellä on korostettu asuntomarkkinoiden
tarjontapuolen hidasta reagointia kysynnän
muutoksiin, ja sen tuloksena voimakkaita hintareaktioita. Jos rakennusmaan tarjonta - raakamaan saanti ja kaavoitusprosessi - on pitkälläkin aikavälillä pullonkaulana tai hidastaa
tarjonnan sopeutumista urbaanien alueiden kasvuun, asumisen tuilla on taipumus kapitalisoitua asuntojen hintaan. Tällöin tuki ei koidukaan
asunnon ostajan vaan maan omistajan hyödyksi. Kärpäspaperiteoria ei pidä paikkaansa.

Maankäytön rakenne ja asumisen hintataso
Asuntojen hintataso riippuu myös kaupunkialueiden maankäytön rakenteesta. Mitä tehottomampaa on maankäyttö ja mitä enemmän se sisältää tyhjiä välialueita, sitä korkeampi on
maan keskimääräinen hintataso kaikilla etäisyyksillä keskustasta. Suomessa kuntien kaavamonopolin pitäisi periaatteessa ohjata rakentamisen edistymistä. Monilla paikoin maanomistusolot ovat kuitenkin ratkaisevia ja tuloksena on sirpaleinen yhdyskuntarakenne ja korkea hintataso. Tätä kehitystä on edesauttanut
se, että spekulatiivista maanomistusta on suosittu. Meillä taajamien rakentamisessa yleinen
menettely on ollut perustajaurakointi (ns. gryndaus), jossa rakennusliike huolehtii tonttimaan
hankinnasta, rakennuttamisesta ja rakentamisesta. Menettely on edistänyt myös spekulatiivista rakennusmaan hankintaa, sillä maan panttaajille ei ole aiheutunut juoksevia kustannuksia. Tällöin rakennuskelpoisen maan tarjonta
on entisestään jäykistynyt.
Rakennusliikkeiden laajamittainen maanomistus on myös estänyt rakennussektorin kilpailua. Kun suuri osa taajamien tonttivarannosta on harvalukuisten rakennusliikkeiden hallussa uusien yrittäjien alalle pääsy vaikeutuu ja
asuntojen tuotannon hintajoustavuus jäykistyy.
Asuntotuotanto toteutuu korkeammalla hintatasolla kuin tilanteessa, jossa rakennuskelpoista
tonttimaata on riittävästi ja joustavasti tarjolla
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ja uusien yritysten markkinoille tulolle ei ole
esteitä. Maanomistusolojen tuloksena syntyvä
rakennusmaan tarjonnan joustamattomuus kärjistää lisäksi rakennusalan suhdannevaihteluita.
Maamarkkinoiden toiminnan edistäminen
edellyttää siis rakennusmaan tarjonnan lisäämistä ja saamista joustavammaksi sekä olemassa olevien tonttien tehokkaampaa käyttöä. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka koskevat sekä kaavoitusmenettelyjä että vero- ym. kannustimia,
jotka ohjausvaikutuksellaan edistävät haluttuja päämääriä.

Kaavoitusprosessien tehostaminen
Kaavoitusmonopolin omaavien kuntien on niillä jo olevien varsin tehokkaiden keinojen avulla huolehdittava kaavoitetun maan varannosta
useamman vuoden rakentamistarvetta silmälläpitäen. Lunastusoikeutta olisi käytettävä nykyistä herkemmin. Kaavoitusmenettelyjä on
ylipäänsä nopeutettava ja valitusaikoja lyhennettävä. Kaavoituksella ja muilla toimenpiteillä
tulee edistää rakentamisen edistymistä kaupunkimaisilla alueilla siten, että ei synnytetä mittavia välialueita, jotka kuitenkin on myöhemmin tarkoitus saada asuntokäyttöön.

Valtion ja kuntien omien maiden hallintapolitiikka
Kuntien samoin kuin osin valtionkin maapolitiikkaa ja omien maiden hallintapolitiikkaa tulee terävöittää. Urbaanien alueiden kasvua ei
saa vinouttaa väärillä hintasignaaleilla tai toimenpiteillä, jotka vääristävät maamarkkinoiden
toimintaa. Jääviyssäännöt on saatettava kunniaan myös kaupunkisuunnittelussa. Kilpailun
edistäminen ja parhaiden projektien esille saaminen edellyttävät kaikkien vaihtoehtojen asettamista samalle lähtöviivalle ja niiden käsittelemistä yhtäläisin valintakriteerein ilman kytkykauppoja. Kaupunkien ja kuntien omaa
maankäyttöä ja maanhankintaa tulee tehostaa
ja erityisesti edistää nykyistä paremmin kaupunkimaisten alueiden kehitystä.
Kunnat luopukoon myös subventoitujen
tonttien antamisesta yrityksille. Ne vääristävät

hintasuhteita ja kaupunkirakennetta. Mahdollista elinkeinotukea tukee antaa yrityistoiminnalle muussa muodossa.
Kunnat eivät saa rajoittaa ja monopolisoida
rakentamista vain omille mailleen. On kaavoitettava myös yksityisessä omistuksessa olevia
maita kaupunkirakenteellisin perustein. Kaupunkikeskustojen ulkopuolella perusvaihtoehtona on pidettävä nykyistä enemmän pientalorakentamista kerrostalolähiöiden sijasta.
Näillä toimilla pyritään saamaan asuntorakentamiseen tarkoitettu maa käyttöön liikenneolot ja muu infrastruktuuri huomioon ottaen
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa maanomistajasta riippumatta.

Maapolitiikka ja varallisuuden uudelleenjako
Maankäyttöratkaisut ja erityisesti kaavoitus eivät saa olla mielivaltaisten taloudellisten arvojen siirtomekanismi. Mielivaltaisten kaavoitusmaamaksujen tai maksuttomuuden sijaan kaavoittamisen tuloksena syntyvän arvonnousun
verotus on ratkaistava koko maassa yhtenäisellä tavalla pääomavoittoverotuksen osana. Kaavoituksen tuloksena »menetettyjen» rakennusoikeuksien tai pääoma-arvojen korvaamisesta
on luovuttava. Lisäksi pyritään siihen, etteivät
kunnat lunastustoimien sijasta (ja lunastusmenettelyä välttääkseen) maksa raakamaasta ylihintaa, johon on kapitalisoitunut tulevan maankäytön vaikutukset.
Varallisuudenjakoon sekä toimenpiteisiin
maamarkkinoiden toiminnan edistämiseksi liittyy myös verotuksen puolella tarpeellisia uudistuksia. Yritysverotuksessa mahdollisuus
tonttien aliarvostukseen on poistettava.

Kunnallisverotuksessa osin kiinteistöverotukseen
Sekä maamarkkinoiden tehostamiseksi että julkisten palvelusten ja ympäristövaikutusten epäsuoran hinnoittelun näkökulmasta on tarpeen
korvata kunnallisverotusta osin kiinteistöverotuksella. Suomi alkaa olla ainoita Länsi -Euroopan maita, joissa kiinteistöverotuksella ei ole
merkittävää asemaa paikallishallinnon rahoitus21
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keinona ja voimavarojen kohdentamismekanismina.
Kiinteistöverotus edistää sekä maan markkinoille tulevaa tarjontaa että olemassa olevan
asunto- ja muun rakennuskannan tehokkaampaa käyttöä. Kiinteistöveroprosentit voidaan
porrastaa kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan ja tällöin esimerkiksi kaavoitettua rakentamatonta maata voidaan verottaa ankarammin
maan panttaamisen estämiseksi. Kiinteistöverotus toteuttaa myös »hyötyjä maksaa» -periaatetta. Siinä esimerkiksi liikenneolojen parannukset, kunnalliset palvelut ym. toimenpiteet
heijastuvat kiinteistöjen arvoon, joka muodostaa tämän veromuodon veropohjan. Kiinteistöverotus voi korvata sekä rakennusmaamaksun
että yritysten harkintaverotuksen. Kiinteistöverotukseen on kaikissa maissa liitetty huojennuksia huonomman maksukyvyn omaaville
väestöryhmille.

3.3. Rakennusmarkkinat
Suomessa rakennusala on pääosin osa suljettua sektoria. Sekä varsinainen rakentaminen
että rakennusmateriaalituotanto ovat verrattain
keskittynyttä ja suojassa ulkomaiselta kilpailulta eri muotoisten kilpailun rajoitusmekanismien
(maakohtaiset normit ja standardit) välityksellä.
Myöskään maan sisäinen kilpailu ei välttämättä
toimi, erityisesti perustajaurakointimenettelyssä, jossa rakentaja määräytyy maaomistussuhteiden eikä urakkakilpailujen välityksellä.
Suomen kilpailulainsäädäntö on monessa
suhteessa lievempi kuin muissa Euroopan
maissa. Osallistuminen Euroopan yhdentymiskehitykseen muodossa tai toisessa tulee edellyttämään jäljellä olevien kilpailurajoitteiden
purkamista. Rakennusaineiden ja materiaalien
tuontisuojasta lisenssioinnin muodossa on äskettäin jo luovuttu.

Kilpailun edistäminen
Kilpailulainsäädäntö on uusittava EY -maiden
käytännän tasolle. Tämä merkitsee sitä, että
määräävään markkina-asemaan pääsy kielle22

tään pääsääntöisesti. Standardeja ja normeja
on yksinkertaistettava ja yhtenäistettävä niin,
etteivät ne voi toiqlia ulkomaankaupan esteinä.
Ulkomaisiin rakennuskohteisiin liitetyt veroetuudet tulisi poistaa. Rakentamista ulkomailla ei tulisi suosia niin, että kotimaassa syntyy pulaa erityisesti ammattitaitoisesta työvoimasta. Menettelyn on kuitenkin vastattava muiden maiden käytäntöä.
Rakennuskohteiden saantimenettelynä on
nykyistä laajemmin sovellettava urakkakilpailuja. Vain näin luodaan mahdollisuudet ulkomaiselle kilpailulle esimerkiksi asuntoalueiden
rakentamisessa. Tässä julkisen sektorin hankkeet ovat avainasemassa. Rakennustoiminnan
kilpailurajoitusten ja markkinoille pääsyn esteiden purkaminen on aloitettava välittömästi,
jotta päästäisiin siihen, että suurten alueiden
rakentamisoikeus määräytyy urakkakilpailujen
kautta maanomistajasta riippumatta. Pientalotuotannon puolella pientalotonttivarantoa synnyttämällä kaavoituksen keinoin saadaan sen lisäksi että kotitalouksien preferenssit tulisivat paremmin huomioon otetuksi - myös
lisättyä asunnontarvitsijoiden omatoimisuutta
rakentamisessa ja näin tehostettua kilpailua rakentamisessa.
Asukkaiden intressien parempi huomioonottaminen edellyttää myös rakennuttamistoimintojen muutoksia. Kilpailupolitiikalla on edistettävä keskenään kilpailevien rakennuttajayhteisöjen syntymistä sekä asukkaiden ehdoilla
toteutuvan rakennuttamisen yleistymistä. Kuluttajaintressin suurempaan huomioon ottamiseen liittyy myös se, että kaavoittajien ja arkkitehtien piirissä yleensäkin on uudelleenarvioitava oman ammattikunnan rooli yhteiskunnassa.

3.4. Asuntorahoituksen kehittäminen
Suomalaista rahoitusjärjestelmää leimasi 1980luvulle asti säännöstely ja hallinnollinen ohjaus. Valtaosa rahoituksenvälityksestä tapahtui
sellaisia kanavia pitkin, joilla hintamekanismi
ei juurikaan toiminut. Infrastruktuuri-investointien -ja teollisuuden investointien ollessa pri-
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orisoituja luotonsäännöstely kohdistui erityisesti kotitalouksien luottoihin.
Luotonsäännöstely heijastui lyhyinä lainaaikoina ja lainansaannille asetettuina moninaisina ehtoina. Keskimääräinen »kovan rahan»
asuntolainan pituus oli vielä 1980-luvun alkuvuosina 7-9 vuotta ja lainaa saadakseen oli
säästettävä etukäteen 20-40 prosenttia asunnon hankinta-arvosta. Myös julkisen asuntorahoituksen eli aravalainojen laina-ajat ovat yksityisen rahoituksen tapaan olleet kansainvälisesti lyhyet.
Lyhyet laina-ajat kasasivat omistusasumisen
rasitusta ensiasunnon hankkijoille muuta kulutusta supistaen. Tämä sekä suoranainen luottomäärien säännöstely pitivät ensiasunnot pieninä ja aikaansaivat yli elinkaaren ulottuvan
muuttokierteen, jossa asuntokokoa kasvatettiin
vaiheittain.
Vuokra-asuntopulan vallitessa tilanteesta
omistusasuntojen markkinoilla tuli kovin herkkä kysynnässä, etenkin asuntorahoitusoloissa
tapahtuville muutoksille. Tämä näkyy erittäin
selvästi viime vuosien ongelmallisessa asuntomarkkinakehityksessä, jolloin rahoitusmarkkinoiden vuosikymmeniä kestänyt säännöstely
purkautui.

Yleisen korkotason aleneminen välttämätöntä
Ulkomaisten pääomaliikkeiden vapauduttua
kotimainen korkotaso on keskeisesti riippuvainen kansainvälisestä korkotasosta sekä Suomen
taloutta ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan
tunnetusta luottamuksesta. Koska asuntorahoituksenkin korkotaso määräytyy markkinoilla,
kohtuullinen korkotaso edellyttää markkinakorkojen kohtuullista tasoa. Markkinakorkoja alhaisempiin asuntolainakorkoihin päästään vain
julkisen subvention turvin. Valtion vast'ikään
perustama asuntorahastokin, joka välittää lainoitusta aravakohteisiin, joutuu maksamaan
varainhankinnastaan markkinahinnan. Sen
myöntämät markkinakorkoja halvemmat lainat
perustuvat siis julkiseen tukeen, joka viime aikoina on ollut varsin mittava. Myös ajoittain
esille noussut varainhankinnan verottomuus
(esimerkiksi verottomien asunto-obligaatioiden

muodossa) ja sitä kautta alhaiset lainakorot perustuvat 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 joukkovelkakirjarahoitteisiksi. Etenkin 1980-luvulla joukkovelkakirjapohjainen asuntorahoitus on lisääntynyt niissäkin maissa, jotka perinteisesti ovat välittäneet
asuntolainoja talletuksista. Suomessa asuntorahoitusta välittävät yleispankit pääasiassa talletuspohjaisesti. On ilmeistä, että myös meillä arvopaperistaminen on tarpeen asuntorahoituksen
kehittämiseksi.
Viime aikoina julkisuudessa on ollut esillä
asuntorahoituksen eriyttäminen omiin laitoksiin, niinkuin on ollut tapana useissa länsimaissa. Eri maiden asuntorahoitusjärjestelmät ovat
historiallisen kehityksen tuloksia. Monissa
maissa erilliset asuntorahoitusinstituutiot perustuvat pitkälti säännöstelyoloihin ja julkiseen
subventioon. Merkille pantavaa on, että rahoitusmarkkinoiden yleismaailmallisen liberalisoitumisen seurauksena esimerkiksi »asuntopankkien» (Englannissa Building Societies, Saksassa Bausparkassen ja Yhdysvalloissa Savings &
Loan Institutions) ominaispiirteet ovat muuttuneet.
Säännöstelyn purkauduttua ei ole mahdollista eikä syytäkään pitää yllä keinotekoisia eroja
eri rahoituslaitosten välillä. Tämä näkyy »asuntopankkien» varainhankinnan monipuolistumisena ja toiminnan laajenemisena myös asuntorahoituksen ulkopuolelle sekä liikepankkien
osallistumisena asuntorahoituksen välitykseen.
Vaihtuvakorkoisuus on lisääntynyt talletuspohjaisessa rahoituksessa. Kiinteäkorkoisia asuntolainoja myönnetään lähes yksinomaan joukkovelkakirjapohjaisesti.
Myös meillä nykyistä rahoitustoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamisessa on Euroopan yhteisöjen direktiivien mukaisesti lähdetty siitä, että keinotekoisia rajoja eri instituuti23
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oiden välillä ei ole syytä säilyttää. Rahoituslaitosten markkinoille tulon ja mahdollisen erikoistumisen 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 tarpeiden yhteensovittamiseksi tarvitaan pitkiä joukkovelkakirjalainoja ja niille toimivia jälkimarkkinoita. Kun korkovaihtelut viime vuosien aikana ovat voimistuneet, kiinteäkorkoisten asuntolainojen välittäminen talletuspohjaisina on
vaikeutunut. Tästä syystä useissa maissa onkin
siirrytty lisääntyvästi »arvopaperistamaan»
asuntolainoja.
Pitkäaikaisten joukkovelkakirjamarkkinoiden aktivoituminen olisi siis tarpeen myös pitkäaikaisen asuntorahoituksen kehittämiseksi
sen ohella, että toimivia joukkovelkakirjamarkkinoita tarvitaan yleisesti rahoituksenvälityksen tehokkuuden lisäämiseksi ja kilpailun edistämiseksi.
On ilmeistä, että joukkovelkakirjamarkkinat
ovat lähivuosina kehittymässä ilman erityisiä
toimenpiteitäkin mm. valtion lainanoton kasvaessa. Toisaalta markkinoiden kehittymistä
hidastavat eräät rakenteelliset tekijät sekä verotusta ja kaupankäyntiä koskevat säädökset,
joita tulisi muuttaa.
Pitkien joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittymisen kannalta varsin keskeinen ongelma
meillä on institutionaalisten sijoittajien poissaolo näiltä markkinoilta. Mm. eläkevakuutuslaitokset eivät ole meillä toisin kuin useissa muissa maissa juurikaan sijoittaneet joukkovelkakirjoihin, vaan meillä työeläkelaitosten varoista
yhä edelleen suuri osa palautuu yrityksille ns.
takaisinlainauksena hallinnolliseen hintaan.
Meillä siis varsin suuri osa pitkäaikaisista potentiaalisista sijoituksista on edelleen säännöstelty, mikä vaikeuttaa rahoitusmarkkinoiden
tehokasta toimintaa. Eläkelaitosten sijoituspolitiikka tulisikin uudistaa asteittain markkina24

ehtoiselle pohjalle.
Vakuutus sektorin sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin ovat kaikkiaankin varsin vähäisiä.
Välitöntä sijoituspotentiaalia markkinaehtoisiin
asunto-obligaatioihin ja muihin joukkovelkakirjoihin on myös muissa kuin työeläkerahastoissa.
Lähdeveron tulevaisuutta koskeva epävarmuus on osaltaan vähentänyt yksityishenkilöiden halukkuutta pitkäaikaisempiin sijoituksiin,
sekä piternpiin talletuksiin että erityisesti pitkiin joukkovelkakirjalainoihin. Lähdeveron ja koko pääomatulojen verotuksen - osalta
tulisikin pyrkiä pitempiaikaisiin ratkaisuihin.
Esimerkiksi puhtaiden korkorahastojen distribuutioita verotetaan tuloveron yhteydessä kun
taas suorien joukkovelkasijoitusten tuotot ovat
lähdeveron alaisia. Tätä ei voida mitenkään
perustella. Joukkovelkakirjasijoittamista lisäävien korkorahastojen käyntiinlähtöä tulisikin
edistää yhtenäisillä veroratkaisuilla ja poistamalla niiden toimintaa rajoittavat siirtoleimaverot.
Joukkovelkakirjamarkkinoiden syventämiseksi ja vaihdon lisäämiseksi markkamääräiset
joukkovelkakirjamarkkinat tulisi laajentaa
myös ulkomaisille sijoittajille. Markan taannoisen devalvaation vuoksi tarvitaan erityisiä ponnisteluja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen
uudelleen herättämiseksi. Mm. norjalaiset ja
ruotsalaiset joukkovelkakirjaemissiot ovat nykyisin tavallisia Kööpenhaminan pörssissä, jossa lainat myös noteerataan. Kansainvälistä houkuttavuutta saattaisi myös edistää se, että valtio laskisi säännöllisin välein liikkeeseen obligaatiolainoja Kööpenhaminan pörssissä.
Riskittömien papereiden tarve joukkovelkakirjamarkkinoiden toiminnan vauhdittamiseksi saattaa ainakin alkuvaiheessa olla normaalia suurempi. Erityisesti rahoituslaitosten asunto-obligaatioiden myyntiä saattaisi edistää valtion takuu. Vaikka tästä aiheutuvan kustannusedun kanavoitumista nimenomaan asuntolainakorkoihin ei voitaisikaan kontrolloida, voitaisiin joukkovelkakirjamarkkinoiden toimintaa
siirtymävaiheessa vauhdittaa antamalla valtiontakaus myös rahoituslaitosten liikkeeseen laskemille obligaatioille, jotka on tarkoitettu asuntolainoitukseen.
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Kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla indeksiehdon laajamittainen käyttö ei ole välttämätöntä eikä kovin tavallista. Yleensä sen käyttö on
kuitenkin sallittua ja se saattaa joissain tilanteissa poistaa pitkäaikaisiin sijoituksiin liittyvää epävarmuutta ja siten osaltaan alentaa reaalikorkotasoa. Vaikka indeksiehdon käyttöön
on syytä suhtautua suurella varovaisuudella,
eikä sen merkitys joukkovelkakirjamarkkinoiden 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 asuntorahoituksen varainhankinnasta on talletuspohjaista ja
vaihtuvakorkoista. Vaihtuvakorkoisessakin järjestelmässä tulisi jo lähiaikoina pyrkiä pidentämään varainhankinnan maturiteettia. Realistisena tavoitteena tulisi olla ainakin kolmen
vuoden talletuksiin pohjautuvat prime-korot.
Tämä edellyttää lähdeveron säätämistä pysyväksi. Uudella pohjalla vakiintuneissa rahoitusmarkkinaoloissa kilpailu on omiaan synnyttämään innovaatioita, joiden avulla asunnontarvitsijat voivat nykyistä paremmin sovittaa yhteen tulo-, kulutus- ja säästämisprofiilejaan ja
suojautua yllättäviltä korkojen muutoksilta.

3.5. Vuokramarkkinoiden elvyttäminen
Vuokramarkkinoiden elvyttäminen on asumisolosuhteiden parantamista ajatellen kynnyskysymys. Historia osoittaa, että Suomessa julkinen sektori ei ole pystynyt eikä vakavissaan
aikonutkaan hoitaa omalla tarjonnallaan vuokramarkkinoita tasapainoon. On illusorista kuvitella sen hoitavan vuokra-asuntokysymystä
yksin jatkossakaan etenkin kun julkisia menoja ollaan muutenkin karsimassa lähivuosina.
Lisäksi monet sosiaaliseen leimaantumiseen
liittyvät syyt ovat vankkoja perusteita sille, että
vuokra-asuminen ei saa olla vain asumista

»aravavuokrataloissa». Julkisen vuokra-asuntokannan ja -tuotannon rinnalle tarvitaan yksityistä vuokra-asuntotarjontaa.

Vuokrasäännöstely on purettava kokonaisuudessaan
Yksityisten vuokrasijoitusten elvyttäminen
edellyttää sitä, että niille saadaan kohtuullinen
vaihtoehtoisten sijoitusten tuottoja vastaava
tuotto. Nykyiseen investointien suuntautumiseen voidaan siis vaikuttaa sekä vaikuttamalla
asuntosijoituksien että niiden vaihtoehtojen
tuottoihin.
Institutionaalisten sijoittajien panos vuokramarkkinoilla ja pitkäaikaisten (elinikäistenkin)
vuokra-asuntojen tarjoajina on keskeinen. Nykyisen vero lainsäädännön vallitessa niiden
vuokrasijoitusten tuottoihin ei voida vaikuttaa
olennaisesti verohelpotuksilla. Keskeiseksi keinoksi jää siten juoksevan vuokratulon kasvattaminen ja sen takaaminen, ettei 1960-luvun
lopulta asti harjoitetun kaltaiseen politiikkaan
reaalisesti laskevine vuokratasoineen palata jatkossakaan.
Kuluvan vuoden alusta vuokrasääntely on
purettu uusien solmittavien vuokrasopimusten
osalta koko maassa. Määräaikaiset sopimukset
sallitaan, samoin kuin vuokran sitominen johonkin indeksiin. Indeksointimahdollisuus on
tervetullut, sillä vuokran sitominen esimerkiksi
kuluttajahintaindeksiin vähentää mielivaltaisiksi koettujen saman vuokra suhteen keston aikaisten korotusten riskiä.
Vuokrasääntelyn purkamisen rajoittaminen
uusiin sopimuksiin on kuitenkin riittämätön
toimenpide. Vanhojen vuokrasopimusten jättämisellä edelleen säädellyiksi on haitallisia vaikutuksia. Jos vuokrien korotuspaine kohdistuu
vain uusiin vuokrasopimuksiin, niiden vuokrat
nousevat liikaa ja vuokrarakenne vääristyy.
Vanhoista vuokrasijoituksista pyritään tällöinkin eroon myymällä niitä omistusasunnoiksi tai
sitten yritetään saada keinotekoisesti vanha
vuokrasopimus päättymään uuden vapaan sopimuksen solmimiseksi.
Erityisesti institutionaalisten SIjOIttajien
vuokra-asuntokannan kasvattaminen edellyttää
vuokrasääntelyn päättymistä myös vanhojen
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sopimusten tapauksessa. Vuokrasääntelyn purkamista ajatellen sekä koko kansantalouden
että rakennusalan nykytilanne on erittäin otollinen. Meneillään olevassa lamatilanteessa sekä
asuntojen hintataso että korot ovat lasku suunnassa, mikä tekee otolliseksi sääntelyn purkamisen kokonaan.

Määräaikaisen lievennetyn vuokratulon
verotuksen kautta kohti neutraalia verotusta
Myös yksityishenkilöiden lyhyempiaikaisetkin
sijoitukset vuokra-asuntoihin ovat tärkeitä etenkin tarjonnan nopeaksi lisäämiseksi siirtymävaiheessa. Vuokrasääntelyn purkamisella edistetään institutionaalisten sijoittajien ohella yksityishenkilöiden kiinnostusta vuokra-asuntosijoituksiin. Jälkimmäisten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa myös verotuksen keinoin. Keinojen ei kuitenkaan tulisi edistää velkaantumista, joten vuokra-asunto sijoituksiin otettujen lainojen verovähennyskelpoisuudesta tulisi asteittain päästä eroon. Tavoite on sama kuin kotitalouksien omaan käyttöön tulevien asuntojen
lainakorkovähennysten ja muiden korkovähennysten kohdalla. Sen sijaan tulisi kiinnittää
huomiota vuokra-asunto sijoitusten ja niille
vaihtoehtoisten sijoitusten tuottojen verotuksen
neutraalisuuteen. On huomattava, että esimerkiksi lähdeveroratkaisu vaikuttaa vuokra-asuntosijoitusten haluttavuuteen vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Tässä suhteessa talletusten lähdeveroratkaisu ja koko pääomatuloverotus ovat
asuntopolitiikkaa!
Aiemman yksityistä vuokratarjontaa supistavan epäneutraalin sääntelypolitiikan kompensoimiseksi tarvitaan määräaikaisesti vastakkaista epäneutraalia politiikkaa. Siirtymävaiheessa vuokratulojen verotus voisi olla vuokrasijoituksia 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 joukkovelkakirjasijoituksiin verrattuna.
Näillä toimenpiteillä pyritään paitsi elvyttämäään yksityistä tarjontaa, myös osaltaan es-
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tämään vuokratason liian nopea kohoaminen
sääntelyn purkamisen tuloksena. Niiden rinnalla tarvitaan sekä siirtymävaiheessa että pysyvästi asumistuen painopisteen muuttamista
sekä sen tason ja kattavuuden olennaista lisäystä, mihin palataan tuonnempana.
Vuokratason mittavan kohoamisen pelon aiheellisuus riippuu ratkaisevasti siitä, missä tilanteessa toimenpide toteutetaan ja mitä muuta tehdään samassa yhteydessä. Palautettakoon
tässä mieleen täysin huomiotta jäänyt tosiasia,
että 1960-luvun alkupuolen vuokrasäännöstelyn purku ei johtanut vuokratason nousemiseen
pilviin. Esimerkiksi kaksioiden reaaliset vuokrat nousivat koko maassa keskimäärin vain
kaksi prosenttia vuodessa 1960-luvulla. Tällöin
vuokrasäännöstelyn purkaminen ja verohuojennuslakien päättymisen ajoittuminen synnyttivät
tarjonnan kasvun, joka esti vuokratasoa nousemasta.
Huolimatta julkisen sektorin rahoitusongelmista, sääntelyn purkamisen vuokratasovaikutusten lieventäminen edellyttää myös julkisen
vuokra-asuntotarjonnan merkittävää panosta.
Julkista vuokra-asuntotarjontaa tulisi kasvattaa
olennaisesti enemmän kuin nykyiset suunnitelmat edellyttävät. Tämä voi tapahtua osin omistusaravatuotannosta tinkien.
Tämä toimenpide sekä yksityiseen vuokraasuntotarjontaan vaikuttava määräaikainen
vuoratulojen verottomuus takaavat ettei vuokratason noususta voi tulla suurta ongelmaa.
Mikäli kuitenkin myöhemmin syntyy poikkeustilanteita, joissa reaalivuokrataso nousee kohtuuttoman korkeaksi, tilanteeseen ei tule puuttua vuokrasääntelyn keinoin. Sen sijaan voidaan poikkeusoloissa erikseen määritellä reaalivuokrien korkein sallittu vuositason nousu.
Menettely rajoittaisi vuokrien korotusmahdollisuuksia 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 elvyttämistä ajatellen on lopuksi syytä korostaa, että nykyinen pyrkimys taata neljän prosentin tuotto
institutionaalisille sijoittajille ei ole onnistunut.
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Ensinnäkään kukaan ei voi taata varallisuusesineen tuottoa määrätyksi prosentiksi. Toiseksi,
tuoton vuosittaiseen määrittelyyn eri-ikäisissä
kohteissa ja inflaation vaihdellessa liittyy niin
monia ongelmia, että tulokseksi tulee vain loputon 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 asuntopulan vuoksi pysty muuttamaan sopivampaan
asuntoon. Toisilla ei puolestaan ole kannustinta
muuttaa pienempään, vaikka tilantarve olisi
supistunut. Näiden lukkiutumisilmiöiden ohella
arava- ja Hitas-asuntokannassa syntyy hinnoittelu- ja asunnonjakomenettelyistä johtuvia mielivaltaisia tulonjakovaikutuksia.
Aravavuokra-asuntojen keskeinen ongelma
liittyy niiden vuokrien määräytymiseen. Kutakin aravavuokrakiinteistöyhtiötä hallitaan voittoa tavoittelemattoman yhteisön periaatteella.
Vuokrat kattavat ylläpito- ja muut juoksevat
kustannukset, erilaisten lainojen lyhennykset
niiden takaisinmaksuaikataulujen mukaisesti
sekä omistajan omalle pääomalle lasketun kahdeksan prosentin tuoton.
Olennaista vuokranmääritelyssä on kiinteistöyhtiökohtaisuus sen sijaan, että se perustuisi esim. paikkakunnan koko aravakannan keskimääräiseen tilanteeseen. Kun lainojen lyhennykset ja korot perustuvat historiallisiin rakennuskustannuksiin, niin inflaatio-oloissa seuraa
vuokrien hajontaa (käyttöarvosta riipumatonta vaihtelua) kiinteistön iän mukaan. Uusimpien arava-asuntojen vuokrat ovat usein paljon
korkeampia suhteessa vanhempiin araviin kuin
ikätekijän käyttöarvovaikutuksen (kuluminen,
vanheneminen jne.) perusteella olisi kohtuullista. Vuokrien rakenne vääristyy myös alueellisesti. Kun uusia aravia rakennetaan enimmäkseen kaupunkien laidoille, reuna-alueilla vuokrat ovat korkeita ja vanhemmassa asuntokan-

nassa lähempänä keskustaa halvemmat. Vuokrien määräytymisongelmat kärjistyvät entisestään, kun valtion lainat tulevat 1990-luvulta
alkaen maksetuiksi ja edellä kuvattu vuokrien
määräytymistapa johtaisi entistä alempiin omakustannusvuokriin vanhoissa taloissa. Vuokrien
hajontaa seuraa myös nyt käyttöön otetusta valtion yhtenäislainaj ärj es telmästä.

Aravavuokra-asuntokannan hallintapolitiikka
Nyt kärjistyvistä, mutta jo pitkään ennakoitavissa olleista ongelmista eroon pääsemiseksi
aravakiinteistöyhtiöt on fuusioitava kuntakohtaisesti ja vuokrat saatettava lähemmäksi pitkän aikavälin markkinavuokria. Asumisen tuki
olisi pyrittävä antamaan lisääntyvästi kotitalouskohtaisena asumistukena (ks. asumistukea
käsittelevä kohta) säännellyn vuokranmuodostuksen sijasta. Siirtymävaiheessa vanhojen
vuokralaisten vuokranmuutoksia tulee kompensoida määräaikaisesti erityisasumistuilla.

Asuntovalinnat ja vuokralaisdemokratia
Nykyisistä kansainvälisestikin poikkeuksellisista asumistasorajoituksista arava-asumisessa
on luovuttava eli asukkaat eivätkä viranomaiset valitsevat asuntokoon tälläkin lohkolla.
Aravavuokra-asunnoissa asuvien ja niihin pyrkivien kotitalouksien valintaperusteiden tulosidonnaisuuksia lievennetään. Vuokralaisdemokratiaa kehitetään mm. siten, että asukkaat
päättävät vuokrataloyhtiönsä hoitovastikkeesta.

Julkisen vallan kontrolloiman asumisen
suuntaaminen
Aravatuotantoon on liittynyt tonttihintakatto,
joka on osaltaan hajauttanut aluerakennetta
pakottamalla aravatuotannon kaupunkialueiden
reunoille. Tällaisesta tonttihintakatosta tulisi
luopua. Toisaalta eriytyneiden aravavuokrataloalueiden syntyminen lisää sosiaalisia ongelmia. Kuntien tulee ostaa nykyistä enemmän
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asuntoja sekä vanhasta kannasta että vapaarahoitteisesta uustuotannosta edistäen samalla
suurostajana kilpailua. Julkisen vallan asuntotuotannon painopiste siirretään nykyistä enemmän vuokra- ja osin asumisoikeusasuntojen
suuntaan ja luovutaan asteittain laajamittaisesta
aravaomistusasuntotuotannosta. Omistusasuntotuotannon edellytyksiä edistetään ensisijaisesti maapolitiikalla ja uudelleen suunnattavalla, myös omistusasujia koskevalla uudistetulla asumistukijärjetelmällä.

Eroon HITAS-järjestelmästä
Kuntien subventoiduilla vuokratonteilla sijaitsevat asunnot ovat 1970-luvulta lähtien olleet
Helsingissä ns. Hitas-järjestelmän piirissä. Siinä asuntojen jälleenmyyntihinnat on indeksoitu
historiallisiin rakennuskustannuksiin. Tästä on
aiheutunut useita ongelmia. Hitas-omistusasuntokannan sisäinen hintarakenne on vääristynyt
mielivaltaiseksi ja ongelma pahenee pidemmällä aikavälillä. Eri ikäisten, eri paikoissa sijaitsevien ja eri laatuisten asuntojen hintasuhteet
eivät vastaa niiden käyttöarvosuhteita. Toisaalta hintasuhteet muuhun asuntokantaan vaihtelevat sekä kohteista toiseen että ajankohdasta
toiseen. Tästä seuraa mielivaltaisia varallisuuden uudelleenjakautumista ja lukkiutumisilmiöitä, jotka rajoittaessaan muuttamista aiheuttavat mittavia hyvinvointitappioita. Myös asuntojen jakomenettelyn logiikka on kyseenalainen. Miksi ensimmäiset asukkaat saadaan valita rahoitus- ym. laitoksissa niiden omien kriteerien mukaan, mutta seuraavissa vaiheissa on
jo yritetty soveltaa useita vaihtoehtoja omintakeisesta myynnistä kunnalliseen pakkomyyntiin asti »asuntolottoineen». Järjestelmän keskeisiä piirteitä on muutettu niin monta kertaa,
että jo se osoittaa järjestelmän alusta pitäen
heikosti harkituksi. Ongelmistaan huolimatta
Hitas-Iaki on säädetty kuntien käyttöönotettavaksi koko maassa.
Asuntomarkkinoiden toimivuus ja tuen järkevä kohdentuminen edellyttävät, että asumisen tukea ei sidota kiinteistöjen, vaan kotitalouksien ominaisuuksiin. Näin ollen Hitas-järjestelmästä tulee pyrkiä eroon.
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Käyttämätön kunnan ja valtion maa ei ole
ilmaista
Lähtökohtana tulee olla se, että vastedes kunnat joko myyvät tai vuokraavat pitkäaikaisin
indeksoiduin sopimuksin omistamaansa maata markkinaehtoisesti asunnontarvitsijoille (tai
yrityksille) sitä panttaamatta. Käyttöön ottamaton kunnan tai valtion maa ei ole »ilmaista»,
vaan sen aiheuttamaksi julkiseksi menoksi on
kirjattava vaihtoehtoisen sijoituksen tuotto.
Nykyisestä Hitas-järjestelmästä on luovuttava. Tontit joko myydään asukkaille tai otetaan
käyttöön siirtomaksujärjestelmä, jossa jälleenmyyntiin liittyy alkuperäisen vuokrasubvention
määrään pohjautuva maksu kunnalle jälleenmyyntihinnan määräytyessä vapaasti markkinoilla. Kiinteistöön sidotut tuet korvataan asumistuella. Toisaalta reaalisia pääomavoittoja on
verotettava ja vastaavasti pääomatappiot olisivat vähennyskelpoisia verotuksessa.

3.7. Asumisen tukeminen
Asumista - erityisesti asuntojen kysyntää tuetaan Suomessa monin tavoin, suorat ja epäsuorat tuet mukaan lukien yhteensä noin 17
miljardilla markalla vuodessa vuonna 1989.
Lähtökohdaksi on siten otettu useiden länsimaiden tapaan periaate, että asumiseen sinänsä liittyy tärkeitä ulkoisvaikutuksia ja pyrkimyksiä
asumistasoerojen tasaamiseen. Näitä ei voida
saavuttaa pelkällä tulonjakopolitiikalla. Toisaalta hyödykesidonnaisen tuen oikeudenmukaiseen jakamiseen ja kohdentamiseen liittyy
monia sekä käytännön kustannuksia että periaatteellisia ongelmia, joita ei sisälly suoriin tulonsiirtoihin.
Asumisen tukimuotoja ovat suorat asumistuet, korkotuet sekä verotukselliset keinot. Verotukien - etu asuntolainojen korkovähennyksistä, asuntotulon verovapaus ja asunnon
myyntivoiton verovapaus - osuus on noin 75
prosenttia. Lisäksi asuntotukea on myös vuokrasäännöstelystä vuokralla asuville koituva
vuokratason alennus markkinatasoon verrattuna. Valtaosa tuesta on liitetty omistusasuntoon.
Tuen todellinen kohtaanto riippuu kuitenkin
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oleellisesti asuntomarkkinoiden toimivuudesta,
erityisesti tarjonnan joustavuudesta.
Koska asuntojen tarjonta mm. tonttien saatavuuteen ja muihin tuotannon laajentamiseen
liittyvistä pullonkauloista johtuen on varsin
joustamatonta, esimerkiksi korkojen verovähennysedun kotitaloudelle tuoma etu kapitalisoituu 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 asuntomarkkinoiden toimintaa edistäviin toimenpiteisiin.
Lähtökohtana asumisen tuen uudelleenjärjestämisessä ovat seuraavat periaatteet. Ensinnäkin köyhyyden ja sosiaaliturvan ongelmaa tulee hoitaa riittävän toimeentuloturvan ja muiden tulonsiirtojen eikä asumistuen välityksellä. Asumista tulee kuitenkin tukea kohdennetusti asumis tason kohottamiseksi. Tuet eivät
saa ainakaan nykyisessä määrin kapitalisoitua
asuntojen hintoihin ja on siirryttävä piilotetuista välillisistä tuista kohdennettuihin avoimiin
tukiin. Kohdennettuinakin asumisen tuen tulee
olla laajaa eikä sen saaminen saa olla kansalaisryhmiä merkittävästi erotteleva. Tukijärjestelmän tulee jättää asumista koskevat valinnat
kotitalouksille viranomaispäätösten ja normiohjauksen sijasta. Tukea ei tule sitoa kiinteistöihin, vaan se on suunnattava kotitalouksille.
Tuet eivät myöskään saa edistää ylivelkaantumista.
Näiden periaatteiden ohella eräänä keskeisenä reunaehtona on se, että eri muodoissaan
nykyisin annettavan asumisen tuen kokonaissumma on jatkossakin sinänsä riittävä. Sitä on
vain käytettävä toisin ettei se suuntautuisi niille
kotitalouksille, jotka eivät enää ole mittavan
tuen tarpeessa. Sekä yleisen asumistason nostamistavoitteen että asumisen elinkaariprofiilin
muuttamiseksi ja suomalaisen muuttokierteen
lievittämiseksi on tärkeää suunnata asumisen
tukea aiempaa enemmän nuorille kotitalouksille.

Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus
Näiden tavoitteiden kannalta omistusasumiseen
liittyvää asuntovelkojen korkojen vähennysoikeutta ei voida pitää käyttökelpoisena. Sitä
paitsi verokohtelun tulisi olla symmetristä, joten korkojen verovähennysoikeuden ohella
asuntotuloa tulisi samalla ryhtyä verottamaan
nykyistä laajemmin. Korkojen verovähennysoikeudesta on luovuttava asteittain. Siirtymävaiheessa vähennyksen voisi tehdä verosta, jolloin se kohdentuisi paremmin.
Uusi asumistuki
Aiempia epäsuoria ja suoria tukia vastaava kokonaistuki käytetään pääosin uuden, kaikkia
hallintamuotoja kattavan asumistuen rahoittamiseksi. Tällöin mm. korkotuet jäisivät pois.
Uutta tukea voisivat hyödyntää kaikki määrättyyn ikään asti vuokraa alentavana asumistukena ja/tai omistus asunnon hankintaan käytettävänä könttäsummatukena. Asunnon valintaan
ja rahoitusmuotoon ei liitetä laajoja erityisehtoja, vaan tuki koskee yhtäläisesti uusia ja vanhoja asuntoja.
Uuden tuen rinnalla säilyisi nykyinen eläkeläisten asumistuki sekä nykyistä pienimuotoisempana myös vuokralaisten asumistuki ilman
elinkaarivaiheeseen liittyviä rajoituksia. Viimeksimainitut olisivat motiiviltaan enemmän
toimeentuloturvaa.
Uuden asumistuen yksityiskohdat, mm. tuen
riippuvuus perhekoosta ja sen käyttöön liittyvät, mahdollisimman lieviksi ajatellut rajoitukset edellyttävät sen edelleen kehittämistä. Sen
perusperiaate on toteuttamiskelpoinen ja uusi
tuki edistäisi osaltaan asuntomarkkinoiden stabiilisuutta, toisin kuin erilaiset korkoihin ja verotukseen liittyvät tuet, jotka ovat kärjistäneet
asuntomarkkinoiden vaihteluita.
Oman asunnon pääomavoitot ja -tappiot
Asunnon hallintamuotojen tasavertainen kohtelu edellyttää sitä, etteivät urbanisaation jatkuessa helposti syntyvät asunnon pääomavoitot jää täysin verottamatta. Toisaalta asuntomarkkinoiden stabilisaatio-ongelmista ei päästä
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kokonaan eroon milloinkaan, mutta ylikuumenemisilmiötä voidaan osin estää ennalta myös
pääomavoittoverotuksen keinoin.
Pääomavoittoverotusta on ryhdyttävä soveltamaan lievänä myös oman asunnon vaihtojen
yhteydessä reaalisia (inflaation ylittäviä) pääomavoittoja verottaen. Vastaavasti pääomatappiot tulevat osittain vähennyskelpoisiksi verotuksessa. Näin menetellen pidätellään spekulatiivisista syistä asuntomarkkinoille tulijoita
poissa markkinoilta. Toisaalta, hintojen laskuvaiheen »loukkuvaikutuksia» lievitetään. Edelleen, sovellettaessa pääomavoittoverotusta kuntien pitkäaikaisten ja indeksoitujen maanvuokrasopimusten yhteydessä saadaan korjattua pitkäaisten sopimusten helposti synnyttämiä pääomavoittoja, jos maanhintakehitys ylittää indeksikehityksen.

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. Asumistasoa sekä tulon- ja varallisuudenjakoa koskevat tavoitteet saavutetaan paremmin turvautumalla nykyistä enemmän vapaampaan hinnanmuodostukseen sekä kohdennetumpaan
asumisen tukeen ja toisaalta verotuksen keinoihin aiemman kaltaisen markkinoiden toiminnan
sotkevan ja mielivaltaisia jakaumavaikutuksia
aiheuttavan hinta- ym. säännöstelypolitiikan sijasta.
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Toimenpideohjelman tuloksena voidaan
muun muassa luopua byrokraattisesta viranomaissäätelystä ja normeista suurelta osin.
Asuntoviranomaisten toimintoja voidaan supistaa ja vähentää kuntien asuntoasioiden hoitoon
keskittyneitä virkailijoita. Esimerkiksi kaupungeissa asuntoasioita hoidetaan noin yhdeksälläkymmenellä eri virkanimikkeellä. Siirrytään
avoimeen tukeen, jota hyödyntäen kotitaloudet
voivat itse tehdä asumistaan koskevia valintoja. Rakennuttajat rakennuttavat ja rakennusliikkeet pelkästään tuottavat asuntoja kilpailevilla markkinoilla.
Politiikkasuositusten taustana on ollut edellä
kuvattu näkemys asuntomarkkinoiden toimintamekanismista. Sen perusteella asuntopolitiikan rajoittaminen pelkäksi aravapolitiikaksi on
aivan liian suppeaa ja johtaa harhapoluille.
Monet asuntosektorin kannalta keskeiset tekijät sijoittuvat perinteisen asuntosektorin ja
asuntopolitiikan ulkopuolelle. Niihin on silti
kiinnitettävä huomiota. Tämän perusteella ei
ole yllättävää todeta, että asuntomarkkinakehitys riippuu jatkossakin myös yleisen talouspolitiikan onnistumisesta. Esitetyt toimenpideehdotukset lievittävät myös suhdannekehitykseen liittyviä asuntomarkkina- ja rahoitusongelmia.
Asumistasomme parantaminen ja asuntomarkkinoiden toiminnan tervehdyttäminen
edellyttävät laajoja muutoksia. Siksi edellä esitetty toimenpideohjelma - perinteisestä suppeasta asuntopoliittisesta tavoiteohjelmasta
poiketen - sisältää lukuisia muutosehdotuksia, jotka kohdistuvat talouden ja asuntomarkkinoiden eri osa-alueilla.

