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1. Johdanto

tavanomainen ongelma verotuksen ja tulonsiir
tojen yhteydessä on ns. kohtaantoongelma.
Verot ja tulonsiirrot siirtyvät usein osin tai ko
konaan kysyntä ja tarjontatekijöiden johdosta
muiden kuin niiden kannettaviksi (tai eduksi),
joille verot ja tulonsiirrot on alun perin asetettu.
syynä on yksinkertaisesti, että kohtaannon rat
kaisee kysynnän ja tarjonnan hintajoustavuus,
ei se, kenen nimi on maksajan tai maksun saajan
sarakkeesssa. ongelma on hyvin tunnettu vero
tuksen osalta. jo Musgraven (1959) public Fi
nance klassikossa siitä on hyvin perusteellinen
esitys. suomessa tutkimusta on ollut suhteelli
sen vähän (ks. kuitenkin Virén (2007) hyödyke
verotuksen osalta ja korkeamäki ja uusitalo
(2006) työnantajamaksujen osalta).

tulonsiirtojen osalta tiedämme koko lailla
vähemmän johtuen siitä, että tulonsiirtojen
kenttä on paljon sirpaleisempi ja institutionaa
liset erot ovat huomattavia (ks. esim. eu:n
MissoCtietokanta, jossa on esitelty tärkeim

piä sosiaalisia tulonsiirtojärjestelmiä ja ditch et
al. (2001) asumistukijärjestelmien vertailusta).
silti esimerkiksi asumisen tuen vaikutuksista
tiedämme ulkomaisista tutkimuksista, että koh
taantoongelma on todellinen. tuesta saattaa
hyvinkin yli puolet mennä vuokralaisten sijaan
vuokranantajille samalla nostaen asumiskustan
nuksia yleensä ja pahentaen ns. tuloloukkuon
gelmaa. toki kohtaanto voi olla monimutkai
sempikin. Asumistuen kapitalisaatiosta johtuen
voi olla, että tuki menee osin myös rakennus
yrityksille tai (myyntivoittojen ja vuokrien) ve
rojen kautta takaisin valtiolle.

Asumistukihan on eläkkeiden jälkeen suu
rin tulonsiirtojärjestelmä suomessa. yleistä
asumistukea sai vuoden 2007 lopussa noin
142 000 henkilöä. sen kokonaiskustannukset
olivat vuonna 2007 438 miljoonaa euroa. jo pel
kästään siksi vaikutuksia on syytä arvioida. toi
nen vähintään yhtä tärkeä perustelu on se, että
asumistuella on potentiaalisesti suuret seuraus
vaikutukset paitsi vuokratason, myös asunto
hintojen ja työvoiman liikkuvuuden kannalta.1* Kiitämme Kansaeläkelaitosta saamastamme tilastoaineis�

tosta sekä Jukka �irttilää ja Matti �ohjolaa kommenteista.
Virén haluaa lisäksi kiittää Yrjö Jahnssonin säätiötä talou�
dellisesta tuesta sekä �ublic Choice �tutkimuskeskusta ja
Suomen �ankin tutkimusyksikköä tutkimusavusta.

1 Asumistuki noudattaa kaavaa tuki = 0,8 * (min(max_
menot,vuokra) – omavastuu), jossa omavastuu riippuu tu�
loista. Esimerkiksi yhden hengen ruokakunnan tapauksessa
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Asumistuen tekee ajankohtaiseksi myös se,
että asumisen kalleutta pidetään nykyään yhte
nä suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista.
ongelman syitä on yleensä haettu tarjontapuo
lelta (tonttimaan puute, kaavoitusongelmat,
pula työvoimasta, energian hinta jne.). toki ky
syntäpuoleltakin on löydetty ongelmia, muun
muassa luottoekspansiosta ja jonkinasteisesta
ylivelkaantumisesta, mutta kovin kirkasta kuvaa
kysyntätekijöiden roolista saati sitten ylipäätään
asumisen kalleuden syistä ei ole syntynyt.

Aiheellista on kysyä, mikä on asumisen tu
kitoimien vaikutus tässä suhteessa. helpoin
tapa päästä sinuiksi ongelman kanssa, on tar
kastella asumistuen vaikutuksia vuokriin.
yleensä ajatellaan, että asumistuen tarve johtuu
korkeista asumiskustannuksista – asumistukea
pitää korottaa reaktioina kohonneisiin asumis
menoihin. toki tältä asia varmaan näyttää vi
ranomaisten näkökulmasta, mutta vuokra
asuntomarkkinoiden toiminnan näkökulmasta
tulos voi olla aika erilainen.

Asumistuen ohella vuokratasoon vaikuttaa
potentiaalisesti myös toimeentulotuki, koska
tässä tukimuodossa (asumistukinormin mukai
set) asumismenot korvataan tuen saajille täysi
määräisesti. kun vuonna 2006 niin sanotun
köyhyyspaketin yhteydessä poistettiin 1998 toi
meentulotukeen liitetty 7 prosentin asumisme
nojen omavastuu, siirryttiin järjestelmään, jossa
käytännössä usein koko vuokra korvataan
vuokralaiselle tai suoraan vuokranantajalle.
koska vuokralaiselle ei jää mitään insentiiviä
tinkiä vuokrasta, voisi olettaa, että ainakin tämä
omavastuun poisto on vaikuttanut vuokrata

soon. onko niin, olisi sekin selvittämisen arvoi
nen asia.

Mitä tulee itse asumistukeen, sitä koskevas
ta vanhemmasta tutkimuksesta saa hyvän ku
van Rosenin katsauksesta (1985). uudemmasta
tutkimuksesta on syytä mainita ainakin Gib
bonsin ja Manningin (2003) tutkimus isoBri
tannian aineistolla. siinä ideana on tarkastella
kahden asumistukijärjestelmän muutoksen vai
kutuksia vuokriin. tulosten perusteella voi
päätellä, että jopa 50 % tuesta siirtyi vuokriin.
Fackin (2006) tutkimuksessa Ranskan asumis
tukireformin vaikutuksista siirtymäarvio oli
vielä huomattavasti suurempi: 78 %. yhdysval
loissa susin (2002) arvioi vuokratukiseteleiden
(vouchers) vaikutusta vuokriin eri paikkakun
nilla. hänen lopputulemansa oli se, että yleinen
vuokrataso nousi noin 16 %. nousu koski siis
sekä tuen saajia että niitä, jotka eivät olleet
päässeet osallisiksi tästä tukimuodosta.

suomessa asumistuen kohtaantovaikutuksia
ei ole varsinaisesti tutkittu muuten kuin kan
gasharjun (2003) toimesta. hän käytti tutki
muksessa tulonjakotilastosta konstruoitua pa
neeliaineistoa vuosille 1993–2000 ja päätyi sii
hen, että asumistuki nostaa vuokria noin 15 %.
kangasharjun tutkimuksessa asumistuen vaiku
tusta tarkasteltiin tavanomaisessa differences in
differences kehikossa niin, että asumistuen
saanti edusti yhtä vuokriin potentiaalisesti vai
kuttavaa dummymuuttujaa.2

koska asumistuen saanti riippuu vuokrata
sosta, ongelmaksi muodostuu simultaaninen
riippuvuus vuokrien ja asumistuen välillä, joka
on tietysti periaatteessa hoidettavissa instru

omavastuu = 0, kun 0 < tulot < 541, omavastuu = 298, kun
tulot = 1245 ja kun tulot >1245, tukea ei myönnetä. Enim�
mäismenot (max_menot) määräytyvät pinta�ala� ja neliö�
vuokranormien perusteella, viimeksi mainitun riippuessa
sijaintikunnasta ja asunnon iästä.

2 Kangasharjun (2003) ohella lienee syytä mainita Lyytikäi�
nen (2006), jossa on arvioitu vuokrasäännöstelyn purkami�
sen vaikutuksia kysyntään ja tarjontaan. Differences in dif�
ferences (DD) �menetelmän ominaisuuksista (eritoten heik�
kouksista) ks. Bertrand, Duflo ja Mullainathan (2004).
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menttimuuttujaestimaattorilla. käytännössä se
on kuitenkin hankalaa ja siksi kangasharjun
tuloksiin on pakko suhtautua tietyin varauk
sin3 .

tässä tutkimuksessa aineistona on keLA:n
asumistuen perusaineisto, jossa on mukana tar
kat vuokra ja asumistukitiedot sekä kohtalai
sen tarkat tiedot asunnosta (ml. postinumero,
jonka avulla asunnon voi kohtalaisen tarkasti
paikantaa). tässä suhteessa aineisto on olen
naisesti parempaa kuin tulonjakotilaston ai
neisto. ongelmana on toisaalta, että aineisto
koskee vain asumistuen saajia. Lisäksi ainakin
marginaalinen ongelma on se, että otos koskee
vain turun kaupunkia ja sen lähialueita. se kat
taa ajanjakson 2000–2007 ja koskee maksimis

saan 765 kotitaloutta niin, että kaiken kaik
kiaan havaintoja on 5 104.

Aineistosta saanee jonkinlaisen käsityksen
kuvioista 1–3, joissa on havainnollistettu otok
sen perusteella laskettuja keskimääräisiä vuok
ria suhteessa vuokraindeksiin (kuvio 1), mak
setun asumistuen määrää suhteessa asumistuen
maksimimäärään (kuvio 2) ja vuokramenojen
suhdetta ruokakunnan tuloihin (kuvio 3). Vii
meksi mainitun kuvion perusteella voidaan
selvästi päätellä, että huomattavalla osalla asu
mistuen saajista tulot ovat peruspäivärahan
tasolla (tulojen selkeä moodi on välillä 450–500
euroa).

Vuokrien kehityksestä saanee parhaan ku
van taulukosta 1, jossa on esitetty prosentti
muutosten jakauma. taulukosta ilmenee, että
vajaassa 27 prosentissa tapauksista vuokra ei
ollut muuttunut vuoden aikana, hieman yli
puolessa tapauksista se oli noussut alle 5 % ja

Kuvio 1. Keskimääräinen vuokra tutkimusaineistossa ja vuokraindeksi

3 Kangasharjulla instrumentteina olivat vain alle 18�vuo�
tiaiden kuopusten kuuluminen ruokakuntaan sekä ruoka�
kunnan taloudellisen tilan huononemista kuvaava dummy�
muuttuja.
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Kuvio 3. Vuokran osuus tuloista tutkimusaineistossa

Kuvio 2. Maksimituki (Max) ja maksettu asumistuki keskimäärin
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vajaassa 9 prosentissa se oli laskenut. koska
kyse on itse asiassa asumismenoista (eikä pel
kästä vuokrasta), muutos voi kuitenkin johtua
vesimaksuista tai muista vastaavista eristä, jot
ka vaihtelevat asukasmäärän mukaan. tämä
kään selitys ei näyttäisi kuitenkaan kertovan
koko totuutta. niissä tapauksista, joissa ruoka
kunnan koko on pienentynyt otosajanjaksona,
vain 14 prosentilla vuokra(asumismenot) olivat
laskeneet..

2. Laskelmien taustaa

Miten sitten voimme selvittää (kuvatun kaltai
sen aineiston avulla) asumistuen hintavaiku
tuksia. Luontevaa on lähteä liikkeelle tavan
omaisesta kysyntätarjontaasetelmasta. olete
taan ensinnäkin, että vuokraasuntojen kysyntä
noudattaa kaavaa:

Q = D(Y/�, A/�, N, �H/�), (1)

jossa Q viittaa asumispalvelusten määrään
(koko, laatu, sijainti yms), Y tuloihin, A asu
mistukeen, N ruokakunnan kokoon, �H vuok
ratasoon ja � yleiseen hintatasoon.

Vastaavasti tarjonta määräytyy kaavan (2)
perusteella:

Q = S(�H/C), (2)

jossa C viittaa (vuokranantajan kannalta rele
vanttiin yleiseen kustannustasoon). tämän
kustannustason mittarina käytämme yleistä
vuokraindeksiä, joka edustaa ”muuta maata”
(koko maa poislukien pääkaupunkiseutu).
Vaihtoehtoisesti käytämme asuntojen (yleistä =
”muun maan”) reaalihintaa. periaatteessa olisi
mahdollista konstruoida jonkinlainen ”user
cost”muuttuja, mutta tässä tapauksessa data
asettaa tiettyjä rajoituksia sellaisen laskemisel
le.

Asettamalla (1) ja (2) yhtä suuriksi saadaan
periaatteessa supistetun muodon ratkaisu �:lle
(saadaanko analyyttinen ratkaisu, riippuu tie
tenkin D:n ja S:n funktiomuodoista). joka ta
pauksessa ratkaisun luonne käynee ilmi seuraa
vasta implisiittifunktiosta:

�H = �H(Y/�, A/�, N, C/�). (3)

Linearisoidussa muodossa kertoimet reflektoi
vat kysyntä ja tarjontakäyrien kulmakertoimia
(kysynnän ja tarjonnan hintajoustoja) tavalla,
joka ilmenee esimerkiksi susinin (2002) artik
kelista. tässä tapauksessa mielenkiinto kohdis
tuu tietenkin lähinnä asumistukimuuttujan
kertoimeen. ilmeistä on, että jos tarjonta on
täysin joustamatonta, asumistuki menee suo
raan vuokriin, kun taas äärimmäisen kilpailul
lisilla markkinoilla asumistuki vain kasvattaa
vuokralaisten tuloja ja näkyy siten muussa kuin
asuntokulutuksessa.

intuitio sanoisi, että suomen tapauksessa
totuus on jossain näiden ääritapausten välillä.
siten voisi olettaa, että asumistuen kerroin on

Taulukko 1. Vuosittaiset vuokran muutokset, %

%muutos %osuus

00000 x < – 15 0,31
–15 = x < –10 0,14
–10 = x < –50 0,91

–5 = x < 00 7,49
00 < x = 00 26,830
00 < x = 50 50,520
05 < x = 10 9,97
10 < x = 15 2,26
15 < x = 20 0,77
25 < x = 25 0,22
25 < x0000 0,58

n = 4 163.
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vastaavasti jossain 0:n ja 1:n välillä. jotta sai
simme arvon selville, on meidän tietenkin esti
moitava yhtälöä (3) vastaava yhtälö tilastoai
neistostamme. kyseinen yhtälö on seuraavaa
yksinkertaista lineaarista muotoa:

(v/p)it = a0i + a1(Indeksi/p)t + a2Lkm t

+ a3Ala t + a4V�vuosi t (4)
+ a5(Tulot/p) t + a6Max t + uit,

jossa v viittaa vuokraan, p elinkustannusindek
siin, Indeksi vuokraindeksiin (joka edustaa
”muuta maata”, so. koko maa pl. pääkaupun
kiseutu), Lkm on ruokakunnan henkilömäärä,
Ala asunnon todellinen pintaala, V�vuosi asun
non valmistumis tai peruskorjausvuosi, Tulot
ruokakunnan yhteenlasketut tulot ja Max asu
mistuen (maksimi)määrä. uit on (poikkileik
kauksittain heteroskedastinen) jäännöstermi ja
ai:t parametreja i:n viitatessa kotitalouksiin ja
t:n tarkasteluajanjaksoon (vuoteen).

kun malli estimoidaan tasomuodossa, käy
tetään ns. kiinteiden vaikutusten mallitäsmen
nystä, jolloin kiinteät vaikutukset vastaavat
joko yksilökohtaisia vakiotermejä tai vaihtoeh
toisesti asunnon postinumeroa vastaavia vakio
termejä. kun siirrytään ensimmäisiin (tai toisiin
differensseihin), kiinteät vaikutukset on jätetty
pois. Malli on estimoitu myös nimellisin ter
mein, mutta kuten jäljempänä ilmenee, sillä ei
ollut olennaista vaikutusta estimaatteihin.

tässä yhteydessä oletetaan, että asumistuki
ei vaikuta tuloihin (toisin sanoen työn tarjonta
on eksogeeninen ainakin asumistuen suhteen).
Maksettu asumistuki riippuu tietenkin tuloista.
siksi olemme käyttäneet asumistuen tuloista ja
todellisesta vuokrasta riippumatonta maksimi
määrää, Max. käytettävissämme on toki myös
myönnetyn asumistuen määrä, mutta sitä ei sel
laisenaan voi käyttää selittävänä muuttujana,

koska se riippuu maksetusta vuokrasta. Mak
setun tuen suhdetta tuloihin, asunnon kokoon
ja asunnon ikään on tarkasteltu hiekan ja Vi
rénin (2008) keskustelualoitteessa.

on huomattava, Maxmuuttuja ei riipu
asunnon vuokrasta tai hinnasta. se kertoo vain
sen, mikä on asumistuen taso enimmillään tie
tyn kokoisessa ja tyyppisessä asunnossa tietyllä
ruokakunnan koostumuksella. siksi muuttu
jaan ei liity ilmeistä simultaanisuusongelmaa
selitettävän muuttujan suhteen.4

sen sijaan Indeksimuuttujaan tällainen on
gelma periaatteessa sisältyy, edustaahan indek
si kaikkien vuokrien painotettua keskiarvoa.
tosin kyse on vain yhdestä alueesta, jonka pai
no ei ole kovin merkittävä koko muun maan
vuokratasoa ajatellen. ongelma voidaan toki
poistaa instrumenttimuuttujaestimaattorilla,
mutta tässäkään tapauksessa ei ole helppo löy
tää hyviä instrumentteja. empiiriset analyysit
eivät tosin viittaa siihen, että tämä ongelma oli
si äärimmäisen tärkeä. sama kommentti näyt
täisi pätevän myös mallin dynaamiseen muo
toon.5

4 Max�muuttujaa laskettaessa on abstrahoitu pois ne ongel�
mat, jotka liittyvät asumistuen mahdollisiin vaikutuksiin
asunnon koon ja sijainnin valinnan suhteen. Lyytikäinen
(2006) antaa jotain viitteitä siitä, että ehkä tämä ongelma ei
ole kovin vakava.

5 Jos mennään niin pitkälle, että viivästetään Indeksi�muut�
tujaa yhdellä vuodella tai jopa poistetaan se mallista, ei sillä
ole suurempaa vaikutusta muihin kertoimiin. Mitä tulee
mallin dynamiikkaan, jotain kertonee se, että pienimmän
neliösumman menetelmällä estimoidussa kiinteiden vaiku�
tusten mallissa viivästetty selitettävä muuttuja ei tule mer�
kitseväksi. Muutoinkaan tulokset eivät ole kovin sensitiivi�
siä mallitäsmennykselle ja estimointimenettelylle. Niinpä
esimerkiksi kovin suuria muutoksia ei tapahdu, vaikka mal�
li täsmennettäisiin (taulukossa 2 käytettyjen) reaalisten
termien sijaan nimellisin termein. Toki kertoimet jonkin
verran muuttuvat. Erityisesti lienee syytä mainita, että Max�
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3. Tulosten tulkintaa

eräitä suuntaa antavia estimointituloksia on
raportoitu taulukossa 2 (tuloksista lähemmin
ks. hiekka ja Virén 2008). tuloksista voi pää
tellä, että asumistuki siirtyy aina osittain vuok
riin (eli osa tuesta menee vuokranantajille).
Mitä tulee siirtymän suuruuteen, voidaan pää
tellä, että ceteris paribus asumistuki nostaa

vuokratasoa 10–25 %. Asumistuen muutoksis
ta siirtyy vuokriin 5–10 % mallitäsmennyksistä
riippuen.

esitetyissä luvuissa on melkoisesti hajontaa
riippuen siitä, miten estimoitava malli täsmen
netään. jos puhutaan ensinnäkin vuokrien ta
sosta, ongelmaksi nousee se, miten kontrolloi
daan vuokrien vaihtelua poikkileikkausmieles
sä. jos nimittäin käytetään ns. kiinteiden vaiku
tusten mallia, huomio kohdistuu pelkästään
vuokrien muutoksiin olemassa olevissa asun
noissa. tällöin vuokrien lähtötaso on tavallaan
annettu (eksogeeninen).

Taulukko 2. Asumistuen vaikutus vuokriin

1 2 3 4 5

Max/p 0,448 0,236 0,110 0,096 0,089
(9,80) (17,44) (3,52) (4,10) (2,28)

Indeksi/p 0,028 0,039 2,395 0,769 3,408
(4,58) (24,71) (23,09) (20,78) (10,06)

Lkm 0,877 –0,611 –0,082 –0,037
(18,58) (36,03) (2,84) (2,64)

Ala –0,068 –0,062 0,018 0,365
(35,03) (112,20) (2,89) (3,65)

V�vuosi 0,020 0,021 0,227 1,489 0,378
(9,28) (29,73) (3,15) (2,84) (2,71)

R2 0,401 0,470 0,973 0,977 0,041

see 0,0136 0,0125 0,1604 0,0570 0,1590

selitettävä muut. v/p*ala v/p*ala v/p log(v/p) D(v/p)

estimaattori pns GLs pns pns pns

paneelimuuttujat ei alue kv kv ei

suluissa olevat luvut ovat korjattuja tsuhteita. v tarkoittaa vuokraa, Max asumistuen maksimimäärää, Lkm
perheenjäsenten lukumäärää, Ala asunnon todellista pintaalaa, V�vuosi asunnon valmistumis tai peruspa
rannusvuotta, tulot perheenjäsenten yhteenlaskettuja tuloja ja v/(p*ala) neliövuokraa. kaikki rahamääräiset
suureet on deflatoitu elinkustannusindeksillä. kun selitettävänä muuttujana on neliövuokra, asumistuen
maksimi on suhteutettu hyväksyttyyn asunnon kokoon. kun selitettävänä muuttujana on joko taso, logmuun
nos tai differenssi, on selitettävät muuttujat transformoitu samoin. paneelimuuttujat tarkoittavat seuraavaa:
”alue”: mallissa ovat postinumeroalueita vastaavat vakiot (25), ”kv.”: mallissa ovat ruokakuntakohtaiset kiin
teät vaikutukset (765) ja ”ei”: mallissa ei ole mitään kiinteitä vaikutuksia.

muuttujan kerroin tyypillisesti kasvaa. Esimerkiksi taulu�
kon 2 yhtälön (3) tapauksessa kerroin nousee 0,111:stä
0,124:ään.
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taulukossa 2 on mukana tasomuodon yhtä
lö, jossa ei ole mukana mitään kiinteitä vaiku
tuksia (sen paremmin aluedummeja kuin koti
talouskohtaisia vakiotermejäkään). niissä
vuokrien suuruutta selitetään vain yleisellä
vuokrakehityksellä, ruokakunnan koolla, asun
non pintaalalla ja asunnon valmistumis (tai
perusparannus)vuodella. on selvää, että tällai
nen malli on siinä suhteessa puutteellinen, että
asunnon laatutekijöitä (esimerkiksi asunnon
sijaintia) ei ole kunnolla huomioitu. selvää kui
tenkin on, että esimerkiksi juuri sijainti vaikut
taa sekä tarjontaan että kysyntään. kalliista
asunnosta vaaditaan suurempaa vuokraa ja toi
saalta tällaisesta asunnosta ollaan yleensä ha
lukkaita myös maksamaan enemmän. jos laa
tutekijöitä ei mitenkään huomioida, saadaan
kaikille kertoimille – myös asumistuen siirty
mävaikutukselle – vääriä arvoja.

Mikä merkitys sitten on sillä, että otoksessa
olevat kotitaloudet ovat alusta alkaen asumis
tuen piirissä? selvää on tietysti se, että emme
kykene selittämään ”alkuvuokraa”, eli sitä
vuokraa, jolla ensimmäinen sopimus on tehty.
tämä aiheuttaa ongelmia, jos vuokranantaja ei
aio muuttaa vuokraa jatkuvasti, vaan asettaa
ensimmäisen vuokran vastaamaan vuokralaisen
oletetun vuokrasuhteen pituutta (ajatellaan siis,
että vuokrien asetantaa luonnehtii jonkinlainen
Calvohinnoittelu).

tästä näyttäisi olevan jonkin verran epä
suoraa näyttöä. datasta voidaan päätellä, että
27,5 % havainnoista on sellaisia, jossa asumis
tukimuuttujamme (Max) muuttuu, mutta vuok
ra ei. sekä asumistuen että vuokran muutokset
ajoittuvat yleensä vuoden vaihteeseen. Asumis
tuen muutos on yleensä tiedossa hyvissä ajoin,
mutta kuten sanottua, kaikissa tapauksissa
vuokraa ei nosteta ainakaan vanhoille vuokra
laisille. on tosin muistettava, että muutokset

asumistuen tasossa eivät ole olleet hirveän suu
ria, mikä osin selittää havaitut ”hintajäykkyy
det”. selvää tietenkin on, että hintajäykkyydet
vaikuttavat kohtaantoparametrin estimaattei
hin. näyttää siis siltä, että asumistuella olisi
vain vähäinen vaikutus vuokriin, vaikka todel
linen vaikutus voi olla olennaisesti suurempi
johtuen siitä, että asumistuki vaikuttaa nimen
omaisesti vuokrasuhteen alussa sovittuun vuok
raan.

kun tarkastellaan vuokrien muutoksia ja
vastaavasti asumistuen muutoksia (toisin sa
noen differenssimuodon malleja), malleihin ei
ole sisällytetty kiinteitä vaikutuksia, koska va
kioiset kiinteät vaikutukset saavat luonnollises
tikin differensoitaessa arvon nolla. tällöin
vuokran lähtötasolla ei ole mitään vaikutusta;
tarkastellaan periaatteessa vain asumistuen
muutosten ja vuokrien muutosten välistä riip
puvuutta ehdolla yleinen vuokrakehitys ja mah
dolliset asunnon perusparannukset. ongelma
on tietenkin siinä, että myös yleinen vuokrain
deksi heijastelee asumistuen muutoksia. siksi
meillä pitäisi oikeastaan olla asumistuesta puh
distettu vuokraindeksi. on sanomattakin sel
vää, ettei sellaista indeksiä ole. tavanomainen
tapa ratkaista ongelma on käyttää instrument
timuuttujaestimaattoria, mutta sekään ei ole
helppoa, koska sopivia instrumentteja ei ole
helposti saatavilla. olemme silti käyttäneet tä
täkin estimaattoria tuloksen ollessa se, että asu
mistukimuuttujan arvo lievästi kasvaa.

Vaikka mallin dynaaminen muoto ei vaiku
ta olevan ratkaisevan tärkeä tulosten kannalta,
on se toki lähemmän tutkimisen arvoinen. pa
neeliyhteisintegroituvuustestien tulokset kerto
vat selvästi siitä, että vuokrat ja asumistuen
maksimimäärät ovat yhteisintegroituneita
(tämä tietenkin ajanjakson lyhyyttä koskevalla
varauksella). siksi loogista on estimoida malli
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virheenkorjausmuodossa. tulokset (ks. hiekka
ja Virén 2008) viittaavat selvästi siihen, että tu
losten luonne pysyy samana, mutta asumistuen
siirtymävaikutus on tässäkin tapauksessa suu
rempi.

Asumistuen siirtymävaikutus kasvaa myös,
jos Indeksimuuttujan sijaan kustannusmuuttu
jana käytetään asuntojen hintoja. niinpä esi
merkiksi taulukon 2 yhtälön (3) Max/pmuut
tujan kerroin kasvaa 0,110:sta 0,188:aan ja
vastaavasti logaritmimallissa (4) 0,096:sta
0,144:aan.

Mikä sitten on arviomme siitä, mikä on asu
mistuen siirtymävaikutus vuokriin? oma varo
vainen arviomme on 15 %, joka edustaa myös
jonkinlaista keskiarvoa estimointituloksista.
yllä esitetyistä varauksista johtuen arvio on
ehkä pikemminkin alaraja kuin ennuste tuen
hintavaikutuksista.

joka tapauksessa voimme sanoa, että asu
mistuki nostaa vuokria, mikä taas pakottaa
nostamaan asumistukea. Vuokrien nousu ei
tietenkään kohdistu vain asumistuen saajiin,
vaan kaikkiin vuokralaisiin, millä taas on omat
kielteiset vaikutuksensa ajatellen tuloloukkuja
ja yleistä kustannustasoa. Vahvasti tulosidon
nainen asumistuki jyrkentää voimakkaasti efek
tiivistä marginaalista kokonaisveroastetta pie
nillä tuloilla. Vuokrien nousu kapitalisoituu
tietenkin myös asuntojen hintoihin ja pitää
osaltaan yllä asuntojen hintapaineita (ks. esim.
susin 2002 ja porteba 1984).

estimoitujen yhtälöiden avulla voi periaat
teessa määrittää myös vuokraasuntojen ky
syntä ja tarjontakäyrät ja niitä vastaavat hinta
joustot. tällöin on tosin oletettava, että (1) ja
(2) voidaan ilmaista logaritmisesti lineaarisina
approksimaatioina ja että kysytty määrä riip
puu hinnasta siten, että efektiivinen hinta on
�h(1–t), jossa t on asumistukiprosentti. Mikäli

näin menetellään, saadaan kvalitatiivisesti jär
keenkäypiä tuloksia, mutta kysynnän hintajous
tot jäävät kovin alhaisiksi ja tarjonnan suuriksi
(ks. hiekka ja Virén 2008). tähän liittyy tieten
kin oma logiikkansa. kun vuokralaiset ovat
asunnossa, ovat he transaktiokustannusmieles
sä tavallaan vankeja ja he reagoivat vain heikos
ti vuokrien muutoksiin. Vastaavasti omistajat
siirtävät kustannukset suhteellisen helposti
vuokriin.

4. Johtopäätöksiä

selvää on, että osa asumistuesta menee vuok
riin. kyse on vain siitä, miten suuri tämä siirty
mävaikutus on. jos se on neljänneksenkin luok
kaa, mikä on hyvin mahdollista estimaattiemme
valossa, voi kysyä, onko järjestelmä paras mah
dollinen. pahimmillaan asumistuki nostaa
vuokrat niin korkeiksi, että kukaan ei voi asua
vuokralla ilman tukea. pako vuokraasunnoista
taas kasaa paineita omistusasuntoihin ja nostaa
(ainakin tilapäisesti) niiden hintoja. Mielen
kiintoista olisikin selvittää, miten suuri on tä
män tuen siirtymävaikutus hintoihin. selvältä
tuntuisi, että jos tuki siirtyy vuokriin, on sen
pakko siirtyä hintoihinkin, eli jonkinlainen
Gordonin kasvumallin tapainen tasapainoyh
tälö on voimassa myös asuntomarkkinoilla.

Asumistuki on ongelmallinen myös tulo
loukkuongelmaa ajatellen, koska se nostaa
efektiiviset veroasteet paikka paikoin tulojen
alapäässä hyvin korkeiksi. jos palkkatulo jää
lähelle asumistuen saamisen ehtona olevaa tu
lojen ylärajaa, on töihin meneminen heikosti,
jos olleenkaan palkitsevaa.

Asumistuki, samalla tavalla kuin tuen ra
hoittamiseksi tarvittavat verotkin, aiheuttaa
hyvinvointitappiota, joten periaatteellisellakin
tasolla tukeen pitää suhtautua varauksin. jotta
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tuella olisi jonkinlainen oikeus, olisi kyettävä
osoittamaan, että tuki todella kasvattaa olen
naisesti pienituloisten asumista (asumisväljyyt
tä), eikä valu muuhun kulutukseen tai johda
kalliimman asunnon valintaan (muuttoon kes
kikaupungille). Aineistomme puitteissa on toki
mahdollista arvioida myös vuokraasumisen
kysyntää ja, ehkä hieman yllättäen, tulokset (ks.
hiekka ja Virén 2008) viittaavat siihen, että
asumistuki todellakin kasvattaa olennaisesti
asumisväljyyttä – paljon enemmän kuin muut
tulot.

Asumistukijärjestelmää voi tietysti muuttaa
monella tavalla. sen korvamerkittyä luonnetta
on ehkä hieman vaikea muuttaa, mutta esimer
kiksi omavastuuosuuden määräytymistä voisi
pohtia. päällimmäinen ajatus on tietenkin tu
losidonnaisuuden lieventäminen, mutta silloin
pitäisi joko pienentää tuen maksimimäärää
(lähtötasoa) tai kasvattaa tuen kokonaismäärää
(kokonaiskustannuksia). samassa yhteydessä
voisi pohtia, olisiko todellisten vuokrien roolia
entisestään vähennettävä asumistuen määräy
tymisessä ja tukeuduttava pelkästään normi
vuokriin, jotka nykyistä selkeämmin edustaisi
vat jonkinlaista normaalituottoa asuntoinves
toinneille. Aivan poissa laskuista ei ole sekään
vaihtoehto, että asumisen tuki kanavoituisi ny
kyistä enemmän vuokratulojen verokohtelun
kautta. 
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