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LÄHETEKIRJELMÄ
Ympäristöministeriö asetti 30.6.2015 tekemällään päätöksellä allekirjoittaneen selvityshenkilöksi
laatimaan ehdotus säädöksineen ja vaikutusarviointeineen hallitusohjelmassa mainitusta uudesta
kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Toimeksiannon mukaan mallin
tulee olla avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville toteuttajille. Ehdotuksen valmistumisen
määräajaksi asetettiin 30.10.2015.
Selvitys ja ehdotukset tuli laatia vuorovaikutuksessa asuntosektorin keskeisten toimijoiden ja
virkamiesten kanssa siten, että ne sopivat yhteen ympäristöministeriön valmistelussa olevien muiden
hallitusohjelman mukaisten, asuntorakentamista nopeuttavien toimien kanssa.
Asuntosektorin keskeisten toimijoiden kuulemista vasten heille lähetettiin 13.7.2015 lausuntopyyntö,
jossa heitä pyydettiin esittämään näkemyksiä kahdeksan malliin keskeisesti vaikuttavan osa-alueen
osalta sekä lisäksi esittämään näkemyksiä muista sellaisista seikoista, jotka lausunnon antajan mielestä
tukevat pyrkimyksiä edistää pieni- ja keskituloisille sopivien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa.
Lausuntopyyntö lähetettiin seuraaville yhteisöille: Asukasliitto ry, Asuntosäätiö, Avain Rakennuttaja Oy,
Avara Oy, Finanssialan keskusliitto, Helsingin kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Icecapital
Pankkiiriliike Oy, ICON Kiinteistörahastot Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen,
Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät (KOVA) ry, Kuntarahoitus
Oyj, Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry, Kuopion kaupunki, Lähitapiola, Oulun kaupunki, Orava
Rahastot Oyj, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SATO Oyj, S-Pankki
Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Taaleritehdas, TA-Asunnot Oy, Tampereen kaupunki,
Turun kaupunki,Työeläkevakuuttajat TELA ry, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiovarainministeriö,
Vantaan kaupunki, Vuokralaiset VKL ry, VVO-yhtymä Oyj ja Ålandsbanken.
Lausuntojen esittäjille järjestettiin lisäksi seminaaritilaisuus Helsingissä 24.8.2015, johon oli kutsuttu
laajasti myös muita tahoja. Tilaisuuteen osallistui 54 osallistujaa. Tilaisuuden jälkeen on käyty
vuoropuhelua vastaajien, toimijoiden ja virkamiesten kanssa lausuntojen pohjalta.
Kuulemisen, selvitysten ja monitahoisen keskusteluun pohjautuen olen tiivistänyt näkemyksiä ja
taustoittanut valtion tuotantotukijärjestelmään liittyvää keskustelua ja käsitteistöä tarkastelemalla
tukijärjestelmän historiallista muotoutumista nykypäivään ja tehnyt havaintoja nykyisestä
tuotantotukijärjestelmän tilannekuvasta. Sen jälkeen raporttiin on koostettu asetetut keskeiset tavoitteet
uudelle tukimallille, tarkasteltu EU-oikeuden valtiontukisääntöjen tarkoittamaa yleisiä taloudellisia etuja
koskevia palveluja ja niiden tuottamiseksi myönnettäviä tukia sekä esitetty näkemyksiä hyvälle
tuotantotukijärjestelmälle. Lisäksi on laadittu yhteenveto saaduista lausunnoista tukimallin valmisteluun
sekä arvioitu näitä kommentteja. Näiden pohjalta olen tehnyt ehdotuksen uudesta mallista ja arvioita
mallin vaikutuksista. Raportti sisältää myös säädösehdotukset, jotka on kirjoitettu käyttäen hyväksi
soveltuvin osin ympäristöministeriössä viime hallituskaudella valmisteltua 20 vuoden lyhyttä
korkotukilakiehdotusta, joka oli lausunnolla kesä-elokuussa 2014.
Selvitystyön kirjoittamisista on virkatyönä avustanut ARAn henkilöstöön kuuluvat henkilöt.
Säädösehdotukset raportin esitysten pohjalta käyttäen hyväksi edellä mainittua lakiehdotusta on
kirjoittanut apulaisjohtaja Heli Huuhka, mallin vuokralaskelmat on laatinut rahoituspäällikkö Markku Aho
ja yhteenvedon saaduista lausunnoista on koostanut hallintopäällikkö Kimmo Huovinen, joille haluan
lausua parhaat kiitokset. Lisäksi haluan kiittää kaikkia raporttia ja siinä olevia ajatuksia kommentoineita
ARAn virkahenkilöitä.
Saatuani selvityksen ja ehdotukset valmiiksi, luovutan kunnioittavasti raportin ympäristöministeriölle.

Helsingissä marraskuun 10 päivänä 2015
Hannu Rossilahti

3

TIIVISTELMÄ
Kun tavoitteena oli laatia ehdotus uudesta tukimallista, joka olisi alan toimijoita kiinnostava, loisi uutta
tuotantoa ja edistäisi kohtuuhintaisen, pieni- ja keskituloisille asukkaille soveltuvien asuntojen
rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin ja olisi avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuville
toteuttajille, esitän seuraavaa.
Mallin tulee täyttää ajanmukaiset, hyvälle valtion tuotantotukijärjestelmälle asetettavat vaatimukset.
Valtion talouden näkökulmasta mallin tulee olla mahdollisimman kustannustehokas eli mahdollisimman
pienellä valtion rahallisella tuella tulee olla mahdollisimman suuri taloudellinen vaikutus kohtuuhintaisen
asuntotuotannon lisäämiseen kysyntäalueilla.
Jotta mallilla voidaan edistää erilaisten toimijoiden mukaan tuloa vuokra-asuntotuotantoon, uuden mallin
tulee olla joustava. Nykyään toimijoiden on tullut mukautua annettuihin malleihin riippumatta siitä, miten
malli voi soveltua toimijalle. Uuden mallin tulee mukautua toimijoiden erilaisiin taloudellisiin ja
kiinteistöjen omistamiseen liittyviin lähtökohtiin.
Jotta malli olisi käyttökelpoinen julkisen vallan näkökulmasta, mallin tulee olla myös tässä suhteessa
riittävän joustava ja siinä tulee olla riittävästi muunneltavia parametreja, joita säätämällä voidaan
erilaisissa suhdannetilanteissa edistää tuotannon käynnistymistä ja erilaisten toimijoiden alalle tuloa
tilanteeseen nähden vähäisillä valtion tukipanostuksilla. Tällöin poistuu tarve laatia jokaiseen
elvytystilanteeseen uusi väliaikainen tukimalli, jonka osalta sisältöä, ajoituksen onnistumista ja mallin
soveltuvuutta voidaan lopulta arvioida vasta jälkikäteen.
Mallin tulee minimoida eri osapuolille mallista aiheutuvia riskejä. Lyhyt rajoitusaika vähentää valtion
vastuulla olevia täytetakausriskejä, omistajalle koituvia pitkänajan korjaus- ja ylläpitoriskejä
omakustannusvuokraympäristössä sekä edelliseen liittyen rahoittajan riskejä.
Toisaalta rajoitus- ja laina-aikaan esitetään joustavuutta siten, että mikäli lainansaaja ei 10 vuoden
kuluttua voi tai halua vapauttaa valtiota täytetakausvastuusta uusimalla laina, voisi lainansaaja jatkaa
vuokrausta kohtuuhintaisilla periaatteilla hakemalla ARAlta jatkoaikaan kaksi kertaa enintään
kymmeneksi vuodeksi. Tämä joustava mahdollisuus poistaa mallista erilaisille toimijoille muutoin
aiheutuvia riskejä lähteä mukaan tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, koska 10 vuotta ei olisi
takauksen ehdoton takaraja. Toisaalta joustavuuden ansiosta tuetut asunnot voisivat säilyä pidempään
säännellyillä vuokramarkkinoilla.
Valtion tukemaan tuotantoon liittyvä lainoitusosuus ehdotetaan korkeammaksi kuin vapaarahoitteisilla
markkinoilla, joilla lainan suhde vakuusarvoon on omistajasta riippuen 70 – 80 % vakuusarvosta. Tällöin
valtion rooli on edistää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa, sillä se mahdollistaa rahoitusriskien
ottamisen lainaehdoilla, joilla markkinaehtoista rahoitusta ei rahoitusmarkkinoiden yleisten
säätelyperiaatteiden, ehtojen ja rajoitusten vuoksi ole saatavilla.
Vuokratalon rakennuslaina lyhenisi noin 15 – 20 % rajoitusaikana, jonka jälkeen voi lainansaaja
järjestellä lainan uudelleen ja vapauttaa valtion täytetakausvastuusta. Näin toimien malli poistaa vuokraasuntojen tuotantoon liittyvän alkuajan riskejä ja edistää uusien hankkeiden liikkeelle lähtöä. Lyhyt
rajoitusaika vähentää ja poistaa myös pitkäaikaisiin laina- ja rajoitusmalleihin liittyviä, valtiolle, omistajalle
ja rahalaitoksille aiheutuvia riskejä. Lyhyt 10 vuoden korkotukimalli siirtää siis suhteellisen lyhytaikaisesti
riskin valtiolle lainoituksen alkuvaiheessa, jolloin lainoitusosuus on suuri. Tämän sekä lainaan liittyvän
korkotuen ja mahdollisen muun tuen vastineeksi toimijoille asetetaan julkisen palvelun velvoitteita
asukasvalintaan, vuokrien määräytymiseen ja vuokrauksesta saatujen tuottojen tulouttamiseen nähden
tuen kestoajaksi.
Toisaalta lyhyen rajoitusajan jälkeen valtion vapautuminen täytetakausvastuusta merkitsee valtion
rahoitusriskin välttämistä rahamarkkinoiden hoitaessa riskien kantoa ensimmäisen 10 vuoden jälkeen
kun rahoitettu kohde ”palautuu” osaksi markkinoiden normaalia rahoitustoimintaa. Näin saadaan valtion
näkökulmasta samalla takaus- ja riskivastuulla pidemmällä aikavälillä enemmän kohtuuhintaista
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asuntotuotantoa käyntiin valtion toimiessa alkuvaiheessa kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon
edistäjänä.
Koska kyseessä on uusi pysyvä valtion yrityksille myöntämä tuotantotukimalli, eli kyseessä ovat EUoikeuden valtiontukisääntöjen kannalta yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin (englanniksi
services of general economic interest, SGEI) myönnettävät tuet, tulee uuden mallin ja siihen liittyvän
valtion tuen täyttää EU:n sisämarkkinoille suunnattavilta tuilta edelletyt keskeiset vaatimukset.
Jotta myös pienemmät toimijat voivat järjestää tarvittavan täydentävän rahoituksen ja jotta lainamallilla
voidaan edistää kohtuuhintaista asuntotuotantoa, ehdotetaan, että lainoitusosuus olisi enintään 95 %
hankinta-arvosta. Täydentävän yksityisen pääoman saannin varmistamiseksi ehdotetaan, että yhtiöön
sijoitetulle omalle pääomalle ja kohteisiin tarvittavalle täydentävälle rahoitukselle maksettava
enimmäiskorko olisi enintään 6 %. Täydentävän rahoituksen koron tulee sallia olla korkeampi kuin
tavanomaisen vakuudellisen rahoituksen korko, sillä lainoitettavat kohteet eivät sinänsä edusta reaalista
vakuutta, koska rakentamisen korkotukilaina kiinnitetään aina 1,2 –kertaiseen lainan pääoman määrään.
Joillakin toimijoilla on mahdollisuus saada omistajiltaan tai muualta täydentävää riskirahoitusta
enemmänkin kuin 5 %, jopa 20 % hankkeen hankinta-arvosta. Valtion riskien vähentämisen ja vuokraasuntotuotannon edistämisen vuoksi esitetään, että lainoitusosuus voisi olla 80 – 95 % hankinta-arvosta
ja tämä osuus olisi vapaasti ja liukuvasti lainansaajan tilanteen mukaan valittavissa. Korko tällaiselle
omarahoitusosuutta kattavalle lainalle olisi enintään 6 %. Tämä taso olisi kohtuullinen suhteessa
syntyviin asumiskuluihin ja edustaisi koron saajalle kohtuullista enimmäistuottoa toimialalla.
Lainoitusosuuden ollessa 90 % tai enemmän tarvitaan joustoa rajoitus- ja takausajan jatkamiselle 10
vuoden jälkeen. Näin suurempi lainoitusosuus voi johtaa minimirajoitusta pidempään rajoitusaikaan.
Vuokrat ehdotetaan määräytyvän omakustannusperiaatteen luonteisesti rajoitusajan. Näin ollen
asukkailta saa periä korkotukilainoitettavan kohteen asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka
tarvitaan kohteen vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon
mukaisiin menoihin. Hyväksyttäviin menoihin kuuluu omistajan omalle pääomalle vuosittain maksettava
tuotto sekä täydentävän rahoituksen korko. Tuoton ja koron suuruudesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
Jotta lainoitustoiminnan hallinnointi ja rajoitusaikaan liittyvä omakustannusperiaatteen toteutumisen
valvonta olisi yksinkertaista, ehdotetaan vuokrien valvonnan osalta yksinkertaista menettelyä vuotuisten
laskelmien ja jälkilaskelmien sekä niihin liittyvän valvonnan sijaan. Kohteen alkuvuokra hyväksytään
ARAn kohteelle tekemässä rahoituspäätöksessä riittävän tarkasti. Tällöin hyväksytään myös korjauksiin
varautumisen enimmäismäärä sekä omistajalle maksettava kohtuullinen tuotto. Lisäksi hyväksytään
kohteen täydentävän rahoituksen velkakirja ja velan ehdot.
Koska vuokrien valvonta ja niiden kohtuullisuuden arviointi kytketään tarkan alkuvuokran
hyväksymiseen, ehdotetaan että vuokrien vuosittainen tarkistus perustuisi kiinteistöjen hoitokuluindeksin
vuotuiseen muutokseen lisättynä enintään 1,5 %:lla.
Lainansaajan omistajan sijaan ehdotetaan, että ARA hyväksyy ja nimeää tarpeelliset selvitykset tehtyään
lainansaajan EUn valtiontukisäännösten mukaan toimivaksi yleishyödylliseksi lainansaajaksi.
Lainansaajan yhtiömuotoa ei ehdoteta rajattavaksi, koska kaikki rajoitukset liittyvät asuntojen
vuokraukseen, vuokran määrään liittyviin tekijöihin ja asukasvalintaan. Asuntoja on käytettävä lain
mukaisina vuokra-asuntoina rajoitusajan. Asukasvalinnoista säädetään Valtioneuvoston asetuksella.
Valvonnan osalta ehdotetaan, että ympäristöministeriöllä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella,
Valtiokonttorilla ja kunnalla on oikeus ohjata ja valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten
noudattamista.
Mahdolliset rikkomuksiin liittyvät seuraamusmaksut ehdotetaan kohdistuviksi lainansaajaan.
Hallintomenettelyjen keventämiseksi ehdotetaan, että kuntien antaman puollon sijaan kunnilta pyydetään
lainapäätökseen liittyen lausunto kohteen tarpeellisuudesta ja sijaintiin liittyvistä näkökulmista silloin, jos
kohde rakennetaan tontille, joka ei ole kunnan luovuttama.
Jotta malli olisi joustava valtion kulloisiakin tarpeita varten, ehdotetaan, että seuraavista mallin
parametreista säädetään tai määrätään kulloinkin erikseen valtioneuvoston toimesta.
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Asuntomarkkinatilanteen mukaan valtioneuvosto voi antaa kulloinkin tarkemmat asukasvalintaan liittyvät
valintakriteerit. Valintakriteereinä voisivat olla pitkää korkotukea korkeammat tulorajat ilman
asukasvalintoihin liittyviä vertailuja, jolloin asunnot olisi mahdollista osoittaa pieni- ja keskituloisille,
työssä käyville henkilöille, joilla on vaikeuksia saada kohtuullinen asunto markkinoilta. Suhdannesyistä ja
määräaikaisesti tietty osuus asukasvalinnoista voisi olla vapaasti valittavissa. Myös omien varojen
korkoa ja tuotontuloutusta tulisi säädellä siten, että niillä voidaan edistää toimijoiden mahdollisuuksia
tuottaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Valtioneuvosto voisi säädellä myös lainaan liittyviä määräaikaisia valtiontukiehtoja, kuten korkotuen
omavastuuosuutta ja mahdollista käynnistysavustusta esimerkiksi elvytystilanteissa. Tämän hetkiseksi
korkotuen omavastuukoroksi ehdotetaan 2,5 %, jonka yli menevästä korosta valtio maksaisi 75 %
ensimmäisen kymmenen vuoden ajan. Lisäksi mallin käyttöön ja sen mahdollisuuksiin edistää
kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon käyntiinlähtöä liittyisi valtioneuvoston päätös malliin liittyvän
vuotuisen hyväksymisvaltuuden kokonaismäärästä ja suuntaamisesta eri alueille.
Vielä ehdotetaan, että uusi kymmenen vuoden korkotuki luetaan osaksi MAL-sopimuksissa mainittua
ARA-tuotantoa.
Lisäksi ehdotetaan, että nyt voimassa oleva 20 vuoden takauslainamallin vähimmäisrajoitusaikaa
lyhennetään vähintään kymmeneen vuoteen, jotta käytännössä vapaarahoitteisen vuokraasuntotuotannon minimirajoitusaika ei olisi pidempi kuin SGEI-parametrien mukaan määritellyn lyhyen
korkotukilainan vähimmäisrajoitusaika. Samalla voidaan vähentää valtion riskejä ja edistää vuokraasuntojen tuotantoa yleensä.
Uudella lyhyellä korkotukimallilla pyritään edistämään vuokraltaan säänneltyjen asuntojen tuottamista
erityisesti suurissa kaupungeissa. Siksi esitetään, että käyttötarkoituksen muutoksella vanhoihin tiloihin
toteutettavat uudet vuokra-asunnot voidaan rahoittaa tällä mallilla. Lisäksi esitetään, että
täydennysrakennushankkeissa tontilla olevan vanhan rakennuksen kohtuulliset purkukustannukset
voidaan sisällyttää korkotuella maksettaviin kustannuksiin, edellyttäen että hankkeen
kokonaiskustannukset ja niistä johtuva vuokrataso on kohtuullinen.
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Johdanto
Ympäristöministeriö on asettanut selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksensa
hallitusohjelmassa mainitusta uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon
lisäämiseksi. Työn tulee olla valmis 30.10.2015.
Tehtävän taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma, jossa vuokra-asuntotuotannon
lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli, joka on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin
sitoutuville toteuttajille.
Selvityshenkilön asettamispäätöksessä todetaan, että
”Asumisen hinta on muodostunut suurimmissa kasvukeskuksissa korkeaksi johtuen kysyntään nähden
liian vähäisestä tarjonnasta ja tämä vaikeuttaa pieni- ja keskituloisten kotitalouksien mahdollisuuksia
järjestää asumisensa tarpeitaan vastaavasti. Vaikka kerrostalotuotanto on tällä hetkellä varsin hyvällä
tasolla, kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon taso on varsin matala. Valtaosa
nykyisistä valtion tukemasta vuokra-asuntotuotannosta on jäänyt kuntien yhtiöiden toteutuksen varaan,
kun muiden toimijoiden kiinnostus tuotantoa kohtaan on hiipunut. Tarve kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon lisäämiselle on kuitenkin edelleen olemassa, ja tuottajiksi tarvitaan kuntien ohella myös
yksityisiä toimijoita. Uuden tukimallin tulisi olla alan toimijoita kiinnostava, luoda uutta tuotantoa ja
edistää kohtuuhintaisen, pieni- ja keskituloisille asukkaille soveltuvien asuntojen rakentamista suurimpiin
kasvukeskuksiin.”
Toimeksiannon mukaan tavoitteena on selvittää, millainen uusi kymmenen vuoden välimalli olisi
kehitettävissä, jolla voitaisiin saada nykyistä enemmän käynnistettyä kohtuuhintaista vuokraasuntotuotantoa ja laatia siitä ehdotus säädöksineen ja vaikutusarvioineen.
Jotta olisi mahdollista laatia malli, joka toimisi nykyistä mallia tehokkaammin ja olisi alan toimijoita
houkutteleva, on tarpeen ensin tarkastella nykyisen tuotantotukijärjestelmään toimivuutta ja tilannekuvaa
ja selvittää, mitkä järjestelmään liittyvät tekijät ja ominaispiirteet voivat nykyisin estää tai vähentää
halukkuutta kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseen. Tämän selvittelyn jälkeen on helpompi
luonnostella malli, jossa nykyiset ongelmat on vältetty ja joka vastaa paremmin tämän päivän
vaatimuksiin ja toimintaympäristöön.
Nykytilan analyysin jälkeen tarkastellaan keskeisiä näkökohtia uuteen malliin liittyen. Sitten käydään läpi
Euroopan unionin valtiotukisäännöstöä ja siihen liittyviä näkökohtia. Tämän jälkeen poimitaan Suomessa
esiin nostettuja näkökulmia hyvälle tuotantotukijärjestelmälle. Luvussa viisi esitetään kooste valmisteluun
liittyvistä lausunnoista ja sen jälkeen esitetään niihin liittyen näkökohtia ja kommentteja. Luvussa
seitsemän esitetään ehdotus uudeksi malliksi ja lopuksi arvioidaan uuden vaikutuksia. Tämän jälkeen
tulevat säädösehdotukset.
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1.Tuotantotukijärjestelmän historiaa ja nykytila

1.1.

Inflaatio maksaa osan asumiskuluista

Valtion asuntotuotannon tukijärjestelmän lähtökohdat ajoittuvat sotien jälkeiseen aikaan. Sosiaalisesti,
taloudellisesti ja henkisesti vaikeassa sodanjälkeisessä tilanteessa yhteiskunnalla oli monia mittavia
tehtäviä tilanteessa, jossa kaikesta on pula ja maa eli säännöstelytalouden piirissä. Suomi oli köyhä
maatalousmaa, jonka voimavaroja söivät ankarat sotakorvaukset. Mittava jälleenrakentaminen ja
asuttaminen oli käynnistettävä huutavan pääomapulan oloissa. Rahoitus- ja valuuttamarkkinat toimivat
säännöstelyn piirissä. Koska pääomamarkkinoilta ei löytynyt tarvittavaa rahoitusta asuttamiseen, oli
valtion panostus käytännössä ainoa mahdollisuus aloittaa yhteiskunnan ohjaaman asuttamisen toteutus.
Annettiin laki ”siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamiseen”. Yli 200 000 ihmistä sai asuttamislainalla
apua asumisensa järjestämiseen.
Ensimmäiset valtion lainat järjesteltiin Asuntorahoitusvaltuuskunnan toimesta vuonna 1949 ja lainoitus
suuntautui pääasiassa yksityishenkilöille pientalojen rakentamiseen ja liittyi siirtoväen ja sodasta
palanneiden asuttamiseen. Samaan aikaan Suomi alkoi myös kaupungistua ja 50-luku oli vaikean
asuntopulan aikaa. Rahamarkkinoiden tiukan sääntelyn ja hyvin niukkojen pääomaresurssien oloissa
asuntolainan saaminen tavalliselle ihmiselle oli hyvin hankalaa. Asuntolainaan liittyi omaa säästöä,
valtion antamaa pitkäaikaista, jopa 45 vuoden lainaa muutaman prosentin korolla sekä pankin
kiinnitysjärjestyksessä ns. ensisijaislainaa, joka oli selvästi valtion lainaa kalliimpaa.
Korkean inflaation ja matalien valtion tukemien korkojen oloissa inflaatio söi osan lainapääomasta ja
lainan takaisinmaksun lykkääminen oli kannattavaa. Esimerkiksi asutuslainoihin liittyi maksuehtoja,
joiden mukaan lainapääoman lyhentäminen aloitettiin vasta muutamien vuosien kuluttua lainan
nostamisesta. Lyhennysten aloittamiseen liittyi myös lykkäävä ehto, jonka mukaan lainan
takaisinmaksua saattoi hakemuksesta lykätä vuodella, mikäli lainansaajatalouteen oli tulossa
perheenlisäystä. Perheenlisäystä todistamaan riitti raskaustodistus. Tällöin valtion lainan osalta riitti kun
maksoi sen pienen koron, jotka lainoissa perittiin velalliselta. Merkittävä osa lainasta siis tavallaan katosi
valtion kärsiessä pääoman katoamiseen sekä halpaan korkoon liittyneen tappion. Vuosikymmeniä
jatkuneen inflaatio- ja devalvaatiokierteen oloissa säästäjien omaisuutta katosi samalla kun velalliset
hyötyivät kehityksestä.
Tultaessa 60- ja 70-luvuille maa alkoi teollistua ja yhä suuremmat väestömäärät muuttivat maaseudulta
pois työn perään. Osa meni Ruotsiin ja merkittävän väestönosan asuntotarpeita tyydytettiin rakentamalla
valtion tukemia vuokra- ja omistusasuntoja kaupunkien liepeille nousseisiin uusiin ja sen ajan mittapuilla
moderneihin kaupunginosiin. Vuotuiset rakentamismäärät olivat suuria. Ennätysvuonna 1974 aloitettiin
noin 74 000 uuden asunnon rakentaminen. Urakan suuruuden lisäksi saavutus oli merkittävä myös
rahoituksen näkökulmasta, sitoihan rakentaminen runsaasti pääomia, joista merkittävä osa oli valtion
aravalainoitusta, joka ehdoiltaan oli selvästi rahoituslaitosten lainoja edullisempaa.
Valtion rahoitusosuuden ollessa merkittävä kiinnitettiin enenevässä määrin huomiota edullisten
lainoitusehtojen vastapainona erilaisiin rajoituksiin ja rahoitettavien hankkeiden sisällölliseen ohjaukseen
erityisesti suunnittelun ohjauksen keinoin. Valtion tuki pyrittiin kanavoimaan tukea eniten tarvitseville ja
lainaehtoihin liitettiin tulo- ja muita asukasvalintarajoituksia. Näin tukien ohjautuminen suurempituloisille
pyrittiin ehkäisemään. Rajoituksia tuli myös kiinteistöjen myyntihintoihin ja ostajien taloudelliseen
asemaan. Lisäksi aravan hinta- ja laatuohjauksella rakentamisesta haluttiin karsia tavanomaisen tason
ylittävä varustelu, tilamitoitus ja sekä kustannustaso. Kustannustasoon liittyvä valvonta oli tärkeää myös
koko rakennussektorin kansantaloudelle heijastuvien seurausvaikutusten vuoksi. Noin puolet koko
asuntorakennusvolyymista oli valtion tukemaa. Kustannusohjauksella pyrittiin vaikuttamaan myös muun
asuntorakennustoiminnan hinnoitteluun, koska sillä oli oleellinen merkitys tulonmuodostuksen,
hintakilpailukyvyn ja inflaation osalta. Käsite aravahintainen pohjasi myös siihen realiteettiin, että
edelleen niukat yhteiskunnat resurssit haluttiin käyttää tehokkaasti ja yhteiskunnan rajallisen tuen tuli
riittää mahdollisimman monelle.
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Sodan jälkeen alkanut rahoitus- ja pääomamarkkinoiden sääntely jatkui vielä pitkälle 80-luvulle ja
säätelytalous ja sen puitteet, lähtökohdat ja toimintatavat vaikuttivat voimakkaasti suomalaiseen
asuntorahoitukseen.
Kaupungistumiseen liittyneen vuokra-asuntolainoituksen yhtenä piirteenä oli 60-luvulla vakiintunut
aravalainoitus ja lainoihin liittyneet erilaiset rajoitukset. Yhtenä rajoituksena olivat aravavuokran
määräytymisen periaatteet, jotka ilmenivät niin sanottuna omakustannusperiaatteena. Vuokraan sai
sisällyttää asunnon rahoitukseen ja käyttöön liittyneet suoranaiset, todelliset juoksevat kulut sekä
omistajan rakennushankkeisiin eri keinoin hankkimalle pääomalle maksettava korko. Omien varojen
enimmäiskorko, 8 % heijasteli vallitsevaa inflaatioympäristöä. Vuotuinen inflaatio oli 60-luvulla
keskimäärin noin 5 prosenttia ja 70-luvulla jo yli 11 prosenttia. 80-luvulla vuotuinen inflaatio aleni ollen
keskimäärin vajaat 7 prosenttia.
60-luvulla ja erityisesti 70-luvulla rakennettiin huomattava määrä aravavuokrataloja, joiden vuokrat
määriteltiin omakustannusperusteisesti. Näiden vuokra-asuntojen ja –talojen lainoihin liittyi joiltain osin
samoja elementtejä kuin aiemmin kuvailtuihin asutuslainoihin. Lainan korko oli valtion tukemaa, eli
selvästi markkinatasoa alhaisempi. Laina-aika oli huomattavan pitkä ja lainan alkuaikoina ei maksettu
juuri muuta kuin edullista korkoa. Korkean inflaation oloissa lainapääomien reaaliarvot sulivat nopeasti ja
asuminen uusissa moderneissa taloissa oli suhteellisen edullista. Vuokriin ei sisällytetty myöskään sitä
määrää, joka olisi vastannut kiinteistön kulumista ja sen aiheuttamaa investoinnin uusintamistarvetta.
Korjausvelkaa syntyi jatkuvasti.
1.2.

Tarve perusparantamiseen kasvaa

Tultaessa 80-luvulle huomattiin kuitenkin, että lainapääomien reaaliarvon sulaessa myös kiinteistöjen
kunto rapistui ja herättiin huomaamaan kiinteistöihin kohdistuva, kasvava peruskorjaamisen tarve.
Omakustannusvuokra ja voimakas inflaatio olivat johtaneet siihen, että valtio oli menettänyt laina-aikana
osan lainapääomien reaaliarvosta. Lisäksi valtio oli maksanut vuosittain lainoihin liittynyttä alikorkotukea.
Näiden taloudellisten vaikutusten lisäksi valtion tukemat aravakiinteistöt olivat kuluneet ja rapistuneet.
Ongelmaan havahduttiin myös silloisessa Asuntohallituksessa, jonne perustettiin erityinen
peruskorjausosasto pohtimaan toimenpiteitä asuntokannan ikääntymisen haasteisiin. Käyttöön tulivat
erityiset valtion halpakorkoiset peruskorjaus- ja parannuslainat, joilla tuettiin korjausten suorittamista
aravavuokrataloissa. Lainaa myönnettäessä vahvistettiin peruskorjauskustannukset ja lainan määrä oli
80-95% hyväksytyistä korjauskustannuksista. Koska lainoihin liittyi vakuusvaatimus ja tarvittiin turvaava
kiinteistökiinnitys ja koska kohteella saattoi olla vielä runsaasti jäljellä alkuperäistä rakentamislainaa, oli
lainaa valmisteltaessa varmistettava vakuuksien riittävyys. Tämä tapahtui käytännössä ”teknisellä
menetelmällä”, jossa lainoituksen piiriin tulevia korjausrakennuskustannuksia hyväksyttäessä
hyväksyttiin kiinnitettävään korjauslainaan liittyen myös vanhan rakennuksen jäljellä oleva
rakennustekninen arvo, jotka yhdessä täyttivät lainoihin liittyneen vakuusvaatimuksen. Näin hyväksytyllä
teknisellä vakuusarvolla ei ollut välttämättä mitään yhtymäkohtia lainoitettavan kohteen todelliseen
markkina-arvoon. Asutuskeskuksissa tekninen arvo saattoi riittää markkina-arvoon, mutta syrjäisemmillä
seuduilla hyväksytty tekninen arvo monesti ylitti selvästi käyvät markkina-arvot, joiden pohjalta
esimerkiksi terveesti toimivat rahalaitokset määrittelevät ylimmät vakuusarvot. Asuntohallituksessa
omaksutut käytännöt mahdollistivat nykyisen tarkastelun valossa selvän kiinteistöjen ylilainoituksen ja
niistä seuraavat ongelmat näkyvät vuokrataloyhtiöiden talousvaikeuksina vielä tänäkin päivänä.
Kohteiden lainoitus perustui siis ainakin jossain määrin selvään ylilainoitukseen valtion riskien kannalta.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana asuntomarkkinoilla on tapahtunut selvää eriytyvää kehitystä ja
reuna-alueilla sijaitsevissa valtion lainoittamissa aravataloissa on monesti ongelmana rapistuneen
kunnon lisäksi korkea tasearvo, korkeat jäljellä olevat lainamäärät erityisesti markkina-arvoihin
verrattuna.
Vanhan asuntokannan korjaustoiminnan yhteydessä on havaittu, että 60- ja 70-luvuilla käytännössä
vallinnut omakustannusvuokran määrittely ei ottanut huomioon kiinteistöjen tulevia peruskorjaustarpeita.
Valtion asuntorahaston käynnistämässä lähiöprojektissa, joka toteutettiin osin työllisyyssyistä 90-luvun
puolivälissä, painotettiin lähiötalojen peruskorjausten tekemistä. Projektin jälkeen arvioitiin korjausten
vaikutusta asuntojen vuokriin. Selvityksessä todettiin kuntien omistamien aravatalojen vuokrien olleen
ennen korjaustöiden aloittamista keskimäärin edullisempia kuin vastaavien ammattimaisten,
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valtakunnallisten yleishyödyllisten omistajien perimien vuokrien. Vastaavasti korjausten jälkeen kuntien
omistamien vuokratalojen vuokrat nousivat yleishyödyllisten yhtiöiden perimien vuokratasojen
yläpuolelle. Syinä tähän olivat muun muassa kiinteistönpitoon, korjauksiin ja tuleviin korjauksiin
varautumiseen nähden erilaiset linjaukset. Valtakunnallisesti toimivilla yhtiöillä oli käytössään myös
laajemmat tasausmahdollisuudet. Erityisesti kuntayhtiöissä ei oltu mitenkään varauduttu ennakolta
taloudellisesti tulevia korjauksia varten.
Peruskorjaustarpeiden laajuuden korostuminen johti omakustannusvuokraperiaatteiden uuteen
tarkasteluun. Koska 60- ja 70-luvuilla omakustannusvuokra ei ollutkaan kattanut kaikkia kuluja, nimittäin
kiinteistöjen kuluminen ei sisältynyt vuokrissa perittäviin kustannuksiin, alettiin 90-luvulla herätä
tarpeeseen ottaa korjauksiin varautuminen huomioon vuokriin sisältyvänä menoeränä.
Ympäristöministeriö valmisteli 90-luvun puolivälin paikkeilla uusia peruskorjauksen strategialinjauksia ja
niissä painotettiin, että hyvään kiinteistönpitoon kuuluu riittävä varautuminen tuleviin korjauksiin sekä
vikaantumisen välttämiseksi vaiheittainen peruskorjaustapa.
Korjauksiin varautuminen nähtiin tarpeelliseksi myös valtion tukemaan lainoitukseen liittyvien
ominaispiirteiden vuoksi. Kun rakentamislaina ei alkuvuosina eikä edes ensimmäisen parinkymmenen
vuoden aikana lyhentynyt juurikaan, ei kirjanpitokäytännössä olevien suunnitelman mukaisien poistojen
tekeminen ollut mahdollista. Laina ei juuri lyhennyt, kiinteistön kulumisen kustannus ei sisältynyt vuokriin
eikä korjauksiin varauduttu. Alkuaika maksettiin pääasiassa hoitokuluja ja edullisia korkokuluja. Kun
lainan pääoman lyhennykset suuremmassa määrin alkavat, lainoihin liittyvä alikorkoelementti päättyy ja
maksettavaksi tulevat myös uuden peruskorjauslainan korot ja lyhennykset. Jotta kuvattua tilannetta
olisi mahdollisuus helpottaa ja varmistaa vuokrien tasaisempi kehitys, tuleviin korjauksiin varautuminen
nähtiin tärkeäksi osaksi hyvää kiinteistönpitoa 90-luvulla.
Asuntokiinteistöjä koskevaan verotuslainsäädäntöön tehtiin myös 90-luvulla muutoksia. Aloite, jonka yli
100 kansanedustajaa allekirjoitti, esitti, että muun muassa asunto-osakeyhtiöt vapautetaan kokonaan
tuloverosta, jotta tuleviin korjauksiin voitaisiin varautua pitkäjänteisesti ilman, että säästetyt varat
osaksikaan katoaisivat yhtiöistä tuloveroina valtiolle. Kiinteistöala ei saanut verovapautta, mutta
korjaustarpeiden kattamiseen kehitettiin asuintalovarausjärjestelmä, joka on edelleen voimassa.
Säännösten mukaan varauksia voi tehdä tietyin ehdoin ja varaus on voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen
se on purettava joko korjaustyön johdosta tai muutoin varaus purkautuu yhteisön tulokseen osaksi
verotettavaa tuloa.
Kiinteistöjen kunnon huononeminen, peruskorjaustarpeet sekä valtion vastuulla olevan lainakannan
suhde kiinteistöjen kuntoon ja vuokrattavuuteen ovat olleet ensisijassa kiinteistön omistajien ja viime
aikoina myös valtion murheena. Asukkaat toki ovat olleet tyytyväisiä edulliseen vuokratasoon, joka on
saatu aikaan pitkällä laina-ajalla, takapainoisella lainanlyhennysohjelmalla sekä lähes olemattomalla
kiinteistön kulumisesta vuokraan aiheutuvalla vaikutuksella.
1.3.

Alhaisen inflaation ja tuen pienenemisen aika

Viimeisen vuosikymmenen aikana tilanne on kuitenkin vähitellen ollut muuttumassa. Lainoihin liittynyt
alikorkoisuustuki on käytännössä kadonnut alhaisen yleisen korkotason vuoksi. Esimerkiksi tällä hetkellä
ulkona oleva valtion täytetakaama ja ”tukema” vuokratalojen korkotukilainakanta on yli 10 miljardia
euroa, mutta koko lainakantaan on kohdistunut korkotukea vain noin 10 miljoonaa euroa vuodessa tai
jopa sen alle. Asukkaat joutuvat vuokrissaan maksamaan täyden hinnan korkokuluista. Lisäksi inflaatio
on jo pitkään ollut poikkeuksellisen matala. 2000- luvulla inflaatiovauhti on ollut keskimäärin noin 1,6%.
jolloin lainapääomien reaalinen arvo ei ole sulanut kuten aikaisimpina vuosikymmeninä. 90-luvulla
aravalainoituksen puolella niin sanotut vuosimaksulainat jopa kasvoivat ensimmäiset kymmenen vuoden
ajan, koska lainajärjestelmän perustui vuosimaksuun, jonka taso perustui tiettyyn inflaatio-olettamaan, ja
vuosimaksu riitti kattamaan vain osan pääomaan liittyneestä korosta. Maksamatta jäänyt koron osa
lisättiin vuosittain lainapääomaan joka siis vain kasvoi alkuvuodet. Pääomituksesta luovuttiin 1995.
Näiden seikkojen lisäksi asukkailta on alettu periä omakustannusvuokrassa myös menoerää, jolla
katetaan varautuminen tuleviin korjauksiin. Maailma on siis aivan toisenlainen kuin ennen, jolloin asukas
saattoi asua lähes 20 vuotta uudessa asunnossa maksaen hoitomenojen lisäksi pääasiassa vain tuettuja
korkokuluja ja muuttaessaan muualle tilalle tullut uusi asukas joutui maksamaan sekä rakennuslainan
lyhennykset sekä peruskorjauslainan lyhennykset ja korot. Toisin kuin markka-aikana asutuslainassa tai
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60- ja 70-lukujen aravalainoissa, inflaatio ei nykyään syö ja hävitä rakentamislainaa. Siten asukkaat
joutuvat nyt vuokrissaan maksamaan todelliset pääoman kulut.
Valtion tukemien vuokra-asuntokiinteistön omistajan osalta tilanne on haastava. Monesti ongelmaa
pyritään ratkaisemaan siten, että rakennettavien uusien vuokra-asuntojen vuokriin sisällytetään
varautumista tuleviin korjauksiin ja näin saadut tulot ohjataan tasausten kautta vanhan kannan
kustannusten ja korjausten kattamiseen. Esimerkiksi monissa kaupungeissa kaupunkien omat yhtiöt
kertovat, että vuokrien määrittely tapahtuu siten, että hyvillä paikoilla sijaitsevista taloista peritään lähes
markkinavuokraa ja sieltä syntyvä ylijäämä ohjataan lähiötalojen kulujen kattamiseen. Näin vanhojen
kiinteistöjen menoja katetaan parempien ja uudempien kiinteistöjen tuloilla. Omistajan kannalta tämä ei
liene ongelma niin kauan kuin vanhaa korjattavaa kantaa on vähän. Mutta kun vanhaa
korjausvaiheeseen tulevaa asuntokantaa on paljon ja uusia hyvillä paikoilla sijaitsevia kiinteistöjä on
vähän, pohdittavaksi jää, mihin tasataan vanhasta kannasta aiheutuvat menot. Tämä peruskorjaukseen
liittyvä ongelma on hiipimässä nyt kasvukeskuksiin saakka, myös pääkaupunkiseudulle.
Koko laina- ja asuntokantaa ajatellen tilanne johtaa kysymään, missä määrin vanha valtion tukema
asuntokanta aiheuttaa uusien asuntojen osalle asumisen hintoja korottavaa vaikutusta? Missä määrin
vanha asuntokanta on selitys uusien asuntojen koettuun kalleuteen? Joka tapauksessa tasauksen
rajoittamisesta virinnyt keskustelu kielii siitä, että kustannusten jakaminen kaikkien kiinteistöjen kesken
on aiheuttanut jossain tyytymättömyyttä, erityisesti silloin kun vanhassa kannassa asuvat joutuvat
kustantamaan tasauksen avulla uusien asuntojen kuluja.
Asukkaan kannalta muuttunut tilanne on konkretisoitunut asumiskulujen nousuna, koska nyt vuokrissa
peritään kaikki todelliset kulut. Valtion maksamaa tukivaikutusta ei juuri ole, ei myöskään lainarasitusta
keventävää inflaatiota ja vuokrien tasauksen kautta vanhan kannan korjauskulut tulevat uusien talojen
asukkaiden kustannettavaksi. Monet yleishyödylliset, useilla paikkakunnilla toimivat yhteisöt ovat voineet
hallita tilannetta jatkuvalla vuokra-asuntokannan kehittämisellä, luopumisella tappioita aiheuttavista
taloista sekä tehokkaasti toimivalla tasausjärjestelmällä, jonka avulla kukin kiinteistö vuorollaan on
saanut tasausta muilta kiinteistöiltä tarpeellisten peruskorjaustöiden suorittamista varten ja vuokrakehitys
on pysynyt maltillisena ja tasaisena korjauksista huolimatta.
Asumiseen käytettävien menojen osuuden kasvaminen käytettävissä olevista tuloista on kuitenkin
johtanut tasausmekanismien arvosteluun ja sen vuokria kohottavaan vaikutukseen. Näyttäisi siltä, että
kaikkia menoja on entistä vaikeampi kattaa vuokrissa nykyisessä talousympäristössä, jossa
lainapääomat eivät katoa inflaation myötä ja jossa valtio ei käytännössä maksa osaakaan
rahoitusmenoista. Vaikeutta lisää se tosiasia, että yhä suurempi osa valtion tukemissa asunnoissa
asuvista on hyvin pienituloisia. Lisäksi on syytä muistaa, että Suomessa on nykyisin useita satoja
tuhansia sellaisia kansalaisia jotka ovat vailla ansiotuloja. Tässäkin suhteessa maailma on erilainen kuin
60- ja 70-luvuilla, jolloin kaupunkiin muuttaneet työllistyivät hyvin teollistuvan ja talouskasvun
olosuhteissa.
Yhteenvetona edellisestä voinee todeta, että muuttuneessa tilanteessa valtion maksama rahallinen tuki
puuttuu, vuokrakiinteistön reaalinen velka ei katoa inflaation myötä kuten ennen ja myös peruskorjaus
aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Pienituloisten asukkaiden asema on vaikeampi kuin ennen, heille jää
nyt aidosti maksajan asema – omakustannusvuokran kautta.
Muuttunut talousyhtälö ja valtion rahallisen tuen katoaminen on heijastunut vaatimuksina alentaa vuokria
muun muassa rajoittamalla tasausta ja tuleviin korjauksiin varautumista. Voidaan aiheellisesti kysyä,
aiheuttaako muuttunut talousyhtälö painetta lyhytjänteisempään kiinteistönpitopolitiikkaan, jossa
”ryöstöviljellään” kiinteistöjen kuntoa, koska muualta ei reaalista tukea ole helposti saatavilla.
Voidaan myös pohtia sitä, missä määrin vuokrakiinteistökannan taloudellinen toimintaympäristö
heijastelee sitä maailmaa, johon Suomen talous laajemminkin joutuu sopeutumaan. Suomen liityttyä
Euroopan Unioniin ja euroon ei taloudessa ole enää mahdollista parantaa kilpailukykyä devalvoinnin ja
mittavien valtion tukien avulla, vaan talouden haasteisiin tulisi vastata parantamalla kilpailukykyä ja
tuottavuutta. Vuokra-asumisen kustannustasoakaan ei ole enää mahdollista keventää samalla tavoin
kuin menneinä markka-ajan vuosikymmeninä, koska inflaatio ei enää hävitä reaalisesti maksettavaa
lainapääomaa. Näyttäisi siltä, että suomalainen sosiaalinen asuntopolitiikka ja sen harjoittamisen
toimintaympäristö ovat nyt samojen taloudellisten lainalaisuuksien ja haasteiden edessä kuin
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suomalainen talous- ja kilpailukykypolitiikka. Kustannustasojen alentaminen entisin keinoin ei ole enää
mahdollista.

Aiempi lainan takaisinmaksutapa sävyttää tänäkin päivänä aravalainojen ja pitkien korkotukilainojen
maksutaulukoiden rakennetta. Aravalainoissa 1990- ja 2000- luvulla käytössä olevissa
vuosimaksulainoissa lähtökohta oli maksaa tietty vuotuinen vuosimaksu, jonka suuruus oli sidottu
inflaatioon ja inflaation suuruutta kuvaavaa lukua täydennettiin lisäksi joka vuosi suurenevalla
lisäprosentilla, jolloin vuosimaksu nimellisesti kasvoi hitaasti. Ongelmana näissä lainoissa oli, että
alkuvuosina vuosimaksu ei riittänyt kattamaan edes kaikkia tuettuja korkomenoja, joten maksamatta
jäänyt määrä lisättiin lainapääomaan ja laina kasvoi alkuvuodet, ei suinkaan vähentynyt. Näin siitä
huolimatta että kiinteistö alkoi kulua ja arvo vähetä käyttöönoton jälkeen.
Pitkässä kiinteälyhenteisessä korkotukilainassa lainaa on lyhennettävä vuokra-asunnon rakentamista
varten hyväksyttyä korkotukilainaa kunkin viisivuotiskauden aikana seuraavasti (korkotukilaki 9 §),
(Sulkeisiin on vertailun vuoksi merkitty asumisoikeustalon rakentamisen korkotukilainan
lyhennysohjelma, joka on viisi vuotta lyhyempi):
Vuodet

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

lyhennysprosentti lainan alkuperäisestä pääomasta
Vuokra-asunto

Asumisoikeusasunto

1,7
3,3
5,3
7,5
9,9
15,0
23,3
34,5

(3,0)
(5,0)
(7,0)
(10,5)
(17,5)
(28,5)
(28,5)

Taulukon mukaista lyhennystä seurattaessa lainan pääoma lyhenee ensimmäisen 15 vuoden aikana
vain 10,3 % ja 20 vuoden aikana vain 17,8 %. Kiinteistöalalla normaali hyvä käytäntö poistojen osalta
olisi poistaa kiinteistöjen arvosta vuosittain 2,0 – 2,5% ja lainanlyhennyksen tulisi vastata tätä määrää.
Toimittaessa korkotukilain lyhennystaulukon mukaan kaikkea kiinteistön kulumista ei siis edelleenkään
hinnoitella omakustannusvuokraan. Tämän vuoksi useat pitkäaikaista ja vastuullista kiinteistöomistusta
korostavat vuokrataloyhtiöt haluavat lisätä vuokrissa perittäväksi menoeräksi tuleviin peruskorjauksiin
varautumista, jolloin asukas maksama vuokra vastaisi paremmin myös rakennuksen kulumisesta
aiheutuvia kustannuksia.
Koska inflaatio ei nykyoloissa enää auta kulujen maksussa, on peruskorjauksiin varautumisen
kustannustaso noussut asuntopoliittisen keskustelun keskiöön. Takapainoiset lainanlyhennysmallit
yhdessä rajallisen korjauksiin varautumisen kanssa hillitsevät toki asumiskustannuksia, mutta voivat olla
lyhytnäköinen ja lopulta kalliiksi tuleva yhdistelmä kohtuuhintaista asumiskustannustasoa tähdentävässä
toiminnassa. Suuremmat peruskorjaukset ajoittuvat nyt samaan aikaan kun vuotuiset lainojen
lyhennykset kasvavat korkeiksi. Mikäli korjauksiin varautumista halutaan rajoittaa nykyisestä tasosta,
tulisi hyvän omaisuuden hoidon vuoksi lainojen lyhennysten olla nykyistä selvästi suurempia heti lainan
maksun alusta lähtien.
Tiivistäen voisi sanoa, että menneinä vuosikymmeninä lainojen hoidon ajateltiin tapahtuvan velan
reaalisen pääoman osittaiseen katoamisella inflaation jyllätessä tuetussa korkoympäristössä. Vuokrissa
ei peritty myöskään kiinteistön kulumista vastannutta osuuttakaan, vaan inflaation ajateltiin auttavan
myös tulevien korjauksien rahoituksessa, kun tuleva korjauslaina heijastelisi myöhemmin kiinteistöjen
markkina-arvon kehitystä.
Ongelmat näkyvät monella tavalla. Suomessa on ARAn vuoden 2014 tilastotietojen mukaan 192 kuntaa,
joissa omakustannusvuokran mukaan määritellyt aravavuokrat ovat markkinavuokria korkeampia.
Yhtenä syynä tilanteeseen ovat vanhojen rakennuslainojen sekä vuokrataloyhtiöiden ottamien
peruskorjauslainojen takapainoisuus ja lainojen suhteellisen korkea korkotaso. Monet kiinteistöt ovat
tilanteessa, joissa korjausvelkaa on paljon, mutta talojen korjaamiseen ei ole taloudellisia

13
mahdollisuuksia jo ennestään vaikean tilanteen vuoksi. Myös kaupunkiseuduilla vuokrataloyhtiöt
kamppailevat samojen ongelmien parissa. Vanhoja lainoja ja korjausvelkaa on paljon ja monissa
tapauksissa edes kaupunkiseuduilla korjaaminen ei ole mahdollista – ainakaan ilman vuokrien tasausta
– sillä korjausten jälkeen muodostuva vuokrataso on niin korkea, että yksinasuvilla pienituloisilla, joita
enin osa hakijoista nykyään on, ei olisi varaa enää asua korjatuissa taloissa. Niinpä vaihtoehdoksi
enenevässä määrin on tullut korjausvelkaisten vuokratalojen myynti. Myös talojen purkaminen on
määrällisesti kasvanut, erityisesti hiljaisemmilla asuntomarkkina-alueilla.
Rahoitusmarkkinoiden ehdoilla toimimaan joutuvien yksityisten vuokrataloyhteisöjen halukkuus tuottaa
lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valtion pitkän korkotukijärjestelmän avulla on hiipunut, koska
tukijärjestelmä ei käytännössä sisällä valtion tukea ja koska riskit omistajalle muodostuvat pitkällä
aikavälillä suureksi. Edullinen vuokra perustuu pitkän laina-ajan lisäksi edelleen siihen, että uuden talon
vuokrassa ei edelleenkään peritä kaikkia kiinteistönpidosta aiheutuvia pitkän ajan kustannuksia, vaan
ongelmia siirretään vuosikymmenten päähän. Yksityiset yhtiöt pyrkivät välttämään näitä ongelmia
myymällä vanhaa kantaa pois ja pidättäytymällä uusien vastuiden ottamisesta. Kuntien omistamat yhtiöt
tuottavat edelleen jonkin verran uusia korkotukilainoilla rahoitettuja vuokra-asuntoja. Kunnat voivat toimia
tällöin viime sijaisina pienituloisten asuttajina ja pyrkivät ratkaisemaan tässä ajassa olevaa asuntopulaa
tukijärjestelmän ongelmista huolimatta.

Johtopäätelmiä
Uuden lyhyen korkotukimallin parametreja ei voi rakentaa inflaatioaikakaudelta peräisin oleville
perusolettamille, eikä sellaisen mallin keinotekoista edullisuutta ole mahdollista tavoitella. Malli on
laadittava todellisille kustannuksille lähes nollainflaation oloihin. Täten malli ei voi johtaa niin edullisiin
alkuvuokratasoihin, joihin nykymallisella 40 vuoden korkotukimallilla päästään. Samanlainen edullisuus
olisi saavutettavissa vain valtion runsaalla tuella tai nykytasoon nähden selvästi edullisemmalla
rakennuskustannustasolla ja energiatehokkaalla, kestävään elinkaarirakentamiseen tähtäävällä
tuotantotavalla. Koska valtion runsas tuki ei tule kysymykseen, tulisi kaikkea rakentamista kehittää
kohtuuhintaista asumista edistävään suuntaan.
1.4.

Mistä omat varat tulevat?

Toinen historiasta kumpuava taustaoletus, jonka sisältöön tai reunaehtojen pohdintaan ei liity alan
keskusteluissa riittävästi pohdintaa, on syvälle juurtunut ajatus omistajan antamista omista varoista.
Kuhunkin valtion asuntotuotantotukea hakevaan kohteeseen liittyy nimittäin vaatimus omistajan
antamasta tai järjestämästä rahoituksesta, joka tarvitaan valtion aiemmin antaman ja nykyään
korkotuetun lainan lisäksi. Jos korkotukilainaa on kohteessa 95 % rakennuskustannuksista, on omistajan
osoitettava täydentävää rahoitusta puuttuva 5 %. Täydentävä rahoitus on luonteeltaan oman pääoman
ehtoista ja jo asuntohallituksen ohjeissa ja lainapäätöksissä oli todettu, ettei sitä saa lyhentää ennen kuin
aravalaina on maksettu pois lainaehtojen mukaisessa ajassa. Rajoitusaikana kiinteistön kauppahinta on
sidottu näihin omiin varoihin ja niiden määrään.
Yleishyödyllinen toiminta käsitetään alalla pitkälti synonyymina voittoa tavoittelemattoman toiminnan
kanssa. Alan toiminnan kannalta olennainen vastausta vaativa kysymys on, mistä voittoa tavoittelematon
yhteisö saa nuo tarvittavat omat varansa? Seuraava esimerkki valaiskoon tilannetta. Yleishyödyllinen
yhteisö haluaa tuottaa joka vuosi 200 uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Laskettaessa rahoituksen
kokonaistarvetta oletetaan asuntojen keskipinta-alaksi 55 m2 ja rakennuskustannuksiksi 3000 euroa/m2.
Tästä laskien hankinnan kokonaishinta olisi 33 miljoonaa euroa, josta 5 prosenttia on 1,65 miljoonaa
euroa. Alalla on jäänyt ääneen pohtimatta, mistä voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö generoi
joka vuosi 1,65 miljoonaa euroa oman pääoma ehtoista rahaa ja antaa sen yli 30 vuodeksi lainaksi
omistamalleen kiinteistöyhtiölle? Eikö jo tässä ole käsitteellinen ristiriita?
Yksi vastaus on, että omistajayhteisö voi ottaa lainaa ja antaa sen edelleen kohteeseen yli 30 vuodeksi.
Tähän on todettava kysyen, mikä on se taho joka antaa voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle tällaisen
lainan yli kolmeksi vuosikymmeneksi ja ilman vakuuksia muiden lainojen lisäksi? Tähänkään
kysymykseen ei tunnu löytyvän vastausta.

14
Vuosikymmenten saatossa asiaa on kuntayhtiöiden taholla hoidettu muun muassa siten, että kunnat
ovat antaneet yhtiönsä rakennuskohteisiin joko hyvin halpakorkoista lainaa tai kuntien suoraan
budjetistaan antama pääoma on merkitty kiinteistöyhtiöissä rakennusrahastoon. Näissä tapauksissa
julkisella sijoituksella ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole ollut vakuus- tai tuottovaatimuksia.
Nykyään kuntien rahoitustilanne on toinen ja myös EU säännökset asettavat rajoituksia kuntien antaman
julkisen rahan käytölle. Myös aiemmin kuntien harrastama takauksen myöntäminen on jäämässä pois
käytöstä juuri EU säännösten vuoksi. Kuntayhtiöiden pääomahuollon järjestäminen onkin vaikeutunut
takavuosien tilanteesta.
Yleishyödylliset yhteisöt ovat historian saatossa järjestelleet tarvittavia puuttuvia omia varoja hyvin
monenlaisin järjestelyin ja rahoitustarpeen ovat hoitaneet yhteisöjen omistajia tai asuntoa tarvinneiden
työntekijöiden työnantajia lähellä olevat tahot. Ennen vuotta 2000, jolloin niin sanotut yleishyödyllisyyttä
säätelevät ja määrittelevät lain kirjaukset tulivat voimaan, lainoituskohteisiin liittyi vain niin sanottuja
kohdekohtaisia rajoituksia. Niiden päätyttyä omistaja saattoi myydä talon, ottaa tässä yhteydessä
arvonnousun tuottona, maksaa niin sanotut omat varat takaisin niitä lainanneille ja sijoittaa osan
arvonnoususta takaisin uusien kohteiden omarahoitusosuuden kattamiseen. Pitkään alalla toimineet ovat
voineet saada myös jonkin verran lyhytaikaisia rahalaitoslainoja ja osa täydentävästä rahoituksesta on
muodostunut yhteisöjen tuloksista.
Vuoden 2000 jälkeen kaikki vapautuvien asuntojen myynneistä tuloutuneet varat ovat jääneet
yleishyödyllisiksi nimettyihin yhteisöihin. Tämä on osaltaan vähentänyt omistajien kiinnostusta toimia
alalla. Lisäksi mahdollisuudet hankkia rahamarkkinoilta täydentävää omaa rahoitusta näihin yhteisöihin
on ollut vaikeaa, koska omistajan antamia sijoituksia ei saa niistä käytännössä ulos, ellei myy koko
yhtiötä. Myöskään rahalaitokset eivät voine noudattaessaan hyvää pankkitapaa antaa yhteisöille suuria
vakuudettomia lainoja.
Niinpä on todettava, että nykyinen lainsäädäntö ja tapa toimia alalla edellyttäisivät omien varojen
hankinnassa käytännön ja arkielämän tasolla sellaisia rahoituskeinoja ja järjestelyjä, joita markkinat eivät
tunne. Tilanne onkin johtanut useissa tapauksissa siihen, että siellä missä omia varoja on lainoin katettu,
on lainoja ryhdytty vastoin kohtuuhintaisen lainsäädännön ja tavan henkeä lyhentämään melko pian kun
rakennuskohde on valmistunut käyttöönotettavaksi. Tämä on nostanut vuokria ja johtanut tilanteeseen,
joissa kohteiden rakennuslaina on lähes kokonaan maksamatta, mutta lain vaatimia omia varoja ei
taseesta enää löydy.
Omien varojen ongelman laajuutta ja merkitystä uustuotannon edellytysten luomisessa ei ole tunnistettu
riittävän hyvin. On syytä palauttaa mieleen, että vilkkaan vuokra-aravien rakentamisen aikaan voimassa
oli hankkeiden lainoitukseen liittyen kolmenlaisia lainoja. Ensisijaislaina haettiin pankista, sen jälkeen tuli
kiinnitysjärjestyksessä valtion aravalaina ja hankkeen muut varat eli ns. omat varat katettiin
tertiäärilainalla, ns. kolmoissijalainalla, johon ei liittynyt kiinteistökiinnitystä. Lainanantaja antoi varat
lainoituskohteen omistaneen kiinteistöyhtiön omistajalle, jolta lainanantaja sai yhtiön antaman kirjallisen
takaussitoumuksen tai jonkinlaisen yleispanttauksen. Ja sitten tämä laina välitettiin kohteen
rahoitukseen. Kyseessä eivät olleet lainansaajakohteen omistajan tosiasiassa itse sijoittamat, vaan
lainaamat varat. Joissakin tapauksissa tertiäärilainan antaja lienee myöntänyt lainan suoraan
kiinteistöyhtiölle muuta vakuutta vastaan. Nyt ”omien varojen” korkoon liittyvässä keskustelussa on
sellainen sävy, että talon omistaja saisi liikaa tuottoa, kun korkona käytetään 8 %:a.
Johtopäätelmiä
Jotta uudesta korkotukimallista olisi mahdollista saada toimijoita kiinnostava, on täydentävän rahoituksen
ja niin sanotun oman pääoma kysymys analysoitava tarkemmin, selvitettävä alan käytännöt ja
toimintamahdollisuudet. Tämän jälkeen on uuteen lyhyeen korkotukimalliin muotoiltava sellainen omia
varoja koskeva säätely- ja tuottomalli, jonka puitteissa toimijoiden on aidosti mahdollista toimia ja jonka
kustannukset asukkaille pysyvät kohtuullisina ja perusteltuina.
1.5.

Pula tonttimaasta

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja valtion asuntotuotantotuen toimeenpanoon ja sen edellytyksiin
liittyvä keskeinen elementti on tuotantoon soveltuvien, rakennuskelpoisten tonttien vaikea saatavuus.
Vaikka Suomi on erittäin harvaan asuttu maa, jossa maata sisänsä on yllin kyllin tarjolla, vallitsee
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maassa asuntotuottajien mielestä krooninen tonttipula. Käytännössä tämä ilmenee siten, että
rakentamista suunnitteleva vuokrataloyhteisö ei saa markkinoilta tontteja kohtuullisella sijainnilla ja
kohtuullisella hinnalla.
Monissa kunnissa kunta on hyvin merkittävä maan omistaja. Lisäksi maankäytössä kunnilla on
kaavoitusmonopoli, eikä esimerkiksi raakamaan omistaja voi itse alkaa lohkoa maataan asumiskäyttöön,
vaan päätöksenteko asiassa on kunnalla. Mikäli sattuisi käymään niin, että omistaja voisi saada
muutettua maataan tonteiksi, perii kunta toimenpiteistä ja kaavoitusprosessista erillisen
maankäyttömaksun. Myös kaavoitusprosessi on kankea ja yleensä se vie vuosia, koska laadittaviin
kaavoihin liittyy kunnallinen päätöksenteko ja erilaiset valitusmahdollisuudet.
Kuntien omistamaan ja luovuttamaan maahan ja tontteihin liittyy kunnallista päätöksentekoa ja
kuntasuunnitteluun sisältyviä linjauksia siitä, minkälaista kuntaa halutaan rakentaa ja kenelle.
Nykyisessä talousahdingossa monet kunnat kilpailevat hyvistä veronmaksajista. Tässä tarkoituksessa
kaavoitettua maata myydään omistusasuntotarkoituksiin esimerkiksi gryndereille. Maan myynti voi
tapahtua kilpailun perusteella, jossa maasta pyritään saamaan mahdollisimman korkea hinta kattamaan
kuntatalouden menoja.
Maan myyntien yhteydessä kunnissa käydään myös linjanvetoja siitä, minkä verran tonttimaata tulisi
osoittaa kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle, jolloin maan myyntitulot olisivat pienemmät johtuen valtion
tukemaan asuntotuotantoon liittyvistä maan hinnoittelun rajoituksista. Näiden linjanvetojen jälkeen
kunnat päättävät kohtuuhintaisen asuntotuotannon vuotuisista tavoitemääristä. Monissa kunnissa
tavoitteen sanotaan olevan ”kompromissi”. Tämä tarkoittanee, että on olemassa korkeampia ja
matalampia tavoitteita valtion tukemalle asuntotuotannolle.
Mitkä seikat sitten vaikuttavat näiden kompromissien syntymiseen ja niissä esitettyihin näkemyksiin?
Ilmeisesti kompromissien tulokseen vaikuttaa ainakin maan myynnistä kunnille kertyvät tulot. Olisiko
muita taloudellisia näkökohtia? Yksi seikka, joka aika ajoin nousee esiin valtion ja kuntien
asuntovirkamiesten keskusteluissa, on tuettujen vuokra-asuntojen asukasvalintaperiaatteet ja niiden
merkitys kunnille. Asukasvalintaan aiemmin liittyneiden tulorajojen poisto antoi kunnille hieman
liikkumavaraa asukasvalinnassa ja mahdollisuuden suunnitella asukasvalintoja siten, että
asukasrakenne olisi mahdollisimman monipuolinen ja rakennukset ja asuinalueet voisivat välttyä
asukkaita eriyttävästä kehityksestä ja laajemmin segregaatioilmiöstä kaikkine ikävine seurausilmiöineen.
Tulorajojen poistosta huolimatta asunnot on osoitettava sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja
taloudellisen tarpeen perusteella. Niinpä asukasvalinnat ja niihin liittyvä säännöstö pyrkivät edelleen
varmistamaan, että tuetuissa asunnoissa asuvat kaikkein pienituloisimmat ja vähävaraisimmat sekä
sellaiset kotitaloudet, joiden mahdollisuus saada asuntoa vapailta asuntomarkkinoilta ovat kaikkein
heikoimmat. Tähän seikkaan liittyen on muistettava, että Suomessa on eri tilastojen perusteella jo useita
satoja tuhansia työttömiä ja muita vaikeassa taloudellisessa tilanteessa eläviä kansalaisia, jotka
tarvitsevat erilaista tukea. Nykytilanne poikkeaa siis täysin niistä 60- ja 70-lukujen ajoista, jolloin aravaasunnot täyttyivät maalta kaupunkeihin töihin muuttaneista kansalaisista, joiden panosta tarvittiin
hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Työttömyyden ollessa tuolloin vähäistä asuntoja tuotettiin
työssäkäyville perheille. Nyt taloustilanne on toisenlainen ja suurin vuokra-asuntojen kysyntä kohdistuu
pieniin yhden ja kahden hengen ruokakuntakoon asuntoihin.
Myös sosiaaliturvajärjestelmä on muuttunut ja laajentunut huomattavasti sitten 60- ja 70-lukujen ajan.
Nykyisin suomalainen perusturvaverkon yksi lähtökohta on asumisperusteinen sosiaaliturva. Niinpä
eräissä keskusteluissa on tullut esiin kunnissa ilmennyt pohdinta siitä, miten paljon kunnat jo nyt
maksavat toimeentulotukea pienituloisille ja vähävaraisille asukkaille. Kuntien äyrikertymiin nähden
monien kuntien toimeentulomenot ovatkin huomattavan suuria. Tämän lisäksi kunnissa lienee pohdittu
sosiaali- ja terveysmenojen suuruutta ja eri keinoja säästöjen aikaan saamiseksi. Näissä pohdinnoissa
on esiin tullut se, että pienituloisimmat ja vähävaraisimmat ilmeisesti kuormittavat ryhmänä suhteellisesti
eniten kuntien vastuulla olevaan sosiaali- ja terveyssektoria ja tuottamia palveluja. Näiden pohdintojen
valossa on helppo tehdä lisäkysymyksiä ainakin siitä, missä määrin kuntien velvollisuus huolehtia
mainituista toimeentulo-, sosiaali- ja terveysmenoista liittyy kuntien halukkuuteen osoittaa
kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon edullista, alle markkinahintaista tonttimaata, josta muutoinkin on jo
niukkuutta. Eli tekevätkö kunnat tonttipolitiikkaa tietynlaisen kuntakohtaisen ”kokonaisharkinnan”
perusteella?
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Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tehdä syvällisempää selvitystä asiasta. Kiinnostava on kuitenkin
ajatusleikki siitä, miten tilanne voisi muuttua, jos nykyisin kuntien vastuulla olevat toimeentulomenot sekä
sote-järjestelmän kaikki kulut katettaisiin valtion rahoitus- ja tasausjärjestelmien kautta. Silloin kunnille ei
syntyisi vuokratalojen rakentamisesta aiheutuvia välillisiä sosiaalimenoja, kuten nykyisin, vaan,
enemmänkin tilanne toisi rakentamiseen ja asumiseen liittyviä tuloja kuntatalouteen. Vaikka esimerkki on
vain kysyvä ajatusleikki, kuvannee se osaltaan maan hankinnan ja tonttitilanteen ja tarjonnan
vaikutussuhteita myös kuntatalouden näkökulmasta. Maankäytössä ei ole siis ehkä ole kyse pelkästään
asemakaavoihin liittyvän piirtämisen toteuttamisesta ja siihen liittyvien prosessien nopeuttamisesta.
Ottamatta kantaa asiaan ajatusleikki ohjaa kuitenkin kysymään myös, missä määrin nykyinen pula
kohtuuhintaisista asunnoista johtuu muista, kuin tonttimaan saatavuuteen liittyvistä seikoista.
Maankäyttöön liittyvä merkittävä, kohtuuhintaiseen asumiseen vaikuttava tekijä on kuntien
kaavoitusvaatimukset. Kaavoitukseen voi liittyä kaupunkien hyväksymiä arkkitehtuurilinjauksia hyvästä ja
korkealuokkaisesta kaupunkikuvasta, joka halutaan varmistaa korkealuokkaiseen suunnitteluun
velvoittavalla ja yksityiskohtaiseen ohjaukseen menevällä tavalla. Tämä on monesti ristiriidassa
kohtuuhintaisen asuntotuotannon perusedellytysten kanssa, jossa lähtökohtana on lain lähtökohta, että
lainoitettavien asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään
toimivia sekä rakentamiskustannuksiltaan kohtuullisia. Eli vaikka kunnista esitetään usein vakuutteluja
siitä, että kyllä kunnassa on valmiiksi kaavoitettua tonttimaata, on erikseen kysyttävä, kuinka paljon
kunnissa on kohtuuhintaiseen rakentamiseen soveltuvaa maata.
Kaavamääräysten aiheuttamien rakennuskustannusten vastapainoksi on hyvä, että kaavaillut uudet
tulorajat ovat mahdollisimman korkeat. Tällöin mahdollisimman suurella keskituloistenkin joukolla on
varaa asua asunnoissa, jotka alun perin oli tarkoitus rakentaa asuntomarkkinoilla kaikkein vaikeimmassa
asemassa oleville pienituloisille. Toisaalta on todettava, että pääkaupunkiseudulla on runsaasti
esimerkkejä, joissa uusille asuinalueille rakennettujen vuokra-asuntojen omakustannusvuokrat ovat
sangen edullisia. Tällöin on hyvä tarkastella, mitkä tahot kohteita ovat rakentaneet ja millä
rahoitusmuodolla kohteet on rakennettu. Edellä todettiin, että nykyinen pitkän korkotuen lainojen
lyhennysjärjestelmä ja niiden pohjalta määräytyvä vuokra ei sellaisenaan sisällä alkuvuosina kaikkia niitä
kustannuksia, joita kiinteistöjen teknisestä ja kirjanpidollisesta kulumisesta aiheutuvina menoina tulisi
vuokriin sisällyttää.
Kohtuuhintaisen tonttimaan hyödyntämisen osalta olisi parasta, että kun kohtuuhintaiseen
rakentamiseen löytyy tontteja, ne tulisi luovuttaa myymällä tai vuokraamalla suoraan yleishyödyllisille
rakennuttajille niiden omaa tuotantoa varten. Tämä varmistaisi, että kohteet suunnitellaan
tarkoituksenmukaisuutta korostaen ja että tehokkaiden suunnitelmien pohjalta rakentaminen olisi
mahdollista kilpailuttaa.
Johtopäätelmiä
Lainajärjestelmän erityispiirteillä saattaa olla vaikutusta edullisten tonttien saatavuuteen. Jotta uusi lyhyt
korkotukimalli voisi olla toimijoita houkutteleva, malliin liittyvien lainoitus- ja rajoitusehtojen suunnittelussa
on syytä ottaa huomioon mallin vaikutus kunnalliseen päätöksentekoon. Mallin tulee olla myös kuntia
kiinnostava.
1.6.

Asunto- vai suhdannepolitiikkaa?

Yksi esille nostettava kysymys valtion tuotantotukijärjestelmässä on asuntopolitiikan käyttö
suhdannepoliittisena välineenä. Perinteisesti juuri tuotantotukijärjestelmää on käytetty pohjana, kun
yhteiskunnassa on haluttu edistää työllisyyttä taloudellisesti huonoina aikoina, erityisesti vaikeiden
matalasuhdanteiden aikana. Valtion tukemaa asuntotuotantoa on totuttu pitämään niin sanotusti
kontrasyklisenä, jolla tarkoitetaan, että valtio panostaa kohtuuhintaisen vuokra-asuntojen tuotantoon juuri
silloin, kun rakennusalalla on matalasuhdanne. Tällöin on katsottu voitavan vaikuttaa
rakennusmarkkinoita ja työllisyyttä edistävästi ja samalla on voitu saada käyntiin
rakennuskustannuksiltaan kohtuuhintaista tuotantoa.
Tilastojen valossa valtion tuotantotukijärjestelmän on katsottava täyttäneen melko hyvin tätä tehtävää
aina 90-luvulle saakka. Talousarviomenettelyyn liittyviä lainoitusvaltuuksia on nostettu
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matalasuhdanteissa ja kohtuuhintaista tuotantoa on voitu käynnistää yli tavanomaisen tuotantomäärän.
Oheinen kuva kertoo tuotantotukijärjestelmästä suhdanteiden tasaajana.

2000-luvulla valtion tukema tuotanto on määriltään pudonnut selvästi. Kun 70-, 80- ja vielä 90-luvulla
valtion tukemia aravalainalla tai pitkällä korkotuella rahoitettuja tavallisia vuokra-asuntoja rakennettiin
noin 10 000 asunnon vuosivauhtia, putosi määrä 2000-luvulle tultaessa noin 2500 asuntoon. Monina
vuosina tuotanto on jäänyt alle 2000 asunnon määrään. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana
tuotantoa on ollut keskimäärin 1700 asuntoa vuodessa. Rakentamisen määrä on ristiriidassa sen
kanssa, että kaupungistumisen myötä tarvittaisiin yhä enemmän kohtuuhintaisia asuntoja kasvuseuduille
turvaamaan pieni- ja keskituloisen työvoiman asunnonsaanti ja työvoiman liikkuvuus.
Viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana asuntomarkkinoille ovat tulleet uusina toimijoina erilaiset
asuntosijoitusrahastot, jotka keräävät yksityisiä pääomia lyhytaikaiseen vuokra-asuntosijoittamiseen.
Nämä sijoitusrahastot on muuttaneet asetelmaa, jossa valtion tukema tuotanto oli aiemmin suhdanteita
tasaava toimintatapa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana juuri nämä sijoitusrahastot ovat täyttäneet
aiemman valtion tukeman tuotannon osuutta ja vapaarahoitteisen asuntokaupan hiljennettyä
sijoitusrahastot ovat tehneet merkittävän määrän ostoja rakennusliikkeiltä ostaen kokonaisia kerrostaloja
markkinaehtoiseen vuokra-asuntokäyttöön. Näissä kaupoissa kauppahinta on neuvoteltu
markkinaehtoisesti ostajan ja myyjän välillä ja vuokrasuhteet ovat perustuneet vapaaseen
markkinapohjaiseen hinnoitteluun.
Vuokra-asuntotarjonta on kasvanut näin markkinaehtoisesti. Syntynyttä tuotantoa on kritisoitu siltä osin,
että se on sijoittunut alueille, joissa on suurin asuntokysyntä ja jossa tästä syystä on voitu periä korkeita
vuokria. Eli matalasuhdannetilanteessa perinteisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon sijaan
markkinoille on tullut vuokra-asuntoja, jotka soveltuvat pääasiassa muille kuin aivan pienituloisemmille.
Lisäksi on kritisoitu sitä, että tähän tuotantoon liittyy myös tukitarpeita, jotka nyt hoidetaan asumistuen
kautta. Tässä yhteydessä on lisäksi huomautettu, että yhteiskunnan maksettavaksi tulevat
asumistukimenot ovat olleet hyvin jyrkässä kasvussa tilanteessa, joissa julkisen talouden liikkumavara jo
muutoinkin on huvennut olemattomaksi.
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Entä miten valtion perinteisen tuotantotuen järjestelmät ovat tehonneet ja toimineet
matalasuhdannetilanteessa, joissa on tuotantotukijärjestelmältä on odotettu elvyttävää vaikutusta?
Seuraavaksi muutama sana saaduista kokemuksista.
90-luvun alku oli monilta osin traumaattinen kokemus suomalaisille talouden syöksyessä alamäkeen.
Konkurssiaalto, ylivelkaantuneiden kohtalo, työttömyys ja kaikki lamaan liittyneet sosiaaliset ja aineelliset
menetykset jättivät lähtemättömän jäljen suomalaisten muistiin ja taloushistoriaan.
Tuotantotukijärjestelmässä oli tuolloin käytössä aravalainajärjestelmä ja niin sanottu lyhyt korkotuki,
jossa hankkeiden hyväksyntä, vuokrien määritys ja tuoton tuloutus oli kevyemmin säännelty.
Tavanomainen tuotantotukijärjestelmä ei sellaisenaan saanut aikaan elvyttävää vaikutusta, vaan
keskeiseen asemaan tuolloin vuonna 1993 muodostui lyhyt korkotuki, jossa tilapäisesti oli erikoisen
houkuttelevat tukiehdot. Rajoitusaikaa tuotteessa oli vain kymmenen vuotta ja ensimmäisen neljän
vuoden aikana korkotukea maksettiin 8 %, seuraavat neljä vuotta tuen määrä putosi neljään prosenttiin.
Korkotason nopeasti laskiessa vuonna 1996 kävi niin, että valtio maksoi näiden lainojen korot
käytännössä lähes kokonaan.
Tuote toimi tehokkaasti, mutta tuli kalliiksi valtion näkökulmasta. Tilalle tuli 20 vuoden niin sanottu pitkä
korkotukimalli, jossa ehdot olivat niukemmat. Sekin tuote kuitenkin veti. Huomionarvoista tässä
yhteydessä on muistaa, että monet toimijat muotoilivat vuokra-asuntojen korkotukilainaan eräänlaisen
osaomistusmallin, jossa lainoitusehtojen vaatima ”oma pääoma” tuli asukkaalta. Asunnot tuli käyttää
vuokra-asuntoina rajoitusajan, jonka jälkeen asukas saattoi ostaa asunnon itselleen. Malleihin oli
rakennettu sisään myös järjestelmä, jossa vuokra-aikana maksettu vuokra oli osa kauppahinnan
maksamista. Sittemmin laadittiin oma lainsäädäntö osaomistusmalliin, mutta sen käyttö on jäänyt
vähäiseksi ja nyt lakannut kokonaan tuottajia kiinnostamasta.
Elvyttävä vaikutus saatiin aikaan mittavalla valtion tuella ja omistajayhteisöjen innovatiivisilla osaomistusmalleilla, jotka tekivät yhdessä valtion tuotantotuesta tehokkaan. Tuotantotukijärjestelmänä juuri
nämä korkotukijärjestelmät olivat se seikka, jonka avulla tuotannonmäärä kasvoi nopeasti
elvytystilanteessa. Erityisesti on syytä korostaa, että tuottajien laatimien osaomistusmallien yksi
keskeinen toimivuutta lisännyt tekijä oli, että niiden avulla vuokra-asuntorakennuttajat saivat generoitua
lainoitukseen liittyvät täydentävät varat – omat varat – asukkaiden toimesta. Mallit siis saatiin rahoitettua
valtion tukeman ja täytetakaaman lainan sekä asukkaiden maksaman alkupääoman avulla. Korkean
korkotason oloissa rakennuttajilla ei ollut saatavilla tarvittavia omia pääomia. Lisäksi voidaan todeta, että
molemmissa korkotukilainamallissa vuokran määritys ei perustunut aravan kaltaiseen
omakustannusperiaatteeseen vaan oli väljempi.
Toinen 90-luvun oman pääoman ongelman ratkaissut innovaatio oli asumisoikeusjärjestelmä. Kun
kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta oli kova kysyntä ja toimijoilla ei ollut mahdollisuuksia saada
vuokratalohankkeisiinsa tarvittavia omia pääomia, kehiteltiin järjestelmä, jossa asukas toi hankkeiden
tarvitseman oman pääoman ja maksoi sen asumisoikeusyhtiölle asumisoikeusmaksuna, jonka luonne oli
väliaikainen oman pääoman erä ja varojen antajan vaihtuessa asukkaan vaihtuessa.
Johtopäätelmänä voidaan todeta, että laskusuhdannetilanteissa yksi asuntopolitiikan keino on ollut
kehittää lainsäädäntöteitse, erilaisin lainamallien avulla tapoja, joilla rakennushankkeille on voitu löytää
hankkeiden tarvitsema omarahoitusosuus muulla keinolla kuin omistajan järjestämänä, koska
kohtuuhintaisten asuntojen tuottajilla ei ole ollut mahdollisuutta varoja järjestää.
Tultaessa 2000-luvulle tavanomainen ARA-tuotanto suorastaan romahti. Esimerkiksi vuonna 2007 ARAn
tilastojen mukaan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla aloitettiin kussakin kunnassa vain yhden uuden
pitkän korkotuen piirissä olevan vuokratalon rakentaminen. Vuosikymmenen alku oli voimakkaan
vapaarahoitteisen tuotannon aikaa. Myös yleishyödylliset yhteisöt suuntautuivat tuottajamuotoiseen
asuntotuotantoon. Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt subprime –luottokriisi saapui heijastusvaikutuksineen
kuitenkin nopeasti Suomeen ja aiheutti rahamarkkinoiden äkillisen halvaannustilan. Uusien
rakennushankkeiden liikkeellelähtö pysähtyi rahoitus- ja kysyntäongelmiin ja Suomessakin elettiin
kriisitunnelmissa. Rakennusteollisuus oli tilanteesta erityisen huolissaan, koska vaikutukset toimialalla
olivat erityisen syvällisiä ja mittavia. Myös rakennusalan työttömyys kasvoi hyvin nopeasti.
Tässäkään tilanteessa käytössä ollut pitkä korkotukilaina vuokratalojen rakentamiseen ei auttanut
kiihdyttämään tuotantoa ja aikaansaamaan elvytysvaikutusta alalla. Syvän kriisin tunnelmissa oli saatava
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nopeasti aikaan edes jonkinlainen lääke, jolla pysähtynyttä rakennustuotantoa oli mahdollisuus saada
liikkeelle. Ensisijassa tavoite oli siis tukea työllisyyttä ja rakennusteollisuutta yleensä, sillä suurten
kriisien yhteydessä voi helposti käydä niin, että osaavaa ammattikuntaa hakeutuu pitkien kriisien aikana
muihin ammatteihin ja näin rakennusalan henkilöstön määrä supistuu helposti tasolle, joka aiheuttaa
tuotanto- ja ylikuumenemisongelmia rakentamisen suhdanteiden parantuessa.
Kriisitunnelmissa valmisteltiin väliaikainen lääke elvytysruiskeeksi ja pakettiin käärittiin uusi kymmenen
vuoden välimalli, jossa oli käyntiinlähdön kannalta riittävä tuki, valtion täytetakaus ja korkotuki
omavastuukorolla sekä mahdollisuus jo viiden vuoden kuluttua irtaantua tuotteesta. Vuokrakäytön lisäksi
tuotteella ei ollut muita rajoituksia, mikä helpotti kohteiden omarahoitusosuuden järjestämistä. Kysyntä
tuotteesta oli kova ja sitä halusivat monet sellaiset vuokra-asuntosijoittajat, joille voimassa ollut
yleishyödyllisyyssäännöstö pitkine kohdekohtaisine rajoitukseen ei tullut kysymykseen.
Kun määräaikaisen lainamallin valmistelun yhteydessä arvioitiin mallin avulla käynnistyvän noin 4000
asunnon rakentaminen, malli olikin paljon arvioitua suositumpi ja kahden vuoden aikana liikkeelle lähti
noin 7400 rakennustyöt. Lisäksi käynnistyi paljon asumisoikeusasuntohankkeita ja erityisryhmille
tarkoitettuja palvelutalotyyppisiä hankkeita. Myös pitkän korkotuen hankkeita käynnistyi lähinnä
kuntayhtiöiden toimesta normaalia enemmän, koska rakennusliikkeet olivat työn vähyyden vuoksi valmiit
urakoimaan myös hinta- ja laatuohjattua ARA-tuotantoa. Taantumavaiheen elvytyksessä toistui sama
ilmiö kuin 90-luvulla, tavanomaiset rahoitustuotteet ja lääkkeet eivät auttaneet, vaan käyttöön piti
kehittää nopeassa aikataulussa markkinoita kiinnostava tuote, jolla saatiin aikaan elvytystä, mutta ei
asuntopolitiikassa peräänkuulutettua edullista asumista.
Myös syvien laskusuhdannetilanteiden yhteydessä käytetyt peruskorjaamisen tukikeinot ovat
perustuneet tilapäisiin ratkaisuihin, joissa taloyhtiöille on suunnattu erilaisia väliaikaisia
korjausavustuksia. Vuosien 2009 - 2010 taantuman sekä myöhemmin loppuvuodesta 2013 ja vuoden
2014 aikana maksetut asuntoyhteisöjen korjausavustukset liittyivät elvytykseen ja työllisyyden
parantamiseen. Tyypillistä näille tukimuodoille on, että ne osoitetaan taloyhtiöille korjaustöiden
käynnistämiseen nopealla aikataululla, aikaikkunan ollessa runsaan vuoden mittainen.
Taloyhtiöissä avustukset on koettu jossain määrin haastavina, koska yhtiöissä suurten korjaustöiden
valmistelu, päätöksenteko, suunnittelun kilpailuttamiset, lopputulosten arviointi ja niistä päättäminen ja
sen jälkeen tapahtuva rakennuttaminen, rakentamisen kilpailuttaminen, urakoiden valinta ja sopimusten
hyväksyminen sekä taloyhtiöiden päätöksiin liittyvien valitusaikojen päättyminen vaativat aikaa. Tiedossa
on tapauksia, joissa taloyhtiöt olivat aloittaneet korjaustöiden suunnittelun ja niihin liittyen
vastikepohjaisen varojen keräämisen lähes vuotta ennen kuin valtion taholta ilmoitettiin tulossa olevasta
määräaikaisesta korjausavustusjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on vauhdittaa korjaustöitä.
Taloyhtiöistä on kerrottu, että pitkästä valmisteluajasta huolimatta yhtiöillä oli suuria vaikeuksia saada
prosessit vietyä eteenpäin siten, että yhtiöt ehtivät saada kaikki tarvittavat asiakirjat valmiiksi
korjausavustuksen hakua varten.
Vaikka elvytystilanteissa on aina aito pyrkimys lisätä nopeasti talouden toimeliaisuutta, on elvytys
kiinteistöalalla vaikeaa toteuttaa pitkien valmisteluaikojen vuoksi. Jälkikäteen arvioiden näyttäisi siltä,
että osa suunnitelluista peruskorjaushankkeista olisi viety eteenpäin ilman avustustakin.
Nopeasti päätetty ja määräaikaisena annettu korjausavustusmahdollisuus aiheutti myös kovan kysynnän
suunnittelu- ja rakennuttamisresursseista ja kysyntä kuumensi myös korjausurakoitsijoiden markkinoita.
Jälkeenpäin kysytty, riittikö 10 % avustus kattamaan nopeaan kysynnän kasvuun liittyneiden hintojen
nousun ja olivatko nopeasti eteenpäin viedyt korjaushankkeet kaikilta osin loppuun asti mietitty ja eri
vaihtoehdot tarkkaan punnittu ja olivatko suunnitelmat mahdollisimman taloudellisia ja järkeviä?
Kuvatut tapaukset 90- ja 2000-luvuilta osoittavat, että valtiolla ei ole ”valmiita lääkkeitä kaapissaan”
kuvatunlaisten taloudellisten kriisiaikojen varalle. Kun tilanne iskee päälle, ja sellainen voi tulla yllättävän
nopeastikin, ryhdytään näissä tapauksissa kiireesti kehittämään jotain kättä pidempää, jolla voidaan
varmistaa edes jonkinlainen yhteiskunnan toimivuus kriisiolosuhteissa. Näissä tilanteissa laaditut
ratkaisut ovat monesti pakon sanelemia, nopeasti mietittyjä ja edustavat suppeaa taustoitusta
toimenpiteiden suunnittelun osalta. Hätäisesti laaditut ja kokoon parsitut lääkkeet eivät pohjaudu
hankkeiden vaikuttavuuden, kohdistumisen ja hinnan osalta kovin laaja-alaiseen harkintaan.
Kriisitilanteissa on vain monesti pakko tehdä jotain.
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Johtopäätelmiä
Valtiolla ei ole hyvin toimivia, ennalta mietittyjä ja valtiontalouden näkökulmasta halpoja elvytyskeinoja
tilanteisiin, joissa rakentamista, korjaamista ja työllisyyttä voitaisiin syvien suhdannetaantumien
yhteydessä edistää. Esimerkit korostavat, että jo yhteiskunnan toiminta- ja huoltovarmuuden
takaamiseksi olisi valtiolla syytä olla hyvinä aikoina valmiiksi mietittyjä, toimivia ja kustannuksiltaan
edullisia keinoja niiden tilanteiden varalta, joissa tuotantotukea halutaan käyttää talous- tai
työllisyyspolitiikan keinoja talouskriisin oloissa.
Asuntotuotantotuen erilaisiin malleihin liittyvä keskustelu on perinteisesti painottunut muuttuvien
taloudellisten tilanteiden yhteyteen ja luonteeltaan se on pitkälti olosuhteisiin reagoivaa. Sen lisäksi
asuntopolitiikka on myös osa yhteiskuntapolitiikkaa, jossa käsitykset siitä, mikä on hyvää
asuntopolitiikkaa ja miten asuntoasuntoasioita parhaiten edistetään, eroavat, joskus voimakkaastikin.
Keskustelu tuotantotuesta ja sen malleista jakaa eri osapuolia. Yksi kannattaa puhtaasti
markkinavoimien pohjalta lähtevää näkemystä, toinen taas korostaa asumisen yhteiskunnallista
perusoikeusluonnetta ja sitä, että asumisella ei saa keinotella. Keskustelujen siirtyessä joidenkin uusien
tuotantotukimallien kehittämiseen voi keskusteluun vaikuttaa odotus siitä, että mallin pitäisi olla
markkinoita houkutteleva. Toisaalta keskusteluun kytkeytyy pelko, että uudet mallit antavat vuokraasuntojen tuottajille mahdollisuuden vaurastua pienituloisten kustannuksella. Tämä lienee syy, ettei
hyvinä aikoina synny uusia innovaatiota. Ja kun huonot ajat koittavat, tilannetta yritetään parsia keinoin,
jotka kulloinkin soveltuvat parhaiten sillä hetkellä vahtivuorossa oleville päättäjille.
Suomalaista asuntopolitiikkaa sivuavaa keskustelua on syytä rohkaista uusiin avauksiin. Nykyisen
valtion tukeman tuotantotukijärjestelmän toimivuutta on arvioitu ja kehittämistä käsitelty lukuisissa
erilaisissa työryhmissä viimeisen runsaan kymmenen vuoden ajan. Järjestelmän monimutkaisuus,
vaikeaselkoisuus ja erilaiset poliittiset tavoitteet järjestelmälle ovat kuitenkin asettaneet reunaehtoja,
jotka ovat osaltaan tehneet uudistus- ja kehittämistyöstä vaikeaa. Näkyviä toimivia tuloksia on vähän.
Uusia ajatuksia ja ideoita järjestelmän osalle kannattaisi kuitenkin rohkeasti muotoilla ja kehittää uusia
tuotantotuen malleja, sillä uudet mallit eivät sinänsä, vaikka ne olisivat saaneet lainvoiman, hyödytä
ketään osapuolia. Se miten malleja otetaan käyttöön, kuinka toimivia ja houkuttelevia ne ovat ja kuinka
paljon niihin varataan käyttövaltuutta, lopulta ratkaisee mallien vaikuttavuuden.
1.7.

Mistä kohtuuhintaisuus muodostuu?

Alalla esitetään aika ajoin näkemyksiä siitä, paljonko kohtuuhintainen asuminen saa maksaa. Esillä on
toisinaan selviä vuokrien euromääriä neliötä kohti, toiset arviot tarkastelevat asumismenoja kuukaudessa
suhteutettuna käytettävissä oleviin tuloihin. Nämä arviot ovat sinänsä arkikokemuksen tukemia, että se,
mikä on kallista ja mikä halpaa, riippuu käytettävissä olevista tuloista. Tilastotietojen valossa voimme
helposti laatia otannan pieni- ja keskituloisten keskimääräisistä ansioista ja verrata sitä
asuntomarkkinoiden vuokratilastoihin ja arvioida maksukykyä tiedossa oleviin menoihin. Näin saadut
johtopäätökset johdattelevat helposti nykyisenkaltaisiin arviointeihin siitä, millä rahasummalla asukasta
on tuettava, että hän kohtuudella selviää tarjolla olevista menoista. Samalla tämä menetelmä tarjoaa
arviointivälineen sille, mikä rakennuskustannustaso on kohtuuhintaista ja mikä kallista. ARAn
harjoittaman kustannusohjauksen tehtävä on muun muassa varmistaa, että rakennuskustannukset eivät
ole liian kalliit.
Toinen tapa tarkastella kohtuuhintaisuutta on kiinnittää huomio kustannusten muodostumiseen ja
kustannusrakenteisiin. Erilaiset toimintatavat vuokra-asuntojen hankkimiseen vuokralle tarjottavaksi
voivat johtaa huomattavasti erilaisiin kustannusrakenteisiin, erilaisiin vuokratasoihin ja tuen tarpeeseen,
vaikka tuotot omistajille olisivat samansuuruisia. Vertailuesimerkki kustannuksista yksittäisen sijoittajan
vuokraaman vapaarahoitteisen asunnon ja vuokratalokiinteistöyhtiön vuokraaman, vuokratalossa
sijaitsevan asunnon kesken valaisee kustannuseroja. Vertailussa käyvät ilmi talokohtaisen ja
huoneistokohtaisen lainoituksen menetelmiin liittyvät erot.
Yksityishenkilö ostaa asuinhuoneiston lainarahaa käyttäen valmiista rakennuksesta ja vuokraa
huoneistoa ”omakustannushintaan”. Kauppa tapahtuu välittäjää käyttäen ja myyjänä on aiemmin
huoneiston ostanut taho, joka myy asuntoa korkeimpaan mahdolliseen markkinahintaan. Vuokrataloyhtiö
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sen sijaan ostaa koko talon tukkuhintaan suoraan urakoitsijalta. Urakka on kilpailtu ja suunnitelmat ja
kustannukset hyväksytty täyttämään kohtuuhintaiselle asumiselle asetut edellytykset.
Yksityishenkilö ottaa ostamansa huoneiston hankintaan pankkilainan. Yleinen raja lainan määrälle on
näissä tapauksissa noin 70 % asunnon hinnasta. Loppuosaksi vaaditaan omia pääomia. Myös
vuokrataloyhtiö ottaa lainaa, mutta laki korkotukilainoista sallii lainan enimmäismääräksi jopa 95%
rakennuskustannuksista, jolloin hankintaan tarvittavia omia varoja tarvitaan suhteellisen vähän.
Vuokrataloyhtiön ottama laina on todennäköisesti paljon pitkäaikaisempi kuin yksityishenkilön pankista
saama laina. Vuokrataloyhtiön lainaan voi liittyä kustannusta alentavaa korkotukea.
Myös verotuksen osalta tapaukset eroavat toisistaan. Yksityishenkilö tai sijoittaja voi vähentää
verotuksessaan vuokratuloon liittyvän lainan korot ja asunnon hoitokulut, mutta lainan lyhennystä
vastaava pääomameno on verotuksessa vähennyskelvoton. Vaikka yksityishenkilön kaikki vuokrauksen
juoksevat tulovirrat vastaisivat juoksevia menovirtoja siten, että vuokrauksesta ei jäisi positiivista
kassavirtaa, tulee yksityishenkilön maksettavaksi vielä pääomatulovero, joka lasketaan käytännössä siitä
vähennyskelvottomasta määrästä, jolla laina on vuosittain lyhentynyt. Kiinteistöyhtiöllä tulos muodostuu
samoin perustein, koska lainan pääoman lyhennys ei ole vähennyskelpoista, mutta olennainen ero
verotuksessa syntyy siitä, että kiinteistöyhtiö voi tehdä verotuksessaan poiston rakennuksista, joka
vastaa pääoman lyhennystä. Tämän vuoksi kiinteistöyhtiöt eivät käytännössä maksa tuloveroa lainkaan.
Lisäksi kiinteistöyhtiöllä on mahdollisuus järjestellä tulostaan niissäkin tapauksissa, jolloin se kerää
varoja esimerkiksi tuleviin korjauksiin. Muodostuva ylijäämä voidaan jättää yhtiön taseeseen kun yhtiö
tekee ylijäämää vastaavan asuintalovarauksen.
Esimerkkitapauksessa on siis nähtävissä selviä eroja kustannusrakenteessa. Yhtiömuotoisen
vuokratalon (talokohtainen laina) menot ovat siis selvästi edullisemmat johtuen edullisesta kiinteistön
”tukkuhintaisesta” hankinnasta, pitkästä laina-ajasta, mahdollisesta korkotuesta ja
käynnistysavustuksesta sekä siitä, että yhtiön näin muodostuvia, vuokrien määrityksen perusteena
olevia kuluja ei rasita tuloverotus käytännössä lainkaan. Kuvatulla tavalla toimiva yhtiö välittää asukkaan
maksettavaksi vain kohtuulliset, todellisista kuluista muodostuvat menot. Ne muodostavat
omakustannusperiaatteella vuokratason lähtökohdan. Yksityishenkilöön liittyneessä esimerkissä menot
ovat todellisia, mutta jo lähtökohtaisesti korkeammat, laina-aika lyhyempi ja korko korkeampi. Lisäksi
verovaikutus juoksevien kulujen muodostukseen on erilainen. Niiden pohjalta kustannukset ovat
yksityishenkilölle korkeammat kuin kuvatulle vuokrataloyhtiölle. Lisäksi - kun yksityishenkilön perimä
vuokra määritellään markkinaehtoisesti, on erityisesti kysyntäalueilla näin muodostuva vuokrataso
tilastojenkin mukaan selvästi vuokrataloyhtiön tapausta korkeampi.
Markkinoilla on olemassa myös vapaarahoitteista vuokratalotuotantoa, jossa toimitaan yllä kuvatun
yhtiökohtaisen tapauksen mukaan. Niissä talojen hankintakustannus perustuu talokohtaisiin kauppoihin,
joissa yksittäiset huoneistot ovat edullisempia kuin erikseen hankittuina. Kun vuokrat määritellään
vapaasti hinnoitellen korkeinta markkinavuokraa tavoitellen, muodostuvat näin tarkastellen tuotot
houkutteleviksi. Siksi markkinoille on tullutkin viime vuosina paljon tämänkaltaista tuotantoa, jossa
vuokrat voivat olla korkeampia kuin yksityisten perimät vuokrat. Huoneenvuokralain mukaan näidenkin
vuokrien on oltava laissa tarkoitetulla tavalla kohtuullinen.
Vapaasta markkinaehtoisesta vuokramäärityksestä ja asunnonvuokrauksesta poiketen valtion
tukemassa asuntotuotannossa kohtuuhintaisuudella tarkoitetaan lähinnä sellaista vuokraasuntotarjontaa, jossa vuokra muodostuu kohtuullisista ja kilpailuun perustuvista, todellisista ja
välttämättömistä kuluista omakustannusperiaatetta noudattaen ja jossa tuotto on rajoitettu. Vuokran
tavoitellaan olevan niin kohtuullinen, että se on kohtuullinen myös pieni- ja keskituloisille.
Entä jos vaadittaisiin, että vuokran tulisi olla alempi kuin sen tason, jolla katetaan
omakustannusperusteisesti kohtuulliset ja todelliset rakentamis- ja ylläpitokustannukset, olisiko sellaisen
vaatiminen yleisesti ottaen kohtuullista? Valtion tukeman sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon osalta
vaatimus on katsottu kohtuulliseksi huomioon ottaen käyttäjäryhmän tarpeet. Tuetussa vuokraasuntotuotannossa asumiskustannuksia on pyritty kuitenkin alentamaan juuri siten, että valtio on
maksanut osan todellisista korkokustannuksista. Tällöin on pyritty alentamaan tuen tarpeessa olevien
asukkaiden asumiskustannuksia. Valtion antamalla täytetakauksella on myös helpotettu rahan
saatavuutta ja alennettu rahasta perittävää hintaa riskin ollessa rahoittajalle olematon.
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Edelleen tästä voidaan edellä esitetyn perusteella johdatella ajatusta, että mikäli markkinoilla olisi
nykyistä enemmän mainitun kaltaista kohtuuhintaista ja vain kustannuksiin perustuvaa asuntotarjontaa ja
vähemmän markkinahintaista tarjontaa, tämä johtaisi maltillisimpiin vuokriin ja samalla vähentäisi
tarvetta asukkaille suoraan maksettaviin tukiin. Asumisen kulujen yleisesti noustessa ja maassa
meneillään olevan kaupungistumiskehityksen vuoksi tarvetta kohtuuhintaiselle asumiselle on runsaasti.
Siksi toimivalle tuotantotukijärjestelmälle on edelleen tarvetta.
Toimivan tuotantotukijärjestelmän luontevana tarkoituksena näin ollen onkin kohtuuhintaisen vuokraasuntotuotannon tarjonnan ylläpitäminen ja lisääminen kysynnän kasvaessa. Tukijärjestelmän tulisi
mahdollistaa, rohkaista ja edistää toimijoita tuottamaan tällaista asuntokantaa. Valtion nykyisen
rahoitusaseman vuoksi yhteiskunnalle olisi edullista, mikäli tukimalli voisi toimia mahdollisimman
vähäisellä maksettavalla tukielementillä, jolloin tuotantotukea olisi mahdollista tarpeen vaatiessa
suunnata mahdollisimman suureen määrään hankkeita. Uuden lyhyen korkotukimallin tulisi täyttää nämä
vaatimukset.

1.8.

Tuotantotuen toimeenpanoon liittyvät hallinnolliset menettelyt

Nykyiset tuotantotuen toimeenpanoa koskevat hallinnolliset ohjausmenettelyt periytyvät menneiden
vuosikymmenten ajalta, jolloin valtion tuotantotuen kysyntä ja tarve eri puolilla Suomea oli kova ja
kysyntää rahoitustuotteille ole huomattavasti enemmän kuin vuotuisia lainoitus- ja hyväksymisvaltuuksia.
Tavallisia vuokra-asuntoja tuotettiin noin 10000 uuden asunnon verran vuosittain. Asunto-olot olivat
tärkeä teema yhteiskunnallisessa keskustelussa. Niukkojen resurssien ohjaaminen sinne, missä tarpeet
olivat suurimpia, oli tärkeä asunto- ja sosiaalipoliittinen kysymys. Vuokra-asuntojen rakentaminen oli
myös tärkeä osa teollistuvan Suomen elinkeinopolitiikan edellytysten aikaansaaja. Niinpä merkittäviin
yhteiskunnallisiin rahoihin ja tukiin liittyä monentasoista valmistelua ja varmistelua siitä, että vuotuiset
varat osattiin kohdistaa kaikkein tarpeellisimpiin kohteisiin.
Asuntohallituksessa suoritettiin niin sanottu iso lainanjako, joka sisälsi seikkaperäistä valmistelua. Jaon
valmistelussa kuultiin läänien näkemyksiä ja muun muassa opiskelijahankkeiden osalta tarvittiin
opiskelija-asiain neuvottelukunnan lausunto. Kunnat esittivät vuotuiset rahoitustarpeensa ja kunnille
osoitettiin tietty kokonaisvaltuus, jonka puitteissa kunnat antoivat lausuntonsa hakemuksista laittamalla
kunakin vuonna saapuneet hankehakemukset etuoikeusjärjestykseen. Tässä harkinnassa kunta arvioi
omia kulloisiakin tarpeita ja käytti kunnallispoliittista harkintaa siitä, keille hakijatahoille lainavarauksia
voitiin myöntää. Koska valtion tuotantotuen saanti edellyttää aina päätöstä kunnan puollosta hankkeelle,
järjestelmä toimi ja toimii edelleen siten, että kunnilla on päätösvalta siihen, ketkä ja mitkä hankkeet
lopulta etenevät lainoitus- ja tukivaiheeseen. Ajalle ominaisen määrärahaniukkuuden aikana
menettelytavoille tukien allokoinnissa lienee ollut selkeitä ja yleisesti hyväksyttyjä perusteita.
Tultaessa 2000-luvulle valtion vuokra-asumisen tuotantotuen kysyntä romahti ja viimeisen 10 vuoden
aikana on koko maahan rakennettu keskimäärin vain noin 1700 tavallista pitkän korkotuen vuokraasuntoa. Keskeisimpinä syinä tähän on nähty, että lainamuodolle ei riitä kiinnostuneita yleishyödyllisiä
hakijayhteisöjä ja että käyttökelpoista, tarkoitukseen sopivaa ja kohtuuhintaista tonttimaata on hyvin
niukalta tarjolla. Vaikka tuotantotukien kysyntätilanne on pysyvämmin muuttunut siten, että myönnettyjä
vuotuisia valtuuksia ei pääsääntöisesti ole saatu vuosittain kulumaan muutamaa elvytysvuotta lukuun
ottamatta, ovat hallinnolliset menettelytavat niin korkotuen hyväksymisvaltuuksien kuntakohtaisessa
suuntaamisessa ja lainoitustoimintaan liittyvässä hallinnollis-poliittisessa ohjauksessa pysyneet kuta
kuinkin ennallaan. Seuraavassa teemaan liittyen muutamia näkökohtia esimerkkeinä.

Kunnan puolto
Kunnalta tarvitaan ns. kunnan puolto lainoitushankkeelle kunnan alueella, jossa kohtuuhintaisista
vuokra-asunnoista on pulaa. Ilman kunnan puoltoa hankkeelle ei voida myöntää korkotukilainaa.
Hallintomenettelyn tarpeellisuutta voi lähestyä seuraavalla tarkastelulla. Ensinnäkin, mikäli kyseessä on
kunnan luovuttama tontti pitkän korkotuen kohteeseen, voidaan kysyä, tarvitaanko vielä erikseen kunnan
hallinnollinen puoltava päätös asiasta. Jos kunta on jo päättänyt luovuttaa tontin, puoltava päätös
sisältynee jo itse tähän tontinluovutustoimeen. Toisaalta, jos niukoista resursseista allokoitu tontti on jo
päätetty luovuttaa, onko kuviteltavissa että, kunnassa ei tehtäisi tähän liittyen myöntävää ratkaisua?
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Kolmanneksi voidaan erottaa tapaus, jossa samaisessa kunnassa ei ole löytynyt kunnan kautta edullista
tonttia, mutta lainanhakija on onnistunut löytämään soveltuvan tontin vapailta markkinoilta. Lienee
selvää, että jos vuokra-asunnoista on pulaa ja tontti löytyy, kunta puoltanee hanketta. Vai onko? Neljäs
tapaus olisi se että kunta ei puoltaisikaan markkinoilta löytyneelle tontille kohtuuhintaista tuotantoa.
Olisiko tällöin kyseessä esimerkiksi segregaation torjuminen vai ”kokonaisharkinta”, johon aiemmin
viitattiin?
EU:n valtiontukisäännösten mukaan kaikilla toimijoilla tulee olla yhtäläiset oikeudet tukien saantiin
liittyen. Tämän vuoksi, jos valtion tukemalle tuotannolle on perusteltua tarvetta ja laissa mainitut
lainanmyönnön yleiset edellytykset ARAn tekemässä arvioinnissa muutoin täyttyvät, voiko kunnalla
nykytilanteessa edes olla estävää veto-oikeutta tuotantotuen toimeenpanolle? Näyttäisi pikemminkin
siltä, että nykyisin voimassa olevia käytäntöjä ja hallinnollisia menettelyjä olisi perusteltua keventää ja
aikaisemman kunnan puollon sijaan kuntien tehtävänä paikallisolosuhteiden ja markkinoiden tuntijana
olisi luontainen rooli lausunnon antajana hankkeen tarpeellisuudesta ja muista hankkeeseen liittyvistä
näkökohdista, kuten vuokrakohteiden tasaisesta jakautumisesta muuhun asuntokantaan. Mikäli tilanne
voidaan hahmottaa näin kuvatulla tavalla, hallintomenettelyt kevenisivät.

Kustannusten kohtuullisuus
Yksi esimerkki hallintomenettelyistä liittyy tuen piiriin hyväksyttäville hankkeille asetettaviin,
rakentamisen hintaan liittyviin vaatimuksiin. Korkotukilaissa, sen 4 §:ssä, Korkotukilainaksi
hyväksymisen yleiset edellytykset, todetaan muun muassa, että ”tuettavien asuntojen on oltava
asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä uudisrakentamis-, hankintatai perusparantamiskustannuksiltaan ja ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia.” Vastaavat
säännökset on kirjattu myös aravalakiin.
70-luvulla asuntotuotannon määrät olivat korkealla ja kiireisimpinä vuosi asuntotuotannon taso oli yli
kaksi kertaa nykyistä korkeampi. Tuotantotapa nojasi kaupunkiseuduilla paljolti teolliseen
betonielementtituotantoon, jossa samoin rakennusperiaattein tehtiin asuntotuotantoa
”liukuhihnaperiaatteella”. Lähes puolet tuotannon määrästä saattoi olla valtion aravalainan turvin
tuotettua. Siinä tilanteessa oli selvät asuntopoliittiset sekä kansantaloudelliset intressit kontrolloida
tiukasti lainoituksen piiriin hyväksyttyjä rakennuskustannustasoja. Hintaraamit niin rakentamiselle,
tonteille, kuin myös rakennuttamiselle, suunnittelulle ja joillekin osaurakoille olivat tiukat. Näin varjeltiin
inflaatiokehitystä, rakentamisen yleistä hintatasoa, muodostuvia asumiskuluja ja valtiolle lainoituksesta
aiheutuvia kustannuksia.
Nykyään tilanne on toinen. Valtion tukeman tavallisen vuokra-asuntotuotannon osuus koko
asuntotuotannosta on vähäinen. Rakennettavat talot ovat kukin suunnittelultaan yksilöllisiä ja ne
sovitetaan kaupunkikohtaisen kaavoituksen ja kaupunkikuvanlinjausten antamiin määräyksiin.
Rakennusten koko, muodot, runkosyvyydet ja julkisivuille asetetut vaatimukset vaihtelevat
huomattavasti. Monilla omistajilla on lisäksi aiempaa enemmän halukkuutta panostaa
rakennusinvestoinneissa erilaisten elinkaaritekijöiden sisällyttämiseen osaksi investointeja. Niillä on
rakentamisen hintaa nostava vaikutus alkuvaiheessa, mutta käytön ja ylläpidon aikana niistä on
saatavissa säästöjä asukkaille ja omistajalle. Myös tonttien perustamisolosuhteet vaihtelevat ja osa
kohteista on hankalammin toteutettavia täydennysrakennuskohteita. Muuttunut tilanne merkitsee, että ei
ole enää olemassa yhtä ja vakioitua kohtuullista ARA-hintaa, vaan jokaiseen kohteeseen liittyy
tapauskohtaisia hinnanmuodostustekijöitä. Koska tonttiolosuhteet ja sijainnin vaihtelevat, myöskään
tonttimaa ei vastaa sitä aikaisempaan aluerakentamiseen liittynyttä, enemmän vakioitua ja aluekohtaista
maapohjaolosuhteita.
Kun rakennuskustannuksiin keskittyminen on ollut pääasiallinen lähestymistapa hankkeiden
hyväksynnälle, on toiminnan kokonaisuuden hahmottaminen hämärtynyt. Jos maapohja on huono, mutta
tontti halpa ja rakentaminen tämän vuoksi jonkin verran kalliimpaa tai jos tilanne on päinvastainen, on
hankkeen hyväksyminen vaikeaa, vaikka kokonaishankinta-arvo ja siitä nouseva vuokra olisi
kohtuullinen.
Tulosohjaukseen ja säännöstön soveltamiseen liittyy aina tulkintaa ja hankkeiden hyväksynnässä on
mahdollista käyttää tilannekohtaista harkintaa, mutta sekään ei välttämättä johda rohkaiseviin tuloksiin.
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Esimerkiksi 2000-luvun puolivälin jälkeen, ennen finanssikriisiä urakoiden hintataso nousi huomattavasti
nopeammin kuin rakennuskustannusindeksi. Hankkeiden hyväksyntä hankaloitui ja hidastui. Monet
hankkeet saivat hylkäävät päätöksen. Finanssikriisin iskiessä rajusti myös Suomeen rakennusalalla
tapahtui voimakas notkahdus tuotannon määrässä. Tämä johti urakointipuolella huomattaviin
hinnanalennuskiin ja urakkahinnat putosivat selvästi, yli 10% aiemman hyväksytyn urakkahintatason
alapuolelle. Hankkeiden hyväksyntä oli nopeaa ja vaivatonta.
Nopeasti finanssimarkkinoiden toimintaan iskenyt kriisi alkoi kuitenkin hälvetä sangen lyhyessä ajassa ja
ARAn hyväksymien hankkeiden osalta ”markkinahäiriö” meni ohi ja urakoiden hintataso palasi yhden
vuoden aikana takaisin alkuperäiselle pitkänajan hintakehitysuralle. Muutos merkitsi kyseisenä vuonna
yli 10 % nousua ja tämä oli selkeästi eri mittakaavassa kuin tulosohjauksessa tavoiteltu
rakennuskustannusindeksin nousi, joka tuolloin oli 1-2 % luokkaa. Vaikka nousu oli vuoden sisällä hyvin
nopeaa, oli kyseessä käytännössä vain vaikean markkinahäiriön poistuminen ja tilanteen palautuminen
normaaliksi. Nousua seurattiin ARAssa ja sen annettiin tapahtua, koska kyseessä oli paluu normaaliin
päiväjärjestykseen suhdanteen ja hintojen osalta.
Arvioitaessa tulosohjauksessa annettua kustannustavoitteen onnistumista kuvattu
rakennuskustannusten tai hintojen nousi kyseisen vuoden osalta sai osakseen kriittistä arvostelua
usealta taholta. Katsottiin ettei kehitys ollut hyväksyttävien tavoitteiden mukaista.
Korkotukilaissa, sen 4 §:ssä, Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset edellytykset, todettiin siis muun
muassa, että ”tuettavien asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja
asuinympäristöltään toimivia sekä uudisrakentamiskustannuksiltaan… ja asumiskustannuksiltaan
kohtuullisia.” Silmiinpistävää yllä kuvaillussa ohjaukseen ja tavoitteisiin liittyvässä keskustelussa oli
huomion keskittyminen hyväksyttyjen rakennuskustannusten nopeaan nousuun. Kustannusten nousussa
ei kiinnitetty huomiota hankinta-arvojen tasoon. Kustannusten nousun vaikutus asukkaan maksamaan
vuokraan jäi myös näissä puheenvuoroissa käsittelemättä. Kuitenkin korkotukiasetuksessa
tarkennetaan lain tulkintaa ja asetuksen 19 §:ssä kohdassa asumiskustannusten kohtuullisuus ja
vakavaraisuuden harkinta todetaan, että ”vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
annetussa laissa säädettyjä yleisiä edellytyksiä harkittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,
että asumiskustannukset lainoitettavassa kohteessa pysyvät kohtuullisina…” Tätä vaatimusta ARAssa
seurataan jatkuvasti hankkeita tuen piiriin hyväksyttäessä.
Mikäli edellä kuvatun 2009-2010 kriisin päättyessä olisi noudatettu tulosohjauksen linjaa kirjaimellisesti
urakkahintojen ollessa hetkellisesti markkinahäiriön aikana epätavallisen alhaisia ja hyväksytty vain
indeksin mukaisia urakkahintojen nousuja kyseisenä vuonna, olisi käytännössä kaikki uudet hankkeet
tullut hylätä tilanteen normalisoitua, koska hintojen urakkahintojen nousuvauhti olisi huomattavasti
ostopanoksia ja sitä kuvaavaa rakennuskustannusindeksin nousua nopeampaa.
Tavoiteltaessa ennalta linjattuja hyväksyttäviä rakennuskustannustasoja ongelmaksi muodostuu myös
järjestelmän jäykkyyteen kätkeytyvät ongelmat. Tavoiteltaessa pitkällä aikavälillä edullisia
asumiskustannuksia, voi olla tarpeen panostaa rakennuksen energiatehokkuuteen ja
rakennusmateriaalien ja –osien pitkäikäisyyteen. Liian kategorinen tapa tulkita rakennuskustannusten
hyväksymistä voi johtaa tinkimiseen näistä kustannuksista, jolloin asumiskulut pitkällä aikavälillä
nousevat. Toisaalta, jos hyväksyttävä rakennuskustannustaso painetaan talon omistajan mielestä liian
alas karsimalla omistajan hyvinä pitämiä talon ominaisuuksia tai karsimalla rakentamista suunnitelmien
ja kustannusten hyväksymisvaiheessa, saako omistaja tehdä nämä karsitut työt myöhemmin ottamalla
lainaa ja täydentämällä hyväksyttyä rakennuskohdetta myöhemmin – ja periä näin muodostuneet
kustannukset asukkailta? Jos saa, niin voiko tämä lisäykset tehdä heti kun viranomaisen hyväksymä
rakennus on valmis? Jos ei saisi, niin mihin tämä kielto perustuisi ja mihin säännökseen kielto on
kirjoitettu?
Painotettaessa hankkeen hyväksymisvaiheen rakennuskustannustasoa saadaan tilastollista ja
vertailtavissa olevaa rakennuskustannustietoa, mutta asukkailta myöhemmin perittävä vuokra ei
välttämättä perustu tähän tietoon ja kustannustasoon ja vuosittain tarkasti määriteltävään
omakustannusvuokraan voidaan sisällyttää laajasti kaikki lain mukaan kiinteistölle kuuluvat menot.
Kuitenkin koko järjestelmän tarkoitus on tuottaa asukkaalle kohtuuhintaista asumista.
Johtopäätelmiä
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Uudessa lyhyessä korkotukimallissa kohtuullisuuden arvioinnin tulee painottua asumiskulujen
kohtuullisuuden arviointiin ja varmistamiseen pitkällä aikavälillä. Siksi hyväksyttyyn alkuvuokratasoon on
kiinnitettävä erityistä ja ensisijaista huomiota. Tämä tulisi ottaa huomioon myös kustannus- ja
laatuohjauksen tavoitteita määriteltäessä siten, että hankkeiden hyväksyntä perustuisi
kokonaisharkinnalle.

1.9.

Tuotontuloutukseen ja sen säätelyyn liittyvät ongelmat

Korkotukilain 24 §:n mukaan yleishyödyllisyys edellyttää, että yhteisö ei tulouta omistajalleen muuta kuin
omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on vähintään kaksi
prosenttiyksikkö suurempi kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan korko ja jonka laskentaperusteesta
ja suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Kohtuullisena tuottona valtioneuvoston asetuksessa määritellään enintään 8 %. Korkotukilain 27 a §:ssä
kunnalle ja muulle julkisyhteisölle tuloutettava tuotto on rajattu samalla tavoin kuin yleishyödyllisten
yhteisöjen kohdalla. Aravalaissa on vastaavat säädökset.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen yhtenä tehtävänä on ollut valvoa nimettyjen yhteisöjen ja
kuntien omistamien vuokrataloyhteisöjen tuoton tuloutusta omistajilleen. Valvonnan toteuttamiseksi ARA
on vahvistanut vuoden 1999 tietojen pohjalta nimettyjen yleishyödyllisten yhtiöiden tuotontuloutuksen
laskentaperusteen, joka on siis lähtökohtaisesi ollut se määrä, jonka omistajat ovat yhteisöön
sijoittaneet. Tällöin on kyseessä voinut olla osakepääoma, rakennusrahasto tai muu sidotun pääoman
erä. Tästä kullekin yhtiölle hyväksytystä laskentaperusteesta laskien yhtiö on voinut tulouttaa osinkona
tai konserniavustuksena kunakin vuonna jakokelpoisten varojen puitteissa omistajalleen 8 %
veronalaisen tuoton.
Mikäli koko laskentaperusteen mukaista tuottoa ei ole jaettu omistajalle, on jakamatta jäänyt tuotto lisätty
laskentaperusteeseen, joka on kasvanut tämän verran alkuperäisestä määrästään. Mikäli nimetty yhtiö
tai kunnan omistama yhtiö ei ole jakanut vuosittain kaikkea sallittua tuottoa omistajalleen, on tuotto ollut
jaettavissa seuraavina vuosina.
Yleishyödyllisiksi yhteisöiksi on nimetty kaikkiaan vajaat 600 yhteisön, joista 162 yhteisöä on
osakeyhtiömuotoisia. ARAn suorittaman Vuosivalvonnan tietojen mukaan esimerkiksi vuonna 2012
tuottoa kertyi jaettavaksi 21,5 milj. euroa ja edellisiltä tilikausilta kertyneet jakamattomat tuotot huomioon
ottaen tuottoa oli jaettavissa 110,9 milj. euroa. Tästä määrästä omistajille tuloutettiin tuottoa 8,1 milj.
euroa eli huomattavasti alle 8 %.
Vuodelta 2013 laskentaperusteen mukaista tuottoa kertyi jaettavaksi 22,8 milj. euroa ja jakamattomat
tuotot huomioon ottaen tuottoa oli jaettavissa 126 milj. euroa. Omistajille tuloutettiin tuottoa 7,7 milj.
euroa eli noin kolmannes sallitusta, vuonna 2013 jaettavaksi kertyneestä tuotosta.
Kuntien yhtiöitä seurataan Valtiokonttorin ja ARAn yhteistyöllä SART-tietojärjestelmän avulla. Runsaan
500 yhtiön tiedoista voidaan todeta, että vuosina 2012 ja 2013 osinkoa on jakanut vain kaksi yhtiötä ja
vuonna 2014 kolme yhtiötä. Näistäkin kolmesta kaksi on yleishyödyllisiksi nimettyä, joten niiden jakama
osinko on jo mukana yleishyödyllisten luvuissa.
Valvontatietojen perusteella voidaan sanoa, että omistajat eivät tulouta läheskään sitä määrää
yhteisöihin sijoittamien varojen tuottona, mikä olisi sallittua. Yleishyödylliset yhtiöt tulouttavat vuosittain
keskimäärin alle puolet sallitusta, kuntayhtiöt eivät juuri lainkaan.
Entäpä jos yhtiö tulouttaisi jonakin vuonna enemmän kuin 8 %. Olisiko se sallittua? Jos näin tapahtuisi,
niiden yhtiöiden osalta, jotka eivät ole vuosittain tulouttaneet koko tuloutettavissa olevaa määrää, vaan
varat on jätetty yhtiöön, olisi tämä täysin sallittua. Varojen jaosta seuraisi vain kumulatiivisesti jaettavissa
olevien varojen vähennys ja laskentaperusteen aleneminen, sillä jakamatta jäänyt edellisten vuosien
tuotto voidaan nostaa, jos omistaja niin päättää ja yhtiöllä on jakokelpoisia varoja. Toisaalta myymällä
yleishyödyllisessä yhtiössä olevaa rajoituksista vapautunutta kiinteistökantaa yhtiöön muodostuisi
otaksuttavasti liikevoittoa ja uusia jakokelpoisia varoja, joiden perusteella kumulatiivisesti kertynyttä
tuotontuloutusoikeutta voitaisiin hyödyntää ja tulouttaa yhtiöstä likvidejä varoja omistajille.
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Tuotontuloutuksesta viime vuosina käyty keskustelu on perustunut jossain määrin puutteelliseen tietoon
ja ollut alan toimijoita leimaavaa. Keskustelun perusteella tehdyt johtopäätökset ja toimenpiteet eivät
välttämättä johda sellaisiin tuloksiin, joita halutaan tavoitella. Keskustelussa on jäänyt huomaamatta, että
omistajien on sallittu nostaa ja tulouttaa yhtiöstä rahaa riippumatta siitä, millä perusteella yhtiössä on
rahaa vuokrissa kerätty. Vaikka vuokrissa perittäviä eriä rajoitetaan, omistajan tuotto ei välttämättä
vähene. Perittäväksi sallittujen erien rajoittaminen voi rajoittaa vuokataloyhtiöiden toimintaedellytyksiä
enemmän kuin omistajan saamaa laskennallista tuottoa. Omille varoille vuokrissa kerättävä 8 % on ollut
eri asia kuin omistajan oikeus tulouttaa 8 % laskettuna tuotontuloutuksen laskentaperusteesta. Jos asia
tuntuu monimutkaiselta, niin sitä se todella onkin.
Vielä olisi syytä muistaa, että rakennuskohteiden lainoitukseen tarvittu täydentävä rahoitus, niin sanotut
omistajan omat varat eivät suinkaan ole olleet omistajan omia, vaan hyvin yleisesti ainakin osa näistä
varoista on lainattu. Siten niistä muodostuva korkotulo ei kerry omistajan eduksi vaan korot kuuluvat
rahoitusriskin ottaneelle, rahat vuokrataloyhtiölle tai sen omistajalle lainanneille tahoille. Pienentämällä
tuotontuloutuksen prosenttia vuokrat eivät välttämättä alene, eikä omistajan saama tuloutuskaan.
Alennuksella voi olla vaikutusta ainakin pääomia omistavien tahojen halukkuuteen sijoittaa
pitkäaikaisesti kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon. Lisäksi tuottoprosentin alentaminen edelleen
voi hankaloittaa lisää niiden pienten toimijoiden toimintaedellytyksiä, joilla on halukkuutta sitoutua pitkiksi
ajoiksi alalle ja hakea toimintaan täydentävää vierasta lainapääomaa.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että uudessa mallissa tuoton tuloutuksen valvonnan on syytä olla
menettelyltään kevyempi ja oikeassa suhteessa maksetun tuen suuruuteen.
1.10.

Rahoittajien toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset tuotantotukijärjestelmään

Tukijärjestelmä ja asuntomarkkinoiden muutokset heijastunevat pankkien pitkien asuntoluottojen
riskipainojen laskentaan. Näillä laskentatuloksilla on vaikutusta lainoittajien kykyyn ja halukkuuteen
tarjota edullisia lainoja nykymuotoisen vuokra-asuntojen lainoitusjärjestelmän puitteissa pitkäaikaisiin
sopimuksiin. Mitä riskialttiimpi lainoitusjärjestelmä rahoittajan näkökulmasta, sitä vaikeampaa on
rahoitus. Vaikeammin saatava rahoitus puolestaan voi edellyttää enemmän valtion tukea ja suurempi
tuki tiukempia rajoituksia. Tämä taas voi vähentää halukkuutta sitoutua itse lainajärjestelmään ja
tuottamaan uusia vuokra-asuntoja
Pankkien vakavaraisuuteen on kiinnitetty lisääntyvää huomiota ja Basel I, II ja III säännökset ovat
tarkemmin määritelleet vakavaraisuuden määrittelyä, kykyä ylläpitää pankkien vakavaraisuutta ja
pankkien toiminnan reunaehtoja. Basel III säännösten tärkeitä ominaisuuksia ovat pankeilta vaaditun
oman pääoman laadun ja määrän parantaminen, uusia riskejä huomioivat vaateet sekä pankin
likviditeettiä tasapainottava pysyvän varainhankinnan vaatimus.
Luottojen, kuten asuntoluottojen riskipainot vaikuttavat osaltaan pankkien vakavaraisuuteen.
Riskipainojen avulla määritellään, kuinka paljon pankilla täytyy vähintään olla omia varoja suhteessa
luottojensa määrään, jotta pankki kykenee kattamaan niihin liittyvän luottotappioriskin. Valittavalla
riskipainon laskentamenetelmällä voi olla merkittävä vaikutus pääomavaatimuksiin ja viime kädessä
luottojen hintaan. Riskipainolaskennan yhtenäistäminen tukee pankkien tasavertaista kilpailua.
Euroopan keskuspankin lehdistötiedotteessa 26.10.2014 koskien pankkien arviointia todetaan muun
muassa, että EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat rahalaitosten saamisten laadun
arviointia. Tällöin arvioidaan muun muassa sitä, ovatko saamiset arvioitu oikein pankkien taseissa. Eri
maiden pankkeja vertaillaan maakohtaisista käsite-eroista huolimatta, sillä taseiden arvioinnissa
käytetään kaikille yhteisiä määritelmiä ja menetelmiä. Saamisten laadun arvioinnin ansiosta EKP saa
tärkeää tietoa suoraan valvonnassansa olevien tai valvontaansa tulevien pankkien tilasta ja arviointi
auttaa myös varmistamaan. että kaikkia pankkeja kohdellaan valvonnassa samalla tavalla.
Arvioinnin toteutuksessa noudatetaan vakavaraisuusasetusta ja –direktiiviä, jotka jättävät jonkin verran
kansallista harkinnanvaraa esimerkiksi pääoman määrittelyyn. Mahdolliset erot kuitenkin pienenevät
lähivuosina sitä mukaa kuin vakavaraisuusasetuksen mukaiset siirtymäjärjestelyt päättyvät ja EKP
huolehtii pankkivalvontatehtävässään siitä, että pääoman määritelmien ja siten myös pääoman laadun
yhdenmukaisuutta parannetaan.
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Kattavassa arvioinnissa mukana olevat pankit, EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat
stressitestejä. Stressitesti ei ole ennuste, vaan siinä testataan pankkien vakavaraisuuden kehitystä ja
häiriönsietokykyä taloustilanteen heiketessä. Lainasaamisten laadun arvioinnin tulokset otetaan
huomioon stressitesteissä.
Finanssivalvonnan mukaan Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on hyvä ja ydinvakavaraisuus parani
alkuvuonna 2015. Vakavaraisuussuhdeluvut ovat parantuneet, koska pankit ovat hankkineet uutta
pääomaa. Lisäksi riskipainotettujen varojen määrä on pienentynyt sisäisten mallien laajemman käytön
vuoksi.
Rahoitustoiminnassa tapahtuneesta toimintaympäristön muutoksesta voidaan todeta, että EU-sääntelyyn
perustuva uudistettu laki luottolaitostoiminnasta edellyttää Finanssivalvonnan määrittelevän kansallisen
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset Suomessa. Tällaisia merkittäviä Suomessa
toimivia luottolaitoksia ovat OP- ryhmä, Nordea Pankki Suomi ja Danske Bank. Myös Kuntarahoitus, joka
on suurin valtion tukemien korkotukilainojen rahoittaja ja täyttänyt sääntelyyn liittyvät vaatimukset, on
Finanssivalvonnan kesällä julkistaman päätöksen mukaan näiden luottolaitosten joukossa.
Finanssikriisin myötä uudistuneeseen pankkisääntelyyn liittyy myös Euroopan yhteinen
pankkivalvontamekanismi, jonka puitteissa merkittävät luottolaitokset siirtyvät Euroopan keskuspankin
valvontaan. EKP:n tehtävänä on muun muassa valvoa euroalueen pankkien vakavaraisuutta ja
likviditeettiä sekä vastata kokonaisuudessaan yhteisen pankkivalvontajärjestelmän toiminnasta. EKP on
toimivaltainen viranomainen muun muassa luottolaitosten toimilupien myöntämisessä ja mahdollisessa
peruuttamisessa, vaikka Suomen Finanssivalvonta hoitaakin edelleen käytännön valvontatyötä.
Kuntarahoituksella on luottolaitoksen toimilupa, joten rajatusta asiakaskunnasta ja liikepankeista
poikkeavasta tuote- ja palveluvalikoimasta huolimatta Kuntarahoitus on velvollinen noudattamaan
kaikkea luottolaitosta koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä samoin kuin liikepankit.
Kuntarahoitus täyttää EKP:n valvontaan siirtymisen kriteerit ja siirtynee tämän vuoksi
lähitulevaisuudessa suoraan EKP-valvontaan. EKP:n valvontaan siirtymisen myötä Kuntarahoituksen
erityispiirteitä tultaneen ottamaan sääntelyn noudattamisen arvioinnissa ja muutenkin huomioon nykyistä
vähemmän, jos lainkaan. Tämä kehitys on ollut finanssikriisin jälkeen nähtävissä jo kansallisen
valvonnan osalta. Kehitys merkitsee lainoitustoiminnan osalta oletettavasti, että suomalaisen valtion
tukeman rahoitusmallin erityispiirteitä ja rajoituksia voidaan ottaa entistä vähemmän huomioon ja niitä
vähemmän ymmärtää, varsinkin jos laina-ajat ovat pitkiä. Koska laina-asiakkaiden, hankkeiden
vakavaraisuuden ja lainanhoitokyvyn arvioinnissa käytetään lähtökohtaisesti yleiseurooppalaisia
standardeja, myös valtion tuotantotukijärjestelmän reunaehtojen ja parametrien määrittelyssä tämä on
hyvä ottaa huomioon.
Yksi keskeinen tuetun tuotannon rahoitukseen liittyvä ongelma on rahamarkkinoiden
toimintaedellytyksiin nähden hyvin pitkä laina-aika sekä vuokrataloyhteisöjen kyky hoitaa kaikki
velvoitteet, lainansa ja ylläpitää ja korjata asuntokantaansa tarpeita vastaavalla tavalla voimakkaasti
muuttuvilla asuntomarkkinoilla. Korjauskustannuksiin varautuminen on yksi kansallisen tukijärjestelmän
parametri ja reunaehto. Korjauskustannuksiin varautumisen rajoittamisella enintään kohtuulliseen
määrään voidaan pyrkiä estämään se, että vuokratalon omistaja keräisi asukkailta perusteettoman
suurta varautumista korjauksiin. Kohtuullisuutta korostavista tarkoitusperistään huolimatta asiaan saattaa
sisältyä – ainakin pankin mielestä - riski siitä, ettei kiinteistöjä pystytä hoitamaan riittävän pitkäjänteisesti
ottaen huomioon pitkäkestoisten hankkeiden suurten kustannusten painottuminen rahoitusjakson
loppupuoleen, jolle kaudelle ajoittuvat tyypilliset suuret peruskorjaustarpeet. Tämä saattaa heijastua
ennestään niukassa taloudellisessa liikkumavarassa toimivien yhteisöjen talouskunnon arviointeihin ja
lainansaantiluokituksiin rahoittajan silmissä. Peruskorjaamisen varautumisen rajoittamisen sijaan pankin
näkökulmasta voisi olla parempi säädellä ja rajoittaa korjaukseen kerättyjen varojen käyttöä muihin kuin
korjaustarkoituksiin. Tämä korostaisi pitkäjänteistä kiinteistönpitoa. Rahoitus- ja pankkitoiminnan
sääntelynäkökulmat on syytä ottaa nykyistä paremmin huomioon tuotantotukijärjestelmiä koskevassa
muutos- ja kehittämistyössä.
Lyhytaikaiset laina-ajat ja niiden puitteissa riittävän väljät toimintamahdollisuudet vähentävät lainoittajien
hinnoittelu- ja jälleenrahoitusriskejä sekä hankekohtaisia riskejä. Samalla ne alentavat riskien
kustannushinnoittelua ja vähentävät valtion tuen tarvetta. Uusi lyhyt korkotukilainamalli ottaa rahoittajien
toimintaympäristön muutokset huomioon.
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1.11.

Yhteiskunnan ja tukien rooli asunto-olojen edistäjänä

Asumistukimenot muodostavat noin 1,5 miljardin euron osuuden valtion vuotuisista talousarviomenoista.
Kelasta haettavat asumistuet on suunnattu pienituloisille, eläkeläisille, opiskelijoille sekä asevelvollisille
perheineen. Yleisen asumistuen saamiseen vaikuttavat asunnossa asuvien lukumäärä, asunnon
sijaintikunta, ruokakunnan yhteenlasketut tulot ja asumismenot. Asumistuki on perinteisesti tärkeä
kysyntätukijärjestelmä, jonka toimivuudesta, tasapuolisuudesta ja vaikutuksista asuntomarkkinoihin
käydään jatkuvaa keskustelua.
Perinteisiä tuotantotuen muotoja ovat olleet alikorkotuki aravalainoissa ja korkotukilainoihin liittyvä
korkotuki. Aravan alikorkotuki tarkoitti menettelyä, jossa valtio otti rahamarkkinoilta pitkäaikaista lainaa ja
lainasi sen edelleen aravayhteisöille valtion maksamaa korkoa halvemmalla. Koska menettely aiheutti
menoja valtiolle, tuli tulo- ja menoarvioon varata vuosittain erityinen budjettisiirto kattamaan valtiolle
aiheutuneet kulut. Korkotukilainoissa valtio maksaa lainaehtoisen mukaiset korkotuen vuosittain
rahalaitokselle, joka menettely alentaa asukkailta perittäviä pääomamenoja.
Muita tukia ovat olleet erityiset oman pääoman avustukset esimerkiksi opiskelija- ja nuorisoasumiseen.
Ne olivat aikanaan olennaisia tukia, joilla voitiin varmistaa pääomaköyhien opiskelija- ja
nuorisoyhteisöjen omien varojen saanti lainoitettaviin rakennuskohteisiin.
Viime vuosina käyttöön ovat tulleet alueellisesti valikoituvat käynnistysavustukset, joilla on pyritty
alentamaan rakennuksen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi käynnistysavustuksilla on
myöhemmin voitu kattaa osa hankkeiden tarvitsemista omista varoista. Vuokra-asuntotuotannon yleisiä
edellytyksiä on parannettu erityisillä infra-avustuksilla. Niillä on katettu uusien kaavoitettujen
asuinalueiden valmistelua rakennuskelpoiseen kuntoon.
Valtion tuotantotuen osalta keskeisin tukielementti on käytännössä valtion tuotantotukeen liittyvän lainan
suuri osuus suhteessa kohteen vakuusarvoon ja rakennuskustannuksiin. Yksityisen tahon hakiessa
lainaa pankista vuokratontilla olevan vuokratalon rakentamiseen rahalaitosten myöntämä lainoitusosuus
hakijasta riippuen vaihtelee, ollen 50 - 70 % rakennuskustannuksista. Valtion tuotantotuen ehtojen
mukaan lainaa voidaan myöntää enintään 95% rakennuskustannuksista. Ero on hyvin merkittävä. Se
miksi vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa on niin vähän, johtuu ensi sijassa rahalaitosten
korkeasta oman pääoman vaatimuksesta. Esimerkiksi vapaarahoitteisten asumisoikeustalojen
rakentamiseen on oma erillinen lainsäädäntönsä, jossa asukkailta perittävä asumisoikeusmaksu on 15
%. Loppuosa tulisi kattaa lainalla. Koska rahalaitosten vakuusvaatimukset edellyttävät selvästi tätä
korkeampaa oman pääoman osuutta, ei vapaarahoitteisia asumisoikeushankkeita ole juurikaan lähtenyt
liikkeelle, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, joissa hakija on voinut saada esimerkiksi rahaautomaattiyhdistykseltä huomattavan avustuksen.
Nykyisissä korkotukilainoissa enimmäislaina vuokratontilla sijaitsevalle kohteelle on niinikään 95 %
hyväksytystä kustannustasosta. Korkean lainoitusosuuden lisäksi korkotukilainaan liittyy kiinnityksen
lisäksi valtion täytetakaus, joka tekee rahalaitoksen antamasta lainasta käytännössä riskittömän. Tämän
johdosta lainan marginaalit ovat selvästi tavanomaista tasoa alempia. Valtion täytetakauksella on riskien
hallinnan lisäksi merkitystä rahalaitokselle myös, koska pankkeihin kohdistuva säätely asettaa pankkien
omalle taseelle ja pääomalle lisävaatimuksia, jotka johtuvat pankin antamien lainojen riskiluokituksista.
Valtion takaamien lainojen osalta pankeilta vaadittavat omien pääomien vaateet ovat kaikkein
alhaisimmat. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi korkealla lainoitusosuudella ja valtion
vastikkeettomalla täytetakauksella on aivan keskeinen merkitys sille, että hankkeisiin yleensä on
saatavilla rahoitusta kohtuuhinnalla ja lainansaajan kannalta pienin omin pääomin.
Tukimuotojen osalta voidaan vielä mainita niin sanottu takauslaina vuokra-asuntojen rakentamiseen.
Tukimuoto on käytännössä vastikkeellinen tuki, jossa maksua vastaan saadaan valtiontäytetakaus
vuokra-asumisen rakentamislainalle. Koska lainaan ei liity muita rajoituksia kuin kohteen vuokrakäyttö 20
vuoden ajan, on kyseessä käytännössä vapaarahoitteisen vuokra-asuntotuotannon tuotantotuki.
Tukimuoto ei liity sosiaaliseen asuntotuotantoon sellaisenaan, koska asuntojen vuokriin, asukasvalintaan
tai asuntojen myyntihintaan ei liity mitään rajoituksia.
Asumisen tukeminen Suomessa on perustunut niin sanottuun sekamalliin, jossa toisaalta tuetaan
tuotannon käyntiinlähtöä ja toteutusta sekä toisaalta suoraan asukasta. Tuotantotuet on toimeenpantu
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perinteisesti tuettujen rakentamis- ja peruskorjauslainojen ja niihin liittyvien käyttö- ja luovutusrajoitusten
avulla ja suora asukkaille maksettava tuki on toteutettu asumistukijärjestelmän avulla. Kun tarkastellaan
näiden kahden tuen rahallista vuotuista arvoa ja arvojen kehitystä, (kuva 2), havaitaan, että yleisen
matalan korkotason oloissa tuotannon tukemiseen käytetty euromäärä on kutistunut hyvin pieneksi,
mutta suoran asumistuen määrä on noussut voimakkaasti.

Tuotettaessa kustannus- ja laatuohjattua tuotantoa on perinteisesti ajateltu saatavan sellaista
asumiskustannuksiltaan edullista tuotantoa, jossa tarve suoran asumistuen maksamiseen olisi
mahdollisimman vähäinen. Monet markkinoilta rahoituksen hakevat kiinteistönomistajatahot ovat
korostaneet vapaan markkinamekanismin merkitystä ja sitä että ihmisten on voitava liikkua ja valita
asuntonsa vapaasti. Siksi tarvitaan suoraa asumistukea, joka alentaa asumisen kustannuksia.
Käytännön kokemukset eri maista ovat osoittaneet, että tuotantotukijärjestelmien alasajo ja siirtyminen
pelkästään asumistuen kautta maksettavaan tukeen, on nostanut selvästi julkisen tuen menoja. Nämä
havainnot ulkomaiden kokemuksista ovat perustelleet toimivan tuotantotuen tärkeyttä niin asunnon
tarvitsijoille kuin järkevälle julkisen talouden hoidolle. Edellä aiemmin käytiin läpi suomalaisen
tuotantotuen nykytilaa ja tuotannon vähäistä määrää niin aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, kuin
suhteutettuna niihin tarpeisiin joita kaupungistuva Suomi tarvitsee uudenlaisessa talous- ja rahaliiton
määrittelemässä toimintaympäristössä. Toimivan tuotantotukimallien aikaansaaminen voisi osaltaan
vähentää suorien asumistukimenojen kasvua, joka on käytännössä ollut ryöstäytymässä käsistä.

Kaupungistuminen jatkuu ja asuntojonot pitenevät. Kohtuuhintainen sosiaalinen asuntotuotanto on tässä
tilanteessa monella tapaa asuntopolitiikan harrastuksen ja mielenkiinnon keskiössä. Tässä
keskustelussa nostetaan esiin julkisen vallan roolia rahoittajana ja tukijana sekä säätelijänä sen
varmistamiseksi, että yhteiskunnan tuki menee lyhentämättömänä asukkaalle siten, että alalla toimivat
tahot eivät hyötyisi tuesta tarpeettomasti. Koska keskustelussa ei ole haluttu juurikaan luopua
omaksutuista rajoituksiin liittyneistä linjauksista, on pääosin ainoaksi keinoksi edistää kohtuuhintaista
tuotantoa katsottu rahalla työntäminen, eli aiempaa suurempien tukien käyttämistä. Viimeksi tehtyjen
pitkään korkotukeen liittyneiden ehtomuutosten jälkeen onkin ollut havaittavissa hienoista tuotannon
määrän kasvua. Kun omavastuukorko korkotukilainassa alennettiin 1,0%:iin ja lisäksi kohteille
myönnetään erillinen käynnistysavustus, ovat tuotantomäärät hieman suurempia kuin ennen 2008
romahdusta. Valtaosin tämä korkotukituotanto on kuntien vuokrataloyhtiöiden käynnistämään
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olosuhteissa, jossa myös rakentajilla on aikaisempaa enemmän kiinnostusta ARA-tuotannon urakointiin
muun rakentamisen hiljennyttä aikaisemmasta tasosta.
Nykyisen kysynnän ja kaupungistumisen edelleen jatkuessa nyt toteutuneet tuotantotasot lienevät
kuitenkin tarpeisiin nähden selvästi liian pieniä. Voimassa oleva nykyinen tuotantotukisäännöstä monine
rajoitukseen ei liene enää ajan tasalla rahamarkkinoiden toimintaympäristöön ja vaatimuksiin nähden.
Vai mitä on sanottava esimerkiksi niin sanotun pitkän korkotukilainan ehdoista, joissa peruslähtökohta on
3,4% omavastuukorko, 40 vuoden rajoitusaika, asukasvalintasäännökset sekä omakustannusvuokra
laina-ajan. Lisäksi toimijan on nykymallissa järjestettävä kunkin lainoitettavan kohteen omat varat siten,
että ne maksetaan oman pääoman ehtoisena, käytännössä vähintään kolmeksikymmeneksi vuodeksi.
Lisäksi muu yhtiöön sijoitettava pääoma jää pysyvästi yleishyödylliseen yhtiöön.
Monet markkinoilla toimivat ammattimaisesti toimivat vakavaraiset yhtiöt saavat pitkäaikaista rahoitusta
vapaarahoitteisiin vuokrakohteisiin korolla, joka liikkuu 2-3% välillä. Tällä rahalla, sekä markkinoilta
saatavalla lyhytaikaisemmalla omien pääomien määrällä yhtiöt voivat tuottaa vuosittain huomattavan
määrän markkinahintaisia, vapaasti vuokrattavia ja tarvittaessa myöhemmin myytäviä vuokra-asuntoja.
Tällainen asuntotuotanto kiinnostaa myös sijoittajia, jotka etsivät pääomille tuottoa markkinoilta.
Perinteistä valtion asuntotuotannon tukipolitiikkaa peräänkuuluttavilta on ehkä jäänyt vähemmälle
huomiolle, että vakavaraiset yhtiöt voivat nyt toimia ja tuottaa uusia vuokra-asuntoja kohtuullisen hyvin
ilman valtion apuja ja vastaantuloja maksukykyisille asukkaille. Rakennusliikkeet tuottavat
kerrostalokohteita vuokrakäyttöön mieluummin sijoitusyhtiöille kuin valtion tuotantotuella toimiville, koska
urakkahintataso on parempi. Asuntotuotannon toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä
muutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Mennyt maailma, jossa raha- ja
valuuttamarkkinat olivat säännösteltyjä ja pääomista vallitsi jatkuva pula, on kaukana, eikä ehkä koskaan
sellaisenaan palaa.
Mikäli asuntopolitiikkaa sivuavassa keskustelussa edelleen katsotaan, että valtiolla voisi olla tärkeä rooli
kohtuuhintaisen asumien järjestämiselle, olisi sille näkemykselle sinänsä luontaisia edellytyksiä.
Yhteiskunta on merkittävä maan käyttöön ja kaavoitukseen liittyvä säätelijä ja yhteiskunnan rahoituksen
ja suunnitelmien turvin rakennetaan tarvittava toimiva muu infra ja liikenneyhteydet, jotka asumisen
osalta ovat olennaisia. Jos kuitenkin valtion tuotantotukijärjestelmien kautta halutaan palauttaa valtion
tärkeä asuntopoliittinen rooli edes osin uudelleen, muistuttamaan jossain määrin menneitä aikoja, tulisi
asuntotuotannon tukijärjestelmä reunaehtoineen sovittaa tähän aikaan ja valtiontalouden raameihin.
Tarvittaisiin ”uusi liitto”, jossa julkisen talouden ja sosiaalisen asuntopolitiikan tarpeet ja näkökohdat
voitaisiin sovittaa nykyaikaisemmalla tavalla rahoitus- ja pääomamarkkinoiden toimintaehtoihin ja
toimintaympäristöön. Tällöin tulisi tavoitella toimintatapaa, jossa on mahdollisimman paljon elementtejä
joita sisältyy kohtuuhintaisen asumisen näkökohtiin, mahdollisimman vähän valtion suoraa rahallista
tukea, ja joka nykyistä markkinaehtoisemmin houkuttelisi yksityisiä pääomia työskentelemään julkisen
vallan asettamien tavoitteiden puolesta. Tämä voisi toimia, jos löytyisi sellainen tasapaino, jossa kaikki
osapuolet kokisivat saavansa yhdessä enemmän kuin toimimalla kukin erikseen.

Yhteenveto
-

-

Uuden lyhyen korkotukimallin parametreja ei voi rakentaa inflaatioaikakaudelta peräisin oleville
perusolettamille, eikä sellaisen mallin keinotekoista edullisuutta ole mahdollista tavoitella. Uusi
malli on laadittava todellisille kustannuksille lähes nollainflaation oloihin.
Mallin omiin varoihin liittyvän sääntelyn ja tuoton tulee olla oikeassa suhteessa toimijoiden
mahdollisuuksiin saada rakennuskohteiden tarvitsemat omat varat
Uuden korkotukimallin on oltava sääntelyrakenteeltaan joustava, jotta se toimii tehokkaasti ja sen
ehtoja ja vaikuttavuutta, tukia ja rajoituksia on helppo muuttaa erilaisissa elvytystilanteissa
Mallin tulee olla hallinnollisesti nykyisiä malleja kevyempi, kevyempi hakea, käsitellä ja valvoa
Uudessa lyhyessä korkotukimallissa kohtuullisuuden arvioinnin tulee painottua asumiskulujen
kohtuullisuuden arviointiin ja varmistamiseen pitkällä aikavälillä.
Tukijärjestelmän tulisi olla siinä määrin yksinkertainen, että se olisi ymmärrettävä ja että
järjestelmää olisi helppo kehittää.
Rahoitus- ja pankkitoiminnan kansainvälinen kehitys, valvonta- ja sääntelynäkökulmat tulee ottaa
huomioon tukijärjestelmän reunaehtojen määrittelyssä
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-

Uudessa mallissa tuoton tuloutuksen valvonnan on syytä olla menettelyltään kevyempi ja
oikeassa suhteessa maksetun tuen suuruuteen.
Mallin tulee olla myös kuntia kiinnostava

Edellä on tarkasteltu ja tuotu esiin näkökulmia valtion tuotantotukijärjestelmän taustoihin ja lähtökohtiin.
Toki teemaan liittyen esille olisi mahdollista ottaa monia muitakin seikkoja. Tässä tarkasteltiin kuitenkin
lähinnä vain sellaisia seikkoja, joilla on yhtymäkohtia toimeksi annettuun tehtävään, jonka tavoitteena on
”selvittää, millainen uusi kymmenen vuoden välimalli olisi kehitettävissä valtion tukeman vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi ja laatia siitä ehdotus…” Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tätä
kysymystä.
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2. Keskeisiä näkökohtia uuteen 10 vuoden lyhyeen korkotukimalliin

Hallitusohjelmassa asuntopolitiikan toimista ja tavoitteista todetaan yleisesti, että ”Suomen talouden
kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi, asuntokannan uudistamiseksi, asuntokysyntään vastaamiseksi,
rakennusalan kilpailun ja asumisen valinnanvapauden lisäämiseksi sekä asuntotarpeen rakenteen
muutosten vuoksi hallitus muuttaa, korjaa ja poistaa asuntorakentamisen säädöksiä ja edistää
pitkäjänteistä ja taloudellisesti järkevää kiinteistökannan ylläpitoa. Säädösremontin tavoitteena on myös
täydennysrakentamisen edistäminen sekä asuntojen että tonttien tarjonnan merkittävä lisääminen.
Uudistukset koskevat markkinaehtoista ja tuettua asuntotuotantoa.” Hallitusohjelman mukaan ”vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli, joka on avoin kaikille tukiehdot
täyttäville ja niihin sitoutuneille osapuolille.” Lisäksi ”käynnistetään kärkihankkeena valtion ja kuntien
rakentamisen normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian keventämiseksi….”
Asumisen hinnan katsotaan muodostuneen suurimmissa kasvukeskuksissa korkeaksi johtuen kysyntään
nähden liian vähäisestä tarjonnasta ja tämä vaikeuttaa pieni- ja keskituloisten kotitalouksien
mahdollisuutta saada tarpeitaan vastaava asunto. Uuden mallin tarpeen taustalla on kohtuuhintaisten,
käytännössä vuokraltaan säänneltyjen vuokra-asuntojen varsin matala tuotannon taso ja se tosiseikka,
että tuotanto on valtaosin jäänyt kuntien yhtiöiden varaan, kun muut toimijat ovat vetäytyneet
toiminnasta. (tähän luvut esim pks alueen kuntayhtiöiden tuotanto-osuuksista tai kuva)
Kohtuuhintaisen tuotannon tarve on yleisesti tunnustettu ja siksi tuottajiksi tarvitaan kuntien ohella myös
muita, yksityisiä toimijoita. Tavoitteeksi uudelle tuotantotukimallille on asetettu, että malli olisi alan
toimijoita kiinnostava, sen tulisi luoda uutta tuotantoa ja edistää kohtuuhintaisten, pieni- ja keskituloisille
asukkaille soveltuvien asuntojen rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin.
Keskeinen kysymys, joka mallin valmistelun yhteydessä on noussut esille on, kenellä ja mille
asunnontarvitsijaryhmille asuntoja tavoitellaan rakennettavaksi? Onko käyttäjäryhmä sama, jolle pitkän
40 vuoden korkotuen tukimalli suuntautuu? Uuden mallin reunaehtojen, tuen ja rajoitusten osalta
kysymys on tärkeä. Mikäli käyttäjäryhmä olisi täysin sama, miksi tarvittaisiin erillinen malli? Uusien
tuottajaryhmien houkuttelemiseksi voisi riittää nykyisen 40 vuoden mallin ehtojen kehittäminen.
Toisaalta, jos yksityiset toimijat eivät parannetuillakaan 40 vuoden ehdoilla ole halukkaita sitoutumaan
40 vuoden rajoituksiin, jotka institutionaalisille julkisen toiminnan edustajille, kuten kuntayhtiöille on
mahdollista, onko välimallin ehtojen oltava paremmat, jotta mallilla tähdättäisiin samojen
asunnontarvitsijaryhmien asunnontarpeen tyydyttämiseen, kun ne ehdot jotka kuntayhtiöillä on
nykyisessä 40 vuoden mallissa? Tämä ei liene mahdollista.
Uuden kymmenen vuoden välimallin tausta-ajatukset noussevat aiemmin väliaikaisena, määräaikaisena
työllisyys- ja elvytyskeinona käytössä olleesta kymmenen vuoden lyhytaikaisesta korkotukimallista, joka
sisällöltään ja rajoituksiltaan oli hyvin kevyt. Malliin liittyi korkotuki ja kymmenen vuoden
vuokrakäyttövelvoite, mutta ei esimerkiksi asukasvalintaan, vuokranmääritykseen tai tuotontuloutukseen
liittyneitä rajoituksia. Tämä malli sai käytössä lisänimen välimalli siksi, että mallia ei ollut suunniteltu
suoraan niille käyttäjäryhmille, jotka hakevat asuntoa 40 vuoden korkotukilainalla tai aravalla
lainoitetuista taloista. Väliaikaisen mallin yksi tarkoitus oli lisätä vuokra-asuntojen tarjontaa yleensä ja
tuottajille edulliset ehdot rakentamisen huonossa suhdanne- ja rahoitustilanteessa tekivät mallista hyvin
kiinnostavan. Mallin avulla tuottajiksi tuli paljon sellaisia tahoja, jotka eivät toimineet vuokra-asumisen
yleishyödyllisyyskentässä. Mallilla voitiin varmistaa asuntotuotannon liikkeellelähtöä yleensä.
Jo ennen tämän väliaikaisen mallin voimaan tuloa käytössä oli vuokra-asumisen takauslaina 20 vuoden
käyttörajoituksin, jossa takausmaksua vastaan saattoi saada huomattavan ison rakennuslainan (95 %)
suhteessa hankinta-arvoon ilman muita, kuin vuokrakäytön rajoitteita. Asukasvalinta, vuokran määrä ja
omistajan tuotto eivät poikenneet vapaarahoitteisen vuokraustoiminnan vastaavista seikoista. Malli ei
kuitenkaan alkuvuosina kiinnostanut toimijoita. Nämä molemmat mainitut mallit sinänsä pyrkivät
lisäämään vuokratuotantoa, mutta malleissa ei ollut rajoituksia asukasvalinnan osalta. Siksi malleja ei voi
katsoa miltään osin suunnatun sille asunnontarvitsijajoukolle, joka hakee asuntoa kaikkein
säädellymmästä asuntokannasta.
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Koska uuteen, pysyvään kymmenen vuoden malliin korkotukimalliin on SGEI-näkökulmien vuoksi
sisällytettävä tuotantotukea kohdentavia elementtejä, kuten asukasvalintaa, rajauksia vuokrien
määräytymiseen ja omistajan saamaan tuottoon, on luontevaa ajatella, että uusi tuote on suunnattu
tietylle asunnonkysyjäryhmälle, jonka tulot ovat siinä määrin alhaiset, että julkisen tuen turvin voidaan
katsoa perustelluksi ja mahdolliseksi heidän tukemistaan vuokra-asunnon saannissa tuotantotukeen
liittyvien järjestelyjen ja ohjaavan säännöstön puitteissa. Siten uusi välimalli tulee suunnata tietylle
kysyjäsegmentille.
Kun mallin tarvetta on perusteltu siitä lähtökohdasta, että on tarpeen tukea ”pieni- ja keskituloisten
kotitalouksien mahdollisuuksia järjestää asumisensa tarpeitaan vastaavasti”, on vielä paikallaan arvioida
sitä, miten malli suhtautuu tähän käsitteelliseen tuloryhmään.
Ansiotulojen taso voitaneen havainnollisuuden ja käsitteiden kirkastamisen vuoksi jakaa kategorioihin,
joita ovat pienituloiset, keskituloiset, hyvätuloiset ja siihen ryhmään, jonka tulotaso on korkea. Mille
ryhmille 40 vuoden korkotukimalli ja arava ovat kohdennettu? Ilmeisesti yksi pienituloinen tai ruokakunta,
jossa on kaksi pienituloista, kuuluvat helposti tähän tuloluokkaan. Entä voiko yksi keskituloinen saada
asunnon arava- ja korkotuetusta tuotannosta? Mikäli ruokakuntaan kuuluu yksi keskituloinen ja yksi
pienituloinen, voivatko vielä he saada arava-asunnon? Vastaus näihin kysymyksiin voi riippua
esimerkiksi paikkakunnan asuntotilanteesta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla keskituloisen yksinäisen
tai ruokakunnan, jossa on keski- ja pienituloinen, on hankalampi saada tuettu asunto, kuin seuduilla,
missä kysyntä ja tarjonta ovat paremmin tasapainossa.
Ottamatta tässä yhteydessä kantaa euromääräisiin tulorajoihin, otetaan tämän tarkastelun lähtökohdaksi
väljästi muotoiltu käsitteellinen taso ja suuntaus siten, että kymmenen vuoden välimalli voidaan katsoa
tarkoitetuksi ainakin niille ruokakunnille, joissa on yksi alemman tuloluokan keskituloinen tai kaksi
alemman tuloluokan keskituloista tai yksi keskituloinen tai yksi keskituloinen ja yksi pienituloinen.
Pienituloisia ei luonnollisesti ole tarkoitus sulkea pois, vaan hinta- ja laatuohjattu, vuokrasäännelty
asunto on pienituloiselle aina käsitteellisesti parempi vaihtoehto kuin sellainen vapaarahoitteinen,
markkinahintainen vuokra-asunto, joka sijaitsee asuntomarkkinoilla, joissa kovan kysynnän vuoksi
markkinavuokrat ovat korkeita. Kuvailtuun ryhmään kuulunee runsaasti juuri niitä tulotasoja, joista
puhutaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun ongelmien yhteydessä, kun tarkoitetaan, että seudulle olisi
tulossa töihin paljon pieni- ja keskituloisia, mutta muuttoa ja työllistymistä jarruttaa tulotasoon nähden
sopivan asunnon löytyminen.
Mikäli uudella kymmenen vuoden välimallilla saadaan yleisesti ottaen lisättyä kysyntäalueilla vuokraasuntotarjontaa, joka on vuokraltaan säädeltyä ja mahdollisesti osittain korvaa vapaarahoitteista,
markkinahintaista vuokratarjontaa, on tällä lähtökohtaisesti kohtuuhintaista vuokra-asuntomarkkinaa
edistävä vaikutus.

34

3. Euroopan unionin valtiotukisäännöt koskien yleishyödyllisiä
taloudellisia palveluita

Yrityksille myönnettävät valtion tuet sosiaalista asuntotuotantoa varten ovat EU-oikeuden
valtiontukisääntöjen kannalta yleistä taloudellista etua koskeviin palveluihin (englanniksi services of
general economic interest, SGEI) myönnettäviä tukia. Tuki on korvausta yrityksen täyttämästä julkisen
palvelun velvoitteesta. Julkisen palvelun velvoitteella tarkoitetaan tässä tapauksessa sosiaalisin
perustein valittujen, asukkaiden tarpeita vastaavien ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen
tuottamista ja ylläpitoa. Yleistä taloudellista etua koskeville tuille asetetuista edellytyksistä säädetään
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta
tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista
palveluista myönnettävään valtiontukeen annetussa komission päätöksessä 2012/21/EU (jäljempänä
komission päätös).
Lausuntokierroksen yhteydessä on keskusteluun nostettu SGEI-säännöstö ja siitä tehdyt suomalaiset
viranomaistulkinnat. On esitetty, että tulkinnoissa olisi virheellisyyksiä ja se vuoksi asiaa olisi selvitettävä
riippumattoman tahon toimesta. Tämän selvityksen yhteydessä asiaa on selvitetty työ- ja
elinkeinoministeriön lausunnon pohjalta, siitä on saatu ympäristöministeriön kannanotot ja nämä
lausunnot on lähetetty toimijakentällä kommenteille. Lisäksi toimijakentän kommenteista on pyydetty
lisälausuntoa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Näiden kommenttien pohjalta SGEI-säännöstön sisältöä on
kirkastettu siinä määrin, että epäselvinä koetut seikat eivät enää vaikuta säännösten tulkintaan tämän
raportin kirjoittamisen osalta.
Jotta valtion tuki soveltuisi EU:n sisämarkkinoille, tuen on ohjauduttava nimenomaan niille markkinoille,
joille se on myönnetty, eikä yritys saa tulouttaa itselleen kohtuullista suurempaa voittoa.
Nykyisessä korkotukijärjestelmässä yleishyödyllisyyssäännökset ja etenkin niihin sisältyvä tuoton
tuloutuksen rajoittamista koskeva säännös ovat se kansallisesti valittu mekanismi, jolla varmistetaan,
että tukimuoto täyttää komission päätöksessä asetetut vaatimukset tuen oikeasta kohdentumisesta (niille
markkinoille), yrityksen kohtuullisesta tuotosta ja siitä, ettei tuki vääristä kilpailua.
Yleistä taloudellista etua koskevat tuet ovat jälki-ilmoitusmenettelyn piirissä siten, että jäsenvaltiossa
käytössä olevat tuet raportoidaan komissiolle kahden vuoden välein. Jos jäsenvaltion myöntämä tuki ei
täytä komission päätöksessä yleistä taloudellista etua koskevalle tuelle asetettuja edellytyksiä, tuki on
ilmoitettava komissiolle etukäteen ja sille on saatava komission hyväksyntä ennen tukijärjestelmän
kansallista käyttöönottoa. Ilman komission hyväksyntää myönnetyt valtion tuet ovat laittomia, ja ne
voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tukea saaneilta yrityksiltä. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on
suhteellisen suuri liikkumavara sen suhteen, mitkä palvelut ne katsovat yleistä taloudellista etua
koskeviksi palveluiksi. Komissio ja unionin tuomioistuimet kuitenkin valvovat, etteivät jäsenvaltiot
määrittele yleistä taloudellista etua koskevia palveluja ilmeisen virheellisesti. Esimerkiksi vuonna 2005
komissio puuttui Alankomaiden myöntämiin sosiaalisen asuntotuotannon tukiin sillä seurauksella, että
tukiin jouduttiin tekemään merkittäviä muutoksia (komission päätös 15 päivänä joulukuuta 2009,
C(2009)9963).
Vuonna 2009–2010 voimassa ollut lyhyt korkotukimalli ei sellaisenaan täyttänyt edellä mainittuja vuoden
2012 periaatteita, mutta rajattu elvytysperustein finanssikriisin aikana tehty malli ei määräaikaisena
rikkonut EU:n ehdottomia periaatteita. Nyt puheena oleva uusi pysyvä kymmenen vuoden välimalli
asemoituu rahoitustuotteena vapaarahoitteisen asuntolainoituksen ja nykyisen korkotukimallin
”välimaastoon”. Selvityksen tavoitteena on esittää sellaista uutta, pysyvää kymmenen vuoden välimallia,
joka täyttää edellä valtion tuelle EU:n sisämarkkinoilla asetettavat ehdot. Lähtökohtana on asettaa
julkisen tuen myöntämiselle julkisen palvelun velvoite, lainansaajakohtaisesti määräajaksi niin että tuki
ohjautuu niille markkinoille, joille se on myönnetty, eikä yhtiö saa tulouttaa itselleen tai omistajilleen
kohtuullista suurempaa tuottoa.
SGEI-sääntely edellyttää siis kansallisilta asuntotuotannon tukijärjestelmiltä eritoten seuraavia asioita:
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-

yrityksen saama tuki ei saa sisältää "ylikompensaatiota", eli tuki saa olla enintään sen
suuruinen kuin mitä tarvitaan ko. julkisen palvelun toteuttamiseen, eikä yritys saa tulouttaa
itselleen (tai omistajilleen) kohtuullista suurempaa voittoa

-

tuen pitää kanavoitua sosiaalisen asuntotuotannon markkinoille, se ei saa valua
hyödyttämään yritystä sen muussa toiminnassa

-

tuettavasta toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa

-

tukimalliin on liityttävä jonkinlainen asukasvalintakriteeristö, jolla valitaan pienituloiset ja
vähävaraiset hakijat

-

tukea saavia yrityksiä ja niiden toimintaa on valvottava tehokkaasti

Euroopan komissio on 20 päivänä joulukuuta 2011 antanut päätöksen Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista tietyille yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään
valtiontukeen, (2012/21/EU).
Päätöksen johdanto-osan kohdassa (11) todetaan, että SGEI-tuettu asuntokanta on kohdistettava
sellaisille ihmisille, jotka eivät kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin.
Päätöksen johdanto-osan kohdan (15) mukaan perusteettomien kilpailun vääristymien välttämiseksi
korvaus ei saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen niiden nettokustannusten kattamiseksi, joita yritykselle
aiheutuu palvelun tuottamisesta, kohtuullinen voitto mukaan lukien. Korvaukset (johdanto-osan kohta
16), jotka ylittävät kyseiselle yritykselle palvelun tuottamisesta aiheutuneiden nettokustannusten
kattamiseksi tarvittavan määrän, eivät ole välttämättömiä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun tuottamiseksi ja ovat tämän vuoksi sisämarkkinoille soveltumatonta valtiontukea, joka olisi
maksettava takaisin valtiolle. Sellaiset yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseksi
myönnetyt korvaukset, jotka yritys todellisuudessa käyttää muilla markkinoilla tuottamiseen muussa
tarkoituksessa kuin mitä toimeksiannossa täsmennetään, eivät ole välttämättömiä yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseksi ja voivat sen vuoksi myös olla sisämarkkinoille
soveltumatonta valtiontukea, joka olisi maksettava takaisin.
Huomioon otettavat nettokustannukset (johdanto-osan kohta 17) olisi laskettava yleisiin taloudellisiin
tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin
liittyvästä palvelusta saatavien tulojen erotuksena tai vaihtoehtoisesti niiden nettokustannusten, jotka
aiheutuvat yrityksille sen harjoittaessa liiketoimintaa julkisen palvelun velvoitteen alaisena, ja samalle
yritykselle ilman kyseistä velvoitetta aiheutuvien nettokustannusten tai voiton välisenä erotuksena.
Erityisesti silloin, kun julkisen palvelun velvoite johtaa tulojen vähenemiseen – esimerkiksi säänneltyjen
tariffien vuoksi – mutta ei vaikutu kustannuksiin, julkisen palvelun velvoitteen täyttämisestä aiheutuvat
nettokustannukset pitäisi voida määrittää menetettyjen tulojen perusteella.
Samassa komission päätöksessä, artiklassa 5, todetaan korvauksesta, että korvauksen määrä ei saa
ylittää sitä, mikä on tarpeen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien nettokustannusten
kattamiseksi, mukaan lukien kohtuullinen tuotto.
Komission tiedonannossa valtiontukisäännösten soveltamisesta (2012/C 8/02) kohdassa (1) todetaan,
että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut perustuvat Euroopan unionin yhteisiin arvoihin ja
niillä on keskeinen asema sosiaalisen ja alueellisen koheesion edistämisessä. Unionin ja jäsenvaltioiden
on toimivaltansa rajoissa huolehdittava siitä, että nämä palvelut toimivat sellaisten periaatteiden ja
edellytysten pohjalta, että ne pystyvät täyttämään tehtävänsä.
Julkiset tai yksityiset yritykset (kohta 2) voivat tuottaa tiettyjä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä
palveluja ilman valtion tukea jäsenvaltioiden viranomaisilta. Joidenkin palvelujen tuottaminen on
mahdollista ainoastaan, jos asianomainen viranomainen tarjoaa palvelun tuottajille taloudellisen
korvauksen. Kun erityisiä unionin sääntöjä ei ole olemassa, jäsenvaltiot voivat yleensä päättää vapaasti,
kuinka ne järjestävät ja rahoittavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelunsa. Tiedonannon
kohdassa 36 todetaan, että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamisesta
maksettavat korvaukset, jotka rahoitetaan veronluonteisilla maksuilla tai valtion määräämillä ja
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lainsäädännön määräysten mukaisesti hallinnoiduilla ja jaetuilla pakollisilla maksuilla, ovat valtion
varoista maksettuja korvauksia.

Vielä voidaan todeta tiedonannon kohdan 47 osalta toteamus, että yleisesti ottaen ”julkisen palvelun
erityistehtävän” uskominen yrityksille merkitsee sellaisten palvelujen tarjoamista, joita yritys ei omien
taloudellisten etujensa kannalta katsoen ottaisi hoitaakseen tai ei hoitaisi samassa määrin tai samoilla
ehdoilla. Soveltamalla yleishyödyllisyyden perustetta jäsenvaltiot tai Euroopan unioni voivat liittää
tällaisiin palveluihin erityisvelvoitteita.

3.1. Keskustelua toimijayrityksen saamasta tuesta Suomessa
Keskustelussa SGEI-tukien ja EU –oikeuden näkökulmien toteutumisesta Suomen olosuhteissa
lähtökohtana on olettama, että Suomen asumisen tuotantotukijärjestelmä sisältää SGEI-tukein
tarkoittamia tukia eli yritykselle julkisen palvelun velvoitteesta maksettavia korvauksia. Tähän
keskusteluun liittyen on esitetty poikkeavia näkökulmia, että Suomessa tällaisia korvauksia ei
järjestelmässä olisi. Näkemystä on perusteltu muun muassa sillä, että Suomen järjestelmä perustuu
täytetakaukseen, joka mahdollistaa korkeamman lainoitusasteen ja pitkän laina-ajan olettavasti
alhaisemmalla marginaalilla sekä korkotukeen, jolla korkokustannuksia omavastuukoron ylittävältä osin
leikataan. On esitetty, että mikään Suomessa käytetyistä tukielementeistä ei ole yritykselle maksettavaa
tai sille/sen hyväksi päätyvää tukea.
Näkemystä on perusteltu muun muassa myös sillä, että täytetakauksen mahdollistamat alhaisempi
marginaali sekä korkeampi lainoitusaste laskevat omakustannusvuokraan luettavia rahoituskustannuksia
ja siten koko määrällään omakustannusvuokraa. Omistaja eli hankkeen toteuttava yritys ei tuesta hyödy
miltään osin eikä se saa ko. tukea itselleen edes välillisesti. Korkotuki maksetaan puolestaan suoraan
Valtiokonttorilta lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle ja mahdollinen korkotuki laskee koko määrällään
omakustannusvuokraan sisältyviä pääomakuluja eli siten koko määrällään omakustannusvuokraa.
Kyse ei siis olisi tuotantotuesta vaan enemmänkin välillisestä asumistuesta.
On esitetty, että omistaja eli hankkeen toteuttaja ei korkotuesta hyödy miltään osin eikä se saa ko. tukea
itselleen edes välillisesti. Mikäli hankkeelle olisi maksettu käynnistysavustusta, kohdistuu sen hyöty
omakustannusvuokraa alentavana (vähemmän oman tai vieraanpääoman tarvetta) täysmääräisesti
asukkaille. Edelleen on esitetty, että omistaja ei saisi käynnistysavustuksesta mitään konkreettista
hyötyä esimerkiksi 40 v. korkotukimallissa, jossa laina tulee 40 vuoden aikana kokonaan
poismaksetuksi.
Vastaväitteenä edelliseen voidaan todeta EU-oikeuden valtiontukisäännösten lähtevän siitä, että kaikki
valtion varoista yrityksille maksettava tuki on valtiontukea riippumatta sen myöntämismuodosta. Näin
ollen sekä korkotuki, avustukset että takaukset ovat EU-oikeudellisesti valtiontukea; takauksen osalta
komissio tosin katsoo, että ollakseen valtiontukea takauksen pitää kattaa yli 80 % lainasummasta ja
takauksesta perittävän takausmaksun on oltava markkinaehtoista takausmaksua pienempi, mutta
näinhän korkotukijärjestelmässä on. Jo pelkästään valtion täytetakaus tekee siis korkotukijärjestelmästä
EU-oikeudellista valtiontukea, vaikka korkotukea tai käynnistysavustusta ei joissakin tilanteissa tule
maksettavaksi lainkaan.
Kriittinen näkemys Suomessa voimassa olevaan SGEI-säännösten soveltamiseen lähtee siitä, että kaikki
korkotukijärjestelmän puitteissa myönnettävä valtion tuki (korkotuki, täytetakaus, käynnistysavustus)
alentaa suoraan asukkailta kohteessa perittäviä vuokria eikä se siten hyödytä mitenkään
lainansaajayritystä. Tämä ei pidä paikkaansa: Ensinnäkin tuet myönnetään nimenomaan
lainansaajayritykselle, ja siten kyse on EU-oikeuden näkökulmasta yritykselle myönnettävästä
valtiontuesta. Se, että tukien viimekätisenä hyötyjänä on asukas, ei muuta tätä lähtökohtaa miksikään.
Toiseksi lainansaajayritys saa tukien myötä hyödyn, kun se pääsee vuokra-asuntomarkkinoille kohteella,
jonka vuokrataso on paljon markkinaehtoista kohdetta matalampi. Toki kohteen käyttöön liittyy
monenlaisia rajoituksia (omakustannusvuokra, asukasvalinta jne.), mutta ne ovat tarpeen toimijoiden
tasavertaisen kohtelun (kilpailuneutraliteetin) varmistamiseksi: ne toimijat, jotka saavat valtiontukea,
joutuvat myös noudattamaan tiettyjä ehtoja (julkisen palvelun velvoitetta) toiminnassaan. Tämä on koko
SGEI-järjestelmän idea. Kolmanneksi lainansaajayritys voi periä asukkailta perittävissä
omakustannusvuokrissa korkoa kohteen rahoitusta täydentävälle omarahoitusosuudelle, ja jos
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yritykseen on sijoitettu omistajan omia varoja, niille voi tulouttaa voittoa. Lainansaajayritys ja sen
omistajat voivat siis saada hyötyä vuokraustoiminnasta, eli kaikki etu yrityksen toteuttamasta julkisen
palvelun velvoitteesta ei mene asukkaille vaan hyödyttää suoraan myös yritystä ja sen omistajia.

3.2. SGEI-säännöstöön liittyvä kotimainen ongelma
Selvitystyön aikana SGEI-säännöstö on herättänyt keskustelua ja erityisesti se seikka, miten säännöstöä
on tulkittu Suomessa. Joissakin lausunnoissa on esitetty ajatuksia, että säännöstön tulkinta ei olisi
”puolueeton” vaan tarvittaisiin erillinen selvitys asiasta. Selvitystyön perusteella ja selvityksen
yhteydessä käydyn vuoropuhelun aikana säännöstön sisällöstä ja merkityksestä käydyssä keskustelussa
erilaiset näkökulmat ovat lähentyneet siinä määrin, että voidaan sanoa, että enempi säännöstön
yksityiskohtien selvittely ja niissä mahdollisesti vielä olevat lievät painotuserot eivät ratkaise niitä
pullonkauloja, joita liittyy kohtuuhintaisen tuotannon käyntiinlähtöön. Ongelma ei siis niinkään ole SGEIsäännösten tulkinnassa vaan jäsenvaltiossa, eli tässä tapauksessa Suomessa käytössä olevat
perinteiset, voimassa olevat käsitykset, yhteiskunnalliset ja poliittiset mieltymykset tukijärjestelmään
liittyvistä ja sitä säätelevistä parametreista ja niiden sisällöstä.
Aiemmin raportin ensimmäisessä luvussa käytiin läpi tuotantotukijärjestelmän lähtökohtia ja historiaa.
Tällöin tuotiin esiin, että tukijärjestelmä oli aikanaan laadittu voimakkaan inflaation oloihin, jossa silloin
hyväksi katsotut lainajärjestelmän parametrit saattoivat palvella asetettuja päämääriä. Noilta 60- ja 70luvun ajoilta peräisin olevilla vuosittaisilla lainanlyhennysmäärillä voidaan edelleen saavuttaa edullinen
vuokrataso laina-ajan alussa.
Toisaalta kun järjestelmää katsoo nykyisten kirjanpitosäännösten ja hyvän kiinteistönpidon
näkökulmasta, havaitaan lainoitusjärjestelmän keskeiset ongelmat. Esimerkiksi verotuksessa
asuinkiinteistöjen vuotuinen maksimipoistoprosentti on 4 % asuinkiinteistön tasearvosta, eli kunkin
vuoden menojäännöksestä. Mikäli poistomäärä asetettaisiin alalla hyvänä pidetylle suunnitelman
mukaiselle tasolle, tulisi vuotuisen poiston olla tasapoistona 2,0 – 2,5% hankinta-arvosta. Verotuksen
yleisperiaatteen mukaan investointihyödyke tulisi poistaa (oikeassa suhteessa) investoinnin
taloudellisena vaikutusaikana. Mikäli poistoprosenttina käytettäisiin suunnitelman mukaista 2,5 %:n
määrää, olisi kohteen arvosta poistettu kymmenen vuoden aikana 25 %. Jos lainanlyhennyksen ja
poiston määrä haluttaisiin pitää saman suuruisena, menettelyn avulla yhtiö pääsisi
omakustannusluonteisen vuokranmäärityksen oloissa nollatulokseen verotuksessa, jolloin yhtiölle ei
syntyisi verotettavaa tulosta. Näinhän vuokrataloyhtiöt käytännössä nykyään toimivatkin.
Nykyisen pitkän korkotukilainan lainanlyhennysprosentti poikkeaa kuitenkin selvästi yllä mainituista
poisto- ja lainanlyhennysperiaatteista. Kuten aiemmin taulukosta kävi ilmi, lyhenee korkotukilaina
ensimmäisen 10 vuoden aikana vain 8 % alkuperäisen lainan määrästä ja ensimmäisen 15 vuoden
aikanakin vain 15 %. Jos poistot mitoitetaan tämän lyhennysmäärän mukaisesti, se tarkoittaa ettei
kaikkia kiinteistön rakentamisesta aiheutuvia kuluja peritä läheskään täysimääräisenä
vuokraustoiminnan alkuvuosina. Mikäli siinä tilanteessa yhtiö kuitenkin tekisi suunnitelman mukaiset
poistot 2,5 %:n suuruisena, se voisi merkitä yhtiön selvitystilaa, sillä lyhennyksiä huomattavasti
suuremmat poistot voisivat syödä yhtiön sidotun oman pääoman nopeasti miinukselle. Niinpä
nykykäytäntönä vuokrataloyhtiössä on, että suunnitelman mukainen poisto sekä poisto verotuksessa on
sama kuin lainanlyhennyksen vuotuinen määrä.
Kun lainojen lyhennys nykyisin lainaehdoin kuitenkin tapahtuu kuten kuvattiin, se tarkoittaa käytännössä
siis sitä, että kaikkia kuluja ei voida sisällyttää uuden vuokratalon alkuvuokraan – ja siksi vuokra voi
tuntua edullisilta. Edullisuus ei kuitenkaan johdu niinkään valtion tuesta vaan liian takapainoisesta
lainojenhoitojärjestelmästä. Voimakkaasti takapainotteinen lainojen hoito on johtanut vanhan valtion
lainoittaman ja tukeman vuokra-asuntokannan niihin moniin rakenteellisiin ongelmiin, joita tänään
nähdään eri puolilla ja joita on hyvin hankala hoitaa ilman joltain suunnalta tulevaa tukea. Maassa on
paljon vuokrakiinteistöjä, joiden velkataakka on edelleen suuri takapainoisen lainojen
lyhennysjärjestelmän vuoksi ja joissa kiinteistön kunto on huono ja teknistä korjausvelkaa on paljon.
Juuri nämä kiinteistöt aiheuttavat kustannuspainetta uudemmalle vuokra-asuntokannalle – ja asukkaille.
Vielä on palautettava mieleen, että valtion tukemaa vuokratalolainaa on lyhennettävä vuosina 26 -40
yhteensä 72,3 % lainan alkupäisen pääoman määrästä. Jos samaan aikaan taloja on korjattava ja
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maksettava peruskorjauslainaa, nousevat asuinkustannukset monesti liian suuriksi. Pitkäaikainen,
takapainoinen korkotukilainamalli täyttänee kuntayhtiöiden tarpeita kohtuuhintaiseen asumiseen lyhyellä
aikavälillä, mutta muodostaa pidemmällä aikavälillä ongelmia, jotka kaikki toimijat tunnistavat.

Kun pitkän korkotukilainajärjestelmän ongelmat ovat hyvin tiedossa, on kysyttävä, missä määrin voidaan
olettaa ja edellyttää, että pitkäjänteisesti, terveiden taloudellisten periaatteiden ja hyvän
kiinteistönpitotavan mukaan toimiva suomalainen vuokrataloyritys ryhtyisi tämänkaltaisen
lainoitusjärjestelmän puitteissa tuottamaan riskiä ottaen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä
palveluja eli rakentamaan ja ylläpitämään valtion tukemia vuokra-asuntoja?
Suomalaisen vuokra-asumisen tukijärjestelmän ongelmat eivät liity SGEI-järjestelmään ja ehtoihin
sinänsä. Ongelmien syynä tukijärjestelmän soveltamiseen ja toimivuuden kannalta on erityisesti se, että
Suomessa käytössä olevat rahoitukseen liittyvät vanhat ehdot eivät ole sellaisenaan peräisin SGEIsäännöstöstä. Keskeinen nykyjärjestelmää koskeva ongelma on, että EU-säännösten ja euron
muodostaman vakaan mutta säännöksiltään kansainvälisen rahoitusympäristön oloissa suomalainen
tuotannontukijärjestelmä rakentuu edelleen markka-ajan parametreille. Markka-ajan parametreja olisi
tullut muuttaa tuntuvasti jo silloin, kun vuotuinen inflaatiovauhti putosi nykyiselle, lähes olemattomalle
tasolle. Muutokset jäivät tuolloin tekemättä, jolloin uusien vuokra-asuntojen vuokrat kyllä saatiin
alkuvuosina edullisiksi, mutta toiminnasta seuranneet ongelmat lykättiin tuonnemmaksi. Ja nyt ne ovat
selvästi ja laajasti nähtävillä.
Edellä todettiin, että ”Komission tiedonannossa valtiontukisäännösten soveltamisesta (2012/C 8/02)
kohdassa (1) todetaan, että yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut perustuvat Euroopan
unionin yhteisiin arvoihin ja niillä on keskeinen asema sosiaalisen ja alueellisen koheesion
edistämisessä. Unionin ja jäsenvaltioiden on toimivaltansa rajoissa huolehdittava siitä, että nämä
palvelut toimivat sellaisten periaatteiden ja edellytysten pohjalta, että ne pystyvät täyttämään
tehtävänsä”.
Mikäli suomalaista sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon valtiontukijärjestelmää halutaan uudistaa
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla, tulisi sovittaa yhteen hyvän kiinteistöpitotapa, EUn
valtiotukisäännöstön periaatteet ja suomalaisen valtiontukisäännöstön parametrit uudella, nykyajan
rahoitusmarkkinaehdot ja –olosuhteet täyttävällä tavalla. Nämä seikat on syytä ottaa huomioon uudessa
lyhyessä korkotukimallissa.
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4. Näkemyksiä hyvälle tuotantotukijärjestelmälle

Aiemmin viitattiin Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus –hankeryhmän raporttiin 4/2015, joka
jätti raporttinsa tammikuussa 2015. Raportissaan ryhmä esitti näkemyksiä hyvälle
tuotantotukijärjestelmälle. Hankeryhmän raportissa luvussa 3, Asumisen tukijärjestelmät tavoitteet on
luonnehdittu sitä, mitä kotimaisia näkökulmia voidaan nostaa esiin SGEI –säännöstön ohella. Asumisen
tukijärjestelmän toimivuutta tarkasteltaessa keskeisessä asemassa nähdään olevan se, kuinka hyvin
järjestelmä tuottaa sille asetetut tavoitteet. Järjestelmän tavoitteet koskevat toisaalta itse tukijärjestelmän
toteuttamiseen liittyviä tavoitteita ja toisaalta niitä tavoitteita, joita tukijärjestelmän avulla pyritään
yhteiskunnassa saavuttamaan ja edistämään.
Raportissa todetaan edelleen tärkeä seikka, joka on välillä saattanut unohtua julkisesta keskustelusta,
nimittäin se, että Suomen perustuslain (731/1999) 19 §:n 4 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä
on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Tämä tavoite
koskee myös asumisen tukijärjestelmää ja sen eri tukimuotoja ja asumisenverokohtelua. Asumisen
tukijärjestelmän on osaltaan edistettävä asuntopolitiikan keskeisten tavoitteiden toteutumista. Sama
tavoite koskee lähtökohtaisesti myös asumisen verokohtelua. Asuntopolitiikan tavoitteiden edistämisen
lisäksi on välttämätöntä, että tukijärjestelmä on vaikuttava, kustannustehokas ja tuet kohdentuvat
tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi asumisen tukijärjestelmän ja verotuksen kielteisiä vaikutuksia tulee
välttää. Vielä raportissa muistutetaan, että asuntopolitiikan tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta pelkästään
tukijärjestelmän tai verotuksen kautta, vaan siihen vaikuttavat keskeisesti myös muun muassa kaavoitus
ja maankäyttö. Seuraavassa siteerataan suoraan raporttia, joka luettelee ja luonnehtii hyvät
tukijärjestelmän kriteerit.
Hyvän tukijärjestelmän kriteerit
Tukijärjestelmän kokonaisuus ja sen yksittäiset tukimuodot ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
a) Julkisen talouden kestävyysvaje sekä lyhyellä ajalla valtion velkaantumis- ja alijääkehitys
rajoittavat tukimahdollisuuksia
Valtion velkaantumis- ja alijäämäkehitys vaikuttavat tukien määrän rajallisuuteen ja siihen, että
tukien kohdentumiseen ja vaikuttavuuteen on kiinnitettävä aina huomiota. On arvioitava, onko
käytettävä tukimuoto tavoiteltavan tuloksen kannalta paras mahdollinen vai onko tulos
mahdollista saavuttaa jollakin muulla tavalla
b) Kustannustehokkuudella varmistetaan, että tavoiteltava hyöty saadaan mahdollisimman pienellä
taloudellisella panostuksella
Valittuun tukimuotoon käytettävällä taloudellisella tukipanoksella pitää saavuttaa tavoitteen
kannalta suurin mahdollinen hyöty. Panostuksen on oltava vaikuttavuuden kannalta riittävä.
Rajallisten resurssien vuoksi tuettavat kohteet on priorisoitava.
c) Tuet kohdentuvat tarpeeseen perustuen; tuen tulee kohdentua niille henkilöille, jotka sitä eniten
tarvitsevat pienituloisuudesta tai erityisestä tarpeesta johtuen
Käytettävissä olevien rajallisten taloudellisten panostusten vuoksi on erityisen tärkeää, että tuen
kohdentuminen perustuu tarpeeseen ja keskittyy tukea eniten tarvitseviin ryhmiin.
d) Asuntomarkkinoiden alueelliset erot otetaan huomioon erityisesti työmarkkinoiden ja
muuttoliikkeen näkökulmasta
Asumisen tukien tulee edistää eri seutujen välistä työperäistä muuttoa, ja tukien tulee keskittyä
erityisesti niille alueille, joilla asuntomarkkinat eivät toimi kunnolla.
e) Eri asumismuotoja on kohdeltava mahdollisimman tasapuolisesti.
f)

Tuet eivät nosta asuntojen hintoja tai vuokria.

g) Tuki tai verotus edistää työvoiman tarjontaa eikä saa vähentää muuttohalukkuutta; työn
vastaanottaminen on kannattavaa tuista riippumatta.
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h) Tuetun tuotannon syrjäyttävä vaikutus yksityiselle tuotannolle on mahdollisimman pieni.
i)

Velkaantuminen ei saa lisätä kohtuuttomasti makrotalouden riskejä.
Tukien ei pidä kannustaa liialliseen riskinottoon asuntomarkkinoilla eikä ylivelkaantumiseen.

Asuntopoliittisten tavoitteiden osalta ryhmä pitää raportissaan tärkeänä, että tukijärjestelmän
kokonaisuus ja sen yksittäiset tukimuodot tukevat osaltaan asuntopolitiikan keskeisten tavoitteiden
toteutumista. Tähän liittyen ryhmä pitää tärkeänä, että
j)

Asuntotarjonta sopeutuu kasvavaan kysyntään,

k) Edistetään asuntomarkkinoiden hinta- ja vuokrakehityksen vakautta,
l)

Asuminen on tuloihin nähden kohtuullista,

m) Yhdyskuntarakenne on eheä ja asuinalueiden asukasrakenne on monipuolinen,
n) Asuntokantaa korjataan ja ylläpidetään ja se on energiatehokas,
o) Asuntokanta ja asuinympäristö ovat esteettömiä ja turvallisia.

Uudelle lyhyelle korkotukimallille voisi asettaa edellä mainittuja tavoitteita ja kriteereitä. Tällöin toimijoita
tulisi saada tuottamaan normaaleissa talouden suhdanteissa vuokraltaan säänneltyjä asuntoja vähäisellä
valtion rahallisella tuella. Riittävänä lyhyt rajoitusaika houkuttelisi yksityisten pääomien sijoittamiseen
siten, että tuleva arvonnousu voisi kompensoida rajoitusajalta saatavaa niukkaa tuottoa. Valtion
täytetakaus lyhyemmäksi ajaksi kuin 40 vuoden korkotuessa olisi myös valtiolle riskittömämpi, eikä
lyhyen rajoitusajan puitteissa mahdollisesti syntyvä korjausvelka muodostuisi kiinteistönomistamisen
näkökulmasta liian suureksi riskiksi. Taloudellisen laskusuhdanteen aikana mallin vaikuttavuutta voisi
sitten tehostaa määräaikaisilla käynnistysavustuksilla tai muilla helposti muuteltavissa olevilla lainamallin
parametreilla.
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5. Yhteenveto välimallin korkotuen valmisteluun liittyvistä lausunnoista

Kymmenen vuoden välimallin valmistelu alkoi laajalla toimijakentän kuulemisella, jossa alan toimijoilta
pyydettiin lausuntoa ja näkemyksiä mallin kehittämisen kannalta keskeisistä kysymyksistä.
Lausuntopyyntö lähetettiin 13.7.2015 ja vastausaika päättyi 25.8.2015. Vastanneita ja muita alan
keskeisiä tahoja pyydettiin myös seminaariin, joka järjestettiin 24.8. Lausunnonantaneilla oli näin myös
mahdollisuus keskustella yhdessä muiden kanssa uuteen malliin liittyvistä seikoista.
Lausuntoja saatiin yhteensä 28 kappaletta. Yleisesti ottaen lausunnonantajat pitivät hyvänä, että
selvitetään mahdollisuuksia lisätä vuokra-asuntotuotantoa uudella tukimallilla.
5.1. Kannanotot ja näkemykset tuen tarpeesta
Tuen tarpeen osalta lausunnonantajien näkemykset vaihtelivat. Osa vuokratalojen omistajista piti
tärkeänä, ettei valtion tukeman lainan osuus ylitä 80%- 85%:ia. KOVA ry piti sopivana lainoitusosuutena
70-75 %:ia. Erityisesti keskisuuret tai hieman pienemmät toimijat pitivät kuitenkin tärkeänä, että lainan
osuus olisi korkeampi eli 90 - 95 %. Näkemyserot heijastavat erilaisten toimijoiden mahdollisuuksia
hankkia lisärahoitusta hankkeisiin. Korkeaa lainoitusosuutta kannattavat toivat esiin, että tämä
mahdollistaisi myös sellaisten toimijoiden mukaantulon, joille rahoitus on ollut sijoittamisen esteenä.
Korkea lainoitusosuus mahdollistaisi myös osalle nykyisistä toimijoista toiminnan laajentamisen. Tuotiin
myös esiin, että jos omien varojen osuus on korkea, niin niihin liittyvä korkeampi tuottovaade nostaa
myös vuokratasoa.
Omistajayhteisöt toivat voimakkaasti esiin, että mallin tulee sisältää selkeästi tukielementin. Tyypillisesti
omavastuukoron tasoksi ehdotettiin 2,2 %:ia (vaihteluväli: alin 1,5 %:ia, korkein 3 %:ia) ja tämän
ylittävältä osuudelta tulisi maksaa korkotukea 75 %. Korvaavina tai täydentävinä tukielementteinä
nostettiin esiin myös käynnistysavustus (pks 15 000 euroa/asunto) tai korkotukilainan ja pienemmän
(5 000 euroa/asunto) käynnistysavustuksen yhdistelmä.
Lisäksi pidettiin tärkeänä, ettei valtion täytetakauksesta peritä maksua. Täytetakauksen osalta nostettiin
useassa lausunnossa esiin, että sen tulisi koskea myös korkojen nousulta suojautumiseksi tehtäviä
korkojohdannaisia. Uudessa mallissa korkosuojaus helpottaisi myös sitovan vuokratason määrittämistä,
koska pääomakulut olisivat etukäteen tiedossa.
Useat toimijat nostivat esiin myös sen, että malliin tulisi sisältyä mahdollisuus jatkaa takausta 10 vuoden
jälkeen. Jatkosopimusmahdollisuus helpottaisi yhtiöiden riskienhallintaa ja siten päätöstä lähteä
rakennuttamaan taloja.
Työeläkeyhtiöt toivat esiin, että mikäli niitä halutaan mukaan sijoittajiksi malliin, tulisi mallin käyttöönoton
yhteydessä tehdä päätös eläkeyhtiöiden oikeudesta ottaa lainaa asuntosijoituksiin 50 %:in osuus myös
jatkossa. Vaihtoehtoisesti tuki voisi kohdistua omaan pääomaan sovitun prosentin mukaisesti.
Eläkeyhtiöiden mukaan malli voisi olla kiinnostava vain jos tuki olisi 1 %:ia hankintahinnasta vuodessa tai
käynnistysavustus, joka olisi 10 % hankintahinnasta.
Kunnat ja kuntayhtiöiden edustajat toivat esiin, että uutta mallia suunnitellessa on otettava huomioon
olemassa olevat tukimallit ja niihin suunnitellut muutokset. Lisäksi on huomioitava se, miten uusi malli
vaikuttaisi kuntayhtiöiden mahdollisuuksiin toteuttaa pitkän korkotuen mallilla selkeämmin pienituloisille
suunnattua asuntotuotantoa. Tuotiin myös, esiin näkökulma ettei ole tarkoituksenmukaista että
kuntayhtiöt siirtyisivät käyttämään tätä mallia ja tällöin vuokra-asuntojen tarjonta ei kokonaisuudessaan
lisääntyisi. Tuen määrän tulisi suhteutua pitkän korkotukimallin tukeen. Jos 1 %:n omavastuukorkoa
jatkettaisiin, niin omavastuukorko voisi olla välimallissa 3 %:ia. Jos pitkässä korkotuessa
omavastuukorko nousee 3,4 %:iin, niin silloin ei ole mahdollista sisällyttää malliin muuta tukea kuin
täytetakaus.
Kiinteistöliitto toi esiin, että korkotukea tulisi maksaa prosenttiosuutena korkotukilainan kokonaiskorosta.
Korkotuen määrä tulisi asettaa siten, että ”kohtuuhintaisuuden” tavoite on saavutettavissa. Lisäksi
Kiinteistöliitto toi esiin mahdollisuuden antaa korkotukea vastaa tuki avustuksen muodossa
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rakennushankkeen alussa. Avustuksen annettava tuki vahvistaisi rakennettavan kohteen taserakennetta
ja pienentäisi lainan tarvetta. Myös valtiovarainministeriö toi esiin, että matalien korkojen olosuhteissa
esimerkiksi käynnistysavustustyyppinen tuki olisi todennäköisesti korkotukea tehokkaampi tapa lisätä
toimijoiden kiinnostusta. Tuki on myös valtion kannalta täysin ennakoitavissa toisin kuin korkotuki.

5.2. Omistajaa koskeva yleishyödyllisyysvaatimus ja lainoituskelpoisuus
Lausunnonantajat olivat laajasti yksimielisiä siitä, ettei omistajayhteisölle tule asettaa
yleishyödyllisyysvaatimuksia ja 10 vuoden rajoitukset liittyisivät ainoastaan rakennushankkeen
toteuttavaan lainansaajayhteisöön. Kuntarahoitus nosti lausunnossaan esiin tarpeen nimetä
lainansaajayhteisö, jotta Kuntarahoitus voisi rahoittaa hankkeita Kuntien takauskeskuksesta annetun lain
mukaisesti. Myös Kiinteistöliitto ja AVAIN yhtiöt pitivät tärkeänä, että Kuntarahoitus voisi rahoittaa tätä
tuotantoa.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toteaa lausunnossaan, että EU:n valtiontukisäädökset eivät edellytä
yleishyödylliseksi nimeämistä tuen myöntämisen edellytyksenä. EU:n valtiontukisääntelyn ja
kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on tärkeää, että uusi malli on mahdollisimman avoin ja syrjimätön.
Lainasaajayhteisölle mahdollisesti asetettavien ehtojen pitää olla perusteltuja ja oikeasuhtaisia, eivätkä
ne saa olla ristiriidassa sisämarkkinasääntelyn kanssa.
Lainoituskelpoisuuden osalta tuotiin laajalti esiin, että lainaa hyväksyttäessä on kiinnitettävä huomiota
lainansaajan luotettavuuteen, toiminnan pitkäjänteisyyteen ja vakavavaraisuuteen ja siihen, että
toimijalla riittävät edellytykset selviytyä lainan takaisinmaksusta. Yksi toimija ehdotti yksinkertaista
menettelyä, jossa ARA määrittelisi lainansaantikelpoisuuden.
Lisäksi tuotiin esiin, että jos halutaan lisätä tuotanto, niin valtion tukemaa tuotantoa on avattava
perinteisten toimijoiden ulkopuolelle. Tämän saavuttamiseksi uuden mallin tulee olla avoin kaikille, joilla
arvioidaan olevan riittävät edellytykset asuntojen rakennuttamiseen, omistamiseen, hallintaan ja jotka
sitoutuvat noudattamaan vaadittuja ehtoja. Näin esimerkiksi luonnolliset henkilöt tulisi hyväksyä uuden
tukimallin omistajiksi. Laaja omistajapotentiaali olisi paras tapa saada uusia toimijoita ja pääomia
vuokra-asuntotuotantoon.
5.3. Vuokrien määräytymisen periaatteet ja sen valvonta
Lausunnoissa korostettiin laajasti, että määräytymisen periaatteiden ja niihin liittyvän valvonnan osalta
tulee välttää monimutkaisia menettelyjä. Muutamissa lausunnoissa ehdotettiin, ettei
vuokrienmääräytymistä tule säädellä lainkaan.
Suurin osa lausunnonantajista piti sitovan alkuvuokran hyväksymistä parhaana mallina. Alkuvuokra voisi
perustua esimerkiksi hankkeen kustannuksiin tai hyväksyä esimerkiksi alueen asuntomarkkinoiden
perusteella vuokrataso. Yhtenä esimerkkinä tuotiin esiin malli, jossa alkuvuokra voisi koskea esimerkiksi
kohteen keskineliövuokraa ja omistaja voisi itse päättää jyvityksestä. Alkuvuokraa tulisi voida tarkistaa
tämän jälkeen sovittujen korotusperiaatteiden mukaan esimerkiksi johonkin indeksiin sidottuina
korotuksina. Toisaalta tuotiin esiin, että jos alkuvuokran korottaminen perustuu johonkin varsin
staattiseen mittariin, se lisää sijoittajan riskiä ja vähentää mallin houkuttelevuutta. Tuotiin myös esiin,
että kiinteistön ylläpidon kustannusten lisäksi tulisi voida ottaa huomioon korkojen muutokset ellei
korkojen nousulta ole mahdollisuutta suojautua esimerkiksi valtion takaamilla korkojohdannaisilla.
Korjauksiin varautumisen sallimista joko riittävän suurien lyhennysten tai korjaukseen kerättävien
varausten muodossa kannatettiin. Tuotiin myös esiin, ettei ole perusteltua kerätä varauksia jos lainoja
lyhennetään riittävästi. KOVA ry toi esiin, että kun kyseessä on varsin lyhyt 10 vuoden rajoitusaika, niin
kerättyjen varausten käyttö tapahtuisi kohteen vapauduttua rajoituksista ja varausten kerääminen ei ole
perusteltua.
5.4. Lainansaajan yhtiömuoto
Lainansaajan yhtiömuodon osalta lausunnonantajien näkemykset erosivat jossain määrin. Osa
lausunnonantajista oli sitä mieltä, että yhtiömuodolla ei ole merkitystä tukimuodon kannalta. Valinta sen
suhteen tulisi kuitenkin jättää omistajalle.
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Eläkeyhtiöille toimivat mallit ovat keskinäinen kiinteistöyhtiö tai suoraan omistettu kiinteistö. Tuotiin esiin,
että mikä valvontasyistä jouduttaisiin käyttämään tavallista kiinteistöyhtiötä, niin se lisäisi kustannuksia ja
merkitsisi riskien lisääntymistä.
RAKLI kannatti mallia, jossa asunnot ovat yhden omistajayhteisön suorassa omistuksessa tai asuntoosakeyhtiömallina. Se toi eläkeyhtiöiden tapaan myös esiin, että malli, jossa lainasaajana voisi olla
ainoastaan yksittäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka ainoana toimialana on yhden kohteen
rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen, johtaa raskaaseen hallintomalliin ja lisää kustannuksia.
KOVA ry toi esiin, että tavallinen tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on selvin yhtiömuoto. Tämä
yhtiömuoto on vakiintunut ja yleisin alalla.
Kiinteistöliiton mukaan lainansaajan yhtiömuoto voisi olla kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö ja
yhtiömuodon tulisi mahdollistaa myös osaomistamisen vaihtoehdon.
5.5. Vuokrien tasaaminen
Vuokrien tasaamisen mahdollisuutta pidettiin yleisesti hyvänä asiana, koska sillä edesautetaan
kohteiden pitkäaikaista kiinteistönpitoa, riskienhallintaa ja oikea-aikaista korjaustoimintaa ja sitä pidettiin
välttämättömänä pitkän rajoitusajan omakustannusperusteisissa kohteissa.
Lyhyen rajoitusajan kohteiden kuten suunnitellun välimallin osalta oltiin kuitenkin laajasti sitä mieltä, ettei
tasaus ole välttämätöntä jos vuokranmääritys toteutetaan alkuvuokramallilla, johon sisältyy riittävä
varautuminen tai lyhennykset ja alkuvuokraa tarkistetaan jollain mekanismilla. Lisäksi tuotiin esiin, että
jos rajoitukset muuttuvat kohdekohtaisiksi kuten hallitusohjelmassa on kirjattu, niin tällöin vuokrien
tasaus ei olisi mahdollista kohteiden välillä. Kiinteistöliitto toi esiin, että mahdollisuus vuokrien
tasaamiseen tulisi kuitenkin selvittää, koska asuntorakentamisen investointikustannukset vaihtelevat
vuosittain ja näin voitaisiin tasata suhdanteiden vaikutuksia vuokriin.
5.6. Asukasvalinta
Useat toimijat olivat sitä mieltä, että asukasvallinnan tulisi olla mahdollisimman vapaata. Tuotiin esiin,
että jos asukasvalintaan sisältyy paljon rajoituksia, se voi vaikuttaa halukkuuteen tuottaa asuntoja.
Toisaalta ymmärrettiin laajasti, että asukasvalintaa on todennäköisesti säädeltävä liittyen tuen
kohdentamiseen ja SGEI-kriteerien edellytyksiin.
Lausuntojen mukaan mikäli asukasvalintaa kuitenkin halutaan säädellä, niin riittävän korkealla oleva
tuloraja tai tulo- ja varallisuusraja olisi selkeä ja yksinkertainen tapa säädellä valintaa. Lisäksi nostettiin
esiin, että vaikka asukasvalintaa säädeltäisiin, niin osa asunnoista pitäisi voida vuokrata täysin vapaasti.
Tuotiin esiin, että suunnitellussa mallissa vuokrataso tulee olemaan korkeampi kuin 40 vuoden mallissa
ja kaikkein pienituloisimpien ei ole mahdollista asua näissä asunnoissa. Ehdotettiin myös, että
asukasvalintaperusteet voisivat vastata asumisoikeusasuntojen asukasvalintaperusteita eli
varallisuusrajoja, johon on liitetty keskituloisuutta määrittävät tulorajat. Tuotiin myös esiin, että asunnot
tulisi ilmoittaa julkisesti haettaviksi.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toi esiin, että Euroopan unionin komissio ja unionin yleinen
tuomioistuin ovat kiinnittäneet huomiota sosiaalista asuntotuotanto arvioidessaan kuinka se toteuttaa
tavoitettaan turvata mahdollisuus kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen nimenomaan heikoimmassa
asemassa oleville ryhmille. Asukasvalintamekanismin on konkreettisesti turvattava em. tavoitteen
toteutumista.
Vantaan kaupunki toi esiin, että asukasvalinnassa voitaisiin käyttää soveltuvin osin nykyistä
asukasvalintaperiaatetta. Valtiovarainministeriön mukaan malliin tulisi soveltaa hallitusohjelman mukaisia
asukasvalintakriteerejä.
5.7. Tuoton tuloutus ja omille varoille maksettava korko
Toimijat toivat laajasti esiin, että kohteen lisärahoitusosuuden koron tulee olla 8 %, koska kyseessä on
kohteeseen sijoitettava vakuudeton laina kymmeneksi vuodeksi. Tuotiin esiin, että tällä on suuri
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merkitys kun arvioidaan toimijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia hankkia rahoitusta hankkeisiin.
mahdollisuuksia hankkeiden toteuttamiseen. Jos tuloutusprosentti putoaa 4 %:iin, niin pääomien saanti
vaikeutuu ja malliin tuskin on kiinnostusta.
Tuotiin myös esiin, että jos kohteissa ei noudateta omakustannusvuokraa, niin tuoton tuloutusta ja omille
varoille maksettavaa korkoa ei voida silloin rajoittaa. Rajoittaminen tapahtuisi sitä kautta, että
vahvistetaan sitova alkuvuokra, jossa on huomioitu kohteeseen sijoitetuille omille varoille maksettava
korko.
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) lausunnossa tuotiin esiin, että jatkovalmistelussa on otettava
huomioon SGEI-päätöksen 5 artiklan korvauksen määrittelyyn liittyvät ehdot sekä em. artiklassa
määritellyt kohtuullisen tuoton laskentavaihtoehdot. TEM tuo esiin, esiin että jäsenvaltion on aina
pystyttävä todistamaan, ettei voitto ylitä sitä, mitä keskivertoyritys edellyttäisi harkitessaan palvelun
tuottamista. Myös VM korosti lausunnossaan, että on varmistettava ettei valtiontuki kanavoidu voittoa
tavoittelevaan toimintaan.
Kiinteistöliitto lähtee lausunnossaan siitä, että erilaisten (oma tai vieras pääoma) pääomaerien
riskiasema konkurssitilanteessa on erilainen ja tämän vuoksi myös tuottoa pitäisi arvioida tästä
lähtökohdasta. Se pitää rakennushankkeen lisälainalle maksettavaa 8 %:n korkoa korkeana ottaen
huomioon että kyseessä on vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Myös omistajille hyväksyttyä 8 %:n
tuotontuloutusta kiinteistöliitto pitää korkeana, koska tuotto on ylittänyt vapaarahoitteisten vuokraasuntojen nettovuokratuoton viimeisten 10 vuoden aikana. KTI Kiinteistötiedon mukaan
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen nettovuokratuotto on ollut noin 5,5 % vuodessa ja tämä tuottotaso
tulisi ottaa lähtökohdaksi kun arvioidaan kohtuullista tuottoa omistajille. Kiinteistöliiton mukaan
osakepääomalle hyväksyttävän tuoton tulisi olla selkeästi vieraalle pääomalle hyväksyttävää tuottoa
korkeampi, jotta se lisäisi kiinnostusta suuremman osakepääomaosuuden sijoittamiseen.
Valtiovarainministeriö toi esiin, että yhteisön omarahoitusosuudelle sallitun koron tulisi vastata nykyistä
paremmin nykyisen vieraan pääoman rahoituskustannuksia. VM näkee, että suuri vuokra-asuntokysyntä
pienentää hankkeisiin liittyvää riskiä.
5.8. Yhteishallinto
Lausunnonantajat olivat asukkaita edustavia järjestöjä lukuun ottamatta sitä mieltä, että velvoitetta
yhteishallintolain noudattamiseen tule säätää suunnitteilla olevaan malliin. Vantaan kaupunki toi esiin,
että välimallia koskeviin säädöksiin on kuitenkin syytä tehdä kirjaus joilla varmistetaan asukkaiden
kuuleminen.
5.9. Muut näkökohdat
Valtiovarainministeriö korosti lausunnossaan, että julkisten varojen käyttö sosiaalisen asuntotuotannon
tukemiseen vain jos se lisää nykyisestä asuntojen määrää kireillä asuntomarkkinoilla ja tuetut asunnot
ovat vuokriltaan vapaarahoitteisia edullisempia ja ne osoitetaan erityisesti pienituloisille ja vähävaraisille.
VM toi myös esiin, että jos tuki-instrumentit (korkotuki), palvelun toimiala (sosiaalinen asuntotuotanto)
sekä sääntelykehikko (SGEI) ovat samoja kuin nykyisessä järjestelmässä, mutta tukijärjestelmän kesto
on erilainen, niin korostuu tarve eritellä syyt tuen ja rajoitusten erilaiseen kestoon.
Kiinteistöliitto toi esiin, että pitäisi määrittää mitä pieni- ja keskituloisuudella tarkoitetaan ja
kohtuuhintaisuudella. Uuden mallin kohderyhmäksi voisi asettaa keskituloiset ja pienituloisille
tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan lisääminen tulisi ratkaista pitkän korkotukimallin
kehittämisen yhteydessä. Uuden järjestelmän tavoitevuokratasoja tulisi verrata vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen uusien vuokrasuhteiden vuokratasoihin niissä kasvukeskuksissa, joihin uutta tukimalli
on tarkoitus kohdentaa. Mallilla tulisi päästä alhaisempaan vuokratasoon kuin em. kohteissa. Liiton
mukaan 10 vuoden tukimallia tulisi kehittää erillään pitkän korkotuen ehdoista.
Kuntaliitto ei ottanut kantaa mallin yksityiskohtiin, mutta korosti, että malli tulee suunnata pienituloisille
palkansaajille. Nykyjärjestelmässä pienituloisen palkansaajan ohi menevät asukasvalinnassa
sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat asukasryhmät kuten asunnottomat. Se toi esiin myös, että
hankkeiden toteutumisen kannalta on ratkaisevaa, että kunnat osoittavat tontteja välimallirakentamiseen.
Kuntaliitto toi myös esiin, että rakennettaessa uutta mallia on huomioita kaavaillut muutokset muihin
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tukimalleihin ja suunnitella johdonmukainen kokonaisuus. Myös Helsinki ja Vantaa korostivat
lausunnoissaan sitä, että tukijärjestelmää tarkasteltaisiin kokonaisuutena ja että olisi arvioitava uuden
mallin vaikutuksia nykyjärjestelmällä tuettaviin hankkeisiin. Ne korostivat myös, että nykyisen pitkän
korkotukimallin ehtojen tulee olla kilpailukykyisiä. Kuntaliitto toi myös esiin, että järjestelmään liittyvät
valvontavelvoitteet tulee keskittää ARAn hoidettaviksi.
KOVA ry oli sitä mieltä, että 10 vuoden välimallin tuotantoa ei tule laskea osaksi ARA-tuotantoa MALaiesopimusalueilla. KOVAn mukaan se saattaa laskea pitkän korkotukimallin tuotannon edellytyksiä
tonttien saannin heikentymisen kautta. Se myös toi esiin, että malli olisi suunnattava ainoastaan
pääkaupunkiseudun kuntiin. KOVA ryn mukaan pääosa sen jäsenyhteisöistä ei ole kiinnostunut
käyttämään mallia, osa jäsenistä kuitenkin voi harkita toteutusta, mikä ehdot ovat tasapainossa.
Useimmat toimijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että tuotanto tulisi laskea kuuluvaksi MAL-aiesopimuksen
mukaiseen ARA-tuotantoon. Toisaalta taas kannettiin huolta siitä, että ei ole mielekästä jos nykyiset
aidosti yleishyödyllisyysperiaatteella tekevät siirtyvät käyttämään uutta mallia. Keskeistä on selvittää
millä ehdoilla voidaan lisätä nimenomaan uusien toimijoiden kiinnostusta tuotantoon.
Työ- ja elinkeinoministeriö toi lausunnossaan esiin velvoitteen kirjanpidon eriyttämisestä liittyen
tuensaantiin. TEM painotti, että tehtävän esityksen vaikutuksia arvioitaessa on erikseen arvioitava myös
yritysvaikutukset.
Tuotiin myös esiin, että SGEI-valtiontukisäännösten asettamat rajoitukset ja mahdollisuudet
asuntopolitiikalle selvitettäisiin puolueettomasti. Tätä kautta saataisiin parempi selvyys, millaisia
tukijärjestelmiä on mahdollista käyttää ja millaisia rajoituksia ne edellyttävät (esim. Ruotsissa ollaan
ottamassa käyttöön käynnistysavustuksen sisältävää 15 vuoden mallia). Tuotiin myös esiin
harkittavaksi, että malli olisi alkuun käytössä suhdanneluonteisesti ja sen aikana selvitettäisiin
mahdollisuus pysyvään käyttöön. Lisäksi esitettiin, että jos SGEI-sääntelyyn liittyy epävarmuutta uuden
mallin kannalta tulisi harkita tukijärjestelmän ennakkohyväksyttämistä EU:n komissiolla.
Tuotiin esiin, että sijoittajan näkökulmasta pitää olla varmaa että rajoitukset päättyvät 10 vuoden jälkeen.
Korostettiin laajasti esiin, että välttämätön edellytys tuotannon lisäämiselle on myös se, että on
löydettävissä kohtuuhintaisia ja rakennuskelpoisia tontteja. Jos tontteja ei ole riittävästi saatavilla, niin
tuotanto ei synny vaikka malli muuten olisi houkutteleva. Monet toimijat pitivät ongelmana tonttien
saatavuutta hankkeisiin ja korkeita rakennuskustannuksia.
Helsingin kaupunki toi esiin lausunnossaan, että veronmaksajien kannalta paras tulos saavutetaan jos
yhteiskunnan tuki kohdennetaan sellaiseen vuokra-asuntotuotantoon, joka jo lähtökohtaisesti
mahdollistaa alhaisen vuokratason. Kaupunki toi myös esiin, että sillä itsellään ei ole näköpiirissä
rakentaa vuokra-asuntoja muulla kuin pitkän korkotuen mallilla ja pitää myös tärkeänä sosiaalista
asuntotuotantoa ja sen taustalla olevaa rahoitus. ja tukijärjestelmää tulisi kehittää yhtenä
kokonaisuutena. Lausunnossaan se esittää, että pitää uuden mallin kehittämistä parempana
vaihtoehtona nykyisen valtion takauslainan ehtojen kehittämistä houkuttelevampaan suuntaan. Myös
Vantaan kaupungin näkemyksen mukaan uusi välimalli voisi olla luonteeltaan takauslaina.
Vantaan kaupunki toi esiin, että tuen saamisen yhtenä ehtona tulee olla, että sijaintikunta antaa
puoltavan lausunnon asuntohankkeella
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6. Näkökohtia ja kommentteja lausuntoihin

Lausuntokierroksen kommenttien osalta yksi yleinen havainto on, että lausujatahot ovat hyvin
heterogeeninen joukko ja lähes jokainen lausuja tuo esiin sellaisia näkemyksiä ja ehdotuksia, jotka
nousevat lausujan omista yhteisökohtaisista tarpeista. Toisaalta tietyt näkemykset jakavat useiden tai
useimpien vastaajien yhteisen näkemyksen. Lausuntojen perusteella on pääteltävissä, että välimallin
osalta on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta laatia kaikille sopivaa ”one size for all” –mallia, joka myös
edistäisi laajan toimijajoukon mukaan tuloa asuntojen tuottajiksi ja olisi samalla tavalla avoin ja
mahdollinen kaikille osapuolille.
Suomen Kiinteistöliitolla oli selkeä kanta itse mallin tavoitteisiin. Kiinteistöliitto toteaa, että ”mallilla tulisi
päästä vuokratasoon, joka on alempi kuin uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten taso.” Lisäksi
Kiinteistöliitto toteaa, että ”vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseksi valtion tukemaa tuotantoa on avattava
perinteisten toimijoiden ulkopuolelle. Tämän saavuttamiseksi uuden tukimallin tulisi olla avoin kaikille,
joilla arvioidaan olevan riittävä osaaminen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen, omistamiseen, hallintaan
ja jotka sitoutuvat noudattamaan tukiin liittyviä ehtoja….. Laaja omistajapotentiaali olisi paras tapa saada
uusia toimijoita ja pääomia vuokra-asuntotuotantoon.” Näkemykset painottavat tavoitetta yleiseen
tarjonnan lisäämiseen mallin avulla ja pyrkimystä vapaarahoitteista vuokra-asuntotarjontaa
edullisempaan vuokra-asuntotuotantoon.
SGEI-säännöstöön liittyneiden epäselvyyksien vuoksi esiin nousi joissakin lausunnoissa vielä toive
samanlaisesta väliaikaisesta mallista, joka oli käytössä vuosina 2009 - 2010 aikana. Ehdotettiin, että
väliaikaisen mallin voimassa ollessa voitaisiin mallille hakea notifikaatiota EU:lta. Samassa yhteydessä
viitattiin Ruotsin uuteen 15 vuoden asuntotuotantotukimalliin, jossa maksetaan investointituki
kiinteistönomistajille ja tontinvuokraoikeuden haltijoille. Ruotsin mallissa tuki on tarkoitettu vuokra- ja
opiskelija-asuntojen tuottamiseen joko uudistuotantona tai muuttamalla muussa käytössä olevia tiloja
asunnoiksi. Tuki kohdistetaan alueille, joilla on väestönkasvua ja pulaa asunnoista. Tukeen liittyy myös
työllisyysnäkökohtia.
Ruotsin malli on herättänyt suomalaisissa toimijoissa kiinnostusta, sillä tuki on melko huomattava. Tuen
määrä riippuu asunnon koosta ja alueellisesta sijainnista. Alle 35 neliömetrin asunnoissa tuki on 30005300 kruunua eli 320-564 euroa neliömetriltä. Asuntoon laskettava neliömetri sisältää myös portaikot,
käytävät ja muut vastaavat tilat. Tuki maksetaan kertasuorituksena samaan tapaan kuin
käynnistysavustus Suomessa.
Tuen tavoitteena on kohtuulliset asumiskustannukset ja vuokran on oltava alempi kuin ilman tukea
rakennettavissa asunnoissa. Vuokra saa olla enintään 1300-1450 kruunua neliötä kohti vuodessa
vuokran kattaessa portaikot, käytävät ynnä muut tilat. Käytännössä määräys johtaa noin 12 euron
määrään neliötä kohti kuukaudessa.
Ongelmaksi tällaisen mallin kopioinnissa Suomen oloihin muodostaa vuokraussäännöstön erot maiden
välillä. Ruotsissa on voimassa kattava vuokrasääntely ja vuokran kohtuullisuuden voi aina tarkistuttaa
huoneenvuokralautakunnassa. Ruotsalainen tukimalli on laadittu juuri näihin seikkoihin sopivaksi ja
helposti valvottavaksi tukimalliksi. Myös asuntojen jako ja asukasvalinta poikkeaa toisistaan. Ruotsissa
asuntojen välitys hoidetaan kunnallisen asunnonvälityksen kautta. Ruotsin malli onkin ymmärrettävä
laadituksi sikäläisiin oloihin eikä kukaan lausunnonantajista ole esittänyt, että Suomessa otettaisiin
käyttöön myös muut ruotsalaiset vuokramarkkinoiden erityispiirteet.
Lausuntojen sisältö vaihteli myös tarpeen ja erityisesti lainoitusosuuden suhteen paljon. Toimijat jotka
kokevat omien korkotukilainaa täydentävien varojen keräämisen vaikeaksi esittivät, että
lainoitusosuuden tulisi olla 95 % kustannuksista, jotta näillä lausujilla olisi mahdollisuus tuottaa asuntoja.
Joko kokonaan tai lähes kokonaan vakuudettomien lainojen saaminen hankkeisiin, joihin liittyy
pidempiaikaisia rajoitusaikoja, koetaan nykyisten rahamarkkinoiden ja niitä säätelevien normien
vallitessa, hyvin vaikeaksi.
Toisaalta suuret toimijat, joilla on paljon vanhaa asuntokantaa ja joiden omistajina on paljon
pääomasijoituskohteita etsiviä omistajia, esittivät että lainoitusosuuden tulisi olla enintään 80 %
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kustannuksista. Ajatus korkeasta 8 % tuotosta valtion täytetakaamassa kohteessa 20 %
lisärahoitusosuudelle on sijoittajalle houkutteleva. Lisäksi 80 % osuus rajannee kilpailua ja niitä tahoja,
jotka pystyisivät hyödyntämään uutta välimallia vuokra-asuntotuotannossa ja asuntojen tarjonnassa.
Kuntasektorin omistamia vuokrataloyhtiöitä edustava KOVA ry piti soveltuvana lainoitusosuutena 70 – 75
%. Kun uuden mallin yhtenä tarkoituksena on saada lisää uusia tuottavia ja omistajia mukaan vuokraasuntotuotantoon ja kun koko mallin tarkoituksena on lisätä tuotantoa tarjonnan kasvattamiseksi, olivat
nämä näkökulmat ristiriidassa pienempien toimijoiden välittämien toiveiden kanssa.
Kaupunkien ja kuntien edustajien lausunnoissa tuli ilmi lausuntoihin sisältyvät erilaiset painotukset ja
arviot kuntakentän sisällä uuden mallin tarpeellisuudesta ja mallin tuottamasta lisäarvosta. Toisaalta
esimerkiksi Helsingin lausunnossa suunnattiin kritiikkiä nykyistä 40 vuoden ja aravan mallia kohtaan:
”Nykyisessä arava-tarveharkinnassa tulot (pienituloisuus) on vain yksi kriteeri. Käytännössä
sovelletaan tarveharkintaa, joka priorisoi vaikeassa tilanteessa olevat hakijat. Erittäin
kiireellisiä ovat mm. asunnottomat ja asunnottomuusuhassa elävät kotitaloudet. Näin
pelkkä pienituloisuus ei yleensä riitä siihen, että asuntotarjous voidaan antaa.
Nykyjärjestelmä ei siis palvele riittävästi pienituloisia työssäkäyviä henkilöitä. 10 vuoden
välimalli voisi siis luoda tarjontaa asiakassegmentille, joka nyt lähtökohtaisesti operoi
vapailla vuokra-asuntomarkkinoilla. Tuote voisi soveltua mm. palvelusektorin
matalapalkkaiselle työvoimalle ja olisi niin ollen kovin toivottava.”
Toisaalta tämän näkemyksen vastapainoksi Helsinki lausuu 40 vuoden mallin tärkeyttä painottaen, että
”veronmaksajien kannalta paras tulos saavutetaan, jos yhteiskunnan tuki kohdennetaan
sellaiseen vuokra-asuntotuotantoon, joka jo lähtökohtaisesti mahdollistaa alhaisen
vuokratason.”
”Uusi 10 vuoden välimalli ei näytä alkulähtökohdistaan juuri sisältävän sellaisia
elementtejä, joiden perusteella asuntojen vuokrataso olisi kutakuinkin yhtä edullinen kuin
pitkällä korkotuella rakennettavat asunnot… On vaikea nähdä, miksi valtion tukirahaa
kannattaisi suunnata malliin, jonka loppuvuokraa ei ole mitenkään säädelty.”
Vielä Helsinki toteaa, että
”kokonaan uuden rahoitus- ja hallintamuotomallin sijaan voitaisiin vielä selvittää nykyisen
valtion takauslainan ehtojen kehittämistä toimijoita houkuttelevampaan suuntaan
esimerkiksi lyhentämällä vaadittua vuokra- ja takausaikaa. Nykyisellään
takauslainajärjestelmä ei tosin sekään takaa yhtä uuden välimallin tavoitetta eli vuokrien
kohtuullisuutta.”
Helsingin lausunnossa 10 vuoden malli on ilmeisesti ymmärretty lähes synonyymiksi aikaisemman
välimallin kanssa, vaikka lausuntopyynnössä selkeästi viestitettiin, että SGEI-ehtojen mukaan malliin
liittyy EU-oikeuden valtiontukisäännöt. Lisäksi pyydettiin lausuntoa ja näkemystä julkisen tuen
vaikutuksista julkisen palvelun velvoitteeseen vuokrien määräytymisen osalta ja siitä, millainen malli
vuokrien määräytymiseen ja valvontaan olisi perusteltua valita.
Vantaan lausunnossa esitettiin yleisenä näkemyksenä mallin vaikutukset muuhun tuotantoon. Vantaa
toteaa, että
”Vaarana saattaa olla, että uusi välimalli, yhdessä muiden hallitusohjelman toimenpiteiden
kanssa, ei lisääkään asuntotuotantoa, vaan vähentää tuotantoa muiden rahoitusmallien
osalta. Tärkeämpää kuin uuden rahoitusmallin kehittäminen, olisi huolehtia siitä, että
kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon (ns. pitkä korkotuki) edellytykset
säilyisivät hyvällä tasolla pitkällä aikavälillä.”
Kuntaliiton lausunnossa korostetaan pienituloisten palkansaajien asettamista etusijalle,
”Vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto on ollut ennätysmäisen vilkasta viime vuosina.
Siitä huolimatta vuokrataso on etenkin nopeasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla noussut
elinkustannuksia nopeammin. Korkea vuokrataso estää matalapalkkaisten palvelualan
työntekijöiden liikkuvuutta, mikä on yksipääkaupunkiseudun pahimmista asuntopoliittisista
ongelmista. Sillä on laajat heijastusvaikutukset yhteiskunnan ja talouden toimivuuteen sekä
yksittäisiin kotitalouksiin.
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Kuntasektorin lausunnoista käy ilmi halukkuus tuottaa pitkällä korkotuella asuntoja niin sosiaalisesti
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kuin pienituloisille työssä käyvillekin. Ongelmaksi koetaan,
että asukasvalintatilanteessa sosiaalisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleva menee etusijalla
työssä käyvän edelle, eikä työssä käyvä näin välttämättä saa pitkän korkotuen asuntoa. Lausunnoista
käy ilmi, että juuri asukasvalinnan säännöstö aiheuttaa tämän tilanteen. Kuntaliitto toteaa, että
”nykyisessä ARA-vuokra-asuntokannassa sosiaalisesti heikoimmat väestöryhmät kuten
asunnottomat ohittavat pienituloisen palkansaajan asuntojonossa. Uudella välimallilla ei voi
olla samoja asukasvalintakriteereitä kuin ARA-vuokra-asunnoilla. Jos pienituloisten
priorisointi välimalliasuntoihin ei onnistu SGEI-sääntelyn vuoksi, malli ei saavuta sille
asetettuja tavoitteita. Tällöin koko välimallin pohjimmainen tarkoitus häviää. Mallin
onnistunut kytkeminen SGEI-sääntelyyn onkin ensiarvoisen tärkeää.”

Edellä todettujen lausuntojen perusteella on kysyttävä, missä määrin 40 vuoden korkotukimalli nykyisin
asukasvalintasäännöksin soveltuu suuren asuntokysynnän alueilla pienituloisten työssäkäyvien
asuttamiseen. Tätä on kysyttävä, koska ajat 60- ja 70-lukujen muuttoliikkeen ja hyvän työllisyyden oloista
ovat dramaattisesti muuttuneet ja pienituloisia, vailla työtä ja kohtuullista toimeentuloa olevia ihmisiä on
nykyään moninkertainen määrä menneisiin vuosikymmeniin nähden.
Mikäli 40 vuoden korkotukijärjestelmän ja vanhan arava-asuntokannan katsotaan edustavan
asuntokantaa, jossa on kaikkein suurin yhteiskunnan tuki, tulisiko nämä asunnot suunnata nykyistä
laajemmin juuri niille, jotka ovat eniten julkisen tuen tarpeessa? Alalla pelätään segregaatioilmiön
voimistumista ja siksi asukkaiden sekoittumista pidetään tärkeänä. Toisaalta erilaiset rahoitusmallit
samalla asuinalueella voivat vähentää segregaatiota yhtä tehokkaasti kuin erilaisten asukkaiden
sijoittaminen samoilla tukiperusteilla rakennettuun taloon. Kuntakentällä näyttäisi olevan ristiriitaisia
odotuksista uutta tuotantotukijärjestelmää kohtaan. Selvitystehtävän laatimisessa ja esityksen
muotoilussa on viime kädessä otettava huomioon selvitykselle annetut tavoitteet ja sellaiset näkemykset,
jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista.
Kuntasektori on jo pitkään esittänyt, etteivät kuntayhtiöt voi yksin kantaa kaikkea vastuuta sosiaalisesta
asumisesta. On katsottu tarvittavan muitakin toimijoita. Toisaalta tiedämme jo 15 vuoden kokemuksella,
että 40 vuoden korkotukijärjestelmä ei houkuttele muita toimijoita alalle järjestelmän ollessa
soveltumaton monilta osin muille toimijoille. Lisäksi tiedämme, että kasvavilla kaupunkiseuduilla yksi
keskeinen asuntopoliittinen vaikeus on, että töihin tuleville pieni- ja keskituloisille ei löydy asuntoa
nykyjärjestelmän puitteissa. Siksi on peräänkuulutettu sellaisia malleja, jotka olisivat riittävän
houkuttelevia muille toimijoille, jotta tarpeellista uutta tarjontaa syntyisi.
Kun uutta mallia selvitetään, kuten nyt, kuntasektorilta esitetään, että koska se ei
asumiskustannuksiltaan ole yhtä edullinen kuin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien asuntojen
vuokrataso, mallin sijaan kannattaisi kehittää esimerkiksi nykyistä takausmallia, jossa ei ole rahallista
tukea lainkaan. Lausunnoista ei ilmene, miten tällainen malli palvelisi töihin tulevia pieni- ja keskituloisia.
Tässä raportissa on kuitenkin jo muualla selvästi todettu, että nykyisen pitkän 40 vuoden korkotukimallin
edulliset asumiskustannukset eivät perustu niinkään maksettavaan tukeen vaan liian takapainoiseen
lainanlyhennysjärjestelmään. Siitä kunnat ja kuntayhtiöt ovat esittäneet kritiikkiä ja todenneet, että liian
takapainoinen järjestelmä vaikeuttaa kiinteistöjen korjaamista ja vuokrien pitämistä kohtuullisena, kun
talot ikääntyvät.
Kuntien ja kuntayhtiöiden taholta on lisäksi esitetty, että välimallin omarahoitusosuuden tulisi olla 20 – 25
%. Omien pääomien saannin vaikeus kuitenkin rajoittaa uusien toimijoiden mahdollisuuksia täyttää
kuntien toive siitä, että alalle tulisi uusia toimijoita. Toisaalta kunnat katsovat, että kuntasektori ei ole
kiinnostunut uudesta mallista omien yhtiöiden tuotannossa vaan toivoo että vanhan mallin ehdot tulisi
pitää riittävän hyvinä. Tällöin on viitattu pitkän korkotukimallin edullisuuteen alkuvuosina ja vuonna 2015
voimassa olevaan alhaiseen korkotukilainan omavastuukorkoon ja käynnistysavustukseen. Toisaalta
todetaan, että jos uuden mallin ehdot ovat riittävän hyvät, kunnat voivat harkita uuden mallin käyttöä.
Samalla kun kunnat priorisoivat 40 vuoden mallia, ne ovat huolissaan työssäkäyvien asuntotilanteesta.
Toisaalta kun rakentamiseen tarvitaan tontteja, ovat kunnat huolissaan siitä, että sosiaaliseen
asuntotuotantoon niukasti osoitettua tonttimaata ohjautuisi uuden mallin käyttöön, jossa juuri tähdätään
työssäkäyvien asunto-olojen kohentamiseen, ja nämä tontit ovat pois kuntien 40 vuoden
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korkotukituotannosta – jota osin asumisperusteiseen sosiaaliturvaan, pitkiin rajoitusaikoihin ja
lainajärjestelmän takapainoisuuteen liittyvistä syistä lähtee sangen niukasti liikkeelle.
Uuden välimallin osalta kuntasektori kantaa huolta myös resurssien riittävyydestä. Kuntaliiton
lausunnossa todetaan, että
”Onkin tärkeää ottaa huomioon uuden tukimallin heijastusvaikutukset perinteisen ARAtuotannon määrään ja vuokratasoon. Sekä urakointi- että tonttiresurssit ovat aina
paikallisesti rajalliset. ARA-tuotanto edellyttää urakkakilpailutusta….Tontinluovutuksessa
välimallin tuotanto vähentää käytännössä jonkin toisen tuotantomuodon osuutta. Kenen
osuutta pienennetään välimallirakentajien kustannuksella, on olennainen asuntopoliittinen
kysymys kunnassa.”
Näin varmasti onkin, kuten lausunnossa todetaan. Tätä kysymystä on pohdittava juuri kunnissa, joissa
on mahdollisuus osoittaa jokin osa esimerkiksi tuottajamuotoiseen omistusasumiseen suunnatuista
tonttiresursseista uuteen välimallituotantoon. Tällöin asuntomarkkinoille tulee kohtuullisiin kustannuksiin
ja niiden perusteella säänneltyihin vuokriin nojautuvaa asuntotuotantoa, jota ohjataan pieni- ja
keskituloisten käyttöön järjestelmään kuuluvan asukasvalintamekanismin avulla. Tällä toimintatavalla
olisi vuokratasoa hillitsevä ja alentava vaikutus. Tässä yhteydessä on kuitenkin paikallaan todeta, että
tukimallin heijastusvaikutukset eivät riipu mallista sinänsä vaan siitä, miten kunnat itse toimivat.
Mikäli resursseista käytävä kamppailu tapahtuu vain 40 vuoden korkotuen ja vapaarahoitteisen
tuotannon välillä, tämä johtaa nykyisten asukasvalintasäännösten puitteissa helposti siihen, että
pienituloiset työssäkäyvät joutuvat etsimään asuntoa juuri siitä vapaarahoitteisesta vuokraasuntokannasta, jossa vuokralla asuminen on absoluuttisesti ja suhteellisesti ottaen kaikkein kalleinta
niin asukkaalle kuin yhteiskunnalle. On myös huomattava, että lisäksi kunnilla on mahdollisuus osoittaa
uuteen välimalliin tontteja pitkänkorkotuen kiintiöistä edistäen työssäkäyville syntyviä asuntojen
rakentamista. Samassa yhteydessä kuntien olisi mahdollista ohjata entistä suurempi osa kaikkein
pienituloisimmista ja vähävaraisimmista niihin asuntoihin, joissa yhteiskunnan tuki on suurin.
Kuntaliiton lausunnossa todetaan, että
”kaupungit tarvitsevat perusteita päättäessään kohdentaa tonttejaan uuteen malliin. Kunnat
odottavatkin valmisteilla olevan selvityksen osoittavan erityisiä (yhteis)kunnallisia hyötyjä,
joilla kohdennettua tontinluovutusta voidaan perustella. Asiaperustein saadaan
päätöksenteolle edellytykset ja tahtotila uudelle välimallille myönteiseksi.”
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7. Ehdotus uudeksi malliksi

7.1. Mallin keskeisiä piirteitä ja tavoitteita
Uusi lyhyt korkotukimalli sijoittuu vuokra-asuntomarkkinoilla tuotantoehtojen puolesta ”väliin”
Yhtäältä voidaan erottaa täysin vapaarahoitteiset ja ilman tukea toimivat vuokra-asumisen markkinat,
joilla vuokrat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan perusteella markkinaehtoisesti. Tämän vastinparina on
perinteisesti nähty aravan tai pitkän korkotuen ja rajoitusaikojen asuntotuotanto, jossa
rakennuskustannukset ja kilpailutettu, hyväksytetty ARAssa, ja jossa vuokrien määräytyminen on
selkeästi laissa säädelty ja vuosittain valvottu. Lisäksi malliin liittyy korkea lainoitusosuus, veloitukseton
valtion täytetakaus, pitkä laina-aika ja korkotukielementti. Valtion tukielementtien lisäksi kunnat ovat
pyrkineet tukemaan tämän tuotannon käynnistymistä luovuttamalla tuotantoa varten markkinahintaisesti
määräytyvää tonttimaata edullisempaa maata joko myymällä tai vuokraamalla. Mallin avulla on pyritty
tarjoamaan mahdollisimman edullisia asuntoja kaikkein pienituloisimmille ja vähävaraisimmille
kansalaisille. Malli sisältää puhtaasti markkinaehtoiseen vuokra-asuntojen tuotantoon nähden lukuisia eiaineellisia tukielementtejä, jotka osaltaan mahdollistavat kohtuuhintaisen tuotannon aikaansaamisen.
Uusi lyhyt korkotukimalli jää näiden vaihtoehtojen väliin siten, että esimerkiksi tonttimaa voisi olla
markkinahintaa alempi mutta korkeampi kuin perinteisessä pitkässä korkotuessa, rakennussuunnitelmat
ja kustannukset kustannusohjattuja ja rakentamien hinta kilpailtu. Malliin liittyisi rahoituslaitoskäytäntöjä
suurempi lainoitusosuus, korkotuki ja veloitukseton täytetakaus. Näistä lähtökohdista muodostuva
omakustannuslähtöinen vuokra olisi jonkin verran korkeampi kuin pitkä korkotuen kohteissa, mutta
vuokran määritys perustuisi lähtökohtaisesti todellisista kustannuksista muodostuvaan vuokraan ja olisi
voimakkaan asuntokysynnän alueilla vapaarahoitteista asuntovuokrien tasoa alhaisempi. Mallilla
tähdättäisiin ensi sijassa pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien kotitalouksien asuttamien edistämiseen.
Lyhyemmillä rajoitusajoilla mallilla houkuteltaisiin uusia toimijoita, yksityistä pääomaa ja yksityistä
vierasta pääomaa vuokra-asuntotuotantoon. Mallin avulla kaikkien halukkaiden ja toimintaan pystyvien
tulisi voida päästä tuottamaan asuntoja. Mallilla edistetään vuokra-asuntomarkkinoiden tarjonnan
kehitystä ja madalletaan kynnystä tuottaa asuntoja. Vuokra-asuntotuotannon määrällisen lisäyksen
avulla olisi mahdollisuus vaikuttaa vuokra-asuntomarkkinoiden yleiseen hintatasoon.
Uudessa mallissa valtion rahallinen panostus olisi vähäisempää, samoin lyhyemmän rajoitusajan ja täytetakausajan vuoksi valtion riskit olisivat pienemmät kuin pitkässä korkotuessa. Malli mahdollista
valtiolle nopeamman ”excitin” eli pääsyn pois valtion täytetakaajan roolista.
Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelmassa valtuuden vuotuinen käyttö on nykyisin
jaettu vuokra-asuntojen korkotukilainoihin ja asumisoikeustalolainoihin. Valtioneuvosto hyväksyy
vuosittain käyttösuunnitelman ja lisäksi valtuuksien alueelliset ja muut käyttöperusteet. Samassa
yhteydessä vahvistetaan vuokra-asuntojen takauslainojen hyväksymisvaltuudet. Vuokra-asuntojen
takauslaina on takausmaksua vastaan saatava rahoitustuote, johon rahalaitos myöntää rahat ja valtio
täytetakauksen. Lainaan ei liity korkotukea eikä mitään muita rajoituksia kuin asuntojen
vuokrakäyttövelvoite. Käytännössä tuotteella edistetään vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
rakentamista.
Esimerkiksi vuodelle 2015 voi Valtion asuntorahaston varoista hyväksyä vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukaisia lainoja yhteensä enintään 1170 miljoonaa
euroa. Lisäksi vuokra-asuntojen takauslainojen osalle on osoitettu 285 miljoonan euron takausvaltuus.
Mikäli hyväksymis- ja takausvaltuuksien vuotuinen yhteismäärä pysyy ennallaan, mutta osa valtuuden
kokonaismäärästä suunnattaisiin uuteen lyhytaikaiseen korkotukituotantoon, voitaisiin lisätä vuokraltaan
säänneltyjen vuokra-asuntojen rakentamista ja tuottaa työssäkäyville pieni- ja keskituloisille tarkoitettuja
vuokrasäänneltyjä asuntoja.
Korkotuen lisäksi lainaan voisi liittyä elvytyskeinona käynnistysavustus. Pelkkää käynnistysavustusta
ilman korkotukea ei esitetä, koska tämä voisi johtaa korkotason muutosten myötä voimakkaammin
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vaihtelevaan vuokraan ja silloin omakustannusvuokran valvonnan tulisi perustua vuosittaiseen
raskaaseen hallinnolliseen menettelyyn.

7.2. Tukiehdot ja rajoitukset
Vuokra-asuntotuotannon toteuttaja- ja omistajakentässä toimijat ovat erilaisia ja toimijoiden lähtökohdat
ja taloudelliset resurssit voivat poiketa toisistaan huomattavasti. On alalla pitkään vaikuttaneita toimijoita
ja vasta toimintansa aloittaneita, on sekä hyvin pienillä että suurilla pääomilla toimivia yhteisöjä. Myös
toimijoiden omistajakunta vaihtelee yksityishenkilöistä vakuutusyhtiöihin, pääomasijoittajiin ja
julkisyhteisöihin. Siksi yhtä, kaikille sopivaa ja kaikki toimijan omat vaatimukset ja olosuhteet
huomioonottavaa mallia on vaikea, ellei jopa mahdotonta laatia.
Koska vuokra-asuntojen ”tuottajiksi tarvitaan kuntien ohella myös yksityisiä toimijoita” ja koska ”uuden
tukimallin tulisi olla alan toimijoita kiinnostava, luoda uutta tuotantoa ja edistää kohtuuhintaisen, pieni- ja
keskituloisille asukkaille soveltuvien asuntojen rakentamista suurimpiin kasvukeskuksiin”, on mallin
laatimisen lähtökohtana joustavuus ja soveltuvuus erilaisille omistajille. Yleisen hallinnon keventämisen
ja merkitykseltään vähäisten hallinnollisten määräysten vähentämisen lisäksi itse mallin tulee olla
joustava, niin lainansaajan kuin valtion näkökulmasta.
Valtion näkökulmasta joustava malli antaa mahdollisuuksia hoitaa tilapäisesti suhdannepolitiikkaa siten,
että yhtä lainoituksen perusmallia ja mallin reunaehtoja sekä hyväksymisvaltuuden määrää ja
suuntaamista säätelemällä valtio voi hoitaa asunto- ja suhdannepolitiikkaa mahdollisimman
kustannustehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja vaikuttavasti erilaisissa suhdanne- ja kysyntätilanteissa
ilman tarvetta laatia väliaikaisia lakeja ja lainamalleja. Esitettävä laki tarjoaa siten yleiset puitteet ja mallin
reunaehtoja tulisi voida säädellä määräaikaisilla valtioneuvoston asetuksilla nopeavaikutteisesti siten,
kuin asunto- ja suhdannetilanne kulloinkin voi edellyttää.
7.3. Lainoitusosuus
Lainoitusosuudeksi esitetään joustavaa mallia siten, että lähtökohtaisesti lainoitusosuus olisi 95 %
hyväksytystä hankinta-arvosta. Koska pienillä ja uusilla toimijoilla on vaikea saada rakentamislainaa
täydentävää rahoitusta, näitä toimijoita silmällä pitäen on tärkeää, että lainoitusosuus olla 95 %
hyväksytystä hankinta-arvosta.
Toimijat, joilla on entuudestaan pääomia tai joilla ei ole vaikeuksia täydentävän rahoituksen
järjestämiseen, ovat lausuntokierroksella ilmaisseet kiinnostuksensa uuteen lyhyeen korkotukimalliin ja
todenneet heille sopivaksi lainoitusosuudeksi 80 % hyväksytystä hankinta-arvosta. Valtiolle tämä
merkitsee vähäisempiä täytetakausriskejä ja lainanottajalle mahdollisuutta rajoitusajan umpeuduttua
järjestää kohteelle korvaava rahoitus ja vapauttaa valtio täytetakausvastuusta.
7.4. Oman pääoman ja täydentävän rahoituksen korko
a) Oman pääoman korko
EU-oikeuden valtiontukisääntöjen mukaan yrityksen saama tuki ei saa sisältää ”ylikompensaatiota”, eli
tuki saa olla enintään sen suuruinen kuin mitä tarvitaan ko. julkisen palvelun toteuttamiseen, eikä yritys
saa tulouttaa kyseisestä toiminnasta itselleen tai omistajalleen kohtuullista suurempaa voittoa.
Kymmeniä vuosia vallinneen käytännön mukaan omistajan omalle pääomalle on voitu maksaa 8 %
tuotto. Edellä viitattiin menneiden vuosikymmenten korkeaan inflaatioon ja nykyistä huomattavasti
korkeampaan korkotasoon, joissa oloissa 8 % oli katsottu edustavan kohtuullista tasoa. 8 % taso
enimmäistaso säilytettiin myös 90-luvun lama-ajan korkeiden markkinakorkojen aikana.
Koska uudessa korkotukimallissa on otettava huomioon SGEI-säännöstön periaatteet, voi omistajalla
olla oikeus tukijärjestelmän puitteissa tulouttaa omistajille enintään markkinoiden normaali tuotto.
Markkinoiden normaalin tuoton arvioimiseksi on paikallaan tehdä vertailuja tuoton arvioimiseksi. Itävallan
malli olkoon yksi ulkomainen esimerkki. Siellä suuret kaupungit ovat yhdessä maakunnan kanssa
merkittäviä vuokra-asuntojen omistajia. Näillä yhtiöillä on mahdollisuus sisällyttää vuokriin 6 % voitto-
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osuus ja yhtiöt käyttävät kertyvät varat yhtiön toiminnan kehittämiseen, uusien hankkeiden
rahoittamiseen ja tonttien hankintaa.
Suomessa pitkään noudatettu 8 % enimmäistuotto takasi avoir fiscal verojärjestelmän puitteissa 5,68 %
nettotuoton omistajalle. Niille omistajille, jotka eivät maksa tuloistaan tuloveroa, on valtion tukemassa
tuotannossa enimmäisrajana pidetty em. verojärjestelmän voimassa ollessa enimmäistuottona 5,68%.
Nykyisen verotussäännöstön mukaan nettotuoton laskenta on monimutkaisempaa.
Kiinteistöliiton lausunnossa nostettiin esiin KTI Kiinteistötieto Oy:n Kiinteistöindeksi, jonka mukaan
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen nettovuokratuotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin
5,5% . Koska SGEI-säännöstön mukaan omistajalle voidaan tulouttaa enintään markkinoiden
normaalituotto, on tätä alemmalle enimmäistasolle haettava kansallisia perusteita. Sinänsä kansalliselle
tiukemmalle tulkinnalle ja säätelylle ei ole estettä.
Suomessa viime aikoina käyty keskustelu omille pääomille maksettavasta tuotosta on kohdistunut tuoton
suuruuteen, 8 prosenttiin. Erityisesti pääomamarkkinoiden alhainen rahan hinta on liittynyt tähän
keskusteluntarpeeseen. Eri yhteyksissä on tuotu esille tarve alentaa omalle pääomalle sallittavaa
enimmäistuottoa ja perusteena on ollut myös alentamisen vaikutus perittävän vuokran tasoon pitkällä
korkotuella tai aravalainalla rahoitetussa vuokra-asuntokannassa. On kuitenkin syytä huomata, että
vuokrausta harjoittaviin yhtiöihin sijoitettu omanpääoman ehtoinen pääoma, olipa se osakepääomaa, tai
muuta sidottua pääomaa, on yleensä sangen vähäinen. Siksi tälle pääomalle lasketun tuoton vaikutus
perittäviin omakustannusvuokriin on hyvin vähäinen. Esimerkiksi jos vuokrakerrostalon osakepääomaksi
merkittäisiin alin mahdollinen määrä, 2500 euroa, kertyisi siitä 8 % mukaan laskien omistajalle
tuloutettavaa verollista tuottoa vuosittain 200 euroa. Oman pääoman tuoton ollessa 6 % kerättäisiin
asukkailta vuoden aikana tuottoa yhteensä 150 euroa.
Alhaisen markkinakorkotason ja asiasta nousseen laajan keskustelun vuoksi ehdotetaan, että
välimallissa yhtiöön sijoitetuille omille pääomille maksettavaa korkoa alennetaan nykyisestä 8 %:sta.
Välimallin lyhytaikaisen luonteen vuoksi ehdotetaan, että mallissa omalle, yhtiöön sijoitetulle pääomalle
maksettava korkotaso olisi enintään 6 %.
b) Täydentävän rahoituksen korko (rakennushankkeen muu rahoitus)
Kukin rakennushanke tarvitsee varsinaisen rahalaitoslainan lisäksi täydentävää, omistajan järjestämää
rahoitusta. Varsinkin pienillä ja uusilla toimijoilla, joilla ei ole aikaisemmasta kiinteistötoiminnasta
syntynyttä omaisuutta, on monesti suuria vaikeuksia järjestää kohteille täydentävä rahoitusosuus.
Aiemmassa esimerkissä laskimme, että 200 uuden vuokra-asunnon rakentaminen edellyttää noin 1,6
miljoonan euron täydentävää rahoitusta. Rahoitus annetaan kohteelle yleensä pitkäaikaisena lainana,
jonka lyhennys alkaa kun rakentamislaina on maksettu takaisin lainaehtojen mukaisessa ajassa.
Pitkäaikaisen lainan saanti ilman vakuuksia on tonttiongelmien lisäksi keskeinen tuotantoa estävä tekijä.
Sen sijaan alalla pitkään toimineilla tahoilla, joilla on myös paljon kiinteistökantaa, voi jo olla paremmat
mahdollisuudet täydentävän rahoituksen järjestelyyn. Lisäksi suuremmilla toimijoilla on omistajina tai
taustalla muutoin sellaisia tahoja, jotka pyrkivät löytämään pääomilleen tuottavia sijoituskohteita. Suuret
ja pienemmät toimijat voivat tavoitteiltaan poiketa toisistaan merkittävästi. Kun pienemmät ja lyhyen
aikaa alalla olleet toimijat pyrkivät tuottamaan vuokra-asuntoja ja toiminnan kautta ajan kuluessa
saamaan arvonnousuina pääomaa, voi suurien toimijoiden toiminnan ajurina olla omistajina olevien
pääomasijoittajien nykyisten, olemassa olevien sijoitustarpeiden tyydyttäminen, eli löytää tuottavia ja
riskittömiä sijoituskohteita. Tämän avulla toiminnalla voidaan pyrkiä arvonnousujen kautta luomaan myös
uutta pääomaa jaettavaksi ja edelleen sijoitettavaksi.
Koska uudella välimallilla pyritään saamaan aikaan uutta tuotantoa ja houkuttelemaan uusia toimijoita
alalle ja koska mallin tulisi olla avoin kaikille toimijoille, olisi mallin olla joustava siten, että sen avulla
todella voidaan saada yksityistä pääomaa ja lainaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon
mahdollisimman tehokkaasti. Siksi esitetään, että täydentävän rahoituksen korossa tulisi ottaa huomioon
toimijoiden tosiasialliset toimintaedellytykset ja varmistaa erilaisten toimijoiden pääsy samalle toiminnan
alalle. Tämän vuoksi esitetään, että täydentävän rahoituksen enimmäiskoron määrittelyyn vaikuttaisivat
rahoitettavan hankkeen enimmäislainan määrä sekä tähän liittyen omistajan järjestämän täydentävän
rahoituksen määrä. Täydentävän rahoituksen ollessa suurempi on otettava huomioon SGEIjärjestelmään liittyvien näkökohtien lisäksi myös muodostuvan vuokran kohtuullisuuteen liittyviä
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vaikutuksia, jolloin on perusteltua rajoittaa suuremman täydentävän rahoituksen tuottoa ja sen
kustannusvaikutuksia syntyvään vuokratasoon.
Omistajan saamaan tuotontuloutukseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriön lausunnossa todetaan, että
”rahoitusmallin jatkovalmistelussa olisi huomioitava komission SGEI-päätöksen 5 artiklassa
korvauksen määrittelyyn liittyvät ehdot sekä em. artiklassa määritellyt kohtuullisen tuoton
laskentavaihtoehdot. Kohtuullisena pääoman tuottoasteena pidetään tuottoastetta, joka ei
ylitä sovellettavaa swap-korkoa + 1 prosenttia. Kun SGEI-palvelun tuottamiseen ei liity
huomattavaa kaupallista tai sopimusriskiä, kohtuullinen tuotto ei saisi olla suurempi kuin
swap-korko+1 prosentti. Jos pääoman tuottoasteen käyttö ei ole asianmukaista erityisten
olosuhteiden takia, jäsenvaltiot voivat käyttää myös tuottoindikaattoreita kohtuullisen voiton
määrittelemiseksi; tällaisia ovat esimerkiksi oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman
tuotto, kokonaispääoman tuotto ja myyntivoitto. Tuotolla tarkoitetaan tällöin kyseisen
vuoden liiketulosta ennen korkoja ja veroja. Sopimuksen voimassaoloajan keskimääräinen
tuotto lasketaan käyttämällä viite- ja diskonttokorkojen määrittelyssä sovellettavan
menetelmän tarkistamisesta annetussa komission tiedonannossa (EUVL C14/2008)
täsmennettyä diskonttokorkoa.
Riippumatta siitä, mikä tuottoindikaattori valitaan, jäsenvaltion on aina pystyttävä
toimittamaan komission pyynnöstä todisteet siitä, että voitto ei ylitä sitä, mitä
keskivertoyritys edellyttäisi harkitessaan palvelun tuottamista, esimerkiksi toimittamalla
tiedot kilpailuolosuhteissa myönnetyistä samantyyppisistä sopimuksista saaduista tuloista.”
Edellä mainittu kohtuullisena pidettävää tuottoastetta vastaavan swap-koron+1 prosenttia kokonaistaso
on tällä hetkellä noin 2,1 %. Edellä viitattiin KTI Kiinteistötieto Oy:n Kiinteistöindeksiin, jonka mukaan
vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen nettovuokratuotto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin
5,5 %.
Arvioitaessa täydentävän rahoituksen enimmäiskorkoa voidaan tarkastelussa ja vertailuissa ottaa
huomioon edellä todetut tuottoindikaattorit. Jos pääomapulaa kärsivä yhteisö toteuttaa vuokra-asuntojen
rakennuskohdetta ja hakee 95 % valtion täytetakaamaan, kiinteistökiinnitettyä lainaa, on hakijan
osoitettava hankkeelle tämän lisäksi 5 % vakuudetonta tai muulla tavalla järjesteltyä pitkäaikaista lainaa.
Koska nykysäännösten puitteissa jonkun toisen yhteisön on vaikea antaa kiinnitystakausta kyseessä
olevalle itsenäiselle lainanhakijayhteisölle, on lainaa haettaessa tyydyttävä tavanomaisesta
kiinteistövakuudellisesta lainasta poikkeaviin lainaehtoihin. Mikäli olettaisimme, että lainanantaja yleensä
myöntää pitkäaikaista lainaa ja tyytyy edellä mainitun vuokra-asuntojen nettovuokratuoton mukaiseen
5,5% korkoon, olisi omistajan hankkiman lainan korkotaso sidottu ainakin yhteen kattavaan
tuottoindikaattoriin. On kuitenkin huomattava, että näin syntynyt korko ei liity tuoton tuloutukseen
omistajalle. Jos omistaja lisäisi tälle hankkimalleen lainalle ja sen 5,5 prosentin tasoon edellä mainitun
swap koron + 1 prosenttia, eli tällä hetkellä noin 2,1 % kattamaan omistajan oman tuoton ja riskit,
muodostuisi täydentävän rahoituksen kokonaiskoroksi 7,6 %.
On kuitenkin syytä todeta, että mainittu swap korko + 1 prosenttia soveltuu sellaisenaan huonosti edellä
kuvattuun vertailuun. Komission päätöksessä (2012/21/EU), korvausta käsittelevässä artiklassa 5,
kohdassa 7 todetaan, että
”kun yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tuottamiseen ei liity huomattavaa
kaupallista tai sopimusriskiä, erityisesti kun yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän
palvelun tuottamisesta aiheutuvat nettokustannukset korvataan jälkikäteen
täysimääräisesti, kohtuullinen voitto ei saa olla suurempi kuin sovellettava swap-korko
korotettuna 100 peruspisteellä.”
Kuten tiedämme, yleishyödyllisille yhteisöille ei jälkikäteen korvata luottotappioita, arvon alentumista,
tyhjäkäytöstä aiheutuvia riskejä tai lainajärjestelmästä aiheutuvia omaisuuden arvon alenemisia.
Edellä olevien tarkastelujen valossa olisi nykyinen 8 % taso täydentävän rahoituksen
kokonaiskorkotasolle perusteltavissa. Varsinkin pienemmille ja vähemmän aikaa alalla olleille toimijoille 8
% taso turvaisi täydentävän rahoituksen saannin tyydyttävällä tavalla. Rakennuslainan ollessa suuri
täydentävän lainan osuus on vastaavasti pieni ja sitä perittävän koron vaikutus vuokriin vähäinen.
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Jos hakija on suurempi toimija ja täydentävän rahan hankkiminen ei tuota ongelmia ja hakijalle riittää
rakentamislainaksi 80 % hankkeen arvosta omistajan järjestäessä loput 20 %, on perusteltua, että
kohtuuhintaista asuntotuotantoa tavoiteltaessa täydentävän pääoman tuottoa rajataan. Rajoittamisella
on myös vuokria alentavaa vaikutusta. Lisäksi asiassa tulee ottaa huomioon edellä mainitut SGEIpäätöksessä mainitut kohtuullisen tuoton näkökulmat ja niihin liittyvät tuottoindikaattorit.
Edellä esitetyn perusteella esitetään, että täydentävän rahoituksen korko olisi kaikissa tapauksessa
enintään 6 %. Pienempien ja vähän aikaa alalla olleiden toimijoiden vaikeus hankkia rakentamiseen
tarvittavaa täydentävää omarahoitusosuutta huomioitaisiin korkealla, enintään 95 % lainoitusosuudella
hankinta-arvosta. Tämä puolestaan johtaa tarpeeseen sallia kymmentä vuotta pidempi rajoitusaika, jolla
seikalla sinänsä on myönteinen vaikutus vuokraltaan säänneltyjen asuntojen tarjontaan.
7.5. Vuokrien määräytymisen periaatteet
Vuokrat ehdotetaan määräytyvän omakustannusperiaatteen luonteisesti rajoitusajan. Näin ollen
asukkailta saa periä korkotukilainoitettavan kohteen asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka
tarvitaan kohteen vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon
mukaisiin menoihin. Hyväksyttäviin menoihin kuuluu omistajan omalle pääomalle vuosittain maksettava
tuotto sekä täydentävän rahoituksen korko. Tuoton ja koron suuruudesta säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.
Mikäli lainansaaja ei järjestele korvaavaa lainaa 10 vuoden kuluttua rajoitusten alkamisesta, lainansaaja
voi jatkaa asuntojen vuokrausta rajoituksenalaisena kohteena. Jatkettaessa näin toimintaa tulee
vuokranmääritys tarkistaa ja hyväksyttää vuokria valvovassa Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksessa. Valtio on kuitenkin vapautettava takausvastuusta viimeistään 30 vuoden
kuluttua rajoitusten alkamisesta. Vuokranmäärityksen hyväksyttäminen on tehtävä aina viimeistään kun
on kulunut 10 vuotta edellisestä hyväksymisestä. Alijäämien syntymisen estäminen on tärkeää myös
valtion riskien hallinnan vuoksi.
Jotta lainoitustoiminnan hallinnointi ja rajoitusaikaan liittyvä omakustannusperiaatteen toteutumisen
valvonta olisi yksinkertaista, ehdotetaan vuokrien valvonnan osalta yksinkertaista menettelyä vuotuisten
laskelmien ja jälkilaskelmien sekä niihin liittyvän valvonnan sijaan. Kohteen tarkka alkuvuokra
hyväksytään ARAn kohteelle tekemässä rahoituspäätöksessä. Tällöin hyväksytään myös korjauksiin
varautumisen enimmäismäärä sekä omistajalle maksettava kohtuullinen tuotto. Lisäksi hyväksytään
kohteen täydentävän rahoituksen velkakirja ja velan ehdot.
Rakennushankkeen loppuhinnan poiketessa alkuperäisestä rahoituspäätöksestä hankkeen loppuhintaa
on voitava tarkistaa ja siinä yhteydessä hyväksyä lopullista tilannetta vastaava alkuvuokra.
Korjauksiin varautumisen osalta alalla on erilaisia näkemyksiä niin määrällisten tarpeiden kuin
keräämisajankohdan aloittamisen osalta. Myös eri toimijoilla on erilaisia käytäntöjä riippuen omistajien
kiinteistönpito- ja omistusstrategioista sekä kiinteistösalkun iästä. Koska uusi lyhyt korkotukimalli on
lähtökohtaisesti rajoituksiltaan ja tueltaan lyhyt, ei mallin kannalta ole olennaista löytää yksiselitteisen
tarkkaa ja oikeaa lukua korjauksiin varautumiselle. Toisaalta, koska perittäväksi aiottuun vuokraan tulee
sisällyttää taloudellisesti terveellä pohjalla tapahtuva kiinteistönpito, on korjauksiin voitava varautua
kohtuullisella tavalla ja määrällä. Korjaukseen varautumisen ehdotetaan perustuvan kiinteistön
rakennuskustannuksiin suhteutuvalla tavalla. Siksi ehdotetaan, että korjauksiin varautumista voi olla
enintään kolme kymmenestuhannesosaa hankkeen hyväksytystä hankinta-arvosta laskettuna neliötä
kohti kuukaudessa. Määrä on likipitäen samaa luokkaa kuin hallituksen esityksessä nyt esitetty määrä.
Lisäksi esitetään, että kun perittävä vuokrataso on hyväksytty, lainansaaja voi tehdä ylimääräisiä
lainanlyhennyksiä, mikäli se on mahdollista esimerkiksi vähentämällä korjauksiin varautumista tai muissa
menoerissä saatujen tilapäisten säästöjen vuoksi. Lisäksi esitetään, että korkotuen piiriin hyväksyttävän
hankkeen osalta hakija voi esittää luopumista kokonaan tuleviin korjauksiin varautumisesta, jos se on
tarpeen hankkeen kohtuuhintaisen vuokratason varmistamiseksi rajoitusajan. Tämä otettaisiin huomioon
kohteelle alkuvuokraa hyväksyttäessä. Vielä esitetään, että korjaukseen varautumiseen kerättyjä varoja
on voitava käyttää omistajalle mahdollisesti syntyvien alijäämien kattamiseen siten, että hyväksytty
alkuvuokran kehitys pysyy tasaisena.
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7.6. Vuokrien korotus
Koska vuokrien valvonta ja niiden kohtuullisuuden arviointi kytketään tarkan alkuvuokran
hyväksymiseen, ehdotetaan että vuokrien vuosittainen tarkistus perustuisi kiinteistöjen hoitokuluindeksin
vuotuiseen muutokseen lisättynä enintään 1,5%:lla. Tarve indeksin ”ylitykselle” perustuu ensinnäkin sille
seikalle, etteivät indeksit ole ajantasaisia, vaan seuraavat kustannustasoa viiveellä. Toisaalta monien
kustannuserien nousu on jo tiedossa ennen kuin niiden vaikutus näkyy indeksissä. Ottaen huomioon,
että vuokrankorotusmekanismi poikkeaa 40 vuoden korkotukimallista ja että vuokraa voi pääsääntöisesti
korottaa vain kerran vuodessa ja koska vuokranmääritykseen ei todennäköisesti sisälly omistajan
vapaaehtoista tasausta vapaarahoitteisesta toiminnasta, on vuokrankorotusmekanismin ja
mahdollisuuden syytä olla joustava. Tällöin se mahdollistaa kaikkien tiedossa olevien kustannusten
huomioonottamisen.
Erityisesti julkisten kunnallisten monopolien tariffien vuotuinen nousu esimerkiksi veden, lämmön ja
sähkön osalta ovat olleet indeksiä nopeampia ja vaihdelleet alueellisesti. Yhtenä vuotena kaupunki on
saattanut nostaa vesimaksua noin 9 %. Mikäli vuokranmääritys perustuisi puhtaasti indeksiin vuokrien
määrityksen ollessa kohdekohtaista, ei pelkkä indeksi riitä turvaamaan kohdekohtaisten kustannusten
nousun huomioon ottamista vuokrissa. Vastaava ehto korkeammalla lisäprosentilla on jo alan toimijoilla
yleisesti käytössä vapaarahoitteisessa asuntojen vuokrauksessa ja sen soveltaminen on osoittautunut
toimivaksi.
7.7. Asuinkäyttö ja asukasvalinta
Asuntoja, joiden rakentamista varten korkotukilaina on myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntoina
rajoitusajan. Asukkaiksi voidaan valita Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö. Asunnot
on tarkoitettu pieni- ja keskituloisille asunnonhakijoille ja asukkaiksi valittaessa on selvitettävä hakijan
tulot. Tulojen osalta ehdotetaan, että asukkaaksi voidaan valita hakija, jonka tulot ovat enintään 15 %
korkeammat kuin mitä Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) 4 §:ssä kulloinkin säätetään.
7.8. Lainansaajan yhtiömuoto
Koska omakustannusvuokran valvonta perustuu alkuvuokran määrittämiseen ja siinä vuokrissa
kerättävien menoerien hyväksymiseen, ehdotetaan, että lainansaajan yhtiömuodolle ei aseteta
rajoituksia. Tavallisen kiinteistöyhtiön lisäksi lainansaajana voisi olla myös tavallinen asunto-osakeyhtiö
tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.
Lainansaajayhteisön omistamiseen soveltuvista tahoista on lausuntokierroksella myös kuultu toimijoita.
Tältä osin esitetään, että lainansaajayhteisön omistajana on aina oltava osakeyhtiö tai muu yhteisö. Tällä
rajauksella on tarkoitus estää sellaiset lainansaajayhteisön toimintaedellytyksiin mahdollisesti vaikuttavat
yllättävät tilanteet, kuten luonnollisen omistajahenkilön kuolema tai avioero, joista voisi aiheutua vuokrien
perintään, niistä aiheutuvien verojen maksuun tai sitoumusten hoitoon liittyviä vaikeuksia.
7.9. Lainansaajien hyväksymismenettely
Nykyisen lainoitusmenettelyyn liittyvä hallintokäytännön mukaan ARAn on tullut ennen lainan
myöntämistä tai rahalaitoslainan hyväksymistä korkotuen ja täytetakauksen varmistaa lainan myönnön
yleisten edellytysten täyttyminen. Yksi varmistettava asiakokonaisuus on ollut toimijan tai
lainansaajayhtiön emon vakavaraisuuden ja lainanhoitokyvyn varmistaminen. Tähän liittyen lainojen
suuntaamisessa on omaksuttu vakiintuneet talouden arvioinnin, analyysien ja hyväksymisen
menetelmät.
Vakavaraisuuden varmistamisen lisäksi kaikki uudet lainanhakijat tai niiden omistajat on tullut nimetä
korkotukilaissa tarkoitetulla tavalla yleishyödyllisiksi omistajayhteisöiksi, joiden toimintaa ja riskinottoa on
korkotukilaissa erikseen säädelty ja rajoitettu. Sipilän hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on uudistaa
valtion tukemaa asuntotuotantoa koskevaa lainsäädäntöä muun muassa siltä osin kuin sen koskee
yleishyödyllisiä yhteisöjä. Tällä on tarkoitettu sitä, että omistajaa koskevista erillisistä toimintaa
rajoittavista yleishyödyllisyysvaatimuksista on tarkoitus luopua. Lähtökohtana on lainansaajan
toimiminen yleishyödyllisin periaattein EU säännösten mukaan noudattaen valtion tukeen liittyviä julkisen
palvelun velvoitteita ja rajoituksia.
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Siksi esitetään, että ennen lyhyen korkotukilainan hyväksymistä ARAn on aiemman käytännön mukaan
varmistettava lainansaajan riittävä vakavaraisuus ja lainanhoitokyky. Lisäksi lainansaajan tulee hyväksyä
lainaan liittyvät kohdekohtaiset julkisen palvelun velvoitteet ja annettava nykykäytännön mukaan
sitoumus noudattaa laissa mainittuja kohteeseen liittyviä rajoituksia koko laina-ajan. Lainansaajan
annettua tämän sitoumuksen ARA nimeää kyseisen lainanhakijayhtiön EUn valtiontukisäännösten
mukaan toimivaksi yleishyödylliseksi yhteisöksi. Menettely on tarpeen varmistamaan ja selkeyttämään
lainansaajan tietoisuus siltä odotettavista julkisen palvelun velvoitteista. Nimeäminen selkeyttää
lainansaajan asemaa ja mahdollistaa myös joidenkin lainoittajien, erityisesti Kuntarahoitus Oyj:n mukana
olon lainojen tarjoajana.
Nimeämisellä yhtiö hyväksytään korkotukilainakelpoiseksi, eikä sillä ole muita yhtiötä koskevia
vaikutuksia.
7.10. Seuraamusmaksut
Seuraamusmaksut esitetään kohdistuviksi lainansaajaan. Lausuntopyyntöön antamissaan vastauksissa
useat toimijat ovat esittäneet, että lainansaaja voisi olla asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Seuraamusmaksun langetessa yhtiölle yhtiö joutuu sisällyttämään nämä menot
vastikkeeseen, jolloin seuraamusmaksujen maksajana on vuokraustoiminnan harjoittaja, se taho, joka on
perinyt vuokrat ja aiheuttanut syyn seuraamusmaksulle. Tällöin väärästä toiminnasta aiheutuvien
seuraamuksien taloudelliset vaikutukset eivät kohdistuisi asukkaisiin eikä niiden seurauksena myöskään
valtion takausasema heikkene.
Korkotuen lakkauttamisen liittyvä korkotuen palauttaminen ja takausmaksun periminen ehdotetaan
kohdistettavaksi lainansaajaan.
7.11. Valvonta
Valvonnan osalta ehdotetaan, että ympäristöministeriöllä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella,
Valtiokonttorilla ja kunnalla on oikeus ohjata ja valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten
noudattamista.
Hallinnollisten menettelyjen keventämiseksi ehdotetaan, että kuntien roolina olisi ensi sijassa
asukasvalinnan valvontaan liittyvät tehtävät. Kunta myöntäisi myös luvan käyttötarkoituksenmuutokseen.
Lainojen hyväksyminen korkotuen piiriin ei enää edellyttäisi kunnan puoltoa hankkeille. Puollon sijaan
pyydettäisiin kuntien lausunto muun muassa segregaationäkökulmien huomioonottamisen takia. Koska
uutta lyhyttä korkotukilainoitusta suunnataan ensisijassa vain kasvuseuduille, joissa on ilmeistä tarvetta
kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle, ei kunnan puolto tuone lisäarvoa, varsinkaan, jos kunta on jo
luovuttanut tontin.
7.12. Lain muut säännökset
Muilta osin esitetään, että uudessa lyhyen vuokra-asuntojen korkotukilaissa noudatetaan aiemmissa
laeissa esiintyviä ja vakiintuneita tavanomaissäännöksiä. Nämä säännökset esitetään kohdassa
säädösehdotukset.
7.13. Muita näkökohtia
Uusi lyhyt korkotukilainoitettu vuokra-asuntotuotanto ehdottaan luettavaksi osaksi kuntien ja valtion
tekemiä MAL-sopimuksia. Malli lisää erilaista vuokra-asuntotuotantoa ja vähentää segregaatiota.
Koska uudella lyhyellä korkotukimallilla pyritään edistämään vuokraltaan säänneltyjen asuntojen
tuottamista erityisesti suurissa kaupungeissa esitetään, että käyttötarkoituksen muutoksella vanhoihin
tiloihin toteutettavat uudet vuokra-asunnot voidaan rahoittaa tällä mallilla. Lisäksi esitetään, että
täydennysrakennushankkeissa tontilla olevan vanhan rakennuksen kohtuulliset purkukustannukset
voidaan sisällyttää korkotuella maksettaviin kustannuksiin, edellyttäen että hankkeen
kokonaiskustannukset ja niistä johtuva vuokrataso on kohtuullinen.
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8. Yhteenvetoa

Pitkään 40 vuoden korkotukilainaan liittyy ainakin kolme keskeistä näkökohtaa, joiden vuoksi lainamuoto
ei houkuttele toimijoita. Rajoitusaika lainamuodossa on liian pitkä, yleishyödyllisyyssäännökset eivät
sovellu yksityistä pääomaa käyttäville yhtiöille ja lainanlyhennysjärjestelmä on liian takapainoinen. Myös
se on todettava, että yleishyödyllisyyssäännökset rajoittavat enemmän yksityisiä yhtiöitä, kuin kuntien
omistamia, sillä kuntayhtiöitä koskee vain yksi rajoitus, nimittäin tuoton tuloutus, kun yksityisiä
osakeyhtiöitä ja muita yhteisöjä rajoittaa seitsemän erilaista teemaan liittyvää yleistä rajoitusta
kohdekohtaisten rajoitusten lisäksi.
Takapainoinen lainanlyhennysjärjestelmä tarkoittaa, että 25:n ensimmäisen vuoden aikana laina lyhenee
27,7 % ja sen jälkeen vuotuiset lyhennykset nousevat jyrkästi, samalla kun lainansaajan tulisi aloittaa
peruskorjausten tekeminen ja niiden kustannusten maksaminen. Toimijat, joilla on paljon vanhaa kantaa,
joka tulee korjausikään yhtä aikaa, ovat vaikeuksissa taloutensa tasapainon ja kohtuullisten vuokrien
suhteen. Koska pitkässä korkotuessa ei viime vuosia lukuun ottamatta ole ollut vuokratasoa alentavaa,
valtion maksamaa tukivaikutusta, on lainajärjestelmän takapainoisuus ollut merkittävän inflaation
puuttuessa eräänlainen ”keinotekoinen” tapa alentaa mallin pohjalta laskettavia vuokria.
Takapainoinen lainajärjestelmä on johtanut kasvukeskusten ulkopuolella toimivien yhtiöiden aseman
hankaloitumiseen. Vanhoissa taloissa pääomakulut nousevat nopeasti samaan aikaan kun korjauksia
pitäisi ryhtyä tekemään. Tilanne on muuttunut vaikeaksi myös siksi, että vuokra-asuntomarkkinoilla
vuokratasot ovat kustannuksiin nähden haastavia kysynnän vähyyden takia. ARAn selvitysten mukaan
Suomessa on jo lähes 200 kuntaa, joissa omakustannusvuokra on markkinavuokria korkeampi.
Suurissa kaupungeissa, joissa yleinen vuokrataso on korkeampi ja kysyntää enemmän kuin edullista
tarjontaa, ei vuokrataloyhtiöiden tilanne ole vielä niin hankala kuin muualla Suomessa, mutta merkkejä
korjaustöiden suorittamisen vaikeudesta alkaa sielläkin olla. Korjausten jälkeen vuokrat nousevat niin
korkealle, että niitä on tarpeen tasata omistajan muuhun vuokratalokantaan. Tasaus on mahdollinen niin
kauan kuin korjattavia on vähemmän kuin niitä kohteita, jotka voivat tasauksen kautta kantaa osan
vanhan asuntokannan aiheuttamasta kustannusten noususta.
Nykyisen pitkän korkotukijärjestelmän osalta on paikallaan kysyä, mikä on sen vaikutus kohtuuhintaisen
vuokra-asumisen edistämiseen ja miten se liittyy niihin vaikeuksiin, joita toimijoilla tänä päivän on?
Lisäksi voi olla paikallaan pohtia, mikä on järjestelmän vaikutus valtion pitkäaikaisten rahoitusriskien
hallintaan?
Raportin liitteessä on esitetty teoreettisia vertailulaskelmia eri lainamuodoista siten, että uuden lyhyen
korkotukilainan osalta on esitetty erilaisia vaihtoehtoja lainoitusosuuden määrästä. Lisäksi tilannetta on
vertailtu pitkään korkotukilainaan ja oletettu siihen pidempi, nykyehtoinen laina-aika, mutta samat tuotto-,
tuki- ja korjauksiin varautumisparametrit. Lisäksi on teoreettinen vertailu takauslainamalliin, jossa ei ole
muita rajoitteita kuin vuokrakäyttö. Takauslainaan on oletettu myös samat parametrit, mutta ilman valtion
rahallista tukea. Vertailu osoittaa, teoreettinen omakustannusvuokra takauslainassa olisi 50 neliön
asunnossa 52 euroa suurempi kuukaudessa kuin uuden lyhyen korkotukilainan vuokra. Lisäksi vertailu
osoittaa, että jos pitkään korkotukilainaan laitettaisiin uuden lyhyen korkotukilainan lyhennysohjelma,
muodostuisi vuokra molemmissa käytännössä samaksi, jos tukikin olisi sama. Tämä puolestaan
johdattaa kysymään, mikä osa kohtuullisista asumiskustannuksista nykyisin saavutetaan valtion
rahallisella tuella ja mikä esimerkiksi lainanlyhennystaulukoita säätämällä? Jos voimme olettaa, että
nykyisen pitkän korkotuen lyhennysohjelma on liian takapainoinen ja sen vuoksi vuokra on edullinen
alkuvuosikymmeninä, on tarpeen käydä laajemmin keskustelua eri lainamuotojen soveltuvuudesta
tarkoituksiinsa pitkällä aikavälillä.
Uusi lyhyt korkotukilaina eroaa pitkästä mallista, siten, että laina lyhenee nopeammin, vuokrien valvonta
on hallinnollisesti kevyempi, rajoitusaikana myyntihinta on vapaa, lyhyemmän rajoitusajan vuoksi valtio
pääsee irti takausvastuusta nopeammin ja rajoitusten päättyessä kohteella on vielä runsaasti lainaa
jäljellä. Valtion rooli on paitsi edistää kohtuuhintaista, vuokraltaan säänneltyä tuotantoa myös edistää
hankkeiden liikkeellelähtöä ottamalla valtiolle takaustilanteeseen liittyvää riskiä silloin kun lainoitusosuus
on yli 70 %. Lainan lyhentyessä valtion rooli ja vastuut päättyvät ja kohde voi siirtyä
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rahoitusmarkkinoiden kautta rahoitettavaksi kun vakuusarvo sen sallii. Näin valtio välttyy niiltä riskeiltä,
jotka liittyvät takapainoiseen pitkän korkotuen laina- ja asuntokantaan.
Lyhyessä ja pitkässä korkotuessa samankaltaisia ovat asukasvalinnan tietyt rajoitukset, vuokrien
määräytyminen omakustannusvuokran kaltaisesti, omistajan saaman tuoton rajoittaminen sekä korkotuki
ja täytetakaus.
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9. Esityksen vaikutukset

Vaikutukset yrityksiin
Ehdotettu uusi lyhyt vuokra-asuntojen korkotukimalli lisäisi kiinnostusta tuottaa ja omistaa säänneltyä
vuokra-asuntotuotantoa ja parantaisi lainansaantimahdollisuuksia helpottamalla vakuusongelmia. Mallin
avulla on mahdollista saada erilaisia uusia toimijoita alalle kuin myös sellaisia perinteisiä tuetun
tuotannon toimijoita, jotka viime vuosikymmenen aikana ovat keskittyneet pelkästään vapaarahoitteisten
vuokra-asuntojen tuotantoon. Mallin avulla on myös mahdollista saada säännellyn vuokraustoiminnan
alalle sellaisia toimijoita, joille korkotukilainan 40 vuoden rajoitusajat ovat liian pitkiä tai jotka eivät voi
saada omia pääomia eikä yksityistä vierasta pääomaa sitoutumaan niin pitkiin rajoitusaikoihin. Malli
poistaisi alalle tulon esteitä ja antaisi toimijoille nykyistä tasavertaisemman mahdollisuuden vuokraasuntojen tuotantoon.
Uusi kymmenen vuoden lyhyt korkotukimalli yhdessä ehdotettujen asukasvalintasäännösten kanssa olisi
myös hyvä keino parantaa pieni- ja keskituloisille työssäkäyville suunnattujen asuntojen
tuottamismahdollisuutta ja lisätä kohtuuhintaisten, vuokraltaan säänneltyjen asuntojen määrää.
Mallin avulla kooltaan ja taloudellisilta resursseiltaan erilaiset toimijat voisivat käyttää hyväkseen
lainamallin rahoitusehtoja joustavasti ja itselleen sopivalla tavalla tuottaakseen vuokraltaan säänneltyjä
asuntoja. Malli lisäisi eri toimijoiden mahdollisuutta nykyistä tasavertaisempaan kilpailuun ja vuokraasuntojen tarjontaan. Joustava irtautuminen kymmenen vuoden jälkeen vähentäisi omistajille koituvan
riskin käytännössä hyvin vähäiseksi uudelleenrahoituksen ajankohdan valinnan jäädessä omistajan
vapaaseen harkintaan.
Joustavat hallintomenettelyt rajoitusaikana vähentävät lainansaajille kuluvaa hallinnollista työtä ja
raportointia viranomaisille.

Vaikutukset kotitalouksien asemaan
Lisääntyvä vuokra-asuntojen ja vuokraltaan säänneltyjen asuntojen tarjonta edistää vuokra-asuntojen
saatavuutta, hillitsee vuokrien korotuspaineita koko vuokra-asuntokannassa. Soveliaiden, vuokraltaan
säänneltyjen vuokra-asuntotarjonta siellä, missä on vapaita työpaikkoja, mahdollistaa ja helpottaa
kotitalouksien muuttoa työnsaannin takia. Ehdotetun lyhytaikaisen vuokra-asuntojen korkotukilainan
avulla tuotantoa syntyisi nimenomaan pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin, joissa asuntojen kysyntä
on jatkuvasti ollut tarjontaa suurempaa ja avoimia työpaikkoja on runsaasti.
Tarkoitukseen sopivien tonttien tarjonnasta riippuen uudella korkotukilainalla arvioidaan rakennettavan
noin 1500 - 3000 asuntoa vuosittain. Myös rakennusliikkeiden hallussa oleva tonttimaa voisi soveltua
hyvin tarkoitukseen nopeuttaen hankkeiden liikkeellelähtöä. Mallilla olisi pidemmällä aikavälillä tärkeä
merkitys, koska se olisi nykyisiä tukijärjestelmiä täydentävä ja tarjontaa monipuolistava antaen
mahdollisuuden erityisesti pieni- ja keskituloisille suunnattujen vuokrasäänneltyjen asuntojen
suurempaan tuotantoon.
Vaikutukset julkiseen talouteen
Riittävä, erilaisille työntekijäryhmille soveltuvien, vuokraltaan säänneltyjen asuntojen tarjonta
kysyntäalueilla edistää talouskasvua, hyvää työllisyyskehitystä ja asuinoloja. Työvoiman saanti
palvelualoille on edellytys koko yhteiskunnan perustoiminnoille.
Ehdotettuun lainamalliin liittyisi valtion täytetakaus ja valtion maksama korkotuki omavastuukoron
ylittävälle koron osalle. Lyhyt vuokra-asuntojen korkotukilaina olisi valtiolle edullinen ja vähäriskinen
keino edistää pieni- ja keskituloisille suunnattua kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyisi lyhyen korkotukilainan hyväksymisen yhteydessä sekä
lainansaajan että lainoituskohteen. Tässä yhteydessä tehtävä riskiarviointi vähentäisi lainoihin liittyvää
riskiä. Lainoja on tarkoitus suunnata vain suurimman kysynnän alueille ja lainan lyhyen rajoitusajan
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vuoksi lainoihin liittyvä täytetakaus päättyisi nopeammin kuin pitkässä korkotuessa ja muissa valtion
tuotantotuissa. Myös korkotuen maksuaika olisi lyhyempi.
Valtion talousarviossa vahvistettaisiin korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden enimmäismäärä. Lisäksi
valtioneuvoston vuosittain hyväksymällä korkotukivaltuuden käyttösuunnitelmalla voidaan ohjata lyhyen
korkotukilainan käyttöä sekä lainoitettavien kohteiden määrää ja sijaintia.
Valtion korkotukimenojen osalta 2,5 % omavastuukoron tasolla ei valtiolle synny korkotukimenoja. Lyhyt
laina-aika vähentää pitkään laina-aikaan liittyvää riskiä korkojen noususta yli 2,5 % tason. Jos korkotaso
olisi 3 %, muodostuisi valtiolle vuodessa runsaan 500 000 tuhannen euron korkokustannus olettaen, että
vuokra-asuntojen hankinta-arvo olisi 3500 €/m2 ja vuosituotanto olisi 1000 asuntoa ja vuosituotannon
verollinen arvo olisi 175 miljoonaa euroa. Jos kokonaiskorkotaso olisi 4 %, olisi korkotuen vuotuinen kulu
1,5 miljoonaa euroa.

Vaikutukset kuntien talouteen
Työssäkäyvien pienituloisten asuntokysymys on yksi vaikeimmin hoidettu asia pääkaupunkiseudulla ja
muutamilla kasvualueilla. Malli tarjoaa vähän julkista tukea vaativan tavan rahoittaa ja tukea pieni- ja
keskituloisten, työssä käyvien ja työhön tulevien asunnontarvetta ilman 40 vuoden korkotukilainaan
liittyviä asukasvalinnan vaikeuksia.
Kunnan oma yhtiö voi myös itse suunnata osan omaa tuotantoaan tämän mallin mukaiseen tarjonnan
lisäämiseen. Samalla se vähentää tarvetta rakentaa kaikkein eniten valtion ja kunnan subventointia
edellyttää tarjontaa.
Tuottamalla asuntoja uuden välimallin avulla hinta- ja vuokrasäännelty asuntokanta kunnissa lisääntyy.
Malli vähentää tarvetta rakentaa kaikkein tuetuinta sosiaalista kantaa sellaisille työssäkäyville, joille
soveltuu vähemmän tukea sisältävä asuntokanta.
Koska tukimalli suunnataan korkeampien tulorajojen avulla ensisijassa työssäkäyville, eikä kaikkein
vaikeimmassa asemassa oleville, tuotantotukimallin liittyvä yhteiskunnallisen tuen määrä on pienempi.
Uuden välimallin avulla voidaan vähentää segregaatiota osoittamalla tontteja alueille, joissa on tarve
kiinnittää huomiota asukasrakenteeseen.

Vaikutukset viranomaisten tehtäviin
Vaikutukset viranomaisten tehtäviin ovat hallintoa keventäviä. Kuntien osalta puoltomenettelyn
poistuminen keventää byrokratiaa ja vähentää lainansaajan hakemuksiin liittyviä vaiheita. Alkuvuokran
sitominen lainaa hyväksyttäessä sovituin vuokrankorotusmekanismein vähentää Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen työtä raskaamman vuosivalvonnan jäädessä pois.

(Laina 95% ja € - ovk 2,5% - tu 6%)

Korkotukilaina 40 v (per 30 v)

(Laina 95% - ovk 2,5%- tu 6%)

Välimalli
Korkotukilaina 10v+10v+10v

(Laina 90% ja € - ovk 2,5% - tu 6%)

Välimalli
Korkotukilaina 10v+10v+10v

(Laina 85% ja € - ovk 2,5% - tu 6%)

Välimalli
Korkotukilaina 10v+10v+10v

(Laina 80% ja € - ovk 2,5% - tu 6%)

Välimalli
Korkotukilaina 10v+10v+10v

(Laina 95% ja € - tu 6%)

Takauslaina 20-30 vuotta

- omavastuukorko (ovk 2,5 %) vain korkotukilainoissa
- lyhennys korkotukilaina 40 v

Lainalajittain osin poikkeavia
- lainalajin lainoitusosuus (Laina % ja €)

- hoitomeno 4,00 €/m2/kk

- lyhennys alkaa 1,25% / vuosi (Laina-aika enintään 30 vuotta)
- oman tai muun rahoituksen tuotto (tu 6 %)

- varautuminen korjauksiin 0,03 % / kk hankinta-arvosta

Kaikilla samat
- hankinta-arvo 3 500 €/m2
- kokonaiskorko 3 % (viitekorko+marginaali tai kiinteä)

Oletusarvot

VERTAILULASKELMA rahoituslajeista

3 500 €

Lyhennys kumulat. (%)

87,50 %
2 909 €
83,1 %

Jäljellä oleva laina, %

€
Hankinta-arvosta, %

2 450 €
70,0 %

€
Hankinta-arvosta, %

2 603 €
74,4 %

€
Hankinta-arvosta, %

2 756 €
78,8 %

€
Hankinta-arvosta, %

2 603 €
74,4 %

€
Hankinta-arvosta, %

82,20 %

95,00 %
3 159 €
90,3 %

Jäljellä oleva laina, %

€
Hankinta-arvosta, %

78,1 %

2 733 €

17,80 %

5,00 %

58,4 %

3 325 €

95 %

68,75 %

87,50 %

Jäljellä oleva laina, %

2 045 €

31,25 %

12,50 %

61,9 %

3 325 €

95 %

68,75 %

87,50 %

Jäljellä oleva laina, %
2 166 €

31,25 %

12,50 %

58,4 %

3 150 €

90 %

68,75 %

87,50 %

Jäljellä oleva laina, %
2 045 €

31,25 %

12,50 %

55,0 %

2 975 €

85 %

68,75 %

87,50 %

Jäljellä oleva laina, %
1 925 €

31,25 %

12,50 %

65,3 %

2 286 €

68,75 %

31,25 %

2 800 €

80 %

12,50 %

54,4 %

1 905 €

57,30 %

42,70 %

37,2 %

1 302 €

43,75 %

56,25 %

39,4 %

1 378 €

43,75 %

56,25 %

37,2 %

1 302 €

43,75 %

56,25 %

35,0 %

1 225 €

43,75 %

56,25 %

41,6 %

1 455 €

43,75 %

56,25 %

(%)
(%)
(%)
(€)
(€)
(€)
10 vuotta 20 vuotta 30 vuotta

175 €

5%

175 €

5%

350 €

10 %

525 €

15 %

700 €

20 %

175 €

5%

(%)
(€)

0,88 €

6,00 %

0,88 €

6,00 %

1,75 €

6,00 %

2,63 €

6,00 %

3,50 €

6,00 %

0,88 €

6,00 %

(%)
(€/m2)

Tuotto

Muu rahoitus

Jäljellä oleva laina (% ja €)
ja osuus hankinta-arvosta (%) Osuus

3 325 €

95 %

(%)
(€)

Lainoitusosuus

Hankinta-arvo

1,05 €

1,05 €

1,05 €

1,05 €

1,05 €

1,05 €

(€/m2)

13,86 €

16,66 €

16,97 €

17,28 €

17,59 €

17,70 €

(€/m2/kk)

485 €

583 €

594 €

605 €

616 €

620 €

35 m2
(€/kk)

Korjaus- Laskennallinen
raha
alkuvuokra

693 €

833 €

849 €

864 €

880 €

885 €

50 m2
(€/kk

Hannu Rossilahden selvitysraporttiin
"Uusi lyhyt korkotukimalli" liittyvä esitysluonnos

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta
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Lyhyen korkotukilainan saajana voisi olla yhtiö,
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä jonka toimialana on harjoittaa asuntojen vuokkorkotuesta. Ehdotetun lain tarkoituksena on raustoimintaa ja jonka voidaan perustellusti oletmonipuolistaa
valtion
tukeman
vuokra- taa harjoittavan asuntojen vuokrausta pitkäjänasuntotuotannon rahoitusvaihtoehtoja ja lisätä teisesti tai tällaisen osakeyhtiön omistama asunkohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa ky- to-osakeyhtiö tai ns. keskinäinen kiinteistöosakesyntäalueilla ottamalla käyttöön uusi lyhytaikai- yhtiö. Uusi korkotukimalli ei sisältäisi lainansaasempi korkotukimalli nykyisen 40 vuoden korko- jan toimintaa rajoittavia yleishyödyllisyyssäännöksiä. Vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö ei
tukijärjestelmän rinnalle.
Ehdotetun lain nojalla voitaisiin myöntää valti- kuitenkaan saisi tulouttaa käyttö- ja luovutusraon varoista korkotukea ja valtion takaus vuokra- joitusten alaisista asunnoista saatavista vuokraasuntojen rakentamista varten otetuille lainoille. tuotoista omistajalleen enempää kuin sen kohLainoitettaviin asuntoihin liittyisivät kohdekoh- tuullisena pidetyn tuoton, jonka saisi enintään
taiset käyttö- ja luovutusrajoitukset: Asuntoja oli- asuntojen vuokrissa periä asukkailta vuokraussi pidettävä vuokra-asuntoina korkotukilaina- toimintaa harjoittavan yhtiön omistajan lainoiajan, vuokrataso vahvistettaisiin yhtiötä sitovasti tuskohteeseen sijoittamille varoille, joka voi olla
korkotukilainapäätöksessä, asukkaat valittaisiin omaa pääomaa tai lainaa. Omistajan sijoituksen
sosiaalisin perustein ja asuntojen luovutusta voisi tehdä myös vuokraustoimintaa harjoittasäänneltäisiin. Rajoitusten kestoaika olisi 10 vaan yhtiöön, joka sijoittaa varat korkotukilainan
vuotta, jota Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes- saajana olevaan asunto-osakeyhtiöön tai ns. keskus ARA voisi hakemuksesta jatkaa 10 vuotta ker- kinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön.
rallaan enintään kaksi kertaa.
—————
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YLEISPERUSTELUT
Johdanto
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2.1

Nykytila
Lainsäädäntö ja käytäntö
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Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa
27.5.2015
päätettiin,
että
vuokraasuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi
kymmenen vuoden välimalli, joka on avoin kaikille tukiehdot täyttäville ja niihin sitoutuneille toteuttajille. Korkotukilaina voidaan myöntää EUsäädösten mukaisesti yhteisölle, jonka tarkoituksena on rakennuttaa, omistaa ja vuokrata asuntoja siten, että tuen kohteena olevia asuntoja on
käytettävä sosiaalisin perustein valittaville asukkaille. Korkotukilainalla on valtion täytetakaus.
Tarkemmat määräykset korkotuen määrästä ja
maksuajasta, korkotukilainan lyhennyksistä ja
yleisistä ehdoista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu välitön
määräysvalta.
Korkotukilainoitettuihin vuokra-asuntoihin liittyvistä kohdekohtaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista säädetään korkotukilain 2 luvussa. Kohdekohtaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat
voimassa pääsääntöisesti 40 vuotta korkotukilainan hyväksymisestä lukien. Rajoitusaikana asuntoja on käytettävä sosiaalisin perustein valittujen
asukkaiden vuokra-asuntoina ja vain poikkeustapauksessa muussa käytössä. Asunnoista perittävä
vuokra määräytyy omakustannusperiaatteella, ja
siihen saa sisällyttää rahoitus-, ylläpito- ja perusparannuskustannusten lisäksi kohtuullisen vuotuisen koron omistajan omarahoitusosuudelle.
Asuntoja voidaan rajoitusajan kestäessä luovuttaa vain laissa säädetyille luovutuksensaajille, ja
luovutushinta on säännelty siten, ettei myyjä voi
saada kaupasta varsinaisesti voittoa.
ARAn nimeämien yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen on noudatettava yhteisön taloudelliselle
ja muulle toiminnalle asetettuja edellytyksiä, joista säädetään korkotukilain 24—27 §:ssä. Nämä
niin sanotut yleishyödyllisyyssäännökset edellyttävät, että yhteisön tulee ilmoittaa asunnot julkisesti haettaviksi eikä yhteisö saa tulouttaa omistajalleen muuta kuin omistajan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton.
Kohtuullisen tuoton suuruudeksi on yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta annetussa
valtioneuvoston
päätöksessä
(1203/1999) säädetty enintään kahdeksan prosenttia. Yhteisön osakkeet tai osuudet eivät saa
olla julkisen kaupankäynnin kohteena. Lisäksi
yleishyödyllisyyssäännöksissä asetetaan rajoituksia yhteisön toimialalle, käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuneiden asuntojen luovuttamiselle, yhteisön vakuudenannolle ja riskinotolle sekä
yhteisön rakenteen ja asuntojen omistuksen järjestelylle. Yleishyödyllisyysvelvoitteet jatkuvat
niin kauan, kun yhteisön omistuksessa on kohdekohtaisten käyttö- ja luovutusrajoitusten alaista
omaisuutta. Yleishyödyllisyyssäännökset voivat
siis koskea yleishyödyllisen omistajan toimia
myös suhteessa sellaisiin kohteisiin, jotka ovat jo
vapautuneet kohdekohtaisista rajoituksista. Siksi
joskus puhutaan yleishyödyllisyysvelvoitteiden
”ikuisuudesta”.

O
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Valtio tukee sosiaalisin perustein valituille
asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamista maksamalla tätä tarkoitusta varten otetuille lainoille korkotukea vuokra-asuntolainojen
ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa (604/2001, jäljempänä korkotukilaki)
säädetyin edellytyksin. Korkotukilainaan liittyy
aina myös valtion täytetakaus. Korkotuki on korvannut aravalainat, joita myönnettiin aiemmin
samaan tarkoitukseen aravalain (1189/1993) ja
sitä edeltäneiden lakien perusteella.
Korkotukilain mukaan Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (jäljempänä ARA) päättää lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi. Valtiokonttori maksaa korkotuen valtion asuntorahaston varoista. Korkotukilainoja voidaan hyväksyä
valtion talousarviossa vahvistetun hyväksymisvaltuuden rajoissa.
Korkotukilainan saajana voi korkotukilain 5 §:n
mukaan olla kunta, muu julkisyhteisö tai yleishyödyllinen asuntoyhteisö, jonka ARA on kyseisen lain nojalla nimennyt. Lisäksi lainansaajana
voi olla sellainen osakeyhtiö tai asuntoosakeyhtiö, jossa jollakin edellä mainituista yhteisöistä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5
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Nykytilan arviointi
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Kasvukeskuksiin rakennetaan kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja lähinnä vain valtion tukijärjestelmien avulla. Valtion tukema vuokraasuntokanta on tällä hetkellä ainoa osa asuntokantaa, jossa vuokria säännellään yleisesti. Valtion tukijärjestelmät eivät kuitenkaan ole viime
vuosina kannustaneet kuntia ja varsinkaan yksityisiä toimijoita rakennuttamaan kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja riittävässä määrin. Syinä kiinnostuksen puutteeseen ovat olleet yleinen matala
korkotaso, vahvat omistusasuntomarkkinat sekä
valtion tukijärjestelmiin liittyvät erityispiirteet,
kuten korkotukilainojen pitkä laina-aika ja takapainotteinen lyhennysaikataulu. Valtion tukema
asuntotuotanto onkin painottunut voimakkaasti
erityisryhmille tarkoitettuihin asuntoihin. Viime
vuosina ARA:n hyväksymillä korkotukilainoilla on
aloitettu vain 1 000–2 000 muille kuin erityisryhmäasukkaille tarkoitetun vuokra-asunnon rakentaminen vuosittain.
Alan toimijoiden mukaan keskeisimmät syyt
valtion tukemaa asuntotuotantoa kohtaan tunnetun kiinnostuksen puutteelle ovat asuntoja
koskevien käyttö- ja luovutusrajoitusten pitkä
kestoaika, valtion tukemien lainojen hidas lyheneminen sekä lainansaajayhteisöjen toimintaa
rajoittavat ”ikuiset” yleishyödyllisyyssäännökset.
Kohdekohtaisten rajoitusten 40 vuoden kestoaika koetaan liian pitkäksi nykyisessä asuntojen
vuokraustoiminnassa. Esimerkiksi suurimmissa
yleishyödyllisissä vuokrataloyhtiöissä omistajina
oleville työeläkelaitoksille 40 vuoden rajoitusaika
on liian pitkä, ja ne edellyttävät sijoitustensa olevan realisoitavissa huomattavasti lyhyemmällä
aikavälillä. Perinteisesti yleishyödyllisin periaattein toimineet vuokrataloyhteisöt painottavat
nyt toiminnassaan enemmän liiketaloudellisia
periaatteita, ja myös kunnissa on koettu osa valtion tukeen liittyvistä rajoituksista ongelmallisiksi. Molemmat rakennuttajatahot näkevät kyllä

kysyntää ja tarvetta vuokra-asunnoille, mutta ne
eivät ole nykytilanteessa katsoneet omien tavoitteidensa kannalta järkeväksi rakennuttaa vuokraasuntoja kuin vähäisessä määrin valtion tukijärjestelmien avulla. Kohtuuhintaisia vuokraasuntoja ei ole tuotettu riittävästi myöskään ilman valtion tukia.
Asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta tilanne on ongelmallinen. Kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa varsinkin Helsingin seudulla.
Työllistymismahdollisuuksien ja avoimien työpaikkojen runsas lisääntyminen kasvukeskusalueilla voimistaa muuttoliikettä näille seuduille ja
kasvattaa sitä kautta vuokra-asuntojen kysyntää.
Kysyntä kohdistuu etenkin pieniin asuntoihin.
Pääkaupunkiseudulla kärsitään vaikean asuntotilanteen vuoksi jo osittaisesta työvoimapulasta,
kun asumisen kalleus vaikeuttaa työvoiman saamista alueelle. Ongelma kärjistyy varsinkin palvelualoilla. Etenkään pieni- ja keskituloisten ulottuvilla olevaa asuntotarjontaa ei ole syntynyt Helsingin seudulle riittävästi. Vuokriltaan säänneltyjen valtion tukemien asuntojen kysyntä on alueella selvästi suurempaa kuin niiden tarjonta.
Puute kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista onkin
muodostumassa esteeksi työllistymisasteen nousulle, talouskasvulle ja elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Siksi kasvukeskuksiin ja varsinkin pääkaupunkiseudulle olisi rakennettava merkittävästi nykyistä enemmän myös vuokraltaan säänneltyjä asuntoja.
Yrityksille myönnettävät valtion tuet sosiaalista
asuntotuotantoa varten ovat EU-oikeuden valtiontukisääntöjen kannalta yleistä taloudellista
etua koskeviin palveluihin (englanniksi services of
general economic interest, SGEI) myönnettäviä
tukia. Tuki on korvausta yrityksen täyttämästä
julkisen palvelun velvoitteesta eli sosiaalisin perustein valittujen asukkaiden tarpeita vastaavien
ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen tuottamisesta ja ylläpidosta. Yleistä taloudellista etua koskeville tuille asetetuista edellytyksistä säädetään Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen annetussa komission
päätöksessä (2012/21/EU, EUVL L7/2012, jäljempänä komission päätös). Jotta valtion tuki soveltuisi EU:n sisämarkkinoille, tuen on ohjauduttava
nimenomaan niille markkinoille, joille se on

S

Tarkemmat säännökset korkotukilainojen ehdoista on annettu vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (666/2001). Asetuksessa säädetään muun muassa korkotukilainojen
lainoitusosuudesta, lainanlyhennyksistä, lainansaajan maksettavaksi jäävästä perusomavastuusta ja korkotuen määrästä perusomavastuun ylittävältä osalta.
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remmin tarjolla kohtuuhintaisia asumisratkaisuja.
Riittävän
suuri
kohtuuhintainen
vuokraasuntotarjonta loisi osaltaan edellytyksiä riittävälle työvoiman saannille kasvukeskuksissa ja
etenkin pääkaupunkiseudulla ja turvaisi siten
elinkeinoelämän kilpailukykyä.
Uudella korkotukimallilla puututtaisiin kahteen
nykyisen korkotukijärjestelmän suurimpana pidettyyn ongelmaan, eli kohdekohtaisten käyttöja luovutusrajoitusten liian pitkänä pidettyyn kestoaikaan ja sen aiheuttamiin ongelmiin sekä
omistajayhteisöjen toimintaa rajoittaviin yleishyödyllisyysvelvoitteisiin. Uudessa korkotukimallissa asuntoihin liittyvät kohdekohtaiset käyttöja luovutusrajoitukset kestäisivät vain 10 vuotta.
Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että uusikin malli tuottaa sosiaalisia vuokra-asuntoja ja
on EU-oikeuden valtiontukisääntöjen mukainen:
Jotta asunnoista perittävä vuokra olisi kohtuullinen ja asunnot ohjautuisivat pieni- ja keskituloisille ruokakunnille, asunnoista perittävät vuokrat
vahvistettaisiin vuokranantajaa sitovasti kohteelle hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä ja
asukkaat olisi valittava hakijaruokakuntien tulojen perusteella. Koska uuteen korkotukimalliin ei
liittyisi yleishyödyllisyyssäännöksiä, omistajalle
tuloutettavan tuoton kohtuullisuus olisi kansallisesti varmistettava kohdekohtaisin rajoituksin.
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myönnetty, eikä yritys saa tulouttaa itselleen
kohtuullista suurempaa voittoa. Nykyisessä korkotukijärjestelmässä yleishyödyllisyyssäännökset
ja etenkin niihin sisältyvä tuotontuloutuksen rajoittamista koskeva säännös ovat se kansallisesti
valittu mekanismi, jolla varmistetaan, että tukimuoto täyttää komission päätöksessä asetetut
vaatimukset tuen oikeasta kohdentumisesta, yrityksen kohtuullisesta tuotosta ja siitä, ettei tuki
vääristä kilpailua.
Yleistä taloudellista etua koskevat tuet ovat
jälki-ilmoitusmenettelyn piirissä siten, että jäsenvaltiossa käytössä olevat tuet raportoidaan komissiolle kahden vuoden välein. Jos jäsenvaltion
myöntämä tuki ei täytä komission päätöksessä
yleistä taloudellista etua koskevalle tuelle asetettuja edellytyksiä, tuki on ilmoitettava komissiolle
etukäteen ja sille on saatava komission hyväksyntä ennen tukijärjestelmän kansallista käyttöönottoa. Ilman komission hyväksyntää myönnetyt valtion tuet ovat laittomia, ja ne voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tukea saaneilta yrityksiltä. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on suhteellisen suuri liikkumavara sen suhteen, mitkä
palvelut ne katsovat yleistä taloudellista etua
koskeviksi palveluiksi. Komissio ja unionin tuomioistuimet kuitenkin valvovat, etteivät jäsenvaltiot määrittele yleistä taloudellista etua koskevia
palveluja ilmeisen virheellisesti. Esimerkiksi
vuonna 2005 komissio puuttui Alankomaiden
myöntämiin sosiaalisen asuntotuotannon tukiin
sillä seurauksella, että tukiin jouduttiin tekemään
merkittäviä muutoksia (komission päätös 15 päivänä joulukuuta 2009, C(2009)9963).
3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset
ehdotukset
3.1

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on luoda edellytyksiä valtion
tukeman
kohtuuhintaisen
vuokraasuntotuotannon lisääntymiselle nykyisestä. Tämän vuoksi olemassa olevan korkotukijärjestelmän rinnalle luotaisiin uusi lyhytkestoisempi korkotukimalli, joka täydentäisi valtion nykyisiä uustuotannon tukijärjestelmiä ja kannustaisi nykyisiä
ja uusiakin toimijoita mukaan sosiaaliseen vuokra-asuntotuotantoon. Kasvattamalla valtion tukemien vuokra-asuntojen määrää varsinkin kasvukeskuksissa edistettäisiin sitä, että pieni- ja
keskituloisille kotitalouksille olisi nykyistä pa-

3.2

Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan luotavaksi uusi lyhytkestoisempi korkotukimalli, jolla tuettaisiin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakennuttamista
suuriin kasvukeskuksiin. Kuten nykyisessäkin korkotukijärjestelmässä, lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi päättäisi ARA ja korkotuen maksamisesta vastaisi Valtiokonttori. Lyhyeen korkotukeen liittyisi myös vastaavanlainen valtion täytetakaus kuin nykyisessä korkotukijärjestelmässä.
Uutta lyhyttä korkotukilainaa olisi mahdollista
saada ainoastaan uusien vuokratalojen rakentamiseen, ei vuokra-asuntojen hankkimiseen tai
perusparantamiseen eikä osaomistus- tai asumisoikeusasuntoja varten. Syynä tähän rajaukseen on se, että lyhyellä korkotuella halutaan lisätä nimenomaan valtion tukemien normaalien
vuokra-asuntojen rakentamista. Lyhyttä korkotukilainaa ei myöskään voitaisi myöntää erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamiseen, eli niiden tuottamiseen olisi mahdollis-
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tä yritys saa tulouttaa itselleen tuetusta toiminnasta enintään kohtuullisena pidettävän tuoton.
Koska lyhytkestoista korkotukimallia koskeva laki
ei sisältäisi yleishyödyllisyyssäännöksiä, tuotontuloutuksen rajoitus säädettäisiin nykyisen yhteisökohtaisen sääntelyn sijasta kohdekohtaisesti.
Kohdekohtaisesti korkotukilainapäätöksessä vahvistettavalla omistajan antamalla omarahoitusosuudella ja sille maksettavalla korolla rajoitetaan sitä, minkä verran asukkailta voidaan vuokrissa periä korkoa. Tällä säädellään samalla sitä,
minkä verran omistaja voi tästä vuokraustoiminnasta tulouttaa lainansaajayhtiöstä tuottoa itselleen. Lainansaaja ei siis saisi tulouttaa tästä vuokraustoiminnasta omistajalleen muuta kuin omistajan kohteeseen sijoittamille varoille lasketun
kohtuullisen tuoton. Tämän tuoton suuruudesta
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ja tuoton määrä vastaisi sitä määrää, minkä
asukkaiden vuokrissa voisi tähän tarkoitukseen
periä.
Vuokrien tasaus ei olisi uudessa korkotukimallissa mahdollista eri lainoituskohteiden kesken.
Kun sekä asukkailta perittävien vuokrien sääntely
että tuotontuloutuksen sääntely olisivat korkotukilainapäätöksessä kohdekohtaisesti määriteltyjä,
ei vuokrien tasausta kohteiden välillä voitaisi sallia, sillä se murentaisi koko kohdekohtaisen korkotukimallin tarkoituksen, jos varojen siirtely
kohteesta toiseen sallittaisiin. Myös järjestelmän
tehokas valvonta olisi tällöin käytännössä erittäin
vaikeaa. Tuen oikea kohdentuminen, kilpailun
vääristymisen estäminen ja järjestelmän tehokas
valvonta ovat keskeisimpiä niistä vaatimuksista,
joita EU-oikeuden valtiontukisäännöt asettavat
kansallisille tukijärjestelmille.
Uudessa mallissa korkotukilainaksi hyväksyttävän lainan suuruus olisi enintään 95 prosenttia
kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.
Muista korkotukilainan yleisistä ehdoista, kuten
95 prosenttia alhaisemmasta lainoitusosuudesta,
korkotuen määrästä ja maksuajasta, omavastuukorosta ja korkotuen osuudesta omavastuukoron
ylittävältä osuudelta sekä lainanlyhennyksistä
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Kohtuullisten asumismenojen toteutumiseksi lyhytaikaisen korkotukilainan lainapääomaa ei olisi
mahdollista lyhentää kokonaan kohdekohtaisten
rajoitusten kestoaikana, koska vuokrissa perittävät pääomamenot muodostuisivat silloin liian
korkeiksi. Siksi lyhyellä korkotuella rahoitetuilla
vuokrataloilla olisi tarve kohteen uudelleen ra-
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ta saada vain nykyisen korkotukijärjestelmän
mukaista pitkäkestoista korkotukilainoitusta.
Asuntojen käyttöön ja luovutukseen liittyisivät
kohdekohtaiset rajoitukset: Asunnot olisi pidettävä vuokra-käytössä, asukkaat valittaisiin tulojen
perusteella ja vuokra vahvistettaisiin vuokranantajaa sitovasti kohteelle hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä. Asuntojen edelleen luovuttaminen olisi sallittua vain sellaisille tahoille, joille
voitaisiin myöntää lyhyt korkotukilaina. Rajoitusten kestoaika olisi kuitenkin vain 10 vuotta korkotukilainan hyväksymisestä lukien. Rajoitusajan
päätyttyä asunnot olisivat omistajan niin halutessa vapaasti käytettävissä, ja valtio vapautuisi kaikista asuntoihin liittyvistä vastuista. Myös valtion
takaus päättyisi rajoitusten päättyessä.
Lyhyen korkotukilainan saajina voisivat olla yhtiöt, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen, ja yhteisön voidaan perustellusti olettaa
harjoittavan vuokraamistoimintaa pitkäjänteisesti. Näillä vaatimuksilla turvattaisiin korkotukilainoitettavien asuntojen taloudellinen toimivuus, asukkaiden asema ja asumisturva sekä valtion tuen kanavoituminen asukkaiden hyväksi.
ARA tarkastaisi näiden edellytysten täyttymisen
jokaisen lainansaajan kohdalla erikseen ja hyväksyisi yhtiön korkotukilainan saajaksi, jos edellytykset täyttyvät.
Vaikka korkotukilainan saajina voisivat olla vain
asuntojen vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö,
näiden yhtiöiden omistajatahoja ei rajoitettaisi
mitenkään. Siten mikä tahansa yhteisö voisi perustaa lyhyttä korkotukilainaa saavan yhtiön. Tällä tavoin esimerkiksi kunnat ja muut julkisyhteisöt, voittoa tavoittelevat yksityiset yritykset,
ARAn nimeämät yleishyödylliset asuntoyhteisöt
sekä erilaiset kolmannen sektorin toimijat voisivat olla korkotukilainaa saavan yhtiön omistajana. Ehdotettu laki ei sisältäisi yleishyödyllisyyssäännöksiä, eikä lyhyellä korkotukilainalla rahoitettavien kohteiden rakennuttaminen johtaisi siihen, että nykyiseen korkotukilakiin sisältyviä
yleishyödyllisyysvelvoitteita ryhdyttäisiin soveltamaan lainansaajiin tai niiden omistajayhteisöihin. Uusien toimijoiden markkinoille tulo olisi aiempaa helpompaa, kun lainansaajan ei edellytettäisi olevan yleishyödylliseksi nimetty yhteisö.
Nykyisen korkotukilain yleishyödyllisyyssäännöksiin sisältyvällä tuotontuloutuksen rajoitussäännöksellä on kansallisesti toteutettu EUoikeuden valtiontukisäännöissä yleistä taloudellista etua koskevalle tuelle asetettu ehto siitä, et-
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4.1

Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset

S

Vaikutukset kuntien talouteen

Työssäkäyvien pienituloisten asuntokysymys
on yksi vaikeimmin hoidettu asia pääkaupunkiseudulla ja muutamilla kasvualueilla. Malli tarjoaa vähän julkista tukea vaativan tavan rahoittaa
ja tukea pieni- ja keskituloisten, työssä käyvien ja
työhön tulevien asunnontarvetta ilman 40 vuoden korkotukilainaan liittyviä asukasvalinnan vaikeuksia. Kunnan oma yhtiö voi myös itse suunnata osan omaa tuotantoaan tämän mallin mukaiseen tarjonnan lisäämiseen. Samalla se vähentää
tarvetta rakentaa kaikkein eniten valtion ja kunnan subventointia edellyttää tarjontaa.
Tuottamalla asuntoja uuden välimallin avulla
hinta- ja vuokrasäännelty asuntokanta kunnissa
lisääntyy.
Malli vähentää tarvetta rakentaa kaikkein tuetuinta sosiaalista kantaa sellaisille työssäkäyville,
joille soveltuu vähemmän tukea sisältävä asuntokanta.
Koska tukimalli suunnataan korkeampien tulorajojen avulla ensisijassa työssäkäyville, eikä
kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville, tuotantotukimallin liittyvä yhteiskunnallisen tuen määrä
on pienempi.
Uuden välimallin avulla voidaan vähentää segregaatiota osoittamalla tontteja alueille, joissa on
tarve kiinnittää huomiota asukasrakenteeseen.
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Valtiontaloudelliset vaikutukset

Valtion talousarviossa vahvistettaisiin korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden enimmäismäärä.
Lisäksi valtioneuvoston vuosittain hyväksymällä
korkotukivaltuuden käyttösuunnitelmalla voidaan ohjata lyhyen korkotukilainan käyttöä sekä
lainoitettavien kohteiden määrää ja sijaintia.
Valtion korkotukimenojen osalta 2,5 % omavastuukoron tasolla ei valtiolle synny korkotukimenoja. Lyhyt laina-aika vähentää pitkään lainaaikaan liittyvää riskiä korkojen noususta yli 2,5 %
tason. Jos korkotaso olisi 3 %, muodostuisi valtiolle vuodessa runsaan 500 000 tuhannen euron
korkokustannus olettaen, että vuokra-asuntojen
hankinta-arvo olisi 3500 €/m2 ja vuosituotanto
olisi 1000 asuntoa ja vuosituotannon verollinen
arvo olisi 175 miljoonaa euroa. Jos kokonaiskorkotaso olisi 4 %, olisi korkotuen vuotuinen kulu
1,5 miljoonaa euroa.
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hoitukseen 10 vuoden kuluttua, kun kohdekohtaiset rajoitukset päättyvät. ARA voisi hakemuksesta pidentää korkotukilaina-aikaa enintään 10
vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa, jos lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen. Tällä
mahdollistettaisiin myös niiden toimijoiden tulo
markkinoille rakentamaan lyhyellä korkotuella
vuokra-asuntoja, joilla ei ole mahdollista hankkia
riittävää rahoitusta vapailta markkinoilta. Asuntotuotannon hinta- ja laatuohjauksesta vastaisi
ARA.
Lyhyellä korkotuella rahoitettuihin vuokraasuntoihin ei sovellettaisi yhteishallinnosta vuokrataloissa annettua lakia (649/1990), koska vuokrat vahvistetaan korkotukilainapäätöksessä ja niitä ei voi tasata. Uusi korkotukimalli on tarkoitus
sisällyttää myös valtion ja kuntien välisiin, maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin aiesopimuksiin (MAL), kun ne uudistetaan vuonna
2016.
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Riittävä, erilaisille työntekijäryhmille soveltuvien, vuokraltaan säänneltyjen asuntojen tarjonta
kysyntäalueilla edistää talouskasvua, hyvää työllisyyskehitystä ja asuinoloja. Työvoiman saanti
palvelualoille on edellytys koko yhteiskunnan perustoiminnoille.
Ehdotettuun lainamalliin liittyisi valtion täytetakaus ja valtion maksama korkotuki omavastuukoron ylittävälle koron osalle. Lyhyt vuokraasuntojen korkotukilaina olisi valtiolle edullinen
ja vähäriskinen keino edistää pieni- ja keskituloisille suunnattua kohtuuhintaista vuokraasuntotuotantoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyisi lyhyen korkotukilainan hyväksymisen yhteydessä sekä lainansaajan että
lainoituskohteen. Tässä yhteydessä tehtävä riskiarviointi vähentäisi lainoihin liittyvää riskiä. Lainoja on tarkoitus suunnata vain suurimman kysynnän alueille ja lainan lyhyen rajoitusajan
vuoksi lainoihin liittyvä täytetakaus päättyisi nopeammin kuin pitkässä korkotuessa ja muissa
valtion tuotantotuissa. Myös korkotuen maksuaika olisi lyhyempi.

Vaikutukset lainansaajiin
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4.2

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

4.3

4.4

Vaikutukset asuntomarkkinoihin

Lyhytkestoisella korkotukimallilla parannettaisiin toimijoiden edellytyksiä rakennuttaa uusia
valtion tukemia vuokra-asuntoja kasvukeskuksiin,
erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kohtuuhintaisen
asuntotarjonnan lisääntyminen kasvukeskuksissa, joissa sille on eniten tarvetta, tasapainottaisi
asuntomarkkinoita ja helpottaisi työvoiman liikkuvuutta ja ihmisten työllistymistä.
5

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu selvitysmiehen toimesta
yhteistyössä ARAn ja ympäristöministeriön kanssa.
Selvitysmies on pyytänyt tätä esitystä varten
etukäteen kirjallisia lausuntoja heinä-elokuussa
2015. Lausunto pyydettiin Asukasliitto ry:ltä,
Asuntosäätiöltä, Avain Rakennuttaja Oy:ltä, Avara Oy:ltä, Finanssialan keskusliitolta, Helsingin
kaupungilta, Helsingin seudun kauppakamarilta,
Icecapital Pankkiiriliike Oy:ltä, ICON Kiinteistörahastot Oy:ltä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmariselta, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varmalta, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen
edistäjät (KOVA) ry:ltä, Kuopion kaupungilta,
Kuntarahoitus Oyj:ltä, Kuntien asuntotoimen kehittämisyhdistys ry:ltä, Lähitapiolalta, Oulun kaupungilta, Orava Rahastot Oyj:ltä, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:ltä, Rakennusteollisuus RT ry:ltä,
RAKLI ry:ltä, SATO Oyj:ltä, S-Pankki Oy:ltä, Suomen Kiinteistöliitto ry:ltä, Suomen Kuntaliitolta,
Taaleritehtaalta, TA-Asunnot Oy:ltä, Tampereen
kaupungilta, Turun kaupungilta, Työeläkevakuuttajat TELA ry:ltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä,
Valtiovarainministeriöltä, Vantaan kaupungilta,
Vuokralaiset VKL ry:ltä, VVO-yhtymä Oyj:ltä ja
Ålandsbankenilta. Saatiin 28 lausuntoa.
Tuen tarpeen osalta lausunnonantajien näkemykset vaihtelivat. Osa vuokratalojen omistajista piti tärkeänä, ettei valtion tukeman lainan
osuus ylitä 80 - 85 %:ia. Erityisesti keskisuuret tai
hieman pienemmät toimijat pitivät kuitenkin tärkeänä, että lainan osuus olisi korkeampi eli 90 95 %.
Lausunnonantajat olivat laajasti yksimielisiä siitä, ettei omistajayhteisölle tule asettaa yleishyödyllisyysvaatimuksia ja 10 vuoden rajoitukset
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Esityksellä ei ole henkilöstövaikutuksia viranomaisiin. Ehdotetusta laista aiheutuvat viranomaistehtävät voidaan hoitaa nykyisin resurssein.

lainoilla rahoitettavien asuntojen vuokria ei voisi
tasata olemassa olevien asuntojen kanssa.

S

Lyhytkestoinen korkotukimalli tarjoaisi alan
toimijoille uuden vaihtoehdon valtion tukemien
vuokra-asuntojen rakennuttamiseksi. Ehdotettuun malliin liittyvät rajoitukset olisivat lyhytkestoisempia kuin nykyisessä korkotukijärjestelmässä. Vuokratalojen omistajat saisivat asunnot täysin vapaaseen käyttöön paljon nykyjärjestelmää
aikaisemmin. Lisäksi korkotukilainaan liittyvät rajoitukset olisivat vain kohdekohtaisia. Uusi korkotukimalli lisäisi kiinnostusta valtion tukemien
vuokra-asuntojen tuotantoon etenkin sellaisten
toimijoiden keskuudessa, jotka kokevat nykyisen
40 vuoden rajoitusajan liian pitkäksi ja lainansaajayhteisöjen toimintaa rajoittavat yleishyödyllisyyssäännökset liian kahlitseviksi.

Vaikutukset asukkaiden asemaan
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Uusi korkotukimalli lisäisi kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen tuotantoa ja parantaisi näin
vuokra-asuntoa tarvitsevien kotitalouksien asemaa. Koska lyhyellä korkotuella rahoitettavissa
asunnoissa vuokria säänneltäisiin ja niihin valittaisiin pieni- ja keskituloisia asukkaita tulojen perusteella, asunnot edistäisivät etenkin kasvukeskuksissa asuvien ja niihin muuttavien kotitalouksien mahdollisuuksia löytää tuloihinsa nähden
kohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Yleishyödyllisyyssäännösten puuttumisella ei olisi vaikutusta
asukkaiden asemaan, sillä kohdekohtainen tuotontuloutuksen rajoitussäännös ja vuokrien tasauksen kielto varmistaisivat, että valtion tuki kohdentuu asukkaille edullisempien vuokrien muodossa eikä valu lainansaajalle tai sen omistajille.
Asunnoista perittävien vuokrien taso pysyy
kohtuullisena koko rajoitusten kestoajan, koska
vuokra ja sen tarkistusperuste on vuokranantajaa
sitovasti vahvistettu korkotukilainapäätöksessä.
Valtion korkotuki ja takaus sekä ARA:n hinta- ja
laatuohjaus alentavat kohteiden lainoitus- ja rakentamiskustannuksia, mikä vaikuttaa alentavasti
asunnoista perittäviin vuokriin.
Uudella korkotukimallilla ei olisi vaikutusta nykyisten valtion tukemien vuokra-asuntojen asukkaiden asemaan, sillä lyhytaikaisilla korkotuki-

9

S

asuntoja. Toisaalta ymmärrettiin laajasti, että
asukasvalintaa on todennäköisesti säädeltävä liittyen tuen kohdentamiseen ja SGEI-kriteerien
edellytyksiin.
Toimijat toivat laajasti esiin, että kohteen lisärahoitusosuuden koron tulee olla 8 %, koska kyseessä on kohteeseen sijoitettava vakuudeton
laina kymmeneksi vuodeksi. Tuotiin esiin, että
tällä on suuri merkitys kun arvioidaan toimijoiden kiinnostusta ja mahdollisuuksia hankkia rahoitusta hankkeisiin. mahdollisuuksia hankkeiden
toteuttamiseen. Jos tuloutusprosentti putoaa 4
%:iin, niin pääomien saanti vaikeutuu ja malliin
tuskin on kiinnostusta
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liittyisivät ainoastaan rakennushankkeen toteuttavaan lainansaajayhteisöön.
Lainoituskelpoisuuden osalta tuotiin laajalti
esiin, että lainaa hyväksyttäessä on kiinnitettävä
huomiota lainansaajan luotettavuuteen, toiminnan pitkäjänteisyyteen ja vakavavaraisuuteen ja
siihen, että toimijalla riittävät edellytykset selviytyä lainan takaisinmaksusta.
Lausunnoissa korostettiin laajasti, että määräytymisen periaatteiden ja niihin liittyvän valvonnan osalta tulee välttää monimutkaisia menettelyjä. Suurin osa lausunnonantajista piti sitovan
alkuvuokran hyväksymistä parhaana mallina. Alkuvuokra voisi perustua esimerkiksi hankkeen
kustannuksiin tai hyväksyä esimerkiksi alueen
asuntomarkkinoiden perusteella vuokrataso.
Useat toimijat olivat sitä mieltä, että asukasvallinnan tulisi olla mahdollisimman vapaata. Tuotiin esiin, että jos asukasvalintaan sisältyy paljon
rajoituksia, se voi vaikuttaa halukkuuteen tuottaa

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1

Lakiehdotusten perustelut
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1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentti vastaisi
lainanmyöntäjän osalta nykyisen korkotukilain
vastaavaa säännöstä, eli lainanmyöntäjänä voisi
olla luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai
kunta. Luottolaitoksella tarkoitettaisiin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettuja luottolaitoksia. Vakuutusyhtiöitä olisivat vakuutusyhtiölaissa (521/2008), työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) sekä
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitetut
vakuutustoimintaa harjoittavat yhteisöt. Eläkelaitoksia olisivat eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitetut
eläkesäätiöt,
vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitetut kassat sekä Keva. Soveltamisalan osalta pykälä olisi nykyistä korkotukilakia rajatumpi, eli lyhyt korkotukilaina voisi kohdistua vain vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Päällekkäisen valtion tuen estämiseksi pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että lyhyttä

korkotukea ei maksettaisi, jos samaan tarkoitukseen maksetaan korkotukea muun lain nojalla tai
jos lainansaajalle on samaan tarkoitukseen
myönnetty valtion varoista lainaa, jota ei ole
maksettu takaisin.
2 §. Tavoite. Lain tavoitteena olisi lisätä kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valittaville
asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa niillä alueilla, joilla vuokra-asunnoille on
pitkäaikaista kysyntää. Tämä tarkoittaisi lähinnä
suuria kasvukeskusalueita ja erityisesti pääkaupunkiseutua.
3 §. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus. Pykälän 1 momentin mukaan lyhytaikaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuudesta päätettäisiin
valtion talousarviossa samalla tavoin kuin nykyisten pitkien korkotukilainojen kohdalla. Pykälän
2 momentin mukaan valtioneuvosto voisi päättää
hyväksymisvaltuuden alueellisista ja muista käyttöperusteista, ja korkotuki olisi suunnattava eri
alueilla ja eri kunnissa esiintyvän asunnontar-
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säännösten noudattamista. Lainoitettavassa kohteessa voisi olla myös liiketiloja, jos kunnalliset
kaavamääräykset sitä edellyttävät. Näistä tiloista
saatavat vuokratuotot voisivat määräytyä vapaasti.
ARA tutkisi edellä mainittujen edellytysten
täyttymisen jokaisen lainansaajan kohdalla erikseen. Jos yhtiö täyttäisi edellytykset, ARA hyväksyisi sen korkotukilainan saajaksi. Jos lainansaajana olisi asunto-osakeyhtiö tai ns. keskinäinen
kiinteistöosakeyhtiö, niin ARA tutkisi edellytysten
täyttymisen myös näiden yhtiöiden osakkeen
omistajana olevien yhtiön osalta. ARA voisi hyväksymispäätöstä tehdessään ottaa huomioon
myös muita tuettavan toiminnan kannalta olennaisia seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä esimerkiksi kohteen taloudellisen toimivuuden,
asukkaiden aseman ja asumisturvan sekä valtion
tuen asukkaille kanavoitumisen kannalta. Tällainen seikka olisi muun muassa se, että yhtiö suorittaa täysimääräisesti ennakonpidätykset ja
muut työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Näiden
vaatimusten avulla varmistettaisiin, että korkotukilainan saajina ei olisi sellaisia yhtiöitä, joiden
tarkoituksena on vain voitontavoittelu ja valtion
tuen hyödyntäminen niiden muussa toiminnassa.
Pykälässä ei rajoitettaisi millään tavoin lainasaajayhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden ja ns.
tavallisten kiinteistöyhtiöiden ollessa lainansaajina, niiden omistajayhtiöiden omistajatahoja. Tämä olisi perusteltua järjestelmän avoimuuden
sekä toimijoiden yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun kannalta. Siten mikä tahansa yhteisö voisi perustaa lyhyttä korkotukilainaa saavan yhtiön, jollei muusta lainsäädännöstä tai yhteisön toimialasta aiheudu sille esteitä. Myös nykyisen korkotukilain 5 §:ssä tarkoitetut, pitkäaikaista korkotukilainaa saavat yhteisöt voisivat halutessaan perustaa lyhyttä korkotukea saavan yhtiön.
6 §. Korkotukilainan suuruus. Pykälän
1 momentin mukaan korkotukilainan suuruus olisi enintään 95 prosenttia kohteen hyväksytyistä
rakentamiskustannuksista.
Rakentamiskustannuksiin voitaisiin lukea myös tontin hankkimisesta sekä kunnallisteknisestä kuntoonpanosta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset samoin kuin
nykyisessäkin korkotukilaissa. Täydennysrakentamishankkeissa käyttötarkoituksenmuutostilanteissa korkotukilainoitettaviksi kustannuksiksi
voitaisiin poikkeuksellisesti hyväksyä myös vanhan rakennuksen hankintahinta ja perusparan-
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peen mukaan. Myös tältä osin ehdotettu pykälä
vastaisi nykyistä korkotukilakia.
4 §. Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset
edellytykset. Pykälässä säädettäisiin lyhytaikaisilla korkotukilainoilla rahoitettaville vuokrataloille
asetettavista yleisistä edellytyksistä. Pykälän 1
momentin mukaan laina voitaisiin hyväksyä lyhytaikaiseksi korkotukilainaksi sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella. Säännös olisi yleinen, sillä korkotukilainoitusta on tarkasteltava koko asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta, ei vain yksittäistapauksissa. Lisäksi kunnalta pyydettäisiin lausuntoa, jos kunta ei ole luovuttanut tonttia lainanhakijalle. Tällä tavoin varmistettaisiin korkotukilainoitettavan kohteen tarpeellisuus kunnan
asuntotilanne huomioon ottaen.
Pykälän 2 momentin mukaan korkotukilainoitettavien asuntojen pitäisi olla asuttavuudeltaan
tarkoituksenmukaisia ja asumisympäristöltään
toimivia. Asuntojen rakentamis- ja asumiskustannusten pitäisi olla kohtuullisia asuntojen laatuun nähden. Rakentamisen olisi perustuttava
kilpailumenettelyyn, ellei ARA erityisestä syystä
myöntäisi siitä poikkeusta. Tällainen erityinen syy
voisi olla esimerkiksi se, että tontin omistaja on
halukas itse rakennuttamaan sille vuokratalon.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että lyhyttä korkotukilainaa koskeva sopimus on kilpailutettava, ellei ARA erityisestä syystä myönnä siitä
poikkeusta. Poikkeus lainan kilpailuttamisesta
voitaisiin myöntää esimerkiksi silloin, jos vakuutusyhtiö myöntäisi lainan itse omistamalleen
kiinteistöosakeyhtiölle. Lisäksi julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007, jäljempänä
hankintalaki) tarkoitetun hankintayksikön olisi
noudatettava kyseistä lakia ja sen nojalla annettuja säädöksiä.
5 §. Korkotukilainan saajat. Pykälässä säädettäisiin, että lyhyen korkotukilainan saajana voisi
olla yhtiö, jonka ainoana toimialana on vuokraasuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja
vuokraaminen ja yhtiön voidaan perustellusti
olettaa harjoittavan asuntojen vuokraamistoimintaa pitkäjänteisesti ja kohtuullisin kustannuksin. Jos lainansaajayhtiö olisi asunto-osakeyhtiö
tai keskinäinen kiinteistöyhtiö, myös tällaisen yhtiön osakkeiden omistajana olevan yhtiön ainoana toimialana voisi olla vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja vuokraaminen. Sen
sijaan lainansaajalta ei edellytettäisi nykyiseen
korkotukilakiin sisältyvien yleishyödyllisyys-
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ohjelmaan, korkoon ja muihin lainaehtoihin kesken laina-ajan. Tällaisia muutoksia voitaisiin hyväksyä esimerkiksi silloin, jos lainansaajan vuotuiset lainanhoitomenot muuttuvat merkittävästi
kesken laina-ajan rahoitusmarkkinoista johtuvista
tai lainansaajakohtaisista syistä. Esimerkiksi silloin, jos korkotuettujen asuntojen asumismenot
olisivat valtioneuvoston asetuksella säädettävien
lainanlyhennysten perusteella suuremmat kuin
alueella käyttöarvoltaan samanveroisten asuntojen asumismenot, lainansaaja ja lainanmyöntäjä
voisivat ARAn luvalla sopia, että lainan pääomameno olisi pienempi kuin asetuksella säädettävä
pääomameno.
9 §. Korkotuki. Korkotuen määrästä ja maksuajasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella,
ja Valtiokonttori maksaisi korkotuen joko lainanmyöntäjälle tai tämän valtuuttamalle yhteisölle. Menettely olisi vastaava kuin nykyisessä
korkotukijärjestelmässä.
10—11 §. Pykälissä säädettäisiin asuntojen
vuokrakäytöstä ja asukkaiden valinnasta.
Korkotuettuja asuntoja olisi käytettävä vuokraasuntoina 17 §:ssä säädetyn käyttö- ja luovutusrajoitusten kestoajan. Asumisen olisi perustuttava asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain
(481/1995) mukaiseen vuokrasopimukseen.
Asunnot olisi osoitettava niitä tarvitseville pienija keskituloisille ruokakunnille pyrkien samalla talojen monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asuinalueisiin. Asukasvalintaperusteina olisivat hakijaruokakunnan tulot.
Jotta varmistettaisiin asuntojen kohdentuminen
niitä tarvitseville ruokakunnille, asunnot tulisi ilmoittaa julkisesti haettaviksi.
Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa
tarkempia säännöksiä asukasvalintaperusteista
sekä asukasvalintaperusteista poikkeamisesta.
Ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin puolestaan antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden
valinnassa noudatettavista menettelytavoista.
12 §. Käyttötarkoituksen muutos. Kuten nykyisessäkin korkotukilaissa, kunta voisi erityisestä
syystä myöntää luvan käyttää korkotukilainoitettua
asuntoa
muuhun
kuin
vuokraasuintarkoitukseen. Edellytyksenä olisi, että lupa
koskee vain vähäistä asuntomäärää. Lupa olisi
mahdollista myöntää riippumatta siitä, minkä
verran rakennuksen tai rakennusryhmän asuntojen huoneistoalasta jää jäljelle. Kunnan tulisi ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoittaa luvasta ARAlle, ja ARA voisi määrätä, että korkotuki,
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nuskustannukset. Tällöinkin korkotukilainan suuruus voisi olla enintään 95 % kohteen hyväksytyistä kustannuksista.
Pykälän 2 momentin nojalla valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin lainoitusosuudesta sekä hyväksyttävien tonttikustannusten suuruudesta.
7 §. Korkotukilainan yleiset ehdot. Jotta korkotuki kanavoituisi asukkaille ja asumiskustannukset pysyisivät kohtuullisina, pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että lyhyestä korkotukilainasta
perittävä korko ei saisi ylittää korkoa, jota yleisesti sovelletaan riskiltään ja ehdoiltaan vastaaviin lainoihin. Myöskään muut lainaan liittyvät
kustannukset eivät saisi olla suurempia kuin mitä
yleisesti sovelletaan vastaaviin lainoihin. Säännöksellä estettäisiin se, että lainanmyöntäjä hyötyisi valtion korkotuesta.
Pykälän 2 momentin nojalla valtioneuvosto antaisi asetuksella tarkemmat säännökset korkotukilainan yleisistä ehdoista. Jotta asunnoista perittävät vuokrat pysyisivät kohtuullisina, asetuksella
säädettäisiin korkotukilainan lyhennyksistä asuntojen käyttö- ja luovutusrajoitusten kestoajan.
8 §. Korkotukilainan hyväksyminen. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin, että ARA päättäisi lainojen hyväksymisestä lyhyiksi korkotukilainoiksi
samalla tavoin kuin nykyisessä korkotukijärjestelmässä. Edellytyksenä olisi, että 4 §:n mukaiset
yleiset edellytykset lainan hyväksymiseen ovat
olemassa.
Pykälän 2 momentin mukaan laina voitaisiin
hyväksyä lyhytaikaiseksi korkotukilainaksi vain,
jos ARA hyväksyy kohteen rakennussuunnitelmat
ja -kustannukset. Jos kohteen rakennustyöt olisi
aloitettu ennen suunnitelmien ja kustannusten
hyväksymistä, laina voitaisiin hyväksyä korkotukilainaksi vain erityisestä syystä. Tällainen jälkikäteinen hyväksyntä voisi tulla kyseeseen vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa: sitä voitaisiin
käyttää esimerkiksi silloin, jos suhdannekäänteestä johtuen vapailla markkinoilla myymättä
jääneitä asuntoja haluttaisiin muuttaa sosiaalisiksi vuokra-asunnoiksi. Korkotuen myöntämistä ja
lainansaajaa koskevat edellytykset olisivat jälkikäteisessä hyväksymismenettelyssä samat kuin
etukäteenkin hyväksyttävissä korkotukikohteissa.
Nämä edellytykset varmistaisivat sen, ettei jälkikäteinen hyväksyntä muodostuisi tavaksi kiertää
ARA:n laatu- ja kustannusohjausta.
Pykälän 3 momentin mukaan ARA voisi hyväksyä muutoksia lyhyen korkotukilainan lyhennys-
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sivat rakennusten ja asuntojen ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvat menot sekä niihin ja tuleviin perusparannuskustannuksiin varautuminen, asuntojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista aiheutuvat
menot sekä lainansaajan omistajan omarahoitusosuudelle laskettavasta korosta ja lainansaajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista aiheutuvat menot, elleivät ne johdu lainansaajan lainvastaisesta toiminnasta. Asuntojen perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin varautuminen saisi olla enintään kohtuullista, ja valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tarkemmin siitä,
minkä suuruista varautumista pidettäisiin kohtuullisena. Tällä säännöksellä varmistettaisiin se,
ettei asukkailta kerätä rajoitusaikana vuokrissa
korjaus- ja hoitotoimenpiteisiin varautumiseksi
kohtuuttoman suurta määrää varoja. Toisaalta
varautuminen toimisi myös vuokratalon omistajan varakassana, jos tulisi odottamattomia menoja, kuten yllättäviä korjausmenoja. Omakustannusvuokraan sisällytettävät, asuntojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista aiheutuvat kustannukset
voisivat olla esimerkiksi asukasvalinnoista, taloushallinnosta ja isännöinnistä aiheutuvia kuluja.
Vuokraan voitaisiin sisällyttää vain kohtuulliset
käyvät hallinnointikustannukset, joita arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon myös toiminnan erityispiirteet. Vuokriin voitaisiin ARAn päätöksellä
sisällyttää myös kohtuullinen hallinnointipalkkio,
jos vuokratalon rakennuttaminen, omistaminen
ja hallinnointi tapahtuu rahaston kautta. Omakustannusvuokraan sisällytettävä, omistajan
omarahoitusosuudelle laskettava korko voitaisiin
laskea vain omistajan tosiasiallisesti lainansaajayhtiöön sijoittamista oman pääoman ehtoisista
varoista ja omistajan tähän tarkoitukseen antamasta pitkäaikaisesta lainasta, jotka on tarvittu
kohteen hyväksyttyjen rakentamiskustannusten
ja korkotukilainan lainoitusosuuden välisen omarahoitusosuuden
kattamiseksi.
Omarahoitusosuus voitaisiin siis kattaa myös omistajan antamalla pitkäaikaisella lainalla, josta maksettava
korko tai vaihtoehtoisesti vuotuinen korko ja lyhennys yhteensä voisi olla enintään asetuksella
määritellyn enimmäiskoron suuruinen.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että vuokriin voisi lisäksi sisällyttää kohtuulliset kustannukset, jotka ovat aiheutuneet rakennettavan
vuokratalon rakennuspaikalla olleen rakennuksen purkamisesta. Vuokratason täytyy kuitenkin
pysyä kohtuullisena. Tämä mahdollistaa täydennysrakentamishankkeiden rahoittamisen lyhyellä
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joka kohdistuu luvassa tarkoitettua asuntoa vastaavaan osaan korkotukilainasta, lakkautettaisiin.
Lakkauttaminen ei kuitenkaan olisi mahdollista,
jos asuntoja muutettaisiin asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden asumisolosuhteita
parantavaan käyttöön.
13 §. Vuokralla katettavat menot. Pykälässä
säädettäisiin asukkailta perittävän vuokran määrästä, tarkempien säännösten antamisesta
alemmanasteisilla säännöksillä sekä asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain toissijaisesta
soveltamisesta korkotukilainoitettaviin asuntoihin.
ARA vahvistaisi lyhyillä korkotukilainoilla rahoitettavien asuntojen vuokrat kohteelle hyväksymässään korkotukilainapäätöksessä. Vuokriin hyväksyttäisiin omakustannusperiaatteen luonteisesti kohteen pääoma- ja hoitomenot, kohtuullinen varautuminen korjauksiin sekä omistajan sijoittamalle omarahoitusosuudelle kohtuullinen
tuotto. Korkotukilainapäätöksessä vahvistettaisiin kohteesta perittäväksi hyväksytyn keskivuokran lisäksi, kiinteistöjen hoitokuluindeksiin sidottu vuokran tarkistusperuste. Viranomaisen hyväksymän vuokran avulla varmistettaisiin osaltaan valtion tuen kanavoituminen asukkaille. Tuen avulla asuntojen vuokrataso saatettaisiin kohtuulliseksi pieni- ja keskituloisten ruokakuntien
tulotasoon nähden. Tavoitteena on, että korkotuetuista asunnoista perittävä vuokra olisi kohtuullinen ja matalampi kuin vastaavista vapaarahoitteisista asunnoista perittävä vuokra ja että
asuntojen vuokrankehitys olisi tasaista.
Lyhyillä korkotukilainoilla rahoitettavien kohteiden vuokria ei olisi mahdollista tasata, vaan
vuokralaisilta perittävä vuokra olisi aina kohdekohtainen. Jos lainansaajayhtiön kanssa samaan
konserniin kuuluvilla yhteisöillä olisi korkotukilain
tai aravalain nojalla lainoitettuja vuokrataloja tai
vuokra-asuntoja, myöskään niiden vuokria ei saisi
tasata lyhytaikaisella korkotuella rahoitettujen
kohteiden kanssa.
Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin tyhjentävästi ne menoerät, jotka voitaisiin ARAn päätöksellä sisällyttää vuokraan. Kohdassa ei mainittaisi
asuntojen perusparannuksesta johtuvia menoja.
Syynä tähän on se, että uusissa asuintaloissa ei
normaalisti ole tarvetta perusparannustoimenpiteille ensimmäisten 10 vuoden aikana. Talon rakentamista varten otetun lainan vuotuisten lyhennysten ja korkojen lisäksi muita 2 momentissa lueteltuja, vuokraan sisällytettäviä menoja oli-
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hyötyä ja, että yhtiön omistajalle maksettava
tuotto on enintään sen tuoton suuruinen, joka
asukkaiden vuokrissa voidaan tähän tarkoitukseen periä. Säännöksellä toteutettaisiin kansallisesti komission päätöksessä asetetut vaatimukset siitä, että valtion tuki ei valu väärälle toimialalle ja yrityksen tuotontuloutus on enintään
kohtuullista. Kohtuullisen tuoton suuruudesta
säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Tuoton tulisi olla sellainen, että se on sijoittajan kannalta kilpailukykyinen muiden riskiltään
vastaavien vaihtoehtoisten sijoitusten tuoton
kanssa. Tuotto ei kuitenkaan saisi olla suurempi
kuin mitä komission päätöksen 5 artiklassa edellytetään. Omarahoitusosuuden ja sille maksettavan tuoton määrä vahvistettaisiin korkotukilainapäätöksessä.
15 §. Pykälässä säädettäisiin korkotukilainoitettujen vuokratalojen ja lainansaajayhtiön osakkeiden luovutuksesta pääosin vastaavalla tavalla
kuin nykyisessä korkotukilaissa.
Ehdotetun 15 §:n mukaan korkotukivuokratalo
voitaisiin luovuttaa vain sellaiselle taholle, joka
täyttää korkotukilainan saajalle laissa asetetut
edellytykset ja jonka ARA nimeää luovutuksensaajaksi. Säännöksellä varmistettaisiin se, että
asunnot pysyvät rajoitusten kestoajan vakavaraisten, sosiaaliseen vuokra-asuntotoimintaan sitoutuneiden tahojen omistuksessa. Lainansaajan
olisi haettava ARAlta luovutuksensaajan nimeämistä ennen luovutusta. Vuokra-asuntojen käyttöön ja luovutukseen sekä vuokraan liittyvistä rajoituksista olisi aina mainittava vuokrataloa koskevassa luovutussopimuksessa. Näin varmistettaisiin se, että rajoitusten olemassaolo on myös
luovutuksensaajan tiedossa. Lisäksi omaisuus voitaisiin myydä pakkohuutokaupalla.
Lainansaajana olevan yhtiön osakkeet saataisiin luovuttaa vain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimeämälle luovutuksensaajalle,
joka vastaisi luovuttajaa. Osakkeenomistajan olisi
etukäteen ilmoitettava keskukselle osakkeiden
luovutuksesta. Luovutussopimuksessa olisi oltava
maininta vuokra-asuntojen käyttöön ja luovutukseen sekä vuokran määräytymiseen liittyvistä rajoituksista. Muu luovutus olisi mitätön.
16 §. Rajoitusmerkintä. Pykälässä säädettäisiin
velvollisuudesta tehdä käyttö- ja luovutusrajoituksista sekä niiden päättymisajankohdasta merkintä sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin että
osakekirjoihin ja osakeluetteloon. Vastaava
säännös sisältyy nykyiseen korkotukilakiin.
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korkotuella.
Täydennysrakentamishankkeissa
korkotukilainoitettaviksi kustannuksiksi voitaisiin
poikkeuksellisesti hyväksyä myös vanhan rakennuksen hankintahinta ja perusparannuskustannukset, jolloin kustannukset voitaisiin periä vuokrissa.
Pykälän 4 momentissa kiellettäisiin sisällyttämästä omakustannusvuokraan korkotukilainan
tai sen tilalle otetun muun lainan lyhennyksiä
enempää kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Näin olisi myös niissä tilanteissa, joissa
korkotukilainan tilalle on otettu uusi laina, jonka
ehdot ovat erilaiset kuin korkotukilainan ehdot.
Myöskään vuokratalon omistajan vaihdoksesta
aiheutuvia kustannuksia ei saisi sisällyttää vuokriin, koska muuten jokainen omistajanvaihdos
saattaisi nostaa vuokria. Valtioneuvoston asetuksella säädettäviä lainaehtoja sovellettaisiin asuntojen vuokranmääritykseen lainan mahdollisesta
ennenaikaisesta takaisinmaksusta huolimatta rajoitusten koko kestoajan. Tällainen säännös on
tarpeen, jotta vuokrien omakustannusperiaate
toteutuisi tarkoitetulla tavalla ja valtion tuki kanavoituisi asukkaille koko rajoitusajan.
Pykälän 5 momentissa annettaisiin valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin siitä,
mitä on pidettävä kohtuullisena varautumisena
perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin,
lainansaajan omistajan omarahoitusosuudelle
laskettavan koron suuruudesta sekä muista
vuokranmääritykseen liittyvistä asioista. Pykälän
6 momentin mukaan korkotukilainoitettujen
asuntojen vuokriin sovellettaisiin muutoin, mitä
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa
säädetään muun muassa vuokrien kohtuullisuudesta ja korottamisesta.
14 §. Tuotontuloutus. Pykälän 1 momentin mukaan lainansaajayhtiön omistajan omarahoitusosuutena kohteeseen sijoittamille varoille voitaisiin tulouttaa enintään kohtuullisena pidettävä
tuotto. Tällaisina omistajan sijoittamina varoina
pidettäisiin vain niitä varoja, jotka omistaja on
tosiasiallisesti sijoittanut lainansaajana olevaan
yhtiöön tai asunto-osakeyhtiön ja ns. keskinäisen
kiinteistöyhtiön ollessa lainansaajana, näiden yhtiöiden osakkeiden hallintaan perustuvaa vuokraustoimintaa harjoittavaan omistajayhtiöön ja
jotka varat on tarvittu korkotukilainan lisäksi tarvittavan omarahoitusosuuden kattamiseksi.
Säännöksen tarkoituksena olisi varmistaa, että
yhtiön osakkeenomistaja saa omalle sijoitukselleen kohtuullisen tuoton mutta ei perusteetonta
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tusajan kuluessa, jäljellä oleva lainapääoma olisi
jälleenrahoitettava ilman valtion tukea tai takausta rajoitusajan päättyessä. Jos ARA 17 §:n 2
momentin perusteella hakemuksesta pidentäisi
laina-aikaa, pidennettäisiin myös valtion takauksen voimassaoloa vastaavasti eli valtion takaus
olisi voimassa koko laina-ajan.
20—22 §. Pykälissä säädettäisiin lyhyen korkotukilainan vakuudesta, vakuutena olevan omaisuuden rahaksi muuttamisesta sekä hyvityksen
maksamisesta. Säännösten sisältö olisi pääosin
sama kuin nykyisessä korkotukilaissa. Lyhyellä
korkotukilainalla tulisi olla ARA:n hyväksymä,
muita paremmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus tai muu vakuus. Lainan vakuutta olisi
mahdollista muuttaa kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyisi uuden vakuuden. Valtiokonttori voisi hyväksyä esimerkiksi maanmittaustoimituksesta tai lainansaajan muusta vakuustarpeista johtuvia vakuuskohteen muutoksia taikka
vakuuden uudelleenkäyttämisen. Lainanmyöntäjä olisi velvollinen huolehtimaan korkotukilainasta ja sen vakuuksista ehdotetun lain ja sen nojalla
annettujen säädösten mukaisesti, valvomaan
omalta osaltaan valtion etua sekä noudattamaan
Valtiokonttorin antamia määräyksiä. Akordiin,
vastaaviin muihin järjestelyihin sekä vakuuden
vapaaehtoiseen rahaksi muuttamiseen lainan takaisinperintää vaarantavalla tavalla tarvittaisiin
Valtiokonttorin suostumus. Valtiokonttori suorittaisi lainanmyöntäjälle valtion varoista hyvityksen, kun lopullinen menetys on velallisen ja
mahdollisen takaajan maksukyvyttömyyden toteamisen ja vakuutena olevan omaisuuden
myynnin jälkeen selvitetty. Hyvitys voitaisiin jättää suorittamatta tai sen määrää voitaisiin alentaa, jos korkotukilainan myöntämisessä, sen hoitamisessa tai sen vakuuden hoitamisessa ei ole
noudatettu ehdotettua lakia, sen nojalla annettuja säädöksiä tai hyvää pankkitapaa.
23 §. Seuraamusmaksu. Pykälässä ehdotetaan,
että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voisi
velvoittaa lainansaajan maksamaan valtiolle
sanktioluonteisen seuraamusmaksun, jos lainansaaja toimisi 1 momentissa kuvatulla tavalla.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voisi
määrätä seuraamusmaksun, jos lainansaaja on
korkotukilainaa hakiessaan antanut sellaisia vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai salannut sellaisia tietoja, joilla on ollut oleellista vaikutusta
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tekemään päätökseen hyväksyä laina korkotuki-
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17 §. Rajoitusaika. Lain 2 luvussa säädettävien
rajoitusten, jotka koskevat korkotukilainoitettujen asuntojen käyttöä, asukkaiden valintaa, vuokraa, tuotontuloutusta sekä vuokratalon luovutusta, ehdotetaan olevan voimassa 10 vuotta siitä
päivästä, jona laina hyväksytään lyhyeksi korkotukilainaksi. Myös korkotukilainaan liittyvän valtiontakauksen ehdotetaan kestävän 10 vuotta.
Rajoitusaikaa sovellettaisiin huolimatta lainan
mahdollisesta ennenaikaisesta takaisinmaksusta.
ARA voisi kuitenkin hakemuksesta pidentää korkotukilaina-aikaa enintään 10 vuodella kerrallaan
enintään kaksi kertaa, jos lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset korkotukilainan
takaisin maksamiseen, jolloin käyttö- ja luovutusrajoitukset ja valtion takaus jatkuisivat koko korkotukilainan kestoajan. Säännös on tarpeen, jotta
valtion tuki kanavoituisi asukkaille koko rajoitusajan.
18 §. Yhtiöjärjestyksen määräyksen tehottomuus. Pykälässä säädettäisiin nykyistä korkotukilakia vastaavasti, että lainansaajana olevan yhtiön yhtiöjärjestyksessä olevat eri tahojen lunastus- tai etuosto-oikeutta koskevat määräykset
olisivat tehottomia sinä aikana, kun yhtiön osakkeiden luovutusta koskevat 17 §:n rajoitukset
ovat voimassa.
19 §. Valtiontakaus. Lyhyeen korkotukilainaan
liittyvä valtiontakaus olisi sisällöltään samanlainen kuin nykyiseen korkotukijärjestelmään liittyvä valtiontakaus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että valtio on vastuussa lainanmyöntäjälle
korkotukilainan pääoman ja koron lopullisista
menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä, siltä osin kuin lainan vakuuksista
kertyvät varat eivät riitä niitä kattamaan.
Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan valtiontakaus
koskisi sellaisia erääntyneitä, maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 10 vuoden kuluessa siitä päivästä, jona
laina on hyväksytty korkotukilainaksi, sekä näille
erille kertyviä viivästyskorkoja siihen asti, kunnes
lainanmyöntäjä saa suorituksen saamisistaan.
Jotta lainansaajat voisivat mahdollisimman hyvin
ja joustavasti käyttää hyväkseen markkinoilla vallitsevaa kilpailua ja pyrkiä aina ehdoiltaan mahdollisimman edullisiin lainoihin, myös korkotukilainan tilalle rajoitusaikana otettu uusi laina olisi
takauksen piirissä, jos ARA hyväksyisi sen korkotukilainaksi. Valtiontakauksen kestoon lainan siirto ei vaikuttaisi. Koska kohteelle myönnettyä lainaa ei voida kokonaan lyhentää 10 vuoden rajoi-
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Jos kohteen omistaja on vaihtunut 15 §:n mukaan, mutta aiempi omistaja on syyllistynyt sanktioituun toimintaan, seuraamusmaksu voidaan
kohdistaa uuteen omistajaan, jos uusi omistaja
on luovutusajankohtana tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää aiemman omistajan toiminnasta.
24 §. Korkotuen lakkaaminen. Pykälän mukaan
lyhyen korkotuen maksaminen lakkaisi, jos korkotukilaina maksettaisiin takaisin. Kohteen luovutuksen jälkeen korkotuen maksaminen jatkuisi,
jos luovutus olisi tehty 15 §:ssä säädetyllä tavalla
ja luovutuksensaaja ottaisi korkotukilainan vastattavakseen. Samansisältöinen säännös on nykyisessä korkotukilaissa.
25 §. Korkotuen lakkauttaminen. Pykälässä
säädettäisiin lyhyen korkotuen lakkauttamisesta
pitkälti vastaavalla tavalla kuin nykyisessä korkotukilaissa. Korkotuki voitaisiin lakkauttaa, jos lainavaroja olisi käytetty lainvastaisesti tai jos lainansaaja olisi antanut lainan hyväksymistä hakiessaan olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan hyväksymiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja. Korkotuki voitaisiin lakkauttaa myös,
jos käyttö- ja luovutusrajoitusten alainen talo
luovutettaisiin muulle kuin ARA:n nimeämälle
luovutuksensaajalle, asuntoja käytettäisiin muuten kuin vuokra-asuntoina tai asukasvalintaa,
vuokraa tai kohtuullista tuotontuloutusta koskevia säännöksiä ei noudatettaisi eikä laiminlyönti
olisi vähäinen.
ARA tai Valtiokonttori voisi velvoittaa säännöstenvastaisesta menettelystä vastuussa olevan
lainansaajan suorittamaan takaisin valtion asuntorahastoon jo maksetun korkotuen tai osan siitä. Lainansaajan olisi suoritettava takaisinmaksettavalle
korkotuelle
korkoa
korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, joka on tällä hetkellä 0,5 prosenttia, lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä eli
yhteensä 3,5 prosenttia. Korkoa olisi maksettava
kunkin korkotukierän maksupäivästä takaisinmaksupäivään asti. Jos palautettavaa korkoa ei
maksettaisi eräpäivään mennessä, erääntyneelle
määrälle olisi maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan.
26 §. Takausmaksu. Pykälässä säädettäisiin
sanktioluonteisesta takausmaksusta, joka lainansaajan olisi maksettava valtion takauksesta, jos
korkotuen maksaminen lakkautetaan 32 §:n nojalla, mutta korkotukilainaa ei makseta takaisin.
Takausmaksu perustuu siihen, että valtiontakaus
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lainaksi. Väärien tai harhaanjohtavien tietojen
antaminen tai tietojen salaaminen voi loukata
valtion etua. Samoin perustein on perusteltua
sanktioida tilanne, jossa lainansaaja antaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tai Valtiokonttorille oleellisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka kieltäytyy antamasta pyydettyjä
tietoja niiden täyttäessä ehdotetun lain mukaista
valvontavelvollisuuttaan.
4) ARA voisi määrätä seuraamusmaksun myös,
jos lainasaaja tai hänen määräämänsä olisi valinnut asukkaat vastoin 11 §, tai jos lainansaaja olisi
käyttänyt korkotukilainaa johonkin muuhun tarkoitukseen kuin vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen. Lisäksi seuraamusmaksu olisi voitava periä silloin, jos korkotukilainoitettua omaisuutta ei
käytettäisi rajoitusaikana vuokra-asuntoina eikä
muuhun käyttöön olisi saatu 12 §:n 1 momentin
mukaista kunnan lupaa.
Seuraamusmaksu olisi voitava periä myös, jos
lainansaaja olisi perinyt asukkailta vuokraa
enemmän kuin mitä kohteelle hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä olisi sallittu.
Seuraamusmaksuksi ehdotetaan yksi prosentti
alkuperäisen myönnetyn korkotukilainan suuruudesta rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Tarkistettua suuruutta laskettaessa voidaan
käyttää myös Tilastokeskuksen vahvistamaa luovutushintakerrointa.
Seuraamusmaksu perittäisiin kultakin sellaiselta kalenterikuukaudelta, jonka kuluessa lainansaaja on toiminut 1 momentin mukaisella tavalla
tai ei ole oikaissut antamiaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Jos lainansaaja esimerkiksi antaisi ehdotetun 1 momentin 3 kohdan mukaisia
vääriä tietoja korkotukilainaa myönnettäessä,
seuraamusmaksu voitaisiin määrätä maksettavaksi jokaiselta kuukaudelta siihen saakka, kunnes lainansaaja toimittaisi Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskukselle oikeat tiedot. Seuraamusmaksu olisi määrättävä maksettavaksi kahden
vuoden kuluessa siitä, kun 1 momentin mukainen
asia on tullut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tietoon. Jos virheellisen toiminnan
päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, seuraamusmaksua ei kuitenkaan enää voitaisi määrätä
maksettavaksi.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voisi
alentaa seuraamusmaksua, jos se muutoin muodostuisi kohtuuttomaksi. Kohtuullistamisessa voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi virheelliseen
menettelyyn johtaneet syyt.
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laissa (434/2003) säädetään. Yleiset säännökset
oikaisuvaatimusmenettelystä ovat hallintolain 7
a luvussa. Oikaisu-vaatimus on tehtävä 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, ja oikaisuvaatimus on osoitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen vaadittaisiin kuitenkin oikaisua kunnanhallitukselta tai
asianomaiselta lautakunnalta.
Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saisi hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetyllä tavalla. Oikaisuvaatimukseen annettuun ARAn päätökseen, joka
koskee lainan hyväksymistä korkotukilainaksi, ei
kuitenkaan saisi hakea valittamalla muutosta.
Tämä valituskielto olisi yhdenmukainen muiden
ympäristöministeriön hallinnonalalle kuuluvien,
asuntotuotannon rahoitusta koskevien lakien
kanssa, sillä mikään näistä laeista ei anna mahdollisuutta hakea valittamalla muutosta etuuden
myöntämis- tai hylkäämispäätökseen. Ehdotetun
lain mukaan lainoja voitaisiin hyväksyä korkotukilainoiksi vain valtion talousarviossa vuosittain
osoitetun valtuuden rajoissa. Hakijalla ei olisi
subjektiivista oikeutta saada laina hyväksytyksi
korkotukilainaksi. Lainan hyväksyminen edellyttäisi aina asuntopoliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa esimerkiksi sen osalta, miten paikkakunnan asuntomarkkinat kehittyvät.
Myöskään asukkaiden valintaa tai hyväksymistä koskeviin päätöksiin ei voisi hakea valittamalla
muutosta. Eräitä erityisryhmiä lukuun ottamatta
kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta asunnon saamiseen. Asukasvalintapäätösten tekeminen on lähinnä tarkoituksenmukaisuusharkintaa,
jossa on otettava huomioon paikkakunnan olosuhteet eli vapaana olevien asuntojen määrä, koko ja sijainti sekä hakijaruokakunnan asunnontarve ja tämän tarpeen kiireellisyys verrattuna
myös muihin hakijoihin. Siksi nämäkään asiat eivät sovellu tuomioistuinten harkittaviksi.
Pykälän 3 momentin mukaan hallinto-oikeuden
päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla
pääsääntöisesti vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan. Valituslupamenettelyn piirissä olisivat esimerkiksi päätökset, jotka koskevat 23 §:ssä tarkoitettua rajoituksista vapauttamista, 26 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuuden muuttamista sekä 28 §:n 4 momentissa tarkoitettua lainansaajalle maksettavan hyvityksen
suorittamatta jättämistä tai alentamista. Näiden
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pysyisi tässä tilanteessa kuitenkin voimassa valtion ja lainanmyöntäjän välillä. Säännös olisi pääosin samansisältöinen kuin nykyisessä korkotukilaissa.
Takausmaksua olisi maksettava vuosittain niin
kauan, kun valtiontakaus on voimassa. Takausmaksun suuruudeksi ehdotetaan yhtä prosenttia
lainan kulloinkin jäljellä olevasta pääomasta. Valtiokonttori voisi erityisestä syystä asettamillaan
ehdoilla hakemuksesta päättää, että takausmaksua ei peritä tai se peritään edellä mainittua pienempänä. Tällaisena erityisenä syynä pidettäisiin
esimerkiksi sitä, jos takausmaksun määrääminen
lisäisi vuokralaisten asumiskustannuksia tai valtion luottotappioriskejä kohtuuttoman paljon. Takausmaksut tuloutettaisiin valtion asuntorahastoon.
27 §. Valvonta. Pykälässä säädettäisiin lain valvonnasta pääsääntöisesti samalla tavoin kuin nykyisessä korkotukilaissa. Pykälän 1 momentin
mukaan ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen
säädösten noudattamista ohjaisivat ja valvoisivat
ensisijaisesti ARA ja Valtiokonttori sekä omalta
osaltaan myös ympäristöministeriö, kunnat ja
lainanmyöntäjät. Viranomaisilla olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada nähtäväkseen valvonnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja ne olisi vaadittaessa toimitettava
tarvittavat asiakirjat tarkastajan luona tarkastettaviksi.
Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan kunnat valvoisivat asukasvalintasäännösten noudattamista
ja ARA vuokria. ARAlle kuulusi myös kuntien ja
lainansaajien yleinen ohjaus näissä asioissa. Lainanmyöntäjän olisi valvottava, että lainavarojen
käyttö ja korkotuki ovat ehdotetun lain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset. Pykälän 4
momentissa valtioneuvosto valtuutettaisiin antamaan asetuksella tarkempia säännöksiä omakustannusvuokrien ja siihen liittyvien menettelytapojen sekä tuotontuloutuksen valvonnasta.
28 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäisiin
muutoksenhausta pitkälti vastaavalla tavalla kuin
nykyisessä korkotukilaissa. Lisäksi säännös olisi
linjassa oikeusministeriössä valmistellun, eräiden
hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamista koskevan hallituksen esityksen (HE
230/2014 vp) kanssa.
Pykälän 1 momentin mukaan hakija saisi vaatia
oikaisua ARA:n, Valtiokonttorin, kunnan taikka
kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen siten kuin hallinto-
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tuuosuuden ylittävältä korosta 10 vuoden ajan siten, että korkotukea maksetaan vuosittain 75 %
prosenttia perusomavastuun ylittävästä korosta.
Asetuksessa säädettäisiin myös lainanlyhennyksistä siten, että lainaa olisi 10 vuoden aikana lyhennettävä yhteensä 12,50 prosenttia.
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin myös
siitä, että ehdotetun lain 13 §:n perusteella asukkailta saisi vuokrissa periä varautumista tuleviin
perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin
enintään kolme kymmenestuhannesosan hyväksyttyjen
rakentamiskustannusten
määrästä
asuinneliötä kohti kuukaudessa.
Asukkailta
vuokrissa perittävä korko voisi olla enintään kuusi prosenttia omistajan sijoittamasta omarahoitusosuudesta. Jos omarahoitusosuus on yli 20 %,
ei yli 20 %:n menevälle osalle voida vuokrissa periä korkoa.
Asetuksen mukaan omistajan sijoittamilla varoilla tarkoitettaisiin niitä varoja, jotka omistaja
on kohteeseen itse sijoittanut koko 10 vuotta
kestäväksi käyttö- ja luovutusrajoitusajaksi. Tämä
ei kuitenkaan estäisi lainansaajaa luovuttamasta
kohdetta varoineen ja velkoineen, kun rajoitusaika on päättynyt.
Lyhytaikaisilla korkotukilainoilla rahoitettavien
asuntojen asukasvalintaan sovellettaisiin tulorajoja, jotka olisivat 15 prosenttia korkeammat kuin
asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokraasuntoihin annettua valtioneuvoston asetuksen
(166/2008) 4 §:ssä on säädetään.

S

asioiden merkitys ja laatu on sellainen, että valituslupamenettelyn soveltamista voidaan pitää
perusteltuna. Ehdotus kehittäisi osaltaan korkeimman hallinto-oikeuden roolia hallintolainkäyttöä ylimmän asteen linjaratkaisuin ohjaavan
tuomioistuimen suuntaan. Valituslupasääntelyn
ulkopuolelle jäisivät kuitenkin sellaiset päätökset,
jotka koskevat korkotuen lakkauttamista käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä 13 §:n nojalla, 30 §:ssä tarkoitetun seuraamuksen määräämistä sekä korkotuen lakkauttamista ja takaisinperintää 32 §:n nojalla. Tällaiset asiat ovat
asianosaisen oikeusturvan kannalta erityisen
merkittäviä, ja siksi niitä koskevista hallintooikeuden päätöksistä saisi valittaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa.
29 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
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Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset lyhytaikaisten korkotukilainojen ehdoista. Asetuksella säädettäisiin muun
muassa korkotukilainojen lainoitusosuuksista,
korkotuen määrästä, lainansaajan maksettavaksi
jäävästä perusomavastuusta korkotukilainan korosta, lainanlyhennyksistä, vuokriin sisältyvästä
omistajan omarahoitusosuuden korosta ja kohtuullisesta varautumisesta tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin sekä tuotontuloutuksen kohtuullisuudesta sekä asukasvalintaperusteista. Asetusluonnos on esityksen liitteenä.
Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin, että
lainoitusosuus olisi enintään 95 prosenttia hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Lainansaajan maksettavaksi jäävä omavastuukorko olisi 2,5
prosenttia. Korkotukea maksettaisiin omavas-
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Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan x päivänä
xkuuta 20xx.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Hannu Rossilahden selvitysraporttiin
"Uusi lyhyt korkotukimalli" liittyvä esitysluonnos
Laki
vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Valtioneuvosto voi vahvistaa lainojen hyväksymisvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperusteet. Korkotuki on suunnattava eri alueilla ja eri
kunnissa esiintyvän asunnontarpeen mukaan.

1 luku
Yleiset säännökset
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1§

4§

Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset edellytykset
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Soveltamisala

Laina hyväksytään korkotukilainaksi sosiaalisen
tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisen tarpeen perusteella.
Korkotukivuokra-asuntojen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä rakentamis- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia. Rakentamisen on
perustuttava kilpailumenettelyyn, jollei Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus erityisestä syystä
myönnä siitä poikkeusta.
Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vain laina,
jota koskeva sopimus on kilpailutettu, jollei Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus erityisestä
syystä myönnä siitä poikkeusta. Julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) tarkoitetun
hankintayksikön velvollisuudesta kilpailuttaa
hankintansa säädetään mainitussa laissa.
Korkotukilainaksi hyväksyminen edellyttää, että lainansaajalla arvioidaan olevan riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen.
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Valtion varoista voidaan maksaa korkotukea ja
myöntää valtiontakaus luottolaitoksen, vakuutusyhtiön, eläkelaitoksen tai kunnan (lainanmyöntäjä)
myöntämille
lainoille
vuokraasuntojen uudisrakentamista varten (korkotukilaina) siten kuin tässä laissa säädetään.
Tämän lain nojalla ei makseta korkotukea, jos
lainansaajalle maksetaan samaan tarkoitukseen
korkotukea muun lain nojalla tai jos lainansaajalla on samaan tarkoitukseen myönnettyä lainaa
valtion asuntorahaston tai muista valtion varoista.
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2§

Tavoite

Korkotukilainojen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja sosiaalisin perustein valittaville
asukkaille tarkoitettujen vuokra-asuntojen tuotantoa alueilla, joilla vuokra-asunnoille on pitkäaikaista kysyntää.
3§
Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus
Korkotukilainoja voidaan hyväksyä valtion talousarviossa vahvistetun hyväksymisvaltuuden
rajoissa.

5§
Korkotukilainan saaja
Laina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, kun
sen saajana on yhtiö, jonka ainoana toimialana
on vuokra-asuntojen rakennuttaminen, omista-
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6§
Korkotukilainan suuruus

Korkotuki
Korkotuen määrästä ja maksuajasta säädetään
valtioneuvoston asetuksella.
Valtiokonttori maksaa korkotuen lainanmyöntäjälle tai tämän valtuuttamalle yhteisölle.
2 luku

Käyttö- ja luovutusrajoitukset
10 §

Asuinkäyttö ja asukkaat

Asuntoja, joiden rakentamista varten korkotukilaina on myönnetty, on käytettävä vuokraasuntoina.
Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen
ruokakuntineen. Tässä laissa Suomen kansalaiseen rinnastetaan henkilö:
1) jonka oleskeluoikeus on ulkomaalaislain
(301/2004) 10 luvussa säädetyllä tavalla rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti;
2) jolle on myönnetty ulkomaalaislaissa tarkoitettu vähintään yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa;
3) jolle on myönnetty oleskelulupa opiskelun
perusteella.

O
N

7§

9§

N
O

Korkotukilainan
suuruus
on
enintään
95 prosenttia kohteen hyväksytyistä rakentamiskustannuksista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hyväksyä myös tontin hankkimisesta ja
kunnallisteknisestä kuntoonpanosta aiheutuvat
kohtuulliset kustannukset.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lainoitusosuudesta ja hyväksyttävien tonttikustannusten suuruudesta.

-kustannukset. Jos työt on aloitettu ennen suunnitelmien ja kustannusten hyväksymistä, laina
voidaan hyväksyä korkotukilainaksi vain erityisestä syystä.
Korkotukilainan lyhennysohjelmaa, korkoa tai
muita lainaehtoja voidaan muuttaa kesken lainaajan, jos muutokselle on perusteltu syy ja ARA
hyväksyy muutoksen.

S

minen ja vuokraaminen, yhtiön voidaan perustellusti olettaa harjoittavan pitkäjänteistä asuntojen
vuokraamista, ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyy yhtiön korkotukilainan saantiin oikeutetuksi yhteisöksi.
Laina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, kun
sen saajana on asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen
kiinteistöosakeyhtiö ja joiden osakkeet omistaa 1
mom. mukainen yhtiö, joka harjoittaa yhtiöiden
osakkeiden omistukseen liittyvän tilojen hallintaoikeuden perusteella yhtiöiden omistamien
asuntojen vuokraustoimintaa.

Korkotukilainan yleiset ehdot

LU

Lainanmyöntäjän korkotukilainasta perimä
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, jota
yleisesti kulloinkin sovelletaan riskiltään ja ehdoiltaan vastaaviin lainoihin. Lainanmyöntäjän
perimät muut lainaan liittyvät kustannukset saavat olla sen laatuisia ja enintään sen suuruisia,
joita yleisesti kulloinkin peritään vastaavista lainoista.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä korkotukilainan yleisistä ehdoista.
8§
Korkotukilainan hyväksyminen
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus päättää lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi.
Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä
on, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
on hyväksynyt kohteen rakennussuunnitelmat ja

11 §
Asukasvalintaperusteet
Asukkaiden valinta korkotukivuokra-asuntoihin
perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen
ja taloudelliseen tarpeeseen. Asunnot osoitetaan
vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille hakijoille, ja samalla pyritään talon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapai-
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12 §
Käyttötarkoituksen muutos

O
N

13 §

N
O

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan
käyttää asuntoa muuhun kuin asuintarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä asuntomäärää.
Lupa voidaan myöntää rakennuksen tai rakennusryhmän asuntojen jäljelle jäävästä huoneistoalasta riippumatta.
Kunnan on ennen käyttötarkoituksen muutosta
ilmoitettava luvasta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, joka voi määrätä, että luvassa
tarkoitettua asuntoa vastaavaan osaan korkotukilainaa kohdistuva korkotuki lakkautetaan. Korkotukea ei voida lakkauttaa, jos asuintiloja muutetaan asukkaiden yhteistiloiksi tai muuhun
asukkaiden asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

kentamiskustannusten rahoittamiseksi korkotukilainan lisäksi sekä omistajan lainansaajana olevaan yhtiöön sijoittamalle omalle pääomalle lasketusta tuotosta;
6) lainansaajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista, jotka eivät johdu siitä, että lainansaaja
olisi toiminut tämän lain tai muun lain vastaisesti;
7) muusta vastaavasta hyväksyttävästä syystä.
ARA voi lisäksi hyväksyä korkotukilainoitettavan kohteen vuokriin sisällytettäviksi kohtuulliset
kustannukset, jotka ovat aiheutuneet rakennettavan vuokratalon rakennuspaikalla olleen rakennuksen purkamisesta, jos kohteen vuokrataso
pysyy kohtuullisena.
Asukkailta ei saa asuinhuoneiston vuokrissa
periä korkotukilainan tai sen tilalle otetun muun
lainan lyhennyksiä enempää kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään eikä vuokratalon omistajan vaihdoksesta aiheutuvia kustannuksia. Valtioneuvoston asetuksella säädettyjä lainaehtoja
sovelletaan vuokran määräytymiseen lainan
mahdollisesta ennenaikaisesta takaisinmaksusta
huolimatta.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä 2
momentin 3 kohdassa tarkoitettuna kohtuullisena varautumisena, 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetulle omarahoitusosuudelle laskettavan koron suuruudesta, vuokran tarkistusperusteista,
sekä muista vuokranmääritykseen liittyvistä asioista.
Vuokrasta säädetään muutoin asuinhuoneiston
vuokrauksesta annetussa laissa (481/1995).

S

noiseen asuinalueeseen. Asukkaaksi valittaessa
on otettava huomioon hakijan tulot.
Asunnot on ilmoitettava julkisesti haettaviksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
tarkemmin asukasvalintaperusteista.

Vuokralla katettavat menot ja vuokran tarkistusperusteet

LU

Asukkailta saa periä korkotuki-lainoitettavan
kohteen asuinhuoneistoista vuokraa, jonka määrä ja tarkistusperusteet on vahvistettu kohteelle
hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä.
ARA hyväksyy korkotukilainoitettavan kohteen
vuokriin sisällytettäviksi erät, jotka tarvitaan kohteen vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat:
1) talon rakentamista varten otetuista lainoista;
2) kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen ylläpidosta ja hoidosta;
3) kohtuullisesta varautumisesta perusparannuksiin ja 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin;
4) asuntojen vuokrauksesta ja hallinnoinnista;
5) lainansaajan omistajan sijoittamalle omarahoitusosuudelle laskettavasta korosta, kun omarahoitusosuus on tarvittu talon hyväksyttyjen ra-

14 §
Tuotontuloutus
Lainansaajayhtiö ei saa tulouttaa harjoittamansa vuokraustoiminnan tuotoista omistajalleen
muuta kuin omistajan omarahoitusosuutena kohteeseen sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen tuoton, joka on vahvistettu kohteelle hyväksytyssä korkotukilaina-päätöksessä ja joka vastaa
13 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan asukkaiden
vuokrissa perittyä määrää. Tuoton suuruudesta
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Lisäksi omistaja saa tulouttaa lainansaajana
olevaan yhtiöön sijoittamalleen omalle pääomalle kohtuullisen tuoton, joka on vahvistettu koh-
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15 §
Asuntojen ja lainansaajayhtiön osakkeiden luovutus

18 §
Yhtiöjärjestyksen määräyksen tehottomuus
Lainansaajana olevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oleva yhtiön taikka osakkeenomistajan
tai muun henkilön etuosto- tai lunastusoikeutta
koskeva määräys on tehoton, kunnes luovutusta
koskevat 15 §:n säännökset ovat lakanneet olemasta voimassa.

LU

O
N
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Korkotukivuokratalo saadaan luovuttaa vain
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimeämälle luovutuksensaajalle, jolle voitaisiin
myöntää korkotukilaina. Lainansaajan on etukäteen ilmoitettava keskukselle talon luovutuksesta. Luovutussopimuksessa on oltava maininta
vuokra-asuntojen käyttöön ja luovutukseen sekä
vuokran määräytymiseen liittyvistä rajoituksista.
Lisäksi omaisuus voidaan myydä pakkohuutokaupalla
siten
kuin
konkurssilaissa
(120/2004) tai ulosottokaaressa (705/2007) säädetään tai pantatusta osakkeesta panttaussopimuksessa määrätään.
Lainansaajana olevan yhtiön osakkeet saadaan
luovuttaa vain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen nimeämälle luovutuksensaajalle, joka
vastaa luovuttajaa. Osakkeenomistajan on etukäteen ilmoitettava keskukselle osakkeiden luovutuksesta. Luovutussopimuksessa on oltava maininta vuokra-asuntojen käyttöön ja luovutukseen
sekä vuokran määräytymiseen liittyvistä rajoituksista.
Muu luovutus on mitätön.

Korkotukivuokra-asuntojen käyttöä ja korkotukivuokratalon ja lainansaajayhtiön osakkeen luovutusta koskevat tämän luvun mukaiset rajoitukset päättyvät aikaisintaan, kun 10 vuotta on kulunut lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi ja
valtio on vapautettu takausvastuusta. Rajoituksia
sovelletaan lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta huolimatta.
ARA voi hakemuksesta pidentää korkotukilaina-aikaa enintään 10 vuodella kerrallaan enintään kaksi kertaa, jos lainansaajalla arvioidaan
olevan riittävät edellytykset korkotukilainan takaisin maksamiseen.

S

teelle hyväksytyssä korkotukilaina-päätöksessä ja
joka vastaa 13 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan
asukkaiden vuokrissa perittyä määrää. Tuoton
suuruudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella

16 §

Rajoitusmerkintä

Korkotukivuokratalon tai lainansaajan osakkeen käyttö- ja luovutusrajoituksista sekä niiden
päättymispäivästä on tehtävä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoihin ja
osakeluetteloon.

17 §
Käyttö- ja luovutusrajoitusaika

3 luku

Valtiontakaus
19 §
Valtion vastuu

Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa korkotukilainan pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin kuin lainan vakuuksista kertyvät
varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamatta
olevia lyhennyksiä ja korkoja.
Valtion vastuu koskee sellaisia erääntyneitä,
maksamatta jääneitä lyhennys- ja korkomaksuja,
jotka ovat erääntyneet 10 vuoden kuluessa siitä
päivästä, jona laina on hyväksytty korkotukilainaksi tai jotka ovat erääntyneet korkotukilainaaikana. ARA voi pidentää laina-aikaa, sekä näille
erille kertyviä viivästyskorkoja siihen asti, kunnes
lainanmyöntäjä saa suorituksen saamisistaan.
Jos lainansaaja ottaa 17 §:ssä tarkoitetun käyttö- ja luovutusrajoitusajan kuluessa korkotukilainan tilalle uuden lainan, jonka ARA hyväksyy korkotukilainaksi, valtion vastuun kesto lasketaan
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20 §
Korkotukilainan vakuus
Korkotukilainalla tulee olla Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen hyväksymä muita lainoja
paremmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus
tai muu keskuksen hyväksymä vakuus.
Korkotukilainan vakuutta voidaan muuttaa
kesken laina-ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy
uuden vakuuden.
21 §
Lainanmyöntäjän velvollisuudet

4 luku

N
O

Valtion vastuun voimassaolon edellytyksenä
on, että lainanmyöntäjä huolehtii korkotukilainasta ja sen vakuuksista tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti
sekä hyvää pankkitapaa noudattaen. Lainanmyöntäjä on valtion vastuun voimassaoloaikana
myös velvollinen ilmoittamaan lainansaajan maksuviivästyksistä Valtiokonttorille sen antamien
määräysten mukaisesti.
Lainanmyöntäjä on velvollinen valvomaan valtion etua ja noudattamaan Valtiokonttorin antamia määräyksiä, kun korkotukilainan vakuutena
oleva omaisuus muutetaan rahaksi pakkohuutokaupassa tai konkurssimenettelyssä. Akordi tai
siihen verrattava muu järjestely taikka korkotukilainan vakuutena olevan omaisuuden vapaaehtoinen rahaksi muuttaminen lainan takaisinperintää vaarantavalla tavalla saadaan tehdä vain Valtiokonttorin suostumuksella.

koitetussa saneerausmenettelyssä säilyttää vakuutena olevan omaisuuden.
Jos lainanmyöntäjä saa hyvityksen maksamisen
jälkeen perityksi lainansaajalta kertymättä jääneitä lyhennyksiä ja korkoja, lainanmyöntäjän tulee tilittää ne Valtiokonttorille.
Valtiokonttori voi periä lainanmyöntäjälle maksamansa hyvitykset takaisin lainansaajalta sekä
periä maksamastaan hyvityksestä lainansaajalta
vuotuista korkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Tästä on otettava merkintä velkakirjaan.
Hyvitys menetyksistä voidaan jättää suorittamatta tai hyvityksen määrää alentaa, jos korkotukilainan myöntämisessä, sen hoitamisessa tai
sen vakuuden hoitamisessa ei ole noudatettu tätä lakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä ja
määräyksiä taikka hyvää pankkitapaa.

S

siitä päivästä, jona alkuperäinen laina on hyväksytty korkotukilainaksi.

Erinäiset säännökset

Seuraamusmaksu

O
N

LU
22 §

Hyvityksen maksaminen
Valtiokonttori suorittaa valtion varoista lainanmyöntäjälle 25 §:ssä tarkoitetun hyvityksen
sitten, kun lopullinen menetys on velallisen ja
mahdollisen takaajan maksukyvyttömyyden toteamisen ja vakuutena olevan omaisuuden
myynnin jälkeen selvitetty. Vakuuden myyntiä ei
kuitenkaan edellytetä, jos velallinen saa yrityksen
saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tar-

23 §

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi
määrätä lainansaajalle seuraamusmaksun, jos
lainansaaja:
1) on antanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tai lainanmyöntäjälle korkotukilainaa hakiessaan olennaisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka salannut korkotukilainan
hyväksymiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja;
2) on antanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tai Valtiokonttorille oleellisesti
vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka kieltäytynyt antamasta niiden pyytämiä tietoja niiden
suorittaessa 27 §:n mukaista valvontaa;
3) on käyttänyt korkotukilainaa muuhun kuin
vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen; tai
4) on valinnut asukkaat vastoin 11 § tai on
käyttänyt korkotukilainoitettua asuntoa vastoin
10 §:n 1 momenttia, eikä kunta ole antanut siihen 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa.
5) on perinyt asukkailta vuokraa enemmän
kuin mitä kohteelle hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä on sallittu.
Seuraamusmaksu on yksi prosentti myönnetyn
korkotukilainan 6 §:n mukaisesta määrästä ra-
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24 §

S
26 §

Takausmaksu

Jos korkotuen maksaminen lakkautetaan 25
§:n nojalla, mutta korkotukilainaa ei makseta takaisin, lainansaajan on maksettava valtion takauksesta takausmaksu lainan jäljellä olevasta pääomasta. Takausmaksun suuruus on yksi prosentti
vuodessa lainan jäljellä olevasta pääomasta.
Valtiokonttori voi erityisestä syystä asettamillaan ehdoilla hakemuksesta päättää, ettei takausmaksua peritä.
Takausmaksut tuloutetaan valtion asuntorahastoon.

O
N

Korkotuen lakkaaminen

tuen suorittamisen ja velvoittaa säännösten vastaisesta menettelystä vastuussa olevan lainansaajayhtiön tai vuokra-asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan kokonaan tai osittain suorittamaan valtion asuntorahastoon sen
korkotuen, jonka valtio on lainasta maksanut.
Säännösten vastaisesta menettelystä vastuussa
olevan lainansaajayhtiön tai vuokra-asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan on
suoritettava 1 ja 2 momentin perusteella takaisin
maksettavalle korkotuelle kulloisenkin erän maksupäivästä takaisinmaksupäivään saakka korkoa
korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos palautusta tai korkoa ei makseta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

N
O

kennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Seuraamusmaksu peritään kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana lainansaaja on toiminut 1
momentissa tarkoitetulla tavalla, taikka ei ole oikaissut 1 momentin 1 tai 2 kohdan mukaisia vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi alentaa seuraamusmaksua, jos se muutoin muodostuisi kohtuuttomaksi.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on
määrättävä seuraamusmaksu kahden vuoden kuluessa siitä, kun 1 momentin mukainen toiminta
on tullut sen tai Valtiokonttorin tietoon, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa virheellisen
toiminnan päättymisen jälkeen. Seuraamusmaksu maksetaan Valtiokonttorille, joka tulouttaa
sen valtion asuntorahastoon.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi
määrätä seuraamusmaksun aiemman omistajan
1 momentin mukaisesta toiminnasta 15 §:ssä
tarkoitetulle uudelle omistajalle vain, jos uusi
omistaja on luovutusajankohtana tiennyt tai sen
olisi pitänyt tietää toiminnasta.

Jos korkotukilaina maksetaan takaisin, korkotuen maksaminen lakkaa lainan takaisinmaksupäivästä.

LU

25 §

Korkotuen lakkauttaminen

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoitukseen taikka korkotukilainaksi hyväksymistä
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan hyväksymiseen olennaisesti
vaikuttavia seikkoja, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi lakkauttaa korkotuen suorittamisen ja velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain suorittamaan valtion asuntorahastoon sen
korkotuen, jonka valtio on lainasta maksanut.
Jos
10
§:ssä
tarkoitetun
vuokraasuinkäyttörajoituksen alaista asuntoa on käytetty muuna kuin vuokra-asuntona eikä säännöksen
vastainen menettely ole vähäinen, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi lakkauttaa korko-

27 §
Valvonta
Ympäristöministeriöllä, Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksella, Valtiokonttorilla ja kunnalla on oikeus ohjata ja valvoa tämän lain ja sen
nojalla annettujen säädösten noudattamista. Viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä
oikeus saada nähtäväkseen valvonnan toteuttamiseksi tarpeelliset asiakirjat. Lainansaajana oleva yhtiö ja asunto-osakeyhtiön ja ns. keskinäisen
kiinteistöyhtiön ollessa lainansaajana, näiden
omistajayhtiöt ovat velvollisia vaadittaessa toimittamaan tarvittavat asiakirjat tarkastajan luona
tarkastettaviksi.

25
Kunta valvoo asukkaiden valintaperusteiden
noudattamista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus valvoo korkotukipäätöksessä vahvistetun vuokran ja sen tarkistusperusteiden noudattamista. Keskukselle kuuluu myös kuntien ja lainansaajien yleinen ohjaus tässä momentissa tarkoitetuissa asioissa.
Lainanmyöntäjän on valvottava, että lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaiset.
28 §
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Hakija saa vaatia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin, kunnan taikka
kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua päätöksen tehneeltä
viranomaiselta
siten
kuin
hallintolaissa
(434/2003) säädetään. Kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätökseen oikaisua vaaditaan kuitenkin kunnanhallitukselta
tai asianomaiselta lautakunnalta.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen asukkaan valintaa tai hyväksymistä koskevassa asiassa taikka Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen 8
§:ssä tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.
Hallinto-oikeuden päätökseen 25 §:ssä tarkoitetussa korkotuen lakkauttamista koskevassa
asiassa sekä 30 ja 32 §:ssä tarkoitetussa asiassa
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden
muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan.

S

Muutoksenhaku

29 §
Voimaantulo
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Pääministeri
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Hannu Rossilahden selvitysraporttiin
"Uusi lyhyt korkotukimalli" liittyvä esitysluonnos
Valtioneuvoston asetus
vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään
vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta annetun lain ( /2016) nojalla:

Soveltamisala

2§

Korkotuki

Lainansaajan maksettavaksi jäävä perusomavastuu korkotukilainan korosta on 2,5 prosenttia.
Jos korkotukilainaa nostetaan ennen rakennuksen valmistumista ja lainasta perittävä vuotuinen korko ylittää perusomavastuun määrän,
maksetaan ylimenevä osa kokonaan korkotukena
12 kuukauden ajan korkotukilainan ensimmäisen
erän nostamisesta lukien (rakentamisaika).
Jos korkotukilainasta rakentamisajan jälkeen
perittävä vuotuinen korko ylittää perusomavastuun määrän, maksetaan ylimenevästä osasta
korkotukena vuosittain 75 prosenttia kuitenkin
enintään kymmenen vuotta.
Jos ARA hakemuksesta pidentää korkotukilaina-aikaa kymmenellä vuodella, maksetaan vuotuisen koron ylittäessä perusomavastuun määrän
ylimenevästä osasta korkotukena vuosittain 25
prosenttia kuitenkin enintään kymmenen vuotta.
Korkotukea voidaan maksaa enintään 20 vuodelta.
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Hakumenettely ja lausunnot

5§

N
O

Vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä
korkotuesta annetun lain ( /2016, jäljempänä lyhyt korkotukilaki) 1 §:ssä tarkoitetun vuokraasunnon rakentamista varten myönnetyn korkotukilainan lainaehdoista ja lainan hyväksymisestä
korkotukilainaksi noudatetaan, mitä tässä asetuksessa säädetään.

rakennustyön valmiusastetta vastaavina erinä tai
yhtenä eränä rakennuksen valmistuttua. Korkotukilainan lyhennyksen eräpäiviä saa olla enintään kaksi kertaa vuodessa. Lainan korko suoritetaan näinä eräpäivinä.

S

1§

LU

Korkotukilainahakemus toimitetaan
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja Valtiokonttori voivat hyväksyä lomakkeiden kaavoja
lyhyessä korkotukilaissa ja tässä asetuksessa tarkoitettujen hakemusten tai ilmoitusten tekoa
varten. Samalla voidaan määrätä hakemuksen tai
ilmoituksen tekemisen yhteydessä annettavista
selvityksistä.
3§

Lainoitusosuudet

Korkotukilainan lainoitusosuus voi olla vähintään 80 prosenttia ja enintään 95 prosenttia hyväksytyistä rakentamiskustannuksista.
4§
Korkotukilainan lainaehdot
Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä vain euromääräinen laina. Korkotukilainaa saadaan nostaa

6§
Kiinteälyhenteinen korkotukilaina
Korkotukilainaa on rakentamisajan jälkeen lyhennettävä vuosittain siten, että kunkin viisivuotiskauden aikana lainaa on lyhennettävä yhteensä seuraavasti:
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lyhennys lainan
alkuperäisestä pääomasta

1—5
6—10
11—15
16—20
21 - 25
26 - 30

6,25 %
6,25 %
8,75 %
10,0 %
12,0 %
13,0 %

7§
Kohtuullinen varautuminen

Korkotuki maksetaan valtion varoista lainanmyöntäjälle puolivuosittain koron maksupäivinä
lainanmyöntäjän Valtiokonttorille esittämän laskelman perusteella.
Hakemus korkotuen maksamiseksi on toimitettava Valtiokonttorille hyvissä ajoin ja vähintään
14 päivää ennen eräpäivää. Ensimmäiseen korkotukivelkomukseen on liitettävä jäljennös korkotukilainaa koskevasta velkakirjasta ja korkotukilainan lainanhoitosuunnitelmasta.
10 §
Velkakirjaan otettava maininta

Korkotukilainaa koskevaan velkakirjaan on
otettava maininta siitä, mitä lyhyen korkotukilain
16 ja 17 §:ssä on säädetty.
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Lainansaaja ja lainanmyöntäjä voivat sopia, että korkotukilainaa lyhennetään enemmän kuin
edellä tässä pykälässä säädetään, jos korkotukilainasta maksettava korko on hyvin alhainen tai
muusta vastaavasta syystä eivätkä asumismenot
silti nouse kohtuuttomasti.

Korkotuen maksamista koskeva hakemus

S

vuodet

11 §

Ilmoitus rajoitusmerkinnän tekemistä ja muuttamista varten

O
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Vuokra-asuntojen vuokrissa saa periä tuleviin
perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustannuksiin
varautumista ARAn kohteelle hyväksymässä korkotukilainapäätöksessä vahvistama määrä, joka
voi olla enintään kolme kymmenestuhannesosaa
hyväksytyistä rakentamiskustannuksista kuukaudessa.

LU

8§

Omistajan omarahoitusosuuden korko ja omistajan sijoittamalle omalle pääomalle maksettava
tuotto
Vuokra-asuntojen vuokrissa perittävä korko voi
olla ARAn kohteelle hyväksytyssä korkotukilainapäätöksessä vahvistama määrä, kuitenkin
enintään kuusi prosenttia omistajan sijoittamasta
omarahoitusosuudesta.
Omistajan lainansaajana olevaan yhtiöön sijoittamalle omalle pääomalle voidaan maksaa tuottoa ARAn kohteelle hyväksymässä korkotukilainapäätöksessä vahvistama määrä kuitenkin
enintään kuusi prosenttia.
9§

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ilmoittaa lyhyen korkotukilain 17 §:ssä tarkoitetun rajoitusajan päättymispäivän rajoitusmerkinnän tekemistä varten viipymättä sille kiinnitysviranomaiselle, jonka virka-alueella kiinteistö sijaitsee,
sekä osakeyhtiön hallitukselle. Ilmoituksen merkinnän muuttamista ja poistamista varten tekee
Valtiokonttori.
12 §
Rajoitusmerkinnän poistaminen

Rajoitusmerkintä on poistettava, kun on selvitetty, että rajoitukset ovat lakanneet olemasta
voimassa. Rajoitusmerkinnän poistamista voi
vaatia myös kiinteistön omistaja tai kiinteistön
vuokraoikeuden haltija taikka osakemerkinnän ja
osakeluettelomerkinnän osalta talon hallintaan
oikeuttavien osakkeiden omistaja.
13 §
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Lainanmyöntäjän ilmoitukset Valtiokonttorille
Lainanmyöntäjän on lyhyen korkotukilain 24
§:ssä tarkoitetuissa lainan takaisinmaksutilanteissa viipymättä ilmoitettava Valtiokonttorille
korkotuen maksamisen lakkaamisesta. Lainanmyöntäjän tulee viipymättä ilmoittaa Valtiokonttorille myös, jos lainoituskohteen luovutuksensaaja ottaa lainan vastatakseen.
Jos korkotukilainan lyhennystapa muutetaan,
lainanmyöntäjän on viipymättä ilmoitettava siitä
Valtiokonttorille.

oikeamääräisesti ennakonpidätykset ja että myös
työnantajalle kuuluvat muut velvoitteet on suoritettu. Jos rakennustyö teetetään urakkasopimuksen perusteella, lainansaajan on vaadittava vakuutus tai selvitys pääurakoitsijalta ja tarvittaessa muilta urakoitsijoilta. Jos hyväksyttävää vakuutusta tai selvitystä ei toimiteta, voidaan korkotuen maksaminen keskeyttää.
16 §
Vakuutus

Maanvuokrasopimus

17 §

Asukasvalinnat

N
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Jos korkotukilainan kohde sijaitsee vuokramaalla, maanvuokraoikeus on voitava maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle henkilölle.
Laina voidaan hyväksyä korkotukilainaksi vain,
jos vuokrasopimuksessa on kielletty sopimuksen
irtisanominen takaus-aikana ja jäljellä oleva
vuokra-aika on vähintään 15 vuotta.
Jos ARA hakemuksesta jatkaa korkotukilainaaikaa, on maanvuokrasopimuksen oltava voimassa viisi vuotta pidempään kuin takausaika.

S

Korkotukilainan kohde on pidettävä riittävästi
vakuutettuna.

14 §

O
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Asukkaaksi lyhyellä korkotuella rahoitettuun
vuokra-asuntoon voidaan valita hakija, jonka tulot eivät ylitä sitä, mitä Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) 4 §:ssä säädetään.

LU

15 §

Asumiskustannusten kohtuullisuus ja vakavaraisuuden harkinta
Lyhyessä korkotukilaissa säädettyjä yleisiä
edellytyksiä harkittaessa on kiinnitettävä erityistä
huomiota siihen, että asumiskustannukset lainoitettavassa kohteessa pysyvät kohtuullisina ja että
kohteen toteuttajat ovat vakavaraisia sekä suorittavat täysimääräisesti ennakonpidätykset ja
muut työnantajalle kuuluvat velvoitteet.
Lainansaajan on annettava Asumisen rahoitusja kehittämiskeskuksen tai Valtiokonttorin pyynnöstä vakuutus tai selvitys siitä, että rakennustöiden osalta maksetuista palkoista on suoritettu

18§
Vuokrantarkistus

Vuokra-asuntojen vuokria saa vuosittain tarkistaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
antamassa korkotukipäätöksessä vahvistetun
vuokran osalta siten, että vuosittainen tarkistus
perustuu kiinteistöjen ylläpidonindeksin vuotuiseen muutokseen lisättynä enintään 1,5 % yksiköllä.
19 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta
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