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1 JOHDANTO 

Asumistukijärjestelmä ja siihen liittyvät kustannusongelmat ovat ajankohtainen aihe 

Suomessa. Asumistukimenot ovat olleet viime vuosina useasti esillä eri 

keskusteluissa sekä medioissa. Kela maksoi vuonna 2016 asumistukia yhteensä 1,92 

miljardia euroa joka on 11% enemmän verrattuna vuoteen 2015. Kaiken kaikkiaan 

asumistukien piirissä oli yhteensä 860 000 ihmistä, noin 60% kaikista vuokralla 

asuvista. Voidaan sanoa, että asumistukimenojen kasvu on merkittävä 

kansantaloudellinen ongelma. Yleistä asumistukea nostavien määrä ja tuen 

kustannukset rikkovat ennätyksiä jo toista vuotta peräkkäin. (Hiekka & Virén 2008, 

Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä 2017).   

Julkisessa keskustelussa tuodaan usein ilmi näkökulmaa, jonka mukaan 

asumistukimenot ovat kasvussa vuokrakustannusten jatkuvan nousun vuoksi. Tämän 

kandidaatintutkielman tavoitteena on pohtia, vaikuttavatko vuokratason ja 

asumistukimenojen kasvu oleellisesti toisiinsa ja mitkä ovat keskeisimmät keinot, 

jotka on mahdollista ottaa käyttöön asumistukimenojen vähentämiseksi ja 

vuokratason kasvun hillitsemiseksi? 

Asumistukikustannusten nousun taustalla suurin yksittäinen vaikuttaja on työttömyys 

(Honkanen 2016, 2017). Tässä tutkielmassa asumistukimenojen kasvuun 

vaikuttamista ei kuitenkaan ole tarkoitus tutkia työvoimapoliittisesta näkökulmasta. 

Tutkielmassa keskitytään asuntopoliittisiin näkökulmiin ja siihen, kuinka 

kohonneisiin asumistukimenoihin ja vuokrakustannuksiin Suomessa voi vaikuttaa 

asuntopoliittisin keinoin.  

Toisessa luvussa käsitellään asumistukijärjestelmää, sen tavoitteita ja 

asumistukimenojen kasvun taustoja. Kolmannessa luvussa keskitytään vuokra-

asumiseen ja vuokrakustannusten kehityksen tutkimiseen. Kolmannessa luvussa 

vuokrien hintojen määräytymistä tarkastellaan DiPasqualen ja Wheatonin (1992) 

kehittämän neljän kvadrantin mallin näkökulmasta. Neljännessä luvussa pohditaan 

lähemmin ratkaisuja, joilla kohonneisiin asumistukimenoihin ja vuokriin olisi 
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mahdollista vaikuttaa. Lisäksi esitellään suomalaista sekä kansainvälistä tutkimusta 

asumistukien ja vuokrien välisistä yhteyksistä. 



6 

2 ASUMISTUKIJÄRJESTELMÄ SUOMESSA 

Yhteiskunta tukee kansalaistensa asumista monella tavalla, kuten tukemalla 

asukkaita rahallisesti asumistuilla, rakennuttamisen tuotantotuilla, asuntolainojen 

korkojen verovähennysoikeudella sekä asuntosäästöpalkkiojärjestelmän korkotuella 

(Kansaneläkelaitos 2016). Tässä tutkielmassa sivutaan ainoastaan rahallisia asumisen 

tukia, pääpainopiste on erityisesti yleisessä asumistuessa. Asumistuki on suurin 

tulonsiirtojärjestelmä Suomessa eläkkeiden jälkeen (Hiekka & Virén 2008). 

Suomessa on maksettu asumistukia vuodesta 1940 lähtien. Tukeen olivat alkuun 

oikeutettuja vain pienituloiset perheet joissa oli useita lapsia ja tukia myönnettiin 

vain mikäli perheiden asunnot mahtuivat järjestelmän määrittelemiin 

enimmäisarvoihin (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, julkaisut 54, verotuksen ja 

sos.turvan uudistaminen, s.100.)  

Asumistuki koostuu neljästä eri tukimuodosta: yleinen asumistuki, eläkkeensaajan 

asumistuki, opintotuen asumislisä sekä sotilasavustuksen asumisavustus. Yllä 

mainituista ylivoimaisesti suurin euromääräisesti maksettava tuki on yleinen 

asumistuki. Tuki määräytyy tukiprosentin, hyväksyttävän asumismenon ja 

perusomavastuun perusteella. (Kansaneläkelaitos 2016.)  

2.1 Asumistukien kasvu ja kustannukset Suomessa viime vuosina  

Kelan (2017) mukaan maksamien asumistukien kustannukset olivat vuonna 2016 

yhteensä 1 919,4 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2015 suhteutettuna oli 11%.  

  



7 

 

Taulukko 1. Asumistukikustannukset 2015 – 2016 (Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä 2017). 

 
Asumistukikustannukset vuonna 2016, 

milj. € 

Muutos vuodesta 2015, 

% 

Asumistuet yhteensä 1 919,4 10,8 

Yleinen asumistuki 1 081,0 17,8 

Eläkkeensaajan asumistuki 559,0 5,0 

Opintotuen asumislisä 264,6 -0,7 

Sotilasavustuksen 

asumisavustus 
14,9 -4,1 

Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 2015 1 081 miljoonaa euroa. Kasvua 

edellisvuoteen on 18%. Asumistuen saajien määrän kasvu alkuvuonna 2016 selittää 

osittain yleisen asumistuen kustannusten kasvua. Yleisen asumistuen saajien määrä 

on jo toista vuotta peräkkäin Suomessa ennätyksellisen suuri. Tuoreimman Kelan 

tilaston mukaan yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2016 lopulla 

267 356, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Asumistuen saajien määrässä 

kasvua vuodesta 2015 vuoteen 2016 on 8,5%. (Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä 

2017.) 

Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin vuonna 2016 yhteensä 559 miljoona euroa. 

Myös eläkkeen saajan asumistukien kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2015 

suhteutettuna 5%. Eläkkeensaajan asumistukea saavien määrä sekä kustannukset ovat 

olleet kasvussa jo viimeiset 20 vuotta. (Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä 2017.) 

Opintotuen asumislisää maksettiin vuonna 2016 265 miljoonaa euroa, mikä on 

prosenttiyksikön verran vähemmän kuin vuonna 2015. Vuoden 2016 joulukuussa 

asumislisää maksettiin 149 000 henkilölle. Muutosta edellisvuoteen verrattuna -2%. 

Opintotuen asumislisät ovat pysyneet suunnilleen samanlaisina viimeiset kuusi 

vuotta. (Kela, tilasto- ja tietovarastoryhmä 2017.) 
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Uusi laki yleisestä asumistuesta astui voimaan 1.1.2015. Lakimuutoksen tavoitteena 

oli yksinkertaistaa yleisen asumistuen saamisen edellytyksiä. Muutoksen jälkeen 

asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat vain asunnon  sijaintikunta ja perheen 

koko, eikä valmistumis- ja perusparantamisvuotta, pinta-alaa tai 

lämmitysjärjestelmää oteta enää huomioon tuen laskennassa. Asumistuen tason 

nousuun ovat vaikuttaneet lakimuutoksen myötä omavastuuosuuksien pieneneminen 

sekä korotus hyväksyttäviin enimmäisasumismenoihin. Syyskuussa 2015 otettiin 

käyttöön lisäksi ansiotulovähennys, jonka seurauksena jokaisen ruokakunnan jäsenen 

yhteenlasketuista palkka-, yrittäjä- ja maataloustuloista jätetään huomioimatta 

enintään 300 euroa yleistä asumistukea laskettaessa. (Ahola 2016).  

Tutkimusta siitä, ovatko uudistukset vaikuttaneet positiivisesti 

asumistukikustannuksiin on löydettävissä toistaiseksi melko vähän. Ahola (2016) on 

selvittänyt miten uudistukset ovat vaikuttaneet yleiseen asumistukeen. Tutkimuksesta 

selviää, että yleiset asumistuen kustannukset olisivat  16-24 prosenttia pienemmät, 

mikäli 2015 lakimuutokset olisi jätetty toteuttamatta. Esimerkiksi kesäkuussa 2016 

asumistukikustannukset olivat 87 miljoonaa euroa, kun ilman lakimuutosta ne 

olisivat jääneet 66-73 miljoonaan euroon.  

Honkasen (2016, 2017) mukaan suurin yksittäinen asumistukimenojen kasvua 

selittävä tekijä on kiistatta työttömyys. Asumistukea sekä työttömien perusturvaa 

saavien määrät ovat kehittyneet pitkälti samalla tavalla 20 vuoden ajan. Etenkin 

2010-luvulla heikko talouskehitys on lisännyt työttömien määrää ja siten myös 

asumistukia tarvitsevia on yhä enemmän. Kelan (2016) tilastojen mukaan 

joulukuussa 2015 asumistukea saaneista 53% saivat asumistuen lisäksi myös 

peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ansiopäivärahaa maksettiin 11% kaikista 

tukea saavista ruokakunnista.  
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Kuvio 1. Työttömien perusturvan ja yleisen asumistuen saajat. Lähde: Honkanen 2016. 

Työssäkäyviä ruokakuntia oli vain joka neljäs (19%) asumistuen piirissä olevista 

ruokakunnista. Palkkatuloa saavien ruokakuntien osuus oli kuitenkin kasvussa. 

Työssä käyvien asumistukea saavien osuus kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016 

mennessä 35 prosentilla ja lähes 17 000 ruokakunnalla. Opiskelijoita oli asumistukea 

saavien ruokakuntien osuudesta 8 %. Tulottomia asumistukea saavista ruokakunnista 

oli  vuonna 2015 yhteensä 10%.  (Kela 2016.) 

Honkasen (2016) mukaan asumistukimenojen kasvun taustalla on myös vuokrien 

nousu viime vuosina. Vaikka kuluttajahintaindeksillä mitattuna hintojen nousu on 

ollut viime vuosina maltillista, jopa lähes olematonta, ovat vuokrahinnat kulkeet 

täysin päinvastaista rataa. Väestön hakeutuminen suuriin kaupunkeihin lisää 

asuntojen kysyntää ja kaupunkialueella asuva väkimäärä kasvaakin koko ajan 

tasaisesti. Paine kohdistuu etenkin suuriin kaupunkeihin kuten esimerkiksi Espoo, 

Vantaa, Oulu, Helsinki ja Turku.  
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Kuvio 2. Kuluttajahintojen ja vuokrien kehitys 2005-2016. Lähde: Honkanen 2016.  

Kuviosta 2 voidaan tulkita miten vuodesta 2005 vuokrataso sekä hintataso ovat 

kulkeneet käsi kädessä. Vuoden 2009 kohdalla alkaa kuitenkin erkaantuminen ja 

vuokrat nousevat hintoja jyrkemmin. Kuviosta voidaan myös päätellä, että vuokrien 

nopea kasvu kuvaa suurta asuntojen kysyntää. 

Honkanen (2016, 2017) toteaa, ettei asumistukimenojen kasvua voida kuitenkaan 

selittää vetoamalla vain vuokratason nousuun. Asumistukea myönnetään kunakin 

vuonna vain ennalta määritellyn enimmäisvuokran mukaisesti. Esimerkiksi 2003-

2004 asumistuessa hyväksyttävät vuokranormit eivät nousseet, mutta tästä huolimatta 

vuokrataso Suomessa nousi kuluttajahintoihin verrattuna nopeasti. Myös vuonna 

2016 asumismenonormit jäädytettiin vuoden 2015 tasolle. Vaikka hyväksyttävät 

asumismenot yleistä asumistukea laskettaessa olivat samat vuonna 2015 ja 2016, 

nousivat yleisen asumistuen kustannukset lähes 18%. 

2.2 Asuntopolitiikka Suomessa ja asumistukijärjestelmän tavoitteet 

Asumista koskevien tavoitteiden muokkaamista ja niiden yhteen saattamista 

kutsutaan asuntopolitiikaksi. Asuntopolitiikan lähtökohtana Suomessa on, että 

asumisen järjestäminen on kansalaisten omalla vastuulla. Julkisen vallan tehtävä on 
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taata siihen riittävät edellytykset. Yhtenä tavoitteena on riittävän laajamittainen 

kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen sekä tonttitarjonnan turvaaminen.  

Asuntopolitiikka Suomessa käsittää asumisen, rakentamisen, kaavoitukset ja siihen 

liittyvän tarjonnan ja säätelyn. Säätelystä päätää eduskunta, kulloinkin vallassa oleva 

hallitus, ympäristöministeriö ja sen alaisuudessa toimiva Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus (ARA), joka on erittäin suuressa roolissa valtion asuntopolitiikan 

jalkauttamisessa. ARA tekee vahvaa yhteistyötä kuntien kanssa jotka vastaavat 

maankäytöstä, kaavoituksesta ja asuntotuotannon suunnittelusta. (Häkli ym 2015, 7 – 

8, Kauppinen ym. 2015.) 

Julkisella vallalla on käytössään monenlaisia keinoja asuntopoliittisten tavoitteidensa 

tavoittelemiseksi. Juntto (1990) luokittelee valtion ja kuntien käytössä olevat 

asuntopolitiikan toteuttamisen keinot seuraavasti:  

1. Hallinnolliset ja lainsäädännölliset puitteet asumisen organisoinnille 

- rakennusmääräykset ja kaavoitus 

- asunnontarkastus 

- vuokrasuhteiden säätely 

- asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 

2. Taloudelliset tukitoimenpiteet  

- asuntojen tarjonnan tukeminen, lainat, takuut, verohuojennukset ja 

vähennykset, avustukset asuntojen uustuotantoon ja peruskorjaukseen 

- asuntojen kysynnän tukeminen: asumistuki, korkojen verovähennykset, 

korkotuki 

3. Ohjaus ja neuvonta sekä asuntopoliittinen suunnittelu  

- tyyppitalot, mallialueet 

- normiasunto, asuntoideaalit 

- tutkimukset ja asuntolaskennat  

(Juntto 1990, 47.) 

Asuntopolitiikkaa voidaan jakaa esimerkiksi rajoittavaan, suunnittelevaan ja 

edistävään politiikkaan. Asuntopolitiikassa kuitenkin kyse on yhdestä 

kokonaisuudesta, ja liialliseen luokitteluun sorruttaessa saatetaan hävittää 

kokonaiskuva. (Juntto 1990.)  



12 

Jotta asuntopoliittiset tavoitteet voitaisiin täyttää, tarvitaan mukaan myös yksityiset 

ja julkiset rahoittajat, rakennuttajat, rakennusliikkeet sekä kiinteistöjä hallinnoivia 

yhteisöjä kuten esimerkiksi VVO ja Sato. Kaiken kaikkiaan asuntopolitiikka vaatii 

toteutuakseen kaikkien näiden toimijoiden sujuvaa yhteistyötä. (Häkli ym. 2015, 7.)  

Yksi julkisen vallan lakisääteisistä tehtävistä on edistää jokaisen kansalaisen oikeutta 

asuntoon sekä tukea asumisen omatoimista järjestämista. Tämä sama tavoite koskee 

myös asumistukijärjestelmää ja sen eri muotoja. Jotta asuntopolitiikka onnistuisi 

tavoitteissaan, tukijärjestelmän tulee vaikuttaa, olla kustannustehokas ja tukien tulee 

kohdentua tarkoituksenmukaisesti niille jotka niitä eniten tarvitsevat. 

(Ympäristöministeriö 2015, 12.)  

Laki yleisestä asumistuesta (14.11.2014/938) on säädetty 14.11.2014. Lain 

tarkoituksena on alentaa ruokakunnan asumismenoja maksamalla valtion varoista 

asumistukea.  Suomessa pysyvästi asuvalla ruokakunnalla on oikeus saada 

asumistukea 80% enimmäismääräisten asumismenojen määrästä. Esimerkiksi 

Helsingissä yksinasuvan asumismenoista huomioidaan 508€/kk ja Oulussa 

yksinasuvan asumismenoista 390€/kk. Kelan laskentakaava yleistä asumistukea 

koskien on:  

Yleinen asumistuki = 0,8 * (asm – pov), (jossa asm = hyväksyttävä asumismeno ja 

pov = perusomavastuu.) 

Ollakseen toimiva ja tehokas, tukijärjestelmän tulee täyttää tiettyjä kriteereitä. 

Valtion kestävyysvaje on tukien kannalta olennainen tekijä. Mahdollinen 

velkaantumis- ja alijäämäkehitys on otettava huomioon tukijärjestelmän 

kokonaisuudessa. Kustannustehokkuudella pyritään varmistamaan paras mahdollinen 

hyöty mahdollisimman pienellä taloudellisella panoksella. Yhteiskunnan taloudelliset 

resurssit ovat rajalliset ja  tämän johdosta tuet pyritäänkin kohdistamaan vain niille, 

jotka niitä eniten tarvitsevat. Asuntomarkkinoiden alueelliset erot pyritään ottamaan 

huomioon ja tukia kohdentamaan alueille joilla asuntomarkkinat ovat 

epätasapainossa. (Ympäristöministeriö 2015, 12 – 13.) 
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Asumiseen kohdennettu tukijärjestelmä sekä verotus eivät kuitenkaan saa vääristää 

asuntomarkkinoita. Eri asumismuotoja on pyrittävä kohtelemaan tasapuolisesti. 

Omistumisasumista on suosittu asuntolainan korkovähennysoikeudella. Tämä 

vähennysoikeus tosin pienenee vuosittain ja vuonna 2018 asuntolainan koroista saa 

enää verotuksessa vähentää 35%. Hyvä ja tavoitteellinen tukijärjestelmä ei vaikuta 

asuntojen tai vuokrien hintoihin, eikä vähennä työvoiman tarjontaa tai kansalaisten 

muuttohalukkuutta. (Ympäristöministeriö 2015, 12 – 13.)  
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3 VUOKRA-ASUMINEN SUOMESSA 

Suomen väestöstä noin neljäsosa eli 1,4 miljoonaa henkilöä asui vuokralla vuoden 

2015 lopulla. Vuokra-asuntojen osuus kaikista vakinaisesti asutuista asunnoista oli 

32%. Vuoden 2015 lopulla vuokra-asuntoja oli Suomessa yhteensä noin 838 000 

kappaletta. Vuokra-asunnot jakautuvat vapaarahoitteisiin sekä valtion tuella 

rakennettuihin ARA-asuntoihin ARA-asuntoja kaikista vuokra-asunnoista oli vuoden 

2015 lopussa yhteensä 39%. Vapaarahoitteiset asunnot ovat yksityisten 

vuokranantajien sekä asuntojen vuokraustoimintaan erikoistuneiden yhtiöiden 

omistamia. (Suomen virallinen tilasto SVT 2016.) 

ARA-vuokra-asunnot ovat kohtuuhintaisia asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämien tukien avulla rakennettuja vuokra-asuntoja. 

ARA-vuokra-asunnot omistavat kunnat sekä muut julkis- ja yleishyödylliset yhteisöt. 

Niiden vuokrat perustuvat omakustannusperiatteeseen ja näin ollen vuokrat ARA-

asunnoissa ovat yleensä edullisempia kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. 

Lisäksi vuokralaisen valintaan liittyy rajoituksia. Vähävaraiset ja pienituloiset ovat 

ensisijaisessa asemassa vuokralaisen valinnassa. (Eerola & Saarimaa 2015, 59 – 60.)  

3.1 Vuokrien määräytyminen neljän kvadrantin mallin mukaisesti 

Suomessa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat sekä asuntojen hinnat määräytyvät 

vapailla asuntomarkkinoilla, mikä tarkoittaa sitä, että hinnat perustuvat kysyntään ja 

tarjontaan. Suuriin sekä keskisuuriin kaupunkialueisiin kohdistuva muuttoliike 

kuitenkin lisää asuntojen kysyntää ja siten vaikuttaa alueen neliövuokriin sekä 

asuntojen myyntihintoihin. Taloudellisesti epävarmoihin aikoihin kysyntä kohdistuu 

etenkin pieniin omistus- ja vuokra-asuntoihin ja siten nostaa niiden hintoja 

merkittävästi. Hintojen ja vuokrien kallistuminen on ollut jo pitkään trendi kasvavilla 

paikkakunnilla.  (Juntto 2010, 25, Häkli ym.. 2015, 8.) 

Vuokrien määräytymistä voidaan kuvata neljän kvadrantin mallilla. DiPasqualen ja 

Wheatonin (1992) luoma malli on tarkoitettu kuvaamaan asuntojen hintojen 

muodostumista pitkällä aikavälillä. Mallia voidaan käyttää myös vuokrien 
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määräytymisen tulkitsemiseen sillä se kuvaa miten rakentaminen, asuntokanta, 

vuokrat ja asuntojen hinnat vaikuttavat toisiinsa. Malli on esitetty alla kuviossa 2. 

 

Kuvio 3. Neljän kvadrantin malli (DiPasquale ja Wheaton 1992).  

Kuvio jakautuu pystysuunnassa omistusasuntojen markkinaksi (vasen) ja 

asumismarkkinaksi (oikea) kuvaten asuntokannan kulutuskysyntää. Kuvion keskellä 

oleva laatikko kuvaa markkinoiden sen hetkistä tasapainotilaa. Suorakulmio siirtyy 

uuteen tasapainontilaan pitkällä aikavälillä, mikäli jokin mallin tekijöistä muuttuu. 

Tärkeää on myös huomata, että malli toimii molempiin suuntiin. Näin ollen jos 

esimerkiksi vuokrat nousevat, nousevat myös asuntojen hinnat ja päinvastoin. 

Pystyakselin yläosa kuvastaa vuokratasoa ja alaosa rakentamista. Vaaka-akselin 

oikea puoli kuvastaa asuntokantaa ja vasen puoli hintaa. 
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Kuvion vasen ylänurkka kertoo, miten asuntojen hinnat muodostuvat. Matemaattisen 

kaavan P=R/i mukaan asunnon hinta (P) muodostuu tulevista vuokrista (R), jotka 

diskontataan sijoittajien tuottovaatimuksella (i). Mitä korkeampi tuottovaatimus sitä 

alhaisemmat ovat asuntojen hinnat. Kaavasta nähdään myös, että vuokrien laskiessa 

myös asuntojen hinnat laskevat. (DiPasquale & Wheaton 1992.) 

Kuvion mukaan vuokrataso määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Mitä 

korkeammat vuokrat ovat, sitä pienempi kysyntä kohdistuu vuokra-asuntoihin ja 

päinvastoin. Vuokra-asuntomarkkinat ovat taspainotilassa kun tarjonta (S) on yhtä 

suuri kysynnän (D) kanssa. Kysyntään vaikuttavat yleinen vuokrataso, tulotaso, 

kotitalouksien määrä, yleinen taloudellinen tilanne ja muut mahdolliset tekijät. 

Lyhyellä aikavälillä asuntojen tarjonta on hyvin joustamatonta sillä rakentaminen ja 

kaavoitukset ovat hitaita prosesseja. Näin ollen äkillinen kysyntä nostaa asuntojen 

sekä vuokrien hintaa lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä kysyntään reagoidaan ja 

malli palaa uuteen pitkänajan tasapainotilaan. (DiPasquale & Wheaton 1992.) 

Uusien asuntojen rakentamista kuvaa vasen alanurkka. Tuotantokustannukset 

määräytyvät asuntojen hintojen ja rakentamisen määrän perusteella. Kuvion mukaan 

yksikkökustannukset ovat sitä suuremmat mitä enemmän rakennetaan. Vasemmalle 

laskeva suora ei lähde origosta, sillä rakentamisen aloittaminen vaatii asunnoille 

tietyn hinnan, jotta se voidaan aloittaa. Pitkän aikavälin tasapainoon päästään kun 

rakentamisen kustannukset ovat yhtä suuria asuntojen hintatason kanssa. Oikea 

alakulmaa kuvaa pitkän aikavälin asuntokantaa ja sen muutosta. Pitkän aikavälin 

tasapaino vaatii uudisrakentamista poistojen verran. (DiPasquale & Wheaton 1992.) 

3.2 Vuokra-asuntojen kysyntä ja vuokrakustannusten kehitys 

Vuokra-asuminen oli yleistä suomalaisissa kaupungeissa ennen toista 

maailmansotaa, mutta sodan jälkeen omistusasuminen asumismuotona yleistyi. Tämä 

kehitys jatkui Suomessa 1990-luvulle saakka ja parhaimmillaan jopa yli 70% 

ruokakunnista asui omistusasunnossa. Lama nostatti vuokra-asuntojen kysyntää 

uudelleen. Vuokra-asuntojen tarjontaa kasvattivat vuokrasääntelyn lakkauttaminen 

sekä aravavuokra-asuntojen tuotanto. Vuokra-asuntojen kysyntään vaikuttivat myös 

rakenteelliset väestön muutokset sekä yhä varhaisempi itsenäistyminen ja 
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lapsuudenkodista muuttaminen. Vuokra-asuntojen määrä kasvoi kaiken kaikkiaan 

1990-luvulla 228 600 asunnolla. Omistusasuntojen yleisyys lähti kasvuun jälleen 

vuonna 2005, mutta 2008 alkanut taantuma vei markkinat nopeasti uuteen 

tilanteeseen ja vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi entisestään. (Juntto 2010, 37 – 39.)  

Vuokra-asuntojen kysyntään vaikuttaa yhteiskunnallinen muutos, harjoitettu 

asuntopolitiikka  ja ajankuva. Esimerkiksi sota- ja pula-aikana 1939-1948 pinnalla 

olivat asunto- ja vuokrasääntely sekä karjalaisten pika-asuttaminen. Vuosina 1948-

1968 korostuivat aravalainoitus ja asuntosäästäminen. Teollinen alue- sekä 

lähiörakentaminen, laaja sosiaalinen asuntotuotanto, aravavuokra- ja omistusasunnot 

ja asumistuki leimasivat asuntopoliittisesti vuosia 1968-1980. Omistusasuminen 

saavutti huippunsa, kun rahamarkkinat avautuivat 1980-luvulla. Lama ja työttömyys 

vaikuttivat 1990-luvulla asumistuen laajenemiseen sekä vuokrasääntelyn 

lakkauttamiseen. (Juntto 2010, 22 – 23.)  

Viime vuosina vuokra-asuntojen tarve on jälleen lisääntynyt. Tilanteeseen on 

vaikuttanut mm. maahanmuutto sekä ylipäätään muuttojen vilkastuminen. Vuokra-

asuntojen kysytä johtaa kilpailuun vapautuvista asunnoista. Etenkin 

pääkaupunkiseudulla asuminen on kallistunut ja täten lisännyt kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen etsijöiden määrää. (Juntto 2010, 39.)  

Kaiken kaikkiaan Suomen asuntomarkkinat ovat nykyään hyvin eriävät. Suuret 

paikkakunnat ja niiden lähikunnat kasvavat kovaa vauhtia, jolloin asunnoista on kova 

kysyntä. Suosituilla alueilla tämä nostaa vuokrien ja asuntojen hintoja, kun taas 

muuttotappiolliset paikkakunnat kokevat päinvastaisen vaikutuksen. Kuviosta 4 

nähdään miten pääkaupunkiseudun vuokrat ovat reilusti korkeampia verrattuna 

muihin Suomen alueisiin. Kasvavilla paikkkunnilla olisi turvattava riittävä maan 

tarjonta ja kaavoittamista lisättävä, jotta vuokrien sekä asuntojen hintojen nousu 

saataisiin kuriin. (PTT 2017.) 
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Kuvio 4. Keskimääräiset neliövuokrat huoneluvun mukaan vuonna 2016, vapaarahoitteiset uudet 

vuokrasuhteet. Lähde: Tilastokeskus. 

Etenkin vuokrayksiöiden kasvanut neliöhinta on selitettävissä vuosien saatossa 

tapahtuneen asuntokuntien koon muutoksella. Pienten asuntojen kysyntä on ollut 

kovassa kasvussa viime vuosina. Tilastokeskuksen (2015) mukaan yhden ja kahden 

hengen asuntokunnat ovat olleet kasvussa usean vuosikymmenen ajan ja vuoden 

2015 lopussa yhden ja kahdenhengen talouksia oli 75% kaikista asuntokunnista. 

Yhden hengen asuntokuntia oli vuoden 2015 lopussa 1 112 000. Tämä vastaa 42% 

kaikista asuntokunnista.  

Vaikka Suomi on luopunut vuokrasääntelystä vapaarahoitteisesti rakennetuissa 

asunnoissa vaiheittain vuosina  1992 ja 1995 (PTT 2017), säädellään meillä 

asuntojen hintoja sekä vuokria jonkin verran edelleen. Esimerkkinä voidaan mainita 

ARA:n korkotuella rakennetut asunnot, joissa vuokria määriteltäessä on noudatettava 

omakustannusperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralaiselta saa periä vuokraa 

enintään sen määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi, jotta talon 

rakentamisesta johtuneet kulut sekä kiinteistön hoitokulut saadaan katettua.  
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ARA-vuokra-asuntoja on Suomessa yhteensä 375 000 kappaletta ja ne ovat kuntien, 

muiden julkisyhteisöjen tai yleishyödyllisten yhteisöjen omistuksessa. ARA:n 

keskeisenä tehtävänä on tukea pieni- ja keskituloisten asumisolosuhteita ja niiden 

parantamista sekä ohjata valtion tukia niitä tarvitseville asukkaille. Näin ollen kyse 

on asumituen tavoin julkisen vallan tulonsiirrosta. Alla olevasta taulukosta on 

nähtävissä, kuinka valtion tukemien ARA-vuokra-asuntojen kustannukset eroavat 

vapaarahoitteisista. Vuokrakustannukset ovat kasvaneet melko samassa suhteessa, 

mutta ARA-vuokra-asunnot ovat säilyttäneet edullisuutensa vapaarahoitteisiin 

asuntoihin verrattaessa. (ARA 2013, Häkli ym. 2015, 8.)  

 

Taulukko 2. Keskimääräisten neliövuokrien kehitys koko maassa vuosina 1975-2016 

(Tilastokeskus 2017). 

Helsingissä asuntojen myyntihintoja säädellään HITAS-asunnoissa. Kyseessä on 

Helsingin kaupungin perustama asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä 

jonka tarkoituksena on turvata, että asuntojen hinnat perusutuvat niiden todellisiin 

tuotantokustannuksiin. Näiden asuntojen kokonaisvaikutus asumisenkustannuksiin 

on kuitenkin varsin pieni, vain noin 5% Helsingin asunnoista kuuluu HITAS-

järjestelmään. (Häkli 2015, 8.)  
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4 VUOKRAKUSTANNUKSIIN JA ASUMISTUKIMENOIHIN 

VAIKUTTAMINEN  

Kuten edellä on todettu, ovat niin asumistukimenot kuin vuokratkin Suomessa viime 

vuosina kasvaneet. Erilaisilla asuntopoliittisilla toimilla on oma vaikutuksensa 

asuntomarkkinoihin sekä siten vuokratasoon Suomessa. Asumistukimenojen kasvun 

ollessa yksi ajankohtaisimmista yhteiskunnallisista haasteista Suomessa, on menojen 

hillitsemiseksi esitetty eri keinoja, joista tärkeimpinä asumistukijärjestelmän 

uudistaminen ja vuokra-asuntojen tarjonnan lisääminen. (Hiekka & Virén 2008, 

Laakso & Loikkanen 2013.) 

Suomalaiset käyttävät keskimäärin 17,5% tuloistaan asumiskustannusten 

kattamiseen. EU:n tulo- ja elinolotilaston mukaan 40% käytettävissä olevista 

rahatuloista ylittävät asumiskustannukset ovat merkittävä rasite. Pienituloisten 

asumismenojen osuus kaikista tuloista on yleistä keskitasoa suurempi ja 

asumiskustannusten kattamisen jälkeen käytettävissä olevat tulot myös suhteellisesti 

pienemmät kuin muilla. Pienituloisten käytettävissä olevista tuloista 

asumiskustannukset veivät reilun kolmanneksen, yhteensä 33,4%. (Reijo 2013.)    

4.1 Asumistuen vaikutuksia vuokratasoon 

Suomessa asumistukien vaikutuksia vuokriin on tutkittu toistaiseksi melko vähän.  

Virén ja Hiekka (2008) ovat tutkineet aihetta Suomessa ja todenneet verotuksen ja 

tulonsiirtoihin liittyvän kohtaanto-ongelman. Kohtaanto-ongelmalla viitataan 

tilanteeseen, jossa tulonsiirrot eivät kohdistukaan niiden eduksi, joille ne alun perin 

ovat olleet suunnattuja. Myös useat ulkomaiset tutkimukset ovat todenneet 

kohtaanto-ongelman todelliseksi. Se, joka viimekädessä tuista ja tulonsiirroista 

hyötyy, riippuu kysynnän ja tarjonnan hintajoustavuudesta. Kun asuntojen hinnat 

sekä vuokrataso ovat toisiinsa vahvasti kytköksissä, voidaan todeta, että asumistuki 

vaikuttaa vuokratason lisäksi myös asuntojen hintoihin.  

Asumistuet nostavat vuokratasoa Suomessa 10-25%. Tämän johdosta vuokrien nousu 

vaikuttaa myös niihin jotka tukia eivät saa ja tällä taas on omat kielteiset 

vaikutuksensa. Pahimmassa tapauksessa vuokrat voivat kohota niin korkeiksi, ettei 
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kenelläkään ole varaa asua vuokralla. Asumistuki aiheuttaa yhteiskunnalle myös 

hyvinvointitappiota ja Virèn suositteleekin suhtautumaan siihen varauksella. Jotta 

tuki olisi perusteltua, pienituloisten pitäisi asumituki käyttää nimenomaan asumiseen 

ja asumisväljiyden kasvattamiseen. Mikäli tuki käytetään muuhun kulutukseen tai 

tuen johdosta muutetaan kalliimpaan asuntoon kuin mihin ilman tukea olisi varaa, 

voidaan kyseenalaistaa, kohdentuuko tuki täysin oikein. (Hiekka & Virén 2008.) 

Ranskassa toteutettiin vuosina 1992-1994 uudistus, jossa asumistukien myöntämistä 

laajennettiin kaikille pienituloisille kotitalouksille ja julkisilla varoilla tuetusta 

asuntorakentamisesta luovuttiin. Tarjontatuista siirryttiin kysyntätukiin, sillä julkinen 

asuntotuotanto oli kallis ylläpitää. Lisäksi julkinen asuntotuotanto johti lähiöiden 

rakentamiseen, joissa asuivat lähinnä pienituloiset. Uudistusten vaikutusta 

vuokratasoon on tutkittu, mutta tuloksia on voitu esittää vain lyhyen aikavälin 

vaikutuksista. (Laferrére & Le Blanc 2001.)  

Ranskassa vuokrat ovat osittain säänneltyjä. Olemassa olevien vuokrasopimusten 

vuosittaiset vuokrien korotukset eivät saa ylittää rakennuskustannusindeksiä (the 

construction cost index). Uusia vuokrasopimuksia tämä sääntö ei kuitenkaan koske. 

Näin ollen, mitä kauemmin vuokralainen asuu vuokra-asunnossaan, sitä edullisempi 

on vuokra. Ranskassa toteutettu muutos, jonka myötä asumistukea myönnetään 

kaikille pienituloisille, ei siis näy välittömästi vuokrien nousuna, sillä olemassa 

olevat vuokrasopimukset eivät saa muuttua. (Laferrére & Le Blanc 2001.) 

Selvityksen mukaan vuoden 1995 kolmannella neljänneksellä niillä vuokralaisilla, 

jotka eivät olleen asumistuen piirissä, vuokrat olivat 2,6% korkeammat uudistuksen 

jälkeen. Tukea saavien vuokrat nousivat 8,6% vuokrannousun muutoksen myötä. 

Vaikutukset olivat suurimmat uusilla ja pienillä asunnoilla. Laferrére ja Le Blanc 

(2001) kuitenkin korostavat, ettei tutkimus suoraan vastaa kysymykseen ”Kuinka 

paljon asumistuet nostavat vuokria?”. Tuloksien valossa on kuitenkin selvää, että 3-4 

vuotta uudistuksen tekemisen jälkeen vuokra-asunnot, jossa asuvat eivät saa 

asumistukia, kokevat suunnilleen samanlaisen vuokranousun kuin vuokralaiset, jotka 

saavat tukea. Todellista vaikutusta pitkän aikavälin yleiseen vuokratasoon 

uudistuksesta ei kuitenkaan pystytä määrittelemään ilman kysynnän ja tarjonnan 

mallintamista. 
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Scott (1999) on tutkinut Yhdysvalloissa 90-luvulla käytössä olleiden 

vuokratukiseteleiden (vouchers) vaikutuksia vuokralaisten asumiskustannuksiin. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tämä politiikka vaikuttaa niiden 

vähävaraisten asumiskustannuksiin, jotka eivät saa minkäänlaista asumistukea. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että suurilla metropolialueilla, joissa asumistukisetelit olivat 

laajasti käytössä koettiin nopeampaa vuokranousua kuin niillä alueilla, joilla asuvilla 

vuokratukisetelit eivät olleet näin laajamittaisesti käytössä. Useilla suurilla 

metropolialueilla vuokratukisetelit nostivat vuokria keskimäärin 16%. Näin suuri 

vuokrien nousu on sopusoinnissa matalan tarjontajouston kanssa. Tämä kuvaa 

vuokramarkkinoiden huonoa laatua ja heikkoa toimivuutta.  

Vuokratukiseteliohjelma kokonaisuudesaan aiheutti 8,2 miljardin dollarin nousun 

vuokriin. Samalla tukea maksettiin vuokralaisille 5,8 miljardin dollarin edestä. 

Nettotappiota matalatuloisille kotitalouksille kertyi näin ollen 2,4 miljardia dollaria. 

Tämä 2,4 miljardia dollaria siirtyi matalatuloisilta suoraan vuokraisännille. (Scott 

1999.) 

Asumistukijärjestelmää uudistamalla voitaisiin osaltaan vastata kasvaneisiin 

asumistukimenoihin Suomessa. Hiekka & Virén (2008) ehdottavat, että asumistuen 

omavastuuosuuden osuutta ja sen määräytymistä voisi tarkastella uudelleen. 

Pohdittava olisi myös sitä, voisiko asumistuen määräytymisessä käyttää todellisten 

vuokrakustannusten roolin sijaan kiinteitä normivuokria, jotta asumistukimenot eivät 

kasvaisi aina vuokrien niin tehdessä.  Ympäristöministeriön (2015) hankeryhmän 

raportissa esitetään myös asumistukijärjestelmän yksinkertaistamista mm. 

yhdistämällä eläkkeensaajan asumistuki ja opiskelijan asumislisä yleiseen 

asumistukeen.  

4.2 Asuntotarjonnan vaikutuksia vuokratasoon  

Neljän kvadrantin mallin avulla voidaan tarkastella miten erilaiset markkinavoimat 

vaikuttavat asuntomarkkinoihin ja miten asuntomarkkinat sopeutuvat pitkällä 

aikavälillä. Asuntomarkkinoille on kuitenkin luontaista, etteivät ne ole tasapainossa, 

vaan erilaiset kysyntä- sekä tarjontashokit muokkaavat markkinaa jatkuvasti. Malli 

auttaa ymmärtämään asuntojen hintojen, vuokrien, rakentamisen ja asuntokannan 
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vuorovaikutusta. Malli on esitelty tarkemmin luvussa 3.1. (DiPasquale & Wheaton 

1992.) 

Kuviosta 5 nähdään, miten markkinat reagoivat, kun vuokra-asuntojen kysyntä 

kasvaa jonkinlaisen kysyntäshokin ansiosta. Laskeva kysyntäkäyrä siirtyy näin ollen 

ylöspäin ja nostaa vuokria. Nousevat vuokrat taasen nostavat asuntojen hintoja, jotta 

sijoittajien tuottovaatimus täyttyisi. Korkeammat asuntojen hinnat lisäävät 

rakennusaktiivisuutta, mikä johtaa asuntokannan kasvuun. Kysyntään vastaaminen 

hillitsee vuokria ja markkinat saavuttavat uuden tasapainon. Uusi tasapainotila on  

merkitty kuviossa oranssilla suorakulmiolla. (DiPasquale & Wheaton 1992.) 

 

Kuvio 5. Asuntomarkkinoiden uusi tasapainotila kysynnän vahvistuessa. (Lähde: DiPasquale & Wheaton 

1992.) 
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Suomessa on kuitenkin pitkään vallinnut kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, jolloin 

vuokrat ovat vain nousseet (Honkanen 2016). Laakso ja Loikkanen (2013) toteavat, 

että Suomessa nykyään käytössä oleva kaavoitusjärjestelmä on jäykkä, eikä se vastaa 

muuttuviin maankäytön tarpeisiin. Etenkin pääkaupunkiseudun asuntojen kysyntään 

nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan. Voidaan siis todeta, että Suomessa 

asuntomarkkinat eivät vielä ole sellaisessa tasapainotilassa, jossa vuokrien nousu ei 

olisi näin jyrkkää kuin se on tällä hetkellä. Kysyntä on kasvanut ja vuokrat ovat 

nousseet, mutta asuntokantaa kasvattamalla ei olla onnistuttu tasapainottamaan 

markkinoita.  

Helsinki sekä pääkaupunkiseutu ovat muuhun Eurooppaan verrattuna yksi väljimmin 

rakennetuista metropolialueista. Helsingillä olisi varaa noin 30-40% kasvuun 

nykyisten rajojensa sisällä. Tuolloin Helsingin asukastiheys vastaisi Berliinin 

kaupungin asukastiheyttä. (Helsingin kaupunki 2015.)   

Kysynnän ohella myös tarjonnan puolen tekijät vaikuttavat markkinoiden tilaan. 

Kuviossa 6 nähdään mitä seuraa, jos tuotantokustannukset nousevat pysyvästi. Näin 

saattaa käydä esimerkiksi tonttimaan hinnan nousun johdosta. Tämä vaikuttaa 

asuntokannan pienentymiseen, sillä uusien talojen rakentaminen ei ylitä vanhan 

asuntokannan poistoa. Asuntokannan pienentyminen johtaa luonnollisesti 

vuokratason nousuun ja tämä puolestaan nostaa asuntojen hintoja. (DiPasquale & 

Wheaton 1992.)  

 



25 

 

Kuvio 6. Uusi tasapainotila tuotantokustannusten kasvaessa. (Lähde: DiPasquale & Wheaton 1992.) 

Yksi oleellinen keino vuokratasoon vaikuttamiseksi onkin tuotantokustannuksien 

alentaminen. Suomessa tuotantokustannukset ovat viime vuosina kuviossa esitetyllä 

tavalla olleet kasvussa, mikä on osaltaan vaikuttanut niin asuntojen hintojen kuin 

vuokratasonkin nousuun (Ympäristöministeriö 2015).  

Kaavoituksesta johtuva vähäinen tonttimaan tarjonta on esteenä Suomessa kysyntään 

vastaavalle asuntotuotannolle. Sääntely johtaa liian vähäiseen tarjontaan juuri niillä 

alueilla, joilla ihmiset mielellään asuisivat. Julkisen päätöksenteon sijasta vapaasti 

toimivat markkinat tuottaisivat oikean kokoisia asuntoja sinne, missä niille on eniten 

kysyntää. Suurimmat syyt asuntotarjonnan vähäisyyteen näyttäisivät olevan maan 

tarjonnan niukkuus, kaavoitusprosessien hitaus, liiallinen yksityiskohtaisyys ja 

rajoittavat rakentamismääräykset sekä siihen liittyvä selvittely- ja valituskierre. 
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Tonttitarjonnasta johtuva niukkuus siirtyy suoraan asuntojen hintoihin. Suurissa 

kasvukeskuksissa pelkästään tontti maksaa enemmän kuin koko asunto muualla. 

(Laakso & Loikkanen 2013, Ahonen 2017, 11-12.)  

Saton toimitusjohtaja Saku Sipola on samoilla linjoilla tuotantokustannuksien 

kalleudesta. Sipola antaa Kauppalehden haastattelussa (31.3.2017) esimerkin tällä 

hetkellä suunnitteilla olevasta kohteesta, jossa kaupungin hinta rakennusneliömetrille 

veroineen on 1300 euroa. Kun tämän päälle lisätään muut määräyksien vaatimat 

toimenpiteet, hinta rakennusneliömetrille on Sipolan mukaan noussut 2200 euroon. 

Näin ollen kaksion kuukausivuokra olisi 500 euroa ennen kun rakentaminen on edes 

alkanut.  

Ympäristöministeriön (2015) asettaman asumisen tuki- ja verojärjestelmien 

vaikuttavuutta tutkineen hankeryhmän raportissa todetaan, että tehokkuus 

maankäyttöpolitiikassa sekä riittävä tonttimaan tarjonta ovat kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen tarjonnan ehdoton edellytys.  Tarjonnan lisäämisen keskeinen 

edellytys on myös hyvin toimiva rakennusmarkkinoiden kilpailu, mikä ei tällä 

hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ainakaan pääkaupunkiseudulla. 

Asuntojen kysyntään ei olla pystytty reagoimaan etenkään kasvukeskuksissa 

tarpeeksi joustavasti. Ympäristöministeriön (2015) raportissa todetaan, ettei millään 

asumiseen kohdennetun tukijärjestelmän keinolla ole mahdollista korjata niitä 

ongelmia, jotka itse asiassa johtuvat kaavoitetun tonttitarjonnan puutteesta. Laakso ja 

Loikkanen (2013) toteavat, että paras keino, jolla voidaan vastata kohonneisiin 

asuntojen hintoihin ja vuokriin ei ole sääntelyssä. Tarjontaa kasvattamalla voidaan 

parhaiten vastata asuntomarkkinoiden ajankohtaisiin haasteisiin.  
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5 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyrittiin selvittämään vuokrien ja asumistukien 

jatkuvaa kasvua sekä niiden välistä yhteyttä. Tutkielman tavoitteena oli löytää 

keinoja asumistukien vähentämiseksi ja vuokratason kasvun hillitsemiseksi 

Suomessa. Tutkielmassa käytettiin apuna neljän kvadrantin mallia, jonka avulla 

teorian havainnoillistamista ja ymmärtämistä pyrittiin helpottamaan. 

Yhteenvedettynä vaikuttaisi siltä, että paras yksittäinen asuntopoliittinen keino 

vuokratasoon vaikuttamiseksi olisi kaavoituksen lisääminen ja asuntotuotantoon 

panostaminen. Neljän kvadrantin mallin avulla nähdään miten alempi vuokrataso 

asuntomarkkinoilla olisi Suomessakin saavutettavissa, mikäli tarjonnan keinoin 

onnistuttaisiin vastaamaan kasvaneeseen asuntojen kysyntään keskeisissä 

kasvukeskuksissa. 

Suomessa etenkin pääkaupunkiseudulla asuntojen kysyntä ylittää jatkuvasti 

tarjonnan. Tämä nostaa sekä asuntojen hintoja että vuokria. Kohonneet vuokrat ovat 

omiaan nostamaan myös asumistukimenoja, vaikka asumistukimenojen kasvua ei 

voidakaan vuokratasoon vetoamalla kokonaan selittää. Vuokrat kuitenkin vaikuttavat 

asumistukeen ja toisin päin. Tutkimuksien mukaan asumistuet nostavat omalta 

osaltaan vuokria noin 15-25%. Asumistukien kasvulle on muitakin syitä, joista 

merkittävin on kiistatta työttömyys. Työttömien määrän vähentymisellä olisi suorat 

vaikutukset asumistukea saavien määrään. Työttömyyteen ei kuitenkaan ole 

asuntopoliittisin keinoin mahdollista vaikuttaa muusta kuin liikkuvuuden 

näkökulmasta. 

Eräs merkittävä keino asumistukimenojen hillitsemiseksi olisi normien purkaminen 

ja lisäkaavoittaminen, jolloin uutta tonttimaata vapautusi rakentamisen käyttöön. 

Tässä kunnat nousevat merkittävään rooliin uuden tonttimaan tarjoajina. 

Rakennuskustannusten alentamisella ja normien purulla voisi olla positiivinen 

vaikutus myös rakennusaktiivisuudelle, mikä auttaisi vastaamaan asuntojen 

kysyntään ja hintojen nousu niin vuokrissa kuin asuntojen hinnoissa voisi täten 

tasaantua. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on hankalaa, mikäli tonttien 
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kalleudesta ja erinäisistä määräyksistä aiheutuvat kustannukset ovat jatkuvassa 

kasvussa.  

Voidaan ajatella, ettei asumista pitäisi tukea asumistuen keinoin, sillä se vääristää 

markkinoita ja nostaa vallitsevaa vuokratasoa. Asumistukia kuitenkin perustellaan 

pienituloisten talouksien tukemisella ja sillä, että jokaisella kansalaisella on oikeus 

kohtuulliseen asumiseen. Tämä onkin yksi asuntopolitiikan tavoitteista. Asumisen 

tukemisesta johtuvia negatiivisia vaikutuksia on helpompi arvioida kuin tukien 

positiivisia vaikutuksia. On hankalampi mitata asunnottomuuden, köyhyyden ja 

muiden sellaisten ilmiöiden vaikutuksia yhteiskunnassa, joihin asumistuen 

lakkauttaminen saattaisi johtaa. Asumistuelle on kiistatta tarvetta ja perustelut, mutta 

ohjautuuko tuki tällä hetkellä juuri niille, kenelle se on tarkoitettu? Kohtaanto-

ongelma todistaa sen, etteivät asumistuet siirry täysimääräisesti niille, joille niitä 

maksetaan.  

Kohonneet asumistukimenot sekä vuokrat ja niiden hillitseminen vaikuttaa olevan 

kaikkien huulilla, sillä kasvuvauhti on ollut vuosittain niin merkittävä. Lääkkeeksi on 

esitetty esimerkiksi vuorkasääntelyn palauttamista ja asumistukien leikkaamista. 

Kohonneet kustannukset eivät kuitenkaan ole helposti ratkaistavissa, eikä niihin 

vaikuttamisen keinot ole mustavalkoisia. Jos esimerkiksi asuntopolitiikan keinoin 

ohjataan tukia tarvitsevia yhä enemmän valtion rahoittamiin korkotukiasuntoihin, on 

vaarana alueellinen eriarvoistuminen. Tämäkään keino ei olisi ratkaisu, jos 

lisärakentaminen ei toteutuisi. Jos asumistukia leikataan, kasvavatko muiden 

sosiaalietuuksien menot? Vuokrasääntelyyn palaaminen saattaisi johtaa 

asuntokannan rappeutumiseen ja uudisrakentamisen vähentymiseen, sillä 

asuntotuotantoon panostaminen ei olisi välttämättä yhtä houkuttelevaa.  

 



29 

6 LÄHTEET 

Ahola E. (2016). Asumistuen kohoavat kustannukset – miten yleisen asumistuen 

vuoden 2015 lakiuudistus vaikutti? Kela. Tutkimusblogi. Saatavilla: 

http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3282. Viitattu 12.3.2017. 

Ahonen, A. (2017) Tarjonnan tiellä. Rakentamisen sääntely ja paradigmaattisen 

muutoksen tarve. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 1/2017. Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto. Saatavilla: https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-

suomi/julkaisut/selvitykset/2017/kkv-selvityksia-1-2017-tarjonnan-tiella.pdf. 

Viitattu:2.4.2017. 

ARA, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. ARA toimeenpanee valtion 

asuntopolitiikkaa. Julkaistu 31.1.2013. Saatavilla: http://www.ara.fi/fi-

FI/ARAn_esittely. Viitattu 3.4.2017. 

DiPasquale, D. & Wheaton, W. (1992). The Markets for Real Estate Assets and 

Space: A Conceptual Framework. Journal of the American Real Estate and Urban 

Economics Association. 20,2,  181 – 197. 

Eerola E. & Saarimaa T. (2015) Kohtuuhintaisen asumisen taloustiede. Teoksessa: 

Häkli ym. (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus. 

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. (2015) Helsingin yleiskaava. 

Taloudellisten vaikutusten arviointi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 

yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:1. Saatavilla: 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-1.pdf. Viitattu 15.3.2017. 

Herrala, O. (2017) Vuokra ampaisee ylös jo ennen rakentamista - "500 euroa ennen 

kuin mitään on tehty". Kauppalehti 31.3.2017. 

Honkanen P. (2016). Asumistuen menot kasvavat – mikä neuvoksi? Kela. 

Tutkimusblogi. Saatavilla: http://blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3295. Viitattu 

11.3.2017. 



30 

Hiekka S. & Virén M. (2008). Nostaako asumistuki vuokria? Kansantaloudellinen 

aikakauskirja vsk. 104, 226 – 235. 

Häkli J., Vilkko R. & Vähäkylä L. (2015). Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. 

Helsinki: Gaudeamus. 

Juntto, A. (2010). Asumisen historiallinen muutos Suomessa ja polkuriippuvuus. 

Teoksessa: Häkli ym. (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: 

Gaudeamus. 

Kauppinen T., Hannikainen-Ingman K., Sallila S. & Viitanen V. (2015) 

Pienituloisten asuinolot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Kansaneläkelaitos (2016). Kelan asumistukitilasto 2015. Sosiaaliturva 2012, Suomen 

virallinen tilasto. Saatavilla: 

http://www.kela.fi/documents/10180/1630858/Kelan_asumistukitilasto_2015.pdf/b2

981335-9970-4222-94fa-92e32ef29064. Viitattu 24.2.2017. 

Kela, tilastoa- ja tietovarastoryhmä (2017). Yleisen asumistuen menot ylittivät 

miljardin rajan vuonna 2016. Tilastokatsaus. Saatavilla: 

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/175281/Yleisen_asumistuen_menot_

ylittivat_miljardin_rajan_vuonna_2016.pdf?sequence=1. Viitattu 1.3.2017. 

Laakso, S. & Loikkanen, H. (2013). Helsingin seudun maankäyttö, 

kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus. Kansantaloudellinen aikakausikirja 

vsk. 109, 4/2013. 490 – 511.  

Laferrére A. & Le Blanc D. (2001). How do housing allowances affect rents? An 

empirical analysis of the French case. Journal of housing economics. 12/2001.   

Laki yleisestä asumistuesta 14.11.2014/938.  

PTT Pellervon taloustutkimus. Asuntomarkkinat 2017 – Teema: Pienten asuntojen 

markkinat. Kansantalouden tutkimusryhmä. Julkaistu 13.1.2017. Saatavilla: 



31 

http://www.ptt.fi/ajankohtaista/uutiset/asuntomarkkinat-2017-teema-pienten-

asuntojen-markkinat.html. Viitattu 25.2.2017. 

Reijo, M. (2013). Asumiskustannukset rasittavat pienituloisia. Tilastokeskus. 

Hyvinvointikatsaus 2/2013. Saatavilla: http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-

06-03_005.html. Viitattu 4.4.2017. 

Scott S. (1999.) Rent vouchers and the price of low-income housing. Working paper 

no. W98-004. University of California, Berkeley. 

Suomen virallinen tilasto  SVT (2016). Asunnot ja asuinolot. Yleiskatsaus 2015, 2. 

Asuntokunnat ja asuinolot 2015 . Helsinki: Tilastokeskus. Saatavilla: 

http://www.stat.fi/til/asas/2015/01/asas_2015_01_2016-10-13_kat_002_fi.html. 

Viitattu 26.2.2017. 

Ympäristöministeriö. (2015). Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus. 

Hankeryhmän raportti. Ympäristöministeriön raportteja 4/2015. Helsinki.  

 

 


	1 johdanto
	2 ASUMISTUKIJÄRJESTELMÄ SUOMESSA
	2.1 Asumistukien kasvu ja kustannukset Suomessa viime vuosina
	2.2 Asuntopolitiikka Suomessa ja asumistukijärjestelmän tavoitteet

	3 VUOKRA-ASUMINEN SUOMESSA
	3.1 Vuokrien määräytyminen neljän kvadrantin mallin mukaisesti
	3.2 Vuokra-asuntojen kysyntä ja vuokrakustannusten kehitys

	4 vuokrakustannuksiin ja asumistukimenoihin vaikuttaminen
	4.1 Asumistuen vaikutuksia vuokratasoon
	4.2 Asuntotarjonnan vaikutuksia vuokratasoon

	5 yhteenveto
	6 LÄHTEET

