ASUNTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISKOHTEITA
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TEEMA 4: ASUMISEN TUET
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Asumistuki nostaa vuokratasoa.
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Verotuet nostavat asuntojen hintoja.

Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
EOS

ARA-tuotantoa tarvitaan kohtuuhintaisen
asumisvaihtoehdon tarjoamiseksi.

NÄKÖKULMIA HAASTATTELUISTA: ASUMISEN TUET
•

Tutkimusten mukaan asumistuki nostaa vuokratasoa erityisesF vapaarahoiHeisella puolella, mu(a ei niinkään ARAasunnoissa tai kaupungin vuokra-asunnoissa.
•
Toisaalta kaikki tuet, asumistuen ohessa toimeentulotuki ja vanhempien tuki omille lapsille vaiku(avat hintoihin ja
luovat kysyntää. Vuokra-asumisessa myös työllisyysFlanne ja muuHoliike vaikuHavat vuokratasoon.

•

Verotuilla nähdään olevan asumistukia pienempi merkitys asuntojen hintoihin. Asuntolainojen korkojen
verovähennysoikeus on marginaalinen. Verotuilla on kuitenkin lukitusvaikutuksia, jotka vähentävät muu(amisen
kanna(avuu(a ja heikentävät vuokra-asumisen kiinnostavuu(a.

•

Suurin osa haastatelluista ei näe korrelaaFota kysyntätukien ja asuntotuotannon määrän välillä. Kysyntätuet tosin
nostavat hintoja ja vuokratasoa, mikä lisää asuntotuotantoa. Muilla tekijöillä, kuten eläke- ja vakuutusyhRöiden velkavivulla
on enemmän merkitystä.

•

ARA-asuntotuotantoa tarvitaan kohtuuhintaisen asumisvaihtoehdon tarjoamiseksi. ARA-järjestelmä ei ole kuitenkaan
ainoa mahdollinen järjestelmä yhteiskunnan tukemalle tuotantotuelle. KriiRkot näkevät, e(ä ARA-tuotanto on
läpinäkymätön tapa tukea pienituloisia ja e(ä tuki kohdistuu myös suurituloisille. Kasvukeskusseutujen ulkopuolella ARAasuntojen hinnat voivat olla markkinahintojen tasalla. ARA-tuotannolla on kuitenkin tärkeä roolinsa asuntopoliRikan
syklisyydessä, sillä se on luonut tarjontaa, mikä on pitänyt asuntojen hinnat kohtuullisina. ARA-järjestelmä kaipaa
kehiHämistä.

TEEMA 5: TUKIJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET
Asumistasoa koskevina tavoi(eina tulee olla…
puu(eellisen asumisen
vähentäminen
tavoite on tarpeeton
rii(ävän asumistason
mahdollistaminen kaikille
• tarpeita vastaava asuminen
• asunno(omuuden poistaminen
•
jokin muu, mikä…?
ahtaasR asumisen vähentäminen
asumisväljyyden nostaminen
EOS

TEEMA 5: TUKIJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET
Asumiskustannuksia koskevina tavoi(eina tulee olla…

•
•

jokin muu, mikä…?
•
taata kaikille koRtalouksille
kohtuulliset asumiskustannukset
estää se, e(ä kenenkään
asumiskustannukset eivät nouse
kohtuu(oman korkeiksi
EOS

•
•

mahdollisuus kohtuulliseen
asumiskustannukseen (kolme
ääntä)
taata, e(ä keskimäärin
asumiskustannukset eivät nouse
korkeaksi
taata, e(ä jokaiselle jää
käyte(äväksi elämiseen rii(ävä
summa
vaiku(aa siihen e(ä
asuntotarjontaa on rii(äväsR
kysyntään nähden
ihmisille olisi tarjolla omia tarpeita
ja resursseja vastaava asunto

TEEMA 5: TUKIJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET
Asumismahdollisuuden turvaamista kaikille
koskevina tavoi(eina tulee olla…
poistaa asunno(omuus
kokonaan
pyrkiä siihen, e(ä
asunno(omuus puoli(uu
nykyisestä
jokin muu, mikä…?

vähentää asunno(omuu(a ja
lyhentää kestoa
• poistaa pitki(ynyt asunno(omuus
kokonaan
•

TEEMA 5: TUKIJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET
Asuntomarkkinoiden vakau(a koskevina tavoi(eina tulee
olla…
jokin muu, mikä…?

taloudellisen kasvun ja työllisyyden
edistäminen yleisesR asuntotuotantoa
tukemalla
hillitä asuntojen hintojen ja vuokrien
voimakasta vaihtelua asuntosektorille
suunna(uja tukia sekä veroja ja maksuja
joustavasR säätelemällä
pyrkiä vakau(amaan talouden suhdanteita
tukemalla asuntotuotantoa (ARA:n kau(a)
taan-tumassa ja vähentämällä tukia
korkeasuhdanteessa

riiHävän tarjonnan takaaminen
ARA-järjestelmän ehtojen uudistaminen
kanna(avaksi
• lainamarkkinoiden kau(a tapahtuva säätely
• asuntotuotannon pitäminen tasaisena
tarjontatukien avulla
• taloudelliseen kasvuun ja työllisyyteen
pohjautuvat asuntotuotannon ratkaisut
•
•

TEEMA 5: TUKIJÄRJESTELMÄN TAVOITTEET
Asuinalueiden sosiaalisen eriytymisen ehkäisyä koskevina
tavoi(eina tulee olla…

yhdistelmä: ARA-asuntotuotannon
suuntaaminen kaikille uusille asuinalueille ja
asukasvalinnat (viisi ääntä)
• köyhyysongelmaa ei pitäisi hoitaa
asumispoliRikalla
• segregaaRon hillintä eri keinoin
•

jokin muu, mikä…?

suunnata ARA-asuntotuotantoa kaikille uusille
asuinalueille
EOS

ohjata ARA-asuntojen asukasvalintoja siten, e(ä ei
synny pienituloisten ja/tai
maahanmuu(ajataustaisten asukkaiden
keski(ymiä

NÄKÖKULMIA HAASTATTELUISTA: TUKIJÄRJESTELMÄN
TAVOITTEET
•

Tukijärjestelmälle asetetuissa tavoiHeissa on onnistuHu kohtuullisesF. Ilman tukijärjestelmiä asuntoRlanne olisi
paljon raaempi.
• Tuet eivät kuitenkaan kohdistu opFmaalisesF. Tuetun tuotannon kustannukset jäävät usein huomioima(a.
• Asumistukien menojen kasvun kestävyys huolestu(aa.

•

AsuntopoliFikan yleiset tavoiHeet eivät näyHäydy selkeinä. AsuntopoliRikan lyhytjänteisyys näkyy
tukijärjestelmän jähmeytenä.
• AsuntopoliRikalla ei ole itsenäistä roolia, vaan se ja tukijärjestelmät nähdään suhdannepoliRikan välineinä.
• Tukijärjestelmä on toissijainen keino rii(ävän tarjonnan jälkeen. Ilman kaavoitusta ja asuntotuotannon
sujumista tukijärjestelmä on tehoton.

•

Kohtuullisena asumiskustannusten tasona osuutena käyte(ävissä olevista tuloista pidetään n. 25-40 %. Tällöin
kyseessä ovat nimenomaan pienituloiset, sillä prosenUosuuden määri(äminen riippuu hyvin pitkälR tuloista.
ProsenUosuuden sijaan kannaHaisi tarkastella käteen jääviä tuloja.
Asuntomarkkinoiden vakauden parantamisen keinoina nähdään kaavoi(amisen kasva(aminen, insRtuRonaalisten
vuokranantajien harjoi(ama vuokrauspoliRikka.

•

NÄKÖKULMIA HAASTATTELUISTA: ASUNTOPOLITIIKAN
TÄRKEIMMÄT KYSYMYKSET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AsuntopoliFikan pitkäjänteisyys (kaksi ääntä)
Kaupunkien sisäisten ja välisten erojen tasaaminen, hintaerot, kohtuuhintaisuus (kaksi ääntä)
Kaupungistumisen ja muu(oliikkeen vaikutus asuntojen hintoihin, polarisaaRon hallitseminen
Asuntotarjonnan markkinaehtoinen lisääminen
ValRolle akRivisempi rooli asuntorakentamisessa
ARA:n uudistaminen
KunRen kaavoitusmonopoliin lisää rohkeu(a
Asuntotarjonnan sopeutumiskyvyn edistäminen ja rakennuskustannusten lisäämistä tuo(avien tekijöiden
vähentäminen
Rakennusmääräysten kasvu? ”Liian hyvät asunnot”
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