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Mika Hyötyläinen kommentoi asuntopolitiikkaa 
käsittelevää politiikkamuistiotamme "Kohtuu-
hintaisuuspolitiikka ei ole lääke asumisen kalleu-
teen". Kohtuuhintaisuuspolitiikalla tarkoitamme 
julkisen sektorin tukemia asuntoja, kuten kunti-
en vuokra-asuntoja, joita Hyötyläinen puolestaan 
kutsuu sosiaalisesti tuotetuiksi asunnoiksi. 

Hyötyläinen puolustaa sosiaalista asuntotuo-
tantoa erilaisista näkökulmista, ja hänen mieles-
tään sitä pitäisi laajentaa: ”Mikäli poliittista tah-
toa löytyy, sosiaalinen asuntotuotanto voi yhtä hy-
vin olla asukkaiden itselleen verovaroin kustan-
tamaa, universaalia asumista jonka kohtuuhintai-
suus perustuu siihen, että rakentaminen tapahtuu 
kunnan maalle ja etteivät markkinat sanele asu-
misen hintaa.”

On tietenkin totta, että kunta voi vuokrata 
omistamansa asunnot alle niiden markkinavuok-
rien. Mutta tämä ei tarkoita, että niin voitaisiin 
tehdä ilman veronmaksajille koituvia kustannuk-
sia. Yritämme valaista asiaa seuraavan esimerkin 
avulla. Vaikka esimerkki on hyvin yksinkertainen, 
kaikki vuokra-asuntoja tarjoavat kunnat ovat jou-
tuneet myös todellisuudessa tekemään siinä kuva-
tut valinnat. 

Tarkastellaan Helsinkiä muistuttavaa kuntaa, jos-
sa asunnot ovat kalliita ja vuokrat korkeita kuntaan 
kohdistuvan muuttopaineen takia. Vastatakseen kor-
keaan asuntokysyntään kunta kaavoittaa ja raken-
nuttaa omistamalleen maalle uuden asuinalueen. 

Voimme nyt pohtia Hyötyläisen ehdotusta täs-
sä yksinkertaisessa tilanteessa. Kunnalla on kak-
si vaihtoehtoa. Se voi maksimoida tulonsa joko 
vuokraamalla tai myymällä asunnot markkina-
hintaan uusille asukkaille. Toinen vaihtoehto on 
vuokrata kaikki uudet asunnot tai osa niistä mark-
kinavuokraa halvemmalla. Käytännössä tämän voi 
tehdä esimerkiksi rakennuttamalla asunnot ARA-
säännösten mukaan, jolloin kunta sitoutuu oma-
kustannusperiaatteen noudattamiseen. Tässä vaih-
toehdossa kunta saa vähemmän vuokratuloja kuin 
markkinahintaisessa ratkaisussa. Tulkitsemme, et-
tä jälkimmäinen olisi Hyötyläinen ehdotuksen 

mukaista politiikkaa. 
Kunta tuottaa asukkailleen palveluita, jotka se 

rahoittaa pääasiassa kuntalaisilta kerättävillä ve-
roilla. Mitä matalampi vuokrataso uuden asuin-
alueen vuokra-asunnoissa on, sitä enemmän kun-
nan täytyy kerätä verotuloja tietyn palvelutason 
takaamiseksi. 

Jos kunta päättää vuokrata osan tai kaikki uu-
den asuinalueen asunnot alle markkinavuokrata-
son, asukkaat saavat kunnalta tukea. Pakollisten 
asumiskustannusten jälkeen asukkailla on enem-
män rahaa käytettävissään arkipäiväisiin asioihin, 
kuten ruokaan, vaatteisiin tai harrastuksiin. Tu-
en kustannuksen kantavat korkeampien verojen 
muodossa muut kuntalaiset, joilla on nyt puoles-
taan vähemmän rahaa käytettävissään samoihin 
arkipäiväisiin asioihin. 

Se, miten asukkaat valitaan uusiin markkina-
vuokria halvempiin asuntoihin, ei muuta tätä pe-
ruslogiikkaa. Asukasvalinnalla voidaan tietenkin 
vaikuttaa siihen, millaisten kotitalouksien kulu-
tusmahdollisuuksia parannetaan. Tämä, kuten 
muidenkin tulonsiirtojen suuntaaminen, on tie-
tenkin poliittinen päätös. 

Täsmälleen sama logiikka pätee rahana makset-
tavaan asumistukeen. Osalle ihmisistä annetaan 
asumistukea, joka rahoitetaan muilta kerättävil-
lä veroilla. Vaikka molemmat tukimuodot ovat 
luonteeltaan tulonsiirtoja, niissä on myös selkei-
tä eroja esimerkiksi tuen kohdentumiseen, yhden-
vertaisuuteen ja asuinalueiden eriytymiseen liitty-
en. Näitä käsittelemme tarkemmin muistiossam-
me. Molemmissa on hyviä puolia, joita olisi vai-
keaa korvata muilla tukimuodoilla. 

Kumpikaan tukimuodoista ei kuitenkaan puutu 
korkeiden asumiskustannusten perimmäiseen syy-
hyn eli siihen, ettei asuntoja ole esimerkiksi Hel-
singissä riittävästi kaikille halukkaille. Ainoa tapa 
lievittää tätä niukkuutta on rakentaa lisää. Olem-
me itsekin puhuneet tämän asian puolesta useis-
sa eri yhteyksissä. Asuntotarjonnan lisäämisessä 
avainasemassa ovat kuntapoliitikot, joilla on kä-
sissään kaavoitusmonopoli. 
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