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Ympäristöministeriö
kirjaamo.ym@ymparisto.fi

Lausuntopyyntö 25.8.2015
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra‐asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
RAKLI ry kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta.
Lausunnon antajasta
RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jä‐
senemme ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, rakennuttajia ja käyttä‐
jiä tai näiden ammattimaisia edustajia. RAKLIn jäseninä on muun muassa merkittäviä am‐
mattimaisia vuokra‐ ja asumisoikeusasuntojen omistajia. Yhdessä varmistamme, että Suo‐
messa on tilaa hyvälle elämälle.
Taustaa
Asuntomarkkinoiden toimivuuden edellytyksenä on riittävä asuntotarjonta. Työvoiman liik‐
kuvuuden, elinkeinoelämän toimivuuden ja taloudellisen kasvun mahdollistamiseksi on tär‐
keää, että pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa on tarjolla riittävästi kohtuu‐
hintaisia asuntoja.
Tarve kohtuuhintaisille vuokra‐asunnoille kasvaa koko ajan. Vuokra‐asuntotuotannon
määrä on kuitenkin ollut liian alhainen jo pitkään, ja asuntopula etenkin pääkaupunkiseu‐
dulla on pahentunut jatkuvasti. Heikko taloustilanne, lisääntynyt maahanmuutto ja alku‐
syksystä merkittävästi kasvanut pakolaisten määrä lisäävät kaikki osaltaan kysyntää. Haas‐
teena on lisätä asuntotuotantoa nykytilanteessa tarpeita vastaavasti.
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Hallituksen esitysluonnoksen mukaan tavoitteena on edistää asumiskustannusten kohtuul‐
lisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Tavoitetta voidaan pitää kanna‐
tettavana. Nyt lausunnolla oleva lakiesitys toimii valitettavasti näitä tavoitteita vastaan.
Valtion tukeman asuntotuotannon ehtojen tulee olla sellaisia, että ne kannustavat toimi‐
joita lisäämään valtion tukemaa normaalia vuokra‐asuntotuotantoa, eivätkä vähennä sitä.
Sipilän hallitusohjelman 27.5.2015 kirjaukset
Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite asuntorakentamisen lisäämisestä: ”Hallitus toimeen‐
panee laajan ohjelman asuntorakentamisen lisäämiseksi. Ohjelman tavoitteena on vahvis‐
taa talouden kasvua ja työllisyyttä, uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään,
edistää rakennusalan kilpailua, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotar‐
peen rakenteen muutokseen.”
Sipilän hallitusohjelman liitteessä 6 ”Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättö‐
mät sopeutustoimet, 27.5.2015” on Asuminen ja ympäristö –osuuden kohdassa Valtion tu‐
kema asuntotuotanto ARA‐vuokra‐asuntojen vuokrien alentamiseksi kirjattu toimenpiteitä,
joita ovat muun muassa korjauksiin varautumisen rajoittaminen, kilpailutuksen edellyttä‐
minen hankinnoissa, vuokrien tasaamisen rajoittaminen sekä oman pääoman tuoton tulou‐
tuksen rajoittaminen.
Sipilän hallitusohjelmassa 27.5.2015 painotetaan kautta linjan sääntelyn keventämistä ja
purkamista. ARA‐tuotannon osalta hallitusohjelmaan kirjatut esitykset merkitsevät kui‐
tenkin sääntelyn, hallinnollisen työn ja byrokratian sekä niiden myötä kustannuksien
merkittävää lisääntymistä.
Tarvitaan kokonaisuudistus, ei paikkaamista
Lakiesityksessä on RAKLIn näkemyksen mukaan useita seikkoja, jotka toteutuessaan vai‐
keuttaisivat asuntoja tarjoavien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja heikentävät olemassa
olevan lainakannan ehtoja. Luottamuksen ja toimijoiden oikeusturvan kannalta on erittäin
tärkeää, että asuntopoliittiset päätökset ovat ennakoitavissa ja pitkäjänteisiä. RAKLI näke‐
myksen mukaan valtion tukeman lainanjärjestelmän osalta tulisi toteuttaa kokonaisuudis‐
tus. Lainajärjestelmä on aikojen kuluessa muotoutunut hyvin monimutkaiseksi ja hankalasti
hallittavaksi. Järjestelmää on lukuisia kertoja muutettu ja korjattu, minkä seurauksena siitä
on muodostunut raskaasti hallittava ja jopa oikeusturvan vaarantava.
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Osittaismuutosten sijaan olemassa olevat lainajärjestelmät ja ‐ehdot tulee uudistaa niin,
että niistä muodostuu selkeä kokonaisuus, joka ottaa riittävästi huomioon lainoitetun
asuntokannan tilanteen ja lainanehtojen vaikutuksen vuokratason kohtuullisuuteen. Ky‐
seessä on kaiken kaikkiaan erittäin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, jonka sisällä tehtä‐
vät muutokset heijastuvat monin tavoin yhteiskunnan eri sektoreille.
RAKLI esittää, että nyt lausunnolla oleva lainsäädäntöhanke valmistellaan uudelleen
osana valtion tukeman lainajärjestelmän kokonaisuudistusta.
Huomiot lakiesitykseen
Mikäli lakiesityksen kanssa kuitenkin edetään, haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin
asioihin:
1. Omakustannusvuokralla katettavat menot: perusparannuksiin varautuminen ja oma‐
rahoitusosuudelle laskettava korko
 perusparannuksiin varautumista ei pidä rajoittaa
 tulorahoituksella korjaamisen pitää olla mahdollista
 omarahoitusosuudelle laskettava korko tulee säilyttää 8 prosentissa
2. Vuokrien tasaus
 Vuokrien valtakunnallinen tasaus pitää säilyttää
3. Jälkilaskelman laatiminen
 Jälkilaskelman laatimisvelvoite lisää hallinnollista työtä, byrokratiaa ja kustan‐
nuksia
4. Muutosten ulottaminen asumisoikeuskohteisiin
 Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä
hallintomuotona. Siksi se pitää jättää tämän lakiehdotuksen ulkopuolelle.
1. Omakustannusvuokralla katettavat menot
Omakustannusvuokralla katettavia menoja säänneltäisiin korkotukilain 13 §:ssä sekä arava‐
rajoituslain 7 §:ssä. Lista on perustelutekstien mukaan tyhjentävä, mikä saattaa aiheuttaa
tulkintaongelmia. Pykälän 7 kohdan mukaan omakustannusvuokraan voidaan kuitenkin si‐
sällyttää muusta vastaavasta hyväksyttävästä syystä aiheutuvat menot. Tämä kohta tuonee
jonkin verran joustavuutta sen tulkintaan, millaisia menoja omakustannusvuokralla voi‐
daan kattaa, mitä voidaan pitää hyvänä.
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Perusparannuksiin varautuminen
RAKLIn näkemyksen mukaan nyt ehdotettu perusparannuksiin varautumisen sääntely vai‐
keuttaa elinkaariohjattua korjaamista ja jatkuvaan korjaustoimintaan perustuvaa vastuul‐
lista kiinteistön ylläpitoa. Kun ottaa huomioon, että nykytilanteessakin korjausvelkaa on
syntynyt, eikä perusparannuksiin ole varauduttu tarpeeksi, on ehdotettu perusparantami‐
seen varautumisen rajoittamisesta erittäin huono.
Lakiehdotuksen mukaan perusparannus‐, ylläpito‐ ja hoitokustannuksiin varautumista ra‐
joitetaan siten, että varautuminen saa olla enintään kohtuullista. Valtioneuvoston asetus‐
luonnoksen mukaisesti kohtuullinen varautuminen olisi enintään 1 €/m²/kk, jos talon tai
asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut
enintään 20 vuotta. Muussa tapauksessa enimmäismäärä on 2 €/m²/kk. Kiinteistönomista‐
jan mahdollisuudet varautua tuleviin korjauksiin myös vaihtelevat vuosittain ja enimmäis‐
määrän kaavamainen sitominen hankaloittaa merkittävästi toimintaa.
RAKLIn näkemyksen mukaan varautumisen rajoittaminen kohteen iän mukaan ei edes por‐
rastettuna ole tarkoituksenmukaista. Ehdotetun sääntelyn riskinä on riittämättömän kor‐
jauksiin varautuminen. Yksittäisen kiinteistön perusparannustarve voi myös tulla ennakoi‐
tua nopeammin ajankohtaiseksi esimerkiksi rakennusaikaan liittyvien rakennustapojen tai
muiden vastaavien syiden johdosta.
RAKLI huomauttaa myös, ettei korjaustoimintaa suoralla tulorahoituksella tulisi estää. Jat‐
kuvan korjaamisen periaatteella hoidetuissa kiinteistössä tehdään korjauksia vuosittain ja
näitä on voitava toteuttaa omistajan harkinnan mukaan kulloinkin tarkoituksenmukaisim‐
malla tavalla. Perusparannusten rahoitustapa pitää olla omistajan valittavissa, eikä perus‐
parannuksia pidä pakottaa rahoittamaan lainoituksella.
Omarahoitusosuudelle laskettava korko
Lakiehdotuksen mukaan omistajan omarahoitusosuudelle laskettava korko alennettaisiin
enintään 8 prosentista enintään 4 prosenttiin. Omarahoitusosuudelle laskettavan koron
alentaminen heikentää merkittävästi omarahoitusosuuden hankintaa. Pitkäaikaisen vakuu‐
dettoman lainan saaminen 4 %:n korolla on käytännössä hyvin hankalaa. Omarahoitus‐
osuudelle laskettavan koron alentaminen vaarantaa koko valtion tukeman vuokra‐asunto‐
tuotannon. Alennetun koron on kaavailtu tulevan voimaan 1.1.2016 lukien.
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RAKLI kiinnittää huomiota siihen, että omarahoitusosuus muodostaa hankintakustannuk‐
sista varsin pienen osan, eli 5‐10 prosenttia hankinta‐arvosta. Näin ollen koron alentami‐
sella ei ole juurikaan merkitystä vuokratasojen kohtuullistamisen näkökulmasta, mutta sillä
tyrehdytetään täysin sijoittajien kiinnostus rahoittaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa kor‐
kotukilainarahoituksella. Mikäli omarahoitusosuus on aikoinaan katettu lainalla, ei ole‐
massa olevien lainojen korkoa voi takautuvasti laskea.
RAKLI vastustaa omarahoitusosuudelle laskettavan koron alentamisesta sekä esityksiä
peruskorjauksiin varautumisen rajoittamisesta.
2. Vuokrien tasaus
Lakiehdotuksen mukaan vuokrien tasaus olisi jatkossa mahdollista vain samassa maakun‐
nassa sijaitsevien asuntojen kesken. Tasaus olisi kuitenkin hallituksen esitysluonnoksen pe‐
rustelutekstin mukaan kielletty 1) omakustannusvuokrasäännösten alaisten ja muiden
ARA‐asuntojen kesken, mikäli tasaus nostaisi vuokranmäärityssäännösten piirissä olevien
asuntojen vuokria, 2) normaalien ARA‐vuokra‐asuntojen ja erityisryhmien investointiavus‐
tuslaissa tarkoitettujen asuntojen kesken sekä 3) niiden kohteiden välillä, joille on myön‐
netty eri tukiluokkaa oleva avustus. Lakiesityksen mukaan ARA voisi asettamillaan ehdoilla
myöntää hakemuksesta lainansaajalle luvan tasata vuokria lukuun ottamatta kohdan 1 ti‐
lanteita.
RAKLIn näkemyksen mukaan tasausta ei tulisi alueellisesti rajata, koska se vaarantaa pit‐
käjänteisen kiinteistöjen ylläpitotoiminnan ja vuokrien tasaisen kehityksen.
Pitkään käytössä ollut tasausjärjestelmä on mahdollistanut peruskorjauksien toteuttamisen
eri alueilla sijaitsevissa kohteissa suunnitelmallisesti. Tasausjärjestelmän kautta on toteutu‐
nut vastavuoroisuuden periaate: kutakin kohdetta korjataan vuorollaan ja kustannukset
jakautuvat tasaisemmin, kun ne kohdistuvat suurempaan asuntomassaan. Tämä on edes‐
auttanut tasaista vuokrakehitystä.
Mikäli esitetty muutos toteutuu, ei vastavuoroisuuden periaate enää toteudu. Esimerkiksi
tähän asti korjauksia tasauksen kautta jo maksaneet joutuvat maksamaan suhteessa suu‐
remman osuuden oman kiinteistönsä korjauksesta. Tämä vaarantaa kiinteistöjen korjaus‐
toiminnan, kun korjaaminen nostaisi yksittäisen korjattavan talon vuokria kohtuuttomasti.
Tasausjärjestelmän osalta on olennaista muistaa, että mahdollisten muutosten vaikutukset
kohdistuvat kiinteistöomistajiin eri tavoilla riippuen omistajan asuntokannan rakenteesta,
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iästä ja sijainnista. Myös yleishyödyllisyyslainsäädäntö edellyttää tasausta, joka on ollut
keino huolehtia vastuullisesti taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista kohteista. Nyt esitetty
lakimuutos on vastoin tätä periaatetta.
Valtakunnallisten yhtiöiden osalta tasauksen alueellisella rajoittamisella voi olla erittäin
merkittäviä seurauksia. Jos jatkossa ei ole enää mahdollista tasata esimerkiksi tyhjäkäytön
kanssa painivien, väestöltään vähenevillä alueilla olevien kohteiden vuokria, johtaa se väis‐
tämättä kohdekohtaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, eikä kyseisellä alueella voida toteuttaa
välttämättömiä korjaus‐ ja ylläpitotoimia. Lakiesityksen perusteluissa, sivu 17, on todettu,
että tasauksen alueellinen rajoittaminen kasvattaisi taloudellisia riskejä valtakunnallisten
yhteisöjen väestöltään vähenevillä alueilla sijaitsevassa asuntokannassa. Ratkaisukeinona
tällaisten riskien ehkäisemiseksi on ehdotettu, että ARA voisi myöntää lainansaajalle luvan
tasata vuokria maakuntajaottelusta poiketen, jos siihen on erityisiä syitä. Jos tällaiseen me‐
nettelyyn päädytään, RAKLI kiinnittää huomiota siihen, että luvan myöntämisen edellytyk‐
set eivät saa olla liian tiukat.
Nyt esitettyjen säädösten osalta voi syntyä myös ristiriita muiden säädösten kanssa. Yhtiön
täytyy omistajana huolehtia kaikkien kiinteistöjensä ylläpidosta. Mikäli yksittäisen koh‐
teen/tasausryhmän omakustannusvuokrassa ei voida periä niistä aiheutuvia kustannuksia
ja yhtiö laiminlyö ylläpidon, voi seurauksena olla viranomaisten puuttuminen laiminlyön‐
tiin. Näissä tilanteissa yhtiön on joko rikottava tasausta koskevia säädöksiä maksamalla
kustannukset muiden tasausryhmien tuloista tai jätettävä kustannukset suorittamatta,
mikä voi johtaa ongelmiin.
RAKLI vaatii valtakunnallisen tasauksen säilyttämistä.
3. Jälkilaskelmien laatiminen
Lausunnolla oleva lakiesitys lisää toteutuessaan merkittävästi yhtiöiden hallinnollista työtä
muun muassa jälkilaskelmien ja kilpailuttamisvaatimusten osalta. Lisätyön kustannukset
katetaan asukkailta perittävillä vuokrilla. RAKLI esittääkin, että hallinnon kilpailuttamisvaa‐
teesta luovuttaisiin. Esityksessä ehdotetun mukaiset vaatimukset ovat jälkilaskelmien ja
niiden yksityiskohtaisuuden osalta liian raskaita ja käytännössä hyvin hankalia tai jopa
mahdottomia toteuttaa. Jälkilaskelmien laatimisvelvoite otettiin aikaisemmin käyttöön
asumisoikeusyhteisöissä ja kokemukset ovat osoittaneet menettelyn aivan liian työlääksi.
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Näin ollen jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta myös vuokratalokohteissa ei voida pitää tar‐
koituksenmukaisena. RAKLI ei pidä ARAn valvontaa ehdotetussa laajuudessa ylipäätään tar‐
koituksenmukaista.
4. Muutosten ulottaminen asumisoikeuskohteisiin
Muutoksia ei pidä ulottaa lainkaan asumisoikeuskohteisiin. Niiden osalta pitäisi edetä halli‐
tusohjelman kirjauksen mukaisesti: ”Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä
hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta.” Tämän perusteella
ei ole järkevää tehdä tässä yhteydessä muutoksia ASO‐järjestelmään.
Voimaantulo
RAKLI esittää, että mikäli nyt ehdotetut muutokset vuokramääritykseen, eli korjauksiin
varautumiseen ja omarahoitusosuudelle laskettavaan korkoon sekä tasaukseen, on vält‐
tämätöntä tehdä, niitä sovellettaisiin vain muutosten voimaantulon jälkeen lainoitetta‐
viin uudiskohteisiin. Joka tapauksessa siirtymäaika voimaantulolle on oltava ehdotuk‐
sessa esitettyä pidempi, jotta muutokset vuokranmääritykseen ja taloushallinnon järjes‐
telmiin ehditään toteuttaa.
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