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Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa monia rakennusalan ja asun-
tomarkkinoiden kannalta hyviä päätöksiä 

Hallitus päätti marraskuun lopussa rakennuspoliittinen ohjelman toimeenpanosta. Oh-
jelma sisältää useita rakentamisen kannalta myönteisiä toimenpiteitä, joilla pyritään 
muun muassa tehostamaan kaavoitusta, lisäämään tonttitarjontaa ja vuokra-
asuntotuotantoa, sujuvoittamaan lupaprosesseja sekä keventämään sääntelyä. 

Perustetaan metropolihallinto ja sitoutetaan kuntia kaavatavoitteisiin 

Metropolialueen keskeinen ongelma on asuntopula ja korkea asuntojen hinta-taso. 
Vuosina 2008–2012 metropolialueella on jäänyt rakentamatta vuosittain keskimäärin 
kolmannes sovituista 12.000–13.000 asunnosta. Tavoitellusta 13.000 asunnon vuosit-
taisesta kaavoituksesta metropolialueen kunnat ovat jääneet jälkeen viidessä vuodessa 
yhteensä noin 17.000 asunnon verran. 

Metropolialueen tonttimaan niukkuus on omiaan rajoittamaan rakennusalan kilpailua 
ja johtamaan muuta maata korkeampiin rakennuskustannuksiin. Metropolialueen kaa-
voituksen ja asuntotuotannon riittävyys on tärkeää koko talouden työllisyys-, työvoi-
man liikkuvuus- ja tuottavuuskehityksen kannalta. 

Valtiovarainministeriö on 4.10.2013 asettanut työryhmän valmistelemaan metropoli-
hallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän esitys tulee olla valmiina 15.9.2014. Työ-
ryhmä antaa väliraporttinsa 31.3.2014 mennessä. Esitystä valmistellaan rinnan kunta-
liitosselvityksen kanssa. Hallituksen esitys annetaan keväällä 2016 ja muutos tulee 
voimaan 2017 alussa. 

Työryhmä valmistelee ehdotuksen metropolihallinnon hallintomallista, rahoitus- ja 
päätöksentekojärjestelmästä, tehtävistä, toimivallasta, aluerajauksista yms. Metropo-
lihallinto hyväksyy metropolikaavan ja ohjaa kuntien päätöksentekoa maankäytön, 
asumisen ja liikenteen asioissa. Metropolialueella valtion kanssa yhdessä päätetyt kaa-
voitus- ja asuntotavoitteet toteutetaan. MAL-aiesopimuksissa harkitaan valtion kan-
nusteiden lisäksi myös sanktioiden käyttöä, jos sopimus jää toteuttamatta kunnista 
johtuvista syistä. 

Työeläkelaitoksille mahdollistetaan asuntosijoittaminen 
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Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla uudistetaan työeläkelaitosten sijoitustoimintaa 
ohjaavaa sääntelyä kiinteistösijoittamisessa siten, että työeläkelaitokset voivat käyttää 
vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Vieraan pääoman käyttö salli-
taan työeläkelaitosten tätä tehtävää varten perustamille tytäryhtiölle ja rajataan 50 
prosenttiin sijoitusten arvosta. Uudistus toteutetaan osana meneillään olevaa TyEL-
laitosten vakavavaraisuusuudistusta. Samalla tehdään tarvittavat muutokset verolain-
säädäntöön koskien varojen arvostamista käypiin arvoihin eläkelaitosten taseessa. 
Toimenpide on määräaikainen ja se on voimassa 2015–2017.  

Tavoitteena on luoda edellytyksiä vuokra-asuntotuotannon kasvattamiselle. Työeläke-
laiston sijoituspäätökset riippuisivat kuitenkin edelleen niiden omista sijoitusstrategi-
oista ja vallitsevasta markkinatilanteesta. 

Maan myynnin verovapaus lisäämään tonttitarjontaa 

Säädetään asuntorakentamiseen kunnille tapahtuva maan myynti määräaikaisesti ve-
rovapaaksi silloin, kun myyjänä on luonnollinen henkilö. Tuloverolakia muutettaisiin 
siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle myyntivoitto 
olisi verovapaata tuloa vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 loppuun mennessä teh-
dyistä luovutuksista. Kiinteistönmyynnistä saadun luovutusvoiton verovapauden arvi-
oidaan kannustavan jonkin verran kunnille tapahtuviin kiinteistönluovutuksiin.  

Hallituksen esitys annettu syksyllä 2013 budjettilaiksi. 

Valmistellaan ripeästi esitys 20-vuotisesta korkotukimallista.  

Parannetaan vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä. Valmistellaan ripeästi esitys 20-
vuotisesta korkotukimallista. 

Esitys on ollut lausunnolla ja valmisteilla ympäristöministeriössä. Useat lausunnonanta-
jat ovat kritisoineet esitysluonnosta.  

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2013.  

Vauhditetaan vuokra-asuntotuotantoa käynnistysavustuksella 

Valmistellaan säädösmuutokset niin, että Helsingin seudulle osoitetun vuokra-
asuntotuotannon käynnistysavustus kohdennetaan tasasuuruisena kaikille toimijoille. 



 3 (5) 
 

 

 

Kevään kehysriihen yhteydessä tehdyn asuntopoliittisen uudistuspaketin mukaisesti 
vuoden 2013 lisätalousarviossa otettiin käyttöön vuokra-asuntotuotannon määräaikai-
nen käynnistysavustus Helsingin seudulle siten, että avustuksen määrä on 5.000 euroa 
julkisyhteisölle tai niiden omistamille yhtiöille ja 10.000 euroa muille toimijoille asun-
toa kohden. 

Vuoden 2013 syksyn lisätalousarvioesityksessä ja vuoden 2014 talousarvioesityksessä 
avustuksen määräksi on määritelty 10.000 kaikille toimijoille. 

Asuntopoliittisen uudistuspaketin mukaisesti käynnistysavustus myönnetään vuosina 
2013–2015 siten, että Valtion asuntorahaston varoista myönnetään avustuksen myön-
tämisvaltuus on 10 miljoonaa euroa vuodessa. 

Puretaan kaavoituksen ja kaupan kilpailun esteitä 

Kilpailun edistämisen näkökulma sisällytetään alueidenkäytön suunnittelun tavoittei-
siin, eri kaavatasojen sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityissään-
nöksiin. 

Lakiin (MRL) säännös, jonka mukaan kunnan on huolehdittava yhdyskuntien kehittämi-
sen edellyttämästä maapolitiikan hoidosta kaupan ja asuntorakentamisen kilpailun 
edistämiseksi ja tonttitarjonnan turvaamiseksi.  

Kuntien tulee edistää kaavoitusta tiivistämällä jo rakennettuja alueita, lisäämällä ra-
kennusten tiheyttä ja korkeutta erityisesti lähellä keskustaa ja rakentamalla alueille, 
joiden sijainti on hyvä. Täydentäminen ja tiivistäminen hyvissä sijaintikohteissa lisäävät 
tuottavuutta. 

Kehitetään MRL-lakiin riittävät kannustimet täydennysrakentamiselle sekä lisäraken-
tamisen hyötyjen ja haittojen korvaamiselle.  

Lainsäädäntöä kehitetään siten, että se tukee kiinteistönomistajien ja muiden osapuol-
ten keskinäistä neuvottelua kaupankäyntiä ja sopimista. Kaavoituksen tulee reagoida 
joustavasti yritysten ja asukkaiden tarpeisiin ja kansantalouden muutoksiin. 

Hallituksen esitykset annetaan syksyllä 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan keväällä 
2015. 

Edistetään rakentamisen kilpailua 
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Lisätään rakentamisen kilpailua purkamalla markkinoille pääsyn esteitä eheää yhdys-
kuntarakennetta vaarantamatta. Toteutetaan asuntopoliittisen toimenpideohjelman 
toimeenpano kilpailua koskevin osin. 

Vähennetään rakentamisen sääntelyä laatua heikentämättä meneillään olevan raken-
tamismääräysten uudistamisen yhteydessä vuosina 2014–2017. 

Kunnan rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta ja yhtenäistä toimintatapaa vahvis-
tetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. Uudet raken-
nusvalvontayksiköt kattaisivat toimintansa täysimääräisesti lupamaksuilla. Uudistus on 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana. 

Juohevoitetaan lupa- ja valitusmenettelyitä 

Merkittävissä lupahankkeissa otetaan käyttöön välittömästi toimintamalli, joka paran-
taa toiminnanharjoittajan ja lupaviranomaisten välistä tiedonkulkua jo ennen lupaha-
kemuksen jättämistä sekä nopeuttaa lupaprosessia. Tavoitteena on lupamenettelyn 
sujuvoittamien.  

Toimintamalli soveltuu erityisesti AVI:n toimivaltaan kuuluvien merkittävien ympäristö- 
ja vesilupien käsittelyyn. Lupaviranomainen järjestää tarvittaessa etukäteisneuvotte-
lun, johon kutsutaan hakijan ohella tarpeen mukaan keskeisiä valvontaviranomaisia 
(esim. ELY-keskus, Tukes).  

Hallituksen esitykset uudeksi ympäristönsuojelulaiksi annetaan joulukuussa 2013 ja 
syysistuntokauden alussa 2014. Muutoksenhakumenettelyn kehittämistä koskeva halli-
tuksen esitys annetaan keväällä 2014. 

Tilaajan vastuu ja sanktiot 

Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin.  TIVA-työryhmä antaa loppuraporttin-
sa vuodenvaihteessa.  

Harmaan talouden torjunta 

Harmaan talouden torjuntaohjelman toteuttamista jatketaan. Osa uudistuksista toteu-
tetaan vuonna 2014. Julkisen verovelkarekisterin käyttöönottoa koskeva hallituksen 
esitys annetaan syksyllä 2013. 
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Lisäksi tehdään selvitys veronumeron ja rakennusalan urakkatietojen raportointivelvol-
lisuuden laajentamisesta. Selvitys käynnistetään sen jälkeen, kun rakennusalaa koske-
vat velvoitteet ovat olleet voimassa noin vuoden eli aikaisintaan vuonna 2015. 

Hankintalain kokonaisuudistus  

Hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudis-
tuksen pohjalta hallitusohjelman kirjaukset huomioiden. Tavoitteena on tehdä menet-
telyistä mahdollisimman joustavia ja käytännön hankintatoimeen sopivia niissä rajois-
sa, mitä direktiivin määräykset sallivat. Itse kilpailuttamisvelvoitteen sisältö ja keskeiset 
periaatteet säilynevät nykyisellään, mutta soveltamisalaan ja lähes kaikkiin hankinta-
prosessin eri vaiheisiin tullee tarkennuksia.   

Rakennepoliittisen ohjelman kirjauksen mukaan uudet lait tulevat voimaan jo helmi-
kuussa 2015. 

Muuta huomioitavaa rakennepoliittisen ohjelman osalta 

Rakennepoliittisen ohjelman esitykset huomioidaan 2014 maaliskuun kehysriihessä, 
mikäli ne edellyttävät uusia määrärahoja. Edelleen esitysten vaikutuksia seurataan 
2014 syksyn budjettiriihessä ja tarvittaessa päätetään lisätoimista. 

 


