Asumistuen neliövuokranormin erojen vuokravaikutukset
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Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset:






Tutkimuksessa saatiin suoraa näyttöä siitä, että yleisen asumistuen neliövuokranormin erot eivät
vaikuta eri asuntojen suhteellisiin vuokriin.
Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että asumistuen vaikutukset vuokriin ovat pienempiä kuin
Suomessa aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tulosten perusteella on arvioitu. Myös aiemmissa
tutkimuksissa on hyödynnetty asumistukijärjestelmän yksityiskohtia tai järjestelmässä tapahtuneita
muutoksia.
Tulokset eivät kuitenkaan kerro esimerkiksi siitä, nostaako asumistukijärjestelmän olemassa olo yleistä
vuokratasoa.
Tutkimustieto asumistukijärjestelmän vaikutuksesta vuokriin on tärkeää järjestelmän toimivuutta
arvioitaessa. Kotitalouden saama asumistuki riippuu esimerkiksi tuloista ja perhekoosta. Uudet tulokset
viittaavat siihen, että asumistuen leikkaaminen ei alentaisi vuokria vaan heikentäisi tuensaajien
asemaa.

Aineisto ja rajaukset:





Tutkimuksessa käytettiin kaikki yleisen asumistuen saajat vuosilta 2008–2013 sisältävää KELA:n
aineistoa.
Tarkastelun kannalta on tärkeää, että asumistuen määrä hyppää neliövuokrannormiin liittyvillä rajoilla.
Tämän takia tarkastelussa keskityttiin kuntaryhmiin 1–3 (Hki, muu PKS ja 31 muuta suurta kaupunkia) ja
pieniin 20–41 neliön kokoisiin asuntoihin.
Aineistossa on rajausten jälkeen noin 83 000 kotitaloutta ja noin 273 000 havaintoa eri vuosilta.

Tutkimusmenetelmä:









Asumistuen vaikutusta vuokratasoon on vaikeaa tutkia sen takia, että vuokrat ja asumistuet riippuvat
samoista tekijöistä.
Lisäksi usein (muut tekijät annettuna) asumistuki on sitä korkeampi mitä suurempi vuokra on. Tästä
seuraa, että voi näyttää siltä, että korkeammasta asumistuesta seuraa korkeampi vuokra, vaikka syy‐
seuraus ‐suhde kulkee toiseen suuntaan.
Näin ollen tutkimuksissa pyritään hyödyntämään asumistuen vaihtelua, joka olisi riippumatonta muista
tekijöistä. Tämän vaihtelun avulla pyritään erottamaan asumistuen vaikutus vuokraan kaikista muista
tekijöistä, jotka vaikuttavat kunkin vuokra‐asunnon vuokran suuruuteen.
Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin vuoteen 2015 asti voimassa olleen asumistukijärjestelmän
erityispiirrettä, jonka seurauksena asumistuen määrä hyppää tietyissä kohdissa pinta‐alajakaumaa ja
rakennusvuosijakaumaa.
Vuoteen 2015 asti yleinen asumistuki riippui portaittain asunnon pinta‐alasta. Tämä johtui asumistuen
neliövuokranormista, jonka yli menevästä vuokrasta ei maksettu asumistukea. Esimerkiksi 30 neliöisen
asunnon neliövuokranormi oli korkeampi kuin 31 neliöisen asunnon.



Tutkimu
uksessa pystytään neliövvuokranormi n portaiden avulla arvioimaan aiemppaa luotettavvammin ja
läpinäkyyvämmin kotitaloudelle maksetun assumistuen vaaikutus sen maksamaan
m
vvuokraan.

Tutkimusmeenetelmä ja päätulos kuvvioin ilmaistuuna:
Kuviossa esitetään vaseemmalla asum
mistuen ja assunnon pintaa‐alan väline
en yhteys ja ooikealla neliö
övuokran ja
pinta‐alan vvälinen yhteyys. Vaaka‐aksselilla on asuunnon pinta‐‐ala. Punaiset pystyviivatt kuvaavat pinta‐
alarajoja, jo
oissa neliövuo
okranormi hyppää (26m22, 31m2 ja 36m2). Kuviossa pinta‐alaat on esitettyy puolen
neliömetrin
n välein ja jokkainen piste kuvaa tutkim
musaineistossta laskettua keskiarvoa kkussakin pintta‐
alaryhmässää. Mustat viiivat ovat pistteisiin soviteettuja toisen asteen polyn
nomeja.
Kuviosta havaitaan, ettää asumistuesssa on selkeäät ”portaat” niissä kohdisssa, joissa neeliövuokrano
ormi hyppää..
dessa heijasttuisivat vuokkratasoon, ne
eliövuokrissaa näkyisi sam
manlainen
Jos nämä hyypyt asumisttuen suuruud
portaittaineen yhteys kuin asumistue
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porraskuvio
ota kuin asum
mistuessa.
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