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Jäädytetyt vuokrat säännöstelykritiikin lämmittäjänä  

1945–1947 

Antti Malinen 

 

 

Sodan aikana aloitetun asunto- ja vuokrasäännöstelyn tavoitteena oli taata 

kaikille kansalaisille tyydyttävät asumisen mahdollisuudet, ja tähän pyrittiin 

niin vuokratason, vuokrasuhteiden kuin asuntojen käytön säännöstelemisellä. 

Julkinen valta siirsi näin markkinoilta itselleen vastuun niukkuuden jaosta ja 

ihmisten tarpeiden tyydyttämisestä. Palkkasäännöstelyn tavoin vuokria kos-

keva säännöstely politisoitui ja siitä tuli valta- ja tulonjakokamppailun koh-

de. Samalla julkisuudesta tuli tärkeä areena, jonka avulla puolueet ja etu-

järjestöt hakivat politiikalleen kannatusta, tunnustelivat erilaisten aloitteiden 

herättämiä poliittisia reaktioita ja valvoivat ja kritisoivat säännöstelyä.
1
 Ta-

vallisille kansalaisille erityisesti sanomalehdistö tarjosi mahdollisuuden tuo-

da esille säännöstelyn synnyttämiä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. 

Turhautumistaan ja pettymystään purkavia kirjoittajia voidaan tarkastella 

poliittisina toimijoina, jotka hyödynsivät julkisuutta valvoessaan etujaan ja 

oikeuksiaan. Artikkelissa tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia vuokratason 

säännöstely loi asuntomarkkinoille ja miten kielteiseksi koetuista säännöste-

lyilmiöistä julkisuudessa keskusteltiin. Ajallisesti ja aineiston käytön suh-

teen tarkastelussa rajaudutaan sodanjälkeisen asuntopulan vaikeisiin alku-

vuosiin. 

Vuokrasäännöstelyyn kaikkein tyytymättömimpiä olivat vuokran-

antajat, jotka säännöstelyn pitkittyessä kärsivät merkittäviä taloudellisia 

tappioita. Vuonna 1941 käynnistynyt vuokrasäännöstely onnistui alkuperäi-

sessä tavoitteessaan, eli vuokrakeinottelun hillitsemisessä, melko hyvin. 

                                                 
1
 Bergholm 2005, 13–14, 63; Paavonen 1987, 10, 315–316; Teräs 2005. Kiitän Koneen 

säätiötä, jonka myöntämän apurahan turvin artikkeli on kirjoitettu. 
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Kaikki ennen kesäkuuta 1939 rakennetut vuokrahuoneistot otettiin säännös-

telytoimien piiriin ja perusvuokraksi määräytyi 1.6.1939 voimassa ollut 

vuokrataso. Lainsäädäntöön kirjattua periaatetta, jonka mukaan vuokria tuli-

si kohottaa talojen ylläpito- ja hoitokustannuksissa tapahtuvien muutosten 

mukaisesti, ei kuitenkaan noudatettu.
1
 Koska kuitenkin uusien asuntojen 

vuokrat määrättiin kohonneiden rakennuskustannuksien perusteella, syntyi 

asunto- ja vuokramarkkinoille kaksi erilaista vuokratasoa. Helsingin tapauk-

sessa uusia vuokratasoja synnyttivät lisäksi eri perustein hinnoitellut hätä- ja 

yhteismajoitustilat sekä väliaikaiseksi tarkoitetut ”pika- ja puistotalot”. 

Oman vuokratasonsa muodostivat myös lievemmin säännöstellyt alivuokra-

laismarkkinat.
2
 Asuntoja koskevan niukkuuden vallitessa vuokralaiset koh-

tasivatkin tilanteita, jossa heidän asumistasollaan ja -kustannuksillaan ei 

ollut enää välitöntä yhteyttä heidän tarpeisiinsa tai tuloihinsa.
3
 Pienessä yk-

siössä asuva alivuokralainen saattoi havaita maksavansa nelinkertaista vuok-

raa verrattuna laadukkammin ja tilavammin asuvaan vuokralaisnaapuriinsa. 

Vuokrasäännöstelyä koskevaa keskustelua pitivät yksittäisten kansa-

laisten lisäksi yllä myös vuokranantaja- ja vuokralaispiirejä edustavat etujär-

jestöt.
4
 Koska tärkeimmät hinta- ja palkkasäännöstelyvirat olivat vasemmis-

ton hallussa, joutui kiinteistöpiirejä edustava Suomen Asuntokiinteistöliitto 

usein huomaamaan jäävänsä vuokrankorotuksia koskevissa neuvotteluissa 

vaille vastakaikua.
5
 Vaikka edunvalvonnassaan Asuntokiinteistöliitto suosi-

kin päättäjien informointia ja neuvotteluja, korosti poliittisten vaikutus-

kanavien heikkous sanomalehdistön sivuilla tapahtuvan vaikuttamisen  

roolia. Julkisen keskustelun merkitystä korosti säännöstelylainsäädännön 

poikkeuksellinen luonne, johon ei sisältynyt normaalia parlamentaarista ja 

oikeudellista valvontaa ja vastuuta.
6

 Oikeistopiireille säännöstely tarjosi 

                                                 
1
 Kompensaatiota koskevista periaatteista kts.VNp 315/10.5.1941; VNp 145/11.2.1943, 7§; 

VP 1943 Perustuslakivaliokunnan mietintö 22; VP 20.4.1943, Ed. Hurtta, 456; VNp 

455/14.5.1945, 5§; KM 1946:1 ”Vuokrien tasoittamiskomitea”, 8–9. Vrt. myös Teerisuo 

1945, 144–145. 
2
 Kolbe 2002, 77; Paavonen 1987; Mattila 1992, 259; Ruonavaara 1993; Juntto 1990, 194; 

Pihkala 1982b, 351–352. 
3
 Tuula Olsbom on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt vuokrankorotuskysymystä melko 

laaja-alaisesti. Olsbom 1958. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä vuokrasäännöstely-

keskustelusta kts. Malinen 2009, 180–197. 
4

 Vuokranantajien harjoittamasta poliittisesta vaikuttamisesta kts. Kauniskangas 2007; 

Wiias, Sallamo ja Patoluoto 1957; Nevalainen 1983; Nevalainen 1977; Käkelä 2008. Vuok-

ralaisten etujärjestön Vuokralaisten keskusliiton harjoittamasta toiminnasta kts. Tonttila 

1996, 6, 45. 
5
 Vasemmistolla oli enemmistö mm. taloudellisen valtalain nojalla laajaa päätösvaltaa 

omanneessa hinta- ja palkkaneuvostossa. 
6
 Eduskunta valvoi lainsäädäntöä jälkikäteisesti. Kts. esim. Vaarnas 1975, 180–181. Kts. 

aikalaispuheenvuoroista mm. Ed. Pyy VP 1944, 874; Ed. Hetemäki VP 1947, Liitteet, 

1141. 
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lisäksi mahdollisuuden kritisoida vasemmiston harjoittamaa politiikkaa 

muutoin vaikeassa sisäpoliittisessa tilanteessa.
1
 Tarkasteltavia mielipidekir-

joituksia koskeva tutkimusaineisto pohjautuu Helsingin huoneenvuokralau-

takunnan keräämään laajaan lehtileikekokoelmaan.
2
 Huoneenvuokralauta-

kunnan keräämästä lehtimateriaalista on tutkimusta varten koottu 1089 leh-

tijutun suuruinen perusaineisto vuosilta 1945–1947. Vuokrankorotuskysy-

mykseen liittyviä mielipidekirjoituksia (pääkirjoitukset, pakinat, mielipide-

kirjoitukset) ja uutisia löytyi 249, eli reilu viidesosa koko aineistosta.
3
  

Vuokrankorotuskysymyksen sijaan sanomalehdistön päähuomio kiin-

nittyi asuntopulan arkimurheisiin, huoneenvuokralautakuntien ja asunnon-

hakijoiden välisiin suhteisiin sekä säännöstelyrikollisuuteen.
4
 Monet vuok-

rasäännöstelyn esille nostamat teemat saivat kuitenkin poliittista painoarvoa 

taloudellista säännöstelyä ja sen epäkohtia käsittelevissä poliittisissa kiis-

toissa. Säännöstelyn lakkauttamista kannattavissa piireissä vuokrasäännöste-

lyä käytettiin yhtenä todisteena siitä, kuinka lainsäädäntö oli menettänyt 

alkuperäisen tarkoituksensa ja muuntunut kannattajilleen etuja jakelevan 

puoluepolitiikan välineeksi. Monissa puheenvuoroissa kysyttiin, mikä on 

kansalaisten suoja julkisen vallan väärinkäytöksiä vastaan. Oikeusturvaan 

liittyvien näkökohtien ohella vuokranantajien yhä kasvavat tappiot herättivät 

keskustelua sodan jälkihoitoon liittyvien taloudellisten rasitusten jakoperi-

aatteista ja niiden (epä)oikeudenmukaisuudesta.
5
  

 

 

Kaupunkilaisten eriarvoistuvat asemat asuntomarkkinoilla 

 

Asuntopulan arki näkyi niin Helsingissä kuin muissakin asutuskeskuksissa 

elämisen ahtautena, alivuokralaisten määrän lisääntymisenä ja asunnotto-

muuden kasvuna. Kaupunkien asuntotuotantoa ei kuitenkaan kyetty lisää-

mään, vaikka asuntojen tarvetta kasvattivat koko ajan siirtoväen asuttaminen, 

                                                 
1
 Paavonen 1987, 129. 

2
 Helsingin kaupunginarkisto, Huoneenvuokralautakunta 1941–1963, J. Sekalaiset asiakir-

jat, Sanomalehtileikkeet 1941–1962. 
3
 Kirjoitusten määrä jakaantui seuraavasti: vuonna 1945 41, vuonna 1946 94 ja vuonna 

1947 114 juttua. Aineisto on rakennettu seuraavien sanomalehtien varaan, suluissa juttujen 

määrä: sitoutumattomia lehtiä edustavat Helsingin Sanomat (N=59), jatkossa HS ja Ilta-

Sanomat (N=25), jatkossa IS, porvarillista mielipidettä Kokoomuksen äänenkannattaja Uusi 

Suomi, jatkossa US (N=60). Suomen Sosialidemokraatti (SS) edusti Sosiaalidemokraattisen 

puolueen johtoa (N=48) ja kansandemokraatteja ja kommunisteja edustivat Vapaa Sana 

(VS) (N=38) ja Työkansan Sanomat (TK) (N=19). 
4
 Julkisesta keskustelusta ks. esim. Kolbe 2002, 77–78; Schulman 2000, 30. Säännöstelyri-

kollisuudesta ks. esim. Jaatinen 2008; Hietanen 1992. 
5
 Sotaan liittyvien taloudellisten rasitusten jakoa koskevasta tutkimuksesta laajemmin ks. 

Nummela 1993b. 
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maaseudulta kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike sekä uusien avioliittojen 

perustaminen.
1
 Tapaustarkastelun kohteena olevaan Helsinkiin syntyi 1940-

luvulla asuntovajaus, jonka laskettiin olleen, käytetystä menetelmästä riip-

puen, 19 000–28 000 asuntoa.
2
 Elämisen laadun heikkenemisen lisäksi laa-

ja-alaista tyytymättömyyttä herätti vuokrasäännöstelyyn liittyneiden talou-

dellisten rasitusten epätasaiseksi koettu jakautuminen.  

Helsingin tapauksessa, jossa vuokra-asuminen oli yleistä, iso osa kau-

punkiväestöstä asui säännöstellyissä vanhoissa taloissa. Suurin osa väestöstä, 

karkeasti arvioiden yli 70 000 perhekuntaa, nauttikin melko matalasta vuok-

ratasosta sodanjälkeisinä vuosina.
3
 Kalliimmasta vuokratasosta joutuivat sen 

sijaan kärsimään sekä hätämajoitukseen (pommisuojat, parakit, pikatalot) 

että kaupungin vuokra-asuntoihin turvautuvat asukkaat.
4
 Oman vuokratason 

muodostivat lisäksi alivuokralla asujat, joita Helsingissä oli tilastointitavasta 

riippuen 11–14 prosenttia asukkaista.
5
 Kaikkein kalleinta asuminen oli uu-

sissa vuokrataloissa, joissa vuokrat määräytyivät tuotantokustannusten mu-

kaan. Voimakkaasti eriytyvät vuokratasot aiheuttivat vuokralaisten keskuu-

dessa ärsyyntymistä erityisesti sen johdosta, että asumisen laatu ei suinkaan 

seurannut asumisen kustannuksia: pommisuojamajoituksessa asuva perhe 

joutui maksamaan elämisestään neliövuokralla mitattuna saman verran kuin 

uuden asunnon haltija.
6
 

Vuokranantajille matalana pysynyt vuokrataso merkitsi taloudellisia 

tappioita ja osakkeen- ja talonomistajat joutuivat nopeasti vaikeuksiin kas-

vavien ylläpito- ja lämmityskustannusten kanssa. Asunto-osakeyhtiötaloissa 

osakkaat vastasivat talon todellisista menoista ja joutuivat usein tilanteeseen, 

jossa vastikevuokra oli korkeampi kuin osakkaan vuokralaiseltaan saama 

vuokra. Monissa tapauksissa vastikevuokra kohosi vuoden 1939 tasosta 

vuoteen 1947 mennessä 300 %.
7
 Kiinteistöjen taloudellinen asema heiken-

tyikin voimakkaasti.
8
 Asunto-osakkeenomistajia Helsingissä oli noin 20 000 

                                                 
1
 Ruonavaara 1993, 117; Pihkala 1982b, 350. 

2
 Vihavainen ja Kuparinen 2006, 34, 8. 

3
 Vuoden 1950 väestölaskennassa Helsingin väkiluvuksi saatiin 355 230. Helsingin asunto-

kanta oli 105 883, joista vuokra-asuntoja oli hieman alle 80 000. Ks. Vihavainen ja Kupari-

nen 2006, s. 33 Taulukko 12. Vuokra-asuntoja oli 73695, työsuhdeasuntoja 6049. 
4
 Helsingin kaupungin väliaikaisten majoitusjärjestelyn organisoinnista ja hinnoittelusta ks. 

Pulma 2000, 129. 
5
 Herranen 2000, 221; vrt. Suomen Virallinen Tilasto VI: 1956, Asuntokanta s. 133 tau-

lukko 8: Laskennan mukaan alivuokralaisruokakuntia oli 26 989 ja niissä 40025 henkilöä, 

yhteensä 11 % kaupungin väestöstä. 
6
 Ks. esim. HS 31.8.1946 ”200 markkaa neliöltä vuokraa pommisuojassa”. 

7
 Ks. esim. HS 12.9.1947 ””Kultalainojen” takia ei asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjä pak-

kohuutokaupata”. 
8
 Kolbe 2002, 77; Ruonavaara 1993, 165; Paavonen 1987, 205–206; Mattila 1992, 259; 

Juntto 1990, 194; Pihkala 1982b, 351–352. 
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ja omakotitalonomistajia noin 6 000.
1
 Vuokraamisen heikko kannattavuus 

vaikutti osaltaan siihen, että yksityinen rakennustuotanto ei vastannut asun-

tojen kysyntään tarjonnan lisäämisellä. Välittömästi sodan jälkeisiä ongel-

mia asetti myös rakennusmateriaalien heikko saatavuus ja rakennuskustan-

nusten nousu.
2
 Lisäksi valtioneuvoston 1946 hyväksymässä rakentamisen 

kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä kaupunkien asuntorakentaminen työ-

suhdeasuntoja lukuunottamatta oli varsin alhaalla; tärkeämpinä kohteina 

pidettiin tuotantotoimintaa ja erityisesti sotakorvausteollisuutta palvelevaa 

rakentamista.
3
 Tarjonnan vähyys ja kalliit rakennuskustannukset johtivatkin 

uusien talojen hintatason kovaan nousuun. Säännöstely vaikutti osaltaan 

myös siihen, että sotaa edeltävinä vuosina ollut vilkas vuokratalorakentami-

nen vähentyi merkittävästi. Helsingissä uusia taloja rakennettiin vuosina 

1940–1947 1661, joissa asuinhuoneistoja oli 10267 – noin 10 % koko asun-

tokannasta.
4
 

Kuviossa 1 kuvataan asuntopulan kannalta keskeisten indeksien  

kehitystä. Asuntoindeksi, joka siis kuvaa asumisen hintatasossa tapahtuvia 

muutoksia, seurasi vuoteen 1944 saakka elinkustannuksissa laajemmin  

tapahtuvia muutoksia.
5
 Vuoden 1945 aikana hinnat ja palkat kuitenkin kak-

sinkertaistuivat, mutta vuokriin ei kuitenkaan sallittu korotuksia.
6
 Hinta- ja 

palkkatason nousu näkyi kuitenkin voimakkaana vuokrakustannuksien nou-

suna, mikä entisestään rasitti asunto-osakeyhtiötalojen taloutta.
7
 

Monien virkamiesten ja talouspoliittisten asiantuntijoiden silmissä 

vuokrakustannuksia koskeva alikompensaatio nähtiin kuitenkin periaatteel-

lisesti hyväksyttävänä, koska inflaatio kohotti kiinteistöjen arvoa ja tätä 

nousua vastaan oli mahdollista ottaa lisälainaa. Samalla lainanoton keinoin 

kyettiin estämään ansiottomiksi katsottujen voittojen saaminen.
8
 Poliittista 

painetta inflaatiovoittojen leikkaamisen loi lisäksi sotavuosina tapahtunut 

                                                 
1
 Vihavainen & Kuparinen 2006, s. 33 Taulukko 12. Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 

Helsingissä 1950–2004. Helsingissä asunnonhallitsijoista asunto-osakkeenomistajia oli 19 

% ja talonomistajia 6 %. 
2
 Ruonavaara 1993, 117. Sanomalehdistössä ihmeteltiin rakentamisen tärkeysjärjestyksiä, 

maaseudun painottaminen (IS 6.2.1947, pk; TK 25.2.1947; SS 27.2.1947. 
3
 Pihkala 1982b, 350. 

4
 Suomen virallinen tilasto VI: 1956. Väestötilastoa C 102. Vuoden 1950 yleinen väestö-

laskenta. VI Nide. Kiinteistö- ja rakennuskanta, s. 70 Taulukko 5. Rakennukset käytön 

mukaan rakentamisvuosittain. 
5
 Asuntoindeksin laskentaperusteista kts. Modeen 1952, 33–34. 

6
 Bergholm 2005, 49, 73. Valtioneuvoston palkkasäännöstelypäätös 19.6.1945 nosti rajusti 

nimellispalkkoja. 
7
 Vuokrakustannuksia aiheuttivat kiinteistöjen hoitokulut (palkat, puhtaanapito, vuosikor-

jaukset sekä muut kunnossapito- ja käyttökustannukset), verot kunnalle ja seurakunnalle, 

valtion tulo- ja omaisuusvero, korkomenot sekä poistot. Kts. Olsbom 1958, 49. 
8
 Ks. esim. Waris 1945, 35, 90. 
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tallettajien köyhtyminen. Vuokrien korottamista koskevaan päätöksente-

koon liitettiinkin melko vahvat moraaliset ja sosiaaliset näkökulmat. Poik-

keuksellisten aikojen nähtiin vaativan uhrautumista erityisesti niiltä, joilla 

oli siihen varaa.
1
 

 

 
Kuvio 1. Asunto-, elin-, vuokra- ja rakennuskustannusindeksien kehitys vuosina 1939–
1955. 
Lähteet: Wiias, Sallamo ja Patoluoto 1957, 18; Olsbom 1958, 38. 

 

Toisaalta vuokrasäännöstelyä, jonka alkuperäinen tarkoitus oli vuokrakei-

nottelun estäminen, hyödynnettiin rahanarvopoliittisena välineenä. Voimak-

kaan tulonjakokilpailun oloissa matalan vuokratason nähtiin muodostavan 

ankkurin, joka vakautti ja helpotti muuta talouspoliittista päätöksentekoa. 

Paavonen on todennut kiinteistönomistajien joutuneen asemaan, jossa hei-

dän taloudelliset etunsa uhrattiin talouden vakauttamisen hyväksi.
2
 Laajalti 

hyväksyttiin kuitenkin ajatus, jonka mukaan säännöstely oli poikkeusaiko-

jen vaatima toimenpide, josta heti mahdollisuuksien salliessa luovuttaisiin ja 

siirryttäisiin takaisin kysynnän ja tarjonnan varassa tapahtuvaan hinnan-

muodostukseen. Poliittisen ja taloudellisen tilanteen nähtiin kuitenkin ole-

van sellainen, että vuokrasäännöstelystä luopumisen nähtiin olevan mahdol-

lista ainoastaan pidemmällä aikavälillä.
3
  

Vuokrankorotuskysymystä taloudelliselta kannalta arvioinut kansanta-

lousosaston finanssitoimikunta näki kuitenkin jo syksyllä 1945, että vuokra-

kustannusten raju nousu asetti kiinteistönomistajien taloudellisen rasituksen 

                                                 
1
 Uhrautumisen tematiikasta sanomalehtikeskustelussa ks. Holmila 2008, 9–13. 

2
 Paavonen 1987, 106, 205–206. 

3
 Ks. esim. Simonen ja Tyrni 1941, 7.; Harvia 1944, 2; Tyrni ja Honkavaara 1946, 17–18. 
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kestämättömälle tasolle.
1
 Vaikka vasemmiston hallitsema hinta- ja palkka-

neuvosto vastusti systemaattisesti vuokrien korotuksia, joutui sekin otta-

maan huomioon rahapoliittiset tekijät. Vuokrakustannusten ja säädeltyjen 

vuokrien välinen erotus kasvoi niin suureksi, että jo vuonna 1946 talonomis-

tajat ottivat laskelmien mukaan noin 2 miljardia markkaa lainaa kiinteistöjen 

ylläpitoa varten.
2
 Kiinteistöjen hoitomenoihin otetut lainat kiristivät entises-

tään pääomamarkkinoilla vallitsevaa niukkuutta ja vuoden 1946 lopussa 

Suomen Pankki kielsikin luottolaitoksia antamasta enää luottoja juoksevien 

menojen kattamiseen. Hallituksen ja säännöstelyviranomaisten ylläpitämäs-

tä vuokrien hintasulusta peräännyttiinkin vuosina 1945–1947 ainoastaan 

pakon edessä. Valittu linja, joka heikensi vuokranantajien taloudellista ase-

maa ja synnytti voimakkaasti eriytyviä vuokratasoja, loi kasvupohjaa kritii-

kille, jota säännöstelyä kohtaan julkisuudessa esitettiin. 

 

 

Vuokramarkkinoiden epäkohdat ja mielikuvien politiikka 

 

Vuokrasäännöstely vaikutti eri tavoin asuntomarkkinoiden eri ryhmiin ja 

tämä näkyi myös mielipidekirjoitusten synnyttämässä julkisuudessa. Vaikka 

kirjoituksissa tuotettiin hyvin erilaisia kuvia säännöstelyn ongelmista ja ym-

pärillä vallitsevasta yhteiskuntatodellisuudesta, yhdisti tekstejä kuitenkin 

niiden kertomuksellinen rakenne. Analysoidun aineiston valossa näyttääkin 

siltä, että suurin osa kirjoittajista pyrki luomaan säännöstelystä ja sen vaiku-

tuksista johdonmukaisen tarinan, jolla pyrittiin vetoamaan lukijoihin ja va-

kuuttamaan heidät esilletuodun asian merkittävyydestä. Julkinen keskustelu 

muodostui osaltaan mielikuvien politiikaksi. 

Etujaan ja oikeuksiaan valvoneet kansalaiset näyttäytyvät läpikäydyn 

aineiston valossa poliittisina toimijoina, jotka kirjoituksillaan pyrkivät suun-

tamaan lukijoiden katseet havaittuihin epäkohtiin. Itsenäisiksi luokiteltavien 

kannanottojen lisäksi lukuisissa mielipidekirjoituksissa osallistuttiin melko 

suoraan laajempiin puolue- ja valtapoliittisiin kamppailuihin. Tarkastelu-

ajanjaksolla niin sosiaalidemokraatit kuin kommunistit pyrkivät vahvista-

maan puolueensa kannatusta toisen kustannuksella ja myös säännöstely-

kysymyksiä hyödynnettiin vaalikamppailujen välineinä. Oman melko selke-

ästi erottuvan keskustelukimpun muodostivat myös vuokranantajien ja 

                                                 
1
 Kansantalousosaston finanssitoimikunnan lausunto Sosiaaliministeriölle 24.8.1945. Asia-

kirja 16309, Ee:9 Saapuneet asiakirjat, Sosiaali- ja terveysministeriön asuntoasiaintoimiston 

arkisto, Sosiaali- ja terveysministeriön arkisto (STM). 
2
 VP 1947 Ehdotus valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1948, Ministeri Heljas (maal.) s. 

3067. Talonomistajien laskelmissa nähtiin vuokrasäännöstelyn aiheuttaneen 50 miljardin 

markan edestä kokonaismenetyksiä vuoteen 1957 mennessä. Ks. Wiias, Sallamo ja Pato-

luoto 1957, 12. 
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vuokralaisten etujärjestöjen edustajien väliset kiistat, joissa useimmiten 

väännettiin kättä erilaisten politiikkavaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudes-

ta ja odotettavissa olevista vaikutuksista.  

Koska vuokrasäännöstely oli keskenään risteävien valta- ja tulonjako-

kamppailujen kohteena, johti tilanne paitsi päätöksenteon myös julkisen 

keskustelun rikkonaisuuteen.
1

 Tietyt ideat ja diskurssit saivat kuitenkin  

laajan kannatuspohjansa ansiosta vahvan, lähes hegemonisen, aseman talo-

us- ja yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Vuokrienkorotusta ajaville 

kiinteistöpiireille talouspoliittista ajattelua hallitseva ”vakaan markan” poli-

tiikka muodosti vaikeasti ylitettävän haasteen. Vaikka talonomistajat ja 

asunto-osakkeenomistajat kykenivät laskelmilla osoittamaan taloudellisen 

asemansa heikkouden, vuokrankorotusten vastustajat pystyivät esittämään 

korotusvaatimukset inflaatiota kiihdyttävänä uhkana.
2
 Lisäksi, koska inflaa-

tiovoittojen nähtiin pääosin korvaavan kannattavaisuusvajeet, vaadittiin  

talonomistajilta vastuunkantoa markan arvon täydellisen romahtamisen  

estämiseksi.
3
 Kiinteistöpiirien edustajien mukaan päättäjät eivät kuitenkaan 

voineet velvoittaa talonomistajia yksin ottamaan vastuuta inflaation vastai-

sessa taistelussa; jos inflaation aiheuttamaa kiinteistöjen arvonnousua halut-

tiin verottaa, tuli verotusasiat käsitellä omana kysymyksenään.
4
 

Vasemmistolehdissä vuokrankorotuksia vastustettiin myös sodanjäl-

keisen tulonjakopolitiikan näkökulmasta. Erityisesti yleisönosastojen mieli-

pidekirjoituksissa nousi esille ”köyhän palkansaajan” ääni. Puheenvuoroissa 

esitettiin työläisten kärsivän korkeiden elinkustannusten lisäksi suurista  

verorasituksista ja jos vuokrien korotus sallittaisiin, nähtiin niiden tekevän 

tyhjäksi työläisten vaivalla hankkimat palkankorotukset ja käynnistävän 

uuden inflaatiovyöryn.
5
 Tämänkaltainen talouspoliittisia kysymyksiä inhi-

millistävä ote näkyi myös yksittäisten vuokranantajien lähettämissä kirjoi-

tuksissa.  

Vuokranantajien lähettämissä kirjeissä vastakkain asetettiin köyhä ta-

lonomistaja ja säännöstelystä hyötyvä rikas vuokralainen.
6
 ”Köyhän palkan-

                                                 
1
 Bergholm 2005, Paavonen 1987. 

2
 Ks. mm. US 6.6.1946 ”Asuntovuokrat ja linnarauha. Uuden Suomen toimitukselle.” 

Vääryydestä kärsivä; SS 17.1.1945 ”Vuokratason korottamisesta olisi vielä tällä kertaa 

luovuttava.”; SS 6.12.1945 ”Vuokrataso on uhattuna.” 
3
 SS 6.1.1946 ”Vuokriako nostettava?”; VS 4.3.1946 ”Täysin ansiotonta rikastumista” B. 

G.; SS 9.4.1946 ”Kenelle tapahtuu vääryyttä?” H. L-i. 
4
 Ks. esim. HS 15.1.1946 ”Helsingin Sanomain Toimitukselle. Vuokrankorotuskysymys.” 

Kiinteistönomistaja; VS 15.1.1946 ”Lähetettyjä. Vuokrankorotuskysymys.” J. A. S(avola). 
5
 VS 12.1.1946 ”Asuntojen vuokrien korotus veisi tehon inflaation vastustamista tarkoitta-

vilta toimenpiteiltä”; SS 14.1.1946 ”Vuokralaiset ja vuokrataso” H. L-i.; VS 18.1.1946 

”Taistelu vuokrista”; VS 19.1.1946 ”Asunnot ja vuokrat”; SS 4.3.1947 ”Vuokrien koro-

tusaikeet estettävä” Pieneläjä. 
6
 US 18.1.1946 ”Yleisöltä. Vuokrat.” Vanha kaupunkilainen; US 13.2.1946 ”Pienet talot ja 
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saajan” sijaan vuokranantajien kirjoituksissa kuuluivat useimmiten ”vanhan 

lesken” tai ”eläkkeellä olevan opettajan” äänet. Näissä vuokrasäännöstelyn 

epäoikeudenmukaisuutta kritisoivissa kirjoituksissa toistui usein sama elä-

mänkuvaus: kirjoittaja oli ahkeruudella ja säästäväisyydellä pystynyt hank-

kimaan talon tai asunto-osakkeen vanhuuden turvaksi, mutta nyt vuokralle 

annettu talo tuotti tappiota vuokrasäännöstelyn johdosta, asettaen elinikäiset 

säästöt vaaraan. Keskustelussa haluttiinkin tuoda esille, että talonomistajina 

oli myös vähävaraisia työväestöön ja keskiluokkaan kuuluvia osakkeen-

omistajia.
1

 Talonomistajien kadehtiminen nähtiin turhaksi, sillä talo oli 

usein pitkän kieltäytymisen tulos.
2
 Usein sävy oli hieman ironinen tarkastel-

taessa uuden ”demokraattisen aikakauden” todellisuutta; asioidensa käsitte-

lyssä oli talonomistajien turha odottaa tasapuolisuutta.
3
 Kiinteistöpiirien 

mukaan sota-ajalta peräisin oleva periaate, jonka mukaan sotarasitukset tuli 

jaettava tasan ja ”kunkin kantokyvyn mukaan” oli kadotettu ja talonomista-

jat asetettu poikkeusasemaan. Monissa puheenvuoroissa kysyttiinkin, miksi 

lainsäädäntöön kirjattuja periaatteita ei kunnioitettu.
4
  

Vuokranantajien tavoin sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaadittiin 

alivuokralaisten lähettämissä kirjeissä. Alivuokralaismarkkinat olivat osin 

säännöstelyn ulkopuolella ja tämä näkyi korkeana vuokratasona. Asuntojen 

niukkuudesta johtuen jopa alivuokralaiseksi pääseminen vaati välirahan tai 

muiden etuisuuksien tarjoamista päävuokralaiselle.
5
 Mielipidekirjoituksista 

välittyikin usein ahdistunut ilmapiiri ja toivottomuuden tunne.
6
 Vuokra-

kiskontaa koskevia syytöksiä esittivät alivuokralaisten ohella erilaisiin väli-

aikaismajoituksiin turvautuvat asukkaat. Pommisuojien ja yömajojen asuk-

kaat olivat kuitenkin harvoin itse äänessä sanomalehtien sivuilla.
7
 Enemmän 

heitä käytettiin sen sijaan todistuksina olemassaolevan talousjärjestelmän 

epäkohdista.
8
 Erityisesti eduskunta- ja kunnallisvaalien alla sekä erilaisten 

                                                                                                                            
vuokrat” Velkainen talonomistaja; US 25.2.1946 ”Vuokrien korotuksesta.” Vanha leski; IS 

4.5.1946 ”Vuokratulot ja verot.” 69-vuotias leskivanhus; US 8.7.1946; IS 30.8.1946 ”Missä 

on oikeudenmukaisuus?” Säästäjävanhus; US 10.1.1947, IS 11.7.1946. 
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 HS 18.1.1945; US 25.2.1946; IS 30.8.1946; HS 23.1.1946 ”Vuokra-asiasta kirjoittaa Aa-

mulehti”; SS 27.6.1946 ”Köyhän asunto-osake” Työmies. 
2
 US 22.3.1946; US 30.3.1947. 

3
 HS 22.8.1945 ”Vuokrat.” H. N. 

4
 US 22.5.1945 ”Talonomistajat ja sotarasitukset.” Tappiota tuottavan osakehuoneiston 

omistaja. 
5
 Kts. esim. SS 28.1.1945 ”Nylkyrivuokria vaadittu alivuokralaisilta.”; VS 18.7.1946 ”Ali-

vuokralaisten vuokrat” Eräs alivuokralainen. 
6
 Tähän otti kantaa myös Helsingin Sanomien pakinoitsija Arijoutsi. Kts. HS 14.3.1945. 

”Topeliuksenkadun asukit sotajalalla.” Arijoutsi. 
7
 Kts. tosin esim. VS 25.9.1945 ”Yömajoihin aikaisempi sisäänpääsy” Asukki. 

8
 SS 8.4.1946 ”Pommisuoja-”asunnoista” kantaa kaupunki huikeita vuokria.”; TK 9.4.1946 

”Huippuvuokria pommisuoja-asunnoista. Maanalaisen huoneen kokonaisvuokra 3.100:–”; 
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työväenjärjestöjen liittokousten alla asuntopulan ääri-ilmiöiden esittely sa-

nomalehdistössä yleistyi.
1
 Vuokrasäännöstelyn käsittely julkisuudessa tuo-

kin esille poliittisten puolueiden ja etujärjestöjen erilaiset järkeilytyylit ja 

käytetyt poliittiset taktiikat.  

 

 

Yhteenveto 

 

Vuokrakeinottelun hillitsemiseksi laadittu vuokrasäännöstely muuttui so-

danjälkeisinä vuosina yhä enemmän lyhytjännitteisen talouspolitiikan väli-

neeksi. Valta- ja tulonjakokamppailun kohteena olleen vuokrasäännöstelyn 

eräs kiistellyimpiä kysymyksiä oli vuokrienkorotuksista päättäminen. Vuok-

ranantajien kasvavista taloudellisista tappioista huolimatta säännösteltyihin 

vuokriin myönnettiin vain harvakseltaan vähäisiä korotuksia. Kiinteä vuok-

rataso muodosti muuten epävakaissa oloissa ankkurin, johon markan arvon 

vakauttamiseen tähdätty politiikka osaltaan sidottiin. Samalla iso osa va-

semmistolle tärkeistä kaupunkien palkansaajista sai nauttia edullisista  

asumiskustannuksista. Samanaikaisesti kuitenkin uudet vuokra-asunnot, 

erilaiset väliaikaismajoitukset sekä alivuokralaisasunnot muodostivat omat 

nopeammin kallistuvat vuokratasonsa. Kaupunkilaiset ajautuivat asunto-

markkinoilla eriarvoisiin asemiin, mikä herätti voimakkaita epäoikeuden-

mukaisuuden tunteita. 

Säännöstelyyn tyytymättömille julkisuus muodosti tärkeän areenan, 

jota niin yksittäiset kansalaiset kuin organisoituneemmat ryhmät hyödynsi-

vät etujensa ja oikeuksiensa valvonnassa. Artikkelissa tarkasteltiin erityises-

ti sanomalehdistöön lähetettyjä mielipidekirjoituksia ja niiden herättämiä 

keskusteluja. Sanomalehtien yleisönosastoille lähetetyt kirjoitukset tarjosi-

vat ihmisille keinon purkaa vääryyden kokemusten synnyttämää mielipahaa. 

Turhautumistaan tuulettavia kansalaisia voi kuitenkin tarkastella myös po-

liittisina toimijoina. Kirjoittajat asettivat teksteissään harjoitetun säännöste-

lyn legitiimiyden kyseenalaiseksi ja pyrkivät avaamaan tilaa vaihtoehtoisille 

asuntopulan lievittämisen tavoille. Säännöstelyyn kohdistetulla kritiikillä 

luotiinkin painetta vahingolliseksi katsotun politiikan muuttamiseen. Vaikka 

vuokranantajien ja vuokralaisryhmien säännöstelyyn kohdistunut tyytymät-

tömyys kumpusi eri tekijöistä, muodostui esitetyn kritiikin ympärille väliai-

kaisia diskursiivisia yhteenliittymiä; molemmat ryhmittyvät hyödynsivät 

puheenvuoroissaan esimerkiksi oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen perus-

tuvia argumentteja.
2
 

                                                                                                                            
HS 31.8.1946 ”200 markkaa neliöltä vuokraa pommisuojassa”. 
1
 Kommunistien kunnallisista vaalistrategioista kts. Leppänen 1994. 

2
 Arvojen ja ideoiden roolista intressiryhmiä lähentävänä tekijänä ks. McBeth, A., J. ja L. 
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Kansalaisten julkisuudessa harjoittamalla edunvalvonnalla voidaan nähdä 

olleen myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mielipidekirjoituksia 

laatineet kansalaiset antoivat osaltaan oman panoksensa laajempaan julkisen 

vallan soveliaasta roolista käytyyn keskusteluun. (ks. Kuvio 2)  

 

 
Kuvio 2. Yksityisen edunvalvonnan yhteiskunnalliset ulottuvuudet. 

 

Esimerkiksi eduskunnassa niin budjettikeskusteluissa kuin taloudellisen 

valtalain uusimista käsittelevissä täysistunnoissa viitattiin kansalaisten julki-

tuomiin epäkohtiin ja elämänkohtaloihin.
1
 Tuomalla julkisuudessa esiin niin 

positiiviseksi kuin kielteiseksi koettuja yhteiskunnallisia arvoja, antoivat 

kansalaiset materiaalia puolueiden ja etujärjestöjen harjoittamaan poliitti-

seen tahdonmuodostukseen. Toisaalta julkinen keskustelu oli pitkälti myös 

mielikuvien ja pelien politiikkaa. Vaikka säännöstelyä ja sen synnyttämiä 

vaikutuksia tarkasteltiin kirjoituksissa hyvin erilaisista näkökulmista, tekste-

jä yhdistää niiden kertomuksellinen rakenne. Politiikan ammattilaisten  

tavoin sanomalehtien yleisönosastoihin kirjoittavat kansalaiset pyrkivät  

vetoamaan lehden lukijoihin ja vakuuttamaan heidät kuvaamansa asian 

merkittävyydestä. Vuokranantajien ja alivuokralaisten argumentaatiossa 

korostuivat erityisesti oikeusturvan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

vaatimukset. Kirjoitukset toivat säännöstelyä koskevaan keskusteluun näkö-

kulman, jossa harjoitettua politiikkaa tarkasteltiin kansalaisten perusoikeuk-

sien näkökulmasta. Vuokrasäännöstelyn oikeudellinen legitiimiys asetettiin 

kyseenalaiseksi ja teksteissä vaadittiin voimakkain äänenpainoin suojaa jul-

kisen vallan väärinkäytöksiä vastaan. 

                                                                                                                            
2007, 88–90. 
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 Ks. esim. VP 1943 Ed. Saukkonen, 457; VP 1945 Ed. Tulenheimo, 1473; VP 1946 Ed. 

Tainio, 180; VP 1947 TA 34 Jern ym., 130; VP 1947 TA 302 Lappi-Seppälä ym., 655. 
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