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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunval-
vonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-
ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 
1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 
vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
OMAKOTILIITTO KANNATTAA ASP-LAIN MUUTTAMISESITYSTÄ 

Asuntosäästöpalkkiolakia esitetään muutettavaksi niin, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästö-
tallettajaksi kun nykyinen alaikäraja on 18 vuotta. Omakotiliitto kannattaa lain muuttamista ja pitää lainmuutosta 
tärkeänä askeleena eteenpäin kohti kohtuuhintaista omistusasumista. Muun muassa nuorilla tulee olla mahdolli-
suus päästä kiinni haluamaansa asumismuotoon. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen mukaan (2014) nuorten 
asumista koskevassa tutkimuksessa 66 % nuorista sanoi asuvansa mieluiten omakotitalossa. Myös kohtuuhintainen 
asuminen näyttäisi vaikuttavan nuorten asuinpaikan valintaan, samoin kuin hyvä tontti- ja omistusasuntotarjonta. 

MUITAKIN KEINOJA TARVITAAN 
Asuminen on Suomessa kallista. Omakotiliiton mielestä tulee löytää lisää niitä keinoja, joilla mahdollistetaan kohtuu-
hintaisuus myös omistusasumisessa. Tämä koskee erityisesti nuoria yksinäisiä ja perheitä, joille asunnon tai kiinteis-
tön hinta ja siihen tarvittava lainapääoma ovat usein suuria esteitä asunnon hankinnalle. Asuntolainojen korkojen 
verovähennysoikeuden säilyttämisellä on hyvin suuri merkitys varsinkin nuorille perheille korkeiden asuntolainojen 
maksujen hoitamisessa. Omakotiliiton mielestä asuntolainojen korkojen verovähennysoikeutta ei tule leikata. 
 
Suomessa tulee yleisenä yhteiskunnallisena tavoitteena taata kaikille yhtäläinen ja tasapuolinen mahdollisuus koh-
tuuhintaiseen asumiseen ja elämiseen riippumatta iästä, asumismuodosta, asuinpaikasta, asunnon lämmitystavas-
ta, asunnon omistusmuodosta taikka muista syistä. Asumisen tulee olla kohtuuhintaista, olipa kyse omistusasumisesta 
tai vuokra-asumisesta. Osaomistusasuntojenkin suosio kasvaa niiden kohtuullisemman hinnan ja tarjonnan myötä. 
Myös kohtuuhintaisten omakotitalojen vaihtoehtoja tarvitaan lisää. Vielä 1990-luvulla Suomessa oli kohtuuhintai-
sia Arava-lainoitettuja omistusasuntoja ja omakotitaloja. Jotain tämän kaltaista tarvitaan, jotta voidaan lisätä kohtuuhin-
taisen omistusasumisen tarjontaa. Maassamme tarvitaan monipuolisesti erilaisia kohtuuhintaisia asumisen vaihtoehto-
ja. 
 
Omakotiliiton mielestä yhtenä ratkaisuna kasvaneisiin asumismenoihin asumisen tukijärjestelmät tulee ulottaa kos-
kemaan omakotitalossa asumista ja kiinteistön omistamista asumiskustannusten noustessa suhteessa käytettä-
vissä olevien tulojen määrään. Kasvavat asumismenot tuntuvat kipeimmin omakotitalossa asuvilla yksinäisillä eläke-
läisillä, joiden asumismenojen arvioidaan Pellervon taloustutkimuksen mukaan kohoavan voimakkaimmin suhteessa 
käytettävissä oleviin tuloihin, 38,2 %:sta (v. 2015) 41,4 %:iin (v. 2019) seuraavan viiden vuoden aikana. Asumisen ja 
rakentamisen avustuksiin ja tukiin oikeutettujen tulorajoja tulee myös tarkistaa ylöspäin. Näillä toimilla helpotetaan 
kotitalouksien tilannetta asumisen kustannusten noustessa. 
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