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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 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. 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. 
 
 
IKÄÄNTYVIEN OMAKOTIASUKKAIDEN ASUMISMENOT NOUSEVAT 

Kotitalouksien asumismenot nousevat Suomessa keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa vuoteen 2019 men-
nessä. Pellervon taloustutkimuksen (PTT) asumismenot 2015 -tutkimuksen mukaan asumismenojen kas-
vun ennakoidaan jatkuvan voimakkaampana kuin nettotulojen kasvun vuosina 2015–2019. Hallitusohjel-
massa esitetyillä toimenpiteillä on paljon vaikutuksia asumiseen. Hallitusohjelman kokonaisvaikutuksena 
omakotitalossa asuvan talouden asumismenot kasvavat keskimäärin yli 100 eurolla vuodessa. Omakotita-
lossa asuvan talouden asumismenot voivat kohota yli 400 euroa vuodessa PTT:n selvityksen mukaan. jos 
yhteiskuntasopimuksessa tavoiteltuja toimia ei saada toteutettua.  
 
Asumisen kustannukset ovat omakotitaloissa asuvilla absoluuttisesti ja suhteellisesti suurimmat, sillä oma-
kotitalon omistajat maksavat asumismenot itse, kun muissa asumismuodoissa maksut jakaantuvat tasai-
sesti usealle. Käytännössä pienituloiset omakotitalon omistajat eivät kuulu asumisen tukijärjestelmien piiriin 
toisin kuin muut pienituloiset. Vaikka omakotitalossa asuvien asumiskustannukset ovat muita asumismuoto-
ja suuremmat, omakotitaloissa asuvat pyrkivät päivittäisessä asumisessaan ja ympäristön käytössä sääs-
tämään energiaa ja toimimaan ympäristöystävällisesti. Kuitenkin energian säästöjen hyödyt omakotitalossa 
menetetään asumisen maksujen ja verojen jatkuviin korotuksiin. 
 
Kasvavat asumismenot tuntuvat kipeimmin omakotitalossa asuvilla yksinäisillä eläkeläisillä, joiden 
asumismenojen arvioidaan PTT:n mukaan kohoavan voimakkaimmin suhteessa käytettävissä oleviin tuloi-
hin, 38,2 %:sta (v. 2015) 41,4 %:iin (v. 2019) seuraavan viiden vuoden aikana. Asumisen verojen ja mak-
sujen korotukset heikentävät kotitalouksien taloudellista hyvinvointia. Ne heikentävät alimpiin tulo-
luokkiin kuuluvien kotitalouksien ostovoimaa suhteellisesti ylimpiä tuloluokkia enemmän. 
 
 
ASUMISEN TUKIJÄRJESTELMÄT ULOTETTAVA OMAKOTITALO- JA OMISTUSAASUMISEEN, 
OMAKOTITALKKARITOIMINTAAN VALTION TUKEA 
 
Omakotiliiton mielestä Suomessa tulee yleisenä yhteiskunnallisena tavoitteena taata kaikille yhtäläinen ja 
tasapuolinen mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen ja elämiseen riippumatta iästä, asumismuodosta, 
asuinpaikasta, asunnon lämmitystavasta, asunnon omistusmuodosta taikka muista syistä. 
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Omakotiliiton mielestä asumisen tukijärjestelmät tulee ulottaa koskemaan omakotitalossa asumista ja 
kiinteistön omistamista asumiskustannusten noustessa suhteessa käytettävissä olevien tulojen 
määrään. Omakotiliiton mielestä asumisen ja rakentamisen avustuksiin ja tukiin oikeutettujen tulora-
joja tulee tarkistaa ylöspäin, jotta myös omakotitalojen omistajille mahdollistetaan pääseminen asumisen 
tukijärjestelmien piiriin. Näillä toimilla helpotetaan kotitalouksien tilannetta asumisen kustannusten noustes-
sa. 
 
Omakotiliitto haluaa kiinnittää huomion ikääntyvien pienituloisten selviytymiseen kotona asumisessa. Väes-
tön elinajan odote kasvaa maassamme ja tulevaisuudessa meillä nykyistä selvästi enemmän ikääntyneitä. 
Omakotiliiton mielestä valtion tulee tukea omakotiasukkaiden kotona-asumista helpottavaa toimin-
taa, kuten omakotiyhdistysten omakotitalkkaritoimintaa. Näin ikääntyneet voivat asua kodeissaan 
mahdollisimman pitkään, pitkäaikaistyöttömille saadaan työpaikkoja ja yhteiskunta säästää laitospaikoissa 
ja kustannuksissa merkittävästi. 
 
 
kunnioittavasti 
 

Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


