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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
Asia:  Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja 

terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi 
 
Viite: YM11/600/2014 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä 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. 
 
Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Useiden tutkimusten 
mukaan 70 – 80 % suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Asumisen kustannukset ovat suurimmat 
omakotitaloissa asuvilla, neljännes-viidennes perheen käytettävissä olevista tulosta. Pientaloissa asuvien 
kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina 2009–2013. Kulujen 
ennustetaan kasvavan edelleen 3,6 prosenttia vuodessa vuosittain 2018 mennessä (Pellervon taloustutki-
mus PTT). 
 
Omakotitaloissa asuvien eläkeläisten menot ovat nousseet viimeisen neljän vuoden aikana eniten, öljyllä 
lämpiävässä omakotitalossa peräti 9,1 % vuosittain. Omakotitalossa yksinelävän eläkeläisen asumiskus-
tannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on nyt jo 38,7 % ja vuonna 2018 jopa 42 % (PTT). 
 
Enimmäistulorajat asuntojen energia-, korjaus- ja terveyshaitta-avustusten myöntämiseksi ovat nykyään 
niin alhaiset, että ne karsivat huomattavan osan avustuksia tarvitsevista niiden saannin ulkopuolelle ja näin 
tarpeelliset remontit jäävät usein tekemättä. Usein tämä koskee erityisesti pientaloasukkaita, kun asumisen 
kokonaiskustannukset ovat pientaloissa suuremmat kuin muissa asumismuodoissa.  
 

ASUNTOJEN KORJAUS-, ENERGIA- JA TERVEYSHAITTA-AVUSTUKSISTA ANNETUN ASETUKSEN 
MUUTTAMINEN 

Omakotiliitto pitää tarpeellisena asetusluonnoksessa esitettyä vanhusten ja vammaisten asuntojen 
korjausavustusten saatavuuden parantamista, kuten Valtioneuvoston periaatepäätöksessä ikääntynei-
den asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2013- 2017 (18.4.2013) painotetaan.  

Omakotiliiton mielestä on tärkeää, että asuntojen korjaamiseen myönnettäviin avustuksiin varataan 
rahoitusta riittävästi ja että avustuksia tarvitsevat voivat niitä saada. Liiton mielestä on myönteistä, että 
rahoitusta avustuksille vuodelle 2015 on lisätty ja että avustusten saannin edellytyksenä olevia avustuksen 
saajan enimmäistulorajoja esitetään korotettaviksi. 

Omakotiliitto pitää avustusten rahoituksen määrän kasvua ja avustuksen saannin edellytyksenä 
olevien enimmäistulorajojen esitettyjä korotuksia oikeansuuntaisina mutta riittämättöminä. Omakoti-
liiton mielestä esitetyt enimmäistulorajat ovat edelleenkin huomattavan alhaiset, erityisesti tässä taloudelli-
sessa tilanteessa, ja karsivat suuren osan remonttien tarpeessa olevista avustusten saannin ulkopuolelle. 
Siksi tulorajojen tulisi olla esitettyä huomattavasti suuremmat. 
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Omakotiliitto kiinnittää myös huomiota siihen, että sotiemme veteraanien määrä vähenee ja kaikille 
yli 80-vuotiaille tulisi tässä tilanteessa harkita veteraanitulorajoja. Heidän osaltaan yhteiskunnalle tulee 
välittömästi säästöjä vähenevän palvelutalo/laitospaikkojen tarpeen vuoksi. Ylipäätään ikääntyvien kotona 
asuminen on yhteiskunnalle edullisempaa kuin laitoshoito. 
 
Omakotiliiton mielestä pientalojen energiakorjausten tulosidonnaiseen avustamiseen varattu 2 miljoonan 
määräraha on aivan liian alhainen. Omakotiliitto korostaa, että myös pientaloissa asuville tulee olla mahdol-
lisuus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta -avustuksiin. Näin edistetään rakennuskannan pitämistä 
kunnossa ja saamista energiatehokkaammaksi. 
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