
Pientalon verot ja maksut 2013
Helsinki
Tiedot: tontti   1060 m2, talo 701 m3, rakennusala 231 m2, 
rakentamisvuosi 1985, suorasähkölämmitys, varaava
takka, ilmalämpöpumppu, rakennusmateriaali Siporex, 
ti iliverhoilu, kolminkertaiset ikkunat, kaksikerrostalo,
harjakatt o. Asuu 2 aikuista.

Suomen Omakoti liitt o on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja 
palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakoti liitt o on toiminut jo vuodesta 1947 asti  
ja liitolla on vankka asema asiantunti ja- ja palvelujärjestönä. Omakoti liitt o tarjoaa jäsenilleen luotett avaa ja 
riippumatonta ti etoa omakoti asumisesta sekä järjestö- ja jäsenpalveluita kiinteistön ylläpitoon ja remontointi in. 
Omakoti liitt o on puoluepoliitti  sesti  sitoutumaton ja liitt oon kuuluu 261 paikallisyhdistyksen ja 14 piirijärjestön 
kautt a jo yli 75 000 koti taloutt a. Suomen Omakoti liitt o on alansa arvostetuin ja elinvoimaisin vaikutt aja, joka 
toimii pientaloasumisen ja -rakentamisen edistäjänä. Omakoti liiton kasvua tukee alueellisen toiminnan kehitt ä-
minen.

Omakotiliiton asiantuntijat pientaloasukkaiden apuna

Suomen Omakoti lehti  on Omakoti liiton jäsenlehti , jonka jäsenet 
saavat neljä kertaa vuodessa. Lehti  tarjoaa ajankohtaista ti etoa ja 
asiantunti joiden arti kkeleita monipuolisesti  asumisen eri osa-alu-
eilta. Omakoti lehden jutt uaiheet liitt yvät läheisesti  arkiseen asumi-
seen, omakoti talon kunnossapitoon ja remontointi in, pihanhoitoon 
sekä sisustamiseen. Lehdessä on myös sopivasti  ti etoa omako-
ti asukkaan lakiasioista, järjestötoiminnasta ja pientaloasumiseen 
liitt yvistä yleisistä asioista.

Suomen Omakoti liiton
ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET 2020

Omakoti liitt o on 1,1 miljoonan koti talouden ja 2,7 miljoonan perheenjäsenen asialla sekä 
0,5 miljoonan vapaa-ajan asunnon/asukkaan asialla

Omakotiliiton pientalon huoltokirjassa säilytät talosi tärkeimmät 
tiedot - kaikki yhdessä paikassa helposti saatavilla!

Omakoti liiton pientalon huoltokirja on työkalu talon suunnitel-
malliseen käytt öön ja huoltoon. Huoltokirjan tarkoituksena on 
toimia pientaloasukkaan kiinteistön ja yksityisen omaisuuden 
hyvän ylläpidon työkaluna. Se opastaa talon suunnitelmalliseen 
käytt öön ja huoltoon. 

Huoltokirjassa on muun muassa ohjeita kodin oman huoltokirja-
mapin tekemiseen sekä siihen mitä tehdä jos poikkeusti lanteet 
yllätt ävät. Sen käytt öönott o ja käytt ö on helppoa ja yksinkertais-
ta. Huoltokirjaa voi käytt ää myös sähköisesti  osoitt eessa www.
omakoti liitt o.fi . Voit siirtää painetusta huoltokirjastasi kaikki 
ti edot nyt sähköiseen muotoon.

Nuohous
1 %

Jätehuolto
5 %

Polttopuut
6 %

Vesimaksut
8 %

Vartiointi
11 %

Vakuutukset
15 %

Kiinteistövero
18 %

Lämmitys- ja 
taloussähkö

36 %

EUROA

Pientalon verot ja maksut 2013
Kerava
Tiedot: tontti   960 m2, talon rakentamisvuosi 1990, 
puurakenteinen, 1 ½ kerroksinen; asumisala 132 m2, 
rakennusala 146 m2. Autotalli 28 m2 (ei lämmitetä), 
paitsi varasto-osaa 10 m2, joka peruslämmöllä (+10 
astett a). Suora sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu ja 
varaava takka. Asuu 2 aikuista.
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Suomen Omakotilehti kertoo asumisen ajankohtaiset trendit

Omakoti liitt o tarjoaa jäsenilleen monipuolista neuvontaa pientaloasumista koskevissa kysymyksissä:
• Lakineuvonta vastaa pientaloasumiseen ja -rakentamiseen liitt yviin oikeusturvakysymyksiin. Omakoti liiton 

lakineuvonnan oikeudenalakohtaiset ti lastot toimivat myös apuvälineinä liiton edunvalvontatyössä.
• Rakennusneuvonta neuvoo pientaloasumiseen liitt yvissä rakennusteknisissä kysymyksissä.
• Energianeuvonta antaa vastaukset erilaisten lämmitysjärjestelmien valintaan, käytt öön, investointi - ja käytt ö-

kustannuksiin liitt yvissä kysymyksissä erityisesti  saneerauskohteissa mutt a myös uudisrakentamisessa.
• Piha- ja puutarhaneuvonta vastaa pihan & puutarhan hoitoon ja huoltotöihin, viherrakentamiseen, konsul-

tointi in sekä puiden kaatoon liitt yviin kysymyksiin.

Edunvalvontaa - Palveluneuvontaa - Yhdessä

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki, puh. (09) 680 3710, toimisto@omakoti liitt o.fi 
www.omakoti liitt o.fi   |  www.facebook.com/Omakoti liitt o  |  htt ps://twitt er.com/omakoti liitt o  @omakoti liitt o

Omakoti liitossa toimii useita yhdistyksiä, joiden omakoti talkkareilta jäsen 
saa edullista apua arjen askareisiin. Omakoti talkkareiden tarkoituksena on 
avustaa ikääntyvää väestöä asumiseen liitt yvissä asioissa kuten siivous-, 
pihanhoito- tai pienimuotoisissa kunnostustöissä. Keskitt ymällä fyysisiin 
työsuorituksiin tuodaan ikääntyville omakoti asukkaille niitä palveluja, 
jotka eniten autt avat kotona asumista. Ammatti  osaamista vaati vaa työtä 
ei tehdä, vaan tarkoituksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä. Talk-
karitoiminnan kautt a yhdistykset hoitavat osaltaan yhteiskuntavastuuta: 
toiminta edistää työllisyytt ä ja autt aa ikääntyvää väestöä asumaan omissa 
kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Omakotitalkkarit auttavat arjessa

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja 
asunto-osakeyhti öt korjasivat asuntojaan ja asuin-
rakennuksiaan 5,7 miljardilla eurolla vuonna 2013:
Omakoti - ja paritaloja korjatti  in 2,8 miljardilla eurolla, 
kerrostalojen korjaamiseen kului 2,2 miljardia euroa ja 
rivitaloasuntoihin 800 miljoonaa euroa.



Suomessa on yli 1,1 miljoonaa pientaloa, joissa asuu lä-
hes puolet suomalaisista (Tilastokeskus 2013). 60-80 % 
suomalaisista haluaa asua pientalossa (eri tutkimuksia). 
Lähes 60 % suomalaisista omistaa asuntonsa (58,4%, 
Tilastokeskus 2013).

Koti talouksilla oli vuonna 2009
• brutt ovarallisuutt a keskimäärin 192 000 euroa ja nett ovarallisuutt a 157 000 euroa koti taloutt a kohti .
Koti talouksilla oli asuntovarallisuutt a vuonna 2009 keskimäärin 146 650 euroa:
• vapaa-ajan asuntojen arvo oli 20 790 euroa, 
• sijoitusasuntojen arvo oli 17 740 euroa ja
• varsinaisen asunnon arvo 108 130 euroa.

EU:ssa keskimäärin noin 42 % asuu kerros-
talossa ja pientaloissa hiukan yli kolmannes 
(34 %). Esimerkiksi Kroati assa noin 73 %, Un-
karissa 63,9 % ja Tanskassa 57,1 % asukkaista 
asuu pientalossa.

Yli puolet EU:n väestöstä asuu omistusasun-
nossa vaihteluvälin ollessa Saksan 53,3 %:sta 
Romania 96,6 %:iin. (Eurostat 2012)

VALTAOSA SUOMALAISTEN VARALLISUUDESTA ON KIINNI ASUNTOKANNASSA

Merkitt ävä osa (¾) Suomen kansallisvarallisuudesta sitoutuu rakennett uun ympäristöön, erityisesti  rakennuksiin (runsas 
puolet, 285 mrd€), joista asuinrakennusten osuus on 60 % (yli 170 mrd).

FAKTAA OMAKOTIASUMISESTA

OMA TUPA, OMA LUPA & VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Pientaloasukkaat ovat oma-aloitt eisia, säästeliäitä ja yritt eliäitä. He ovat kustannus-
ti etoisia (mm. energia-, vesi- ja jäteasioissa) ja ovat ti etoisempia lämmityksen kulutuk-
sestaan kuin kerrostalossa asuvat (SYKE 2014). Pientaloasukkaat ovat kiinnostuneita 
ympäristöstä ja energiatehokkuudesta. Pientaloasukkaiden omatoimisuuden ansios-
ta yhteiskunnalle aiheutuvat maksut ovat vähäisempiä. Lisäksi pientaloasukkaiden 
paikallinen yhdistystoiminta lisää yhteisöllisyytt ä, lisää asuinympäristön viihtyvyytt ä ja 
edistää kotona-asumista (mm. omakoti talkkaripalvelu).

Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä
(ns. asuntoväestö)

Erilliset pientalot 1 128 366 1 164 774 2 692 435

Rivi- ja ketjutalot 78 751 395 562 706 316

Asuinkerrostalot 58 430 1 290 215 1 851 338

Suomalaiset arvostavat pientaloasumisessa sen tuomaa itsenäisyytt ä, omaa vapautt a 
ja rauhaa. Pientalossa on ti laa ja tekemistä itselle ja lapsille. Omalla pihalla luonto on 
lähellä ja pihatöissä saa hyötyliikuntaa, sekä lapsilla on turvallista leikkiä. Pientaloasuk-
kaalla on ti laa toteutt aa itseään. Pientaloasuminen ei kuitenkaan ole yksinäistä vaan 
päinvastoin yhteisöllisyys naapureiden kanssa on pientaloasukkaalle arvokas asia. 

% asukkaista asuu pientalossa

80 % nuorista 
haluaa asua 
omakoti-
talossa. 

(Turun yliopiston Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus 2014)

% asukkaista asuu omistusasunnossa

Lähde: Eurostat 2012 Lähde: Eurostat 2012

Lähde: Tilastokeskus 2013

ASUMISEEN KOHDISTUVAT
YHTEISKUNNALLISET RASITTEET

Asumiskustannukset ovat nousseet 4,4 % vuodessa vuosina 2009-2013 ja 
niiden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuodessa vuosittain 2018 mennessä.

MAKSUT
• Lyhennys + korko
• Lämmitys
• Sähkö
• Vesi/jätevesimaksu
• Jätemaksu
• Vakuutukset
• Varti ointi 
• Katujen kunnossapito

LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET
Pientaloasumista ja asukasta säädellään 
merkitt ävästi , 75 lakia:
• siviilioikeus (24)
• yritystoiminta (3)
• ympäristöoikeus (26)
• verotus (11)
• julkisoikeus (10)
• rikos ja prosessioikeus (1)

Maksut: Kaupunkivertailu 2014, Omakoti talo (sähkö), 120 m2

VEROT
• Energiavero      
• Kiinteistövero
• Jätevero
• Arvonlisävero
• Varainsiirtovero
• Tulovero
• Lahjavero
• Perintövero

      

Osuus tuloista (%)

Asumismenot, muutos %
(vuosikeskiarvo)

2010 2013

Keskituloinen, kerrostalo, omistus 1,9 34,3 33,7

Lapsiperhe, kerrostalo, omistus 2,0 24,5 24,1

Lapsiperhe, omakoti talo, (öljy) 3,3 24,3 25,3

Lapsiperhe, omakoti talo, (sähkö) 1,5 22,7 22,6

Eläkeläiset, kerrostalo, omistus 4,2 16,4 16,2

Eläkeläiset, omakoti talo, (öljy) 9,1 18,7 21,5

Eläkeläiset, omakoti talo (sähkö) 4,8 15,4 16,2

Eläkeläinen, nainen, omakoti talo (sähkö) 4,8 35,0 37,0

Tulot, muutos % (vuosikeskiarvo)

Koti talouksien käytett ävissä oleva tulo 3,2

Ansiotaso 2,7

Työeläkkeet 2,3

Kulutt ajahinnat 2,2
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OMAKOTILIITON ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET
- Omakotiliitto asumisen asialla

SUOMALAISET HALUAVAT ASUA PIENTALOSSA

Asumiskustannusten kasvu on katkaistava. 
Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valti on ja kunti en taloutt a.

Veden kulutt ajahinta Suomessa. Veden kulutt ajahinta on 
noussut yli 50 prosentti  a 13 vuodessa.

Sähkön hinta omakoti talossa. Sähkön kulutt ajahinta on 
lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.

1.   ASUMISEN KUSTANNUSTEN KASVU PYSÄYTETTÄVÄ

Asumiskustannusten kasvu on katkaistava. Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valti on ja kunti en ta-
loutt a. Jatkuva asumismenojen kasvatt aminen on supistanut koti talouksien käytett ävissä olevien tulojen määrää, siten 
samalla myös koti talouksien kulutusta ja esimerkiksi investointeja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

Kiinteistöverotus on merkitt ävä osa asumisen kokonaisverotusta. Kiinteistöveroa ei ole alun perin tarkoitett u kunti en 
talouden pilariksi. Kiinteistöverotuksen käytt ö ja kehitt äminen valti on ja kunti en talouden paikkaajana on katkaistava 
eikä kiinteistöveroa saa enää nostaa. Kiinteistöverotusta tulee kehitt ää niin, ett ä se tulee tasapuoliseksi eri asumismuo-
doille. Kiinteistöveron kehitt ämisessä lähtökohdaksi tulee ott aa asumistalous ja sen käytett ävissä olevat tulot. Koh-
tuutt omille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehitt ää leikkausmekanismi, joka poistaa kiinteistöverotuksen loukut. 
Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jott a kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienempää kiinteis-
töveroa kuin laki nyt sallii.

Sähköveroa tulee laskea ja sähkön siirtomaksua kohtuullistaa poistaen alueelliset eroavaisuudet. Omakoti taloissa ko-
din lämmitys- ja taloussähkö on noin 40–60 prosentti  a asumisen kustannuksista johtuen Suomen ilmasto-olosuhteista 
ja korkeista hinnoista. Energian hinnan kilpailutuksen hyödyt menetetään sähköverojen jatkuvaan kasvuun ja siirtomak-
suihin.

2.   TASAPUOLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA KOHTUULLISUUS

Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti  valti on asuntopoliitti  ses-
sa ohjelmassa. Asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei saa olla 
riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ott aa kaikkien verojen osuus perheen käytett ävissä olevista 
tuloista.

Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa sekä saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omako-
ti liiton omakoti talkkaripalvelut tukevat erityisesti  iäkkäiden ihmisten kotona-asumista. Näillä palveluilla vähennetään 
erityisesti  myös yhteiskunnan kustannuksia. Kolmannen sektorin tuott amiin asumispalveluiden järjestämiseen, kuten 
omakoti talkkaritoimintaan, tarvitaan pitkäjänteistä valti ovallan sitoutumista ja taloudellista tukea. 

3.   ASUMISEEN KOHDISTUVAN SÄÄNTELYN JA OHJAUSKEINOJEN TULEE OLLA KANNUSTAVIA

Pientaloasukkaita koskee noin 75 eri lakia asumisen ja elämisen eri vaiheissa. Sääntelyä on arvioitava uudelleen ja 
turha ohjaus on purett ava. Näin voidaan laskea niin yhteiskunnan kuin asumisenkin kustannuksia. Poliitti  set ohjauskei-
not eivät saa luoda kohtuutt omia rasitt eita pientaloasumiseen eikä tule asett aa jatkuvasti  uusia rasitt eita ja päällekkäisiä 
ohjauskeinoja. Kun EU-tason ja kansallisen tason ilmasto- ja energiapoliti ikassa tehdään päätöksiä, tulee koti talouksille 
kohdistuvat kokonaiskustannukset tuoda esiin julkisesti  ennen päätöksentekoa. Ylipäätään ohjauskeinojen tulee olla 
kannustavia. Kun pyritään saavutt amaan yhteiskunnalliset tavoitt eet, tulee toimien olla koti talouksille kustannustehok-
kaita.

Ympäristönsuojelulakia ja valti oneuvoston asetusta talousvesien käsitt elystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
(ns. haja-asutusalueiden jätevesiasetus) tulee tarkistaa ja muutt aa kohtuullisemmaksi erityisesti  pientaloille ja va-
paa-ajanasunnoille, jotka eivät sijaitse rannalla tai pohjavesialueella.

EU-tason energia- ja ilmastopoliitti  set tavoitt eet saavutetaan paremmin kannusti mien avulla kuin sääntelemällä.
Erityisesti  energiatodistussääntelyä tulee kohtuullistaa. Energiatehokkuusinvestointi en lisäämiseksi koti talousvähennys-
tä tulee nostaa sekä korjaus- ja energia-avustuksia tulee lisätä ja kohdentaa systemaatti  sesti  pientalokantaan. Koti -
talousvähennyksen kansantaloudellinen merkitys on ollut suuri pientalojen remonteissa, korjausvelan poistamisessa, ra-
kennusalan työllisyyden edistämisessä ja harmaan talouden torjunnassa. Koti talousvähennyksen määrää tulee korott aa, 
laajentaa suunnitt elutyöhön ja kuntotarkastuksiin/-tutkimuksiin sekä yksineläjien osalta määrä tulee kaksinkertaistaa.

Rakentamisen laatua tulee parantaa uudis- ja korjausrakentamisessa, koska monessa kodissa kärsitään kosteus- ja ho-
meongelmien aiheutt amista sairauksista. Omakoti liiton pientalon huoltokirjan käytt öön tulee kannustaa niin terveydes-
tä kuin omaisuudesta huolehti misen keinona. Omakoti liitt o valtakunnallisena kansalaisjärjestönä tavoitt aa tehokkaasti  
ja laajasti  pientaloasukkaat: Omakoti liitt o korostaa neuvonnan, opastuksen ja moti voinnin keinoja yhteiskunnallisten 
tavoitt eiden saavutt amisessa ja edellytt ää lisää valti ovallan resursseja puolueett omaan neuvontatyöhön.

• Nuohous/palotarkastus
• Energiatodistus
• Viranomais-/lupamaksut

 !
Omakotitaloissa asuvien
eläkeläisten menot ovat
nousseet viimeisen neljän 
vuoden aikana eniten.

Ennusteen mukaan v. 2018 
yksinelävä eläkeläinen
käyttää tuloistaan
jopa 42 % asumiseen.
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