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Rakentamiseen liittyvä tiedonanto-
velvollisuus voimaan 1.7.2014 alkaen

Heinäkuun 2014 alusta alkaen tilaajilla on 
velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle 
rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista 
sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla 
velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla 
työskentelevistä henkilöistä.

Kotitalouden on annettava tieto rakennusluvan 
alaisista töistä, vaikka työstä ei olisikaan maksettu 
suorituksia esimerkiksi jos työ on tehty hartia-
pankkirakentamisena tai talkootyönä. Kun kyse
on talkootyöstä, annetaan ainoastaan rakennus-
kohdetta koskevat tiedot ja tieto siitä, ettei 
palkkoja tai muita vastikkeita ole maksettu. 
Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Kotitalouden on ilmoitettava Verohallinnolle kaikki 
rakennusluvan alaiset työt pääsääntöisesti vain 
kerran ennen loppukatselmusta. Jos rakennustyö 
on edellyttänyt vain toimenpide- tai purkamis-
lupaa, tietoja ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle. 
Myöskään ilmoituksenvaraisista rakennustöistä ei 
tietoja tarvitse toimittaa.

Mitä tietoja kotitalous ilmoittaa Verohallinnolle?
Lue lisää tietojen ilmoittamisesta Omakotiliiton 
Hyvä tietää –osiosta.

Rakentamisen lainsäädäntöä

Rakennusten kantavia rakenteita ja 
pohjarakenteita koskevat rakentamis-
määräykset uudistuvat syyskuussa

Uudet asetukset koskevat sekä uuden rakennuksen
rakentamista että rakennuksen korjaamista tai
muutostyötä pohjarakenteiden ja rakennuksen
muiden kantavien rakenteiden osalta.

Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta >>>

Ota kantaa: Miten 
rakennusvalvontaa 
tulisi uudistaa?

Rakennusvalvontojen toimin-
taperiaatteet, hinnoittelu ja
resurssit vaihtelevat kunnissa
huomattavasti. Moni esimer-
kiksi kotipaikkakunnallaan ja
mökillään rakentanut on
voinut huomata erot kuntien
käytännöissä - samoin monet
rakennusyrittäjät.

Miten kuntien rakennus-
valvontojen toimintaa tulisi
mielestäsi kehittää? Miten
rakennusvalvonnat voisivat
palvella asiakkaitaan entistä
paremmin?

Ympäristöministeriö kerää
31. elokuuta asti palautetta
ja kehitysideoita Otakantaa.fi
-palvelussa rakennusvalvon-
tojen uudistamista varten.

http://www.omakotiliitto.fi/hyvatietaa/rakentamisen_tiedonantovelvollisuus
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Rakennusten_kantavia_rakenteita_ja_pohja%2830183%29
https://www.otakantaa.fi/fi-FI


Eduskunta edellyttää hallituksen 
muuttavan energiatodistusta

Omakotiliiton kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamisesta 
oli Eduskunnan toisessa käsittelyssä 17.6.2014. Eduskunta hylkäsi 
energiatodistuksen muuttamista koskevaan kansalaisaloitteeseen 
sisältyvät lakiehdotukset (aloitteessa esitetyssä muodossa), 
mutta aloitteen tavoitteiden mukaisesti:

Omakotiliiton kansalaisaloitetta ovat kiitelleet niin kansanedustajat kuin asuntoministerikin.

Lisäksi Ympäristövaliokunnan mietinnössä (YmVM 5/2014) (på svenska) todettiin seuraavaa:  
Valiokunta kuitenkin katsoo, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä 
olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen 
perustuva, joka määräisi E-luokan ja toinen rinnalle otettava tieto energiamuodon 
kertoimella kerrottu tulos. 

1) Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti muuttaa 
pientalojen energiatodistuksen sisältöä helpommin 
ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista 
aiheutuvat vertailtavuusongelmat ja 

2) Eduskunta edellyttää myös, että hallitus aloitteellisesti 
pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin 
tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi 
vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

Kulttuuri-ja asuntoministeri Pia Viitanen, SD 
(ote blogista):

”Voin ilokseni todeta, että kirje EU:n komissiolle
vanhojen omakotitalojen energiatodistusten vapaa-
ehtoisuudesta on jo lähtenyt ministeriöstä ja tavoitetta
direktiivin muuttamisesta viedään nyt päättäväisesti
eteenpäin. Kansalaisaloite on saanut siis myönteistä
tuulta alleen. Omakotiliitto ja aktiiviset kansalaiset
ansaitsevat kiitoksen toiminnastaan.”

Kansalaisten, 

omakotiyhdistysten 

ja yhteisöjen aktiivisuus 

on johtamassa 

tuloksiin: 

energiatodistuksien 

hinnoittelu on muut-

tunut kohtuullisem-

maksi ja todistuksen 

sisältöön on tulossa 

muutoksia.

Kuva: www.piaviitanen.net

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpvm&${BASE}=utpvm&${THWIDS}=0.59/1403594879_448285&${TRIPPIFE}=PDF.pdf
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/trip?${APPL}=utpub&${BASE}=utpub&${THWIDS}=0.34/1403694034_340988&${TRIPPIFE}=PDF.pdf


Kansanedustaja Osmo Kokko, PS
(aloitteen 1. käsittely Eduskunnassa):

”On erittäin hyvä asia, että ensiksi poliitikkojen 
tekemä lakiehdotus, jonka kansalaiset ovat koke-
neet epäoikeudenmukaiseksi, on kansalaisaloit-
teen pohjalta nyt sitten saamassa uuden muodon. 
Tämä on oikeansuuntaista toimintaa.”

Kansanedustaja Timo Heinonen, KOK
(aloitteen 2. käsittely Eduskunnassa):

”Haluan yhtyä niihin kiitoksiin, joita 
energiatodistuslain muuttamiseen 
tähtäävästä kansalaisaloitteesta täällä 
viimeksi keskusteltaessa esitettiin. Itse 
asiassa tämä kansalaisaloite on historian 
ensimmäinen, joka johtaa aidosti 
muutokseen ja sellaiseen muutokseen, jota 
nämä yli 60 000 ihmistä ovat toivoneet.”

Ympäristövaliokunnan pj. Martti Korhonen, VAS 
(aloitteen 1. käsittely Eduskunnassa):

Lisää kansanedustajien puheenvuoroja 
Eduskunnan sivuilta >>

Yle selvitti lobbausta, sen vaikuttavuutta ennen 
juhannusta ja totesi seuraavaa: 

”Kevättä leimasivat myös yhden asian 
lobbaajat, joista tänä keväänä menestyksellisin 
oli ehkä Omakotiliitto. Talojen energiatodis-
tusten järkevöittämistä vaatinut kansalaisaloite 
sai asuntoministeriltä ja kansanedustajilta 
suopean vastaanoton ja Ympäristövaliokunta 
otti monet sen ajamista muutoksista 
esityksessään huomioon.” 

Kansanedustaja Antti Kaikkonen, KESK 
(aloitteen 1. käsittely Eduskunnassa):

”Omasta puolestani myös kiitos Omakoti-
liitolle ja muille aloitteen puuhamiehille ja
-naisille. Jo tämä keskustelu on johtanut 

siihen, että näitten todistusten hinnat ovat 
kohtuullistuneet, ja se on hyvä asia, ja nyt 
saadaan myöskin muutoksia tähän 
kelvottomaan lakiin, mikä meillä voimassa 
on.”

”Valiokunta on siis joutunut hylkäämään 
aloitteen ehdotukset mutta on samanaikaisesti 
samaa mieltä kansalaisaloitteen tekijöiden 
toimittaman lisäselvityksen kanssa siitä, että 
energiatodistuksen tulee olla mahdollisimman 
yksinkertainen, edullinen ja ennen kaikkea 
helposti ymmärrettävä. Valiokunta siis vaatii 
mietinnössään, että energiatodistusta tulee 
muuttaa, jotta sen käyttökelpoisuus ja ymmär-
rettävyys paranee ja sillä voidaan saavuttaa 
myös tavoitteena olevat ympäristöhyödyt. Käyn 
vähän yksityiskohtaisemmin näitä ongelma-
alueita hieman läpi, mutta ennen kaikkea tässä 
on sanottava, että tämä mietintö on 
yksimielinen, ja se on todella iso asia näin 
merkittävässä asiassa kuin 
kansalaisaloitteessa.”

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_64_2014_ke_p_4.shtml
http://yle.fi/uutiset/kevaan_lobbausteemat_turve_fennovoima_koulut_taksiluvat_ja_homoavioliitot/7305373


Suomen kuumin keskustelutapahtuma SuomiAreena järjestetään
Porissa heinäkuun helteillä 12.-19.7.2014. Teemana tänä vuonna on 
asumiseen ja ympäristöön liittyvät asiat (yli 30 tilaisuutta). 

Omakotiliiton järjestämä paneeli
Torstaina 17.7. klo 10.30 -11.45, Porin kaupungintalon piha 

Paneelin aiheina asumisen kustannukset, asumisen verotus, 
pientaloasumista koskettava lainsäädäntö ja monimuotoiset 
asuntomarkkinat. 

Paneelissa mukana 
• Kulttuuri- ja asuntoministeri, Pia Viitanen, Sosialidemokraatit 
• Kansanedustaja Arto Satonen, Kokoomus 
• Kansanedustaja Antti Kaikkonen, Keskusta 
• Kansanedustaja Kaj Turunen, Perussuomalaiset 
• Puheenjohtaja Saku Sipola, Pientaloteollisuus PTT ry 

SuomiAreena -tapahtuman 
järjestävät MTV ja Porin 
kaupunki. Tilaisuudet ovat 
ilmaisia ja kaikille avoimia. 

http://suomiareena.fi/

Pientaloasuminen, mikä siinä maksaa?

Sadat mielenkiintoiset keskustelijat kokoontuvat Poriin keskustelemaan 
päivänpolttavista aiheista aina taloudesta kulttuuriin ja urheilusta 
politiikkaan. SuomiAreenassa on ainutkertainen mahdollisuus tavata 
suomalaisen yhteiskunnan kärkinimet ja osallistua mukaan keskusteluun.

Omakotiliitto edustaa pientaloasukkaita kansalaistorilla keskiviikosta 
perjantaihin 16.-18.7.2014. Liitto järjestää myös asumisen paneeli-
keskustelun Porin Kaupungintalon pihalla.

Juontajana toimittaja

Lauri Karhuvaara 

Kuvat: MTV. 

http://suomiareena.fi/
http://suomiareena.fi/
http://suomiareena.fi/


Tykkää Omakotiliitosta! 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Omakotiliiton Asumispoliittiset tavoitteet 2020

1. Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valtion 
ja kuntien taloutta. Jatkuva asumismenojen kasvattaminen 
on supistanut kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
määrää, siten samalla myös kotitalouksien kulutusta ja 
esimerkiksi investointeja rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseen. 

2. Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla 
Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion 
asuntopoliittisessa ohjelmassa. Asumistalouden asumisen 
kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei 
saa olla riippuvainen asumismuodosta.

3. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda kohtuuttomia 
rasitteita pienataloasumiseen eikä tule asettaa jatkuvasti 
uusia rasitteita ja päällekkäisiä ohjauskeinoja. 
Pientaloasukkaita koskee jo nyt noin 75 eri lakia asumisen 
ja elämisen eri vaiheissa. Sääntelyä on arvioitava uudelleen 
ja turha ohjaus on purettava.

Omakotiliitto on julkaissut asumispoliittiset tavoitteet 2020 
edunvalvontaan ja vaikuttamiseen.

Pääkohdat:

Omakotiliiton Asumispoliittiset tavoitteet 2020 on valmisteltu liiton luottamuselimissä.

Esitteessä
• Yleisesittelyä
• Vertailuja
• Tilastoja
• Tavoitteita
• Omakotiliiton 

ratkaisuja (jäsenetuja)

Lue lisää
www.omakotiliitto.fi

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/

