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”Omakotiliiton aloite johti tulokseen”

Kaija Savolainen
toiminnanjohtaja

Useat tahot ovat viime vuoden aikana niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin puhuneet 
normien purkamisen tarpeesta. Meillä Suomessa asumista rajaa noin 75 eri lakia, mutta varmasti 
vähemmälläkin pärjäisimme. Yhteiskunta on kehittynyt ja aika on ajanut monen asetuksen ohi. 
Varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa olisi syytä purkaa byrokratiaa, mikä sekä nopeuttaisi 
että halventaisi yhteiskunnan prosesseja. 

Mediassa ja kansalaiskeskusteluissa on kuitenkin noussut esiin myös huoli siitä, onko tavallisella 
kansalaisella oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa. Uskon että on. Siitä hyvä esimerkki on Omakoti-
liiton viime vuonna käynnistämä kansalaisaloite energiatodistuslain muuttamiseksi.

Viimeksi aloitteista keskusteltiin Ylen A-Studiossa 19.11.2014 jossa toimittaja nosti esiin vallalla 
olevan käsityksen siitä, etteivät kansalaisaloitteet ole tuottaneet mitään muutoksia. Studio-
vieraana ollut Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma korjasi tätä käsitystä toteamalla mm. että

”…Omakotiliiton aloite johti tulokseen, vaikka se muodollisesti hylättiin. Asuntoministeri Pia 
Viitanen meni vielä pidemmälle, kuin mitä aloitteentekijät esittivät, eli esitti että vanhasta 
omakotitalosta energiatodistus muutettaisiin kokonaan pois. Suomi on tehnyt tästä aloitteen 
Euroopan Unionille ja saanut muuten jo vastauksenkin, että se otetaan ensi kevään työohjelmaan. 
Eli kyllä se tilanne on parempi.”

Energiatodistuslakiin tulee varmasti muutoksia, mutta asian valmistelu niin kansallisella kuin EU-
tasollakin siis jatkuu vielä.

Me kansalaiset voimme vaikuttaa asioihin jos niin päätämme. Ollaan aktiivisia ja puututaan 
epäkohtiin. Omakotiyhdistystoiminta on tärkeä paikallisen vaikuttamisen kanava ja suosittelenkin 
lähtemään toimintaan mukaan, koska meitä kaikkia tarvitaan niin alueellisesti kuin valtakunnalli-
sestikin. Suurena joukkona olemme vahvempi vaikuttaja pientaloasumisen puolestapuhujana. 
Mitä isompi –sitä vahvempi!

Omakotiliitto kantaa huolta oma- ja lomakotiasukkaistaan
ja heidän omaisuudestaan. Anna meille palautetta –
toteutamme ensi vuonna eduskuntavaalipaneelikiertueen
10-12 paikkakunnalla. Kerro meille mitä haluaisit kysyä 
kansanedustajaehdokkailta ja tule mukaan kuulemaan. 
Seuraa meidän sivujamme: www.omakotiliitto.fi

http://areena.yle.fi/tv/2160131
http://www.omakotiliitto.fi/


Nykyisellä luonnonsuojelulailla ei ole pystytty pysäyt-
tämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. 
Esimerkiksi luontotyypeistä yli puolet ja eliölajeista 
joka kymmenes on uhanalainen. Luonnonsuojelulaki 
kaipaa siis päivittämistä.

Ympäristöministeriö kutsuu suomalaiset talkoisiin 
Suomen luonnon puolesta. Kerro 7.12.2014 mennessä
Miten sinä päivittäisit luonnonsuojelulakia?

Ota kantaa!

Päivitetään luonnonsuojelulaki 2000-luvulle

Suomessa on 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä noin 465.000. Heistä 90 % asuu itsenäisesti 
kotonaan ja joka kymmenes saa sen tueksi säännöllistä kotihoitoa. Väestön ikääntyessä suuri 
haaste on, että vielä suurempi osuus ikäihmisistä voi turvallisesti asua kotonaan toimintakykyä 
ja arjen hyvinvointia varmistavien palvelujen turvin. 

Vanhusten asumispalveluista yritykset ja järjestöt tuottavat lähes puolet ja kotipalveluista lähes 
viidenneksen. Otakantaa.fi -verkkofoorumissa voit kertoa oman näkemyksesi miten parhaiten 
varmistetaan vanhusten kotona pärjääminen. Ota kantaa 30.11.2014 mennessä
Miten varmistetaan vanhusten kotona pärjääminen?

Kotipalvelut kuntoon

Omakotiliiton omakotitalkkaritoiminnalla tuetaan erityisesti 
iäkkäiden ihmisten kotona asumista. Omakotitalkkaritoiminta 
vähentää yhteiskunnan kustannuksia ja edistää työllisyyttä. 
Kolmannen sektorin tuottamiin asumispalveluiden järjestämiseen 
tarvitaan kuitenkin pitkäjänteistä valtiovallan sitoutumista ja 
taloudellista tukea.

Kerro miten sinä vähentäisit 
byrokratiaa Suomessa?

Lakeja säädetään tarpeeseen, mutta on tilanteita, jolloin lainsäädäntö tai viranomaiskäytännöt 
eivät toimi tarkoituksenmukaisesti tai sotivat kohtuuden tunnetta vastaan.

Puolueet ovat päättäneet etsiä yhdessä ratkaisuja parempaan sääntelyyn ja pyytävät nyt 
kansalaisilta ja järjestöiltä ehdotuksia siitä, miten ja missä asioissa suomalaista byrokratiaa ja 
sääntelyä voitaisiin sujuvoittaa tai purkaa. Hallitus tulee teettämään ehdotuksista yhteenvedon 
ja vaikutusarvioinnin. Jätä ehdotuksesi Otakantaa.fi -sivustolle 30.11.2014 mennessä: 
Vähemmän ja parempaa sääntelyä - miten? Mindre och bättre lagstiftning – hur? 

https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Paivitetaan_luonnonsuojelulaki_2000luvulle
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Miten_varmistetaan_vanhusten_arjen_hyvinvointi_ja_kotona_parjaaminen
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Parempaa_saantelya/Vahemman_ja_parempaa_saantelya__miten_Mi(28294)


Ympäristöministeriön
kampanjalla herätellään
suomalaisia pohtimaan,
pärjääkö omassa kodissa
myös ikääntyneenä.

Omakotiliitto mukana!

Valtaosa ikääntyneistä haluaa asua kotonaan 
mahdollisimman pitkään

Ikäkoti kuntoon! Sujuvaa arkea myös huomenna

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämis-
ohjelmalla halutaan varmistaa ikääntyneiden turvallinen 
asuminen kotona toimintakyvystä tai varallisuudesta 
riippumatta.

Ikäkoti kuntoon! -kampanja kertoo, kuinka jokainen voi 
itse varautua ikääntymiseen ja huolehtia turvallisesta 
asumisesta omassa kodissa. Kampanjalla levitetään tietoa 
mistä ikääntynyt saa apua ja mahdollisesti taloudellista 
tukea tarvitsemiinsa kodin muutostöihin.

Ikääntyneiden asumisen sivustolta on tietoa mm. 
asumisturvallisuudesta, iäkkäiden neuvontapalveluista ja 
hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä sekä vanhusten ja 
vammaisten asuntojen korjausavustuksesta.

Ikäkoti kuntoon! -kampanjassa on mukana myös 
Vanhustyön keskusliitto. Liiton korjausneuvonta palvelee 
ikääntyviä ihmisiä asuntojen remonttitarpeiden 
kartoituksessa ja korjausavustusten hakemisessa.

Väestön ikääntyminen on Suomessa nopeaa. Tällä hetkellä maassamme on hieman yli miljoona 
yli 65-vuotiasta. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden määrä nousee vuoteen 2030 mennessä 
lähes 1,5 miljoonaan. Suomeen tarvitaan pian miljoona esteetöntä kotia. Uudisrakentaminen ei 
riitä kasvaviin tarpeisiin vaan lisäksi tarvitaan olemassa olevan asuntokannan esteettömyys-
korjauksia.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen
http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/ikakoti_kuntoon_sujuvaa_arkea_myos_huomenna/


www.lupapiste.fi

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voidaan hakea rakentamisen 
lupia ja hoitaa niihin liittyvä asiointi sähköisesti. Lupapisteessä 
hoidat asioinnin neuvontapyynnöstä tai kontaktista alkaen koko 
hankkeen ajan aina valmistumiseen saakka. 

Palvelu ohjaa tekemään hakemuksen tai ilmoituksen yksityis-
kohtaisesti. Esimerkiksi kiinteistön tiedot saadaan neuvonta-
pyyntöön tai lupahakemukseen palvelun paikkatietojen avulla.

Jatkossa kaikki luvan hakemisessa tarvittava materiaali 
hakemus-, liite- ja suunnittelutietoineen voidaan toimittaa 
sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Palvelu on vuorovaikutteinen, 
jolloin luvanhakija tai häntä edustava ammattilainen sekä luvan 
myöntävä viranomainen voivat vaihtaa tietoja hakuprosessin 
aikana.

Asiointi ei ole enää riippuvainen virastojen aukioloajoista, ja 
kaikilla asianosaisilla tahoilla kuten rakennuttajalla, 
pääsuunnittelijalla ja rakennusvalvonnalla on ajantasainen 
näkymä lupaprosessin etenemiseen.

• Rakennus- ja purkamisluvat
• Toimenpideluvat ja -

ilmoitukset
• Poikkeamispäätökset ja 

suunnittelutarveratkaisut
• Kiinteistötoimitukset
• Sijoitus- ja kaivuluvat
• Yleisten alueen käytön luvat 

ja ilmoitukset
• Ympäristöluvat ja -

ilmoitukset
• Maa-ainesluvat
• Meluilmoitukset
• … ja lukuisia muita

Kaikki rakentamisen luvat 
yhdessä osoitteessa 

Jäsenetu Omakotiliiton jäsenille: Palkkaus.fi -käyttäjille
1.12.-31.12.2014 palkanmaksut hintaan 1€ (sis.alv).

1. Rekisteröidy ilmaiseksi www.palkkaus.fi
2. Kirjautuessasi sisään syötä koodi "OMAKOTI2014”
3. Saat 1.12.-31.12.2014 palkanmaksut hintaan 1€ (sis.alv)

Palkkaa ilman byrokratiaa

Palkkaus.fi on kotitalouden palkanmaksupalvelu verkossa. 
Palvelun avulla yksityishenkilö voi hoitaa kaiken palkkaukseen 
liittyvän nopeasti, edullisesti ja luotettavasti.

• Palkanmaksu nopeasti ja ilman ennakko-opettelua
• Maksat kaiken yhdellä verkkopankkimaksulla
• Kaikki palkkaukseen liittyvä yhdestä paikasta
• Palvelumaksu on aina vain muutamia euroja

Jäsenetutarjous

http://www.lupapiste.fi/
http://www.palkkaus.fi/


Tarkkailija-palvelun avulla saat juuri sinua kiinnos-
tavaa tietoa asuinalueeltasi, mökkikunnastasi tai 
miltä tahansa itsellesi tärkeältä alueelta. 

Tarkkailija on karttapohjainen tietopalvelu, jossa voit 
määrittää itseäsi kiinnostavat aihepiirit ja hankkeet 
tai rajata tiedonhaun tiettyyn alueeseen. Voit myös 
asettaa kätevän vahdin seuraamaan puolestasi 
esimerkiksi alueen asumista, kaavoitusta, liikenne-
hankkeita, päätöksentekoa, yhdistystoimintaa tai 
liikuntamahdollisuuksia. 

Tämän jälkeen Tarkkailija tiedottaa sinua aina kun 
uutta tietoa kiinnostuksen kohteistasi on saatavilla. 
Tarkkailija kerää sisältöä eri toimijoiden 
verkkopalveluista, nyt jo yli 400 sivustolta. 

Tarkkailija on kaikille avoin palvelu! Palvelun 
hyödyntäjiä ovat kansalaiset, kunnat ja muut 
viranomaiset, yritykset sekä yhdistykset ja muut 
yhteisöt. 

https://www.etarkkailija.fi

Tarkkailija on väsymätön 
vahti, joka selaa puolestasi 
lukuisia sivustoja.

Tarkkailija analysoi 
sivun tietosisällön ja 
päättelee kuuluuko se 
sinua kiinnostavien 
aiheiden joukkoon.

Sähköpostiisi kolahtaa 
viikoittain ilmoitus.

Tarkkailija on kaikille 
avoin palvelu!

Tarkkailija-palvelulla seuraat 
ympäristösi asioita vaivatta

https://www.etarkkailija.fi/


Kevät saapuu Messukeskukseen takuuvarmasti 
maaliskuun lopussa 26. -29.3.2015!

Keväinen suurtapahtuma kokoaa tällä kertaa peräti 
viidet messut saman katon alle: Oma Koti, 
Kevätpuutarha, OmaMökki, Sisusta! ja 
Lähiruoka&luomu -messut takaavat, että kiinnostava 
katsottava, kuultava ja koettava eivät lopu kesken. 

Oma Koti on asumisen, rakentamisen ja remon-
toinnin messut, joista etsitään uusia tuotteita ja 
palvelutarjoajia sekä haetaan ideoita ja vinkkejä. 
Myös asiantuntijoiden neuvot ja työnäytökset ovat 
osa Oma Koti -messujen monipuolista antia!

Tapahtumakokonaisuus on saanut paljon kiitosta 
monipuolisesta tarjonnasta. Myös asiantuntijoiden 
runsaus osastoilla ja neuvontapisteissä on ollut 
kävijöiden mieleen. Tapahtumaan on ilmoittautunut 
tähän mennessä ennätysmäärä näytteilleasettajia, 
joten monipuolinen tarjonta on taattu myös ensi 
kevään tapahtumakokonaisuudessa! 

Varaa jo aikaa kalenteristasi 
ja tule Oma Koti 2015 –
messuille!

Omakotiliiton jäsenkortilla 
kaksi sisään yhden hinnalla.

Omakotiliiton osastolla 
tietoiskuja ja neuvontaa 
pientaloasukkaille.

Omakotiliitto järjestää Oma 
Koti –messujen yhteydessä 
myös eduskuntavaalipaneelin 
lauantaina 28.3.2015. 
Tule kuulolle!

Oma Koti 2015 –messut

Energiamittarit kiinnostivat

Edellisessä jäsenkirjeessä kerroimme, että Omakotiliitto 
lähettää 13 energiankulutusmittaria kiertoon ympäri 
Suomea. Tarkoitus on, että mittareita kierrätetään 
käyttäjältä toiselle ja mahdollisimman moni voi mittarin 
avulla seurata omaa energiankulutustaan.

Kiinnostus mittareita kohtaan oli suuri ja kolmessa tunnissa 
ilmoittautui kaksikymmentä halukasta mittarin lainaajaa. 
Kaiken kaikkiaan lainaajiksi halusi kuutisenkymmentä
jäsentä. Kaikki halukkaat eivät siis saaneet mittaria 
käyttöönsä - ainakaan näin aluksi. Mikäli mittareita palautuu 
Omakotiliittoon, lähetetään ne uudelleen kiertoon.

Toivomme, että mittarinkäyttäjät kertoisivat hieman 
kokemuksistaan oliko mittarista hyötyä ja mikä laite kotona 
oli energiasyöppö ja menikö se vaihtoon. Kaikki kuvat ovat 
myös tervetulleita. Julkaisemme osan palautteista 
Omakotiliiton facebook-sivuilla. 

http://www.messukeskus.com/Sites2/Kevatmessut2015/Sivut/default.aspx


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

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

Omakotiliiton toimisto muuttaa 15.12.2014. Toimiston
uusi osoite 15.12.2014 alkaen on Asemapäällikönkatu
12 B, 00520 Helsinki. Maanantaina 15. joulukuuta
Omakotiliiton asiakaspalvelu on suljettu muuton vuoksi.

Suosita jäsenyyttä naapureillesi, 
ystävillesi ja sukulaisille

Jos Omakotiliittoa ei olisi olemassa, ei mikään 
valtakunnallinen taho ajaisi pientaloasuk-
kaiden etuja ja asioita. Kun tuttavasi liittyy 
jäseneksi nyt, saa hän loppuvuoden 2014 
jäsenyyden maksutta ja kaikki rahanarvoiset 
jäsenedut heti käyttöönsä. 

Omakotiliiton osoite muuttuu

Mukana arvonnassa

Kaikkien marraskuun 2014 loppuun 
mennessä liittyneiden uusien jäsenten ja 
jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen 
iPad -taulutietokone! Lisäksi kaikkien 
marraskuun 2014 loppuun mennessä 
sähköpostinsa ilmoittaneiden kesken 
arvotaan matkalahjakortti (arvo 800 EUR).

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://lehtitilaukset.a-lehdet.fi/kampanja/1955?mav=D0000031&utm_source=OKL_468x354_a&utm_medium=display&utm_content=asuminen&utm_campaign=DU3MT700
http://lehtitilaukset.a-lehdet.fi/kampanja/1955?mav=D0000031&utm_source=OKL_468x354_a&utm_medium=display&utm_content=asuminen&utm_campaign=DU3MT700

