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Puheenvuorossa

Mitä Omakotiliitto tekee omakotiasukkaan hyväksi? 

Miten Omakotiliitto vaikuttaa pientaloasukkaiden puolesta? 

Energia-asiat puhuttaa

Keskustelua ja kysymyksiä



Jo 75 vuotta 
pientaloasumisen asialla
Olemme Suomessa alan ainoa valtakunnallinen 
pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö ja edistämme 
pientalovaltaista elämänmuotoa.

Yleishyödyllinen ja poliittisesti sitoutumaton.

• 14 piirissä noin 230 jäsenyhdistystä, joissa 
yhteensä yli 70 000 henkilöjäsentä 
(kotitaloutta).

• Suomessa noin 1,2 miljoonaa pientaloa ja noin 
0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa.

Yhdessä paikallisyhdistystemme kanssa tarjoamme 
jäsenille tietoa ja neuvontaa sekä autamme jäseniä 
pitämään kotinsa ja lähiympäristönsä hyvässä 
kunnossa.



Asumispoliittiset tavoitteet 2023

1. Asumiskustannuksia on leikattava.

➢ Asuminen on ihmisille perustarve ja perustuslain 19 § mukaan 
jokaisella on oikeus asuntoon. ”Julkisen vallan tulee tukea 
asumisen omatoimista järjestämistä.”

2. Eri asumismuotojen tulee olla yhdenvertaisia.

➢ Kansalaiset tarvitseva erilaisia asumisratkaisuja elämänsä eri 
vaiheissa, ja ihmisten tulee saada valita asumismuotonsa ja 
asuinpaikkansa vapaasti.

3. Sääntelyn tulee olla kohtuullista, kannustavaa ja mahdollistavaa.

➢ Asumista koskettaa noin 75 lakia ihmisen elämän eri vaiheissa. 
Sääntelyä tulee edelleen purkaa ja sektorikohtaista lainsäädäntöä 
tulee tarkastella laajempina kokonaisuuksina poistaen 
päällekkäisyydet. Sääntelyn sijaan tarvitaan neuvontaa ja 
kannusteita.



Omakotiliiton 
vaikuttamistoimintaa
Monipuolista edunvalvontaa:

Lausuntoja  ja tapaamisia

Yhteistyötä 

jäsenjärjestöt
media, kuten toimittajat (lähes 90 haastattelua)
sidosryhmät, kuten päättäjien ja muut järjestöt

Viestintää vaikuttamistyöstä 
Omakotilehti, verkkosivut, sosiaalinen media, 
sähköiset jäsenkirjeet ja järjestötiedote, 
videot, puheenvuorot tilaisuuksissa, artikkelit



Ajankohtaista Omakotiliiton 
edunvalvonnassa
• Kiinteistöverouudistus siirtyi seuraavalle 

eduskuntakaudelle

• Rakentamislain uudistus eduskunnassa

• EU-komission esitys rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivistä ja EU:n 2050 
ilmastotavoitteet asuinrakennuksille: 
energiatehokkaampi rakentaminen, olemassa olevien 
talojen remontointi, päästöttömät lämmitysmuodot; 
Euroopan neuvoston yleisnäkemys valmistunut, 
parlamentti valmistelee kantaansa. Direktiivi valmistuu
2023.

• Energiaköyhyystutkimus

• Sähkön siirtohinnat

Lue lisää Omakotiliiton lausunnoista:

https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/lausunnot

https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/lausunnot


Asumiskustannukset puhuttaa

Tutkimuksia vuonna 2022

• Kunta- ja aluekohtaisesti päätettävät maksut 2022 –
julkaistu 9.3.2022

• Asumismenot 2022 –tutkimus julkaistu 24.8.2022

Nousupaineita monelta suunnalta

• Sähkön ja energian hinta sekä saatavuusongelmat

• Korot nousussa



Julkaistu 9.3.2022





Lue tarkemmat taustaoletukset verkkosivuiltamme





Asumismenot 2022 –tutkimuksesta ote

Tutkimustiedote:
https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/asumismenot/asumismenot_2022

Omakotiliiton kommenttipuheenvuoron esitys tutkimuksesta:
https://www.omakotiliitto.fi/files/9739/Asumismenot_2022_-_Omakotiliitto_-_Silander.pdf

Koko esitys tutkimuksesta:
https://www.omakotiliitto.fi/files/9738/Asumismenot_2022_julkaisu_-_PTT_-_Veera_Holappa.pdf

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton Pellervon Taloustutkimus PTT:ltä tilaamasta selvitys. Taustaoletukset käyvät ilmi alimmasta koko tutkimusta koskevasta esityksestä. 
Painopisteenä vuonna 2022 oli energian hinta.

https://www.omakotiliitto.fi/vaikuttaminen/tutkimukset/asumismenot/asumismenot_2022
https://www.omakotiliitto.fi/files/9739/Asumismenot_2022_-_Omakotiliitto_-_Silander.pdf
https://www.omakotiliitto.fi/files/9738/Asumismenot_2022_julkaisu_-_PTT_-_Veera_Holappa.pdf


Julkaistu 24.8.2022









Astetta alemmas -kampanja ja energiansäästövinkkejä



Omakotiliitto yhteistyökumppanina Astetta alemmas –kampanjassa. 
Kampanjan koordinaattorina Motiva, joka on valtion kestävän kehityksen yhtiö.

Kampanjan tavoitteina on saada 1) yli 95 prosenttia Suomen kotitalouksista 
säästämään energiaa, sekä 2) leikata kulutusta huippukulutustunneilta 5 prosentilla.

Jotta voimme onnistua, on tärkeää tuntea oma kulutus ja käyttötavat. 
Kolme keskeisintä asiaa, mitä voimme tehdä:

1.Sisälämpötilan säätäminen 1 aste alemmas –> 5 % energiasäästö (muistaen
asuintilojen lämpötilasuositus vähintään 18 astetta)

2.Lämpimän veden kulutuksen vähentäminen

3.Sähkönkulutuksen siirtäminen pois kulutushuipputunneilta (aamulla kello 8–10 ja 
alkuillasta 16-20, jolloin suurin kulutus osuu usein 16-17 ja 19-20 väleihin)

https://www.astettaalemmas.fi/



https://www.astettaalemmas.fi/



Varautuminen ja 
energiasäästövinkkejä
Mistä liikkeelle? 

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/e
nergiaa_saastamaan_-_mista_lahtea_liikkeelle

Tietoa energiatehokkuusremonttien
selvittämiseen:

Tukea remontteihin
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/e
nergia-avustusta_pientalojen_korjaushankkeisiin

Avustus iäkkäiden ja vammaisten asuntojen
korjaamiseen

https://www.ara.fi/korjausavustukset

https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/energiaa_saastamaan_-_mista_lahtea_liikkeelle
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/energia-avustusta_pientalojen_korjaushankkeisiin
https://www.ara.fi/korjausavustukset


Lisätietoja
Vinkit mahdollisten sähkökatkojen varalle:

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/vinkkeja_talven_sahkokatko
jen_varalle

Tukea suuriin sähkölaskuhin:
https://www.omakotiliitto.fi/tietoa_meista/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotte
et/kotitalouksille_tukea_suuriin_sahkolaskuihin.14606.news

Vinkkejä uusille omakotitaloasukkaille:

Omakotiliiton 75 vinkkiä sarja – 75-juhlavuodenkampanja, jaetaan
omakotiyhdistysten jäsenten hyviä vinkkejä uusille omakotiasukkaille

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/vinkit_ja_oppaat/75_vinkkia_uudelle
_omakotiasukkaalle

Yhteistyössä eri järjestöjen kanssa:

https://www.omakotiliitto.fi/tietoa_meista/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotte
et/miten_varautua_sahkokatkoihin_nama_asiat_jokaisen_suomessa_asuvan
_pitaa_tehda_tana_syksyna.14812.news

Muistutus! Nyt kannattaa päivittää yhteystietonne, erityisesti puhelinnumero, 
sähkö- ja jakeluverkkoyhtiöllenne, jotta mahdolliset häiriötilanneviestit
tavoittavat teidät.

https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/artikkelit/vinkkeja_talven_sahkokatkojen_varalle
https://www.omakotiliitto.fi/tietoa_meista/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotteet/kotitalouksille_tukea_suuriin_sahkolaskuihin.14606.news
https://www.omakotiliitto.fi/asuminen/vinkit_ja_oppaat/75_vinkkia_uudelle_omakotiasukkaalle
https://www.omakotiliitto.fi/tietoa_meista/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotteet/miten_varautua_sahkokatkoihin_nama_asiat_jokaisen_suomessa_asuvan_pitaa_tehda_tana_syksyna.14812.news


Marju Silander

toiminnanjohtaja, VTM

Puhelin +358 45 7200 626 

Sähköposti marju.silander@omakotiliitto.fi

Somekanavat:

https://www.facebook.com/marju.silander
https://twitter.com/marju_silander
https://www.instagram.com/marjusilander/
https://www.linkedin.com/in/marju-silander-b9010018/

Yhdessä monipuolisen ja kohtuuhintaisen pientalo- ja 
vapaa-ajan asumisen puolesta!

mailto:marju.silander@omakotiliitto.fi
https://www.facebook.com/marju.silander
https://twitter.com/marju_silander
https://www.instagram.com/marjusilander/
https://www.linkedin.com/in/marju-silander-b9010018/

