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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa
(2012/2293(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 3 artiklan 
3 kohdan, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, erityisesti sen 9, 148, 
151, 153 ja 160 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 34 artiklan,

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan, erityisesti sen 30 artiklan 
(suojelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan), 31 artiklan (oikeus asuntoon) ja 
16 artiklan (perheen oikeus sosiaaliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen suojeluun),

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon 
"EUROOPPA 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" 
(COM(2010)2020),

– ottaa huomioon julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1173/20111,

– ottaa huomioon julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan 
valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1466/97 muuttamisesta 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1175/20112,

– ottaa huomioon liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon 
nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 
muuttamisesta 8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/20113,

– ottaa huomioon täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1174/20114,

– ottaa huomioon makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta 
16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1176/2011,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista 
8. marraskuuta 2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/85/EU1,

                                               
1 EUVL L 306, 23.11.2011.
2 EUVL L 306, 23.11.2011.
3 EUVL L 306, 23.11.2011.
4 EUVL L 306, 23.11.2011.
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– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Tavoitteena 
työllistävä elpyminen" (COM(2012)0173),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja alueelliselle 
yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010)0758), sitä koskevat Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean sekä alueiden komitean lausunnot sekä siitä 15. marraskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1081/2006 Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) 
N:o 1784/1999 kumoamisesta3,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20064,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1080/20065,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (COM(2011)0615),

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista 
erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta 
(COM(2011)0614),

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelma" (COM(2008)0800),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2012 energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 
2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU6 sekä siitä 
15. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman7,

                                                                                                                                                  
1 EUVL L 306, 23.11.2011.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
3 EUVL L 210, 31.7.2006.
4 EUVL L 210, 31.7.2006.
5 EUVL L 201, 31.7.2006.
6 EUVL L 315, 14.11.2012.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0485.
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– ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun 
neuvoston direktiivin 2006/112/EY1,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Yleishyödyllisiä 
taloudellisia palveluja koskevien EU:n valtiontukisääntöjen uudistus" 
(COM(2011)0146) ja siitä 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan unionin strategia perusoikeuskirjan 
panemiseksi tehokkaasti täytäntöön" (COM(2010)0573),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "EU:n puitekehys vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille integrointistrategioille" (COM(2011)0173),

– ottaa huomioon yhteisön tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC) ja Eurostatin 8. helmikuuta 
2012 antaman lehdistötiedotteen3,

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1098/2008/EY köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
Euroopan teemavuodesta (2010)4,

– ottaa huomioon 6. joulukuuta 2010 annetun neuvoston julkilausuman Euroopan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta: Yhteistyö köyhyyden 
torjunnassa vuonna 2010 ja sen jälkeen5,

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean 18. helmikuuta 2011 antaman Eurooppa 
2020 -strategian sosiaalisen ulottuvuuden arviointia käsittelevän raportin6,

– ottaa huomioon 5. helmikuuta 2010 julkaistun komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan "Joint Report on Social Protection and Social Inclusion" 
(SEC(2010)0098),

– ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean 15. helmikuuta 2010 antaman sosiaalista 
suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevan vuoden 2010 yhteisen raportin7,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon aiheesta "Sosiaalisen 
asuntotarjonnan määritteleminen yleistä taloudellista etua koskevaksi palveluksi ja 
tähän liittyvät haasteet"8, 

                                               
1 EUVL L 347, 11.12.2006.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0494.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-BP/EN/3-08022012-BP-EN.PDF.
4 EUVL L 298, 7.11.2008, s.20.
5 Neuvoston 3053. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat), Bryssel, 6. joulukuuta 2010.
6 Sosiaalisen suojelun komitean raportti neuvostolle, Euroopan unionin neuvosto, 6624/11, ADD 1, SOC 135, 

ECOFIN 76, SAN 30, 18. helmikuuta 2011.
7 Sosiaalisen suojelun komitean raportti neuvostolle, Euroopan unionin neuvosto, 6500/10, SOC 115, ECOFIN 

101, FSTR 8, EDUC 31, SAN 33, 15. helmikuuta 2010.
8 CESE 597/2012 – TEN/484, 13. joulukuuta 2012.



PE504.103v01-00 6/11 PR\924721FI.doc

FI

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta "Sosiaalista asuntotarjontaa 
koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman kehittäminen"1,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman sosiaalisia 
investointeja koskevasta sopimuksesta – vastauksesta kriisiin2,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategiasta 16. kesäkuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman3,

– ottaa huomioon koheesiopolitiikan osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2010 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista: 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen II osa5,

– ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman rahoitus-, talous- ja 
sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi6,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleishyödyllisten 
sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta7,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategiasta 10. toukokuuta 2007 antamansa 
päätöslauselman8,

– ottaa huomioon asunnottomuutta koskevasta EU:n strategiasta 14. syyskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman9,

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2008 hyväksymänsä kirjallisen kannanoton 
kodittomuuden poistamiseen10 ja 16. joulukuuta 2010 hyväksymänsä kirjallisen 
kannanoton asunnottomuutta koskevaan EU:n strategiaan11,

– ottaa huomioon asunnottomuudesta 9.–10. joulukuuta 2010 järjestetyn EU:n 
konsensuskonferenssin lopulliset suositukset,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 CdR 71/2011 final, ECOS-V/014, https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0419.
3 EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 57.
4 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
5 EUVL C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0376.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0319.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0183.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0383.
10 EUVL C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
11 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0499.
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013);

A. katsoo, että asunnon saanti on perusoikeus, joka on muiden perusoikeuksien 
harjoittamisen ja ihmisarvoisen elämän ennakkoedellytys; katsoo, että kunnollisen 
asunnon takaaminen muodostaa jäsenvaltioiden kansainvälisen velvoitteen, joka unionin 
on otettava huomioon;

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot huolehtivat markkinoiden nykyistä spontaania 
asuntotarjontaa täydentävän sosiaalisen asuntotarjonnan määrittelemisestä ja 
järjestämisestä;

C. katsoo, että sosiaalinen asuntotuotanto on avainasemassa Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanossa;

Sosiaalisen asuntotuotannon yhteiskunnallista tilannetta helpottava ja 
makrotaloudellinen rooli
1. toteaa, että nykyisen talous- ja sosiaalikriisin vuoksi yksityinen sektori pystyy 

täyttämään kohtuuhintaisten asuntojen tarpeen yhä pienemmässä määrin ja että 
asuntojen ja energian hintojen nousu lisää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
riskiä; on huolissaan julkisen talouden säästötoimenpiteiden, kuten asumistukien 
pienentämisen, vaikutuksista;

2. muistuttaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan N:o 26 
nojalla viranomaiset voivat vapaasti määritellä sosiaalisen asuntotuotannon 
järjestämisen, rahoituksen ja kohderyhmän siten, että ne vastaavat paikallisia tarpeita; 
katsoo, että tämä toimenpide tarjoaa viranomaisille keinon vastata markkinoiden 
kyvyttömyyteen taata kaikille kunnollinen ja kohtuuhintainen asunto;

3. muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota siitä, että sosiaaliseen asuntotuotantoon 
käytettävien menojen avulla on mahdollista vastata polttavaan sosiaaliseen ongelmaan, 
ja koska ne ovat strategisia sosiaalisia investointeja, niillä voidaan edistää kestävästi 
sellaisten paikallisten työpaikkojen luomista, joita ei voida siirtää, talouden 
vakauttamista estämällä asuntomarkkinakuplat sekä ilmastonmuutoksen ja 
energiaköyhyyden torjuntaa; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota liittämään sosiaalisen 
asuntotuotannon investoinnit talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
sisällyttämällä siihen arvioinnin asuntomarkkinakuplien torjuntaa ja ehkäisemistä 
koskevista tavoitteista;

4. korostaa tarvetta tehostaa sosiaalisten investointien seurantaa sosiaalisia investointeja 
koskevan sopimuksen puitteissa unionin talouden ja julkisen talouden 
ohjausjärjestelmän vahvistamiseksi sisällyttämällä niihin sosiaaliseen asuntotuotantoon 
tehtävät investoinnit; 

5. ehdottaa Euroopan asuntotuotannon seurantakeskuksen perustamista, jotta lisätään tietoa 
asuntotuotannon ja erityisesti sosiaalisen asuntotuotannon tilanteesta luotettavien 
tilastollisten tunnuslukujen perusteella;

Paikallisiin työpaikkoihin ja vihreään talouteen tehtävien investointien kannustaminen
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6. korostaa sosiaalisen asuntotuotannon suhdanteita tasaavaa roolia, joka edistää talouden 
elpymistä tukemalla rakennus- ja kunnostusalaa, paikallisia kestäviä työpaikkoja, joita ei 
voida siirtää ja joita syntyy erityisesti alan suuren työvoimavaltaisuuden ansiosta, 
vihreiden tuotantoketjujen kehittymistä paikalliseen talouteen ja heijastusvaikutuksia 
muuhun talouteen;

7. korostaa rakennerahastojen vuosina 2007–2013 sosiaalisen asuntotuotannon alalla 
toteuttamien suorien toimien synnyttämää lisäarvoa paikalliseen työllisyyteen ja 
vipuvaikutusta investointeihin;

8. kannattaa sitä, että ensisijaiset investoinnit lämmitysjärjestelmien uudistamiseen ja 
uusiutuvan energian käyttöön sosiaalisissa asunnoissa, kaupunkialueiden kestävän 
kehityksen yhdennettyihin toimenpiteisiin, syrjäytyneiden väestöryhmien 
asuntotilanteen parantamiseen ja sosiaalisten yritysten edistämiseen voivat saada tukea 
rakennerahastoista kaudella 2014–2020;

9. kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä asettamaan sosiaalista asuntotuotantoa 
edistävät investoinnit merkittävälle sijalle kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
kumppanuussopimusten strategisissa suuntaviivoissa vuosina 2014–2020;

10. kehottaa jäsenvaltioita säilyttämään EKR:n vuosien 2014–2020 talousarvion 
kunnianhimoisena, koska koheesiopolitiikka on moottori, jonka avulla päästään ulos 
kriisistä; kehottaa EU:n kasvu- ja työllisyyssopimuksen päätelmien perusteella 
jäsenvaltioita helpottamaan ja nopeuttamaan käyttämättömien rakennerahastojen varojen 
siirtämistä sosiaalisen asuntotuotannon energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa 
koskeviin hankkeisiin ohjelmakaudella 2007–2013;

11. kehottaa jäsenvaltioita edistämään Horisontti 2020 -ohjelman tukien hyödyntämistä sekä 
rahoitusvälineiden ja tukiohjelmien käyttöä rakennerahastojen, EIP:n, Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja Euroopan ympäristökasvatussäätiön 
(FEEE) ehdottamien hankkeiden toteuttamiseen sosiaalisten asuntojen laadukkaan 
tuotannon ja kunnostamisen edistämiseksi;

12. kehottaa komissiota asettamaan muita mahdollisia rahoituslähteitä jäsenvaltioiden 
käyttöön, jotta edistetään sosiaalisten asuntojen tarjontaa ja kunnostamista sosiaalisina 
investointeina ja säilytetään näihin investointeihin sovellettavat alennetut 
arvonlisäverokannat alan suuren työvoimavaltaisuuden ja sen yhteisön sisäiseen 
kauppaan aiheuttaman vähäisen vaikutuksen vuoksi;

13. kehottaa asiasta vastaavia viranomaisia mukauttamaan nopeasti perus- ja 
ammattikoulutusjärjestelmänsä niin, että edistetään nuorten pääsyä vihreän talouden 
tuotantoketjuihin ja uusiin vihreisiin työpaikkoihin;

Köyhyyden torjuminen ja sosiaalisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen
14. muistuttaa, että muiden perusoikeuksien, poliittiset ja sosiaaliset oikeudet mukaan 

luettuina, täysimääräistä toteuttamista varten on välttämätöntä kyetä toteuttamaan oikeus 
asuntoon;

15. pyytää perusoikeusvirastoa toteuttamaan tutkimuksen, jossa arvioidaan, kuinka 
tehokkaasti ja millä ehdoilla oikeus asuntoon toteutuu jäsenvaltioissa;
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16. suosittelee, että jäsenvaltiot laativat yhdennettyjä toimintalinjoja, joilla taataan kaikille 
kunnollinen ja kohtuuhintainen asunto ja joiden tavoitteena on

– tukea erityisesti laadukkaiden sosiaalisten asuntojen tarjontaa
– liittämään sosiaalisen asuntokannan laajentamisohjelmat politiikkaan, jolla 

parannetaan muiden keskeisten julkisten palvelujen saatavuutta
– helpottaa maahanmuuttajien ja nuorten kaltaisten heikko-osaisimpien väestöryhmien 

usein kohtaamia ongelmia saada kunnollinen asunto
– toteuttaa vuokralaisten häätämistä ehkäiseviä toimia, sillä asiasta vastaaville 

viranomaisille tulee halvemmaksi maksaa häätöuhan alla olevien henkilöiden 
vuokrat ja vuokrarästit

– laatia kodittomia varten erityisohjelmia, joihin liittyy sosiaalisia 
liitännäistoimenpiteitä; 

17. kehottaa jäsenvaltioita ja asiasta vastaavia viranomaisia yksinkertaistamaan sosiaalisten 
asuntojen hakemuksia ja parantamaan asuntojen jakamisen avoimuutta ja 
puolueettomuutta, jotta estetään kaikenlainen syrjintä ja heikko-osaisimpien 
väestöryhmien välttäminen, jotka vahvistavat alueellista eriytymistä;

Energiaköyhyyden torjuminen
18. on huolissaan 50–125 miljoonaa eurooppalaista koskettavan energiaköyhyyden 

lisääntymisestä;

19. kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään energiaköyhyyden ilmiön; muistuttaa, että 
energiaköyhyyttä ei voida tarkastella vain menojen ja energian hinnan näkökulmasta, 
vaan sillä on myös laadullinen ulottuvuus, joka liittyy muun muassa kansalaisten 
käyttäytymiseen ja kulutustottumuksiin;

20. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan paikallisten energiakatselmusten perusteella 
yhdennettyjä toimenpiteitä energiaköyhyyden torjumiseksi ja helpottamaan heikko-
osaisimpien kotitalouksien energiakustannuksia (sosiaalisin perustein määräytyvät 
hinnat, tapauskohtaiset tai muihin sosiaalisiin tukiin yhdennetyt tuet, maksamattomien 
laskujen ennalta ehkäiseminen, suojelu energian toimituksen katkaisua vastaan) sekä 
tukemaan liitännäistoimenpiteitä, joilla edistetään kansalaisten taloudellisempia 
käyttäytymismalleja, ja kannustamaan samalla eniten energiaa kuluttavien asuntojen 
energiatehokkuuden parantamista pitkällä aikavälillä tehokkaiden taloudellisten 
keinojen avulla;

21. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan energiaköyhyyttä koskevia kansallisia tietokantoja ja 
toimittamaan ne Euroopan asuntotuotannon seurantakeskukselle; 

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.
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PERUSTELUT

Tämän mietinnön tarkoituksena on osoittaa, missä määrin sosiaalinen asuntotuotanto on 
väline, joka voi auttaa Euroopan unionia pääsemään ulos taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
ympäristökriisistä. Arviolta 25 miljoonaa Euroopan kansalaista asuu sosiaalisissa asunnoissa. 
Kaikissa jäsenvaltioissa Kreikkaa lukuun ottamatta on sosiaalinen asuntokanta, jonka koko 
vaihtelee suuresti eri valtioiden, varsinkin Länsi-Euroopan valtioiden ja viimeksi EU:n 
jäseniksi liittyneiden Itä-Euroopan valtioiden välillä. Sosiaalisten asuntojen tarve vaihtelee 
myös jäsenvaltioiden sisällä kaupunki- ja maaseutualueiden välillä ja myös kaupungeissa 
keskustan ja esikaupunkialueiden välillä.

Sosiaalinen asuntotuotanto on yksi viranomaisten vastauksista asuntomarkkinoiden 
kyvyttömyyteen tyydyttää kaikkia asuntotarpeita, ja sillä pyritään takaamaan kaikille 
kunnollinen ja hinnaltaan tai vuokraltaan kohtuullinen asunto. 

EU:n jäsenvaltiot määrittelevät ja järjestävät markkinoiden nykyistä spontaania 
asuntotarjontaa täydentävän rinnakkaisen sosiaalisen asuntotarjonnan. Näitä asuntoja tarjoavat 
tietyin erityisehdoin ja -hinnoin voittoa tavoittelemattomat toimijat, jotka on luotu juuri tätä 
tarkoitusta varten, mutta myös yksityiset sijoittajat, luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, 
joille on annettu tämä tehtävä ja jotka saavat tukea valtiollisilta, alueellisilta tai paikallisilta 
viranomaisilta. 

On todettava, että näistä järjestelyistä huolimatta monille unionin kansalaisille kunnollisen 
asunnon saanti ei ole enää taloudellisesti mahdollista. Vuonna 2010 Euroopan väestöstä 
5,7 prosentilla ei ollut lainkaan asuntoa1, vaikka Euroopan neuvoston uudistetun sosiaalisen 
peruskirjan mukaan tavoitteena on poistaa asunnottomuus asteittain. Lisäksi 17,86 prosenttia 
asui liian ahtaissa tai huonokuntoisissa asunnoissa, ja 10,10 prosentilla kotitalouksista 
asuntomenot olivat yli 40 prosenttia käytössä olevista tuloista.

Markkinoiden kyvyttömyys vastata kaikkiin asuntotarpeisiin ei kosketa vain henkilöitä, jotka 
eivät yksinkertaisesti saa asuntoa, vaan myös henkilöitä, jotka asuvat huonoissa tai 
epäsopivissa asunnoissa tai liian ahtaasti.

Investoiminen sosiaaliseen asuntotuotantoon on kiireellinen sosiaalinen kysymys. 
Euroopassa on sitkeä ja vakava asuntokriisi, joka mahdollisesti yhä laajenee huolimatta 
Euroopan yleistä mielipidettä säännöllisesti talvisin ravistelevasta järkytyksestä, kun 
asunnottomien tilanne näyttää kestämättömältä.

Sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy, työttömyysaste kasvaa räjähdysmäisesti, 120 miljoonaa 
eurooppalaista elää köyhyydessä tai köyhyysuhan alla, ja yksityiset asuntomarkkinat 
vastaavat yhä vähemmässä määrin epävarmimmassa asemassa olevien kotitalouksien 
kasvavaan kysyntään kaikkialla Euroopassa. Vuokrien ja energian hinnan nopean nousun 
vuoksi sosiaalisiin asumistukiin kohdistuu painetta, ja samalla valtiot joutuvat velkakriisin 
vuoksi leikkaamaan sosiaalimenoja tai pienentämään sosiaalista asuntokantaa sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden kustannuksella. Oikeutta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen 
asumiseen, joka lisäksi on muiden perusoikeuksien harjoittamisen edellytys, on yhä 

                                               
1 Lähde: Europe Information Service S.A.
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vaikeampi toteuttaa.

Sosiaalisen osallisuuden on perustuttava kohtuuhintaisten ja laadukkaiden sosiaalisten 
asuntojen riittävään tarjontaan, jotta voidaan vastata tähän liittyviin terveyshaasteisiin. 
Sosiaalisten asuntojen tarjonnassa on myös hyödynnettävä energiaköyhyyden torjuntakeinoja, 
ja sen on perustuttava asuntojen puolueettomiin ja avoimiin jakoperusteisiin sekä 
asianmukaiseen hallinnointiin, jolla edistetään yhdennettyä lähestymistapaa ja sosiaalista 
erilaisuutta ja torjutaan siten syrjintää. 

Investoiminen sosiaaliseen asuntotuotantoon on myös keino vastata väestön ikääntymiseen ja 
vanhushuoltoon, nuorten erityistarpeisiin sekä syrjäytyneiden väestöryhmien ja kodittomien 
osallistamiseen. 

Taloudellisesti investoimalla sosiaaliseen asuntotuotantoon autetaan kriisistä pahasti 
kärsinyttä rakennusalaa samoin kuin kunnostusalaa ja erityisesti lämmitysjärjestelmien 
uudistamista ja uusiutuvia energiamuotoja, jotka ovat korkean hyötysuhteen aloja ja luovat 
vihreitä ja paikallisia työpaikkoja, joita ei voida siirtää muualle.

Asuntoalalla on liikenteen jälkeen suurimmat mahdollisuudet säästää energiaa. Sosiaalisella 
asuntotuotannolla voidaan näin ollen edistää Eurooppa 2020 -strategian ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja vastata siten ympäristönsuojelun kiireellisiin vaatimuksiin ja samalla 
vähentää kotitalouksien energiamenoja ja energiariippuvuutta.

Riittävä sosiaalinen asuntotarjonta auttaa rajoittamaan taloutta horjuttavien 
asuntomarkkinasyklien ja kiinteistökuplien laajuutta. Sosiaaliseen asuntotuotantoon tehtävät 
investoinnit on otettava paremmin huomioon unionin makrotalouden ja julkisen talouden 
valvontajärjestelmässä. 

On korostettava rakennerahastojen ja Euroopan investointipankin lainojen tuottamaa lisäarvoa 
sosiaaliseen asuntotuotantoon tehtävien investointien lisäämisessä. Näiden varojen avulla on 
mahdollista etenkin kehittää täydennys- ja ammattikoulutusta vihreissä tuotantoketjuissa ja 
luoda tuhansia paikallisia ja ihmisarvoisia työpaikkoja, joita ei voida siirtää. Näiden varojen 
riittävä määrä on taattava seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja niiden käyttöä, 
samoin kuin käyttämättömien varojen siirtoa sosiaaliseen asuntotuotantoon, on helpotettava. 


