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päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A9-0247/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma mahdollisuudesta kunnolliseen ja 
kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

A. ottaa huomioon, että asuminen on yksi ihmisen perustarpeista; ottaa huomioon, että 
kunnollinen asunto on ihmisarvoisen elämän edellytys ja perusta;

B. ottaa huomioon, että asuminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan; 
ottaa huomioon, että asuntoja tarjotaan jäsenvaltioissa markkinoilla lähinnä tarjonta- ja 
kysyntämekanismin kautta; ottaa huomioon, että markkinat eivät aina tarjoa kunnollista 
asuntoa alimman tulotason ryhmille ja että tässä suhteessa asuntotarjonta on tehtävä, 
joka edellyttää asianmukaista toimintapolitiikkaa;

C. ottaa huomioon, että asuntomarkkinat eroavat huomattavasti toisistaan jäsenvaltioiden 
välillä ja niiden sisällä aluesuunnittelun, kaavoitussääntöjen, verolainsäädännön ja 
rahoitussääntelyn erojen vuoksi; ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa on 
suhteellisesti paljon enemmän vuokralaisia kuin toisissa jäsenvaltioissa; ottaa 
huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa kansalaisten on investoitava enemmän omaa 
pääomaansa – toisinaan paljon enemmän – kuin toisissa jäsenvaltioissa; ottaa 
huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on eroja pankkirahoituksen saatavuudessa ja 
asuntolainojen korkovähennyksessä; ottaa huomioon, että vuonna 2018 suurin osa 
kaikkien jäsenvaltioiden väestöstä asui omistusasunnoissa ja että osuus vaihteli Saksan 
51,4 prosentista Romanian 96,4 prosenttiin1;

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa asumiskustannukset ovat kotitalouksien 
suurimmat kulut; ottaa huomioon, että monilla alueilla ja monissa kaupungeissa 

1 Eurostat, asumistilastot.
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pienituloisten ihmisten on yhä vaikeampi löytää kotia; ottaa huomioon, että vuokralla 
asuminen on yleisempää köyhien kotitalouksien keskuudessa ja asumiskustannusten 
kasvulla on siksi suhteettoman suuri vaikutus vuokralla asuviin;

E. ottaa huomioon, että Eurostatin mukaan kotitalouden asumiskustannusten menorasitus 
on kohtuuton, jos niiden kokonaismäärä on yli 40 prosenttia sen käytettävissä olevista 
tuloista; ottaa huomioon, että 9,6 prosenttia EU:n väestöstä käytti vuonna 2018 
vähintään 40 prosenttia kotitalouden tuloista asumiseen; ottaa huomioon, että 
yhdessätoista jäsenvaltiossa alle 6 prosenttia väestöstä elää kotitalouksissa, joiden 
asumiskustannukset ovat kohtuuttomat, ja että kohtuuttoman asumismenorasituksen 
raja-arvo oli vähintään 10 prosenttia Romaniassa (10,3 prosenttia), Saksassa 
(14, 2 prosenttia), Tanskassa (14,7 prosenttia) ja Bulgariassa (17,9 prosenttia); ottaa 
huomioon, että Kreikassa asumiskustannukset olivat kohtuuttomat 39,5 prosentilla 
väestöstä2;

F. ottaa huomioon, että asumisongelman luonne vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta 
toiseen ja niiden alueiden välillä; ottaa huomioon, että ulkomaista pääomaa investoidaan 
pääasiassa suurten kaupunkikeskusten kiinteistömarkkinoihin; ottaa huomioon, että 
asuntojen kysyntä suurissa kaupungeissa kasvaa etenkin nuorten ja korkeasti 
koulutettujen keskuudessa; ottaa huomioon, että korkeat rakennuskustannukset ja 
monimutkaiset ja byrokraattiset suunnittelumenettelyt aiheuttavat pitkiä viivästyksiä 
uusien rakennusten rakentamisessa, mikä puolestaan johtaa siihen, että asuntojen 
kasvaneeseen kysyntään ei kyetä vastaamaan; ottaa huomioon, että viime kädessä tämä 
nostaa hintoja; ottaa huomioon, että suurissa kaupungeissa asuntojen hintojen nousu ja 
korkeat vuokrakustannukset haittaavat miljoonien nuorten työntekijöiden 
työllisyysnäkymiä3 ja että samaan aikaan alemman ja keskitulotason ryhmät 
hinnoitellaan ulos kehittyviltä tai kunnostettavilta alueilta ja heillä on vaikeuksia 
vuokra-, lainanlyhennys- ja kaasu-, sähkö- ja vesilaskurästien kanssa; ottaa huomioon, 
että vähemmän kehittyneiltä alueilta kaupunkialueille suuntautuvat muuttoliikkeet 
aiheuttavat osaltaan hintojen nousua kaupunkikeskuksissa;

G. ottaa huomioon, ettei asumisongelma koske ainoastaan erittäin dynaamisia ja kasvavia 
kaupunkikeskuksia vaan myös vähiten kehittyneitä alueita; ottaa huomioon, että 
talouden kielteiset rakennemuutokset joillakin alueilla aiheuttavat väestön 
muuttoliikettä ja ikääntymistä, minkä seurauksia ovat asuntojen huono laatu ja tyhjillään 
olevien asuntojen suuri määrä;

H. ottaa huomioon, että häikäilemättömät vuokranantajat ovat monissa jäsenvaltioissa 
jatkuva ongelma ja se johtuu väestön köyhtymisestä, asianmukaisten poliittisten toimien 
puutteesta asumisen alalla ja ennen kaikkea laittomasta maahanmuutosta; ottaa 
huomioon, että tämä käytäntö aiheuttaa vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä ja 
edellyttää kiireellisiä poliittisia toimia;

I. ottaa huomioon, että ihmissalakuljettajien tavoin häikäilemättömät vuokranantajat 
käyttävät hyväkseen ihmisten ahdinkoa ja sitä, että eri jäsenvaltioiden 

2 Eurostat: Housing costs a challenge to many households, 20. toukokuuta 2020.
3 Maailmanpankki: EU faces affordable housing crisis excluding young people from top-quality job 
opportunities, 8. marraskuuta 2018.
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maahanmuuttopolitiikat ja -järjestelmät ovat ilmeisen epäonnistuneita;

J. ottaa huomioon, että useimmat häikäilemättömien vuokranantajien hyväksikäytön 
kohteiksi joutuneet asuvat jo valmiiksi köyhtyneillä alueilla; ottaa huomioon, että 
häikäilemättömien vuokranantajien toiminta ruokkii näiden alueiden jatkuvaa haitallista 
kehitystä, jolla on kielteisiä seurauksia niiden asukkaille

K. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot hallinnoivat kohtuuhintaista asuntotuotantoa eri tavoin 
ja että kullakin jäsenvaltiolla on oma asuntojärjestelmänsä, joka on mukautettu sen 
omaan historiaan, perinteisiin ja olosuhteisiin; ottaa huomioon, että Ruotsissa ei ole 
virallisesti tuettua sosiaalista asuntotuotantoa vaan pienituloiset henkilöt voivat kääntyä 
kunnallisten asuntoyhtiöiden puoleen saadakseen kohtuuhintaisten asunnon; ottaa 
huomioon, että Ranskassa valtio rahoittaa sosiaalisia vuokra-asuntoja ja päättää, kuka 
saa asua niissä ja kuinka suurta vuokraa on maksettava; ottaa huomioon, että 
Alankomaissa lähes joka kolmas talo on sosiaalinen asuntoyksikkö, kun taas sosiaalisia 
vuokra-asuntoja on paljon vähemmän muissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
monissa jäsenvaltioissa sosiaalinen asuntokanta on jäänyt aivan liian pieneksi tai 
vähentynyt rajusti, mikä on aiheuttanut pitkiä odotusaikoja;

L. ottaa huomioon, että tällä hetkellä EU:ssa on kolme miljoonaa asunnotonta ihmistä4; 
ottaa huomioon, että Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö (FEANTSA) 
arvioi vuonna 2019, että joka yö EU:ssa ainakin 700 000 asunnotonta viettää nukkuu 
ulkona tai hätä- tai tilapäismajoituksessa ja että tämä määrä on lisääntynyt 70 prosentilla 
kymmenessä vuodessa5;

M. ottaa huomioon, että asunnottomuudella ja sen kasvulla on sekä henkilökohtaisia ja 
yksilöllisiä syitä, kuten mielenterveysongelmat, alkoholin väärinkäyttö, työttömyys, 
avioero ja perheväkivalta, että rakenteellisia syitä, kuten asuntomarkkinoiden kehitys, 
laillinen ja laiton muuttoliike kolmansista maista ja köyhyyteen perustuva muuttoliike 
EU:ssa;

N. ottaa huomioon, että hallitusten covid-19-kriisin aikana määräämät sulkutoimet ovat 
lisänneet työttömyyttä ja pienten yritysten konkursseja, mikä puolestaan lisää 
sosiaalisen ja kohtuuhintaisen asumisen kysyntää;

O. ottaa huomioon, että omistusoikeus on perusoikeus ja periaate, jota on kunnioitettava ja 
noudatettava kaikilta osin;

1. korostaa asumisen kuuluvan jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan; kehottaa 
jäsenvaltioita laatimaan asuntopolitiikkaa, jolla ne voivat varmistaa kunnollisen ja 
kohtuuhintaisen asumisen kansalaisilleen ja siten tukea elintason nousua ja varmistaa 
turvallisen ja terveellisen elinympäristön;

2. panee merkille, että EU:n eri politiikat vaikuttavat voimakkaasti jäsenvaltioiden 
asuntomarkkinoiden kehitykseen;

3. toteaa, että Euroopan keskuspankin matalien korkojen politiikka on lisännyt kilpailua 

4 Jerome Hughes: Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Press TV, 16. tammikuuta 2020.
5 FEANTSA: Homeless in Europe Magazine, kevät 2019, s. 2.
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eri maiden kiinteistömarkkinoilla, mikä on nostanut hintoja;

4. huomauttaa, että EU:n ilmastopolitiikalla ja alan lainsäädännöllä on vahva vaikutus 
asumiseen ja sen kohtuuhintaisuuteen; panee merkille, että esimerkiksi EU:n 
energiatehokkuusdirektiivissä (direktiivi 2012/27/EU) asetetaan erittäin korkea 
energiatehokkuustaso etenkin uusille rakennushankkeille ja julkisille rakennuksille; 
ottaa huomioon, että esimerkiksi Saksassa asuntojen keskimääräiset 
rakennuskustannukset nousivat 49 prosentilla vuodesta 2000 vuoteen 2016 ja että 
15 prosenttia tästä noususta johtuu energiatehokkuuden täytäntöönpanosta; katsoo, että 
tämän lainsäädännön erityisvaatimukset aiheuttavat erityisen raskaan taakan monille 
EU:n vähemmän kehittyneille alueille;

5. katsoo, että EU:n energiatehokkuuslainsäädäntö on johtanut vihreään, ympäristön 
huomioon ottavaan ja vähähiiliseen saneeraamiseen; panee erityisesti merkille, että 
asuntoja koskevien vaatimusten lisääntyminen on johtanut vuokrien korotuksiin eri 
asuinalueilla ja että nämä ilmastopolitiikan kustannukset aiheuttavat lisärasitteen 
pääasiassa pienituloisille vuokralaisille, joista monet joutuvat siksi lähtemään tällaisilta 
alueilta;

6. katsoo, että myös muuttoliikkeellä on huomattava kielteinen vaikutus asumisen 
kohtuuhintaisuuteen kaupunkialueilla; huomauttaa, että maahanmuuttajien määrän 
kasvu aiheuttaa painetta asuntomarkkinoiden kysyntäpuolella, johtaa vuokrien ja 
asuntojen hintojen kohoamiseen ja tekee asumisesta vähemmän kohtuuhintaista pieni- ja 
keskituloisille kotitalouksille; katsoo siksi, että laittoman maahanmuuton torjunnan olisi 
ja sen on oltava osa kaikkia asumista koskevia strategioita;

7. tukee jäsenvaltioita, jotka haluavat tarjota sosiaalista asuntotuotantoa ensisijaisesti 
omille kansalaisilleen ja näiden kotitalouksille;

8. toteaa, että monilla nuorilla ei ole varaa elää erittäin tuottavilla paikkakunnilla, joilla on 
hyvät työllistymismahdollisuudet, ja että tämä haittaa tuottavuutta ja talouskasvua; 
kannustaa jäsenvaltioita varaamaan käyttämättömiä julkisia maa-alueita 
asuntorakentamiseen, nopeuttamaan rakennuslupien hyväksymismenettelyjä, luomaan 
lisää liikenneyhteyksiä keskukseen ja perustamaan julkisia rekistereitä, joilla 
parannetaan asuntojen myyntihintojen avoimuutta, jotta voidaan edistää alueiden välistä 
kilpailua;

9. huomauttaa, että monet pienten kiinteistöjen omistajat tarjoavat kohtuuhintaisia asuntoja 
ja että pienituloiset henkilöt ja ryhmät vuokraavat todennäköisemmin pieniä 
vuokrakiinteistöjä, jotka ovat usein vanhoja ja joiden ylläpitokustannukset ovat 
korkeammat, kuin uudempia yhtiöiden omistamia asuntoja; katsoo, että vuokralaisten 
liiallisen suojelun ja pitkien ja monimutkaisten häätömenettelyjen vuoksi monet 
omistajat eivät tarjoa asuntoja vuokralle asuntomarkkinoilla; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita varmistamaan, että vuokralaisen ja omistajan suhteiden tasapainoa ei 
kallisteta suhteettomasti kummankaan osapuolen eduksi ja että molempia osapuolia 
suojellaan; katsoo, että vuokralaisen ja omistajan suhteen sääntelyn keventäminen voi 
parantaa vuokra-asuntojen tarjontaa;

10. panee merkille, että monissa jäsenvaltioissa omistajat ovat alttiina riskille, että 
talonvaltaajat ottavat laittomasti käyttöön heidän kiinteistönsä; huomauttaa, että monet 
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näistä omistajista tarvitsevat vuokratuloja täydentääkseen tulojaan ja että taloudelliset 
menetykset voivat olla huomattavia; kannustaa siksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
tarvittavat säännökset, jotka mahdollistavat talonvaltaajien nopean häätämisen;

11. panee merkille, että useimmissa jäsenvaltioissa asunnottomuutta koskevat tiedot ovat 
vanhoja tai hajanaisia ja että monissa tapauksissa viralliset luvut antavat epätäydellisen 
kuvan; kiinnittää huomiota siihen, että monissa jäsenvaltioissa asunnottomat ovat lähes 
näkymättömiä; katsoo, että asunnottomuuden tehokas torjunta on mahdollista vain, jos 
ongelma ilmaistaan määrällisesti virallisten ja uskottavien tilastojen perusteella, jotka 
kattavat asiaan liittyvät eri yhteiskuntaryhmät ja antavat niistä tietoa; kehottaa 
jäsenvaltioita kokoamaan asunnottomista virallista ja luotettavaa tietoa;

12. katsoo, että asuntomarkkinoiden kehitys on yksi tärkeimmistä asunnottomuuden 
rakenteellisista syistä; katsoo siksi, että asunnottomuuden torjumiseksi harjoitettava 
politiikka edellyttää sosiaalisten ja kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että asunnottomat saavat tällaisia asuntoja; kehottaa 
lisäksi jäsenvaltioita suunnittelemaan ennaltaehkäiseviä politiikkatoimia, joihin sisältyy 
varhaisvaroitustoimenpiteitä, joilla estetään ihmisten joutuminen asunnottomiksi;

13. katsoo, että niin köyhyyteen perustuva muuttoliike Itä-Euroopasta Länsi-Euroopan 
maihin kuin laiton muuttoliike kolmansista maista ovat erittäin merkittäviä 
asunnottomuutta aiheuttavia rakenteellisia tekijöitä; kehottaa siksi EU:ta pysäyttämään 
Länsi-Balkanin maiden liittymisprosessin ja kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan tiukkaa 
ja vankkaa muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa;

14. katsoo, että asunnottomuuden torjunta edellyttää myös hyvää työmarkkinapolitiikkaa ja 
toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi; pitää naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa 
erittäin tärkeänä syynä naisten asunnottomuuteen ja kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
majoitustiloja, jotka on erityisesti mukautettu asunnottomien naisten tarpeisiin;

15. katsoo Suomen esimerkin osoittaneen, että asunto ensin -politiikka ja sitä koskeva 
strategia ovat soveltuvin keino auttaa sopeuttamaan uudelleen pitkäaikaisesti 
kodittomia, joiden henkilökohtaiset tilanteet ovat monitahoisia ja joilla on alkoholi- ja 
huumeongelmia ja mielenterveysongelmia;

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

Or. en


