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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

mahdollisuudesta kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen kaikille
(2019/2187(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU), erityisesti sen 3 artiklan 
3 kohdan, ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), erityisesti sen 
9, 14, 148, 151, 153 ja 160 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 yleistä etua koskevista 
palveluista,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen IV osaston 
(Yhteisvastuu),

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista,

– ottaa huomioon syyskuussa 2015 annetut vammaisten henkilöiden oikeuksia 
käsittelevän YK:n komitean loppupäätelmät Euroopan unionin kesäkuussa 2014 
komitealle antamasta ensimmäisestä kertomuksesta, 

– ottaa huomioon maailman johtajien syyskuussa 2015 hyväksymät kestävän kehityksen 
tavoitteet, jotka neuvosto vahvisti ja joiden täytäntöönpanoon se ilmoitti sitoutuvansa, ja 
erityisesti kestävän kehityksen tavoitteen nro 11 ”kestävät kaupungit ja yhteisöt”, jonka 
erillisten alatavoitteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä olisi taattava kaikille riittävä, 
turvallinen ja kohtuuhintainen asunto ja peruspalvelut, parannettava slummialueita sekä 
lisättävä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, 
integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun sekä hallinnointiin kaikissa 
maissa,

– ottaa huomioon kestävää asumista koskevan YK:n peruskirjan ja sen tavoitteen taata 
kaikille mahdollisuus kunnolliseen, riittävään, kohtuuhintaiseen ja terveelliseen 
asuntoon1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission marraskuussa 2017 
antaman julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista ja erityisesti sen 
periaatteet 19 ”Sosiaalinen asuntotuotanto ja kodittomille annettava asumisapu ” ja 
20 ”Välttämättömien palvelujen saavutettavuus”,

– ottaa huomioon uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja erityisesti sen 30 artiklan 
oikeudesta suojeluun köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, 31 artiklan 
oikeudesta asuntoon ja 16 artiklan perheen oikeudesta sosiaaliseen, oikeudelliseen ja 
taloudelliseen suojeluun,

1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/charter/Language_versions/ENG_Geneva_UN_Charter.pdf
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– ottaa huomioon EU:n kaupunkiagendaan kuuluvan asumista käsittelevän 
kumppanuuden toimintasuunnitelman vuodelta 20182,

– ottaa huomioon sosiaaliseen infrastruktuuriin EU:ssa tehtäviä investointeja käsittelevän 
korkean tason asiantuntijaryhmän kertomuksen vuodelta 20183,

– ottaa huomioon alueiden komitean vuonna 2017 antaman lausunnon aiheesta 
”Asuntotarjontaa koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman kehittäminen”4,

– ottaa huomioon Eurocities-verkoston lausuman valtiontuesta ja paikallisista julkisista 
palveluista vuodelta 20165, 

– ottaa huomioon 9. ja 10. joulukuuta 2013 järjestetyn EU:n asuntoministereiden 
19. epävirallisen kokouksen päätteeksi annetun tiedonannon6,

– ottaa huomioon suurten eurooppalaisten kaupunkien kaupunginjohtajien vuonna 2014 
antaman päätöslauselman oikeudesta asuntoon7, 

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Tilannekatsaus vuonna 2013 annettuun suositukseen ”Investoidaan lapsiin – murretaan 
huono-osaisuuden kierre”” (SWD(2017)0258),

– ottaa huomioon komission vuoden 2013 sosiaalialan investointipaketin,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2013 annetun komission suosituksen ”Investoidaan 
lapsiin – murretaan huono-osaisuuden kierre” (2013/112/EU),

– ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”EU:n puitekehys 
vuoteen 2020 ulottuville romanien kansallisille integrointistrategioille” 
(COM(2011)0173) ja sen jälkeen annetut täytäntöönpano- ja arviointikertomukset,

– ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoista8,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman euroalueen työllisyys- 
ja sosiaalipolitiikasta9,

2 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/final_action_plan_euua_housing_partnership_december_2018_
1.pdf
3 Sosiaaliseen infrastruktuuriin EU:ssa tehtäviä investointeja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 
kertomus: ”Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe”, Lieve Fransen, Gino del Bufalo ja Edoardo 
Reviglio (tammikuu 2018).
4 https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
5 
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/EUROCITIES%20statement%20on%20state%20aid%20and%20local
%20public%20%20services_16%2001%202016%20final.pdf
6 http://www.iut.nu/wp-content/uploads/2017/07/Housing-Ministers%C2%B4-Communiqu%C3%A9.pdf
7 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/resolution-for-social-housing-in-europe.pdf
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0194.
9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0033.
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– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ”Talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2019 työllisyys- ja 
sosiaalinäkökohdat”10,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan 
vammaisstrategian täytäntöönpanosta11,

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman eriarvoisuuden 
torjunnasta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä12,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman 
vähimmäistoimeentulosta köyhyyden torjunnassa13,

– ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) 
täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n vammaisyleissopimuksen 
seurantakomitean päätelmiin14,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman pakolaisista: sosiaalinen 
osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille15,

– ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyydestä: 
sukupuolinäkökulma16,

– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman köyhyyden torjuntaa 
koskevan tavoitteen saavuttamisesta kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen17,

– ottaa huomioon 24. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman epätasa-arvoisuuden 
ja erityisesti lapsiköyhyyden vähentämisestä18,

– ottaa huomioon 24. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikasta 
ja marginalisoituneista yhteisöistä19,

– ottaa huomioon 11. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta 
asuntotuotannosta Euroopan unionissa20,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0202.
11 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 110.
12 EUVL C 356, 4.10.2018, s. 89.
13 EUVL C 346, 27.9.2018, s. 156.
14 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 138.
15 EUVL C 101, 16.3.2018, s. 2.
16 EUVL C 76, 28.2.2018, s. 93.
17 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 192.
18 EUVL C 366, 21.10.2017, s. 19.
19 EUVL C 366, 27.10.2017, s. 31.
20 EUVL C 65, 19.12.2016, s. 40.
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– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2020),

A. katsoo, että asunnon saanti on perusoikeus, jota on pidettävä muiden perusoikeuksien 
käyttämisen ja toteutumisen sekä ihmisarvoisen elämän ennakkoedellytyksenä;

B. ottaa huomioon, että yhä useampi EU:ssa asuva pieni- tai keskituloinen ihminen kärsii 
vaikeuksista saada kohtuuhintainen asunto, kohtuuttomista asumiskustannuksista ja 
terveydelle haitallisista, huonolaatuisista, energiatehottomista tai ahtaista asuinoloista 
taikka on asunnoton tai vaarassa joutua häädetyiksi;

C. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on pahentanut asumisen epävarmuutta, 
ylivelkaantuneisuutta sekä häädetyksi tulemisen ja asunnottomaksi joutumisen riskiä;

D. ottaa huomioon, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 19 
käsitellään asumisapua ja kodittomuutta;

E. katsoo, että sosiaalisen asuntotuotannon asunnoista sekä kohtuuhintaisista ja 
saavutettavissa olevista asunnoista on pulaa;

F. katsoo, että puutteelliset asumisolosuhteet eivät heikennä ainoastaan ihmisten terveyttä, 
hyvinvointia ja elämänlaatua vaan myös heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja käyttää 
muita taloudellisia ja sosiaalipalveluja;

G. toteaa, että Euroopan unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän;

Asianmukaisten, energiatehokkaiden ja terveiden asuntojen tarjoaminen

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikilla on mahdollisuus 
kunnolliseen asumiseen, johon sisältyy myös turvallinen ja puhdas juomavesi sekä 
riittävä ja yhtäläinen sanitaatio ja hygienia, sekä kohtuuhintaiseen, luotettavaan ja 
kestävään energiaan, jotta edistetään köyhyyden poistamista sen kaikissa muodoissa; 
toistaa kehotuksensa liittyä koko EU:ssa talvilämmityksen poiskytkemisen lopettamista 
koskevaan ohjelmaan; kehottaa jäsenvaltioita täyttämään Maailman terveysjärjestön 
(WHO) asettamat riittävää asuintilojen lämpötilaa koskevat normit; vaatii, että 
ilmanlaatua koskevaa sääntelyä uudistetaan vastaamaan WHO:n ohjearvoja;

2. kehottaa komissiota painottamaan ensisijaisesti päästöjen vähentämistä korjaamalla 
sosiaalisen asuntotuotannon rakennuksia ja kunnostamiseen kannustavan rakennusalan 
aloitteen tarkoittamia kaikkein huonokuntoisimpia rakennuksia sekä vastaamaan 
puutteellisiin asuinoloihin ja asuntojen riittämättömään saatavuuteen ja poistamaan 
energiaköyhyyden, jotta voidaan varmistaa sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtyminen 
ilmastoneutraaliin talouteen, jossa ketään ei jätetä jälkeen; korostaa siksi, että 
vuokralaisille ja omistusasunnossa asuville olisi tiedotettava kunnostushankkeista 
kattavasti ja heitä olisi osallistettava niihin ja että kunnostustyöt eivät saisi nostaa 
heidän yleisiä kustannuksiaan;
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3. kehottaa komissiota priorisoimaan kunnostamiseen kannustavan rakennusalan aloitteen 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja Next Generation EU -elpymisvälineessä ja 
keskittämään elpymistoimet haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin sekä 
varmistamaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kunnostushankkeisiin; kehottaa 
jäsenvaltioita asettamaan kunnostamisen etusijalle elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan, jotta voidaan edistää tavoitetta korjata vuosittain 
3 prosenttia EU:n rakennuskannasta pitkälle menevin perusparannuksin;

Asunnottomuuden ja syrjinnän torjuminen

4. kehottaa asettamaan koko EU:n laajuiseksi tavoitteeksi asunnottomuuden poistamisen 
vuoteen 2030 mennessä; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita ponnekkaammin 
asunnottomuuden vähentämisessä ja poistamisessa Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria koskevan toimintasuunnitelman ensisijaisena tavoitteena; kehottaa komissiota 
ehdottamaan EU:n kehystä kansallisille asunnottomuutta koskeville strategioille; 
kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle pysyvän asunnon tarjoamisen 
asunnottomille ihmisille; korostaa, että asunnottomuudesta on tärkeää kerätä luotettavia 
tietoja;

5. toistaa kehotuksensa lopettaa asunnottomien kriminalisointi;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja 
asunnottomien suojelemiseksi covid-19-kriisin yhteydessä toteutettuja 
poikkeustoimenpiteitä jatketaan niin kauan kuin on tarpeen ja että niiden jälkeen 
tarjotaan asianmukaisia ja pysyviä ratkaisuja;

7. kehottaa laatimaan kattavan ja yhdennetyn köyhyyden vastaisen strategian ja sen 
yhteydessä asettamaan köyhyyden vähentämistä koskevan erillisen tavoitteen myös 
lapsiköyhyyden osalta; kehottaa laatimaan eurooppalaisen vähimmäistulojärjestelmien 
kehyksen;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet asuntoon ja 
takaamaan sen, ettei ketään syrjitä minkään EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
mainitun seikan perusteella; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan 
perusoikeuskirjan ja rotusyrjintädirektiivin täytäntöönpanon; kehottaa neuvostoa 
hyväksymään pikaisesti syrjinnän vastaisen horisontaalisen direktiivin; kehottaa 
komissiota käynnistämään rikkomusmenettelyn niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
pane täytäntöön EU:n syrjinnän vastaista lainsäädäntöä tai jotka kriminalisoivat 
asunnottomat;

9. panee erittäin huolestuneena merkille, että romanien elinolot ovat edelleen äärimmäisen 
vaikeat; kehottaa jäsenvaltioita edistämään alueellisen erottelun torjuntaa ja 
osallistamaan edunsaajina olevat romanit asuntohankkeisiin, ehkäisemään pakkohäätöjä 
ja tarjoamaan leiriytymispaikkoja kiertäville romaneille; korostaa, että tähän asiaan olisi 
kiireellisesti tehtävä julkisia investointeja;



PE653.984v02-00 8/14 PR\1210732FI.docx

FI

Yhdennetty lähestymistapa sosiaaliseen ja julkiseen asuntotuotantoon sekä 
kohtuuhintaiseen asumiseen EU:n tasolla

10. muistuttaa, että EU:n toimintapolitiikat ja rahoitusohjelmat ja -välineet vaikuttavat 
merkittävästi asuntomarkkinoihin ja kansalaisten elämään; kehottaa komissiota 
kehittämään sosiaalista ja julkista asuntotuotantoa sekä kohtuuhintaista asumista 
koskevan yhdennetyn strategian sen takaamiseksi, että kaikille voidaan tarjota 
turvallinen, saavutettavissa oleva ja kohtuuhintainen asunto;

11. pitää myönteisenä kohtuuhintaisen asumisen sisällyttämistä talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki 
maakohtaiset suositukset vaikuttavat myönteisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin periaatteiden täytäntöönpanoon; korostaa, että on tarkistettava 
asuntohintaindeksiä ja asetettava asumiskustannusten ylikuormitusasteen raja-arvoksi 
enintään 25 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista tuloista;

12. kehottaa komissiota tarjoamaan tarkempia tietoja asuntomarkkinoista myös alueellisella 
tasolla Eurostatin kautta (Euroopan tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC));

Hallintaoikeuden suojan ja asuntomarkkinoiden kattavuuden varmistaminen

13. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia ottamaan käyttöön 
säännöksiä, joilla suojellaan vuokralaisia ja omistusasunnossa asuvia häädöltä sekä 
varmistetaan hallintaoikeuden suoja suosimalla ensisijaisesti pitkäaikaisia 
vuokrasopimuksia sekä tiedottamalla vuokrista avoimesti ja sääntelemällä vuokria;

14. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan asuntopolitiikkansa periaatteelle, jonka mukaan 
omistusasumista, vapailta markkinoilta vuokraamista ja sosiaalista vuokra-asumista 
kohdellaan keskenään samanarvoisesti; kehottaa komissiota noudattamaan tätä 
periaatetta talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa;

15. panee huolestuneena merkille, että asuntomarkkinat ovat erityisesti kaupungeissa 
muuttumassa yhä enemmän sijoittajavetoisiksi ja että sijoittajat pitävät asuntoja 
kaupankäynnin kohteena ihmisoikeuden sijaan; kehottaa komissiota arvioimaan EU:n 
politiikkojen ja säännösten vaikutusta asuntomarkkinoiden sijoittajavetoisuuteen ja 
kansallisten ja paikallisten viranomaisten kykyä varmistaa oikeus asuntoon sekä 
tarvittaessa esittämään lainsäädäntöehdotuksia pääomasijoittajien osuuden kasvun 
torjumiseksi vuoden 2021 puoliväliin mennessä; kehottaa jäsenvaltioita ja 
paikallisviranomaisia ottamaan käyttöön verotustoimenpiteitä, joilla torjutaan 
keinottelutarkoituksissa tehtäviä investointeja, ja kehittämään kaupunki- ja 
maaseutusuunnittelua koskevia toimintapolitiikkoja, joilla edistetään kohtuuhintaista 
asumista sekä sosiaalista monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta; 

16. huomauttaa, että lyhytaikaisen lomamajoitustoiminnan raju kasvu vähentää 
markkinoilla olevien asuntojen määrää, nostaa hintoja sekä vaikuttaa kielteisesti 
elämismukavuuteen; kehottaa komissiota laatimaan lyhytaikaista majoitusta koskevan 
sääntelykehyksen, jossa kansallisilla ja paikallisilla viranomaisilla on laaja harkintavalta 
määritellä majoituspalveluja koskevat oikeasuhteiset säännöt; kehottaa komissiota 
sisällyttämään digitaalisia palveluja koskevaan säädökseen ehdotuksen lyhytaikaisen 
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majoituksen markkinoilla toimivien alustojen pakollisista tietosuojasääntöjen 
mukaisista tiedonantovelvollisuuksista;

Sosiaaliseen ja julkiseen asuntotuotantoon sekä kohtuuhintaisiin ja energiatehokkaisiin 
asuntoihin investoiminen

17. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita paikkaamaan ensisijaisena toimenaan 
kohtuuhintaisten asuntojen investointivajeen; kehottaa tältä osin uudistamaan kasvu- ja 
vakaussopimusta siten, että mahdollistetaan enemmän liikkumavaraa erityisesti 
kohtuuhintaisiin asuntoihin tehtäville kestäville julkisille investoinneille; kehottaa 
lisäksi yhdenmukaistamaan kohtuuhintaiseen asumiseen tehtäviin investointeihin 
liittyviä kirjanpidollisia poistokäytäntöjä;

18. kehottaa komissiota muokkaamaan yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen 
säännöissä olevaa sosiaalisen ja julkisen asuntotuotannon kohderyhmän määritelmää 
niin, että kansalliset sekä alue- ja paikallisviranomaiset voivat tukea asuntojen 
tarjoamista kaikille niille ryhmille, jotka eivät voi saada tarpeitaan vastaavaa kunnollista 
ja kohtuuhintaista asuntoa markkinaehtoisesti, kuitenkin säilyttäen heikoimmassa 
asemassa oleville suunnatun rahoituksen, jotta voidaan vapauttaa investoinnit ja taata 
kohtuuhintainen asuminen, luoda sosiaalisesti monimuotoisia asuinalueita ja lisätä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kasvattamaan investointeja kohtuuhintaiseen ja 
energiatehokkaaseen sosiaaliseen asuntotuotantoon EU:ssa sekä asunnottomuuden ja 
asuntomarkkinoilta syrjäytymisen torjuntaan Euroopan aluekehitysrahaston, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, InvestEU:n, ESR+:n, Euroopan horisontti -
ohjelman ja Next Generation EU:n avulla ja varmistamaan näiden välineiden välisten 
synergioiden lisääntyminen;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Jo ennen pandemiaa oli tiedossa, että EU:ssa on selvästi pulaa asianmukaisista ja 
kohtuuhintaisista asunnoista. Monet eurooppalaiset elävät terveydelle haitallisissa, 
huonolaatuisissa, energiatehottomissa tai ahtaissa asuintiloissa tai, mikä pahempaa, ovat 
vaarassa joutua häädetyksi tai asunnottomaksi. Kohtuuttomat asumiskustannukset rasittavat 
EU:ssa noin 80:tä miljoonaa ihmistä, ja noin 10 prosenttia EU-28:n väestöstä käytti 
asumiseen vähintään 40 prosenttia tuloistaan, mukaan lukien neljännes markkinahintaisessa 
vuokra-asunnossa asuvista. Kohtuuttomat asumiskustannukset rasittavat merkittävästi 
enemmän köyhyysriskissä ja pienituloisissa kotitalouksissa elävää EU:n väestöä. Eurostatin 
tilastojen mukaan 4 prosenttia EU:n väestöstä asui erittäin puutteellisissa asuinoloissa vuonna 
20171. Puutteelliset asuinolot ovat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ytimessä, ja ne 
liittyvät läheisesti työttömyyteen.

Kohtuuhintaisen asumisen kriisi on ennen kaikkea kaupunkeja koskeva ilmiö, kun taas 
maaseutualueilla asumiseen liittyy toisenlaisia ongelmia, kuten väestökato. Tilanne vaihtelee 
suuresti Euroopan eri alueiden välillä, ja erilaisten paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
asumisratkaisujen kirjo on suuri. Eteläisissä ja itäisissä jäsenvaltioissa sosiaalisen ja julkisen 
asuntotuotannon sekä asunto-osuuskuntien asunnot ovat harvinaisempia ja hallintaoikeuden 
suoja on huomattavasti heikommin taattu asuntopolitiikan ja asumiseen liittyvän 
lainsäädännön keinoin. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Koska sisälle suojautuminen on covid-19:n torjunnan kulmakivi, on entistäkin selvempää, että 
kaikille olisi taattava perusoikeus elää kohtuuhintaisessa, asianmukaisessa ja terveessä 
kodissa, josta on pääsy palveluihin, kauppoihin ja ulkotiloihin. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa tunnustetaan oikeus sosiaaliseen vuokra-asuntoon ja asumisapuun sitä 
tarvitseville sekä oikeus riittävään suojaan ja palveluihin kodittomille ja tarve suojella 
haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä pakkohäädöltä. Pilariin kirjatut oikeudet on nyt 
toteutettava käytännössä, ja tässä mietinnössä esitetään runsaasti ehdotuksia tämän 
aikaansaamiseksi.

Asianmukaisten, energiatehokkaiden ja terveiden asuntojen tarjoaminen
EU:ssa 21,7 prosenttia pienituloisista ilmoitti asuvansa asunnossa, jossa on vuotava katto, 
kosteutta seinissä, lattioissa tai perustuksissa taikka lahoa ikkunanpuitteissa tai lattiassa. 
Asumisen laatuun liittyvät ongelmat ovat yleisempiä Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa, 
joissa joissakin maissa noin 15 prosentilla pienituloisista kotitalouksista ei ole edes 
perussaniteettitiloja.2 Arvioiden mukaan yli 50 miljoonaa kotitaloutta kärsii 
energiaköyhyydestä Euroopan unionissa. Terveiden, asianmukaisten, energiatehokkaiden ja 
kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuden varmistaminen on keskeinen tekijä kaikissa 
köyhyyden vastaisissa strategioissa. Lisäksi jokaista asumisolosuhteiden parantamiseen 
käytettyä 3:a euroa kohden saataisiin 2 euron säästöt vuodessa.3

Tämän vuoksi kunnostukseen kannustavan rakennusalan aloitteen olisi edistettävä kolmea 
päämäärää: ilmastohätätilan torjumista, asumisolosuhteiden parantamista ja talouden 
käynnistämistä. Samalla olisi varmistettava oikeudenmukainen siirtymä, jossa ketään ei jätetä 

1 Eurostat, yhteisön tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC).
2 Eurostat, yhteisön tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC).
3 Eurofound (2016), Puutteelliset asumisolosuhteet Euroopassa: kustannukset ja seuraukset, Euroopan unionin 
julkaisutoimisto, Luxemburg.
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jälkeen. Investoinnit peruskorjauksiin ja kohtuuhintaisiin asuntoihin voivat muodostaa tärkeän 
kulmakiven talouden elpymisessä, jossa keskiöön asetetaan vihreän kehityksen ohjelma. Ne 
voisivat toimia suhdanteita tasoittavana toimenpiteenä, joka tuo valtavat mahdollisuudet 
työpaikkojen luontiin ja energian säästämiseen. Kunnostamiseen kannustavaa rakennusalan 
aloitetta olisi tuettava voimakkaasti monivuotisessa rahoituskehyksessä ja Next Generation 
EU:ssa, ja jäsenvaltioiden olisi asetettava rakennusten korjaaminen etusijalle elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissaan. Tällä olisi edistettävä tavoitetta korjata vuosittain 3 prosenttia 
EU:n rakennuskannasta pitkälle menevin perusparannuksin.

Asunnottomuuden ja syrjinnän torjuminen
Asunnottomuus on kasvussa EU:ssa: 24 jäsenvaltiota on ilmoittanut, että asunnottomuus on 
lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana4. Suomi on ainoa jäsenvaltio, jossa 
asunnottomuus on vähentynyt. EU:ssa vähintään 700 000 ihmistä nukkuu taivasalla joka yö, 
mikä on 70 prosenttia enemmän kuin vuosikymmen sitten5.

Covid-19-kriisi ja sitä seuranneet eristystoimenpiteet ovat osoittaneet, että kykyä 
asunnottomien suojeluun ja majoittamiseen sekä häätöjen lopettamiseen on, kunhan siihen on 
riittävästi poliittista tahtoa. Hallitusten covid-19-kriisin yhteydessä toteuttamia 
hätätoimenpiteitä asunnottomien suojelemiseksi on jatkettava niin kauan kuin on tarpeen, ja 
niiden jälkeen on tarjottava asianmukaisia ja pysyviä ratkaisuja.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on antanut komissiolle vahvan toimintavaltuutuksen, 
ja komission jäsen Schmit on painottanut asunnottomuuden vastaisten toimien merkitystä 
useaan otteeseen, muun muassa Euroopan parlamentin täysistunnossa. Euroopan unioni voi 
toimia moraalisena esimerkkinä ja julistaa yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa arvoihinsa 
perustuvan tavoitteen poistaa asunnottomuus Euroopan unionista vuoteen 2030 mennessä ja 
edistää siten myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista EU:ssa.

Asunnottomuuden torjunta ei ole ylitsepääsemätön tehtävä. Jäsenvaltioiden on kehitettävä 
asunnottomuutta koskevia kansallisia strategioita, joissa yhdistyvät ennaltaehkäisevät ja 
reaktiiviset toimenpiteet ja joissa keskitytään pysyvien asuntojen tarjoamiseen asunnottomille. 
Useissa jäsenvaltioissa asunnottomien kriminalisoinnilla ja asunnottomia syrjivillä 
käytännöillä estetään asunnottomia käyttämästä sosiaalipalveluja ja saamasta suojaa, mitä ei 
voida hyväksyä. Komissio ei saisi ummistaa silmiään näiltä käytännöiltä, vaan sen pitäisi 
haastaa ne. 

On korkea aika taata kaikkien yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys kohtuuhintaisten 
asuntojen etsinnässä. Asunto on kaikkien perusoikeus, mutta tällä hetkellä kaikilla ei ole sen 
saamiseen yhtäläisiä mahdollisuuksia. George Floydin kuolemaa seuranneet Black Lives 
Matter -mielenosoitukset ovat myös nostaneet esiin rotusyrjinnän EU:ssa ja antaneet vahvaa 
näyttöä sen yleisyydestä asuntosektorilla. Perusoikeusviraston raportissa ”Tummaihoisena 
EU:ssa” huomautettiin, että yksi viidestä afrikkalaistaustaisesta vastaajasta (21 %) koki 
rotusyrjintää asunnon saannissa ja että joka toinen vastaajista asui ahtaasti (45 %), kun 
vastaava osuus koko väestöstä EU-28:ssa oli 17 prosenttia.6 

4 Baptista, I ja Marlier, E (2019), Fighting homelessness and housing exclusion in Europe: A study of national 
policies, Euroopan komissio / Euroopan sosiaalipolitiikkaverkosto.
5 FEANTSA (2019), Fourth Overview of Housing Exclusion in Europe.
6 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (2018), Tummaihoisena EU:ssa, toinen Euroopan unionin vähemmistöjä 
ja syrjintää koskeva tutkimus, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg. 
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Myös romanien olot ovat edelleen erittäin huolestuttavat, ja monet elävät usein eristyksissä 
olevilla asuinalueilla, joilla on ala-arvoiset elinolot. Pakkohäädöt ja alueellinen erottelu on 
lopetettava. Hlbti-henkilöiden oikeuksiin kohdistuu painostusta poliittisen ilmapiirin vuoksi, 
ja näitä oikeuksia on tärkeää puolustaa myös asumisen osalta. Perusoikeusviraston toisen 
hlbti-tutkimuksen mukaan EU:n vastaajien keskuudessa 14 prosenttia lesboista, 8 prosenttia 
biseksuaalisista naisista, 6 prosenttia biseksuaalisista miehistä, 10 prosenttia homoista, 20 
prosenttia intersukupuolisista henkilöistä ja 21 prosenttia transihmisistä oli kokenut syrjintää 
yrittäessään vuokrata tai ostaa asuntoa viimeisten 12 kuukauden aikana7. On myös nähtävissä, 
että kohtuuhintaisten ja esteettömien asuntojen puute on käytännössä vanginnut monet 
vammaiset ja ikääntyneet ihmiset omiin koteihinsa. Tilanteen seurauksena he voivat myös 
joutua muuttamaan laitoksiin eivätkä voi jatkaa asumista kodeissaan, vaikka haluaisivat.

Sosiaalinen ja julkinen asuntotuotanto sekä kohtuuhintainen asuminen: yhdennetty 
lähestymistapa ja investoinnit
Vaikka EU:lla ei ole suoraa toimivaltaa asuntoasioissa, EU:n toimintapolitiikat ja 
rahoitusohjelmat ja -välineet vaikuttavat merkittävästi asuntomarkkinoihin. EU:n 
yhdennetyssä strategiassa tarkasteltaisiin EU:n eri alojen toimintapolitiikkojen vaikutusta 
asumisen kohtuuhintaisuuteen eri näkökulmista ja varmistettaisiin, että alue- ja 
paikallisviranomaisille sekä kansallisille viranomaisille luodaan kehys, jonka avulla ne voivat 
määritellä asuntotarjonnan, ohjata sitä ja investoida siihen. Asuntojen kohtuuhintaisuus olisi 
integroitava vielä paremmin talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon siten, että 
samalla otetaan huomioon kansallisten asuntomarkkinoiden pirstaloituminen ja asuntojen 
hallintaoikeusmuotojen moninaisuus.

Sosiaalisen asuntotuotannon investointivaje on 57 miljardia euroa vuodessa, kun taas tälle 
sektorille tehtävät julkiset investoinnit, jotka voisivat lisätä asuntojen tarjontaa, ovat 
laskussa8. Hallitukset keskittyvät usein luomaan kannustimia yksityisille rakennuttajille, 
vaikka pienituloisille kotitalouksille annetaan yhä enemmän asumistukea sosiaaliavustusten 
muodossa. EU:n valtiontukisääntöjen muuttaminen antaisi alueille ja paikallisviranomaisille 
mahdollisuuden investoida enemmän sosiaaliseen asuntotuotantoon ja tukea asuntojen 
tarjoamista kaikille ryhmille, jotka eivät voi saada tarpeitaan vastaavaa kunnollista ja 
kohtuuhintaista asuntoa markkinaehtoisesti, varmistaen, ettei rahoitusta ohjata pois 
heikoimmassa asemassa olevilta. Tämä edistäisi myös sosiaalisesti monimuotoisten 
asuinalueiden syntymistä ja lisäisi sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen olisi myös sallittava jäsenvaltioille enemmän investointeja 
sosiaaliseen ja julkiseen asuntotuotantoon sekä kohtuuhintaiseen asumiseen. Tämän on 
toteuduttava Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen uudistuksessa. EU:n talousarviosta olisi 
myönnettävä rahoitusta sosiaaliseen asuntotuotantoon ja kohtuuhintaiseen, terveeseen, 
asianmukaiseen ja energiatehokkaaseen asumiseen asunnottomuuden ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytymisen torjumiseksi.

Hallintaoikeuden suojan ja asuntomarkkinoiden kattavuuden varmistaminen
Siitä ollaan laajalti yksimielisiä, että covid-19-kriisistä toipumisen ei tulisi tarkoittaa paluuta 
vanhoihin toimintamalleihin. Viime vuosikymmenen maailmanlaajuisen finanssikriisin 

7 Euroopan unionin perusoikeusvirasto (2020), Euroopan unionin toinen hlbti-tutkimus, Euroopan unionin 
julkaisutoimisto, Luxemburg.
8 Lieve Fransen, Gino del Bufalo ja Edoardo Reviglio (2018), Boosting Investment in Social Infrastructure in 
Europe. European Economy Discussion Paper 074, European unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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seurauksena koetut laajamittaiset häädöt eivät saa toistua. Tämä on varmistettava 
parantamalla vuokralaisten ja asuntovelallisten suojaa kansallisella ja paikallisella tasolla. 
Tällä hetkellä asuntopolitiikoissa suositaan usein omistusasumista vuokralla asumisen sijasta, 
ja tämä epäsuhta olisi korjattava. 

On vältettävä toistamasta edellisen talouskriisin seurauksia, jolloin asuntomarkkinat 
muuttuivat entistä sijoittajavetoisemmiksi. Asuntoa pidetään yhä useammin varallisuuden 
kerryttämisen välineenä kuin sosiaalisena hyödykkeenä. Yhteisen tutkimuskeskuksen 
raportissa ”Future of Cities” varoitetaan, että kaupunkiasuntoihin tehtyjen ulkomaisten ja 
yritysten investointien viimeaikainen kasvu on muuttanut omistajuussuhteita, mikä herättää 
huolta kaupungin yhteiskuntarakenteesta sekä siitä, kenen vastuulla on kansalaisten oikeus 
asianmukaiseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.9 Jäsenvaltioiden ja kaupunkien olisi 
määriteltävä uudelleen suhteensa yksityisiin sijoittajiin, kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja 
rahoitusmarkkinoihin, jotta asuminen voidaan palauttaa ihmisoikeudeksi. Komission olisi 
arvioitava, vaikuttaako muun muassa kilpailua, pääoman vapaata liikkuvuutta ja palvelujen 
tarjoamisen vapautta koskeva EU:n sääntely asuntomarkkinoiden muuttumiseen 
sijoittajavetoisiksi, ja tarvittaessa esitettävä lainsäädäntömuutoksia tämän kehityksen 
torjumiseksi vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Lisäksi kiinteistöjen omistusta ja 
kiinteistökauppoja koskeva avoimuus on olennaisen tärkeää, jotta voidaan ehkäistä 
asuntomarkkinoiden vääristymiä sekä tällä alalla tapahtuvaa rahanpesua ja veronkiertoa.

Lyhytaikaisen lomamajoitustoiminnan raju kasvu kaupungeissa ja suosituissa matkakohteissa 
vähentää markkinoilla olevien asuntojen määrää, nostaa hintoja sekä vaikuttaa kielteisesti 
elämismukavuuteen. Kaupungeille olisi annettava enemmän valtaa lyhytaikaisia 
majoituspalveluja tarjoavien alustojen suhteen. Olisi myös varmistettava, että nämä alustat 
vaihtavat tietoja kaupunkien kanssa tietosuojasääntöjen puitteissa. 

Asuntopolitiikan ja asuntomarkkinoiden organisointi on yksi niistä aloista, joilla tarvitaan 
kipeästi uutta lähestymistapaa, jonka keskiössä ovat ihmiset ja jossa heidän oikeutensa 
asianmukaiseen ja kohtuuhintaiseen asuntoon on asetettu markkinalogiikan edelle. Esittelijä 
katsoo, että tällä mietinnöllä voidaan edistää tällaisen uuden lähestymistavan käyttöönottoa.

9 Yhteinen tutkimuskeskus (2019), The Future of Cities: opportunities, challenges and the way forward, 
Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg.
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