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Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020-2022 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8792/2019 

 

Puutuoteteollisuuden kommentit annettu 21.11. 2019 (Tummennettuna asetusluonnoksen teksti) 

1 § Soveltamisala: Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarviossa vuosille 2020-2022 vahvistet-

tujen myöntämisvaltuuksien rajoissa valtion asuntorahaston varoista myönnettävästä valtionavus-

tuksesta asuinrakennusten korjaushankkeeseen, jonka yhteydessä tehdään energiatehokkuuden pa-

rantamiseen sekä älykkääseen ja joustavaan energiankulutukseen tähtääviä toimenpiteitä. 

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. 

- 

2 § Valtionavustusviranomainen 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toimii valtionavustuslaissa tarkoitettuna valtionavustusviran-

omaisena, joka päättää avustuksen myöntämisestä ja hoitaa siihen liittyvät tehtävät. 

- 

3 § Avustettavat korjaushankkeet 

Avustusta voidaan myöntää sellaiseen korjaushankkeen kustannuksiin, jonka yhteydessä paranne-

taan asuinrakennuksen energiatehokkuutta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta kor-

jaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (4/13) säädettyä vähimmäistasoa 

parempaan tasoon. 

Avustusta voidaan myöntää 1 momentissa tarkoitetun hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustan-

nuksiin, jonka yhteydessä energiatehokkuutta parannetaan: 

1) asuinkerros- ja rivitalossa 20 prosenttia parempaan tasoon kuin mitä rakennuksen energiatehok-

kuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa sääde-

tään; 

2) pientalossa 30 prosenttia parempaan tasoon kuin mitä rakennuksen energiatehokkuuden paranta-

misesta korjaus- ja muutostöissä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa säädetään; 

3) asuinkerros- ja rivitalossa sekä pientalossa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun 

ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) uudisrakennuksille asettamien vaatimusten mukaiselle 

lähes nollaenergiatasolle. 

Avustuksen ehdoksi asetettu vaatimustaso on erittäin vaativa, erityisesti pientaloissa. Toimenpitei-

den yhdistelmän suunnittelu ja laskeminen vie aikaa ja laajat korjaukset ovat avustuksenkin jälkeen 

kalliita. Muuttotappioseuduilla voi olla vaikeaa saada rahoitusta isoon hankkeeseen. Varsinkin talo-

yhtiöissä isojen päätösten tekeminen saattaa vaatia useampia yhtiökokouksia.  
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Avustuksen linkittäminen energiatodistukseen tekee asian hankalaksi. Pullonkaulaksi muodostuu 

suunnittelu- ja laskentaresurssit. Ehdotuksessa ei kerrota edellytetäänkö energialaskentaa vai allekir-

joitettua energiatodistusta. Energialaskelmien laadussa on eroa, joten avustusten jakautuminen ei 

ehkä tapahdu oikeudenmukaisesti. 

Ehdotamme yksinkertaisempaa ratkaisua: Luodaan toimenpiteiden yhdistelmät (ratkaisupaketit), joi-

den täyttämisellä avustus myönnetään. Taustalla voi käyttää rakennuksen/rakennusosien iän perus-

teella ilmoitetaan tarvittavat toimenpideyhdistelmät. Tästä esimerkki: Rakennus ja rakennusosat 

ajalta ennen vuotta 1970. Avustuksen perusteeksi riittäisi, kun alkuperäiset ikkunat ja ulko-ovet (van-

hojen rakennusmääräysten mukaan U= 2,8, ovi U=2,2) vaihdetaan uusiin, samalla tehdään siihen liit-

tyvät ilmanvaihdon säädöt sekä lämmitysverkon tasapainotus. Ikkunoissa voi olla kiinteät sälekaihti-

met, jotka vähentävät viilennystarvetta. Hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa ARA:lle rakennuksen lähtö-

tiedot ja uusien tuotteiden U-arvot, joilla saa vahvistuksen avustuksen saamisesta ennen hankkeen 

alkua. Näissä on myös huomioitava kotimaisen teollisuuden toimituskyky sekä tuotekohtaiset rajoit-

teet. Työllisyyden ja kansantalouden kannalta on tärkeää, että energiatehokkuuden parantaminen 

on toteutettavissa kotimaisilla tuotteilla. 

4 § Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytykset 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että: 

1) avustettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia rakennuksen tai asunnon odotettavissa 

oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioon ottaen, eikä avustettavasta toimenpiteestä ai-

heudu vaaraa tai haittaa; 

2) avustushakemuksen yhteydessä toimitetaan hakijan, pääsuunnittelijan ja erityisalan vastuullisen 

suunnittelijan allekirjoittama selvitys toimenpiteistä sekä arvioiduista kokonaiskustannuksista, joilla 

energiatehokkuutta parannetaan 3 §:ssä vaaditulle tasolle; 

3) rakennuksen energiatodistuksesta annetussa laissa (50/2013) tarkoitetulla energiatodistuksella 

osoitetaan avustuksen maksamisen yhteydessä energiatehokkuuden parantuminen verrattuna ra-

kennuksen rakentamisajankohdan tai, jos rakennuksen käyttötarkoitusta on muutettu, niin käyttö-

tarkoituksen muutoksen mukaiseen tasoon verrattuna; 

4) avustuksen saaja esittää maksatuksen yhteydessä hakijan, pääsuunnittelijan ja erityisalanvastuul-

lisen suunnittelijan allekirjoittaman selvityksen toteutuneista kustannuksista sekä toimittaa toteu-

tusta vastaavat allekirjoitetut suunnitelmat työselityksineen sähköisesti PDF-formaatissa Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskukselle; 

5) avustuksen saaja antaa suostumuksen maksatuksen yhteydessä luovutettavan aineistonkäyttöön 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle erilaisiin valtionhallinnon tekemiin ja teettämiin selvitys- 

ja tutkimushankkeisiin; 

6) avustuksen saajalle ei ole myönnetty samaan tarkoitukseen muuta julkista avustusta; 
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7) korjaustoimenpiteet saa aloittaa kun, hakemus liiteasiakirjoineen on toimitettu Asumisenrahoitus- 

ja kehittämiskeskukselle. 

- 

5 § Avustuksen saaja 

Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiölle ja pientalolle. Avustusta voidaan myöntää valtion 

tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja omistaville yhteisöille, kun niille myön-

netään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 9§:n 

1 momentin 3 kohdan tai 20§:n 3 kohdan mukaista perusparannuskorkotukilainaa. Avustusta ei 

voida myöntää muille taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle. 

Tieto mahdollisuudesta saada avustusta hankkeille aiheuttaa sen, että hankkeiden liikkeellelähdön 

edellytys on tieto avustuksen myöntämisestä. Suunnittelun ja valmistelun vaatima aika näkyy teolli-

suuden tilauksissa, jo nyt on havaittu useiden hankkeiden seisahtaneen, koska odotetaan tietoa 

energia-avustuksen ehdoista. Mikäli aika hankkeen alustavan päätöksen ja rahoituskelpoisuudesta 

tiedon saamisen välillä on pitkä, markkinoille tulee runsaasti tyhjäkäyntiä.  

Erityisesti omakotiasukkaiden kannalta kotitalousvähennys on tuttu ja selkeä instrumentti. Näiden 

osalta energiakorjausavustusten ohjaaminen olisi perusteltua ohjata näihin toimenpiteisiin kohden-

tuvan kotitalousvähennyksen kautta. 

Osa merkittävistä energiaa säästävistä toimenpiteistä (ilmanvaihdon ja lämmityksen säätö, samoin 

myös huoneistokohtaiset vesimittarit) eivät ole perusteltavissa e-lukulaskennan kautta, vaikka niiden 

vaikutus energiankulutukseen on kiistaton. Näiden kohtelu tulisi huomioida avustuksen myöntökri-

teereissä. 

6 § Avustuksen määrä 

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisissa asuinrakennuksissa 4 000 euroa 

asuntoa kohden, kuitenkin enintään 20 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja suunnittelukustannuksi-

neen toteutuneista kustannuksista ilman arvonlisäveroa. 

Avustuksen määrä on 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisissa asuinrakennuksissa 6 000 euroaasun-

toa kohden, kuitenkin enintään 20 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja suunnittelukustannuksineen 

toteutuneista kustannuksista ilman arvonlisäveroa. 

Avustuksen määrä on kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen liittyneelle avus-

tuksen saajalle 200 euroa enemmän asuntoa kohden, kuitenkin enintään 25 prosenttia hankkeen hy-

väksytyistä ja suunnittelukustannuksineen toteutuneista kustannuksista ilman arvonlisäveroa. 

- 

7 § Avustuksen maksaminen 
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Avustus voidaan maksaa, jos avustuksen saaja on noudattanut mitä valtionavustuslaissa jatässä ase-

tuksessa säädetään sekä avustuspäätöksessä määrätään. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

maksaa avustuksen hankkeen valmistuttua yhdessä erässä. 

Kohdissa 3 ja 4 esitämme toimenpiteitä, jotka voivat olla ristiriidassa tämän pykälän kanssa. Ehdo-

tamme tämän pykälän muokkaamista sen mukaisesti. 

Tieto siitä, että hanke on avustuskelpoinen, on erityisen tärkeä eikä se saa jäädä pitkällisen suunnit-

telu- ja laskentaprosessin taakse. 

8 § Avustuksen saajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus 

Avustuksen saajan on esitettävä maksatuspyynnön yhteydessä 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mukainen 

selvitys Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle avustuspäätöksessä asetetussa määräajassa 

kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. 

- 

9 § Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan xx päivänä kuuta 20xx. 

Avustettavan korjaushankkeen suunnittelukustannukset, jotka ovat muodostuneet 1 päivänä loka-

kuuta 2019 alkaen voidaan ottaa huomioon laskettaessa 6 §:n mukaisia toteutuneita kustannuksia. 

Avustuksen kriteerit tulee saada julki ja avustuksen tulee tulla voimaan mahdollisimman pian. Myös 

toteuttamiskustannukset tulee voida laskea mukaan taannehtivasti, jotta epävarmuuden ja päätös-

ten odottelun aiheuttama haitta markkinoille voidaan minimoida. 

Muut kommentit 

Ikkunoiden ja ovien vaihtaminen tuo energian säästön lisäksi muita käyttöhyötyjä asukkaalle: tuot-

teiden käytettävyys ja ulkonäkö paranee, ääneneristys paranee, kylmien lasipintojen luoma kyl-

mäsäteily sekä kylmäkierto vähenee, voidaan järjestää huonekohtainen raitisilman saanti. Ylilämmön 

säätelyyn tulee mahdollisuus yhdenmukaisilla kiinteästi asennetuilla sälekaihtimilla.   

 

 

 

 


