
Hallitusohjelmatavoitteet – 16 kiinteistö- ja rakentamisalaan (KIRA) kuuluvaa tai liittyvää organisaatiota.

Organisaatio Tavoitteet Verkkosivut
1 ARA https://bit.ly/2TW0L11
2 Suomen Kuntaliitto https://bit.ly/2TlQA6y https://bit.ly/2tVQ7Zx
3 Rakennusteollisuus RT https://bit.ly/2XECCLD https://bit.ly/2NNKqWJ
4 RAKLI https://bit.ly/2VPvc6D https://bit.ly/2J1Xaua
5 SAFA https://bit.ly/2Um3u0U https://bit.ly/2UqNDhm
6 Kiinteistöliitto https://bit.ly/2TnHINK https://bit.ly/2tWhoeD
7 KIRA-foorumi https://bit.ly/2TlVkZU https://bit.ly/2UqyY5Z
8 KOVA ry https://bit.ly/2TzZOLL https://bit.ly/2VLbLvl
9 SAY - Suomen asumisoikeusyhteisöt ry https://bit.ly/2Fk4jCn

10 Väestöliitto https://bit.ly/2TyYCs5 https://bit.ly/2UoUKXD
11 Kuluttajaliitto https://bit.ly/2HhRlGy https://bit.ly/2EMpA67
12 Veronmaksajat https://bit.ly/2NSBW0I https://bit.ly/2ETSjWP
13 Finanssiala https://bit.ly/2XEGaNX https://bit.ly/2NLLWbO
14 Teknologiateollisuus https://bit.ly/2SPA7SP https://bit.ly/2TCi8Uq
15 Lastenkulttuurikeskusten liittohttps://bit.ly/2SR521k https://bit.ly/2SR521k
16 Suomen Taiteilijaseura https://bit.ly/2Hc13uV https://bit.ly/2Hog3VK

Organisaatio Tavoitteet
ARA Valtion asuntorahaston (VAR) aseman säilyttäminen itsenäisenä ja riippumattomana sekä 

rahaston varallisuuden käytön suuntaaminen asumiseen.
ARA Kohtuuhintaista valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisääminen pääkaupunkiseudulla ja niillä kasvavilla seuduilla, 

joilla vuokra-asunnoista on kysyntää pitkällä tähtäyksellä. 
ARA Julkisesti tuetussa asuntorakentamisessa on perusteltua huomioida suhdannetekijät siten, 

että matalasuhdanteessa julkista rakentamista voidaan lisätä.
ARA MAL-sopimuksia kehitetään entistä pitkäaikaisemmiksi ja sitovimmiksi ja valtio on valmis laajentamaan 

MAL-sopimuksia myös uusille kaupunkiseuduille.
ARA Lainmuutoksilla edistetään ns. sosiaalisen asumisen osuuskuntamallin käyttöönottoa.

ARA
ARA Asunnottomuuden vähentämistyötä jatkettava
ARA Asuinalueiden kehittämisohjelma, eriytymisen ennaltaehkäiseminen ja korjausrakentamisen edistäminen.
ARA Taantuvien alueiden ongelmien ennakoivampi ratkaiseminen
ARA Yhteishallintolain uudistaminen
ARA ARAn toimintamäärärahat

Uudistetaan asumisoikeusasuntojärjestelmää koskeva lainsäädäntö, jotta tarpeellisen järjestelmän asema yhtenä kohtuuhintaisen asumisen 

vaihtoehtona olisi entistä parempi.
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Suomen Kuntaliitto Kuntien roolia paikallisen elinvoiman avaintoimijana on vahvistettava
Suomen Kuntaliitto Kuntien työkaluja torjua ilmastonmuutosta sekä rakentaa kestäviä yhdyskuntia ja hyvää elinympäristöä on lisättävä
Suomen Kuntaliitto Kuntatalouden kestävyys ja liikkumavara edellyttävät rahoitusjärjestelmän uudistamista ja kunta-valtio -suhteen pitkäjänteistä kehittämistä
Suomen Kuntaliitto Menestyvän sivistys- ja hyvinvointikunnan toimintaedellytyksistä on huolehdittava
Suomen Kuntaliitto Digitalisaation ja tietojohtamisen mahdollisuudet on hyödynnettävä koko maassa
Suomen Kuntaliitto Kuntien ja maakuntien yhdyspintojen sopimuksellisuutta on lisättävä
Rakennusteollisuus RT Kaupunkien kestävä kasvu, toimivat asuntomarkkinat ja liikenneyhteydet
Rakennusteollisuus RT Sujuvat ja kilpailukykyiset matka- ja kuljetusketjut
Rakennusteollisuus RT Osaavat tekijät työn ja teknologian murrokseen
Rakennusteollisuus RT Ketterästi käyttäjien tarpeisiin reagoiva älykäs rakentaminen
Rakennusteollisuus RT Mahdollistava kaavoitus, sääntely ja lupakäytännöt
Rakennusteollisuus RT Täysin digitalisoitu kaavoitus ja luvitus
Rakennusteollisuus RT Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen kokonaisohjaus
Rakennusteollisuus RT Rakennettu ympäristön päästöjen vähentäminen
Rakennusteollisuus RT Kestävän rakentamisen kaikki osatekijät huomioon
Rakennusteollisuus RT Luonnonvarojen säästäminen
Rakennusteollisuus RT Terveelliset tilat
RAKLI Asuntopolitiikasta ennustettavaa ja pitkäjänteistä
RAKLI Kiinteistöveron korotuksista tulee luopua
RAKLI Kilpailukykyä ja resurssiviisautta maankäyttö- ja rakennuslakia uudistamalla
RAKLI Uusia rahoitusmuotoja käyttöön liikennejärjestelmän kehittämiseksi
RAKLI Suomesta rakennetun ympäristön testialusta ja edelläkävijä
SAFA Rakennetun ympäristön ministeri
SAFA Resursseja rakennetun ympäristön monialaiseen tutkimukseen
SAFA Enemmän ja parempia rakentajia
SAFA Uusi Arkkitehtuuri- ja designmuseo
SAFA Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkautus



Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiölain päivitystarkastelu
Kiinteistöliitto Asumismenojen nousu pysäytettävä
Kiinteistöliitto Asuinrakennuskannan korjaamisen edistäminen
Kiinteistöliitto Asunto-osakeyhtiöiden toimintakyvyn kehittäminen
Kiinteistöliitto Asumisen tukien perustaksi tarveharkintaisuus
Kiinteistöliitto Kaavoituksen vastattava tonttikysyntään
Kiinteistöliitto Energiatehokkuuden parantamista kannattavaa
Kiinteistöliitto Kiertotalous
Kiinteistöliitto Kiinteistöverotus
Kiinteistöliitto Muita asumisen veroja
Kiinteistöliitto Varainsiirtoveron kehittäminen
Kiinteistöliitto Kiinteistö- ja rakennusalan osaaminen varmistettava
KIRA-foorumi Ilmastonmuutosta on hillittävä
KIRA-foorumi Osaavan työvoiman saatavuus turvattava ja työllistämisen esteet purettava
KIRA-foorumi Innovaatiot uudistamaan KIRA-alaa
KIRA-foorumi Sujuvaa suunnittelua ja luvitusta investointien tueksi
KIRA-foorumi Oma ministeri(ö) rakennetun ympäristön kokonaisohjaukseen
KIRA-foorumi Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi
KOVA ry Uudistetaan vuokra- ja asumisoikeusasumisen korkotukijärjestelmä.
KOVA ry MAL-sopimusalueilla nostetaan ARA-vuokra-asuntotuotannon määrä nykyisestä 20 prosentista 40 prosenttiin.
KOVA ry Parannetaan väestöltään vähenevillä alueilla toimivien vuokrataloyhtiöiden toimintaedellytyksiä.
KOVA ry Erityisryhmien investointiavustusjärjestelmän alimman tukiluokan avustusprosenttia korotetaan.
KOVA ry Valtion asuntorahasto säilytetään valtion talousarvion ulkopuolisena rahastona.
KOVA ry Puolitetaan asunnottomuus vuoteen 2022 mennessä.
KOVA ry ARA-vuokra-asumisen asukasvalinta säilytetään nykyisellään.
KOVA ry Uudistetaan yleisen asumistuen kuntaluokittelu vastaamaan paremmin nykytilannetta.
KOVA ry Uudistetaan kaavoitusjärjestelmää
KOVA ry Jatketaan rakentamisen normitalkoita
KOVA ry Asumisen verotuksessa tulee huomioida ihmisten maksukyky nykyistä paremmin.
KOVA ry Huolehditaan riittävistä resursseista asumiseen liittyvään tutkimukseen.
KOVA ry Valtioneuvostossa on asuntoministeri.
SAY Asumisoikeusasuminen nostetaan keskeiseksi ratkaisuksi segregaatiokehityksen ennaltaehkäisemiseen sekä asumisen kohtaanto- ja 

työvoiman liikkuvuusongelmiin lisäämällä asumisoikeusasuntojen määrää niin, että vuonna 2030 kolmasosa pääkaupunkiseudun ja 
kasvukeskusten valtion tukemista asunnoista on asumisoikeusasuntoja.

SAY Asuntopolitiikasta laaditaan kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen yli vaalikausien ulottuva kehittämisohjelma,
 johon sisältyy myös asumisoikeusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistaminen.

SAY Asuntopolitiikkaa koordinoimaan nimitetään poikkihallinnollinen kaupunkikehityksen ja asumisen ministeri.



Väestöliitto Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa
Väestöliitto Lapsi-, nuoriso- ja perheystävällisyys käytäntöön
Väestöliitto Seksuaalioikeudet on taattava yhdenvertaisesti kaikille
Kuluttajaliitto Ryhmäkannetta laajennettava
Kuluttajaliitto Kuluttajan oikeuksien polkemisesta tuntuvat seuraamukset
Kuluttajaliitto Kuluttajansuoja ulotettava sosiaali- ja terveyspalveluihin
Kuluttajaliitto Henkilöön kohdistuvien palvelujen kuluttajansuojasta pitää säätää lailla
Kuluttajaliitto Kuluttajansuojan korkea taso säilytettävä
Kuluttajaliitto Puhelinmarkkinoinnin ja kotimyynnin sääntelyä tiukennettava
Kuluttajaliitto Jakamistalouteen kiinnitettävä huomiota sääntelyä kehitettäessä
Kuluttajaliitto Kuluttajariitalautakunnan voimavarat turvattava
Kuluttajaliitto Ihmisille mahdollisuus ratkaista riidat oikeudessa
Kuluttajaliitto Kuluttajan oikeusturvaviranomaisesta yksi kokonaisuus
Kuluttajaliitto Kuntotarkastajille sertifiointi ja pätevyysvaatimus
Veronmaksajat Verotuksen yleistä tasoa on maltillisesti alennettava, kevennyksiä enemmän kuin kiristyksiä
Veronmaksajat Ansiotulojen verotusta on kevennettävä kautta linjan, kaikilla tulotasoilla
Veronmaksajat Kestävyysvajetta on purettava rakenneuudistuksilla
Veronmaksajat Julkista taloutta on tarvittaessa sopeutettava menosäästöillä
Finanssiala Finanssiala vastuullinen kumppani
Finanssiala Digi- ja tekoäly suuri mahdollisuus
Finanssiala Kansankapitalismi kukoistukseen
Finanssiala Omistajuudella rakennetaan tulevaisuutta
Finanssiala Suomi atiivinen toimija EU:ssa
Teknologiateollisuus Panostamalla osaamiseen onnistumme.
Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuteen tarvitaan yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä.
Teknologiateollisuus Innovaatioilla hyvinvointia Suomelle ja maailmalle
Teknologiateollisuus Nostetaan TKI-investointien taso 4 %:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä.
Teknologiateollisuus Kestävää kasvua kilpailukyvyllä.
Teknologiateollisuus Kiertotalous on ratkaisu globaaliin resurssiniukkuuteen. Sääntelyllä kannattaa vauhdittaa kiertotaloutta, ei estää sitä.
Teknologiateollisuus Uudistuvat työmarkkinat edistävät vahvaa työllisyyttä.
Lastenkulttuurikeskusten liittoLapsuus ei ole projekti – kohti pysyviä rakenteita
Lastenkulttuurikeskusten liittoTaskurahoista timanteiksi – lastenkulttuurille riittävä rahoitus
Lastenkulttuurikeskusten liittoJotta kukaan ei jää ulkopuolelle – yhteistyöllä kohti saavutettavaa lastenkulttuuria
Lastenkulttuurikeskusten liittoTaiteen harrastamisen ja taidekokemusten mahdollisuuksia lisätään kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
Suomen Taiteilijaseura Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
Suomen Taiteilijaseura Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
Suomen Taiteilijaseura Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
Suomen Taiteilijaseura Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
Suomen Taiteilijaseura Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
Suomen Taiteilijaseura Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
Suomen Taiteilijaseura Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
Suomen Taiteilijaseura Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen


