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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntotuotantolain 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksen tarkoituksena on, että asuntotoi
men tehtävä- ja toimivaltajakoa kehitettäisiin 
siirtämällä kunnille nykyisten säännösten mu
kaan asuntohallitukselle kuuluvia mutta kunnil
le paremmin soveltuvia tehtäviä. Ehdotetulla 
tehtävä- ja toimivallan siirrolla voidaan yksin
kertaistaa asuntolainojen myöntämismenettelyä 
ja järkevöittää asuntohallinnon tehtävien hoita
mista karsimalla tarpeetonta päällekkäistä vi
ranomaiskäsittelyä ja järjestämällä viranomais
ten toimivaltasuhteet tarkoituksenmukaisella ta
valla. Esityksellä pydtään samalla vahvistamaan 
kuntien asemaa ja itsenäisyyttä asuntoasioiden 
hoitamisessa. 

Näiden tarkoitusperien toteuttamiseksi ehdo
tetaan asuntotuotantolakia muutettavaksi niin, 
että henkilökohtaisten asuntolainojen lopullinen 
myöntäminen tapahtuisi yksinomaan kunnissa. 
Ehdotuksen johdosta myös sanottujen lainojen 
siirtämisestä tulisi päättämään lopullisesti kun
nan viranomainen. Lisäksi ehdotetaan, että kun
nat hyväksyisivät omakotitalon rakentamista, 
laajentamista ja peruskorjausta koskevat suunni
telmat kustannuksineen. Tarkoituksena on, että 
kunnat voisivat myös ohjata asuntolainoitettu
jen omakotitalojen sijoittumista tehostamalla 
yhdyskuntarakenteensa ja maankäytön tasapai
noista kehittämistä kunnanvaltuuston hyväksy-

mien suunnitelmien mukaisesta. Lakiin ehdote
taan 1samalla otettavaksi säännökset, joiden no
jalla asuntohallitus voisi ennakolta antaa lausun
non tai hyviiksymisen tyyppitalojen rakennus
suunnitelmien ja -kustannusten soveltuvuudesta 
asuntolainoitukseen. 

Ehdotetulla menettelyllä voidaan tehostaa 
lainojen maksatustoimenpiteitä. Toisaalta ehdo
tus edellyttää, että asuntolainamäärärahojen 
kuntakohtaisen jaon perusteita on kehitettävä. 

Kunnille ehdotetaan siirrettäväksi myös en
nen heinäkuun 1 päivää 1968 asuntolainoitet
tujen vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen vuok
rien valvonta. 

Esitys sisältää edellä tatkoitettuun toimival
lan siirtämiseen liittyen myös ehdotuksen muu
toksenhakujärjestelmän uudistamisesta niin, et
tä kunnallisvalituksen tilalle tulisi hallintovali
tus ja että ensi asteessa oikaisua haettaisiin 
päätöksen tehneeltä kunnan viranomaiselta it
seltään. Muutoksenhakua ehdotetaan muutoin
kin kehitettäväksi niin, että se olisi nopea ja 
oikeusturvan kannalta tarkoituksenmukaisesti 
j ärj estetty. 

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuok
tien valvontaa koskevin osin 1 päivästä heinä
kuuta 1980 lukien ja muilta osin 1 päivästä 
tammikuuta 1981 lukien. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. T a v o i t t e e t. 

Asuntoviranomaisten tehtävä- ja toimivalta
jaon kehittämisessä on eräänä tärkeimpänä läh-
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tökohtana, että kunnilla tulee olla keskeinen 
asema. Asuntohallinnon tehtävien ja toimivallan 
siirtämistä mahdollisuuksien mukaan paikallisel
le tasolle on tähän liittyen pidettävä tarpeelli-
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sena ja tarkoituksenmukaisena. Esityksen tar
koituksena on siirtää pääosin kaikki yksittäisiä 
asunnontarvitsijoita tai asukkaita koskevat rat
kaisut kunnan viranomaisten tehtäviksi. Pää
määrä on, että ratkaisuissa voitaisiin ottaa en
tistä paremmin huomioon kansalaisen olosuh
teet ja tarpeet sekä lähentää hallintoa ni1hin, 
joita se palvelee. 

Siirtämällä tehtäviä ja toimivaltaa ehdotetuin 
tavoin kunnille voidaan suurelta osin päästä 
asioiden kaksinkertaisesta käsittelystä ja sa
malla yksinkertaistaa laina-asioiden hoitamis
ta sekä yhtenäistää vuokrien valvontaa. Ehdo
tettu tehtävien ja toimivallan siirto lisää myös 
merkittävästi sekä kuntien valtuuksia että nii
den vastuuta asuntolainojen myöntämisessä ja 
yleensäkin asunto-olojen parantamisessa. 

2. Nykyinen tilanne. 

2.1. Yleistä. 

Asuntohallinnon tehtävistä ja toimivallasta 
on tällä hetkellä suuri osa keskitettynä asunto
hallitukseen. Asuntohallitukselle on kertynyt 
runsaasti sellaisia tehtäviä, jotka luonteeltaan 
eivät kuulu keskushallinnolle. Asuntolainsäädän
nössä ei kuntien asemaa ole otettu asuntotoi
messa tapahtunutta kehitystä vastaavasti huo
mioon, vaan se on jäänyt suhteellisen heikoksi. 
Enimmältä osalta yksittäisenkin asuntolainan tai 
muun tuen myöntäminen ja valvonta, vaikka se 
ei soveltuisi keskushallinnolle, on jäänyt asun
tohallitukselle. Lainojen hakemis- ja myöntämis
menettely on tarpeettoman monivaiheinen ja 
raskas. 

Kuntien viranomaiset huolehtivat jo nykyi
sinkin asuntotuotantolain (247 /66) mukaan 
muun muassa asunto-ohjelman laatimisesta, 
asuntolainahakemusten vastaanottamisesta ja 
niitä koskevien lausuntojen antam1sesta, henki
lökohtaisten asuntolainojen myöntämisestä ja 
välittämisestä sekä eräistä muista tehtävistä. 
Lainojen myöntämiseen on kuitenkin aina saa
tava asuntohallituksen hyväksyminen. Viime 
aikoina on kunnille aiheutunut uusia tehtäviä 
muun muassa energiataloudellisista korjausavus
tuksista, vuokra-asuntojen omaksilunastamisjär
jestelmästä, muuttuneista asuntojen käyttöä ja 
luoviltusta koskevista säännöksistä sekä asun
tojen pel'u&parantamiskokeilusta. 

Asuntoasioiden hoidon organisaatio kunnissa 
vaihtelee riippuen muun muassa kunnan koos-

ta ja asuntoasioiden määrästä. Myös käytäntö 
asuntoasioiden hoidossa on jossakin määrin epä
yhtenäistä. Useissa kunnissa, pääasiassa kau
pungeissa, on vapaaehtoinen asuntolautakunta 
ja asuntotoimisto. Kunnissa olisi kuitenkin jo 
nykyisellään yleisesti tarvetta sekä luottamus
henkilö- että viranhaltijaorganisaation kehittä
miseen. 

2.2. Henkilökohtaiset lainat ja vuokrien 
valvonta. 

Voimassa olevien säännösten mukaan henki
lökohtaiset asuntolainat myönnetään kunnan 
välityksellä ja vastuulla. Kunnissa tehdään lai
nojen myöntämistä koskeva ehdotus asuntohal
litukselle ja lasketaan alustavasti lainan määrä. 
Asuntohallituksen on annettava hyväksymisen
sä lainojen myöntämiseen ja osoitettava kunnil
le lainoina varat lainojen välittämiseen lainan
saajalle. Omakotilainojen osalta lääninhallitus 
antaa lausuntonsa ennen asuntohallituksen hy
väksymistä. Henkilökohtaisten osake- ja lisälai
nojen myöntämistä koskevat kunnan viran
omaisen ehdotukset menevät sen sijaan suoraan 
asuntohallitukselle. Nykyisessä järjestelmässä 
hakemukset siten käsitellään osittain kahteen 
kertaan. Päällekkäisyyttä aiheutuu lisäksi lää
ninhallitusten lausuntojen hankkimisesta. Myös 
lainojen maksaminen perustuu kahteen eri vel
kasuhteeseen, toisaalta kunnan ja valtion sekä 
toisaalta lainansaajan ja kunnan välillä. Kunnan 
viranomainen huolehtii myös lainojen vakuuk
sista ja takaisin perinnästä. 

Ennen heinäkuun 1 päivää 1968 lainoitettu
jen vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen vuok
rien määräytymiseen sovelletaan asuntolainan 
myöntämisajankohtana voimassa olleita sään
nöksiä. Ne sisältyvät eri aikoina säädettyihin 
asuntotuotantolain täytäntöönpanoasetuksiin ja 
valtioneuvoston päätöksiin, joiden mukaan 
asuntohallitus määrää tai vahvistaa vuokrata
lon keskimääräisen enimmäisvuokran määräyty
misperusteet. 

Voimassa olevan asuntotuotantolain sekä 
asuntotuotantoasetuksen ( 88 j 68) mukaan kun
nan viranomainen valvoo, ettei perittävät vuok
rat, kesäkuun 30 päivän 1968 jälkeen lainoite
tuissa vuokra- ja asunto-osuuskuntataloissa ole 
asuntohallituksen määräämien perusteiden mu
kaista kohtuullista vuokraa korkeampia. Käy
tännössä valvonta merkitsee, että silloin kun 
asuntohallituksen lainan myöntämisen yhteydes-
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sä vahvistamaa ensimmäistä keskimääräistä 
enimmäisvuokraa halutaan korottaa, kunnan vi
ranomainen vahvistaa hakemuksesta uuden kes
kimääräisen enimmäisvuokran samalla tavoin 
kuin asuntohallitus vahvistaa sen vanhojen 
vuokratalojen osalta. Näin määräytyvät vuokrat 
eivät luonnollisestikaan saa ylittää huoneen
vuokralain 48 § :ssä tarkoitettua kohtuullista 
käypää vuokraa. Lisäksi kunnissa hoidetaan 
eräitä muita valvontaan liittyviä tehtäviä. Van
hoja aravavuokrataloja on koko maassa yhteensä 
noin 1100 ja niissä asuntoja yhteensä 48 000. 
Uusia aravavuokrataloja on yhteensä noin 5 200 
ja niissä asuntoja yhteensä 170 000. 

Vahvistettuja vuokranmääräytymisperusteita 
on samansisältöisinä voitu soveltaa sekä van
hoihin että uusiin aravavuokrataloihin, mutta 
epäkohtana on järjestelmien erilaisuus. Nykyi
sen lainsäädännön mukaan aravatalojen vuokria 
valvovat kunnat, kun taas vanhan aravavuokra
talokannan valvontatehtävät kuuluvat asunto
hallitukselle. 

2.3. Omakotilainojen rakennussuunnitelmat ja 
-kustannukset. 

Asuntotuotantoasetuksen 9 § :n mukaan asun
tolainan myöntämisen edellytyksenä on, että 
asuntohallitus hyväksyy sen avulla rakennetta
vaa, laajennettavaa ja peruskorjattavaa raken
nusta koskevat rakennussuunnitelman, raken
nuskustannukset, hankinta-arvon ja rahoitus
suunnitelman. Asuntohallitus on siten hyväk
synyt muun muassa kaikki omakotilainoituk
seen liittyvät rakennussuunnitelmat ja -kustan
nukset. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen huo
lehtii omakotitalon rakentamisen, laajentamisen 
ja peruskorjauksen osalta muun muassa siitä, 
että rakennussuunnittelu on asuntotuotanto
säännösten ja asuntohallituksen suunnitteluoh
jeiden mukaista ja antaa lainanhakijoille tarvit
tavaa neuvontaa jo suunnitelmien laatimisvai
heessa. Rakennusvalvontaviranomainen tarkis
taa myös hakemusasiakirjoihin liittyvät teknil
liset tiedot sekä korjaa niissä olevat puutteelli
suudet ja virheellisyydet. Käytännössä tämä on 
kuitenkin jäänyt useissa kunnissa puutteellises
ti hoidetuksi muun muassa monien kuntien voi
mavarojen rajoittuneisuuden takia ja siitä syys
tä, että kunnilla ei ole ollut asiassa lopullista 
päätösvaltaa eilkä vastuuta. 

2.4. Muutoksenhaku. 

Asuntotuotantolain mukaan muutoksenhaus
ta kunnanhallituksen tai lautakunnan päätök
seen on voimassa, mitä kunnallislaissa sääde
tään. Valitustie on siten lautakunnasta kunnan
hallitukseen, lääninoikeuteen ja korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Valitusperusteet rajoittuvat 
kunnallislain (953/76) 139 §:n mukaisesti 
laillisuusperusteisiin. 

Asuntotuotantoasetuksen nojalla ratkaisee 
lääninhallitus ensimmäisenä asteena asiat, jotka 
koskevat henkilökohtaisen lainan takaisinmak
suajan pidennystä, lykkäystä lyhennysmaksujen 
ja korkojen suorittamiseen, irtisanomista sekä 
näiden lainojen siirtämistä. Näitä päätöksiä on 
säädetty koskemaan valituskielto. 

3. Tehtävien sortoa koskevat 
e h d o t u k s e t. 

3.1. Henkilökohtaiset lainat. 

Henkilökohtaisten asuntolainojen myontaml
nen ehdotetaan siirrettäväksi kuntien viran
omaisille. Tämä merkitsee käytännössä luopu
mista asuntohallituksessa tapahtuvasta asunto
tuotantoasetuksen 9 §:n 2 momentin mukaises
ta hyväksymismenettelystä. Vastuu kaikkien 
henkilökohtaisten lainojen myöntämisestä on 
tällöin yksinomaan kunnalla. Vastaavasti myös 
henkilökohtaisten lainojen siirtäminen jäisi 
kunnan viranomaisen päätettäväksi, kun asetuk
sella säädettäisiin, ettei lääninhallituksen oi
keutusta siirtämiseen enää tarvita. 

Ehdotetulla toimivallan siirrolla voidaan vä
hentää asioiden päällekkäistä käsittelyä ja no
peuttaa päätöksentekoa. Kunnan viranomaisen 
tehtävänä henkilökohtaisten lainojen myöntä
misessä olisi ensinnäkin sekä lainansaajan valin
nasta päättäminen että varsinaisen lainapäätök
sen tekeminen niiden perusteiden ja ohjeiden 
mukaisesti, jotka asuntotuotantolain 5 § :n no
jalla annetaan. Asuntohallituksen tulisi kevään 
lainajakoon liittyen määritellä kunnan käytet
täväksi osoitettavan myöntämisvaltuuden osa. 
Tällöin tulisi erikseen selvittää mahdollisista 
lainojen peruutuksista tai muista seikoista ai
heutuvat kuntien lainaosuuksien tarkistusjaon 
tarpeellisuus. 

Ehdotetusta henkilökohtaisten lainojen siirtä
misestä huolimatta nykyinen kaksijakoinen vei-
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kasuhde valtion ja kunnan sekä lainansaajan ja 
kunnan kesken jäisi edelleen voimaan. Tästä 
huolimatta voidaan luopua valtion ja kunnan 
välisen velkakirjan laatimisesta ja sen myötä 
velkakirjojen tarkistamisesta valtiokonttorissa. 
Uudistuksen toteuttamisen jälkeen kunta lähet
täisi lainan myöntämispäätöksen valtiokonttoril
le maksattamistoimenpiteitä varten sekä asun
tohallitukselle asuntolainojen myöntämisvaltuu
den seurantaa varten. 

Asuntotuotantoasetuksen nykyisen lainaehto
jen noudattamatta jättämistä koskevan säännök
sen sijasta lakiin otettaisiin säännös, jonka mu
kaan kunnalta voi.taisiin irtisanoa laina, jos 
annettuja säännöksiä tai määräyksiä rikotaan. 

3.2. Vuokrien valvonta. 

Kun nykyisen järjestelmän mukaista vuok
rien valvontaa ei epäyhtenäisyytensä vuoksi 
voida pitää tarkoituksenmukaisena ja tehtävät 
luonteeltaan soveltuvat kunnan viranomaiselle, 
ehdotetaan, että myös ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 lainoitettujen vuokra- ja asunto
osuuskuntatalojen vuokrien valvonta siirrettäi
siin asuntohallitukselta kunnille. Tällä järjeste
lyllä voitaisiin yhtenäistää ja yksinkertaistaa 
aravavuokratalojen vuokrien valvontaa, kun 
kaikkien asuntolainoitettujen vuokra- ja asunto
osuuskuntatalojen vuokrien valvonnasta huoleh
dittaisiin talon lainoitusajankohdasta riippumat
ta kunnissa. Huoneenvuokralain mukainen 
vuokrien sääntely ja sovittelu jäisi tässä yhtey
dessä ennalleen. 

3.3. Omakotilainoituksen rakennussuunnitelmat 
ja -kustannukset. 

Kunnan viranomaisille nyt kuuluvat omakoti
lainoituksen rakennussuunnitelmia ja kustan
nuksia koskevat asiat käsitellään vielä asunto
hallituksessa uudelleen. Kun tehtävien päällek
käisestä käsittelystä ·tulisi tässäkin kohden 
päästä, ehdotetaan omakotitalon rakentamista, 
laajentamista ja peruskorjausta koskevien raken
nussuunnitelmien ja -kustannusten hyväksymi
nen · siirrettäväksi kokonaisuudessaan kunnan 
viranomaiselle. Tämä tulisi siten ennen omakoti-

lainan myöntämistä tarkastamaan rakennussuun
nitelmien ja ~kustannusten hyväksyttävyyden 
sekä tarvittaessa korjaamaan tai karjauttamaan 
niitä. 

Toisaalta olisi pyrittävä kehittämään nykyis
tä menettelyä, jossa asuntohallitus ennakolta 
käsittelee tyyppi- ja valmisosatalojen rakennus
suunnitelmia ja antaa lausuntoja niiden sovel
tuvuudesta. asuntolainoituksen kannalta. Lau
suntomenettely tai ennakolta hyväksyminen 
voisi koskea sekä rakennussuunnitelmia että 
-kustannuksia. 

Rakennuslainsäädännön mukainen omakoti
talon sijainnin harkinta tapahtuu ensi asteessa 
kunnassa ottaen huomioon asuntotuotantolain 
3 § :ssä tarkoitetut ja sen nojalla annetut sään
nökset ja ohjeet lainoitettavien asuntojen si
jainnista, pohjaratkaisuista, teknisestä raken
teesta ja varusteista sekä hankinta- ja asumis
kustannuksista. 

Siirrettäessä omakotitalojen rakennussuunni
telmien ja -kustannusten hyväksyminen kunnil
le ehdotetaan myös omakotitalon sijainnin hy
väksyminen osana rakennussuunnitelmaa jätet
täväksi lopullisesti kunnan viranomaiselle. Kun
nat pyrkivät kunta- ja kyläsuunnitelmien se
kä kaavoituksen avulla edistämään tasapainois
ta kehitystä alueellaan. Kyläsuunnitelmien laa
dintaa ja asunto-ohjelmointia kehittämällä voi
daan ohjata asuntolainoitettavien omakotita
lojen tarkoituksenmukaista sijoittamista. Täl
löin voidaan myös asuntopoliittisin keinoin 
edistää kyläyhteisöjen koulu-, kauppa- ja lii
kennepalvelujen kehittämistoimenpiteitä, jotka 
ovat tarpeen esiintyvien puutteiden korjaami
seksi sekä yhdyskuntarakenteen muuttuvien 
tarpeiden ja uudelleen arvioitavien energiapo
liittisten näkökohtien johdosta. 

3.4. Muutoksenhaku. 

Kun tehtäviä ja toimivaltaa siirretään kunnil
le, on samalla tarpeen kehittää nykyistä muu
toksenhakujärjestelmää. Haettaessa muutosta 
kunnan viranomaisen päätökseen asuntotuotan
tolaissa tarkoitetuissa asioissa olisi valitus voi
tava perustaa paitsi laillisuus- myös tarkoituk
senmukaisuussyihin. 

Koska on paikallaan rajoittaa valitusoikeus 
vain niihin, joiden oikeutta kunnan viranomai
sen asuntolainsäädännön nojalla tekemä päätös 
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koskee, eikä kunnan jäsenen yleistä valitus
oikeutta siis tarvita, ehdotetaan hallintovalituk
sen käyttöönottoa. Se soveltuisikin kunnallis
valitusta paremmin muutoksenhakukeinoksi 
niissä asioissa. 

Toisaalta muutoksenhakujärjestelmää on tar
koituksenmukaista kehittää myös niin, että vir
heet voidaan korjata mahdollisimman aikaises
sa vaiheessa päätöksen tehneen kunnan viran
omaisen itsensä toimesta. Tässä tarkoituksessa 
ehdotetaan, että ensisijaisena muutoksenhaku
keinona olisi oikaisun vaatiminen päätöksen 
tehneeltä kunnan viranomaiselta. Oikaisuvaati
muksen johdosta annettuun päätökseen voitai
siin hakea muutosta asuntohallitukselta hallinto
valituksella. Muutoksenhakujärjestelmässä olisi 
nimittäin otettava huomioon myös se, että tarve 
valvoa ja ohjata kuntien viranomaisten ratkai
sujen yhtenäisyyttä korostuu tehtävien ja toi
mivallan siirtämisen jälkeen. Muutoksenhaku
viranomaisena toimiminen loisi asuntohallituk
selle osaltaan edellytyksiä tähän valvontaan ja 
ohjaukseen. 

Säännönmukaista muutoksenhakuoikeutta ei 
kaikkien kysymyksessä olevien päätösten osalta 
kuitenkaan voida pitää asianmukaisena. Se hi
dastaisi joissakin tapauksissa asioiden käsitte
lyä ja estäisi asuntolainoitetun asunnon käyttä
misen valituksen vireillä ollessa. V alitusoikeut
ta ehdotetaan tämän vuoksi rajoitettavaksi si
ten, ettei valitusta voisi tehdä vuokralaisen hy
väksymistä koskevasta päätöksestä. Samalla kun 
valitusoikeutta rajoitetaan on tarkoitus tehost.aa 
bnteluluontoisten asioiden käsittelyä asuntohal
lituksessa ni1n, että huolehditaan vuokralaisten 
oikeusturvasta ja valvotaan asuntolainoitettujen 
vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan suoritta
mista asuntotuotantolain 5 §:n ja sen nojalla an
neHujen määräysten mukaisesti. 

4. A sian v a 1 m i s t e 1 u. 

Asuntotoimen tehtävien ja toimivallan siirtä
mistä asuntohallinnossa on selvitetty sisäasiain
ministeriön asettamassa asuntohallintotoimikun
nassa, joka syyskuussa 1978 valmistuneessa 
mietinnössään (komiteanmietintö 1978: 46) on 
ehdottanut laajamittaista asuntotoimen tehtä
vien ja toimivallan siirtämistä asuntohallituk
selta lääninhallituksille ja kunnille. 

:Nlietinnöstä on hankittu lausunnot asian
omaisilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Sen jäi-

keen . on sisäasiainministeriössä laadittu . kesä
kuussa 1979 alustava suunnitelma mietinnössä 
esitettyjä rajoitetummista toimenpiteistä, joihin 
tässä vaiheessa olisi ryhdyttävä tehtävien ja· toi
mivallan siirtämiseksi asuntotoimen , asioissa 
alemmille viranomaisille. Tästä suunnitelmasta 
on hankittu valtiovarainministeriön, asuntohal
lituksen, asuntoneuvoston, kuntien keskusjärjes
töjen ja eräiden muiden viranomaisten ja · yh
teisöjen lausunnot. Sen lisäksi Suomen Kau
punkiliitto ja Suomen Kunnallisliitto suoritti
vat syksyn 1979 kuluessa jäsenkuntiinsa koh
distuneen asuntoasioiden hoitoa koskevan kyse
lyn. Tämän jälkeen valmistelua on jatkettu aset
tamalla sitä ohjaamaan ja valvomaan työrypmä, 
joka maaliskuussa 1980 on tehnyt sisäasiainmi
nisteriölle ehdotuksensa tehtävien ja toimival
lan kunnille siirtämisen toteuttamisesta aikatau
luineen. 

5. E s i t y k sen o t g a n i sato ri se t 
j a t a 1 o u d e lli s e t v a i k u t u k s e t. 

Kuntien tehtävät asuntoasioissa ovat viime 
vuosina lisääntyneet. Tämä sekä nyt kysymyk
sessä oleva tehtävien ja toimivallan siirtäminen 
kunnille edellyttää useissa kunnissa luottamus
henkilö- ja viranhaltijaorganisaation kehittämis
tä niin, että tehtävät voidaan hoitaa asianmu
kaisella tavalla. Ehdotettu uudistus lisää kun
tien vastuuta asuntoasioiden hoitamisessa eri
tyisesti rakennusvalvontaviranomaisten tehtä
vien osalta. 

Olisi suotavaa, että kuntiin, joissa vielä ei 
ole asuntolautakuntaa, perustettaisiin vapaaeh
toinen asuntolautakunta, jos tehtävien määrä 
sitä edellyttää. Tehtävien ja toimivallan siirtä
minen kunnille merkitsee lääninhallitusten va
pautumista eräistä juoksevista asuntotoimen 
tehtävistä vuoden 1981 alusta lukien. Läänin
hallitukset voisivat tällöin keskittyä enemmän 
kuntien toiminnan ohjaamiseen ja seuraamiseen. 

Tehtävien ja toimivallan siirtäminen kunnil
le edellyttää asuntohallitukselta ja myös läänin
hallituksilta muun muassa koulutustoiminnan, 
ohjauksen ja seurannan kehittämistä. Kuntien 
viranomaisten koulutus on sovittu järjestettä
väksi yhteistyössä kuntien keskusjärjestöjen 
kanssa. 

Uudistuksen johdosta asuntohallituksessa on 
toteutettava organisatorisia sekä virkoihin ja 
toimiin liittyviä järjestelyjä. Valitusasioiden kä
sittely on järjestettävä. 
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Ottaen huomioon kuntien nykyiset asunto
toimen tehtävät ei esitys aiheuta sellaista teh
tävien lisäystä, jolla olisi merkittävää vaiku
tusta valtion ja kuntien väliseen kustannusten 
jakoon tai edellyttäisi valtion osallistumista nii
den korvaamiseen. Kun uudistuksella nimen
omaan tähdätään päällekkäisen työn välttämi
seen ja asuntolainojen myöntämismenettelyn yk
sinkertaistamiseen, voidaan olettaa, ettei siitä ai-

heudu valtiolle pitem1näJ.lä tähtäyksellä ainakaan 
lisäkustannuksia. Uudistuksesta aiheutuu välittö
tniä kustannuksia, mitä tulee koulutukseen ja 
lainojen myöntämisvaltuuden käytön seurannan 
suunnitteluun liittyviin tietojenkäsittelytehtä
viin. Valtion vuoden 1981 tulo- ja menoarvio
esityksessä tullaan näihin tarkoituksiin ehdot
tamaan yhteensä noin 1 miljoonan markan 
määrärahat. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. L a k i e h d o t u s. 

9 §. Pykälässä säädetään kaikkien asunto
tuotantolain mukaisten asuntolainojen myöntä
misestä. Ehdotettu henkilökohtaisten lainojen 
myöntämisen siirtäminen kuntien viranomaisil
le edellyttää 2 momentin muuttamista. Tähän 
momenttiin ehdotetaan niin ikään toteavaa sään
nöstä siitä, että kuntien edelleen katsotaan ole
van valtiolle velkasuhteessa myöntämiensä 1ai
nojen verran, koska kunnan vastuu valtiolle jäisi 
voimaan kunnan ja lainansaajan välisen varsi
naisen velkasuhteen ohella. 

Valtion ja kunnan välisten velkakirjojen laa
timisesta voidaan luopua, sillä velkasuhde voi
daan osoittaa ilman velkakirjaakin, koska val
tiokonttorilla on tiedossaan jokaisen kunnan 
kulloinenkin lainatilanne lainaryhmittäin. Ny
kyisen järjestelmän aikana on lainojen hoito su
junut moitteettomasti eikä asuntotuotantolain 
voimassaoloaikana ole syntynyt ainuttakaan vel
kasuhteesta aiheutunutta oikeusriitaa. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti asuntohalli
tus osoittaisi kunnille niiden osuuden edellyt
tämät lainoihin tarvittavat varat sen jälkeen, 
kun asuntolainojen myöntämisvaltuuden käyt
tösuunnitelma kulloinkin on vahvistettu. Kun
tien osuudeksi tulevan asuntolainamäärärahan 
jakoperusteita tulee selvittää tällöin muun 
muassa niin, että kuntien tarpeet tulisivat 
mahdollisimman tarkoin otetuksi huomioon 
kunnan kiintiöstä päätettäessä. Sikäli kuin 
asuntohallitus antaisi ohjeita kunnille niiden 
asuntolainaosuuden lainalajeittaisesta jakautu
masta, ne olisivat suositusluonteisia. 

Tässä niin kuin erinäisissä myöhemmissäkin 
pykälissä käytetään ilmaisua kunnan · viranomai
nen. Tällä tarkoitetaan sitä kunnanvaltuuston 
määräämää kunnan viranomaista, kunnanhalli-

tusta tai lautakuntaa, jolle kysymyksessä olevan 
asian ratkaiseminen kuuluu. 

9 a §. Kun kuntien viranomaisille siirtyisi 
myös omakotitalojen rakennussuunnitelmien ja 
-kustannusten hyväksyminen, asuntotuotanto
asetuksen 9 §:n 1 ja 2 momentin säännökset 
asuntolainoitettavien rakennusten rakennussuun
nitelmien ja -kustannusten hyväksymisestä 
ehdotetaan sellaisenaan otettavaksi asuntotuo · 
tantolain uuteen 9 a §:ään. Samalla ehdotetaan 
pykälän 3 momenttiin otettavaksi säännös, jon
ka mukaan 1 momentissa tarkoitetun hyväksy
misen muun kuin tuottajamuotoisen omakotita
lon osalta antaa asianomainen kunnan viran
omainen. 

9 b §. Omakotitalon rakennussuunnitelmien 
ja -kustannusten hyväksymisen siirtyessä 9 a §:n 
mukaisesti kuntien viranomaisille ehdotetaan 
asuntotuotantolakiin otettavaksi säännös, jonka 
mukaan asuntohallitus voi ennakolta määräajak
si antaa lausunnon tai hyväksymisen tyyppitalo
jen rakennussuunnitelmien ja -kustannusten so
veltuvuudesta asuntolainoitukseen. Asuntohal
lituksessa on jo ollut käytännössä tällainen me
nettely, ja sitä on tarkoitus edelleen kehittää. 
Jos asuntohallitus on antanut hyväksymisen ra
kennussuunnitelmien tai -kustannusten osalta 
joko kokonaan tai osittain, ei kunnan viran
omaisen enää tarvitse erikseen tältä osin käsi
tellä asiaa. Asuntohallituksen antama hyväksy
minen ei kuitenkaan voisi koskea sellaisia asioi
ta, jotka luonteeltaan paremmin soveltuvat pai
kallisolosuhteet tunteville kuntien viranomai
sille, niin kuin tyyppitalon soveltuvuutta ym
päristöönsä. 

Rakennussuunnitelmien ja -kustannusten tar
kastamisen hoitaisi kuten nytkin kunnan raken
nusvalvontaviranomainen. Se antaisi lausunton
sa kunnanhallitukselle tai lautakunnalle, jolle 
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omakotilainan myöntäminen kunnassa kuuluisi. 
Tehtävien siirtäminen kunnille edellyttää asun
tohallitukselta nykyistä tarkempien yleisohjei
den antamista omakotitalojen suunnittelusta ja 
kustannusvalvonnasta. 

15; §. Ehdotettu vuokranvalvontajärjestel
män yhtenäistäminen siten, että myös ennen 1 
päivää heinäkuuta 1968 lainoitettujen vuokra
ja asunto-osuuskuntatalojen vuokrien valvonta 
siirretään kunnille, edellyttää, että asiasta ote
taan säännökset asuntotuotantolakiin. Tämän 
mukaisesti ehdotetaan, että asuntotuotantoase
tuksen 21 §:n ja 22 §:n 1 momentin sään
nökset otettaisiin asuntotuotantolakiin tulevaan 
uuteen 15 j §:ään laajentaen ne samalla kos
kemaan myös ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 
lainoitettuja vuokra- ja asunto-osuuskuntatalo
ja. Tämä edellyttää, että lain voimaantulosään
nöstöä tarkistetaan 24 § :n osalta jäljempänä 
selostetulla tavalla. Kunnan viranomainen val
voisi asuntolainan myöntämisajankohdasta riip
pumatta kaikkien vuokra- ja asunto-osuuskunta
talojen osalta, ettei perittävä vuokra ole asun
tohallituksen määräämien perusteiden mukaista 
kohtuullista vuokraa korkeampi. Tällöin aikai
sempiin säännöksiin sisältyvää omakustannus
periaatetta ei vanhojen aravavuokratalojen osal
takaan enää sisällytettäisi ehdotettuun pykälään, 
ja näin kaikkia aravavuokria koskisi yksi yh
teinen säännös enimmäisvuokrasta. 

Uusi säännös ei vaikuttaisi huoneenvuokra
lain säännösten soveltamiseen. Niiden mukaan 
aravavuokrat eivät vastaisuudessakaan saisi il
man huoneenvuokrasuhteissa hyväksyttäväksi 
katsottavaa syytä olennaisesti ylittää vuokra
arvoltaan samanveroisista huoneistoista paikka
kunnalla maksettua kohtuullista käypää vuok
raa. 

20 §. Pykälän voimassa olevan 2 momentin 
mukaan muutoksenhausta kunnanhallituksen tai 
lautakunnan päätökseen on voimassa, mitä kun
nallislaissa säädetään. 

Muutoksenhakua koskevat uudistetut sään
nökset ehdotetaan otettavaksi uuteen 20 b 
§:ään, ja nykyinen 3 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi. Kuntien asuntotoimen organisaa
tiota koskevaa nykyistä 2 momenttia, jossa to
detaan vapaaehtoisen asuntolautakunnan perus
tamisen mahdollisuus, ehdotetaan samalla tek
nisesti tarkistettavaksi. Myös rakennusvalvon
taviranomaisten tehtäviä koskevaa nykyistä 4 
momenttia tulee ehdotetun tehtävä- ja toimi
vallan· siirron johdosta teknisesti tarkistaa. 

20 b §. Muutoksenhakujärjestelmän kehittä-

miseksi nykyistä nopeammaksi ja oikeusturvan 
kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi ehdote
taan pykälän 1 ja 2 momenttiin otettavaksi 
säännökset, joiden mukaan ensisijaisena muutok
senhakukeinona on oikaisun vaatiminen päätök
sen tehneeltä kunnan viranomaiselta 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannosta ja oikai
suvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 
saadaan hakea muutosta hallintovalituksin asun
tohallitukselta. Toisaalta ei ole tarkoituksenmu
kaista, että valittamalla saisi hakea muutosta 
vuokralaisen hyväksymistä koskevaan kunnan 
viranomaisen päätökseen. Tältä osin riittäisi 
mahdollisuus tarvittaessa turvautua vlimääräi-
siin muutoksenhakukeinoihin. · 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännökset kunnan viranomaisen päätöksen 
täytäntöönpanekelpoisuudesta ennen kuin pää
tös on saanut lainvoiman. 

20 c §. Asuntotuotantoasetuksen 43 §:n 
mukaan on osoitettaessa kunnalle lainana varo
ja lainojen välittämistä varten velkakirjaan otet
tava ehto siitä, että kunnan laina voidaan kat
soa ennenaikaisesti erääntyneeksi, jos asunto
tuotantolakia tai sen nojalla annettuja säämiök
siä tai määräyksiä ei ole noudatettu. Säännök
sen voimassaoloaikana sitä on jouduttu sovel
tamaan vain muutamia kertoja. Säännöksen 
merkitys onkin ollut lähinnä ennaltaehkäisevä. 

Ennen lainan irtisanomista asuntohallituksen 
olisi kuitenkin kuultava asianomaista kuntaa ja 
tarvittaessa myös kuntien keskusjärjestöä. Kun 
lainan irtisanomista koskevat vastaavat säännök
set on ehdotetun uudistuksen johdosta tarpeel
lista sisällyttää lakiin, ne ehdotetaan otettavak
si asuntotuotantolain uuteen 20 c §: ään. 

20 d §. Asuntohallitus on tähän asti lainois
ta päättävänä viranomaisena antanut asuntolai
noitusta koskevat ohjeet ilman, että tästä on 
laissa nimenomaan säädetty. Ehdotettujen muu
tosten johdosta lakiin ehdotetaan otettavaksi 
uusi 20 d §, jossa säädettäisiin asuntolainoitus
ta ja siihen liittyvää muuta tukea sekä yleensä 
asuntotoimeen kuuluvia tehtäviä koskevien 
asuntohallituksen ohjeiden antamisesta. 

24 §. Pykälän 3 momenttia ehdotetaan 15 j 
§:ään liittyen täydennettäväksi niin, että vuok
ra- ja asunto-osuuskuntatalossa perittäviin vuok
riin sovelletaan talon lainoitusajankohdasta riip
pumatta 15 j §:ssä tarkoitettuja vuokran mää
rää koskevia säännöksiä, joiden mukaan asun
tohallitus määrää kohtuullisen vuokran perus
teet ja kunnan viranomainen valvoo niiden nou-
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dattamista. Ehdotetulla säännöksellä kuntien 
valvontatehtävä ulotettaisiin koskemaan myös 
ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 lainoitetuissa 
vuokra- ja asunto-osuuskuntataloissa perittäviä 
vuokria, jolloin samalla toteutuisi valvontateh
tävän siirto asuntohallituksesta kunnille. 

2. V o i m a a n t u 1 o. 

Vuokrien valvontatehtävien siirto ehdotetaan 
toteutettavaksi ajankohtana, jolloin edellinen 
vuokrankorotuskierros on päättynyt ja uusia ko
rotushakemuksia on asuntohallituksessa ja kun
nissa vireillä mahdollisimman vähän. Edellytyk
senä on, että vanhoja vuokrataloja. koskevat 

tiedot saadaan riittävän aJOissa toimitettiiksi 
asuntohallitukselta kunnille. Näin ollen voi
maantulon ajankohdaksi esitetään ensi heinä
kuun alkua. 

Henkilökohtaisten asuntolainojen myöntämi
nen voidaan siirtää kuntien tehtäväksi vuoden 
1981 alusta lukien. Jotta tehtävien siirto voi
taisiin toteuttaa niin kuntien viranomaisten 
kuin lainanhakijoidenkin kannalta joustavasti, 
ehdotetaan kuitenkin, että rakennussuunnitel
mien ja -kustannusten hyväksyminen syksyllä 
1980 kuntiin jätettyjen omakotilainahakemus
ten osalta suoritettaisiin vielä asuntohallituk
sessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi ~euraava lakiehdotus: 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 /66) 20 §:n 3 

momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (5/73), 
muutetaan 9 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 2 ja 4 momentti ja 24 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 ja 3 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa 

laissa (33/68), 20 §:n 4 momentti mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa 
ja 24 §:n 3 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (459/79), sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a, 9 b, 15 j, 20 b, 20 c ja 20 d § seuraavasti: 

9 §. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lai
nan myöntää kunnan viranomainen varoista, 
jotka kmta lainan myöntämistä varten saa vas
taavasti lainana valtiolta. 

Asuntohallitus osoittaa tarvittavat varat kun
nille lainojen 2 momentissa tarkoitettua myön
tämistä varten. 

9 a §. 
Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 

myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohal
litus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laajen
nettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta kos
kevat rakennussuunnitelman, rakennuskustan
nukset, hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
rakennusta, jossa olevan asuinhuoneiston hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankkimista var
ten asuntolaina myönnetään sekä soveltuvin 

osin omakotitaloa, jonka hankkimista varten 
asuntolaina myönnetään. 

Milloin asuntolaina myönnetään omakotitalon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten, antaa 1 momentissa tarkoitetun hyväk
symisen kuitenkin kunnan viranomainen. 

9 b §. 
Asuntohallitus voi ennakolta määräajaksi an

taa lausunnon tai hyväksymisen tyyppitalon 
rakennussuunnitelman ja -kustannusten sovel
tuvuudesta asuntolainoitukseen. Siltä osin kuin 
hyväksyminen on ennakolta annettu, ei kunnan 
viranomaisen tarvitse erikseen hyväksyä raken
nussuunnitelmaa ja ~kustannuksia. 

15 j §. 
Vuokralaiselta 15 e §:n 1 momentissa tarkoi

tetusta asuinhuoneistosta tai asunto~suuskunta
talon asuinhuoneistosta perittävä vuokra ei saa 
olla asuntohallituksen määräämien perusteiden 
mukaista kohtuullista vuokraa korkeampi. 



N:o 58 9 

Kunnan viranomaisen on valvottava 1· mo
mentin ·noudattamista. 

20 §; 

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten mukaan kunnalle kuulu
vat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, jollei val
tuusto ole määrännyt niitä kokonaan tai osit
tain kunnan jonkin lautakunnan hoidettaviksi 
ja mikäli laista ei muuta johdu. 

Rakennusvalvonnasta huolehtivien viran
omaisten tulee suorittaa tämän lain täytäntöön
panoa varten tarpeellisia tarkastuksia ja katsel
muksia sekä antaa lausuntoja ja todistuksia. 

20 b §. 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallituk

sen tai lautakunnan päätökseen tässä laissa tar
koitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia siihen 
oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Oi
kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, johon 
saadaan hakea· oikaisua, on liitettävä oikaisu
vaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä 
viipymättä. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla asuntohallituk
selle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa {154/ 50) on 
säädetty. Valituskirja voidaan jättää myös pää
töksen tehneelle kunnan viranomaiselle, jonka 
tulee lausuntonsa ohella toimittaa se viipymättä 
asuntohallitukselle. Vuokralaisen hyväksymistä 
koskevaan päätökseen ei saa ha:kea muutosta 
valittamalla. 

Kunnan viranomaisen päätös voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoi
man, jollei muutoksen hakeminen päätökseen 
käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi 
tai valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. 

20 c §. 
Asuntohallitus vo1 1rt1sanoa kokonaan tai 

osaksi heti takaisinmaksettavaksi 9 § :n 2 mo
mentissa tarkoitetun kunnan lainan valtiolta, 
milloin kunta on toiminut vastoin tätä lakia tai 
sen nojalla annettuja säännöksiä taikka mää
räyksiä. 

20 d §. 
Asuntohallituksen asiana on antaa yleisiä oh

jeita asuntolainoituksesta ja muista tukitoimen
piteistä, niiden avulla tapahtuvasta rakentami-

2 168000432S 

sesta, laajentamisesta ja peruskorjaamisesta se• 
kä muista tässä laissa ja sen nojalla arinetuissa 
säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetuista teh
tävistä ja niiden suorittamisesta. 

24 §. 

Asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 
päivänä maaliskuuta 1949 annetun lain (224/ 
49), asutuskeskusten asuntorakennustuotannon 
tukemisesta valtion varoilla samana päivänä 
annetun lain ( 226/49) sekä 4 päivänä joulu
kuuta 1953 annetun asuntotuotantolain ( 488/ 
53) nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 1967 
myönnettyihin lainoihin samoin kuin 2 mo
mentissa tarkoitettuihin ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 myönnettyihin lainoihin sovelletaan, 
jollei 2 momentista muuta johdu, mainittujen 
lakien säännöksiä. Asunnon huoneistoalan osal
ta sovelletaan kuitenkin mitä tämän lain 4 §:ssä 
on säädetty, sekä lykkäyksen myöntämiseen ly
hennysmaksujen tai korkojen tai molempien 
suorittamisessa, mitä tämän lain 12 §:ssä on 
säädetty. Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon 
asuinhuoneistosta perittäviin vuokriin sovelle
taan niin ikään, mitä tämän lain 15 j §:ssä on 
säädetty. Vuokratalon rakentamista tai laajen
tamista varten myönnettyihin lainoihin sovelle
taan myös mitä tämän lain 15-15 g ja 15 i 
§:ssä on säädetty sen ajan, joksi laina on myön
netty, vaikka laina olisi maksettu takaisin en
nen sitä, jos lainaa ei ollut maksettu takaisin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1976. Siltä osin 
kuin valtioneuvosto on myöntänyt poikkeuksia 
asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista 
väliaikaisista rajoituksista 31 päivänä joulukuu
ta 1975 annetun lain ( 1082/75) säännöksistä, 
ei tämän lain säännöksiä sovelleta. Kysymyksen 
ollessa ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 myön
netystä asuntolainasta velvollisuus tarjota asun
to-osakeyhtiön osake lunastettavaksi ja yhtiön 
lunastusoikeus sekä kunnan etuosto-oikeus lak
kaavat sen mukaan kuin asetuksella lähemmin 
säädetään, jos osakkeelle laskettava osuus yh
tiölle myönnetystä asuntolainasta maksetaan ta
kaisin. 

Tämä ~aki tulee voimaan 15 j §:n ja 24 
§:n 3 momentin säännösten osalta 1 päivänä 
heinäkuuta 1980 ja muiden säännösten osalta 
1 päivänä tammikuuta 1981. 

Asuntohallituksessa 1 päivänä heinäkuuta 
1980 vireillä olevat asuntolainoitettujen vuok-
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ra- ja asunto-osuuskuntatalojen enimmäisvuok
rien vahvistamista koskevat hakemukset sekä 
1 päivänä tammikuuta 1981 vireillä olevat ha
kemukset, jotka koskevat hyväksymisen anta
mista asunto- ja lisälainan myöntämiseen, siir
retään asianomaisen kunnan viranomaisen käsi
teltäviksi. Jos omakotitalon rakentamista, laa
jentamista ja peruskorjausta varten myönnettä
vää asunto- tai lisälainaa koskeva hakemus on 
tullut vireille ennen 1 päivää tammikuuta 1981, 
sovelletaan kuitenkin lainan myöntämiseen ra-

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980. 

kennussuunnitelman ja rakennuskustannusten 
sekä hankinta-arvon hyväksymisen osalta, mitä 
asuntotuotantoasetuksen 9 §:n 1 momentissa 
ja 12 §:n 1 momentissa on säädetty, sellaisina 
kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti 2 päivänä hei
näkuuta 1973 annetussa asetuksessa (580/75) 
ja 12 §:n 1 momentti 9 päivänä marraskuuta 
1979 annetussa asetuksessa ( 804/79). 

Tämän lain 20 b §:n säännöksiä ei sovelleta 
ennen 1 päivää tammikuuta 1981 tehtyihin 
päätöksiin. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri ]. Koikkalainen 
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Liite 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 20 §:n 3 

momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (5/73), 
muutetaan 9 §:n 2 ja 3 momentti, 20 §:n 2 ja 4 momentti ja 24 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 ja 3 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa 

laissa (33/68), 20 §:n 4 momentti mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa 
ja 24 § :n 3 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa ( 459/79), sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a, 9 b, 15 j, 20 b, 20 c ja 20 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

9 §. 

Muu kuin 1 momendssa mainittu, valtion va
roista annettava laina myönnetään kunnan vä
lityksellä ja vastuulla. Lainan myöntämiseen 
on saatava asuntohallituksen hyväksyminen. 

Lainojen 2 momentissa tarkoitettua välittä
mistä varten myöntää asuntohallitus tarvittavat 
varat kunnille lainoina. 

Ehdotus. 

9 §. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lainan 
myöntää kunnan viranomainen varoista, jotka 
kunta lainan myöntämistä varten saa vastaa
vasti lainana valtiolta. 

Asuntohallitus osoittaa tarvittavat varat kun
nille lainojen 2 momentissa tarkoitettua myön
tämistä varten. 

9 a §. 
Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 

myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohal
litus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laa
jennettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta 
koskevat rakennussuunnitelman, rakennuskus
tannukset, hankinta-arvon ja rahoitussuunnitel
man. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
rakennusta, jossa olevan asuinhuoneiston hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankkimista var
ten asuntolaina myönnetään, sekä soveltuvin 
osin omakotitaloa, jonka hankkimista varten 
asuntolaina myönnetään. 

Milloin asuntolaina myönnetään omakotita
lon rakentamista, laajentamista tai peruskor
jausta varten, antaa 1 momentissa tarkoitetun 
hyväksymisen kuitenkin kunnan viranomainen. 

9b §. 
Asuntohallitus voi ennakolta määräajaksi an

taa lausunnon tai hyväksymisen tyyppitalon 
rakennussuunnitelman ja -kustannusten soveltu-
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Voimassa oleva laki. 

20 §. 

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten mukaan kunnalle kuulu
vat tehtävät hoitaa kunnallishallitus, jollei val
tuusto ole määrännyt niitä kunnan jonkin lau
takunnan hoidettaviksi ja sikäli kuin laista ei 
muuta johdu. 

Muutoksen hakemisesta kunnallishallituksen 
tai lautakunnan päätökseen on voimassa, mitä 
kunnallislaissa säädetään, jollei erikseen ole toi
sin säädetty. 

Rakennusvalvonnasta huolehtivien viran
omaisten tulee suorittaa tämän lain täytäntöön
panoa varten tarpeellisia tarkastuksia ja katsel
muksia sekä antaa asuntohallitukselle lausunto
ja ja todistuksia. 

Ehdotus. 

vuudesta asuntolainoitukseen. Siltä osin kuin 
hyväksyminen on ennakolta annettu, ei kunnan 
viranomaisen tarvitse erikseen hyväksyä raken
nussuunnitelmaa ja -kustannuksia. 

15 j §. 
Vuokralaiselta 15 e §:n 1 momentissa tarkoi

tetusta asuinhuoneistosta tai asunto-osuuskunta
talon asuinhuoneistosta perittävä vuokra ei saa 
olla asuntohallituksen määräämien perusteiden 
mukaista kohtuullista vuokraa korkeampi. 

Kunnan viranomaisen on valvottava 1 mo
mentin noudattamista. 

20 §. 

Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään
nösten ja määräysten mukaan kunnalle kuulu
vat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, jollei val
tuusto ole määrännyt niitä kokonaan tai osit
tain kunnan jonkin lautakunnan hoidettaviksi 
ja mikäli Jaista ei muuta johdu. 

(3 mom. kumotaan.) 

Rakennusvalvonnasta huolehtien viranomais
ten tulee suorittaa tämän lain täytäntöönpanoa 
varten tarpeellisia tarkastuksia ja katselmuksia 
sekä antaa lausuntoja ja todistuksia. 

20 b §. 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallituk

sen tai lautakunnan päätökseen tässä laissa tar
koitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia siihen 
oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. Oi
kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, johon 
saadaan hakea oikaisua, on liitettävä oikaisu
vaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltä
vä viipymättä. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla asuntohallituk
selle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154 /50) on 
säädetty. Valituskirja voidaan jättää myös pää
töksen tehneelle kunnan viranomaiselle, jonka 
tulee lausutttonsa ohella toimittaa se viipymättä 
asunto hallitukselle. Vuokralaisen hyväksymistä 
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
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Voimassa oleva laki. 

24 §. 

Asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 
päivänä maaliskuuta 1949 annetun lain (224/ 
49), asutuskeskusten asuntorakennustuotannon 
tukemisesta valtion varoilla samana päivänä an
netun lain ( 226/49) sekä 4 päivänä joulukuu
ta 1953 annetun asuntotuotantolain ( 488/53) 
nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 1967 myön
nettyihin lainoihin samoin kuin 2 momentissa 
tarkoitettuihin ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 
myönnettyihin lainoihin sovelletaan, jollei 2 
momentista muuta johdu, mainittujen lakien 
säännöksiä. Asunnon huoneistoalan osalta so
velletaan kuitenkin mitä tämän lain 4 §:ssä 
on säädetty, sekä lykkäyksen myöntämiseen ly
hennysmaksujen tai korkojen tai molempien 
suorittamisessa, mitä tämän lain 12 §:ssä on 
säädetty. Vuokratalon rakentamista tai laajenta
mista varten myönnettyihin lainoihin sovelle
taan myös mitä tämän lain 15-15 g ja 15 i 
§:ssä on säädetty sen ajan, joksi laina on myön
netty, vaikka laina olisi maksettu takaisin en
nen sitä, jos lainaa ei ollut maksettu takaisin 
ennen 1 päivää tammikuuta 1976. Siltä osin 
kuin valtioneuvosto on myöntänyt poikkeuksia 
asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista 
väliaikaisista rajoituksista 31 päivänä joulukuu
ta 1975 annetun lain ( 1082/75) säännöksistä, 
ei tämän lain säännöksiä sovelleta. Kysymyksen 

Ehdotus. 

Kunnan viranomaisen päätös voidaan panna 
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoi
man, jollei muutoksen hakeminen päätökseen 
käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi 
tai valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. 

20 c §. 
Asuntohallitus voi irtisanoa kokonaan tai 

osaksi heti takaisinmaksettavaksi 9 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetun kunnan lainan valtiolta, 
milloin kunta on toiminut vastoin tätä lakia 
tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka 
määräyksiä. 

20d §. 
Asuntohallituksen asiana on antaa yleisiä oh

jeita asuntolainoituksesta ja muista tukitoimen
piteistä, niiden avulla tapahtuvasta rakentami
sesta, laajentamisesta ja peruskorjaamisesta se
kä muista tässä laissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetuista teh
tävistä ja niiden suorittamisesta. 

24 §. 
:----------------

Asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 29 
päivänä maaliskuuta 1949 annetun lain (224/ 
49), asutuskeskusten asuntorakennustuotannon 
tukemisesta valtion varoilla samana päivänä 
annetun lain (226/49) sekä 4 päivänä joulu
kuuta 1953 annetun asuntotuotantolain ( 488/ 
53) nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 1967 
myönnettyihin lainoihin samoin kuin 2 mo
mentissa tarkoitettuihin ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 myönnettyihin lainoihin sovelletaan, 
jollei 2 momentista muuta johdu, mainittujen 
lakien säännöksiä. Asunnon huoneistoalan osal
ta sovelletaan kuitenkin mitä tämän lain 4 §:ssä 
on säädetty, sekä lykkäyksen myöntämiseen ly
hennysmaksujen tai korkojen tai molempien 
suorittamisessa, mitä tämän lain 12 §:ssä on 
säädetty. Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon 
asuinhuoneistosta perittäviin vuokriin sovelle
taan niin ikään, mitä tämän lain 15 i §:ssä 
on säädetty. Vuokratalon rakentamista tai laa
jentamista varten myönnettyihin lainoihin so
velletaan myös mitä tämän lain 15-15 g ja 
15 i §:ssä on säädetty sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, vaikka laina olisi maksettu takai
sin ennen sitä, jos lainaa ei ollut maksettu ta
kaisin ennen 1 päivää tammikuuta 1976. Siltä 
osin kuin valtioneuvosto on myöntänyt poik
keuksia asuntolainoitettuun vuokrataloon koh-
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Voimassa oleva laki. 

ollessa ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 myön
netystä asuntolainasta velvollisuus tarjota asun
to-osakeyhtiön osake lunastettavaksi ja yhtiön 
lunastusoikeus sekä kunnan etuosto-oikeus lak
kaavat sen mukaan kuin asetuksella lähemmin 
säädetään, jos osakkeelle laskettava osuus yh
tiölle myönnetystä asuntolainasta maksetaan ta
kaisin. 

Ehdotus. 

distuvista väliaikaisista rajoituksista 31 palva
nänä joulukuuta 1975 annetun lain ( 1082/75) 
säännöksistä, ei tämän lain säännöksiä sovelle
ta. Kysymyksen ollessa ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 myönnetystä asuntolainasta vel
vollisuus tarjota asunto-osakeyhtiön osake lu
nastettavaksi ja yhtiön lunastusoikeus sekä kun
nan etuosto-oikeus lakkaavat sen mukaan kuin 
asetuksella lähemmin säädetään, jos osakkeelle 
laskettava osuus yhtiölle myönnetystä asunto
lainasta maksetaan takaisin. 

Tämä laki tulee voimaan 15 j §:n ja 24 §:n 
3 momentin säännösten osalta 1 päivänä hei
näkuuta 1980 ja muiden säännösten osalta 1 
päivänä tammikuuta 1981. 

Asuntohallituksessa 1 päivänä heinäkuuta 
1980 vireillä olevat asuntolainoitettujen vuok
ra- ja asunto-osuuskuntatalojen enimmäisvuok
rien vahvistamista koskevat hakemukset sekä 
1 päivänä tammikuuta 1981 vireillä olevat ha
kemukset, jotka koskevat hyväksvmisen anta
mista asunto- ja lisälainan myöntämiseen, siir
retään asianomaisen kunnan viranomaisen käsi
teltäviksi. Jos omakotitalon rakentamista, laa
jentamista ja peruskorjausta varten myönnettä
vää asunto- tai lisälainaa koskeva hakemus on 
tullut vireille ennen 1 päivää tammikuuta 1981, 
sovelletaan kuitenkin lainan myöntämiseen ra
kennussuunnitelman ja rakennuskustannusten 
sekä hankinta-arvon hyväksymisen osalta, mitä 
asuntotuotantoasetuksen 9 §:n 1 momentissa 
ja 12 §:n 1 momentissa on säädetty, sellaisina 
kuin ne ovat, 9 §:n 1 momentti 2 päivänä hei
näkuuta 1973 annetussa asetuksessa (580/73) 
ja 12 §:n 1 momentti 9 päivänä marraskuuta 
1979 annetussa asetuksessa (804/79). 

Tämän lain 20 b §:n säännöksiä ei sovelleta 
ennen 1 päivää tammikuuta 1981 tehtyihin 
päätöksiin. 


