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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntotuotantolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksen tarkoituksena on täydentää asunto
tuotantolakia siten, että asuntolainaa voitaisiin 
myöntää myös asuinrakennuksia palvelevan eril
lisen lämmityslaitoksen tai muun huoltoraken
nuksen peruskorjausta varten. Kun tarkoituk
sena on edistää erityisesti kotimaisen poltto
aineen käyttöönottamista, ehdotetaan samalla, 
että lämmityslaitoslainojen enimmäismääriä ko
rotettaisiin, jos laitos toimii kotimaisella polt
toaineella. Niin ikään ehdotetaan, että kunnalle, 
sen hankkiessa vanhan aravavuokratalon, voitai
siin myöntää uudestaan vuokrataloa varten 
myönnetyt, mutta mahdollisesti ennenaikaisesti 
takaisin maksetut asuntolainat. 

Peruskorjaustoiminnan tehostamiseksi ehdo
tetaan muutettavaksi vuokra- ja asunto-osuus
kuntatalojen sekä omakotitalojen laajennus- ja 
peruskorjaustoimintaa koskevia säännöksiä. Sa
moin ehdotetaan muutettavaksi kunnan asunto
ohjelman laatimista koskevia säännöksiä. 

Samalla ehdotetaan osittain teknisluonteisik
si katsottavia tarkistuksia omaksilunastamista 
varten myönnettävien lainojen määräytymistä, 
asunnon luovutusta sekä vuokra-asuntojen käyt
töä koskeviin säännöksiin. 

Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitus saat
taa voimaan heti kun eduskunta on ne hyväk
synyt. 

PERUSTELUT. 

1. L a i n o i t u k s e n 1 a a j e n t a m i n e n. 

Asuntotuotantolakia ( 247/66) ehdotetaan 
täydennettäväksi asuntolainan myöntämistä kos
kevien säännösten osalta. Voimassa olevien 
säännösten mukaan voidaan asuinrakennuk
sia palvelevaa erillistä lämmityslaitosta tai 
huoltorakennusta varten myöntää valtion 
asuntolainaa vain laitoksen rakentamiseen ja 
laajentamiseen. Kauko- ja aluelämmityslaitos
ten muuttaminen toimimaan kotimaisella 
polttoaineelia on käynyt välttämättömäksi 
tuontipolttoaineiden jatkuvan hinnannousun ta
kia. Kotimaisen energian käyttö on tärkeää 
myös maamme energiahuollon toimivuuden 
kannalta. Näillä perusteilla ja valtioneuvos
ton 15 päivänä maaliskuuta 1979 hyväk
symän energiapoliittisen ohjelman tavoitteiden 
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mukaisesti olisi edistettävä kotimaisen poltto
aineen käyttöä lämmityslaitoksissa. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että myös erillisen pääasial
lisesti asuinrakennuksia palvelevan lämmityslai
toksen tai muun huoltorakennuksen peruskor
jausta varten myönnettäisiin valtion asuntolai
naa. Lainaa olisi myönnettävä ensisijaisesti sil
loin, kun laitos 1tai rakennus muutetaan toimi
maan kotimaisella polttoaineella. Kotimaiseen 
pohtoaineeseen rinnastettaisiin myös teollisuu
den jätelämpö sekä muut muihin kuin tuonti
pohtoaineisiin perustuvat lämmitysratkaisut. Sa
moin ehdotetaan, että lainan enimmäismäärä nos
tettaisiin kaikkien lämmityslaitoslainojen osalta 
50 prosenttiin hyväksytyistä kustannuksista, jos 
laitos tulee toimimaan kotimaisella polttoaineel~ 
la. Samaan hankkeeseen mahdollisesti myönnet
tävän eri säännöksiin perustuvan valtion tuen 
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yhteensovittamiseksi ehdotetaan, että laissa 
säädettäisiin tätä enimmäismäärää koskeva ra
joitus. Peruskorjausta varten myönnettävää lai
naa koskisivat vastaavasti muutoin samat sään
nökset kuin laitoksen rakentamista ja laajenta
mista varten myönnettäviä lainoja. 

Lisäksi kunnalle olisi voitava myöntää asun
tolainaa silloin, kun· se hankkii vuokratalon, 
jota varten myönnetty asuntolaina on maksettu 
takaisin aikaisemmin kuin lainan lyhennysehdot 
olisivat edellyttäneet. Koska lainan ennenaikai
nen takaisin maksaminen aina todennäköisesti 
johtuu lainaehtojen noudattamatta jättämisestä, 
ei kunta saisi joutua kantamaan tästä aiheutu· 
nutta seuraamusta. Lainoituksella lisättäisiin 
kunnan halukkuuttä ja taloudellisia mahdolli
suuksia vuokratalon lunastamiseen. Tässä tar
koituksessa ehdotetaan, että kunnalle voitaisiin 
myöntää asuntolainaa vuokratalon hankkimista 
varten, jos vuokrataloa varten aiemmin myön
netty laina on joko kokonaan tai osaksi mak
settu takaisin aikaisemmin kuin lainan lyhen
nysehdot ovat edellyttäneet. Myönnettävä laina
määrä olisi enintään asuntolainan sen osan suu
ruinen, joka on maksettu takaisin aikaisemmin 
kuin lyhennysehdot edellyttävät ( 6 § 1 mom. 
ja 7 § 1 ja 3 mom.). 

2. Muut ta r k istu k se t. 

2.1. Peruskorjaus. 

Laajennus- ja peruskorjaustoimenpiteitä kos
kevia eräitä säännöksiä ehdotetaan muutet
taviksi. Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen 
sekä omakotitalojen peruskorjaustoimenpiteiden 
laajentamiseksi on tarkoituksenmukaista, että 
peruskorjauslainoitus ulotettaisiin eräisiin sellai
siin hankkeisiin, jotka ovat pinta-alaa koskevien 
rajoitusten vuoksi jääneet tähän asti lainoituk
sen ulkopuolelle. Nykyinen lain 4 §:ssä säädetty 
asunnon huoneistoalaa koskeva 150 neliömetrin 
pinta-alarajoitus on osoittautunut liian ahtaaksi 
ja estänyt monessa tapauksessa asuntojen tar
peellisen peruskorjaamisen. Usein lainan saa
minen on estynyt, vaikka kysymyksessä on ollut 
hanke, jossa sanottu pinta-ala ylitetään joillakin 
neliömetreillä. 

Peruskorjaustoiminnan tehostamiseksi ja laa
jentamiseksi on välttämätöntä, että peruskorjat
tavan asunnon enimmäispinta-alaa koskeva ra
joitus poistetaan. Kun peruskorjauslainoituksella 

ei kuitenkaan ole syytä tukea uustuotannolle 
asetettuja normeja huomattavasti väljempää 
asum1sta, olisi lainoitusraja kuitenkin säilytet
tävä samana kuin nykyisin eli 150 neliömetrinä. 
Tämän vuoksi ehdotetaan säännöksiä muutetta
vaksi niin, että sanotut rajoitukset poistuisivat 
ja että korjattavan asunnon huoneistoalaa kos
keva 150 neliömetrin enimmäismäärä olisi 
ainoastaan lainoitettavan huoneistoalan yläraja
na ja että lainoitettaviin kustannuksiin saatai
siin lukea enintään sanotun neliömetrimäärän 
osalle tulevat hyväksytyt kustannukset. Perus
korjaus olisi muutoin sallittua asunnon pinta
alasta riippumatta ( 4 § 2 mom.). 

Voimassa olevien säännösten mukaan katso
taan rakennuksen peruskorjaus- ja laajennus
hankkeissa hankinta-arvoksi vain laajentamisen 
tai peruskorjauksen suorittamisesta aiheutunut 
hyväksytty kustannus. Hankinta~arvoon ei ole 
sisällytetty vanhan rakennuksen arvoa ennen 
peruskorjausta tai· laajennusta. Tämän seurauk
sena muun muassa peruskorjatun rakennuksen 
enimmäishinta muodostuu huomattavasti alhai
semmaksi kuin muiden valtion lainoittamien 
asuntojen enimmäishinta. 

Sanotun puutteen korjaamiseksi ehdotetaan 
asuntotuotantolakia tarkistettavaksi niin, että 
asuntolainaa myönnettäessä vahvistettaisiin han
kinta-arvoksi rakennuksen kohtuullinen arvo li
sättynä laajentamisen tai peruskorjauksen suo
rittamisesta aiheutuneella hyväksytyllä kustan
nuksella. Peruskorjausta tai laajentamista var
ten myönnettävä asunto- tai lisälaina määräy
tyisi kuten nykyisinkin kuitenkin korjauksen 
tai laajentamisen aiheuttaman hyväksytyn kus
tannuksen perusteella ( 7 § 5 mom.). 

2.2. Omaksilunastamislainat. 

Asuntoa omaksilunastettaessa on aina suori
tettava takaisin Iuuastettavan asunnon hallin
taan oikeuttaville osakkeille laskettava osuus 
yhtiölle myönnetystä tai siirretystä asuntolai
nasta, eikä sitä täten voida ottaa huomioon 
asunto- ja lisälainan enimmäismäärää laskettaes
sa. Tämä johtaa siihen, että omaksilunastajalle 
myönnettävän henkilökohtaisen lainan määrä 
jää tietyissä tapauksissa kohtuuttoman pieneksi 
Iuuastettavan osakkeen lunastushintaan verrat
tuna. Tällainen tilanne syntyy erityisesti niissä 
tapauksissa, joissa vuokrataloa varten myönnet
tyä lainaa ei vielä ole ehditty mainittavasti ly" 
hentää. Esimerkiksi pari. vuotta sitten valmis-
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tuneen talon osalta joudutaan omaksilunasta
jalle myönnettävän lainan enimmäismäärä las
kemaan arvosta, joka vastaa vain noin puolta 
asunnon lunastushinnasta. 

Epäkohdan poistamiseksi ehdotetaan omaksi
lunastamista varten myönnettävää asuntolainaa 
koskevia 4 päivänä toukokuuta 1979 annettuja 
ja tämän vuoden alusta voimaan tulleita asunto
tuotantolain säännöksiä ( 4 59/79) tarkistetta
viksi lainan laskemisen osalta. Omaksilunasta
mista ja asunto-osuuskunnalle myönnetyn asun
tolainan takaisin maksamista varten myönnettä
vän asuntolainan suuruus ehdotetaan lasketta
vaksi lunastettavien osakkeiden lainmukaisen 
lunastushinnan sekä lunastushetkellä yhtiön vas
tattavana olleiden asuntolainojen ja niitä parem
malla etuoikeudella hyväksyttyjen lainojen osak
keille laskettavan osuuden yhteismäärästä. Lisä
lainan osalta ehdotetaan säännöksiä muutetta
vaksi vastaavasti ( 7 § 4 ja 7 mom.). 

2.3. Pakkohuutokauppa. 

Asuntotuotantolain 15 § :n säännökset rajoit
tavat nykyisessä muodossaan luovutuksen saa
jien piiriä myös pakkohuutokaupassa ja näi
hin rinnastettavissa tilanteissa. Tämä on osoit
tautunut vakuuksien haitijoille hankalaksi ja 
siten vähentänyt tällaisen omaisuuden käyttö
kelpoisuutta vakuutena. Näiden epäkohtien 
poistamiseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi, että 
asuntolainoitetun omaisuuden pakkohuutokaup
pa voi luovutusrajoitusten estämättä tapahtua 
siten kuin kauppakaaressa, konkurssisäännössä 
ja ulosottolaissa on säädetty. Luovuttaja ei kui
tenkaan voisi saada tällaisessa tapauksessa 
enempää kuin muussa luovutuksessa eikä pak
kohuutokauppa vapauttaisi omaisuutta käyttö
ja luovutusrajoituksista ( 15 § 2 ja 3 mom.). 

2.4. Vuokra-asunnon käyttö. 

Valtion lainoittamaa vuokra-asuntoa on tä
män vuoden alusta voimaan tulleen säännöksen 
mukaan käytettävä asuntotuotantolain 5 §: ssä 
säädetyt edellytykset täyttävän, kunnan vuok
ralaiseksi hyväksymän henkilön asuntona. Kun
ta voi asuntohallituksen vahvistamien perustei
den mukaan vain tilapäisesti myöntää luvan 
käyttää asuntoa muidenkin kuin 5 §:ssä tarkoi
tettujen henkilöiden asuntona. Asunnon sään-

nösten vastaisen käytön seurauksena on omista
jan korvausvelvollisuus valtiolle. Tavoitteena 
säännöksiä uudistettaessa on ollut valtion lai
noittamien asuntojen asuntopoliittisesti tarkoi
tuksenmukaisen käytön varmistaminen. 

Säännösten soveltamisessa voitaisiin joutua 
tilanteeseen, jossa talon huoltohenkilöstöönkin 
kuuluva saisi asua vuokratalossa vain kunnan 
erikseen antaman luvan perusteella tilapäisesti, 
jollei hän täytä vuokra-asunnon saamisen edel
lytyksiä. 

Vuokratalossa olevaa asuinhuoneistoa tulisi, 
kuten aikaisemminkin, edelleenkin kunnan lu
valla voida tilapäisesti käyttää toimitiloina myös 
erilaisissa sosiaalisten lähipalvelujen tarpeissa. 

Asuntolainan on asuntotuotantoasetuksen mu
kaisesti saanut myöntää tähän asti myös sel
laisen vuokratalon peruskorjausta varten, jonka 
jotakin asuinhuoneistoa kiinteistön omistajana 
oleva henkilö käyttää asuntonaan. Tämä sään
nös on kuitenkin jouduttu kumoamaan asunto
tuotantolain uusien säännösten vastaisena. Pe
ruskorjaustoiminnan jatkumisen varmistamiseksi 
myös tältä osin on tarkoituksenmukaista, että 
entinen menettely olisi edelleen sallittua. 

Vuokra-asuntojen käyttöä rajoittavia säännök
siä ehdotetaan tässä tarkoituksessa täsmennettä
viksi, jotta asuntojen käyttäminen mainitunkal
taisissa tilanteissa olisi riittävän joustavaa ja 
tarkoituksenmukaista (15 e § 1 mom.). 

2.5. Asunto-ohjelma. 

Asuntotuotantolain 19 §:n mukaan on asun
totuotanto-ohjelma kaupunkien lisäksi laadittava 
vain sellaisissa muissa kunnissa, joiden asukas
luku viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mu
kaan on vähintään 10 000, sekä muissakin sisä
asiainministeriön erikseen määräämissä kun
nissa. 

Voimassa olevan kunnallislain (953/76) mu
kaan kunnalla on oltava kunnanvaltuuston oh
jee11isena hyväksymä kunnan olojen kehittämi
sestä, hallinnon ja talouden hoitamista sekä 
toimintojen sijoittumista koskeva kuntasuunni
telma. Koska asumisen suunnittelu on olennai
nen osa kuntasuunnittelua, kunnallislain mu
kainen kuntasuunnittelujärjestelmä ulottaa asun
topoliittisen ohjelmoinnin kaikkiin kuntiin. 

Asuntopolitiikan painopisteen siirtyminen 
uustuotannosta ja asuntojen määrällisen tar
peen tyydyttämisestä vähitellen olemassa ole-
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van asuntokannan asuntopoliittisesti tarkoituk
senmukaiseen käyttämiseen ja sen laadun ja 
varustetason parantamiseen edellyttää myös 
kuntien asuntopoliittisen suunnittelujärjestel
män kehittämistä. Kunnan asuntotuotantolain 
mukainen asuntopoliittinen suunnittelu ja asu
miseen liittyvä kunnallislain mukainen kunta
suunnittelu olisikin sopeutettava toisiinsa. 

Tämän vuoksi ehdotetaan asuntotuotantolakia 
muutettavaksi niin, että asunto-ohjelma tulisi 
laadittavaksi ja määräajoin tarkistettavaksi kai
kissa kunnissa osana kuntasuunnitelmaa. Ohjel
ma samoin kuin siihen tehdyt tarkistukset olisi 
toimitettava tiedoksi sisäasiainministeriölle, 
asuntohallitukselle ja lääninhallitukselle. Tar
kemmat ohjeet asunto-ohjelman laatimisesta 
antaisi asuntohallitus ( 19 § ) . 

3. Ehdotuksen o r g a n i sato r i se t 
j a t a 1 o u d e 11 i s e t v a i k u t u k s e t. 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Lisäkustannuksia aiheutuu pääasiallisesti ehdo
tetuista lämmityslaitosten peruskorjauslainoituk-

sesta ja kotimaisella polttoaineelia toumvan 
laitoksen lainamäärien korotuksesta. Lisäksi 
voidaan todeta kotimaista polttoainetta käyttä
vän lämpökeskuksen rakentamisen tulevan kal
liimmaksi kuin öljyllä toimivan laitoksen. Lai
namäärärahan lisätarpeeksi voidaan arvioida 
noin 20-30 miljoonaa markkaa vuodessa. Ko
timaista polttoainetta käyttäen voidaan lmiten
kin säästää tuontipolttoaineiden avulla synty
vää lämpöenergiaa ja sen myötä vastaavasti 
vähentää valuutan vientiä ulkomaille. Ottaen 
lisäksi huomioon tuontipolttoaineiden hintoi
hin kohdistuvan jatkuvan korotuspaineen ja 
työllisyysnäkökohdat voidaan tehdyllä esityksel
lä pidemmällä aikavälillä katsoa olevan kuiten
kin myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia. 

4. Voimaan t u 1 o. 

Laki tulisi saattaa voimaan mahdollisimman 
pian. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 4 §:n 2 

momentti, 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 7 §:n 1, 3-5 ja 7 momentti, 10 §:n 2 
momentti, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 15 e §:n 1 momentti ja 19 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 
197 3 annetussa laissa ( 5/7 3), 6 § :n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 7 § :n 4 ja 7 momentti, 
15 §:n 1 ja 2 momentti sekä 15 e §:n 1 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa 
laissa (459/79), 7 §:n 3 momentti ja 10 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 anne
tussa laissa (1133/76), 7 §:n 5 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa 
( 33/68) ja 19 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 
annetussa laissa, uusi 9 kohta seuraavasti: 

4 §. 

Peruskorjattavassa vuokra-, asunto-osuuskun-

ta- ja omakotitalossa saa korjatun asunnon 
lainoitettava huoneistoala olla enintään 150 
neliömetriä. 
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6 §. 
Asuntolaina voidaan myöntää: 

7) asunto-osuuskunnan toimintaa jatkamaan 
perustetun, 6 a § :n 2 momentissa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiön osakkaalle asunnon osalle 
laskettavan asuntolainaosuuden takaisinmaksa
mista varten; 

8) pääasiallisesti asuinrakennuksia palvele
van erillisen lämmityslaitoksen tai muun huol
torakennuksen rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten; sekä 

9) kunnalle vuokratalon hankkimista varten, 
kun vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten myönnetty asuntolaina 
on kokonaan tai osittain maksettu takaisin 
aikaisemmin kuin lainan lyhennysehdot ovat 
edellyttäneet; tällaiseen lainaan sovelletaan, 
mitä jäljempänä on säädetty vuokratalon raken
tamista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myönnettävästä asuntolainasta. 

7 §. 
Vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 

peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon pe
ruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 60 prosenttia ja asunto
osakeyhtiötalon rakentamista varten myönnettä
vän asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan suu
ruus enintään 30 prosenttia hyväksytystä han
kinta-arvosta. Edellä 6 §:n 1 momentin 9 koh
dassa tarkoitetun vuokratalon hankkimista var
ten myönnettävän asuntolainan määrä on kui
tenkin enintään asuntolainan sen osan suurui
nen, joka on maksettu takaisin aikaisemmin 
kuin lyhennysehdot edellyttävät. 

Erillisen lämmityslaitoksen tai muun huolto
rakennuksen rakentamista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 30 prosenttia hyväksytystä 
hankinta-arvosta. Lainan suuruus on kuitenkin 
enintään 50 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta, jos laitos tai rakennus rakennetaan, 
laajennetaan tai peruskorjataan toimimaan koti
maisella polttoaineena. Tämän momentin mu
kaisen lainan ja muiden samaan tarkoitukseen 
valtion varoista myönnettyjen lainojen ja avus
tusten yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään 
70 prosenttia hyväksytystä hankinta-arvosta. 

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osak
keiden hankkimista varten myönnettävän asun
tolainan suuruus on enintään 30 prosenttia 
huoneiston hyväksytystä hankinta-arvosta. 

Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
lunastamista ja 6 § :n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitetun asuntolainaosuuden takaisinmaksa
mista varten myönnettävän asuntolainan suu
ruus on enintään 30 prosenttia osakkeiden 15 b 
§ :n 1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta 
lunastushinnan sekä lunastushetkellä yhtiön 
vastattavana olevien asuntolainojen ja niitä 
paremmalla etuoikeudella hyväksyttyjen laino
jen osakkeille laskettavan osuuden yhteismää
rästä. 

Myönnettäessä asuntolainaa rakennuksen laa
jentamista tai peruskorjausta varten vahviste
taan hanldnta-arvoksi rakennuksen kohtuullinen 
arvo lisättynä laajentamisen tai peruskorjauksen 
hyväksytyillä kustannuksilla. Lainan määrä las
ketaan kuitenkin laajentamisen tai peruskor
jauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta taikka asuinhuoneiston hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankkimista var
ten myönnettävän lisälainan suuruus on enin
tään 30 prosenttia hyväksytystä hankinta-ar
vosta. Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkei
den omaksilunastamista ja 6 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitetun asuntolainaosuuden 
takaisinmaksamista varten myönnettävän lisä
lainan suuruus on enintään 20 prosenttia 
15 b §:n 1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta 
lunastushinnan sekä lunastushetkellä yhtiön vas
tattavana olevien asuntolainojen ja niitä parem
malla etuoikeudella hyväksyttyjen lainojen osak
keille laskettavan osuuden yhteismäärästä. 

10 §. 

Asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, oma
kotitalon rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta sekä asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan ja lisälainan samoin 
kuin 7 §:n 6 momentissa tarkoitetun lainan 
laina-aika on enintään 25 vuotta. Erillisen läm
mityslaitoksen tai muun huoltorakennuksen 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnettävän asuntolainan laina-aika on 
enintään 15 vuotta. Rakennusaikaisen lainan 
laina-aika on enintään kolme vuotta, jollei asun
tohallitus erityisestä syystä hakemuksesta myön
nä lainalle tai sen osalle enintään vuoden pi
tuista laina-ajan pidennystä. 
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15 §. 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on 
säädetty, voidaan siinä tarkoitettu omakotitalo 
ja oman asunnon hallintaan oikeuttavat osak
keet luovuttaa aviopuolisolle, suoraan eteneväs
sä tai takanevassa polvessa olevalle sukulai
selle taikka veljelle tai sisarelle. Niin ikään 
voidaan 1 momentissa tarkoitettu rakennus tai 
osake myydä julkisella huutokaupalla niin kuin 
konkurssisäännössä tai ulosottolaissa taikka pan
tatun osakkeen osalta kauppakaaren 10 luvussa 
on säädetty. Se, jonka lukuun julkinen huuto
kauppa toimitetaan, saa kuitenkin enintään 15 a 
§: ssä säädettyjen perusteiden mukaan määräy
tyvän enimmäishinnan tai luovutuskorvauksen. 
Myyntihinnan ja enimmäishinnan tai luovutus
korvauksen erotukseen sovelletaan mitä 15 a 
§:n 3 momentissa on säädetty. 

Milloin muun 1 momentissa tarkoitetun omai
suuden kuin omakotitalon tai oman asunnon 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoi
keus siirtyy naimaosan, avio-oikeuden, perin
töoikeuden tai •testamentin nojalla taikka yh
teisen esineen jakamisen tai oikeushenkilön lak
kaamisen johdosta, omistusoikeuden saajan on 
viipymättä ilmoitettava saannostaan kunnalle. 
Kunnalla on oikeus lunastaa omaisuus 90 päi
vän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tie
don saatuaan siitä hinnasta, jonka luovuttaja 
15 a § :n 2 momentin mukaan on oikeutettu 
enintään saamaan. 

15 e §. 
Sellaisessa vuokratalossa sijaitsevaa asuinhuo

neistoa, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on myönnetty asunto-

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1980. 

laina, sekä 6 §:n 1 momentin .3 kohdassa tai 
6 a § :n 1 momentissa tarkoitetussa asunto-osa
keyhtiötalossa sijaitsevaa asuinhuoneistoa, jon
ka hallintaan oikeuttavia osakkeita vuokralainen 
ei ole lunastanut omakseen, on käytettävä, 
jollei jäljempänä tässä momentissa säädetystä 
muuta johdu, 5 §:ssä säädetyt edellytykset täyt
tävän, kunnan vuokralaiseksi hyväksymän hen
kilön vuokra-asuntona. Kunta voi kuitenkin 
asuntohallituksen vahvistamien perusteiden mu
kaan myöntää luvan käyttää edellä tässä mo
mentissa tarkoitettua asuntoa tilapäisesti muu
hunkin tarkoitukseen ja toistaiseksi talon yllä
pitoa ja hoitoa varten välttämättömän henkilö
kunnan asuntona. Opiskelija-asuntolaa saadaan 
lisäksi oppilaitoksen lomien aikana kunnan lu
valla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 5 § : ssä 
tarkoitettujen henkilöiden asuntona. Sen estä
mättä, mitä tässä momentissa säädetään, voidaan 
vuokratalossa, jonka peruskorjausta varten on 
myönnetty asuntolaina, yhtä asuntoa käyttää 
talon omistajan omana asuntona. 

19 §. 
Kunnanvaltuuston on kunnallislain ( 9 53/7 6) 

1.3 §: ssä tarkoitetun kuntasuunnitelman osana 
hyväksyttävä ja määräajoin tarkistettava asun
to-ohjelma. Ohjelma samoin kuin siihen tehdyt 
tarkistukset on toimitettava tiedoksi sisäasiain
ministeriölle, asuntohallitukselle ja lääninhalli
tukselle. Tarkemmat ohjeet asunto-ohjelman 
laatimisesta antaa asuntohallitus. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1980. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri ]. Koikkalainen 
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Liite 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
. muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 4 §:n 2 
momentti, 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 7 §:n 1, 3-5 ja 7 momentti, 10 §:n 2 
momentti, 15 §:n 2 ja .3 momenrtti, 15 e §:n 1 momentti ja 19 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti ja 7 §:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 
1973 annetussa laissa (5/73), 6 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, 7 §:n 4 ja 7 momentti, 
15 §:n 1 ja 2 momentti sekä 15 e §:n 1 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa 
laissa (459/79), 7 §:n 3 momentti ja 10 §:n 2momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 anne
tussa laissa ( 1133/76), 7 §:n 5 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa 
(33/68) ja 19 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 
annetussa laissa, uusi 9 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. · Ehdotus. 

4 s. 
Peruskorjattavassa vuokra-, asunto-osuuskun

ta- ja omakotitalossa saa korjatun asunnon 
huoneistoala olla enintään 150 neliömetriä. 

Peruskorjattavassa vuokra-, asunto-osuuskun
ta- ja omakotitalossa saa korjatun asunnon 
lainoitettava huoneistoala olla enintään 150 ne
liömetriä. 

6 s. 
Asuntolaina voidaan myöntää: 

7) asunto-osuuskunnan toimintaa jatkamaan 
perustetun, 6 a § :n 2 momentissa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiön osakkaalle asunnon osalle 
laskettavan asuntolainaosuuden takaisinmaksa
mista varten; sekä 

8) pääasiallisesti asuinrakennuksia palvele
van erillisen lämmityslaitoksen tai muun huol
torakennuksen rakentamista tai laajentamista 
varten. 

7 §. 
Vuokratalon ja asunto-osuuskuntatalon ra

kentamista, laajentamista tai peruskorjausta 

7) asunto-osuuskunnan toimintaa jatkamaan 
perustetun, 6 a § :n 2 momentissa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiön osakkaalle asunnon osalle 
laskettavan asuntolainaosuuden takaisinmaksa
mista varten; 

8) pääasiallisesti asuinrakennuksia palvele
van erillisen lämmityslaitoksen tai muun huol
torakennuksen rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten; sekä 

9) kunnalle vuokratalon hankkimista varten, 
kun vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten myönnetty asuntolaina 
on kokonaan tai osittain maksettu takaisin 
aikaisemmin kuin lainan lyhennysehdot ovat 
edellyttäneet; tällaiseen lainaan sovelletaan, 
mitä jäljempänä on säädetty vuokratalon raken
tamista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myönnettävästä asuntolainasta. 

7 §. 
Vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 

peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon pe-
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Voimassa oleva laki. 

varten myönnettävän asuntolainan suuruus on 
enintään 60 prosenttia ja asunto-osakeyhtiöta
lon rakentamista varten myönnettävän asunto
lainan ja rakennusaikaisen lainan suuruus enin
tään .30 prosenttia hyväksytystä hankinta-ar
vosta. 

Erillisen lämmityslaitoksen tai muun huolto
rakennuksen rakentamista tai laajentamista var
ten myönnettävän asuntolainan suuruus on 
enintään 30 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta. 

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osak
keiden hankkimista varten myönnettävän asun
tolainan suuruus on enintään .30 prosenttia huo
neiston hyväksytystä hankinta-arvosta. Asunnon 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastamista 
ja 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun 
asuntolainaosuuden takaisinmaksamista varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enintään 
.30 prosenttia osakkeiden 15 b §:n 1 ja 2 mo
mentin mukaan laskettavasta lunastushinnan 
sekä yhtiön ,vastattava:ksi jäävien asuntolainojen 
ja niitä paremmalla etuoikeudella hyväksyttyjen 
lainojen osakkeille laskettavan osuuden yhteis
määrästä. 

Myönnettäessä asuntolainaa rakennuksen laa
jentamista tai peruskorjausta varten katsotaan 
hankinta-arvoksi vain laajentamisesta tai perus
korjausten suorittamisesta aiheutunut hyväk
sytty kustannus. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta taikka asuinhuoneiston hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankkimista var
ten myönnettävän lisälainan suuruus on enin-

Ehdotus. 

ruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 60 prosenttia ja asunto
osakeyhtiötalon rakentamista varten myönnettä
vän asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan suu
ruus enintään 30 prosenttia hyväksytystä han
kinta-arvosta. Edellä 6 §:n 1 momentin 9 koh
dassa tarkoitetun vuokratalon hankkimista var
ten myönnettävän asuntolainan määrä on kui
tenkin enintään asuntolainan sen osan suurui
nen, joka on maksettu takaisin aikaisemmin 
kuin lyhennysehdot edellyttävät. 

Erillisen lämmityslaitoksen tai muun huolto
rakennuksen rakentamista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 30 prosenttia hyväksytystä 
hankinta-arvosta. Lainan suuruus on kuitenkin 
enintään 50 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta, jos laitos tai rakennus rakennetaan, 
laajennetaan tai peruskorjataan toimimaan koti
maisella polttoaineella. Tämän momentin mu
kaisen lainan ja muiden samaan tarkoitukseen 
valtion varoista myönnettyjen lainojen ja avus
tusten yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään 
70 prosenttia hyväksytystä hankinta-arvosta. 

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osak
keiden hankkimista varten myönnettävän asun
tolainan suuruus on enintään 30 prosenttia huo
neiston hyväksytystä hankinta-arvosta. Asunnon 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunastamista 
ja 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun 
asuntolainaosuuden takaisinmaksamista varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enintään 
.30 prosenttia osakkeiden 15 b §:n 1 ja 2 mo
mentin mukaan laskettavasta lunastushinnan 
sekä lunastushetkellä yhtiön vastattavana ole
vien asuntolainojen ja niitä paremmalla etuoi
keudella hyväksyttyjen lainojen osakkeille las" 
kettavan osuuden yhteismäärästä. 

Myönnettäessä asuntolainaa rakennuksen laa
jentamista tai peruskorjausta varten vahviste
taan hankinta-arvoksi rakennuksen kohtuullinen 
arvo lisättynä laajentamisen tai peruskorjauksen 
hyväksytyillä kustannuksilla. Lainan määrä las
ketaan kuitenkin laajentamisen tai peruskor
jauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta taikka asuinhuoneiston hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankkimista var
ten myönnettävän lisälainan suuruus on enin-
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Voimassa oleva laki. 

tiliin 30 prosenttia hyväksytystä hankinta-ar
vosta. Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkei
den omaksilunastamista ja 6 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitetun asuntolainaosuuden 
takaisinmaksamista varten myönnettävän lisä
lainan suuruus on enintään 20 prosenttia 
15 b §:n 1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta 
lunastushinnan sekä yhtiön vastattavaksi jäävien 
asuntolainojen ja niitä paremmalla etuoikeudel
la hyväksyttyjen lainojen osakkeille laskettavan 
osuuden yhteismäärästä. 

Ehdotus. 

tään 30 prosenttia hyväksytystä hankinta-ar
vosta. Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkei
den omaksilunastamista ja 6 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitetun asuntolainaosuuden 
takaisinmaksamista varten myönnettävän lisä
lainan suuruus on enintään 20 prosenttia 
15 b §:n 1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta 
lunastushinnan sekä lunastushetkellä yhtiön 
vastattavana olevien asuntolainojen ja niitä 
paremmalla etuoikeudella hyväksyttyjen laino
jen osakkeille laskettavan osuuden yhteismää
rästä. 

10 §. 

Asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, oma
kotitalon rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta sekä asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan ja lisälainan samoin 
kuin 7 § :n 6 momentissa tarkoitetun lainan 
laina-aika on enintään 25 vuotta. Erillisen läm
mityslaitoksen tai muun huoltorakennuksen 
rakentamista tai laajentamista varten myönnet
tävän asuntolainan laina-aika on enintään 15 
vuotta. Rakennusaikaisen lainan laina-aika on 
enintään kolme vuotta, jollei asuntohallitus eri
tyisestä syystä hakemuksesta myönnä lainalle 
tai sen osalle enintään vuoden pituista laina
ajan pidennystä. 

15 §. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omakotitalo 
ja samassa momentissa .tarkoitetut oman asun
non hallintaan oikeuttavat osakkeet voidaan 
sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, 
luovuttaa aviopuolisolle, suoraan etenevässä tai 
takanevassa polvessa olevalle sukulaiselle taik
ka veljelle tai sisarelle. 

2 168000214R 

Asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, oma
kotitalon rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta sekä asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan ja lisälainan samoin 
kuin 7 §:n 6 momentissa tarkoitetun lainan 
laina-aika on enintään 25 vuotta. Erillisen läm
mityslaitoksen tai muun huoltorakennuksen 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnettävän asuntolainan laina-aika on 
enintään 15 vuotta. Rakennusaikaisen lainan 
laina-aika on enintään kolme vuotta, jollei asun
tohallitus erityisestä syystä hakemuksesta myön
nä lainalle tai sen osalle enintään vuoden pi
tuista laina-ajan pidennystä. 

15 §. 

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa on 
säädetty, voidaan siinä tarkoitettu omakotitalo 
ja oman asunnon hallintaan oikeuttavat osak
keet luovuttaa aviopuolisolle, suoraan eteneväs
sä tai takanevassa polvessa olevalle sukulaiselle 
taikka veljelle tai sisarelle. Niin ikään voidaan 
1 momentissa tarkoitettu rakennus tai osake 
myydä julkisella huutokaupalla niin kuin kon
kurssisäännössä tai ulosottolaissa taikka panta
tun osakkeen osalta kauppakaaren 10 luvussa 
on säädetty. Se, jonka lukuun julkinen huuto
kauppa toimitetaan, saa kuitenkin enintään 15 a 
§: ssä säädettyjen perusteiden mukaan määräyty
vän enimmäishinnan tai luovutuskorvauksen. 
Myyntihinnan ja enimmäishinnan tai luovutus
korvauksen erotukseen sovelletaan mitä 15 a 
§:n 3 momentissa on säädetty. 
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Voimassa oleva laki. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun rakennuksen 
tai osakkeiden omistusoikeus siirtyy naimaosan, 
avio-oikeuden, perintöoikeuden tai testamentin 
nojalla taikka yhteisen esineen jakamisen tai 
oikeushenkilön lakkaamisen johdosta, eikä ky
symyksessä ole 2 momentissa tarkkoitetun omai
suuden siirtyminen, omistusoikeuden saajan on 
viipymättä ilmoitettava saannostaan kunnalle. 
Kunnalla on oikeus lunastaa omaisuus 90 päi
vän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä tie
don saatuaan siitä hinnasta, jonka luovuttaja 
15 a §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu 
enintään saamaan. 

15 e §. 
Sellaisessa vuokratalossa sijaitsevaa asuinhuo

neistoa, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on on myönnetty asunto
laina, sekä 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 
6 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa asunto-osa
keyhtiötalossa sijaitsevaa asuinhuoneistoa, jon
ka hallintaan oikeuttavia osakkeita vuokralainen 
ei ole lunastanut omakseen, on käytettävä, 
jollei jäljempänä tässä momentissa säädetystä 
muuta johdu, 5 §:ssä säädetyt edellytykset täyt
tävän, kunnan vuokralaiseksi hyväksymän hen
kilön vuokra-asuntona. Kunta voi asuntohalli
tuksen vahvistamien perusteiden mukaan myön
tää luvan tilapäisesti käyttää edellä tässä mo
mentissa tarkoitettua asuntoa muidenkin kuin 
5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. 
Opiskelija-asuntolaa saadaan lisäksi oppilaitok
sen lomien aikana kunnan luvalla tilapäisesti 
käyttää muidenkin kuin 5 §:ssä tarkoitettujen 
henkilöiden asuntona. 

19 §. 
Kaupungissa ja kauppalassa sekä sellaisessa 

maalaiskunnassa, jonka asukasluku viimeksi toi
mitetun henkikirjoituksen mukaan on vähintään 
10 000, valtuuston on hyväksyttävä ja vuosit
tain tarkistettava asuntotuotanto-ohjelma aina 
lähinnä seuraavia viittä vuotta varten. Sisä
asiainministeriö voi määrätä ohjelman laaditta
vaksi muussakin maalaiskunnassa, missä sitä on 
pidettävä tarpeellisena, ja antaa määräyksiä kun
tien yhteistoiminnasta ohjelmia laadittaessa. 

Ehdotus. 

Milloin muun 1 momentissa tarkoitetun 
omaisuuden kuin omakotitalon tai oman asun
non hallintaan oikeuttavien osakkeiden omis
tusoikeus siirtyy naimaosan, avio-oikeuden, pe
rintöoikeuden tai testamentin nojalla taikka 
yhteisen esineen jakamisen tai oikeushenkilön 
lakkaamisen johdosta, ( poist.) omistusoikeuden 
saajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan 
kunnalle. Kunnalla on oikeus lunastaa omai
suus 90 päivän kuluessa omistusoikeuden siir
tymisestä tiedon saatuaan siitä hinnasta, jonka 
luovuttaja 15 a §:n 2 momentin mukaan on 
oikeutettu enintään saamaan. 

15 e §. 
Sellaisessa vuokratalossa sijaitsevaa asuinhuo

neistoa, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on on myönnetty asunto
laina, sekä 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tai 
6 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa asunto-osa
keyhtiötalossa sijaitsevaa asuinhuoneistoa, jon
ka hallintaan oikeuttavia osakkeita vuokralainen 
ei ole lunastanut omakseen, on käytettävä, 
jollei jäljempänä tässä momentissa säädetystä 
muuta johdu, 5 §:ssä säädetyt edellytykset täyt
tävän, kunnan vuokralaiseksi hyväksymän hen
kilön vuokra-asuntona. Kunta voi kuitenkin 
asuntohallituksen vahvistamien perusteiden mu
kaan myöntää luvan käyttää edellä tässä mo
mentissa tarkoitettua asuntoa tilapäisesti muu
hunkin tarkoitukseen ja toistaiseksi talon yllä
pitoa ja hoitoa varten välttämättömän henkilö
kunnan asuntona. Opiskelija-asuntolaa saadaan 
lisäksi oppilaitoksen lomien aikana kunnan lu
valla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 5 §: ssä 
tarkoitettujen henkilöiden asuntona. Sen estä
mättä, mitä tässä momentissa säädetään, voidaan 
vuokratalossa, jonka peruskorjausta varten ·on 
myönnetty asuntolaina, yhtä asuntoa käyttää 
talon omistajan omana asuntona. 

19 §. 
Kunnanvaltuuston on kunnallislain (953/76) 

13 §:ssä tarkoitetun kuntasuunnitelman osana 
hyväksyttävä ja määräajoin tarkistettava asunto
ohjelma. Ohjelma samoin kuin siihen tehdyt 
tarkistukset on toimitettava tiedoksi sisäasiain
ministeriölle, asuntohallitukselle ja lääninhalli
tukselle. Tarkemmat ohjeet asunto-ohjelman 
laatimisesta antaa asuntohallitus. 
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Voimassa oleva laki. 

Sisäasiainministeriö voi hakemuksesta myön
tää kunnalle vapautuksen edellä tämän pykälän 
1 momentissa tarkoitetun asuntotuotanto-ohjel
man laatimisvelvollisuudesta tai lykkäystä sen 
valmistamisessa. 

Ehdotus. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1980. 

11 

päivänä 




