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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen hankintaan 
myönnettävien lainojen korkotuesta. 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksen tarkoituksena on helpottaa asun
non hankinnan rahoittamista ja siten edistää 
olemassa olevan asuntokannan tarkoituksen
mukaista käyttöä. Ensimmäisessä vaiheessa eh
dotetaan korkotukilainoja myönnettäväksi kun
nille vuokra-asuntojen hankkimista varten ja 
opiskelija-asuntoja ylläpitäville yhteisöille opis-

kelija-asuntojen hankkimista varten olemassa 
olevasta asuntokannasta. Lainoituksen kohtee
na voisi olla vuokratalo, omakotitalo tai asun
non hallintaan oikeuttavat osakkeet. Esitys liit
tyy hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne. 

Asuntotuotantolain (247/66) 14 §:n nojalla 
on vuodesta 1968 lukien ollut mahdollista 
myöntää asunto- ja lisälainan sijasta luottolai
toksen varoista korkotukilainoja, joista valtio 
maksaa luottolaitokselle korkohyvitystä. Tois
taiseksi näitä korkotukilainoja ei kuitenkaan 
ole myönnetty. Valtion tulo- ja menoarviossa 
oli vasta vuonna 1980 ensimmäisen kerran 
määräraha asuntotuotantolain mukaisten kor
kotukilainojen korkotukea varten. Tähän liit
tyen asuntotuotantolain 14 §:ää jonkin verran 
muutettiin vuoden 1980 alusta. 

Korkotukilainan hyväksyminen on nyttem
min mahdollista paitsi asunto- ja lisälainan 
sijasta myös rakennusaikaisen lainan sijasta. 
Luottolaitos saa periä korkotukilainasta enin
tään saman suuruisen koron kuin luottolaitos 
yleisesti kulloinkin perii samanlaisiin tarkoi
tuksiin myönnetyistä lainoista. Valtion varoista 
maksettavan korkohyvityksen määrä on enin
tään edellä tarkoitetun koron ja asuntotuo
tantolaissa tarkoitettujen lainojen koron ero
tuksen suuruinen. Asunto- ja lisälainan sijasta 
luottolaitoksen myöntämällä korkotukilainalla 
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lainoitettuun asuntoon sovelletaan samoja asun
non käytöstä ja luovutuksesta annettuja sään
nöksiä kuin asuntolainalla lainoitettuun asun
toon. 

Asuntotuotantolain säännökset on laadittu 
lähinnä valtion lainoitustoimintaa ja sen asun
topoliittisten tavoitteiden toteuttamista varten. 
Nämä säännökset eivät kaikilta osin hyvin so
vellu luottolaitosten toimesta myönnettäviin 
korkotukilainoihin. Korkotukilainajärjestelmää 
ei siten ole tarkoituksenmukaista lähteä kehit
tämään niiden pohjalta. 

Asuntotuotantolain tukijärjestelmä kohdistuu 
voimassa olevien säännösten mukaan pääasiassa 
asuntojen uustuotantoon ja peruskorjaamiseen. 
Vanhan asunnon hankkimista varten ei nykyi
sin ole mahdollista saada valtion asuntolainaa 
tai korkohyvitystä kuin eräissä erityistapauk
sissa. Mustalaisväestön asunto-olojen paranta
misesta annetun määräaikaisen lain nojalla on 
kunnille ja mustalaisväestöön kuuluville hen
kilöille voitu myöntää valtion lainaa omakoti
talon ja osakeasunnon hankkimiseksi olemassa 
olevasta asuntokannasta. Valtion lainaittamassa 
vuokra- tai' asunto-osuuskuntatalossa olevan 
asunnon omaksilunastamista varten on vuokra-
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laiselle voitu vuoden 1980 alusta lukien myön
tää valtion asunto- ja lisälainaa. Milloin vanha 
valtion lainoittama omistusasunto myydään, 
voidaan jäljellä oleva asunto- ja lisälaina asun
totuotantolaissa säädetyin edellytyksin siirtää 
ostajan vastattavaksi. 

Maatilalain (188/77) nojalla voidaan maa
tilatalouden kehittämisrahaston varoista myön
tää maanostolainaa ja luottolaitosten varoista 
korkotukilainaa mm. asuntotilan hankkimista 
varten. Asuntotilalla tarkoitetaan tilaa tai 
aluetta, joka rakennuksineen on tarkoitettu 
pysyväisluonteiseen asumiseen. Asuntotilaan 
voi kuulua tonttimaan ohella myös esimerkiksi 
kasvitarha tai perunamaa. Korkotukilainaa voi
daan myöntää enintään 50 % asuntotilan luo
vutushinnasta kuitenkin niin, että lainan mark
kamääräinen enimmäismäärä vahvistetaan erik
seen. Vuonna 1978 myönnettiin vain 36 kor
kotukilainaa asuntotilan hankkimiseen, yhteen
sä noin 900 000 markkaa. 

Nykyiset säännökset eivät kuitenkaan anna 
riittäviä mahdollisuuksia vanhojen asuntojen 
hankinnan tukemiseen ja olemassa olevan asun
tokannan käytön tehostamiseen. 

2. Esityksen tavoitteet ja laajuus. 

Vanhojen asuntojen hankinnan rahoitus 
tapahtuu nykyisin suureksi osaksi luottolai
tosten myöntämän lainoituksen ja asunnon 
hankkijan oman rahoituksen turvin. Vanhan 
asunnon ostaja joutuu tällöin itse kaikilta osin 
huolehtimaan tarvittavan rahoituksen järjestä
misestä. Vanhan asunnon hankintahinta on 
usein pienempi kuin kooltaan ja sijainniltaan 
vastaavanlaisen uuden valtion lainoittaman 
asunnon hinta. Vaikka saatavilla olisi vanha 
omakotitalo tai osakeasunto, asunnonhankkija 
valitsee kuitenkin usein rahoituksen edullisem
muuden vuoksi uuden asunnon. Laajassa mi
tassa tämä lisää osaltaan valtion lainoittamien 
uusien asuntojen tuotannon tarvetta. Seurauk
sena on myös, että maaseudulla jää vanhoja 
korjauskelpoisia omakotitaloja autioitumaan. 
Myös vanhoja osakehuoneistoja on eräillä paik
kakunnilla tyhjillään myyntivaikeuksien vuoksi. 
Vanhojen . asuntojen kansantaloudellisesti ja 
asuntopoliittisesti tarkoituksenmukaisen käytön 
edistämiseksi ja asunnontarvitsijoiden valinta
mahdollisuuksien lisäämiseksi on tarpeen suun
nata yhteiskunnan tukea vanhojen asuntojen 
hankintaan. Ensi vaiheessa tämä ehdotetaan 

tapahtuvaksi myöntämällä korkotukilainoja 
vuokra-asuntojen hankintaan. Tällöin tulisi ky
symykseen esimerkiksi vanhojen aravavuokra
talojen ja omistusasuntojen sekä myös vapaara
hoitteisten vuokra-asuntojen ostaminen kunnal
le. Näin voitaisiin myös tukea opiskelijoiden si
joittumista muun väestön joukkoon, mikä on 
ollut jo pitkään muun muassa opiskelijajärjes
töjen yhtenä keskeisimpänä asuntopolitiikan ta
voitteena. Ratkaiseva merkitys tällä on [miten
kin vasta sitten kun järjestelmä on laajennettu 
käsittämään myös omistusasuntojen hankinnan. 

Pienasuntojen määrä asuntokannasta on erit
täin suuri. Vuonna 1975 oli noin 57% asunto
kannasta yksiöitä ja kaksioita. Asuntokannan 
rakenteen kehittämisen kannalta olisi tarkoi
tuksenmukaista, että pienasuntojen tarvetta 
tyydytettäisiin nykyistä enemmän olemassa ole
vasta asuntokannasta. Tällöin painopiste uusien 
asuntojen tuotannossa voisi yhä enemmän siir
tyä kohtuullisten kokoisiin perheasuntoihin. 
Samalla voitaisiin vähentää asuntokannan liial
lista pienasuntovaltaisuutta. Myös tämä edellyt
tää vanhojen asuntojen hankinnan tukemista 
yhteiskunnan toimesta. 

Vanhan asunnon hankinnan tukemista on 
pidettävä erityisen tarkoituksenmukaisena myös 
niissä tapauksissa, kun hankittava asunto on 
tarkoitus peruskorjata kohtuullisen asumistason 
saavuttamiseksi. 

Korkotukilainajärjestelmä on tarkoitus luoda 
valtion asuntolainoitusta täydentäväksi asunto
poliittiseksi tukimuodoksi. 

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus päätet
täisiin valtion tulo- ja menoarviossa. Korko
tukilainan määrä olisi enintään 90 % asunnon 
hyväksytyistä hankintakustannuksista. Sisä~ 
asiainministeriö vahvistaisi korkotukilainojen 
yleiset ehdot. 

Korkotukilainalla hankittavan asunnon tulisi 
laatu- ja varustetasoltaan olla kohtuullista asu
mistasoa vastaava. Milloin vanhan asunnon 
hankintaan liittyy peruskorjaus tai -parantami
nen, edellytettäisiin, että asunto voidaan näiden 
toimenpiteiden avulla asunnon käyttöikä ja 
korjauksesta aiheutuvat kustannukset huo
mioon ottaen saattaa kohtuullista asumistasoa 
vastaavaksi. Asuntohallitus antaisi lähemmät 
ohjeet asiasta vastaavasti kuin myös valtion 
asuntolainoituksen osalta. Vanhan osakeasun
non ja omakotitalon hankinnan tukemisessa 
laatu- ja varustetasoa koskevien edellytysten 
tulisi kuitenkin olla väljemmät kuin asunto
lainoitetun uustuotannon kohdalla. Korkotuki-
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lainan hyväksymisen edellytyksenä olisi vielä, 
että hankittava asunto on myös hankinta- ja 
asumiskustannuksiltaan kohtuullinen. 

.3. Esityksen valmistelu. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi 
asuntotuotantolain muuttamisesta (n:o 134/ 
1979 vp.) todettiin olevan tarpeen selvittää, 
missä laajuudessa asuntopoliittiset tukijärjestel
mät kokonaisuudessaan huomioon ottaen on 
tarkoituksenmukaista siirtyä tuen myöntämi
sessä korkotukilainoitukseen sekä antaa vuoden 
1980 aikana esitys korkotukilainoja koskevaksi 
lainsäädännöksi. 

Valtioneuvoston 20. 10. 1978 nuorten asun
to-olojen parantamiseksi hyväksymään toimen
pideohjelmaan liittyen sisäasiainministeriö aset
ti työryhmän, jonka tehtävänä oli mm. selvit
tää, miten nuorten asunto-oloja voitaisiin tar
koituksenmukaisesti parantaa myöntämällä val
tion lainaa ja/tai korkotukea vanhan asunnon 
hankkimista varten. Työryhmän mietinnöstä, 
joka jätettiin sisäasiainministeriölle 29. 2. 1980, 
ovat antaneet lausuntonsa valtiovarainministe
riö, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysminis
teriö, maa- ja metsätalousministeriö, asuntohal
litus, kuntien keskusjärjestöt sekä rahalaitos
ten neuvottelukunta. 

Tähän esitykseen sisältyvä ehdotus laiksi 
asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 
korkotuesta on valmisteltu asuntohallituksessa 
ja sisäasiainministeriössä. Ehdotus pohjautuu 
vanhojen asuntojen hankintaan myönnettävän 
korkotukilainoituksen osalta edellä mainitun 
työryhmän ehdotuksiin. 

4. Esityksen organisatoriset vaikutukset. 

Korkotukilainojen hyväksyminen kuuluisi 
tässä vaiheessa asuntohallitukselle ja se lisäisi 
jonkin verran asuntohallituksen tehtäviä. Kor
kohyvityksen maksaminen luottolaitoksille kuu
luisi valtiokonttorille. Esityksellä ei kuitenkaan 
ole mainittavia organisatorisia vaikutuksia asun
tohallituksessa eikä valtiokonttorissa. 

5. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Esityksessä tarkoitettuja luottolaitosten 
myöntämiä korkotukilainoja arvioidaan yhdessä 
asuntotuotantolain 14 §: ssä tarkoitettujen kor
kotukilainojen kanssa hyväksyttävän vuonna 
1981 yhteensä enintään 150 milj. markkaa. Val
tion varoista maksettavia korkohyvityksiä var
ten arvioidaan vuonna 1981 tarvittavan varoja 
yhteensä 4,5 milj. markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. Lakiehdotus. 

1 §. J ulk~sen valvonnan alaisten luottolai
tosten varoista ehdotetaan myönnettäväksi 
asunnon hankkimisen rahoittamiseksi sellaisia 
lainoja, joista valtio maksaa luottolaitoksille 
korkohyvitystä. Järjestelmä olisi asuntotuotan
non lainoitusta täydentävä tukirnuoto. Ehdotuk
sen mukaisen lain ulkopuolelle jäisi, niin kuin 
jää asuntotuotantolainkin ulkopuolelle, sellai
sen asunnon hankkiminen, joka liittyy maatila
talouteen, kalastukseen, porotalouteen tai muu
hun maa- ja metsätalouden ohella harjoitetta
vaan taloudelliseen toimintaan. 

2 §. Korkotukilainoja ehdotetaan myönnet
täväksi ensinnäkin kunnille ja kunnan tosiasial
lisessa omistuksessa oleville yhteisöille vuokra
asuntojen hankkimiseksi ja toiseksi opiskelija-

asuntoja ylläpitäville yhteisöille opiskelija-asun
tojen hankkimiseksi olemassa olevasta asunto
kannasta. Lainoituksen kohteena voisivat olla 
sekä asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 
että omakotitalot ja kokonaiset vuokratalot. 

3 §. Korkotukilainan hyväksymisen edelly
tyksenä olisi, että sen avulla hankittava asunto 
on kohtuullista asumistasoa vastaava. Niissä ta
pauksissa, joissa asunnon hankintaan liittyisi 
peruskorjaus tai perusparantaminen, edellytet
täisiin, että asunto näiden toimenpiteiden avulla 
olisi saatettavissa kohtuullista asumistasoa vas
taavaksi. Korkotukilainan myöntämisen edelly
tyksenä olisi myös, että asunto on hankinta- ja 
asumiskustannuksiltaan peruskorjaus- ja -paran
nustoimenpiteet huomioon ottaen kohtuullinen. 
Lisäksi edellytettäisiin, päällekkäisyyden välttä
miseksi asuntotuotantoon kohdistettavien tuki-
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muotojen kanssa, että asunnon hyväksymisestä 
käyttöön otettavaksi on kulunut vähintään 
vuosi. 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
olisi, niinkuin asuntolainojenkin osalta on sää
detty, että niiden henkilöiden tukeminen, joi
den asunnontarpeen tyydyttämiseksi korkotuki
lainan avulla hankittava asunto on tarkoitettu, 
on katsottava sosiaalisesti tarkoituksenmukai
seksi ja taloudellisesti tarpeelliseksi. Valtioneu
vosto antaisi, kuten myös asuntotuotantolain 
mukaan, määräyksiä perusteista, joiden mukaan 
näitä edellytyksiä on arvosteltava. 

4 §. Korkotukilainan suuruudeksi ehdotetaan 
enintään 90 prosenttia vuokratalon, omakoti
talon tai osakkeiden hyväksytyistä hankintakus
tannuksista. Hankintakustannuksiin luettaisiin 
paitsi rakennuksen myös tontin arvo. 

5 §. Laissa säädettäisiin luottolaitoksen kor
kotukilainasta perimän koron enimmäismääräs
tä, joksi ehdotetaan luottolaitoksen samanlai
siin tarkoituksiin soveltama korko. Siitä, minkä 
suuruista korkoa luottolaitokset voisivat kor
kotukilainasta enintään periä, päättäisi yleisellä 
tasolla sisäasiainministeriö hankittuaan Suomen 
Pankin lausunnon. 

6 §. Valtion tulo- ja menoarvion yhteydes
sä päätettäisiin, niin kuin yleensä muissakin 
korkotukijärjestelmissä, korkotukilainan saajal
ta perittävästä korosta ja vuosittain hyväksyttä
vien korkotukilainojen enimmäismäärästä. Mikä
li tällöin olisi päätetty vain lainansaajalta perit
tävästä vähimmäis- tai enimmäiskorosta, koron 
suuruuden määräisi sisäasiainministeriö. 

7 §. Niin kuin yleensä muissakin korkotu
kilainajärjestelmissä, korkotukilainojen yleisistä 
ehdoista päättäisi asianomainen ministeriö, joka 
tässä tapauksessa on sisäasiainministeriö. 

8 §. Kun lainansaaja useimmissa tapauksis
sa olisi kunta, on luontevaa, että korkotuki
lainan hyväksymisestä ja korkotuen myöntämi
sestä päättää asuntohallitus. Korkotuen mak
saisi valtiokonttori. 

9 §. Asuntohallitus päättäisi aina yksittäis
tapauksessa hyväksyessään korkotukilainan, 
minkä suuruista korkoa luottolaitos siitä saa 
periä. Asuntohallituksen harkinta tapahtuisi 
5 § :ssä säädetyissä puitteissa. 

10 §. Korkotukilainoituksen tarkoitusperien 
turvaamiseksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
näin lainoitettua asuntoa on käytettävä lainaa 
hyväksyttäessä edellytetyllä tavalla, kunnes lai
na on maksettu takaisin. Jos asuntoon on 
muun toimenpiteen johdosta sovellettava erityi
siä käyttö- ja luovutusrajoituksia, tällä ei olisi 
vaikutusta niihin. 

11 §. Korkohyvityksen maksamisen ehdote
taan lakkaavan välittömästi, jos korkotukilaina 
maksetaan takaisin tai asunto luovutetaan 
uudelle omistajalle. 

12 §. Seuraamukseksi korkotukilainansaa
jan vilpillisestä menettelystä ja lainoitetun 
asunnon käytöstä annettujen säännösten nou
dattamatta jättämisestä ehdotetaan säädettä
väksi korkohyvityksen suorittamisen lakkautta
minen. Lisäksi lainansaaja voitaisiin velvoittaa 
suorittamaan valtiolle takaisin jo maksettu kor
kohyvitys ja pykälässä ehdotettu sakkokorko. 

13 §. Korkotukilainojen käytön valvonnan 
helpottamiseksi ehdotetaan luottolaitoksille ja 
lainansaajille säädettäväksi velvollisuus valvon
taa varten tarpeellisten tietojen antamiseen. 

14 §. Valtioneuvosto vahvistaisi vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen käyttösuunni. 
telman samaan tapaan kuin asuntolainojen 
myöntämisvaltuuden käyttösuunnitelman. 

15 §. Asuntohallituksen tämän lain nojalla 
tekemään päätökseen, lukuunottamatta korko
hyvityksen lakkauttamista sekä korkohyvityk
sen takaisin maksamista ja sakkokorkoa koske
vaa päätöstä, ei saisi hakea valittamalla muu
tosta. Vastaavanlainen valituskielto on säädet
tynä myös asuntotuotantolaissa. 

16 §. Tarkemmat säännökset lain täytän
töönpanosta annettaisiin tarvittaessa asetuksella. 

2. Voimaantulo. 

Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 1981 
tulo- ja menoarvioesitykseen. Laki on tarkoitus 
saattaa voimaan vuoden 1981 alusta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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l.aki 
asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. 
Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten 

varoista voidaan myöntää asunnon hankkimisen 
rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista valtio 
maksaa luottolaitoksille korkohyvitystä. Näitä 
lainoja nimitetään tässä laissa korkotukilai
noiksi. 

Tämä laki ei koske asunnon hankkimista, 
joka liittyy maatilatalouteen taikka kalastuk
seen, porotalouteen tai muuhun sellaiseen maa
tai metsätalouden ohella harjoitettavaan talou
delliseen toimintaan. 

2 §. 
Korkotukilaina voidaan myöntää kunnalle, 

kunnan tosiasiallisessa omistuksessa olevalle 
yhteisölle tai opiskelija-asuntoja ylläpitävälle 
yhteisölle vuokratalon, omakotitalon tai asuin
huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten. 

3 §. 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

on, että sen avulla hankittava asunto täyttää 
kohtuullisen asumistason vaatimukset taikka 
voidaan asuntotuotantolaissa tai asuntojen pe
rusparantamisesta annetussa laissa tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla sellaisiksi saattaa, että 
asunto on peruskorjaus- ja -parannustoimen
piteet huomioon ottaen hankinta- ja asumiskus
tannuksiltaan kohtuullinen ja että asunnon hy
väksymisestä käyttöön otettavaksi on kulunut 
vähintään yksi vuosi. 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
on lisäksi, että niiden henkilöiden tukeminen, 
joiden asunnontarpeen tyydyttämiseksi korko
tukilainan avulla hankittava asunto on tarkoi
tettu, on katsottava sosiaalisesti tarkoituksen
mukaiseksi ja taloudellisesti tarpeelliseksi. 

V aitioneuvosto voi antaa määräyksiä perus
teista, joiden mukaan 2 momentissa tarkoitet
tuja edellytyksiä on arvosteltava. 

4 §. 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

prosenttia edellä 2 §: ssä tarkoitetun vuokra-

talon tai omakotitalon taikka siinä tarkoitettu
jen osakkeiden hyväksytyistä hankintakustan
nuksista. 

5 §. 
Luottolaitoksen korkotukilainasta perlDla 

korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin soveltaa 
samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoi
hin. 

Sisäasiainministeriö päättää hankittuaan 
asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suu
ruista korkoa luottolaitokset enintään saavat 
korkotukilainasta periä. 

6 §. 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pää

tetään myönnettyjen ja myönnettävien korko
tukilainojen saajilta perittävästä korosta ja vuo
sittain hyväksyttävien korkotukilainojen enim
mäismäärästä. Mikäli tällöin on päätetty ainoas
taan lainansaajalta perittävästä vähimmäis- tai 
enimmäiskorosta, lainansaajalta perittävän ko
ron määrää sisäasiainministeriö. 

7 §. 
Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää 

sisäasiainministeriö. 

8 §. 
Asuntohallitus päättäa lainan hyväksymisestä 

korkotukilainaksi. 
Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen luot

tolaitokselle. 

9 §. 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asun

tohallitus päättää 5 §:n 2 momentissa maini
tun koron enimmäismäärän puitteissa, minkä 
suuruista korkoa luottolaitos saa lainasta periä. 

Valtion varoista maksettava korkohyvitys on 
1 momentin mukaisen koron ja lainansaajilta 
kulloinkin perittävän koron välinen erotus. 

10 §. 
Asuntoa, jonka hankkimista varten on myön

netty korkotukilaina, on käytettävä 3 § :n 2 
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momentissa tarkoitettujen henkilöiden asun
tona. Opiskelija-asuntoa saa kuitenkin tilapäi
sesti käyttää oppilaitosten lomien aikana mui
denkin henkilöiden asuntona. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta, 
jos korkotukilaina on maksettu kokonaan ta
kaisin. 

11 §. 
Jos korkotukilaina maksetaan takaisin tai 

asunto luovutetaan tai siirtyy uudelle omista
jalle, korkohyvityksen maksaminen lakkaa lai
nan takaisinmaksuajankohdasta tai asunnon 
luovutusajankohdasta lukien. 

12 §. 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt laina

varoja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tar
koitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n sään
nöksiä taikka lainaa hakiessaan antanut olen
naisesti erheellisiä tietoja tai salannut lainan 
myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, 
voi asuntohallitus lakkauttaa korkohyvityksen 
suorittamisen. Lainansaaja voidaan tällöin vel
voittaa kokonaan tai osittain suorittamaan val
tiolle takaisin se korkohyvitys, jonka valtio on 
lainasta maksanut, sekä lisäksi enintään kaksi 
prosenttia vuotuista sakkokorkoa lainan mää
rälle sen nostamispäivästä lukien. 

13 §. 
Asuntohallituksen, kunnan ja luottolaitoksen 
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on valvottava, että lainavarat käytetään lainaa 
korkotukilainaksi hyväksyttäessä määrättyyn 
tarkoitukseen. 

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat 
velvollisia antamaan asuntohallitukselle ja 
asianomaiselle kunnan viranomaiselle tietoja, 
jotka tarvitaan sen toteamiseksi, onko korko
tukilaina käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen 
sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen mää
räysten mukaisesti ja lainaehtoja muutoinkin 
noudatettu. 

14 §. 
V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain hyväk

syttävien korkotukilainojen käyttösuunnitelman. 

15 §. 
Asuntohallituksen tämän lain ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja määräysten perusteel
la antamaan päätökseen, 12 §:ssä tarkoitettua 
päätöstä lukuunottamatta, ei saa hakea valit
tamalla muutosta. 

16 §. 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

17 §. 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1981. 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 


