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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntotuotantolain 
muuttamisesta, laiksi vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta sekä 
laiksi eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista 
ja korkotuesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi asuntotuo
tantolain muuttamisesta, ehdotuksen laiksi 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta ja eh
dotuksen laiksi eräisiin lämmityslaitoshankkei
siin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta. 

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa asunto
lainoitusjärjestelmän uudistus, yksinkertaistaa 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisjärjestelmää 
sekä ottaa uudelleen käyttöön erillinen läm
mityslaitosinvestointien korkotukijärjestelmä. 
Uudistukset ehdotetaan toteutettavaksi siten, 
että samalla toteutetaan osa asuntotuotantolain 
selkiyttävästä uudistuksesta. Samassa yhtey
dessä ehdotetaan suoritettavaksi myös eräitä 
muita asuntotuotantolain tarkistuksia. 

Lainoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyen 
asuntotuotantolakia ehdotetaan muutettavaksi 
ensinnäkin siten, että lisälainoista luovuttaisiin 
ja asuntolainat myönnettäisiin sekä vuokra
asuntoa että omistusasuntoa varten yhtenä 
enintään 60 prosentin suuruisena lainana, jon
ka korko- ja lyhennysehdoista säädettäisiin 
yksityiskohtaisesti asetuksessa. Toiseksi asunto
tuotantolakia ehdotetaan täydennettäväksi si
ten, että asuntolainaa voitaisiin myöntää myös 
vuokra-asuntojen hankkimiseksi henkilökohtai
seen lainoitukseen hyväksytyistä taloista, mikä 
mahdollistaisi niin sanottujen sekatalojen pe
rustamisen. Kolmanneksi ehdotetaan luovutta
vaksi muiden kuin vuokrataloiksi tarkoitettu
jen asunto-osakeyhtiötalojen talokohtaisista lai
noista. 
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Samalla ehdotetaan yksinkertaistettavaksi 
kunnan viranomaisen tekemien päätösten tie
doksiantomenettelyä. 

Omaksilunastamisjärjestelmää ehdotetaan tar
kistettavaksi ensinnäkin siten, että helpotettai
siin sellaisten vuokratalojen saattamista omaksi
lunastamisjärjestelmän piiriin, joista kunta omis
taa vähemmän kuin puolet. Toiseksi ehdote
taan, että oikeus omaksilunastamiseen olisi 
vuokralaisella, joka on asunut kaksi vuotta 
omaksilunastettavassa taikka muussa saman 
vuokranantajan tosiasiallisesti omistamassa val
tion lainaittamassa vuokra-asunnossa. Tähän 
asti on edellytetty asumista juuri omaksilunas
tettavassa asunnossa. Kolmanneksi omaksi
lunastamisjärjestelmää ehdotetaan tarkistetta
vaksi siten, että kunnan viranomainen voisi 
alentaa lunastushintaa, milloin se muutoin 
ylittäisi paikkakunnalla vallitsevan hintatason. 
Neljänneksi omaksilunastamisjärjestelmää ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että omaksilunas
tettujen asuntojen käyttöä ja luovutusta rajoi
tettaisiin vain, milloin omaksilunastamista var
ten on myönnetty omaksilunastamislainaa ja 
silloinkin vain sen ajan, joksi laina on myön
netty. Rajoituksista voitaisiin ehdotuksen mu
kaan myös vapautua kokonaan viidennen laina
vuoden jälkeen maksamalla takaisin omaksilu
nastamislaina kokonaisuudessaan sekä lainan 
alikorkoisuudesta koitunut hyöty korkoineen. 
Samalla ehdotetaan omaksilunastamislainan eh
dot yhtenäistettäväksi omaa asuntoa varten 
myönnettävän asuntolainan ehtojen kanssa. 
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Asuntotuotantolain selkiyttävään uudistuk
seen liittyen vuokra-asuntojen omaksilunasta
mista koskevat säännökset ehdotetaan poistet
tavaksi asuntotuotantolaista ja omaksilunasta
misesta ehdotetaan annettavaksi oma erillinen 
lakinsa. Samassa tarkoituksessa ehdotetaan 
myös lämmityslaitoshankkeisiin myönnettäviä 
lainoja ja korkotukea koskevat säännökset pois-

tettavaksi asuntotuotantolaista ja näistä niin 
ikään annettavaksi oma erillinen lakinsa. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivästä 
maaliskuuta 1982. 

Esitys liittyy keväällä solmitun tulopoliitti
sen kokonaisratkaisun toteuttamiseen sekä 
vuoden 1982 valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

1.1. Lainoitusjärjestelmän uudistaminen 

1.1.1. Vuokra-asuntoja varten myönnettävä! 
lainat 

Vuokra-asuntoa varten myönnettävä asunto
lainan enimmäislaina-aika on voimassa olevan 
lain mukaan 45 vuotta. 

T .ainan korko on lain mukaan ensimmäisenä 
viisivuotiskautena yksi prosentti ja sen jälkeen 
kolme prosenttia vuodessa. Valtioneuvostolle on 
kuitenkin annettu pysyvät valtuudet asumis
kustannusten tasoittamiseksi eri aikoina valmis
tuneissa taloissa korottaa mainittua korkoa 
enintään käypään korkoon. Lisäksi valtioneu
vostolle on jo usean vuoden ajan vuodeksi 
kerrallaan annetulla asuntotuotantolain väliai
kaista muuttamista koskevalla lailla annettu 
valtuus asumiskustannuksien kohtuullisena py
syttämiseksi myös alentaa mainittua korkoa. 

Lainan lyhennyksistä on laissa säädetty ai
noastaan, että lyhennysmaksuista samoin kuin 
lyhennysten alkamisajasta säädetään asetuksella. 
Asetuksella taas on säädetty, että vuokra
asuntoa varten myönnetyn asuntolainan lyhen
nysten maksaminen alkaa kolmen vuoden ku
luttua lainan ensimmäisen erän nostamisesta. 

Nykyisen järjestelmän mukaan vuokrataloa 
varten myönnetyn asuntolainan laina-aika muo
dostuu 24-25 vuodeksi ja lainaehdot korko
jen korottamisesta 2 päivänä lokakuuta 1980 
ja korkojen alentamisesta 26 päivänä maalis
kuuta 1981 annetut valtioneuvoston päätökset 
huomioon ottaen muutoin seuraaviksi: 

Lainavuosi korko-% lyhennys-% 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 1,0 
5 0 1,0 
6 2,5 1,0 
7 3,0 2,0 
8 4,0 2,0 
9 4,0 2,0 

10 5,0 2,0 
11 5,0 2,0 
12 6,0 2,0 
13 6,0 4,0 
14 8,0 4,0 
15 9,0 4,0 
16 9,0 4,0 
17 9,0 4,0 
18 9,0 9,0 
19 9,5 9,0 
20 9,5 9,0 
21 9,5 9,0 
22 9,5 9,0 
23 9,5 10,0 
24 9,5 10,0 

Valtion lainan osuus rahoituksesta on, ton
tin hankintaa ja kuntoonpanoa lukuunottamat
ta, ollut noin 55 prosenttia. Kuluvana vuonna, 
se on lainoitusjärjestelmän uudistamiseen liit
tyen nostettu 60 prosenttiin. 

Noin 35 prosenttia rahoituksesta on muo
dostunut rahoituslaitosten myöntämistä ensi
sijaisista lainoista, joiden yleisistä ehdoista on 
neuvoteltu asuntoviranomaisten ja rahoituslai
tosten kanssa. Ensisijaisen lainan laina-aika on 
useimmissa tapauksissa 17 vuotta ja korko, 
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9,25 prosenttia. Noin viidenneksessä tapauk
sista ensiSIJaisen lainan laina-aika on 22 vuot
ta ja korko 9,75 prosenttia sekä niin ikään noin 
viidenneksessä tapauksista laina-aika 25 vuot
ta ja korko 10 prosenttia. Viimeksi mainituis
sa tapauksissa lyhennykset alkavat vasta kah
den vuoden kuluttua lainan nostamisesta. 

Vuokratalojen talous on pyritty rakentamaan 
itsensäkannattavuusperiaatteen mukaisesti eli 
siten, että sekä talon hoitomenot että makset
tavaksi lankeavat korko- ja lyhennysmaksut pe
ritään vuokralaisilta vuokrissa. Kun itsensäkan
nattavuusperiaatteen mukaan laskettavat vuok
rat eivät hoitokustannusten osuuden nopean 
kasvun vuoksi enää ensimmäisinä vuosina ole 
useinkaan oikeassa suhteessa yleiseen vuokra
tasoon, ehdotetaan pääomamenoja alennetta
vaksi tarkistamalJa lainaehtoja. Lisäksi nykyi
sessä lainoitusjärjestelmässä pääomamenojen 
nopea kasvu erityisesti kuudentena ja kymme
nentenä lainavuotena sekä niiden välillä johtaa 
usein yleistä kustannus- ja ansiotason kehitys
tä selvästi nopeampaan vuokrien nousuun. Toi
saalta taas vanhojen vuokra-asuntojen vuokrat 
jäävät yleensä alhaisiksi muuhun vuokratasoon 
verrattuna, ottaen huomioon muun muassa nii
den tavallisesti edullisempi sijainti. Niin ikään 
vanhoista vuokrataloista kertyvien korkojen ja 
kuoletusten reaaliarvo on inflaation vaikutuk
sesta huomattavasti alentunut. 

Uudessa lainoitusjärjestelmässä vuokrataloa 
varten myönnettävien lainojen ehdot pyritään 
saamaan sellaisiksi, että itsensäkannattavuus
periaatteen mukainen vuokra jo alussa olisi 
selvästi alle sen tason, joka vahvistetaan valtio
neuvoston kohtuullista vuokraa eri paikkakun
nilla koskevassa yleisohjeessa. Lainaehtoja tar
kistamalJa pyritään niin ikään siihen, että pää
omamenot nousisivat noin seitsemän prosenttia 
vuodessa. Tällöin hoitomenojen mahdollinen 
yleistä kustannustasoa nopeampi nousu ei vielä 
aiheuttaisi asumismenojen tulonkäyttöosuuk
sissa kohtuuttomia muutoksia ja toisaalta van
hojen ja uusien vuokra-asuntojen vuokrataso
erot eivät pääsisi kasvamaan kohtuuttoman 
suuriksi. Tähän liittyen myös rahoituslaitosten 
kanssa on neuvoteltu ensisijaisten lainojen eh
tojen muuttamisesta. 

Laissa olevia säännöksiä valtion asuntolainan 
enimmäislaina-ajasta ei ehdoteta muutettavaksi. 
Korkoa ja kuoletusta koskevat tarkat säännök
set ehdotetaan jätettäväksi laista pois ja niiden 
tilalle ehdotetaan otettavaksi viittaus asetuk-

seen, jossa puolestaan korot ja kuoletukset 
vahvistettaisiin yksityiskohtaisesti. Tarkoitukse
na on vahvistaa vuokrataloa varten myönnetyn 
asuntolainan korko- ja lyhennysehdot seuraa
viksi: 

Lainavuosi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

korko-% 

0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,5 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,5 
6,0 
7,5 
8,5 
9,0 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 
9,75 

lyhennys-% 

0 
0 
0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,5 
3,0 
9,0 

10,0 
10,0 
11,0 
13,0 
14,0 
15,0 

Asetusta muuttamalla lainan korko- ja ly
hennysehtoja voitaisiin tarkistaa myös taanneh
tivasti koko sen lainakannan osalta, jota ase
tuksen asianomaiset säännökset koskevat. Tästä 
tulisi olla maininta velkakirjassa. 

Rahoituslaitosten myöntämien ensisijaisten 
lainojen ehtoja on tarkoitus muuttaa siten, että 
laina-aika olisi useimmissa tapauksissa 20 vuot
ta ja korko 9,25 prosenttia. Joissakin tapauk
sissa laina-ajan tulisi voida olla 24 vuotta ja 
koron 9,75 prosenttia. Lyhennysten tulisi alkaa 
aina vasta kahden vapaavuoden kuluttua. Tä
hän liittyen on jo kuluvana vuonna, kuten 
edellä todettiin, valtion asuntolainan osuus 
hankkeen rahoituksesta nostettu 55 prosentista 
60 prosenttiin, mikä on alentanut vastaavasti 
rahoituslaitosten myöntämien ensisijaisten lai-
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nojen keskimääräisen osuuden 35 prosentista 
30 prosenttiin. 

1.1.2. Omaa asuntoa varten myönnettävä! 
lainat 

Omaa asuntoa varten voimassaolevan asunto
tuotantolain nojalla myönnettävät lainat muo
dostuvat asuntolainasta, jonka osuus on enin
tään 30 prosenttia hankinnan rahoituksesta, 
sekä lisälainasta, jonka osuus on niin ikään 
enintään 30 prosenttia hankinnan rahoituksesta. 
Pienimmät lainat ovat näin ollen olleet 10 
prosenttia ja suurimmat yhteensä 60 prosenttia 
hankinnan rahoituksesta. Tontin hankinta- ja 
kuntoonpanokustannuksia ei ole sisällytetty 
hankintaan. 

Omaa asuntoa varten myönnettävän asunto· 
lainan ja lisälainan enimmäislaina-aika on voi
massa olevan lain mukaan 25 vuotta. 

Näiden lainojen lyhennyksistä on laissa sää
detty, että asuntolainan takaisinperiminen on 
aloitettava viimeistään yhdeksäntenä lainavuo
tena, ja milloin hankkeeseen on myönnetty 
asuntolainan lisäksi lisälainaa, molempien lai
nojen takaisinperiminen aloitetaan vasta mai
nittuna yhdeksäntenä lainavuotena. Lain mu
kaan lisälaina voidaan periä takaisin yhdellä 
kerralla. Lisälaina voidaan määrätä maksetta
vaksi takaisin myös muulla tavalla. Sekä asunto
että lisälaina on kuitenkin maksettava viimeis
tään 15:n lainavuoden loppuun mennessä, ellei 
takaisin maksamiseen myönnetä lainansaajan ta
loudelliset olosuhteet huomioon ottaen piden
nystä. Pidennystä ei kuitenkaan voida myöntää 
yli enimmäislaina-ajan. Asetuksessa on asunto
lainan lyhennyksistä säädetty, että ne alkavat, 
ellei tarkoitukseen ole myönnetty myös lisä
lainaa, viiden vuoden kuluttua lainan ensim
mäisen erän nostamisesta. 

Omaa asuntoa varten myönnettävän asunto
lainan korko on lain mukaan kolme prosenttia 
vuodessa. Valtioneuvostolle on kuitenkin an
nettu pysyvät valtuudet asumiskustannusten ta
soittamiseksi eri aikoina valmistuneissa taloissa 
korottaa myös tätä korkoa. Lisälaina on lain 
mukaan kahdeksan ensimmäistä vuotta koro
ton ja sen jälkeen siitä peritään yhtä suuri 
korko kuin samaan aikaan vastaaviin tarkoi
tuksiin myönnetyistä asuntolainoista. 

Nykyisen järjestelmän mukaan oman asunnon 
hankintaan myönnettävän asunto- ja lisälainan 

lainaehdot ovat korkojen korottamisesta 2 päi
vänä lokakuuta 1980 annettu valtioneuvoston 
päätös huomioon ottaen seuraavat: 

Asuntolaina ja 
Laina- lisälaina 60 % Asuntolaina 30% 
vuosi korko-% lyh.-% korko-% lyh.-% 

1 1,5 0 3 0 
2 1,5 0 3 0 
3 1,5 0 3 0 
4 1,5 0 3 0 
5 1,5 0 3 0 
6 1,5 0 3 2 
7 1,5 0 3 2 
8 2 0 4 6 
9 2 52 1) 1 2 2) 4 6 

10 5 2/14,5 5 6 
11 5 8/20,5 5 12 
12 6 8/20,5 6 12 
13 8 15/27,5 8 27 
14 8 15/15 6 27 

1) Jos lisälaina maksetaan takaisin kerralla. 
') Jos lisälainalle myönnetään pidennystä. 

Myös oman asunnon hankintaan rahoituslai
tosten myöntämien ensisijaisten lainojen ja vas
taantulolainojen ehdoista neuvotellaan asunto
viranomaisten ja rahoituslaitosten kanssa. Ny
kyisin asunto-osakeyhtiöille myönnettävät ensi
sijaiset lainat ovat yleensä määrältään 20 pro
senttia hankinnan rahoituksesta, niiden laina
aika on tavallisimmin 17 vuotta ja korko 
9,25 prosenttia. Asunto-osakeyhtiön osakkeiden 
hankintaan myönnettävien vastaantulolainojen 
laina-aika on yleensä 5-10 vuotta ja korko 
keskimäärin 9,5 prosenttia. Vastaantulolaina 
on määrältään ensisijaisesta lainasta riippuen 
enintään 25 prosenttia. Omakotitaloa varten 
rahoituslaitosten myöntämien ensisijaisten lai
nojen laina-aika on yleensä alle 15 vuotta ja 
korko 9,75 prosenttia. Lainojen määrä on kes
kimäärin 33 prosenttia hankinnan rahoituk
sesta. Lisäksi omakotitaloa varten myönnetään 
myös vastaantulolainaa, jonka laina-aika on 
8-10 vuotta ja korko keskimäärin 9,5 pro
senttia. 

Omaa asuntoa varten myönnettäviin asunto
ja lisälainaan sisältyy huomattavan suuri tuki, 
koska lisälaina kokonaisuudessaan on kahdek
san ensimmäistä vuotta koroton ja koska sekä 
asuntolainan että lisälainan lyhennykset alkavat 
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vasta yhdeksäntenä lainavuotena. Kun tänä 
aikana lainansaajan taloudellinen asema yleensä 
huomattavasti paranee, ei näin suuren tuen si
sällyttäminen erityisesti viidennestä kahdeksan
teen lainavuoteen ole tarkoituksenmukaista. 
Pitkästä korko- ja lyhennysvapaudesta aiheu
tuu valtiolle tuntuvia inflaatiotappioita. Myös 
se, että omaa asuntoa varten myönnettävä 
laina muodostuu kahdesta eri lainatyypistä, 
asunto- ja lisälainasta, on tarpeettoman moni
mutkaista. Niin ikään se, että lisälaina useim
missa tapauksissa maksetaan takaisin yhdellä 
kerralla yhdeksäntenä lainavuonna nostaa yht
äkkisesti asumismenoja, mikä on lainansaajille 
tuntuva taloudellinen rasitus. 

Uudessa lainoitusjärjestelmässä oman asun
non hankintaan myönnettävistä lisälainoista 
luovuttaisiin. Asuntolainaa myönnettäisiin 30-
60 prosenttia hankinnan rahoituksesta. Laissa 
olevia säännöksiä enimmäislaina-ajasta ei ehdo
teta muutettavaksi. Korkoa ja kuoletusta kos
kevat tarkat säännökset ehdotetaan jätettäväksi 
myös näiden lainojen osalta laista pois ja niistä 
ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. Asetuk
sessa korot ja kuoletukset vahvistettaisiin yksi
tyiskohtaisesti. Tarkoituksena on vahvistaa 
omaa asuntoa varten myönnettävän asuntolai
nan korko- ja lyhennysehdot seuraavasti: 

Lainavuosi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

korko-% 

0 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3/6/9,25 
3/6/9,25 
3/6/9,25 
3/6/9,25 

9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,50 

lyhennys-% 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
6 
9 
9 

12 
13 
16 
20 

Korko nousisi edellä olevan taulukon mu
kaisesti kahdeksantena lainavuotena ilman eri 
päätöstä 9,25 prosenttiin. Niissä tapauksi~sa, 

JOissa koron nousu johtaisi lainansaajan tulot 
huomioon ottaen liian suuriin asumismenoihin, 
korko voitaisiin lainansaajan hakemuksesta eri 
päätöksellä kahdenteentoista lainavuoteen saak
ka pitää 3 tai 6 prosentissa. 

Asetusta muuttamalla voitaisiin myös näiden 
lainojen korko- ja lyhennysehtoja muuttaa taan
nehtivasti koko sen lainakannan osalta, jota 
asetuksen mainitut säännökset koskevat. Tästä 
tulisi myös olla maininta velkakirjassa. 

Tähän liittyen myös rahalaitosten myöntä
mien ensisijaisten lainojen ja vastaantulolai
nojen ehtojen tarkistamisesta on neuvoteltu. 
Tarkoituksena on muuttaa näitä siten, että 
lainojen takaisin maksamisessa siirryttäisiin ta
sa-annuiteettijärjestelmään. Lisäksi omakotitaloa 
varten myönnettävien vastaantulolainojen laina
aika on tarkoitus nostaa 12-15 vuoteen. 
Asunto-osakeyhtiölle myönnettävien ensisijais
lainojen laina-aikaa olisi nostettava 20 vuoteen 
ja lyhennykset sovittava alkamaan vasta kah
den vapaavuoden kuluttua. Osakkeiden hank
kimiseen myönnettävien vastaantulolainojen 
laina-aika tulisi nostaa 12-15 vuoteen ja myös 
niiden takaisin maksamisessa tulisi siirtyä tasa
annuiteettiin. 

1.1.3. Lainoitusjärjestelmän uudistamiseen 
sisältyvät muut muutokset 

Asunto-osakeyhtiölle myönnettävistä talo
kohtaisista lainoista ehdotetaan luovuttavaksi, 
paitsi milloin kysymyksessä on asunto-osake
yhtiömuotoinen vuokratalo, jossa asukkaalla 
on oikeus lunastaa vuokraamansa asunnon hal
lintaan oikeuttavat osakkeet omakseen. Käy
tännössä tällä lainoitusmuodolla ei ole ollut 
sanottavaa merkitystä moneen vuoteen. Asunto
osakeyhtiöille, joissa on vain omistusasuntoja, 
on viime vuosina myönnetty asuntolainaa vain 
muutamassa tapauksessa vuosittain. 

Uutena lainoitusmuotona ehdotetaan otetta
vaksi käyttöön niin sanottujen sekatalojen lai
noitus. Sekatalo olisi sellainen asuintalo, jossa 
voisi olla sekä vapaarahoitteisia että valtion 
lainoittamia asuntoja ja jossa sekä vapaarahoit
teiset että valtion lainoittamat asunnot voisivat 
olla joko vuokra-asuntoja tai omistusasuntoja. 
Sekatalon lainoittaminen ehdotetaan tehtä
väksi mahdolliseksi siten, että asuntolainaa voi
taisiin myöntää myös vuokra-asuntona käytet
tävän asunnon hallintaan oikeuttavien osakkei-
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den hankkimista varten sellaisesta asunto
osakeyhtiöstä, joka on hyväksytty oman asun
non hankinnan lainoituksen kohteeksi. Näitä 
lainoja voitaisiin ehdotuksen mukaan myöntää 
samoin edellytyksin ja ehdoin kuin asuntolainaa 
vuokrataloa varten. Ehdotuksen mukaan vuok
ralaisella olisi oikeus lunastaa tällaiset osak
keet omakseen. Milloin omistajana on kunta 
tai kuntainliitto tai sellainen yhtiö, josta kun
ta tai kuntainliitto omistaa pääosan, omaksi
lunastaminen voisi kuitenkin tapahtua vain 
omistajan suostumuksella. Tällainen lainoitus
muoto tulisi kysymykseen lähinnä pienissä kun
nissa, joissa uusien vuokra-asuntojen tarve ei 
ole kovin suuri ja joissa kokonaisen vuokrata
lon rakentaminen ei olisi mahdollista kunnan 
vuotuisen asuntolainakiintiön puitteissa. Näin 
voitaisiin yhdellä hankkeella tyydyttää sekä 
vuokra-asuntojen että omistusasuntojen kysyn
tää. 

1.2. Muut asuntotuotantolain muutokset 

Kunnan viranomaisen asuntotuotantolain no
jalla tekemä päätös on annettava tiedoksi niin 
kuin kunnallislaissa on säädetty. Kunnallislain 
mukaan kunnan viranomaisten päätöksistä on 
yleensä tiedotettava asettamalla päätöksen si
sältävä pöytäkirja yleisesti nähtäville. Milloin 
päätös koskee jotakin siten, että siitä voi va
littaa sillä perusteella, että se loukkaa valitta
jan oikeutta, on päätös annettava tiedoksi si
ten, kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa anne
tussa laissa on säädetty. Viimeksi mainitun 
lain mukaan tiedoksiannan tulee tapahtua 
yleensä joko postitse saantitodistusta vastaan 
tai haastetiedoksiannolla taikka luovuttamalla 
päätös asianosaiselle kuittausta vastaan. Täl
lainen tiedoksiantomenettely on asuntotuotanto
lain mukaisissa asioissa tarpeettoman raskas. 
Tiedoksiautomenettelyn yksinkertaistaiDiseksi 
ehdotetaan, että asianosaiselle toimitettava tie
doksiauto voisi aina tapahtua virkakirjeellä. 
Laissa erikseen mainituissa tapauksissa riittäisi 
kuitenkin päätöksen sisältävän pöytäkirjan näh
tävillepano. Näitä asioita olisi ehdotuksen mu
kaan luovutuksensaajan nimeäminen valtion 
lainoittaman asunnon kaupassa tai muussa luo
vutuksessa sekä vuokralaiseksi hyväksyminen 
valtion lainaittamaan vuokrataloon. 

1.3. Omaksilunastamisjärjestelmän 
uudistaminen 

Vuokra-asunnon lunastaminen vuokralaisen 
omaksi on ollut mahdollista valtion lainoitta
missa vuokrataloissa vuoden 1980 alusta. 
Omaksilunastamisjärjestelmä toteutettiin asun
totuotantolain muuttamisesta 4 päivänä touko
kuuta 1979 annetulla lailla (459/79). 

Lain runsaan puolentoista vuoden voimassa
olon aikana on kuusi vanhaa vuokrataloa muu
tettu sellaiseksi asunto-osakeyhtiötaloksi, jossa 
vuokralaisella on oikeus lunastaa asunto omak
seen. Asuntoja näissä taloissa on yhteensä 163. 
Asunto-osuuskuntia on muutettu asunto-osake
yhtiöiksi tämän järjestelmän mukaisesti yh
teensä 13 ja niissä on asuntoja yhteensä 382. 
Henkilökohtaisia asuntolainoja omaksilunasta
miseen ei vielä ole myönnetty vuokratalon 
asukkaille. Näitä koskevia hakemuksia on kui
tenkin jo jätetty. Asunto-osuuskunnan asuk
kaille tällaisia lainoja on myönnetty 32. 
Uusia asunto-osakeyhtiömuotoisia vuokra
taloja lainoitettiin vuonna 1980 kaik
kiaan viisi ja nussa oli asuntoja yh
teensä 125. Lainaa myönnettun näitä 
varten kaikkiaan noin 10 miljoonaa markkaa. 
Kuluvana vuonna tarkoitukseen on osoitettu 30 
miljoonaa markkaa. Lainaa myönnettäneen 
tänä vuonna 10-15 talolle, joissa on asuntoja 
yhteensä noin 300. Lainoja haettiin vuonna 
1980 noin 50 taloa varten, joissa oli asuntoja 
yhteensä noin 1150 ja vuonna 1981 noin 60 
taloa varten, joissa oli asuntoja noin 1 400. 
Vuoden 1982 myöntämisvaltuudesta on jo 
haettu lainoja noin 50 taloa varten, joissa on 
asuntoja noin 1100. 

Jo tässä vaiheessa on kuitenkin tullut ilmi 
eräitä seikkoja, joiden vuoksi asunnon omaksi
lunastamiseen ei ole ryhdytty sellaisessa tilan
teessa, jossa edellytykset siihen ovat olleet ole
massa ja jossa omaksilunastaminen olisi ollut 
ilmeisen tarkoituksenmukainen ratkaisu kai
kille osapuolille. Tällaisiä syitä ovat ennen 
muuta omaksilunastamiseen liittyvä verotus. 
Eräissä tapauksissa asunto-osakeyhtiöksi muut
tamisen yhteydessä on jouduttu maksamaan 
kiinteistönluovutusleimaveroa. Niin ikään 
osuuskunnan entiset jäsenet ovat lisäksi osuus
kunnan purkautuessa ja merkitessään perusta
mansa asunto-osakeyhtiön osakkeita joutuneet 
maksamaan leimaveroa. 

Hallituksen tarkoituksena on erikseen antaa 
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tarpeelliset esitykset verotukseen liittyvien ky
symysten ratkaisemiseksi muun muassa niin, 
että asunnon omaksiJunastajaa ei veroteta kah
desti samasta asiasta. 

Eräiden omaksilunastamisjärjestelmää kos
kevien säännösten on niin ikään katsottu vai
kuttavan omaksilunastamista rajoittavasti. Täl
laisena on nähty ensinnäkin se, että omaksi
lunastettu asunto on käyttö- ja luovutusrajoi
tusten alainen 27 vuotta omaksilunastamisesta 
lukien siitä riippumatta onko omaksilunasta
mista varten myönnetty asuntolainaa vai ei ja 
mikä on omaksilunastamista varten myönnetyn 
lainan laina-aika. Niin ikään omaksilunastamis
ta rajoittavana on nähty myös se, että vuokra
laisen edellytetään asuneen vähintään kahden 
vuoden ajan ennen omaksilunastamista nimen
omaan siinä asunnossa, jonka hän halutessaan 
voi lunastaa omakseen. Samoin on omaksi
lunastamishalukkuutta katsottu vähentävän sen, 
että lunastushinnan kohtuullistuttamista, sellai
sissa tapauksissa, joissa se muutoin nousisi yli 
paikkakunnalla vallitsevan käyvän hintatason, 
on haettava asuntohallitukselta. Sitä paitsi voi
massa olevien säännösten mukaan olemassa ole
vien vuokratalojen muuttamista sellaisiksi, jois
sa omaksilunastaminen on mahdollinen, on ra
joitettu niissä tapauksissa, joissa vuokratalon 
omistaa kunta taikka sellainen osakeyhtiö, 
jossa kunta on osakkaana. Rajoitus koskee 
itse asiassa koko uutta vuokratalokantaa, 
koska kunnan edellytetään yleensä olevan 
vuokratalohankkeessa mukana vähintään yh
dellä osakkeella. 

Kunnan tai sellaisen osakeyhtiön, jonka 
osakkeita kunta omistaa, omistamien vuokra
talojen muuttamiselle asunto-osakeyhtiöiksi sää
dettiin aikanaan erityiseksi edellytykseksi, et
tei muuttamista saa hyväksyä, ellei kunta eri
tyisen painavista syistä ja paikkakunnalla val
litsevan vuokra-asuntojen kysynnän tyydyttä
mistä vaarantamatta hyväksy muutosta. Nykyi
sessä muodossaan säännös rajoittaa liiaksi esi
merkiksi työnantajien omistamien sellaisten 
vuokratalojen saattamista omaksilunastamisen 
piiriin, joissa kunnalla on vähäinen määrä osak
keita. Lähtökohtana tulisi edelleen olla, että 
kunnan vuokratalot pääsääntöisesti Jalslvat 
omaksilunastamisjärjestelmän ulkopuolelle. 
Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että puheena olevat erityiset edellytykset asun
to-osakeyhtiötaloksi muuttamiselle koskisivat 
vain kunnan kokonaan omistamia vuokrataloja 

ja sellaisen osakeyhtiön omistamia vuokratalo
ja, jossa kunnalla on osake-enemmistö. 

Omaksilunastamisoikeuden syntymisen edel
lytyksenä oleva kahden vuoden asumisaikaa 
koskevaa säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että vuokralainen voisi lukea mainit
tuun kahden vuoden aikaan kuuluvaksi myös 
ajan, jonka hän on asunut jossakin muussa 
saman vuokranantajan tosiasiallisessa omistuk
sessa olevassa valtion lainaittamassa vuokra
asunnossa. Muutoksen tarkoituksena on tehdä 
mahdolliseksi muun muassa sellainen menet
tely, että vuokranantaja, jolla on useita vuokra
taloja omistuksessaan voisi koota omaksilunas
tamiseen halukkaat vuokralaiset yhteen vuokra
taloon ja muuttaa sen asianmukaisella tavalla 
asunto-osakeyhtiöksi. Tästä olisi vuokrananta
jalle etua vuokra-asuntojen hallinnon yksinker
taistamisessa. Myös vuokralaisen kannalta on 
tarkoituksenmukaista, että hän voisi lunastaa 
omakseen ruokakunnan koko ja muut olosuh
teet huomioon ottaen mahdollisimman sopivan 
asunnon. 

Omaksilunastatettavien osakkeiden lunastus
hinta määräytyy samalla tavalla kuin asunto
lainoitettujen omaan asuntoon oikeuttavien 
osakkeiden sallittu enimmäishinta. Osakkeiden 
omistaja saa taas omaksilunastettavista osak
keista luovutuskorvauksen, joka määräytyy sa
malla tavalla, kuin asuntolainoitetun vuokra
talon luovutuskorvaus muissakin luovutustilan
teissa. Lunastushinnan ja luovutuskorvauksen 
välinen erotus, joka sisältää asuntolainoituk
sesta ja myös ensisijaisesta lainoituksesta koi
tuneen hyödyn, tuloutetaan valtiolle. Joissakin 
tapauksissa lunastushinta, joka on laskennalli
nen, saattaa nousta yli paikkakunnalla vallit
sevan käyvän tason. Tällaisissa tapauksissa 
asuntohallitus voi hakemuksesta vahvistaa alhai
semman lunastushinnan, jolloin valtiolle tulou
tettava lunastushinnan ja luovutuskorvauksen 
välinen erotus olisi pienempi. Säännöksiä ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että tapauksissa, 
joissa lunastushinta selvästi ylittäisi käyvän 
hintatason, kunnan viranomainen voisi vahvis
taa alhaisemman lunastushinnan. Tällöin me
nettely voitaisiin saada joustavammaksi ja 
omaksilunastamistilanteita paremmin palvele
vaksi. Tämä olisi perusteltua myös siksi, että 
lunastushinnan ja luovutuskorvauksen välinen 
erotus on voimassa olevien säännösten mukaan 
sellaista tuloa, joka on käytettävä ensisijaisesti 
siihen kuntaan, josta se on kertynyt, omaksi-
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lunastuslainojen myontamlseen tai kunnalle 
asunto-olojen parantamiseen myönnettäviin 
avustuksiin. 

Voimassa olevan lain mukaan omaksilunas
tamiseen myönnettävä asuntolaina voi olla 
määrältään enintään 50 prosenttia lunastus
hinnasta. Säännöstä perusteltiin aikanaan 
muun muassa sillä, että omaksilunastamisjär
jestelmästä ei olisi tullut oman asunnon suo
ran hankinnan lainoituksen kanssa kilpailevaa 
järjestelmää. Tällainen varaus on kuitenkin 
nyttemmin osoittautunut tarpeettomaksi, min
kä vuoksi ehdotetaan, että omaksilunastamis
lainan ehdot myös lainan määrää koskevalta 
osalta yhdenmukaistettaisiin muiden oman 
asunnon hankintaan myönnettävien asuntolai
nojen ehtojen kanssa. 

Omaksilunastettavien asuntojen käyttö- ja 
luovutusrajoituksia koskevia määräyksiä ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että säännökset 
koskisivat vain asuntoa, jota varten on myön
netty omaksilunastamislainaa, ja ne olisivat 
voimassa rajoituksia koskevan merkinnän te
kemisestä osakekirjoihin ja osakeluetteloon 
sen ajan, joksi laina on myönnetty. Rajoituk
sista voitaisiin ehdotuksen mukaan vapautua 
viidennen lainavuoden jälkeen ennen mainittua 
määräaikaakin maksamalla takaisin omaksilu
nastamislaina kokonaisuudessaan sekä lainan 
alikorkoisuudesta koitunut hyöty korkoineen. 

1.4. Lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävät 
lainat ja korkotuki 

Asuntotuotantolain nojalla voidaan myöntää 
asuntolainaa pääasiallisesti asuinrakennuksia 
palvelevan erillisen lämmityslaitoksen tai 
muun huoltorakennuksen rakentamista, laajen
tamista tai peruskorjausta varten. Vuonna 
1978 annettiin laki eräisiin lämmityslaitosin
vestointeihin myönnettävistä korkotukilainois
ta ( 836/78), jonka mukaan luottolaitosten 
eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myöntä
mille lainoille voitiin myöntää valtion varoista 
korkotukea. Mainitun lain nojalla ei enää 
vuoden 1980 alusta ole voitu hyväksyä uusia 
korkotukilainoja. Lain annettiin aikanaan täl
tä osin raueta, koska korkotukilainat voitiin 
hyväksyä myös asuntotuotantolain nojalla. 
Asuntotuotantolaissa on kuitenkin vain yleinen 
korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta koske-

va saannös, eikä yksityiskohtaisempia saan
nöksiä ja määräyksiä järjestelmästä ole ase
tuksella eikä muillakaan alemmanasteisilla 
säännöksillä tähän mennessä annettu. 

Lämmityslaitoshankkeisiin on vuodesta 
1979 myönnetty asuntolainoja noin 50 mil
joonaa markkaa kunakin vuonna. Korkotuki
lainoja hyväksyttiin vuonna 1979 noin 13 mil
joonaa markkaa ja vuonna 1980 noin 45 mil
joonaa markkaa. Tarkoituksena on jatkaa edel
leen sekä nykyisten valtion lainojen että kor
kotuen myöntämistä lämmityslaitoshankkeisiin. 
Vuoden 1982 tulo- ja menoarvioesityksessä on 
lämmityslaitoslainoihin ehdotettu osoitettavak
si 50 miljoonaa markkaa ja korkotukilainoihin 
niin ikään 50 miljoonaa markkaa. Sen sijaan 
muun erillisen huoltorakennuksen lainoittami
sesta ehdotetaan tässä yhteydessä luovuttavak
si. Käytännössä viimeksimainituilla lainoilla ei 
ole ollut sanottavaa merkitystä. 

1.5. Asuntotuotantolain selkiyttävä uudistus 

Voimassa oleva asuntotuotantolaki on an
nettu vuonna 1966 ja se on laadittu aikaisem
pien vastaavien lakien, vuonna 1949 asuntolai
noista, -takuista ja -avustuksista annetun lain 
ja samana vuonna asutuskeskusten asuntoraken
nustuotannon edistämisestä annetun lain sekä 
vuonna 1953 annetun asuntotuotantolain 
pohjalta. Lakia on jouduttu vuosien kulues
sa useaan kertaan muuttamaan. Lakia muu
tettaessa ja myös silloin, kun on annettu 
kokonaan uusi laki, aikaisemmin voimassa 
olleet säännökset on yleensä pitänyt jättää 
voimaan niiden nojalla myönnettyjä lainoja 
koskevina. Tästä syystä asuntotuotantolaki 
muodostaa nykyään sekavan ja vaikeasti hal
littavan kokonaisuuden. Tätä on omiaan vielä 
lisäämään se, että asuntotuotantolakiin, joka 
on muodostanut eräänlaisen asuntotoimen pe
ruslain, on sisällytetty myös muita asuntopoli
tiikan keinoja kuin asuntotuotannon lainoitus
ta koskevia säännöksiä. 

Kuluvan vuoden toukokuun 15 päivänä mie
tintönsä jättänyt asuntopolitiikan tavoitelaki
toimikunta (komiteanmietintö 1981: 28) on 
tehnyt ehdotuksen laiksi asunto-olojen kehit
tämisestä ja siihen liittyen ehdotuksen toimen
pidelakien uudistamiseksi ja uusien toimenpi
delakien säätämiseksi. Toimikunta on ehdotuk-
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sessaan katsonut, että asuntotuotantolaki tulisi 
jakaa erillisiin kokonaisuuksiin, jotka olisivat 

varsinainen asuntotuotantolaki, joka nimen
sä mukaisesti sisältäisi vain uustuotantoa kos
kevia säännöksiä, 

laki asuntokannan parantamisesta, joka si
sältäisi peruskorjausta ja -parannusta koskevia 
säännöksiä, 

laki eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myön
nettävistä lainoista ja korkotuesta, joka sisäl
täisi lämpölaitosinvestointeja koskevia sään
nöksiä, sekä 

laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta, 
joka sisältäisi nykyisen asuntotuotantolain 
omaksilunastamista koskevat säännökset. 

Ehdotuksen mukaan tulisi asuntotuotantolaki 
kirjoittaa uudestaan ja jakaa luettavuuden pa
rantamiseksi lainoituskohteiden mukaan erilli
siin lukuihin. Tähän liittyen tulisi antaa laki, 
jolla kumottaisiin vanhojen asuntotuotantola
kien ja voimassa olevan asuntotuotantolain ku
mottujen säännösten osittainenkin voimassa
olo. 

Kun asuntolainajärjestelmän uudistamiseksi, 
omaksilunastamisjärjestelmän tarkistamiseksi ja 
lämmityslaitoshankkeiden tukimuotojen ke
hittämiseksi voimassaolevia säännöksiä joudu
taan huomattavalta osin muuttamaan, on 
muutos jo tässä vaiheessa tarkoituksenmukais
ta suorittaa asuntolainsäädännön selkiyttävää 
kokonaisuudistusta koskevien suunnitelmien 
mukaisesti. 

2. E s i t y k sen v a 1m i s te 1 u 

Ehdotus lainoitusjärjestelmän uudistamiseksi 
on talouspoliittisen ministerivaliokunnan 5 päi
vänä joulukuuta 1980 asettaman virkamies
työryhmän 21 päivänä tammikuuta 1981 teke
mien ehdotusten mukainen. Talouspoliittinen 
ministerivaliokunta antoi työryhmälle tehtä
väksi selvittää olemassa olevan aineiston poh
jalta lainoitusjärjestelmän kehittämisvaihtoeh
dot sekä laatia tiivis yhteenveto vaihtoehtojen 
hyödyistä ja kustannuksista mukaan lukien 
suositus lainoitusjärjestelmän uudistamiseksi. 
Tärkeimmät lainoitusjärjestelmän uudistamista 
koskevat selvitykset ja ehdotukset sisältyvät 
asuntohallituksen yhdessä asuntotuotantoneu
vottelukunnan kanssa laatimaan valtakunnalli-
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seen asunto-ohjelmaan vuosille 1976-1985 
(komiteanmietintö 1976: 36), joka luovutet
tiin sisäasiainministeriölle 28 päivänä touko
kuuta 1976, asuntohallituksen asettaman ara
vavuokratalojen pääomakustannustyöryhmän 26 
päivänä lokakuuta 1977 valmistuneeseen mie
tintöön sekä sisäasiainministeriön asettaman ta
soituslainatyöryhmän 12 päivänä maaliskuuta 
1980 luovutettuun mietintöön. Mainittu mi
nisterivaliokunnan asettama työryhmä kuuli 
asiantuntijoina muun muassa Suomen Pankin, 
Helsingin Osakepankin, Kansallis-Osake-Pan
kin, Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, 
Osuuspankkien Keskusliitto ry:n, Postipankin, 
Suomen Säästöpankkiliiton, Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Yhdyspankin 
edustajia. Lisäksi työryhmä sai lausunnon Suo
men Vakuutusyhtiöiden Keskusliitolta. 

Omaksilunastamisjärjestelmän tarkistamista 
koskevat ehdotukset perustuvat sisäasiainminis
teriön ja asuntohallituksen virkamiestyöryhmän 
ehdotuksiin. 

Lakiehdotukset on laadittu sisäasiainministe
riön ja asuntohallituksen yhteisissä työryhmissä. 
Lakiehdotuksista ei ole erikseen pyydetty lau
suntoja. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t 
ja henkilöstövaikutukset 

Uuteen lainoitusjärjestelmään siirtyminen si
too muutamaksi vuodeksi huomattavasti asun
tohallituksen henkilöstöä muun muassa haku
ja myöntämismenettelyä koskevien yksityiskoh
taisten ohjeiden ja lomakkeiden laatimiseen 
sekä lääninhallitusten ja kuntien henkilöstön 
koulutukseen. Uuteen lainoitusjärjestelmään 
siirtyminen sitoo myös valtiokonttorin voi
mavaroja uusien lainarekisterien suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Näihin tehtäviin ei kuiten
kaan ehdoteta palkattavaksi Iisätyövoimaa. 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset käyttö- ja 
luovutusrajoitusten muuttamiseksi ja sanktio
järjestelmän tarkistamiseksi vapauttavat jossain 
määrin valvontaa sidottuja voimavaroja. Ole
massa olevia virkoja ja toimia ei kuitenkaan 
tämän johdosta vapaudu. 

Muita organisatorista tai henkilöstövaiku
tuksia ei esityksellä juuri ole. 
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4. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

4.1. Lainoitusjärjestelmän uudistaminen 

4 .1.1. Valtiontaloudelliset ja kunnallistalou
delliset vaikutukset 

Uuden lainoitusjärjestelmän valtiontaloudelli
set ja kunnallistaloudelliset vaikutukset ovat 
keskeisellä tavalla riippuvaisia paitsi asetuk
sessa vahvistettavista korko- ja lyhennyseh
doista myös vuosittain vahvistettavasta asun-

Lainoitettavat 
asunnot 

Vuokratalot •• 0 0 •• 0. 0. 0 •••• 0 ••••• 0 •• 0 •• 

Osakeasunnot • 0 ••••••••••••• 0 0 0 0. 0. 0 •• 0 

Omakotitalot • 0 ••••••••• 0 0 •• 0 •••• 0 ••••• 

Kuntien menojen lisäys aiheutuu korkeampien 
korkojen vähennysoikeudesta verotuksessa. 

Vuokratalojen lainoitus on korottanut val
tion menoja lisäksi sen vuoksi, että valtion 
lainan osuus on nostettu 60 prosenttiin 
rakennuskustannuksista. Tästä aiheutuu jo tänä 
vuonna valtiolle menoja noin 55 miljoonaa 
markkaa ja vuonna 1982 noin 52 miljoonaa 
markkaa. 

4.1.2. Lainoitusjärjestelmän uudistamisen vai
kutukset luottolaitosten asuntoluototuk
seen 

Uuden lainoitusjärjestelmän mukaiset ensi
sijaiset lainat ja vastaantulolainat kuoleentui
sivat nykyisiä vastaavia lainoja hitaammin. 
Lainojen nettomenot olisivat jonkin verran 
nykyistä suuremmat. Talouspoliittisen ministe
rivaliokunnan asettaman työryhmän laskenta
perusteiden mukaan rahalaitosten nettomeno
jen kasvu olisi vuonna 1982 myönnettävien 
lainojen osalta koko laina-ajalta noin 14 mil
joonaa markkaa vuoden 1982 rahassa arvioi
tuna. Menovaikutusta supistavana tekijänä on 
ttällöin otettu huomioon luottolaitosten rahoi-

tolainojen myöntämisvaltuuden käyttösuunni
telmasta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, 
että uudessa lainoitusjärjestelmässä sekä val
tion menot että valtion tulot ovat nykyi
seen järjestelmään verrattuna suuremmat. Net
tomenot koko laina-ajalta muodostuisivat jon
kun verran nykyistä suuremmiksi. Talouspo
liittisen ministerivaliokunnan asettaman työ
ryhmän laskentaperusteiden mukaan lainoitus
järjestelmän uudistaminen lisäisi julkisen talou
den nettomenoja vuoden 1982 lainoituksen 
osalta koko laina-ajalta seuraavasti: 

Julkis-
talouden Kuntien Valtion 

menot menot menot 
mmk mmk mmk 

7 710 62 62 
5 090 9 10 - 1 
7 490 18 35 -17 

89 45 44 

tusosuuden laskeminen vuokratalojen lainoituk
sessa noin 35 prosentista 30 prosenttiin, mikä 
vastaisi vuoden 1982 rahassa laskettuna noin 
52 miljoonan markan antolainauksen vähen
nystä. 

4.1.3. Kotitalouksiin kohdistuvat vaikutukset 

Uusi lainoitusjärjestelmä merkitsisi vuokra
taloissa, että ensimmäisen vuoden vuokrataso 
olisi nykyistä alhaisempi ja että myöhempien 
vuosien vuokrataso olisi nykyistä korkeampi 
ja siten oikeammassa suhteessa ensimmäisen 
vuoden vuokratasoon sekä että vuokrataso nou
sisi nykyistä tasaisemmin. Talouspoliittisen mi
nisterivaliokunnan asettaman työryhmän lasken
taperusteiden mukaan valtion lainoittamien 
uusien vuokra-asuntojen keskimääräiset vuok
rat laskisivat ensimmäisenä vuonna edellä esi
tettyjen toimenpiteiden ansiosta noin 1,80mk/ 
m2 /kk. Omistusasunnoissa ensimmäisen vuoden 
asumismenot laskisivat vastaantulolainan vai
kutukset mukaanluettuina, milloin asuntolainaa 
on 30 prosenttia noin 6,00 mk/m2/kk, ja 
milloin asuntolainaa on 60 prosenttia noin 
4,00 mk/m2 /kk. Sen sijaan tuki olisi laina-
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ajan kuluessa nykyiseen järjestelmään verrat
tuna selvästi pienempi myöhempinä vuosina. 

4.2. Muut muutosehdotukset 

Muilla muutosehdotuksilla ei ole mainitta
via taloudellisia vaikutuksia. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tavoitelakitoimikunnan ehdotus suunnitel
maksi asuntolainsäädännön selkiyttäväksi koko
naisuudistukseksi on tarkoitus toteuttaa useam
massa eri vaiheessa. Toimikunnan ehdotuksen 

mukaisesti nyt ehdotetaan annettavaksi erilli
nen laki vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 
ja erillinen laki eräisiin lämmityslaitoshankkei
siin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta. 
Toimikunnan ehdotuksessa tarkoitettu asunto
jen perusparantamisesta annetun lain muutos 
on parhaillaan valmisteltavana ja siitä annetta
neen esitys eduskunnalle ensi kevätistuntokau
della. Viimeinen vaihe puheena olevaa uudis
tusta sisältäisi asuntotuotantolain uudelleen kir
joittamisen ja erillisen lain, jolla kumottaisiin 
asuntotuotantolain vanhojen säännösten ja 
sitä vastaavien aikaisempien lakien osittainen
kin voimassaolo. Tämän vaiheen valmistelu on 
tarkoitus käynnistää välittömästi ja sitä koske
vat esitykset voitaneen antaa eduskunnalle vuo
den 1982 jälkeen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki asuntotuotantolain muuttamisesta 

1 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi sana lisälaina, koska näitä lainoja 
ei uudessa lainoitusjärjestelmässä enää myön
nettäisi. 

6 §. Voimassa olevan 6 §:n 1 momentti 
ehdotetaan kirjoitettavaksi uudestaan. Voimas
sa olevan momentin 6, 7 ja 8 kohta ehdote
taan korvattavaksi erilliseen lakiin vuokra
asuntojen omaksilunastamisesta ja erilliseen la
kiin eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myön
nettävistä lainoista ja korkotuesta otettavilla 
säännöksillä. Lakiehdotuksen 6 § :n 1 momen
tin 1 kohta olisi samanlainen kuin voimassa 
olevan momentln 1 kohta. Ehdotuksen 2 koh
ta vastaisi voimassa olevaa 9 kohtaa, 3 kohta 
voimassa olevaa 3 kohtaa, 5 kohta voimassa 
olevaa 5 kohtaa ja 6 kohta voimassa olevaa 
4 kohtaa. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 kohta, jonka mukaan asuntolaina voitai
siin myöntää myös vuokra-asunnon hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimiseen henkilö
kohtaisen lainoituksen eli oman asunnon han
kinnan lainoittamisen kohteeksi hyväksytystä 
asunto-osakeyhtiötalosta. Lainaa voisivat ehdo
tuksen 4 kohdan mukaan saada ne, joille 1 

kohdan nojalla voidaan myöntää laina vuokra
taloa varten. Tällaisiin vuokra-asuntoihin liit
tyisi aina ehto, jonka mukaan vuokralainen 
voi lunastaa asunnon omakseen niin kuin siitä 
on vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta an
netussa laissa erikseen säädetty. Vuokra-asun
tojen omaksilunastamisesta annettavaan lakiin 
sisältyisi säännös, jonka mukaan kunnan tai 
kuntainliiton taikka näiden tosiasiallisessa omis
tuksessa olevan osakeyhtiön omistaman vuokra
asunnon vuokralainen saisi lunastaa omakseen 
vain omistajan suostumuksella. Ehdotettu uusi 
4 kohta mahdollistaisi niin sanottujen sekata
lojen perustamisen, eli sellaisten talojen perus
tamisen, joissa voisi olla sekä valtion lainoitta
mia että vapaarahoitteisia sekä omistus- että 
vuokra-asuntoja. 

Ehdotuksen 2 momentti vastaisi vOimassa 
olevaa 2 momenttia ja 3 momentti voimassa 
oleva 7 §:n 6 momenttia. 

Voimassa olevaa 3 momenttia vastaavaa 
opiskelija-asuntoloita koskevaa säännöstä ei oli
si tarpeellista enää erikseen antaa tähän pykä
lään ja muihin säännöksiin tehtävien sanon
nallisten tarkistusten vuoksi. Voimassa oleva 
4 momentti ehdotetaan korvattavaksi erilliseen 
lakiin eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myön
nettävistä lainoista ja korkotuesta otettavalla 
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säännöksellä. Voimassa olevan 5 momentin 
lisälainaa koskevaa säännöstä ei myöskään eh
dotukseen sisälly, koska lisälainoja ei uudessa 
lainoitusjärjestelmässä enää myönnettäisi. 

6 a §. Voimassa olevan 6 a § : n säännökset 
ehdotetaan poistettavaksi asuntotuotantolaista 
ja otettavaksi erilliseen lakiin vuokra-asuntojen 
omaksilunastamisesta. 

7 §. Ehdotuksen 7 §:ään on koottu sään
nökset valtion lainojen enimmäismääristä. Voi
massa olevaa 7 § :ää ehdotetaan tarkistettavak
si lainoitusjärjestelmän uudistamista vastaavas
ti. Säännökset ehdotetaan lisäksi luettavuuden 
ja ymmärrettävyyden parantamiseksi ryhmitel
täväksi uudella tavalla. 

Vuokrataloa ja vuokra-asunnon hallintaan oi
keuttavia osakkeita varten myönnettävän asun
tolainan enimmäismääräksi ehdotetaan 60 pro
senttia talon tai osakkeen lainoitusarvosta. 
Vuokratalon hankkimista varten myönnettävän 
lainan määrä ei kuitenkaan saisi ylittää sitä 
vastaavaa aikaisemmin myönnetyn asuntolainan 
määrää. Luonnollisille henkilöille omaa asun
toa varten myönnettävän asuntolainan enim
mäismääräksi ehdotetaan myös 60 prosenttia 
lainoitusarvosta. Voimassa olevan lain mukaan 
näiden lainojen enimmäismäärä on lisälaina 
mukaan lukien enintään 60 prosenttia hyväk
sytystä hankinta-arvosta. Lainoitusarvo, josta 
lainamäärät laskettaisiin ehdotuksen mukaan, 
vahvistettaisiin jokaisen lainan myöntämisen 
yhteydessä. Valtioneuvosto vahvistaisi vuosit
tain lainoitusarvon laskentaperusteet osana 
asuntolainojen myöntämisvaltuuden käyttösuun
nitelmaa. Peruskorjausta varten myönnettävän 
asuntolainan määrä laskettaisiin edelleen pe
ruskorjauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

Voimassa olevan 7 §:n 1, 2, 4 ja 6 mo
mentin säännökset lainojen määristä sisältyvät 
pääosaltaan ehdotettuun 7 §: ään. Voimassa ole
van 7 §:n 3 momentti, osa 4 momenttia, 8 
momentti ja 9 momentti ehdotetaan korvatta
vaksi erilliseen lakiin vuokra-asuntojen omak
silunastamisesta ja erilliseen lakiin eräisiin läm
mityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista 
ja korkotuesta otettavilla säännöksillä. Voimas
sa olevan 7 §:n 5 momentin ja 10 momentin 
säännökset ehdotetaan otettavaksi uuteen 7 b 
§:ään. Voimassa olevan 7 §:n 7 momentin 
lisälainoja koskevaa säännöstä ei ehdotetussa 
7 § :ssä olisi, koska lisälainoja ei uudessa lai
noitusjärjestelmässä enää myönnettäisi. 

7 a §. Uuteen 7 a §:ään ehdotetaan otetta-

vaksi säännökset lainoitusarvosta, jonka mu
kaan lainojen suuruus pääsääntöisesti laskettai
siin. Lainoitusarvoa ei tarkemmin määriteltäisi 
laissa. Sen määräytymisperusteet vahvistaisi 
valtioneuvosto vuosittain asuntolainojen myön
tämisvaltuuden käyttösuunnitelmassa. Erillisen 
lainoi tusarvon määritteleminen vahvistetun 
hankinta-arvon lisäksi on tarpeellista muun 
muassa siksi, että lainaa ei yleensä myönnet
täisi tontin hankkimisesta ja kuntoonpanemi
sesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Nämä kus
tannukset on kuitenkin sisällytettävä vahvistet
tavaan hankinta-arvoon, jonka perusteella mää
räytyy muun muassa myöhemmissä luovutuk
sissa noudatettava enimmäishinta. 

7 b §. Uuteen 7 b §:ään ehdotetaan otet
tavaksi voimassa olevan 7 §:n 5 ja 10 mo
mentin hankinta-arvoa koskevat säännökset. 
Samalla hankinta-arvoa koskevia säännöksiä eh
dotetaan täydennettäväksi siten, että niissä 
määrättäisiin hankinta-arvon määräytymisperus
teet. Ehdotus vastaa asiallisesti vallitsevaa 
käytäntöä. 

8 §. Voimassa olevasta 8 § :stä ehdotetaan 
kumottavaksi 6 momentti, jota vastaava sään
nös ehdotetaan otettavaksi erilliseen lakiin 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta. 

Voimassa olevan 8 §:n 1-4 momenttcihin 
ehdotetaan tehtäväksi lainoitusjärjestelmän 
uudistamisesta johtuvat sanonnalliset muutok
set ja säännösten uudelleen järjestämisestä joh
tuvat tarkistukset viittauksiin. Samassa yhtey
dessä ehdotetaan tehtäväksi myös muita vä
häisiä muutoksia säännöksen kieliasun paranta
miseksi. Tässä tarkoituksessa 1 momentissa 
ehdotetaan poistettavaksi sana lisälaina ja viit
taus 7 § :n 6 momenttiin korvattavaksi mai
ninnalla valtion ensisijaisesta lainasta. Samoin 
2 momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
lisälaina. Niin ikään ehdotetaan 3 momentista 
poistettavaksi sana lisälaina ja omaa asuntoa 
varten myönnettävien lainojen luettelo korvat
tavaksi maininnalla luonnolliselle henkilölle 
omaa asuntoa varten myönnettävä asuntolaina 
sekä momentin sanajärjestystä muutettavaksi. 
Lisäksi 4 momentista ehdotetaan poistettavak
si maininta lämmityslaitoksia varten myönnet
tävistä lainoista ja viittaus 7 §:n 6 moment
tin korvattavaksi maininnalla valtion ensisijais
lainasta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 4 
momenttiin maininta uusista lakiehdotuksen 
6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista 
vuokra-asuntojen hallintaan oikeuttavien osak-
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keiden hankintaan myönnettävistä lainoista ja, 
nykyisen tilanteen selventämiseksi, maininta 
siitä, että kiinnityksen tai käteispantiksi annet
tavien osakkeiden sijasta muu vakuus voidaan 
hyväksyä vain erityisestä syystä. Samalla sanat 
poiketen siitä mitä ehdotetaan korvattavaksi 
sanonnalla sen estämättä mitä. 

9 §. Voimassa olevaan 9 §: ään ehdotetaan 
tehtäväksi asuntolainajärjestelmän uudistami
sesta ja säännösten uudelleen ryhmittelemisestä 
johtuvat sanonnalliset tarkistukset. Samassa 
yhteydessä ehdotetaan tehtäväksi myös muita 
vähäisiä muutoksia säännöksen kieliasun paran
tamiseksi. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi lämmityslaitoshankkeita koske
va maininta, koska tätä vastaava säännös ehdo
tetaan otettavaksi erilliseen lakiin eräisiin läm
mityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista 
ja korkotuesta, minkä lisäksi ehdotetaan viit
taus 7 §:n 6 momenttiin korvattavaksi mainin
nalla valtion ensisijaisesta lainasta, lainojen 
määrittelyä muutoinkin tarkistettavaksi ja täy
dennettäväksi sekä sanajärjestystä korjattavak
si. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan tarkistetta
vaksi siten, että siinä mainittaisiin nimenomai
sesti ne lainat, jotka kunnan viranomainen 
myöntää. Ehdotuksen 3 momentti on sama 
kuin voimassa oleva 3 momentti. Voimassa 
olevan 9 § :n 4 momentti ehdotetaan otetta
vaksi 12 §:ään, johon ehdotetaan koottavaksi 
kunnan ja valtion välistä vastuunjakoa koskevat 
säännökset. 

10 §. Ehdotuksen 10 §:ään on koottu lai
nojen enimmäislaina-aikoja koskevat säännök
set. Laina-aikojen enimmäispituuksiin ei ehdo
teta muutoksia. Voimassa olevan 10 §:n 1 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi selkiyttävät 
ja täydentävät viittaukset 6 §:ään. Voimassa 
olevasta 2 momentista ehdotetaan poistettavak
si maininta lisälainoista, koska näitä lainoja ei 
enää uudessa lainoitusjärjestelmässä myönnet
täisi. Samalla ehdotetaan 2 momentin luetteloa 
lainoista yksinkertaistettavaksi sekä poistetta
vaksi siitä valtion ensisijaista lainaa ja raken
nusaikaista lainaa koskevat maininnat, jotka 
ehdotetaan otettavaksi 3 ja 4 momenttiin. Voi
massa olevan 2 momentin lämmityslaitoksia 
varten myönnettäviä lainoja koskevat säännök
set ehdotetaan korvattavaksi erilliseen lakiin 
eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävis
tä lainoista ja korkotuesta otettavilla säännök
sillä. Voimassa olevan 10 §:n 3-6 momentin 
korvaavat säännökset ehdotetaan otettavaksi 

uuteen 11 § :ään, jossa säädettäisiin pattst lai
nojen korosta myös lyhennyksistä, sekä 11 §:n 
nojalla annettavaan asetukseen. Voimassa ole
van 10 §:n 8 momentin säännös lainojen ta
kaisinmaksuajan pidentämisestä ehdotetaan 
korvattavaksi uudella 11 §:llä. Voimassa olevan 
10 §:n 7 momentin säännös ehdotetaan otetta
vaksi uuteen 12 §:ään, johon ehdotetaan koot
tavaksi kunnan ja valtion välistä vastuunja
koa koskevat säännökset. 

11 §. Ehdotuksen 11 §:n säännöksellä on 
tarkoitus korvata voimassa olevan 10 § :n 3-6 
ja 8 momentin sekä 11 ja 12 §:n säännökset. 

Ehdotuksen mukaan valtion myöntämän lai
nan koroista ja lyhennyksistä säädettäisiin aina 
asetuksella. Asetuksella on tarkoitus vahvistaa 
kunakin vuonna maksettavan koron prosentti 
sekä lyhennysten prosentuaalinen osuus myön
netystä lainasta. Korot ja lainan lyhennykset 
olisi lain mukaan vahvistettava sellaisiksi, että 
lainan pääomamenot nousisivat laina-ajan ku
luessa, asumismenojen kehitys suhteessa tulo
tason kehitykseen huomioon ottaen, tarkoituk
senmukaisella tavalla. Asetuksella kulloinkin 
vahvistettuja korko- ja lyhennysehtoja sovellet
taisiin kaikkiin tämän lain voimaantultua myön
nettyihin lainoihin. Korko- ja lyhennysehtoja 
voitaisiin näin ollen näiden lainojen osalta 
muuttaa asetuksella myös taannehtivasti. Tästä 
tulisi olla maininta velkakirjassa. 

Voimassa olevassa laissa on säädetty vain 
vähimmäiskorosta, jota valtioneuvostolla on 
valta nostaa asumiskustannusten tasoittami
seksi eri aikoina valmistuneissa taloissa aina 
käypään korkoon saakka. Lainojen lyhennyksis
tä voimassa olevassa laissa ei ole yleistä sään
nöstä. Lainojen lyhennysohjelmat ovat muotou
tuneet asuntohallituksen käytännön mukaan. 

12 §. Voimassa olevan 12 §:n korvaavat 
säännökset on sijoitettu ehdotuksen 11 §:ään. 
Uuteen 12 §:ään ehdotetaan otettavaksi voi
massa olevan 9 §:n 4 momentin ja 10 §:n 7 
momentin säännökset, jotka molemmat koske
vat kunnan ja valtion välisiä vastuusuhteita. 
Muutoksella pyritään selkiyttämään asuntotuo
tantolain rakennetta. 

13 §. Voimassa olevan 13 §:n 1 momen
tista ehdotetaan poistettavaksi sana lisälaina, 
koska näitä lainoja ei enää uudessa lainoitus
järjestelmässä myönnettäisi. 

14 §. Voimassa olevan 14 §:n 1 ja 4 mo-
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mentista ehdotetaan poistettavaksi sana lisä
laina, koska näitä lainoja ei enää uudessa lai
noitusjärjestelmässä myönnettäisi. 

15 §. Voimassa olevan 15 §:n 1 moment
tiin ehdotetaan tehtäväksi ehdotuksista erilli
siksi laiksi vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta ja laiksi eräisiin lämmityslaitoshankkei
siin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 
sekä asuntotuotantolain säännösten uudelleen 
ryhmittelystä johtuvat tarkistukset. Tässä tar
koituksessa ehdotetaan 1 momentista poistetta
vaksi sanat erillinen lämmityslaitos tai muu 
huoltorakennus, momenttia täydennettäväksi 
viittauksella 6 §:n 1 momentin 4 kohtaan, jos
sa säädetään vuokra-asunnon hallintaan oikeut
tavien osakkeiden hankintaan myönnettävistä 
lainoista, momentista poistettavaksi viittaus 
6 a §:ään ja momenttiin lisättäväksi viittaus 
lakiin vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta. 
Pykälän 4 momentti ehdotetaan kirjoitettavaksi 
uudestaan siten, että siinä nimenomaisesti to
dettaisiin säännösten vastaisen luovutustoimen 
olevan kokonaan mitätön vain, milloin luovu
tus on tapahtunut vastoin säännöksiä muulle 
kuin kunnalle tai kunnan nimeämälle luovu
tuksensaajalle. Milloin luovutus on muutoin 
säännösten mukainen, mutta luovutushinta 
ylittää enimmäishinnan, eikä kysymyksessä ole 
pakkohuutokauppa, luovutussopimus olisi mitä
tön vain enimmäishinnan ylittävää vastiketta 
koskevalta osalta. Säännöksen sisältö ei asialli
sesti muuttuisi. 

15 a §. Voimassa olevan 15 a §:n 2 ja 4 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi lainoitusjär
jestelmän uudistamisesta johtuvat sanonnalliset 
tarkistukset ja säännösten uudelleen ryhmitte
lystä johtuvat viittauksia koskevat tarkistukset. 
Tässä tarkoituksessa 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi viittaus 6 a §: ään. Muilta osin 
säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi jakamal
la se useampaan lauseeseen ja ryhmittelemällä 
ne uudelleen. Mainitussa tarkoituksessa 4 mo
mentista ehdotetaan poistettavaksi sana lisä
laina ja viittaus 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan, 
minkä lisäksi momenttia ehdotetaan täydennet
täväksi maininnalla, vuokra-asuntojen omaksi
lunastamisesta annetussa laissa tarkoitetusta 
omaksilunastamislainasta. 

15 b §. Voimassa olevan 15 b §:n sään
nökset ehdotetaan kumottaviksi asuntotuotan
tolaista ja korvattavaksi erilliseen lakiin vuok
ra-asuntojen omaksilunastamisesta otettavilla 
vastaavilla säännöksillä. 

15 c §. Voimassa olevan 15 c §:n 1 ja 2 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sana 
lisälaina, koska näitä lainoja ei uudessa lainoi
tusjärjestelmässä enää myönnettäisi, sekä 2 mo
mentista samasta syystä myös viittaus 6 § :n 
5 momenttiin. Samalla säännöstä ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että siinä mainittaisiin 
lainan siirtävä viranomainen, joka olisi sama 
kuin lainan myöntävä viranomainen. 

15 e §. Voimassa olevaan 15 e §:ään ehdo
tetaan tehtäväksi lainoitusjärjestelmän uudista
misesta johtuvat sanonnalliset tarkistukset sekä 
säännösten uudelleen ryhmittelystä johtuvat 
viittauksia koskevat tarkistukset. Tässä tarkoi
tuksessa ehdotetaan 1 momentista poistetta
vaksi viittaus 6 a §: ään, momenttiin lisättä
väksi viittaus 6 § :n 1 momentin 4 kohtaan 
ja momentin sanajärjestystä muutettavaksi. Sa
massa tarkoituksessa pykälän 2 momentista eh
dotetaan poistettavaksi viittaus omaksilunastet
taviin asuntoihin ja momenttiin lisättäväksi 
maininta lainan myöntämisestä omakotitalon 
hankintaa varten. 

Samalla pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan asuntohal
litus voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa 
määräajan tai pysyvästi muuhunkin tarkoituk
seen kuin asunnoksi. Pysyvä lupa ei voisi kui
tenkaan koskea kuin vähäistä osaa talon kai
kista asuinhuoneistoista. Tällaisen luvan voi 
nykyään myöntää ainoastaan valtioneuvosto ja 
luvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
asuntolaina on kokonaisuudessaan maksettu ta
kaisin. Käyttötarkoituksen muutokseen on 
osoittautunut olevan aihetta siinä määrin, että 
nykyinen menettely on asian käsittelylle tar
peettoman raskas. Tavallisinta on tarve muut
taa yksi tai kaksi asuinhuoneistoa lasten päi
vähoitotiloiksi, mitä muutosta voidaan usein 
pitää myös asumisviihtyvyyttä ja asumistasoa 
kokonaisuudessaan nostavana tekijänä. Muun
laisena hyväksyttävänä käyttötarkoituksen muu
toksena voitaisiin pitää esimerkiksi tilojen luo
vuttamista isännöitsijäntoimiston käyttöön tai 
muuhun kiinteistön hoitoa varten tarpeelliseen 
toimintaan. Hyväksyessään käyttötarkoituksen 
muutoksen asuntohallitus voisi myös irtisanoa 
asuntolainan tällaisen huoneiston osalta. Laina 
tulisi aina irtisanoa, ellei ole olemassa erityistä 
syytä menetellä toisin. 

Samalla 3 momenttiin ehdotetaan myös li
sättäväksi säännös, jonka mukaan, jos asunnon 
säännösten vastaisesta käytöstä valtiolle suori-



N:o 208 lS. 

tettavaksi määrättävä summa muodostuisi il
meisen kohtuuttomaksi, sitä voitaisiin seuraa
musta määrättäessä alentaa. Momenttia ehdo
tetaan myös selvennettäväksi nimenomaisella 
maininnalla siitä, että valtiolle maksettavaksi 
määrättävä summa lasketaan enimmäishinnasta 
niin, ettei yhtiön velkoja oteta huomioon. 

Samassa yhteydessä myös 4 momentin viit
taus 1 momenttiin ehdotetaan tarkistettavaksi 
niin, että se koskisi vain asuntoja, joita on 
käytettävä vuokra-asuntoina. 

15 f §. Voimassa olevaan 15 f §:ään ehdo
tetaan tehtäväksi lainoitusjärjestelmän uudista
misesta johtuvat sanonnalliset ja säännösten 
uudelleen ryhmittelystä johtuvat viittauksia 
koskevat tarkistukset. 

Samalla pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että rajoituksia koskevien 
merkintöjen tekemisestä kiinnitysrekisteriin 
voidaan nykyistä joustavammin säätää asetuk
sella. Tähän liittyen 5 momentti ehdotetaan 
erillisenä momenttina kumottavaksi ja asialli
sesti sisällytettäväksi 4 momenttiin. 

15 i §. Voimassa olevasta 15 i §:stä ehdo
tetaan poistettavaksi sana lisä/aina, koska näi
tä lainoja ei enää uudessa lainoitusjärjestelmäs
sä myönnettäisi. Lisäksi säännösten uudelleen 
ryhmittelemisen vuoksi viittaus 7 §:n 6 mo
menttiin ehdotetaan korvattavaksi maininnalla 
valtion ensisijaisesta lainasta. 

16 §. Säännös ehdotetaan kumottavaksi. 
Säännöksen täytäntöönpano edellyttää kortiston 
ylläpitämistä sekä jokaisen lainapäätöksen yh
teydessä sen tarkistamista, onko hakijalle aikai
semmin myönnetty asuntolainaa. Se seikka, että 
hakijalle on aikaisemmin myönnetty asuntolaina 
voidaan ottaa joustavammin huomioon mää
räämällä siitä lainan myöntämisperusteista an
nettavassa valtioneuvoston päätöksessä. Sään
nöksen kumoamisella voidaan vapauttaa voima
varoja muuhun valvontaan. 

20 b §. Voimassa olevia muutoksenhakua 
koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että niissä otetaan huomioon mahdolli
suus kunnallislain nojalla siirtää kunnanhalli
tukselle tai kunnan lautakunnalle ratkaistavaksi 
määrättyjä asioita yksittäisen viranhaltijan rat
kaistavaksi. Samalla 20 b §:ään ehdotetaan li
sättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin 
päätösten tiedoksiantamisesta. 

1.2. Laki vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta 

1 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi lain 
soveltamisalasta. Laki koskisi, niin kuin voi
massa olevan asuntotuotantolain omaksilunas
tamista koskevat säännöksetkin, vain valtion 
lainoittamaa vuokra-asuntokantaa. Omaksilunas
tamisen piirissä olisi, kuten tähänkin asti, vain 
sellaiset vuokratalot, jotka omistaja on alun
perin rakennuttanut omaksilunastettaviksi 
vuokra-asunnoiksi tai jotka omistaja on myö
hemmin tällaisiksi muuttanut. Niinikään myös 
asunto-osuuskuntatalot olisivat lain sovehami-_ 
sen piirissä. Lisäksi omaksilunastamisjärjestel
män piiriin kuuluisivat myös tavanomaisissa 
asunto-osakeyhtiötaloissa olevat vuokra-asunnot, 
joiden lainoitusmahdollisuus on tarkoitus to
teuttaa samanaikaisesti annettavalla asuntotuo
tantolain muutosehdotuksella. 

2 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
olemassa olevan vuokratalon ja asunto-osuus
kuntatalon muuttamisesta asunto-osakeyhtiö
muotoiseksi vuokrataloksi, eli sellaiseksi, jossa 
vuokralaisella olisi lain mukaan oikeus vuokra
asunnon omaksilunastamiseen. Muutos voisi 
tapahtua, niin kuin voimassa olevan asunto
tuotantolain säännösten mukaankin, vain omis
tajan hakemuksesta. Muutoksen hyväksymisen 
yhteydessä vuokrataloa tai asunto-osuuskuntata
loa varten myönnetty asuntolaina ja valtion en
sisijainen laina voitaisiin hakemuksesta siirtää 
uuden asunto-osakeyhtiön vastattavaksi. Muu
toksen hyväksyisi ja lainan siirtäisi asuntohal
litus. Asunto-osuuskuntataloa varten myönnetty 
laina voitaisiin kuitenkin siirtää vain sillä edel
lytyksellä, että asunto-osuuskunnan purkaminen 
ja uuden asunto-osakeyhtiön perustaminen on 
tapahtunut yksimielisesti. Asunto-osuuskunnan 
purkamiselle sinänsä ei ehdoteta tässäkään lais
sa asetettaviksi erityisiä edellytyksiä. Tällaisia 
edellytyksiä ei ole säädelty voimassa olevassa
kaan laissa. Säännös vastaisi sisällöltään voi
massa olevan asuntotuotantolain 6 a §:n sään
nöstä. 

Kunnan omistaman vuokratalon saattamiselle 
omaksilunastusjärjestelmän piiriin on säädetty 
erityiset edellytykset. Edellytykset ovat koske
neet myös sellaisen osakeyhtiön omistamia 
vuokrataloja, jonka osakkeita kunta omistaa. 
Tältä osin säännöstä ehdotetaan tarkistettavak
si siten, että erityiset edellytykset koskisivat 
paitsi kunnan omistamaa vuokrataloa, myös 
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sellaisen osakeyhtiön omistamaa vuokrataloa, 
jonka osakkeista kunta omistaa pääosan. 

3 §. Pykälä vastaisi voimassa olevan asun
totuotantolain 8 §:n 6 momenttia. Sen mukaan 
asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon osak
keet sekä vuokra-asunnon hallintaan oikeutta
vat osakkeet, joiden hankkimiseen on myön
netty asuntolainaa, olisi vuokralaisen omaksi
lunastamisoikeuden turvaamiseksi annettava 
kunnan säilytettäväksi kunnes ne on omaksi
lunastettu tai oikeus omaksilunastamiseen on 
lakannut. 

4 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi oi
keudesta omaksilunastamiseen. Voimassa ole
vassa asuntotuotantolaissa oikeudesta omaksilu
nastamiseen on säädetty 6 § :n 1 momentin 
3 kohdassa ja 6 a §:n 1 momentissa. Maini
tut säännökset sisältyvät lainan myöntämistä 
ja vuokratalon muuttamista asunto-osakeyhtiö
taloksi koskeviin säännöksiin. Uudessa omaksi
lunastamista koskevassa laissa omaksilunasta
misoikeudesta ehdotetaan säädettäväksi omassa 
pykälässään. Erottamalla näin säännökset pyri
tään parantamaan lain luettavuutta ja ymmär
rettävyyttä. 

Omaksilunastamisoikeuden edellytyksenä on 
voimassa olevan lain mukaan, että vuokralai
nen on asunut omaksilunastettavassa asun
nossa välittömästi ennen omaksilunastamista 
vähintään kaksi vuotta. Ehdotuksen 4 §:ään 
sisältyisi vastaava säännös kuitenkin siten tar
kistettuna, että omaksilunastajan ei tarvitsisi 
Dlla asunut kyseessä olevaa kahta vuotta juuri 
siinä asunnossa, jonka hän haluaa lunastaa 
·omakseen, vaan hän saisi lunastusoikeuden 
jo sillä perusteella, että hän on asunut 
mainitut kaksi vuotta missä tahansa saman 
omistajan tosiasiallisessa omistuksessa olevassa 
valtion lainaittamassa vuokra-asunnossa. 

Ehdotetussa säännöksessä samalla vuokran
antajalla tarkoitettaisiin esimerkiksi eri kiin
teistöosakeyhtiöitä, joiden koko osakekanta tai 
omaksilunastajan hallinnassa olleiden huoneis
tojen käytöstä päättämiseen oikeuttavat osak
keet ovat saman yrityksen omistuksessa. Sään
nöstä sovellettaessa esimerkiksi myös yrityksen 
ja yrityksen eläkesäätiön omistamien osakkei
den voitaisiin katsoa olevan saman tosiasialli
sen omistajan omistuksessa. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi myös sään
nös, että kunnan tai kuntainliiton taikka näi
den omistaman osakeyhtiön omistuksessa ole
vien niin sanotuissa sekataloissa sijaitsevien 

vuokrahuoneistojen hallintaan oikeuttavia osak
keita ei saisi omaksilunastaa ilman omistajan 
yksittäistapauksessa antamaa suostumusta. Täl
lainen rajoitus on tarpeen, jotta erityisesti pie
net kunnat voisivat turvata tarpeellisen valtion 
lainoittamien vuokra-asuntojen tarjonnan mah
dollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 
muun muassa hankkimalla vuokra-asuntoja ta
vanomaisista asunto-osakeyhtiötaloista. 

5 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi lu
nastushinnasta. Säännös korvaisi samassa yh
teydessä annettavassa asuntotuotantolain muu
tosehdotuksessa kumottavaksi ehdotetun asun
totuotantolain 15 b § :n 2 momentin. Osak
keiden lunastushinta määräytyisi ehdotuksen 
mukaan samoin kuin voimassa olevien sään
nösten mukainen lunastushinta. Voimassa ole
van lain mukaan asuntohallitus on voinut 
yksittäistapauksessa erityisestä syystä kunnan 
hakemuksesta alentaa lunastushintaa. Lunastus
hinnan kohtuullistuttamismahdollisuutta ehdo
tetaan tarkistettavaksi siten, että kunnan viran
omainen voisi alentaa vahvistettujen laskenta
perusteiden mukaista lunastushintaa sillä pe
rusteella, että se muutoin ylittäisi paikkakun
nalla vallitsevan hintatason. Alentaminen ta
pahtuisi omaksilunastajan hakemuksesta. Lu
nastushintaa ei kuitenkaan saisi vahvistaa alle 
käyvän hinnan eikä alle omistajalle maksettavan 
luovutuskorvauksen. Asuntohallitus antaisi kun
nille yksityiskohtaiset ohjeet muun muassa sii
tä, miten paikkakunnalla vallitseva hintataso 
määriteltaisiin. Tarkistuksella on tarkoitus 
poistaa syitä, joiden vuoksi vuokralaisen 
kiinnostus vuokra-asunnon omaksilunastami
seen on ollut vähäinen sellaisessakin tilantees
sa, jossa edellytykset omaksilunastamiseen muu
toin ovat olleet olemassa ja jossa omaksilunas
taminen olisi kaikille osapuolille tarkoituksen
mukainen ratkaisu. 

6 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamismenettelystä. Säännös vastaisi 
asiallisesti voimassa olevan asuntotuotantolain 
15 b §:n 1 momenttia ja osaa 3 momentista. 

7 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnan panttioikeudesta omaksilunastettaviin 
osakkeisiin. Säännös vastaisi voimassa olevan 
asuntotuotantolain 15 b §:n 5 momenttia. Sen 
mukaan kunnalla olisi panttioikeus omaksi
lunastettuihin osakkeisiin kunnes lunastushinta 
ja osakkeita vastaava osuus vuokratalolle myön
netystä asuntolainasta on kokonaisuudessaan 
maksettu. 
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8 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
osakekirjojen luovutuksesta omaksilunastajalle. 
Säännös vastaisi osaa voimassa olevan asunto
tuotantolain 15 b § :n 3 momentista. 

9 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
luovutuskorvauksen suorittamisesta omaksilu
nastettavien osakkeiden omistajalle. Säännös 
vastaisi osaa voimassa olevan asuntotuotanto
lain 15 b §:n 3 momentista. 

10 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
asuntolainaosuuden sekä lunastushinnan ja luo
vutuskorvauksen välisen erotuksen tilittämi
sestä valtiokonttorille. Säännös vasta1s1 voi
massa olevan asuntotuotantolain 15 ~ .. §_:n .. 4 
momenttta. 

11 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että omaksilunastajalle ja asunto-osuuskunnan 
toimintaa jatkamaan perustetun asunto-osake
yhtiön osakkaalle voitaisiin myöntää valtion 
varoista omaksilunastamislainaa. Säännöksellä 
korvattaisiin asuntotuotantolaista samassa yh
teydessä poistettavaksi ehdotetut 6 §:n 1 mo
mentin 6 ja 7 kohta. Lainan myöntäisi ehdo
tuksen mukaan, niin kuin asuntotuotantolain 
9 §:n mukaan asuntolainan oman asunnon 
hankkimista varten, kunnan viranomainen val
tion varoista. Lainan myöntämisellä syntyisi 
velkasuhde myös kunnan ja valtion välille niin, 
kuin mainitussa asuntotuotantolain 9 §:ssä on 
henkilökohtaisen asuntolainan myöntämisestä 
seuraavaksi säädetty. 

12 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan saamisen yleisistä edel
lytyksistä. Ehdotuksen mukaan lainan myöntä
misen yleisenä edellytyksenä olisi, että se tuki
toimenpiteenä on sosiaalisesti tarkoituksenmu
kainen ja taloudellisesti tarpeellinen. Valtio
neuvosto voisi vahvistaa vuosittain tulorajat 
ja muut perusteet, joilla näitä edellytyksiä on 
arvosteltava. Säännös vastaisi sitä, mitä voi
massa olevan asuntotuotantolain 5 §: ssä on 
asuntolainojen myöntämisen edellytyksistä sää
detty. 

13 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastuslainan suuruudesta. Säännöksel
lä korvattaisiin osittain voimassa olevasta asun
totuotantolaista samassa yhteydessä poistetta
vaksi ehdotettavat 7 §:n 4 ja 7 momentin 
säännökset. Voimassa olevissa säännöksissä on 
vahvistettu lainan enimmäismääräksi yhteensä 
50 prosenttia lunastushinnan ja osakkeita vas
taavan lainaosuuden yhteismäärästä. Ehdotuk
sen mukaan lainan enimmäismäärä olisi 60 
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prosenttia samasta summasta. Ehdotettu enim
mäismäärä olisi sama, joka asuntotuotantolain 
samanaikaisella muutosehdotuksella ehdotetaan 
säädettäväksi omaa asuntoa varten myönnettä
vän asuntolainan enimmäisrajaksi. 

14 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan enimmäislaina-ajasta. 
Voimassa olevat enimmäislaina-aikaa koskevat 
säännökset ovat asuntotuotantolain 10 §: ssä. 
Enimmäislaina-aika olisi ehdotuksen mukaan, 
yhdenmukaisesti sen kanssa mitä samanaikai
sella asuntotuotantolain muutosehdotuksella 
ehdotetaan oman asunnon hankintaan myön
nettävän asuntolainan enimmäislaina-ajasta sää
dettäväksi, 25 vuotta. 

15 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan koroista ja lyhennyk
sistä. Voimassa olevat korkoa ja lyhennyksiä 
koskevat säännökset ovat asuntotuotantolain 
10 ja 11 §:ssä. Ehdotuksen mukaan omaksi
lunastamislainan korko- ja lyhennysehdoista 
säädettäisiin yksityiskohtaisesti asetuksella. 
Asetuksella on tarkoitus vahvistaa kunakin 
vuonna maksettavan koron prosentti sekä ly
hennysten prosentuaalinen osuus myönnetystä 
lainasta. Asetuksella kulloinkin vahvistettuja 
korko- ja lyhennysehtoja sovellettaisiin koko 
lainakantaan. Säännös olisi yhdenmukainen sen 
kanssa, mitä asuntotuotantolain samanaikaisel
la muutosehdotuksella ehdotetaan säädettäväksi 
omaa asuntoa varten myönnettävien asuntolai
nojen koroista ja lyhennyksistä. 

16 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan korkojen ja lyhennys
maksujen lykkäämisestä. Voimassa oleva kor
kojen ja lyhennysmaksujen lykkäämistä koskeva 
säännös on asuntotuotantolain 12 §:ssä. Lyk
käämisestä säädettäisiin tarkemmin asetuksella. 
Tämä on tarpeen, jotta sen vaikutukset voitai
siin tarkoituksenmukaisella tavalla sovittaa 
korko- ja lyhennysehtoihin kokonaisuudessaan. 
Säännös olisi yhdenmukainen sen kanssa, mitä 
asuntotuotantolain samanaikaisella muutos
ehdotuksella ehdotetaan säädettäväksi omaa 
asuntoa varten myönnettävien asuntolainojen 
korkojen ja lyhennysmaksujen lykkäämisestä. 

17 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan saajalta vaadittavasta 
vakuudesta. Voimassa olevat vakuuksia kos
kevat säännökset ovat asuntotuotantolain 8 
§: ssä. Ehdotus vastaa asiallisesti voimassa ole
via säännöksiä. 

18 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
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omaksilunastetun asunnon jälleenluovutuksen 
rajoittamisesta. Voimassa olevat luovutusrajoi
tuksia koskevat säännökset ovat asuntotuotan
tolain 15 §:ssä. Ehdotuksen mukaan omaksi
lunastetun asunnon luovutus olisi rajoitettu 
vain silloin, kun omaksilunastamista varten on 
myönnetty omaksilunastamislaina. 

19 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastetun asunnon käytöstä. Voimassa 
olevat käyttöä koskevat säännökset ovat asun
totuotantolain 15 e §:ssä. Ehdotuksen mukaan 
käyttörajoitukset koskisivat vain sellaisia omak
silunastettuja asuntoja, joita varten on myön
netty omaksilunastamislainaa. Käyttörajoitukset 
vastaisivat sitä, mitä asuntolainoitetun omistus
asunnon osalta ehdotetaan samassa yhteydessä 
annettavassa asuntotuotantolain muutosehdo
tuksessa säädettäväksi. 

20 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
käyttö- ja luovutusrajoitusten voimassaolosta. 
Voimassa olevat rajoitusten soveltamisaikaa 
koskevat säännökset ovat asuntotuotantolain 
15 f §:ssä. 

Voimassa olevan lain mukaan käyttö- ja luo
vutusrajoitukset ovat voimassa aina vähintään 
27 vuotta osakkeiden lunastamishetkestä. 
Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi ensinnä
kin siten, että rajoituksia sovellettaisiin vain 
milloin omaksilunastamista varten on myön
netty omaksilunastamislainaa, ja että rajoituk
set olisivat voimassa rajoituksia koskevan mer
kinnän tekemisestä osakekirjoihin ja osakeluet
teloon sen ajan, joksi laina on myönnetty. 
Toiseksi säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että rajoituksista voitaisiin vapautua 
viidennen lainavuoden jälkeen ennen mainit
tua ajankohtaa maksamalla takaisin omaksilu
nastamislaina sekä lainan alikorkoisuudesta koi
tunut hyöty korkoineen. 

21 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
vuokra-asuntoa koskevasta omaksilunastamis
oikeudesta sekä omaksilunastettua asuntoa kos
kevista käyttö- ja luovutusrajoituksista ja nii
den voimassaolosta osakekirjoihin ja osake
luetteloon tehtävistä merkinnöistä. Voimassa 
olevat mainittuja merkintöjä koskevat sään
nökset ovat asuntotuotantolain 15 f §:ssä. Eh
dotuksen mukaan lakiin otettaisiin vain mää
räys merkinnän tekemisestä. Siitä, mitä mer
kinnästä tulisi käydä ilmi, sekä siitä miten 
merkintä tehdään ja poistetaan säädettäisiin 
yksityiskohtaisesti asetuksella. Ehdotus on yh
denmukainen sen kanssa mitä samanaikaisella 

asuntotuotantolain muutosehdotuksella ehdote
taan asuntolainan myöntämisestä ja siitä joh
tuvista rajoituksista tehtävistä merkinnöistä 
säädettäväksi. 

22 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
omaksilunastamislainan siirtämisestä. Voimassa 
oleva lainan siirtämistä koskeva säännös on 
asuntotuotantolain 15 c §: ssä. Ehdotus vastaa 
asiallisesti voimassa olevaa säännöstä. 

23 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväks( 
että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksissä ver
raten tavallinen yhtiön tai osakkeenomistajan 
taikka muun henkilön etuosto- tai lunastus
oikeutta koskeva määräys ei voisi olla estee
nä vuokra-asunnon hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden omaksilunastamiselle eikä myös
kään luovutusrajoituksille. Voimassa oleva 
mainittua yhtiöjärjestyksen määräystä koskeva 
säännös on asuntotuotantolain 15 d §:ssä. Eh
dotus vastaa asiallisesti voimassa olevaa sään
nöstä. 

24 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
oikeudesta irtisanoa laina lainansaajan rikko
muksen vuoksi ennen laina-ajan päättymistä. 
Voimassa oleva lainan irtisanomista koskeva 
säännös on asuntotuotantolain 15 i §:ssä. Eh
dotus vastaa asiallisesti voimassa olevaa sään
nöstä. 

25 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
siitä, miten omaksilunastamislainojen myöntä" 
minen ja niiden maksaminen otettaisiin huo
mioon valtion tulo- ja menoarviossa. Ehdotuk
sen mukaan omaksilunastamislainoja voitaisiin 
myöntää valtion tulo- ja menoarviossa vuosit
tain vahvistettava määrä. Tulo- ja menoarvioon 
tulisi vuosittain ottaa myönnettyjen ja myöntä
misvaltuuden nojalla myönnettävien lainojen 
maksamiseen määräraha. Ehdotus vastaa sitä, 
mitä asuntotuotantolain 2 §:ssä on asuntolai
nojen budjetoinnista säädetty. 

26 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
oikeudesta irtisanoa omaksilunastamislainaa 
vastaava valtion ja kunnan välinen laina, mil
loin kunta on toiminut säännösten ja määräys
ten vastaisesti. Tällaisella irtisanomisella ei 
olisi välitöntä vaikutusta kunnan ja omaksi
lunastajan väliseen velkasuhteeseen. Voimassa 
oleva valtion ja kunnan välisen lainan irtisano
mista koskeva säännös on asuntotuotantolain 
20 c §:ssä. Ehdotus vastaa asiallisesti voimassa 
olevaa säännöstä. 

27 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnan sisäisestä toimivallasta. Voimassa ole-
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vat kunnan sisäistä toimivaltaa koskevat saan
nökset ovat asuntotuotantolain 20 §:ssä. Eh
dotus vastaa asiallisesti voimassa olevia sään
nöksiä. 

28 §. Pykälässä ehdote.taan säädettäväksi 
muutoksenhausta tämän lain nojalla tehtyihin 
päätöksiin sekä kunnan viranomaisen päätök
sen tiedoksiantamisesta eräissä tapauksissa. Voi
massa olevat muutoksenhakua koskevat sään
nökset ovat asuntotuotantolain 20 a ja 20 b 
§:ssä. Ehdotus vastaa asiallisesti mitä muutok
senha:usta ja kunnan viranomaisen tekemän pää
töksen tiedoksiantamisesta eräissä tapauksissa 
ehdQtetaan samanaikaisessa asuntotuotantolain 
muutosehdotuksessa säädettäväksi. 

29 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että tarkempia säännöksiä lain täytäntöönpanos
ta annettaisiin asetuksella ja että asuntohalli
tus voisi antaa yleisiä ohjeita . tämän lain mu
kaisista tehtävistä ja niiden suorittamisesta. 
Voimassa olevat vastaavat säännökset ovat 
asuntotuotantolain 20 ja 23 §: ssä. Ehdotus 
vastaa asiallisesti voimassa olevia säännöksiä. 

1..3. Laki eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin 
myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 

1 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
yleisesti lämmityslaitoshankkeiden rahoittami
sen tukimuodoista. Tähän tarkoitukseen voitai
siin myöntää valtion varoista lämmityslaitoslai
noja ja korkohyvitystä luottolaitosten myöntä
mistä lainoista. Samalle kohteelle voitaisiin 
myöntää sekä lämmityslaitoslainaa että korko
tukilainaa. Korkotukilainoja voisivat ehdotuk
sen mukaan myöntää osuuspankki, säästöpank
ki, liikepankki, Postipankki, kiinnitysluotto
pankki, vakuutusyhtiö ja työeläkelaitos. 

2 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi lai
noituksen kohteista. Ehdotuksen mukaan läm
mityslaitoslainaa ja korkotukilainaa voitaisiin 
myöntää pääasiallisesti asuinrakennuksia palve
levan erillisen lämmityslaitoksen ja pääasialli
sesti asuinrakennuksia palvelevan lämmönsiir
toverkoston sekä näille tarpeellisen laitteiston 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten. Säännös vastaisi sisällöltään samassa yh
teydessä annettavassa asuntotuotantolain muu
tosehdotuksessa asuntotuotantolaista poistetta
vaksi ehdotettua 6 §:n 1 momentin 8 kohtaa 
ja 6 §:n 4 momenttia. 

Erillisellä lämmityslaitoksella ja lämmönsiir-

toverkostolla tarkoitettaisiin, kuten asuntotuö~ 
tantolain nojalla tapahtuneessa lainoituksessa 
laitosta, joka palvelee kahta tai useampaa ra
kennusta. Lämmityslaitos käsittäisi lämpökes
kuksen laitteineen, lämmönsiirtoverkoston · ja 
lämmönkulutusmittarit. Lämmityslaitokseksi 
katsottaisiin myös laitos, jossa lämpökeskus on 
korvattu lämmön siittimillä tai lämmön talteen
ottolaitteilla. Lämmityslaitoksena ja laitteistona 
voisivat olla myös jätelämmön talteenottoon ja 
hyväksikäyttöön tarvittavat tilat ja laitteistot: 
Lämmityslaitoksen laajentamista voisi olla läm
pökeskuksen laajentaminen tai verkoston lisä
rakentaminen. Lämmityslaitoksen peruskorjaa
miseksi katsottaisiin esimerkiksi laitoksen 
muuttaminen toimimaan useammalla tai muulla 
polttoaineella, kuin millä se on toiminut. 

3 §. Asuntohallitus päättäisi lämmityslaitos
lainan myöntämisestä ja luottolaitoksen lainojen 
hyväksymisestä korkotukilainoiksi. Lainan 
myöntämisen ja korkotukilainaksi hyväksymi
sen edellytyksenä olisi, että lämmityslaitoshan
ke on sekä teknisesti että taloudellisesti tarkoi
tuksenmukainen. Lämmityslaitoslainan myöntä
misen edellytyksenä olisi lisäksi, että asuntohal
litus hyväksyy esimerkiksi urakkakilpailun poh
jalta vahvistettavat hankkeen rakennussuunni
telmat ja -kustannukset sekä rahoitussuunnitel
man. Korkotukilainan osalta kustannusten hy
väksyttävyys selvitettäisiin summittaisemmin. 

4 §. Samalle hankkeelle voitaisiin myöntää 
tämän lain nojalla valtion varoista lämmityslai
toslainaa ja korkohyvitystä. Valtion varoista 
voitaisiin samaan hankkeeseen myöntää tukea 
muidenkin säännösten nojalla. Näiden eri tuki
muotojen yhteensovittamiseksi ehdotetaan, että 
tukimuotojen yhteismäärä saisi olla enintään 70 
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Sään
nös vastaisi sisällöltään samassa yhteydessä an
netussa asuntotuotantolain muutosesityksessä 
asuntotuotantolaista poistettavaksi ehdotettua 
7 § :n 3 momenttia. 

5 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lämmityslaitoslainojen budjetoinnista. Säännös 
vastaisi sisällöltään sitä, mitä voimassa olevassa 
asuntotuotantolain 2 §:n 1 momentissa on 
asuntolainojen budjetoinnista säädetty. 

6 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lämmityslaitoslainojen lainaehdoista. Lämmitys
laitoslainan suuruus olisi enintään 30 prosenttia 
hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Jotta 
tuontipolttoaineiden käyttöä saataisiin supistet
tua muun muassa korvaamalla se kotimaisen 
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polttoaineen käytöllä, ehdotetaan, että milloin 
lämmityslaitos rakennetaan, laajennetaan tai pe
ruskorjataan toimimaan kotimaisella polttoai
neella, lämmityslaitoslaina voisi olla suurempi 
enintään kuitenkin 50 prosenttia mainituista 
kustannuksista. Lämmityslaitoslainan laina-aika 
olisi ehdotuksen mukaan enintään 15 vuotta. 
Lämmityslaitoslainan korosta ja lyhennyksistä 
säädettäisiin yksityiskohtaisesti asetuksella. 
Tarkoituksena on vahvistaa vuotuinen korko 
vähintään kolmen prosentin ja enintään vas
taaviin tarkoituksiin myönnetyistä lainoista 
yleisesti perittävän koron suuruiseksi. 

Säännös korvaisi samassa yhteydessä annet
tavassa asuntotuotantolain muutosehdotuksessa 
asuntotuotantolaista poistettavaksi ehdotetut 
10 §:n 2 momentin ja 11 §:n 4 momentin 
säännökset. 

7 §. Lämmityslaitoslainan takaisinmaksami
sen vakuudeksi olisi hankittava, jos lainansaa
jana ei ole kunta tai kuntainliitto, asuntohalli
tuksen hyväksymä riittävä vakuus. Tällaisena 
vakuutena voisi olla esimerkiksi kiinnitys kiin
teistöön tai kunnan omavelkainen takaus. 

8 §. Lämmityslaitoksen omistusoikeuden 
vaihtuessa voisi asuntohallitus siirtää lämmitys
laitoslainan uudelle omistajalle, jos tämä täyt
tää lainan myöntämiselle asetetut edellytykset. 
Jos lainaa ei siirretä olisi se heti irtisanottava 
takaisin maksettavaksi. 

9 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lämmityslaitoslainan irtisanomisesta. Säännös 
vastaisi sisällöltään voimassa olevan asuntotuo
tantolain 15 i §:ää. 

10 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
korkotukilainojen lainaehdoista. Korkotukilai
nojen suuruus olisi enintään 70 prosenttia läm
mityslaitoshankkeen hyväksytyistä kustannuk
sista. Useimmiten noin 30 prosenttia kustan
nuksista katetaan käyttäjiltä perittävillä liitty
mismaksuilla. Korkotukilainan laina-aika olisi 
enintään 15 vuotta, mikä vastaisi 5 §:ssä tar
koitettujen lämmityslaitoslainojen laina-aikaa. 
Pykälässä säädettäisiin myös luottolaitosten 
korkotukilainoista perimän koron enimmäis
määrästä. Sisäasiainministeriö päättäisi hankit
tuaan Suomen Pankin lausunnon, minkä suu
ruista korkoa luottolaitokset voisivat enintään 
periä. Tarkemmat säännökset korkotukilainojen 
lainaehdoista annettaisiin asetuksella. 

11 §. Pykälässä säädettäisiin korkotukilai
nojen hyväksymisvaltuuden budjetoinnista. Val
tion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä 

paatetta1s11n vuosittain korkotukilainoiksi hy
väksyttävien lainojen enimmäismäärästä. 

12 §. Hyväksyessään luottolaitoksen myön
tämän lainan korkotukilainaksi asuntohallitus 
päättäisi 10 § :n 3 momentissa tarkoitettujen 
enimmäismäärien rajoissa, minkä suuruista kor
koa luottolaitos saisi lainasta periä. Korkohyvi
tyksen määrä säädettäisiin asetuksella. Korko
hyvityksen suorittaisi valtiokonttori. 

13 §. Korkotukilainojen käyttötarkoituksen 
valvomiseksi säädettäisiin luottolaitoksille ja 
korkotukilainansaajille velvollisuus antaa viran
omaisille valvontaa varten tarpeellisia tietoja. 

14 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
korkotukilainansaajan vilpillisestä menettelystä 
johtuvasta korkohyvityksen suorittamisen lak
kaamisesta sekä korkohyvityksen takaisinperi
misestä ja sakkokorosta. 

15 §. Asuntohallituksen olisi yleensä pyy
dettävä lämmityslaitoslaina- ja korkotukilaina
hakemuksista lausunnot kauppa- ja teollisuus
ministeriöitä, työvoimaministeriöitä sekä lähin
nä ympäristönsuojelullisista ja kaavoitukselli
sista seikoista myös asianomaiselta lääninhalli
tukselta. Jotta lausuntoja ei jouduttaisi hank
kimaan tarpeettomasti, esimerkiksi vähäisistä 
hankkeista, ehdotetaan järjestelmän yksinker
taistamiseksi, että lausuntojen pyytäminen teh
täisiin asuntohallituksen harkinnasta riippu
vaksi. 

16 §. Rakennusvalvontaviranomaisten tulisi, 
niin kuin asuntotuotantolaissakin on säädetty, 
suorittaa lain täytäntöönpanon kannalta tarpeel
lisia tarkistuksia ja katselmuksia. Tarvittaessa 
heidän tulisi niin ikään antaa lausuntoja ja esi
merkiksi rakennustyövaiheista todistuksia. 

17 §. Valtioneuvosto vahvistaisi vuosittain 
lämmityslainojen myöntämisvaltuuden ja korko
tukilainojen käyttösuunnitelman. Lämmityslai
toslainojen myöntämisvaltuuden käyttösuunni
telma voitaisiin vahvistaa samalla kuin asunto
lainojen myöntämisvaltuuden käyttösuunnitel
ma. 

18 §. Asuntohallituksen tekemään päätök
seen ei ehdotuksen mukaan saisi hakea muu
tosta valittamalla. Samanlainen muutoksenhaku
kielto on säädetty myös asuntotuotantolaissa. 

19 §. Tarkemmat säännökset lain täytän
töönpanosta annettaisiin asetuksella. 
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2. Voimaan t u 1 o 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivästä 
maaliskuuta 1982. Tähän pyritään, jotta jo 
vuoden 1982 myöntämisvaltuudesta myönnettä
vät lainat olisivat pääsääntöisesti uuden järjes
telmän mukaisia. Toisaalta myös siirtymävai
heen järjestelyihin tulisi varata kaikki mahdol
linen aika. 

Säännöksiä sovellettaisiin muutettuina, ellei 
toisin säädetä, myös aikaisemmin syntyneisiin 
oikeussuhteisiin. Säännösten aikaisemmin sää
dettyä soveltamisalaa ei kuitenkaan ehdoteta laa
jennettavaksi. Laina-ajasta, lainojen koroista ja 
lykkäyksen myöntämisestä lyhennysmaksujen ja 
korkojen suorittamisessa ehdotetaan säädettä
väksi, että olemassa oleviin oikeussuhteisiin 
sovellettaisiin lainmuutoksen voimaantulon jäl
keen edelleen nyt voimassa olevia säännöksiä. 
Näin turvattaisiin se, että lainaehdot eivät 
muutoksen johdosta voisi taannehtivasti huo-

nontua. Muutokset e1vat lisäisi velallisen tai 
valtion lainoittaman asunnon omistajan velvol
lisuuksia eivätkä vähentäisi näiden oikeuksia. 
Muutoksilla ei myöskään heikennettäisi miten
kään asukkaan asemaa. 

Eräissä tapauksissa vuokrataloa varten myön
netyt, nykyisen järjestelmän mukaiset asuntolai
nat muodostuvat korko- ja lyhennysehdoiltaan 
epäedullisemmiksi kuin ehdotetun uuden jär
jestelmän mukaiset vastaavat lainat. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että vuokrataloa varten ai
kaisemmin myönnettyjen lainojen korko- ja 
lyhennysehdot voidaan velallisen hakemuksesta 
muuttaa uuden järjestelmän ehtoja vastaaviksi. 
Muutettuun lainaan sovellettaisiin ehdotuksen 
mukaan samoja säännöksiä kuin uuden järjes
telmän mukaisiin lainoihin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 /66) 6 a §, 8 §:n 

6 momentti sekä 15 b §, 15 f §:n 5 momentti ja 16 §, 
·sellaisina kuin niistä ovat 6 a §, 8 §:n 6 momentti, 15 b § ja 15 f S:n 5 momentti 4 

päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (459/79) sekä 16 § 19 päivänä tammikuuta 1968 
annetussa laissa (33/68), 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, 8 §:n 1-4 momentti, 9, 10, 11 ja 12 §, 13 §:n 
1 momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti, 15 §:n 1 ja 4 momentti, 15 a §:n 2 ja 4 momentti, 
15 c §, 15 e §, 15 f §:n 1 ja 4 momentti, 15 i § sekä 20 b §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä tammikuuta 1968 anne
tussa laissa, 6 § muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1973 (5/73), 29 päivänä joulukuuta 1976 
(1133/76), 27 päivänä kesäkuuta 1980 (504/80) ja 30 päivänä joulukuuta 1980 (1084/80) 
annetuilla laeilla sekä mainitulla 4 päivänä toukokuuta 1979 annetulla lailla, 7 § muutettuna 
mainituilla 19 päivänä tammikuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 4 päivänä toukokuuta 
1979, 27 päivänä kesäkuuta 1980 ja 30 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla, 8 §:n 
1-3 momentti mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa ja 4 momentti 
mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa, 9 § muutettuna mainituilla 19 päi
vänä tammikuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 27 päivänä kesäkuuta 1980 ja 30 
päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla, 10 § muutettuna mainituilla 19 päivänä tammi
kuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 27 päivänä kesä
kuuta 1980 annetuilla laeilla, 11 § osittain muutettuna mainituilla 19 päivänä tammikuuta 
1968, 12 päivänä tammikuuta 1973 ja 29 päivänä joulukuuta 1976 annetuilla laeilla, 12 § 
osittain muutettuna 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla (410/78), 13 §:n 1 momentti 
mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa, 14 §:n 1 ja 4 momentti 21 päivänä 
joulukuuta 1979 annetussa laissa (942/79), 15 §:n 1 ja 4 momentti, 15 a §:n 2 ja 4 mo
mentti sekä 15 c ja 15 i § mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa, 15 e § 
muutettuna mainituilla 4 päivänä toukokuuta 1979 ja 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetuilla 
laeilla, 15 f §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa ja 4 
momentti mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa sekä 20 b §:n 1 momentti 
mainitussa 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 7 a ja 7 b § sekä lain 20 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 
päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti 
siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolaino
ja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaisia lai
noja, annetaan takauksia, maksetaan korko
hyvityksiä, indeksikorotusta ja lisäkorkoa sekä 
jaetaan tutkimusmäärärahoja sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

6 § 
Asuntolainaa voidaan myöntää: 
1) vuokratalon rakentamista, laajentamista 

tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten; muun kuin erityisille 
väestöryhmille tarkoitetun vuokratalon raken
tamista varten voidaan asuntolaina kuitenkin 
myöntää ilman valtioneuvoston yksittäistapauk
sessa erityisistä syistä antamaa lupaa ainoas-
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taan kunnalle tai kuntainliitolle, kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
valle osakeyhtiölle, valtioneuvoston nimeämäl
le asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle tai tällaisen yhteisön 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osake
yhtiölle taikka vakuutustoimintaa harjoittavalle 
yhteisölle; 

2) kunnalle sellaisen vuokratalon hankki
mista varten, jonka rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta varten myönnetty asunto
laina on kokonaan tai osittain maksettu takai
sin aikaisemmin, kuin lainan lyhennysehdot 
olisivat edellyttäneet; 

3) sellaisen asunto-osakeyhtiötalon rakenta
mista varten, jonka asuntoja on käytettävä 
vuokra-asuntoina niin kuin 15 e §:n 1 mo
mentissa säädetään, ja jonka asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavat osakkeet voidaan lunas
taa omaksi siten kuin vuokra-asuntojen omak
silunastamisesta annetussa laissa ( / ) on 
säädetty; 

4) edellä 1 kohdassa tarkoitetuille lainansaa
jille samassa kohdassa mainituin edellytyksin 
sellaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeutta
vien osakkeiden hankkimista varten lainoituk
sen kohteeksi hyväksytystä rakenteilla olevasta 
tai vastavalmistuneesta asunto-osakeyhtiötalosta, 
jota asuinhuoneistoa on käytettävä vuokra-asun
tona niin kuin 15 e §:n 1 momentissa sääde
tään, ja jotka osakkeet voidaan lunastaa omaksi 
siten kuin vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta annetussa laissa on säädetty; tässä tarkoi
tettuna asuntolainana tai osana sitä voidaan 
siirtää osakkeen omistajan vastattavaksi asuin
huoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tar
koitetusta rakennusaikaisesta lainasta; 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä ra
kenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta asun
to-osakeyhtiötalosta; tässä . tarkoitettuna asunto
lainana tai osana sitä voidaan siirtää osakkeen 
omistajan vastattavaksi asuinhuoneistoa vastaa
va osuus 2 momentissa tarkoitetusta rakennus
aikaisesta lainasta; sekä 
: 6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon ra

kentamista, laajentamista tai peruskorjausta var
ten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai vasta
valmistuneen omakotitalon hankkimista varten, 
jonka· rakentamista varten ei ole myönnetty 
asuntolainaa. 

Rakennusaikaista lainaa voidaan myöntää 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten. 

Valtion ensisijaista lainaa voidaan myöntää 
asuntolainan lisäksi vuokratalon rakentamista, 
laajentamista tai peruskorjausta varten, asunto
osuuskuntatalon peruskorjausta sekä edellä 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osake
yhtiötalon rakentamista varten, jos rahoituksen 
tarve ja paikkakunnan erityiset olot antavat sii
hen aihetta. 

7 § 
Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 6 

§ :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun asun
to-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 6 § :n 1 
momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden 
hankkimista varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 60 prosenttia vahviste
tusta lainoitusarvosta. Vuokratalon hankkimista 
varten myönnettävän asuntolainan määrä on 
kuitenkin enintään aikaisemmin myönnetyn 
asuntolainan sen osan suuruinen, joka on mak
settu takaisin aikaisemmin, kuin lyhennysehdot 
olisivat edellyttäneet. Vuokratalon laajentamista 
tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten myönnettävän asuntolai
nan suuruus on enintään 60 prosenttia laajenta
misen tai peruskorjauksen hyväksytyistä kus
tannuksista. 

Luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
sekä omakotitalon ·rakentamista tai hankkimista 
varten myönnettävän asuntolainan suuruus on 
enintään 60 prosenttia huoneiston tai omakoti
talon vahvistetusta lainoitusarvosta. Luonnolli
selle henkilölle omakotitalon laajentamista tai 
peruskorjausta varten myönnettävän asuntolai
nan suuruus on enintään · 60 prosenttia laajen
tamisen tai peruskorjauksen hyväksytyistä kus-
tannuksista. · 

Rakennusaikaisen lainan suuruus on enin
tään 30 prosenttia vahvistetusta lainoitusar
vosta. 

Valtion ensisijaisen lainan suuruus on enin
tään 30 prosenttia vahvistetusta lainoitusarvos
ta taikka, jos laina myönnetään laajentamista 
tai peruskorjausta varten, laajentamisen tai pe
ruskorjauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

7 a § 
V aitioneuvosto vahvistaa vuosittain 21 §: ssä 

tarkoitetun käyttösuunnitelman yhteydessä lai~ 
noi tusarvon määräytymisperusteet. Määräyty~ 
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misperusteet on vahvistettava siten, että lainoi
tusarvo ei ylitä 7 b §:ssä tarkoitettua hankinta
arvoa. 

7 b § 
Hankinta-arvoon luetaan, milloin laina myön

netään vuokratalon, asunto-osakeyhtiötalon tai 
omakotitalon rakentamista taikka omakotitalon 
tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankkimista varten, hyväksytyt ra
kennuskustannukset sekä tontin hankkimisesta 
ja kunnallisteknisestä kuntoonpanosta aiheutu
vat kohtuulliset kustannukset. Milloin tontti on 
saatu osaksi tai kokonaan vastikkeetta, hankin
ta-arvoon luetaan myös tällaisen tontin koh
tuullinen käypä arvo. 

Myönnettäessä lainaa rakennuksen laajenta
mista tai peruskorjausta varten, vahvistetaan 
hankinta-arvoksi rakennuksen ja maan kohtuul
linen käypä arvo lisättynä laajentamisen tai pe
ruskorjauksen hyväksytyillä kustannuksilla. 

8 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan, val

tion ensisijaisen lainan sekä 14 § : ssä tarkoite
tun lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä 
johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuudeksi 
on hankittava kiinnitys tai annettava pantiksi 
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet 
taikka jälkipanttausoikeus niihin. Jos lainan 
saajana on kunta tai kuntainliitto, ei vakuutta 
ole vaadittava. 

Asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa sekä 14 
§:ssä tarkoitettua lainaa paremmalla etuoikeu
della mahdollisesti kiinnitettyjen lainojen mää
rä saa mainittujen lainojen kanssa yhdessä olla 
enintään 95 prosenttia vakuuden arvosta. Mil
loin vakuutena ovat asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet tai jälkipanttausoikeus nii
hin, saavat osakkeita vastaan myönnettyjen 
edellä tarkoitettujen lainojen yhteismäärä ja 
huoneiston arvioitu osuus yhtiön kokonaislai
noituksesta olla enintään 95 prosenttia huo
neiston osalle arvioidusta hyväksytystä hankin
ta-arvosta. 

Jos luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa 
varten myönnettävän asuntolainan tai 14 §:ssä 
tarkoitetun lainan takaisin maksamisen vakuu
deksi ei voida saada panttioikeutta osakkeisiin 
tai kiinnitystä, voidaan laina myöntää muuta 
lainanantajan riittäväksi katsomaa vakuutta vas
taan. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskuntataloa 
tai 6 § :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
asunto-osakeyhtiötaloa taikka 6 § :n 1 momen· 
tin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankki
mista varten myönnetyn asuntolainan, rakennus
aikaisen lainan ja valtion ensisijaisen lainan ta
kaisin maksamisen ja muiden siitä johtuvien 
velvoitusten täyttämisen vakuudeksi erityisestä 
syystä hyväksyä lainanantajan riittäväksi katso
ma muu kuin 1 momentissa mainittu vakuus. 

9 § 
Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuokra

talon rakentamista, laajentamista, peruskor
jausta tai hankkimista varten, 6 §:n 1 momen
tin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiö
talon rakentamista varten, 6 § :n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista 
varten sekä asunto-osuuskuntatalon peruskor
jausta varten. Asuntohallitus myöntää myös ra
kennusaikaisen lainan sekä valtion ensisijaisen 
lainan. 

Kunnan viranomainen myöntää asuntolainan 
luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa varten 
varoista, jotka kunta saa lainan myöntämistä 
varten vastaavasti lainana valtiolta. Kunnan 
näin saamista varoista ei valtion ja kunnan vä
lille ole laadittava velkakirjaa. 

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

10 § 
Vuokratalon rakentamista, hankkimista, laa

jentamista tai peruskorjausta, 6 §:n 1 momen
tin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiö
talon rakentamista, 6 §:n 1 momentin 4 koh
dassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista sekä 
asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten 
myönnettävän asuntolainan laina-aika on enin
tään 45 vuotta. 

Luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa var
ten myönnettävän asuntolainan laina-aika on 
enintään 25 vuotta. 

Rakennusaikaisen lainan laina-aika on enin
tään kolme vuotta, jollei asuntohallitus erityi
sestä syystä myönnä lainalle tai sen osalle enin
tään yhden vuoden pituista laina-ajan piden
nystä. 

Valtion ensisijaisen lainan laina-aika on enin
tään 25 vuotta. 
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11 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan ja 

valtion ensisijaisen lainan kulloinkin voimassa 
olevista koroista ja lyhennyksistä säädetään ase
tuksella. Asuntolainan korot ja lyhennykset on 
säädettävä suoritettavaksi siten, että niiden 
yhteismäärä nousee, huomioon ottaen asumis
menojen kehitys suhteessa tulotason kehityk
seen, tarkoituksenmukaisella tavalla laina-ajan 
kuluessa. 

Asetuksella voidaan säätää, että lainan myön
tänyt vimnomainen voi lainan saajan tulojen 
ja varallisuuden perusteella hakemuksesta alen
taa luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa var
ten myönnetyn asuntolainan korkoa. Asetuksel
la on tällöin säädettävä myös alennetun koron 
määrästä. 

Lainan myöntänyt viranomainen voi erityi
sistä syistä lykätä asuntolainan korot tai lyhen
nykset taikka molemmat myöhemmin maksetta
viksi valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain 
vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa siten, 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lykä
tylle korolle ei ole maksettava korkoa. 

12 § 
Asuntohallitus voi tarjotun vakuuden huo

mioon ottaen päättää, että osa kunnan myön
tämästä lainasta jää valtion vastuulle. Tämä 
osa ei kuitenkaan saa olla yli 35 prosenttia 
tai, mikäli erittäin painavia syitä on, yli 45 
prosenttia vakuuden kokonaisarvosta. 

Lainansaajan lyhentäessä kunnan myöntämää 
lainaa tai lainaa, jonka takaisin maksamisen 
vakuudeksi on annettu 13 § :n 1 momentissa 
tarkoitettu takaus, katsotaan valtion ja kun
nan välisessä selvittelyssä valtion vastuulla 
oleva osa lainasta ensin suoritetuksi. Kuiten
kin katsotaan siinä tapauksessa, että lainan va
kuutena oleva omaisuus myydään ulosotto
toimin, huutokauppahinnasta lainan maksami
seen tulevalla määrällä ensiksi lyhennetyksi 
kunnan vastuulla olevaa osaa lainasta, tai siinä 
tapauksessa, että osalle rahalaitoksen asunto
lainan sijasta myöntämästä lainasta on annettu 
valtion takaus, sitä osaa lainasta, jota valtion 
takaus ei koske, ja sen jälkeen valtion vas
tuulla olevaa tai sen takaamaa maksamatoota 
lainan osaa. 

13 § 
Valtion takaus voidaan myöntää lainalle, jon

ka julkisen valvonnan alainen luottolaitos on 
myöntänyt asuntolainan sijasta tai huoneiston 
osalle rakennusaikaisesta lainasta tulevan osuu-
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den takaisin maksamista varten, ja jonka laina
ajan ja muut lainaehdot asuntohallitus on hy
väksynyt. 

14 § 
Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen 

asuntolainan tai rakennusaikaisen lainan sijasta 
myöntämästä lainasta, jonka laina-ajan ja muut 
lainaehdot asuntohallitus hyväksyy, jäljempänä 
korkotukilaina, voidaan lainan myöntäneelle 
luottolaitokselle maksaa korkohyvitystä. 

Valtion varoista maksettavan korkohyvityk
sen määrä on enintään korkotukilainasta peri
tyn koron ja vastaavana ajankohtana myönne
tyistä asuntolainoista tai rakennusaikaisista lai
noista perityn koron välinen erotus. 

15 § 
Vuokratalo ja omakotitalo, jonka rakenta

mista, hankkimista, laajentamista tai perus
korjausta varten, asunto-osakeyhtiötalo, jonka 
rakentamista varten sekä asunto-osuuskunta
talo, jonka peruskorjausta varten on myönnetty 
asuntolaina sekä sellaisen osakeyhtiön osa
ke, jonka tarkoituksena on omistaa ja 
hallita yhtä tai useampaa edellä mai
nittua taloa, samoin kuin muut asuinhuo
neiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, 
joiden hankkimista varten on myönnetty 
asuntolaina, saadaan luovuttaa, jollei 6 
§ :n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa, jäljempänä 
2 tai 3 momentissa tai vuokra-asuntojen omak
silunastamisesta annetussa laissa säädetystä 
muuta johdu, ainoastaan kunnalle tai kunnan 
viranomaisen nimeämälle, asuntohallituksen 
vahvistamat edellytykset täyttävälle luovutuk
sensaajalle ja enintään 15 a § :ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan määräytyvästä hinnasta. 

Luovutus, joka tapahtuu muulle luovutuk
sensaajalle, kuin mitä edellä 1-3 momentissa 
on säädetty, on mitätön. Milloin luovutus on 
tapahtunut 1 momentin mukaisesti kunnalle tai 
kunnan nimeämälle luovutuksensaajalle, mutta 
1 momentissa tarkoitettua enimmäishintaa kor
keammasta hinnasta on sopimus mitätön siltä 
osin, kuin se ylittää sallitun enimmäishinnan. 

15 a § 

Milloin kuitenkin luovutetaan vuokratalo tai 
sellaisen yhtiön osake, jonka tarkoituksena on 
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omistaa ja hallita yhtä tai useampaa vuokra
taloa, taikka 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar
koitettu asunto-osakeyhtiötalo tai vuokra-asun
non hallintaan oikeuttava asunto-osakeyhtiön 
osake, luovuttaja saa luovutuskorvauksena enin
tään vahvistetun hankinta-arvon rahoittami
seksi asuntolainojen ja niitä paremmalla etu
oikeudella hyväksyttyjen lainojen lisäksi tarvi
tut varat tarkistettuna rakennuskustannusten 
muutosta vastaavasti siten, kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Lisäksi luovuttaja saa 
luovuttajan vastattavaksi jäävän osan asunto
lainoista tai niiden sijaan otetuista ja niitä 
paremmalla etuoikeudella hyväksytyistä lainois
ta. Luovutuskorvausta laskettaessa otetaan niin 
ikään huomioon luovuttajan vastattavaksi jäävä 
osa 1 momentin mukaisesti huomioon otettujen 
parannusten rahoittamiseksi taikka muutoin 
talon hyväksyttävien menojen kattamiseksi vält
tämättämistä lainoista ja samassa tarkoituksessa 
suoritettu oman pääoman lisäys. Siltä osin 
kuin luovuttaja on vuokrassa ollut oikeutettu 
perimään hyväksyttyyn rahoitukseen kuuluvien 
asuntolainaa huonommalla etuoikeudella ole
vien lainojen lyhennykset, ei tällaista lainaa 
saa ottaa luovutuskorvausta laskettaessa huo
mioon. Osakkeesta luovuttaja saa luovutus
korvauksena yhtiöosuutta vastaavan osan edellä 
mainitulla tavalla lasketusta koko talon luo
vutuskorvauksesta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetuista valtiolle 
tilitetyistä varoista myönnetään ensisijaisesti 
niihin kuntiin, joista ne ovat kertyneet, 6 § :n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja asunto
lainoja ja vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta annetussa laissa tarkoitettuja omaksilunas
tamislainoja sekä kunnille avustusta vuokra
asuntojen hankkimista varten tai muuhun 
asuntohallituksen hyväksymän suunnitelman 
mukaiseen 5 §: ssä tarkoitettujen henkilöiden 
asunto-olojen parantamiseen. 

15 c § 
Milloin 15 §: ssä tarkoitettu rakennus tai 

osake luovutetaan kunnalle tai kunta lunastaa 
mainitun omaisuuden 15 §:n 3 momentin no
jalla, luovuttajalle myönnetty tai siirretty asun
tolaina, rakennusaikainen laina tai valtion ensi
sijainen laina siirtyy kunnan vastattavaksi. 

Milloin luovutuksen ·saaja on muu kuin kun
ta, voi lainan myöntävä viranomainen siirtää 
1 momentissa tarkoitetut lainat siltä osin, kuin 
5 '§:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa, 

luovutuksen saajan vastattavaksi. Siltä osin, 
kuin asuntolainaa ei siirretä, se on irtisanottava 
heti maksettavaksi. 

15 e § 
Sellaisessa vuokratalossa, jonka rakentamista, 

hankkimista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten on myönnetty asuntolaina, samoin kuin 
6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa 
asunto-osakeyhtiötalossa sijaitsevaa asuinhuo
neistoa, jonka hallintaan oikeuttavia osakkeita 
vuokralainen ei ole lunastanut omakseen ja 
sellaista asuinhuoneistoa, jonka hallintaan . oi
keuttavien osakkeiden hankkimista varten on 
myönnetty 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettu asuntolaina, ja joita osakkeita vuokra
lainen ei ole lunastanut omakseen, on käytet
tävä, jollei jäljempänä tässä momentissa sää
detystä muuta johdu, 5 §:ssä tarkoitetut edel
lytykset täyttävän, kunnan vuokralaiseksi hy
väksymän henkilön vuokra-asuntona. Asunto
hallitus voi kuitenkin myöntää luvan käyttää 
edellä tässä momentissa tarkoitettua asuin
huoneistoa muuhun kuin asuintarkoitukseen. 
Pysyvä lupa voi koskea vain vähäistä osaa 
talon kaikista asuinhuoneistoista. Myöntäes
sään luvan pysyvään muutokseen asuntohalli
tus voi samalla määrätä maksettavaksi takaisin 
asuntolainasta sen osan, joka vastaa luvassa 
tarkoitettua asuntoa. Kunta voi asuntohallituk
sen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää 
luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muidenkin 
kuin 5 § :ssä tarkoitetut edellytykset täyttä
vien henkilöiden asuntona ja toistaiseksi talon 
ylläpitoa ja hoitoa varten välttämättömän hen
kilökunnan asuntona. Opiskelija-asuntolaa saa
daan lisäksi oppilaitoksen lomien aikana kun
nan luvalla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 
5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. 
Sen estämättä, mitä tässä momentissa sääde
tään, voidaan vuokratalossa, jonka peruskor
jausta varten on myönnetty asuntolainaa, yhtä 
asuntoa käyttää talon omistajan omana asun
tona. 

Omistajan on käytettävä omana asuntoriaan 
omakotitaloa, jonka rakentamista, hankkimis
ta, laajentamista tai peruskorjausta varten on 
myönnetty asuntolaina, sekä asuinhuoneistoa, 
jonka hallintaan oikeuttavien osakkeiden hank
kimiseksi on myönnetty 6 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettu asuntolaina, jollei . kunta 
erityisestä syystä anna lupaa vuokrata asuntoa 
enintään vuodeksi kerrallaan muun henkilön 
asunnoksi. Milloin kunta on lunastanut tässä 
momentissa tarkoitetun asunnon, on siihen 
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kuitenkin sovellettava, mitä 1 momentissa on 
säädetty. Mitä tässä momentissa on säädetty 
sovelletaan myös asuinhuoneistoon, joka sijait
see sellaisessa asunto-osuuskuntatalossa, jonka 
peruskorjausta varten on myönnetty asunto
lainaa. 

Siltä ajalta, jona asuntoa käytetään vastoin 
1 ja 2 momentin säännöksiä, omistaja on vel
vollinen lääninhallituksen vaatimuksesta suorit
tamaan valtiolle puoli prosenttia kultakin ka
lenterikuukaudelta 15 a §:n 1 momentin mu
kaan laskettavasta ~nimmäishinnasta, josta ei 
ole vähennetty lainoja. Milloin valtiolle suo
ritettavaksi määrättävä summa muodostuisi 
ilmeisen kohtuuttomaksi, sitä voidaan seuraa
musta määrättäessä alentaa. Tässä momentissa 
tarkoitettua vaatimusta ei voida tehdä enää 
sen jälkeen kun 1 tai 2 momentin säännösten 
vastaisesta asunnon käyttämisestä on kulunut 
kolme vuotta. 

Huoneistoa, jota 1 momentin mukaan on 
käytettävä vuokra-asuntona, tai 2 momentissa 
tarkoitettua, kunnan Junastamaa asuntoa kos
keva toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde 
ei pääty huoneenvuokralain 37 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa mainituilla perusteilla tapahtu
neen irtisanomisen nojalla, ellei kysymyksessä 
ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu muu 
erittäin painava syy. 

15 f § 
Mitä 6 § :n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 

15-15 e § :ssä on säädetty, on sovellettava, 
jollei tässä momentissa, 2 tai 3 momentissa 
taikka vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 
annetussa laissa säädetystä muuta johdu, mai
nituissa säännöksissä tarkoitettuihin rakennuk
siin ja osakkeisiin, milloin asuntolaina on 
myönnetty peruskorjausta tai siihen liittyvää 
laajentamista varten sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, ja milloin laina on muussa tarkoi
tuksessa myönnetty 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 
kohdan nojalla, myös sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, kuite111kin vähintään 27 vuotta, 
sekä· muussa tapauksessa 45 vuotta, 4 momen
tissa tarkoitetun merkinnän tekemisestä lukien 
ja siinäkin tapauksessa, että asuntolaina on 
maksettu kokonaan takaisin. Mainittujen sään
nösten soveltaminen peruskorjausta tai siihen 
liittyvää laajentamista varten myönnetyn lainan 
johdosta lakkaa ennen edellä tarkoitetun määrä
ajan päättymistä, milloin peruskorjausta tai sii
hen liittyvää laajentamista varten myönnetty 

asuntolaina on kokonaisuudessaan maksettu 
takaisin ja valtiolle on lisäksi maksettu . kul
takin lainavuodelta valtiolle maksetun koron 
ja samana vuonna valtion ensisijaislainasta pe
rityn koron välinen erotus sekä tälle erotuk
selle vuotuista korkoa valtion ensisijaislainasta 
kulloinkin perityn koron mukaan laskettuna. 

Asuntolainasta johtuvista 6 § :n 1 momentin 
3 ja 4 kohdassa sekä 15-15 e §:ssä säädeiyis
tä rajoituksista on tehtävä merkintä kiinnitys
rekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluette
loon. Merkintä on muutettava rajoitusten muu
tuttua ja poistettava rajoitusten lakattua ole
masta voimassa. Merkinnän tekemisestä, muut
tamisesta ja poistamisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 

15 i § 
Asuntolaina, rakennusaikainen laina, valtion 

ensisijainen laina ja 14 §:ssä tarkoitettu laina 
voidaan irtisanoa kokonaan tai osaksi heti ta
kaisin maksettavaksi, jos lainansaaja tai se, jolle 
laina on siirtynyt, ei noudata tätä lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
taikka lainaehtoja. 

20b § 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallitt:tk

sen tai lautakunnan päätökseen tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia sii
hen oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. 
Samoin hakija, joka on tyytymätön muun toi
mielimen tai luottamushenkilön taikka kunnan
hallituksen tai lautakunnan alaisen viranhalti
jan tekemään päätökseen saa kirjallisesti 
vaatia siihen oikaisua kunnanhallitukselta 
tai 20 §:n 2 momentissa tarkoitetul
ta lautakunnalta. Oikaisuvaatimus on teh
tava 14 pa1van kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. Päätökseen, johon saadaan ha
kea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimus
osoitus. Oikaisuvaatimu~ on käsiteltävä viipy
mättä. 

Kunnan viranomaisen päätös voidaan toimit
taa asianomaiselle tiedoksi virkakirjeessä pos
titse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapah
tuneen, jollei niliuta näytetä, seitsemänt~nä 
päivänä siitä, kun päätös asianomaisen ilmoit~ 
tamalla osoitteella varustettuna on annettu 
postin kuljetettavaksi. Luovutuksensaajan · 'ni
meämistä ja vuokralaisen hyväksymistä kös~e
va päätös voidaan kuitenkin antaa tiedoksi 
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asettamalla kunnanhallituksen tai lautakunnan 
pöytäkirja nähtäväksi siten kuin kunnallislaissa 
on säädetty, jolloin tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen sinä päivänä, jona päätös on pan
tu nähtäväksi. Muutoin on noudatettava, mitä 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa 
(232/66) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Vuoden 1968 kesäkuun 30 päivän jälkeen 
mutta ennen palVaa kuuta 19 
myönnettyihin lainoihin sovelletaan kuitenkin 
edelleen, mitä asuntotuotantolain 10 §:ssä 
(33/68, 5/73, 1133/76 ja 504/80) on sä~ 
detty laina-ajasta ja lainojen lyhennyksistä, 
11 §:ssä (247 /66, 5/73, 33/76 ja 1133/76) 
lainojen korosta sekä 12 §:ssä (247 /76 ja 
410/78) lyhennysmaksujen ja korkojen suorit
tamisen lykkäämisestä. Ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 myönnettyihin lainoihin sovelle
taan mainitun 11 ja 12 §:n säännöksiä siten 
kuin 11 §:n soveltamisesta on asuntotuotanto
lain 24 §:n 2 momentissa (33/68) ja 12 §:n 
soveltamisesta saman lain 24 §:n 3 momen
tissa (504/80) säädetty. 

Ennen tämän lain voimaantuloa vuokratalon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 

2. 

varten myönnetyn asuntolainan ehdot voidaan 
velallisen hakemuksesta muuttaa tämän lain 
nojalla vastaavaan tarkoitukseen myönnettävän 
lainan ehtojen mukaiseksi. Tämän jälkeen lai
naan sovelletaan vastaavia säännöksiä, kuin 
mitä sovelletaan tämän lain nojalla myönnettyi
hin lainoihin. 

Asuntotuotantolain 6 §: n 6 momentin 
(5/73, 1133/76 ja 459/79) nojalla ennen tä
män lain voimaantuloa myönnettyyn lisälainaan 
sovelletaan mitä tämän l~in 8 §:ssä on sää~ 
detty asuntolainan takaisin maksamisen ja 
muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämi
seksi vaadittavasta vakuudesta, 15 c §:ssä 
asuntolainan siirtämisestä sekä 15 i §: ssä asun
tolainan irtisanomisesta. Mitä tämän lain 12 
§ :ssä säädetään kunnan myöntämästä lainas
ta sovelletaan niin ikään ennen tämän lain 
voimaantuloa kunnan välityksellä myönnettyyn 
lainaan. 

Asuntotuotantolain 6 a § :n 1 momentissa 
( 4 59/79) tarkoitettuihin asunto-osakeyhtiö
taloihin sovelletaan mitä tämän lain 6 § :n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista asunto
osakeyhtiötaloista on säädetty tai säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Soveltamisala 

1 § 
Vuokralainen voi lunastaa vuokra-asunnon 

omakseen ja hänelle voidaan myöntää omaksi
lunastamista varten lainaa valtion varoista si
ten, kuin tässä laissa säädetään. 

Tätä lakia sovelletaan vuokra-asuntoon, joka 
sijaitsee asuntotuotalain 6 §:n 1 momentin 

3 kohdan nojalla lainoitetussa ( / ) tai 
jäljempänä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
asunto-osakeyhtiötalossa taikka, jonka hallin
taan oikeuttavien osakkeiden hankintaan on 
myönnetty asuntotuotantolain 6 § :n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettu asuntolaina. 

Tätä lakia sovelletaan myös valtion lainoit
taman asunto-osuuskuntatalon muuttamiseen 
asunto-osakeyhtiötaloksi. 
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Vuokratalon ja asunto-osuuskuntatalon 
muuttaminen asunto-osakeyhtiötaloksi 

2 § 
Vuokratalo, jonka rakentamista, laajenta

mista tai peruskorjausta varten on myönnetty 
asuntolainaa asuntolainoista, -takuista ja -avus
tuksista 29 päivänä maaliskuuta 1949 annetun 
lain (224/ 49) ja asutuskeskuksen asuntoraken
nustuotannon tukemisesta valtion varoilla sa
mana päivänä annetun lain (226/49) tai 4 
päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuo
tantolain (488/53) taikka 22 päivänä huhti
kuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 / 
66) säännösten nojalla, voidaan muuttaa asun
totuotantolain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetuksi asunto-osakeyhtiötaloksi, jonka 
asuntoja on käytettävä vuokra-asuntoina niin 
kuin asuntotuotantolain 15 e §:ssä säädetään, 
ja jonka asunnon hallintaan oikeuttavat osak
keet vuokralainen voi lunastaa omakseen niin 
kuin tässä laissa säädetään. Myös asunto-osuus
kuntatalo, jonka rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten on myönnetty asunto
lainaa edellä mainittujen lakien nojalla, voi
daan hyväksyä muutettavaksi asunto-osake
yhtiötaloksi. 

Milloin vuokratalo tai asunto-osuuskunta
talo muutetaan asunto-osakeyhtiötaloksi, vuok
rataloa tai asunto-osuuskuntataloa varten myön
netty asuntolaina ja valtion ensisijainen laina 
voidaan siirtää asunto-osakeyhtiön vastatta
vaksi. Asunto-osuuskuntatalon rakentamista, 
laajentamista tai peruskorjausta varten myön
netty laina voidaan kuitenkin siirtää vain, mil
loin asunto-osakeyhtiö on yksimielisellä pää
töksellä perustettu jatkamaan asunto-osuus
kunnan toimintaa, ja edellyttäen, että lainan
saaja maksaa siirretyn lainan takaisin viimeis
tään vuoden kuluttua lainan siirtämisestä. 

Kunnan tai sellaisen osakeyhtiön, jonka 
osakkeista kunta omistaa pääosan, omistaman 
vuokratalon asunto-osakeyhtiötaloksi muutta
misen edellytyksenä on, että kunnan viran
omainen erityisen painavista syistä ja paikka
kunnalla vallitsevan vuokra-asuntojen kysynnän 
tyydyttämistä vaarantamatta on päättänyt ha
kea muutoksen hyväksymistä. 

Vuokratalon ja asunto-osuuskuntatalon muut
tamisen asunto-osakeyhtiötaloksi hyväksyy ja 
lainan siirtää asuntohallitus. 

3 § 
Vuokra-asunnon hallintaan oikeuttavat osak

keet on luovutettava kunnan viranomaisen säi-

lytettäväksi omistajan lukuun, kunnes vuokra
lainen on ne tässä laissa säädettyssä järjestyk
sessä lunastanut omakseen tai oikeus omaksi
lunastamiseen on lakannut. 

Oikeus omaksilunastamiseen 

4 § 
Vuokralaisella, joka on asunut vuokralaisena 

omaksilunastettavassa tai muussa saman vuok
ranantajan tosiasiallisesti omistamassa valtion 
lainaittamassa vuokra-asunnossa vähintään 
omaksilunastamista edeltäneet kaksi vuotta, on 
oikeus lunastaa vuokralle ottamansa asunnon 
hallintaan oikeuttavat osakkeet omakseen 5 
§:ssä säädetystä lunastushinnasta ja maksamal
la takaisin osakkeille laskettavan osuuden yh
tiölle myönnetyistä tai siirretyistä asuntolai
noista. Oikeus omaksilunastamiseen on voimas
sa niin kauan, kuin vuokra-asuntoon on sovel
lettava asuntotuotantolain 15-15 e §:n sään
nöksiä. 

Kunnan tai kuntainliiton taikka kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
van osakeyhtiön omistamat asuntotuotantolain 
6 § :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut osak
keet vuokralainen on kuitenkin oikeutettu lu
nastamaan omakseen vain milloin osakkeiden 
omistaja on yksittäistapauksessa siihen suostu
nut. 

Lunastushinta 

5 § 
Osakkeiden lunastushinta on asuntotuotanto

lain 15 a §:n 1 momentin mukaan määräytyvä 
osakkeiden enimmäishinta. 

Milloin 1 momentin mukainen lunastushinta 
ylittää paikkakunnalla vallitsevan hintatason, 
kunnan viranomainen voi hakemuksesta vah
vistaa lunastushinnan alhaisemmaksi. Lunastus
hintaa ei kuitenkaan saa vahvistaa käypää hin
taa tai asuntotuotantolain 15 a § :n 2 momen
tissa tarkoitettua luovutuskorvausta alhaisem
maksi. 

Omaksilunastamismenettely 

6 § 
Vuokralaisen, joka haluaa lunastaa vuokralle 

ottamansa asuinhuoneiston hallintaan oikeutta
vat osakkeet omakseen, ja jota jäljempänä kut
sutaan omaksilunastajaksi, tulee tehdä omaksi-
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lunastamisesta kirjallinen ilmoitus kunnan vi· 
ranomaiselle ja luuastettavien osakkeiden omis
t~jalle. 

Omaksilunastajan tulee 1 momentissa tarkoi
tetun ilmoituksen yhteydessä suorittaa kun
nalle 5 §:n mukainen lunastushinta sekä Iuuas
tettavan asunnon hallintaan oikeuttaville osak
keille laskettava osuus yhtiölle myönnetyistä 
tai siirretyistä asuntolainoista. 

Kunnan viranomainen voi myöntää asunto
lainaosuuden sekä osakkeiden omistajalle 9 
§:p mukaan suoritettavan luovutuskorvauksen 
ylittävältä osalta myös lunastushinnan suoritta
miseen lykkäystä enintään siihen saakka, kun 
omaksilunastamista varten myönnetty laina on 
lain~Insaajan nostettavissa. 

Kun omaksilunastaja on tehnyt 1 momen
tissa tarkoitetun ilmoituksen osakkeiden lu
nastamisesta sekä suorittanut lunastushinnan 
ja osakkeille laskettavan osuuden yhtiölle myön
netyistä tai siirretyistä asuntolainoista siltä 
osin, kun niiden maksamiseen ei ole myön
netty lykkäystä, luuastettavien osakkeiden 
omistusoikeus siirtyy omaksilunastajalle. 

Kunnan viranomaisen on laadittava luovut
tajan ·ja omaksilunastajan välinen osakkeiden 
luovuttamista koskeva luovutuskirja. 

7 § 
Kunnalla on panttioikeus omaksilunastetta

viin osakkeisiin lunastushinnan ja asuntolaina
osuuden sekä mahdollisten perimiskulujen suo
rittamisen vakuudeksi, kunnes lunastushinta 
ja osakkeille laskettava osuus asuntolainoista 
on kokonaan maksettu. 

8 § 
Kun osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt 

niin kuin 6 § : ssä on säädetty, kunnan viran
omaisen tulee luovuttaa osakekirjat viivytyk
settä omaksilunastajalle, jollei pantinsaajan 
oikeuksista muuta johdu. 

9 § 
Kunnan viranomaisen tulee viivytyksettä 

suorittaa omaksilunastettavien osakkeiden omis
tajalle asuntotuotantolain 15 a §:n 2 momen
tissa tarkoitettu luovutuskorvaus. 

10 § 
Kunnan viranomaisen tulee viivytyksettä 

tilittää lunastushinnan ja luovutuskorvauksen 

välinen erotus sekä asuntolainasta 6 §:n 2 
momentin nojalla kunnalle suoritettu Qsuus 
valtiokonttorille. Valtiokonttorin tulee ilmoit
taa lainan lyhentämisestä asunto-osakeyhtiölle. 

. ' 

Omaksilunastamislaina 

11 § 
Omaksilunastajalle voidaan myöntää valtion 

varoista omaksilunastamislainaa. 
Omaksilunastamislaina voidaan myöntää 

myös asunto-osuuskunnan toimintaa jatkamaan 
perustetun asunto-osakeyhtiön osakkaalle osak
keille laskettavan asuntolainaosuuden takaisin
maksamista varten. 

Lainan myöntää kunnan viranomainen va
roista, jotka kunta lainan myöntämistä varten 
saa vastaavasti lainoina valtiolta. Kunnan näin 
saamista varoista ei valtion ja kunnan välille 
ole laadittava erillistä velkakirjaa. 

Asuntohallitus osoittaa kunnille tarvittavat 
varat lainojen 1-3 momentissa tarkoitettua 
myöntämistä varten. 

12 § 
Omaksilunastamislainan myöntämisen edel

lytyksenä on, että lainansaajan tukeminen on 
sosiaalisesti tarkoituksenmukaista ja taloudelli
sesti tarpeellista. 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa mää
räyksiä perusteista, joiden mukaan 1 momen~ 
tissa tarkoitettuja edellytyksiä on arvosteltava. 

13 § 
Omaksilunastamislainaa voidaan myöntää 

enintään 60 prosenttia osakkeiden 5 § :n mu
kaisen lunastushinnan sekä lunastushetkellä 
yhtiön vastattavana olevien asuntolainojen tai 
niiden sijaan otettujen sekä niitä paremmalla 
etuoikeudella hyväksyttyjen lainojen osakkeil
le laskettavan osuuden yhteismäärästä. 

Asunto-osuuskunnan t01mmtaa jatkamaan 
perustetun asunto-osakeyhtiön osakkaalle 
myönnettävän lainan määrä on kuitenkin enin
tään yhtiölle 3 §: n nojalla siirretyn asuntolai
nan osakkeille laskettavan osuuden suuruinen. 

14 § 
Omaksilunastamislainan laina-aika on enin

tään 25 vuotta. 
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15 § 
Omaksilunastamislainan kulloinkin voimassa 

olevista koroista ja lyhennyksistä säädetään 
asetuksella. Omaksilunastamislainan korot ja 
lyhennykset on säädettävä suoritettavaksi si
ten, että niiden yhteismäärä nousee, huomioon 
ottaen asumismenojen kehitys suhteessa tulo
tason kehitykseen, tarkoituksenmukaisella ta
valla laina-ajan kuluessa. 

Asetuksella voidaan säätää, että lainan myön
tänyt viranomainen voi lainansaajan tulojen ja 
varallisuuden perusteella hakemuksesta alentaa 
omaksilunastamislainan korkoa. Asetuksella on 
tällöin säädettävä myös alennetun koron mää
rästä. 

16 § 
Lainan myontanyt viranomainen voi erityi

sistä syistä lykätä omaksilunastamislainan ko
rot tai lyhennykset taikka molemmat myöhem
min maksettaviksi siten, kuin asetuksella tar
kemmin säädetään. Lykätylle korolle ei ole 
maksettava korkoa. 

17 § 
Omaksilunastamislainan takaisinmaksamisen 

ja muiden siitä johtuvien velvoitteiden täyttä
misen vakuudeksi on annettava pantiksi asuin
huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai 
jälkipanttausoikeus niihin tai muu riittävä va
kuus. Omaksilunastamislainan, osakkeita vas
taan mahdollisesti myönnettyjen muiden omak
silunastamislainaa paremmalla etuoikeudella 
hyväksyttyjen lainojen määrä ja osakkeille 
laskettava osuus yhtiön veloista saavat yh
dessä olla enintään 95 prosenttia osakkeita 
vastaavasta osasta asuntotuotantolain 15 a §:n 
1 momentissa tarkoitetusta asunto-osakeyhtiö
talon enimmäishinnasta. 

Valtion edun turvaamiseksi voidaan valtion 
varoilla ostaa tässä laissa tarkoitetusta lainan
saamisesta pantatut tai ulosmitatut osakkeet, 
jotka huutokaupalla myydään. Valtiolle tällä 
tavoin joutuvan omaisuuden käytöstä päättää 
sisäasiainministeriö. 

Käyttö- ja luovutusrajoitukset 

18 § 
Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osak

keet, joiden omaksilunastamista varten on 
myönnetty omaksilunastamislaina, saadaan luo-

vuttaa, jollei 2 momentista muuta johdu, ai
noastaan kunnalle tai kunnan nimeärriälle, 
asuntohallituksen vahvistamat edellytykset täyt
tävälle luovutuksensaajalle ja enintään asunto" 
tuotantolain 15 a §:n 1 momentin mukaan 
määräytyvästä enimmäishinnasta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, voidaan siinä tarkoitetut osakkeet luo
vuttaa aviopuolisolle, suoraan etenevässä tai 
takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle 
taikka veljelle tai sisarelle. Niin ikään voidaan 
tällainen osake, sen estämättä, mitä 1 momen
tissa on säädetty luovutuksensaajasta, myydä 
julkisella huutokaupalla niin kuin konkurssi
säännössä tai ulosottolaissa on säädetty taikka 
panttaussopimuksessa määrätty. Se, jonka lu
kuun julkinen huutokauppa toimitetaan, saa 
kuitenkin enintään 1 momentissa tarkoitetun 
enimmäishinnan. Myyntihinnan ja enimmäis
hinnan välinen erotus on tilitettävä valtiolle. 

Luovutus, joka tapahtuu muulle luovutuk
sensaajalle kuin mitä edellä 1 ja 2 momentissa 
on säädetty, on mitätön. Milloin luovutus on 
tapahtunut 1 momentin mukaisesti kunnalle 
tai kunnan nimeämälle luovutuksensaajalle, 
mutta 1 momentissa tarkoitettua enimmäishin
taa korkeammasta hinnasta, on sopimus mitä
tön siltä osin kuin se ylittää sallitun enimmäis
hinnan. 

19 § 
Omistajan on käytettävä omana asuotonaan 

asuinhuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden omaksilunastamista varten on 
myönnetty omaksilunastamislainaa, jollei kunta 
erityisestä syystä anna lupaa enintään vuodeksi 
kerrallaan vuokrata asuntoa muun henkilön 
asunnoksi. 

Milloin kunta on lunastanut 1 momentissa 
tarkoitetun asunnon on siihen sovellettava 
mitä asuntotuotantolain 15 e §:n 1 momen
tissa säädetään. 

20 § 
Mitä 18 ja 19 §:ssä on säädetty on sovel

lettava, jollei 2 momentista muuta johdu, 21 
§:ssä tarkoitetun merkinnän tekemisestä sen 
ajan, joksi laina on myönnetty. 

Edellä 1 momentissa mainittujen säännösten 
soveltaminen lakkaa ennen siinä tarkoitetun 
määräajan päättymistä viidennen lainavuo
den jälkeen, milloin omaksilunastamislaina 
on kokonaisuudessaan maksettu takaisin ja val
tiolle on lisäksi maksettu kultakin lainavuo-
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delta valtiolle maksetun koron ja samana vuon
na valtion ensisijaisesta lainasta perityn koron 
välinen korotus sekä tälle erotukselle vuotuista 
korkoa valtion ensisijaislainasta kulloinkin pe
rityn koron mukaan laskettuna. 

21 § 
Omaksilunastamislainasta johtuvista 18-

20 §:ssä säädetyistä rajoituksista on tehtävä 
merkintä osakekirjoihin ja osakeluetteloon sekä 
asunto-osakeyhtiötaloksi muuttamisesta ja siitä 
johtuvasta omaksilunastamisoikeudesta kiinni
tysrekisteriin. Merkintä on poistettava rajoitus
ten lakattua olemasta voimassa. Merkinnän te
kemisestä ja poistamisesta säädetään tarkem
min asetuksella. 

22 § 
Milloin 18 §:ssä tarkoitetut osakkeet luo

vutetaan kunnalle, luovuttajalle myönnetty tai 
siirretty omaksilunastamislaina siirtyy kunnan 
vastattavaksi. 

Milloin luovutuksensaaja on muu kuin 
kunta, voi kunnan viranomainen siirtää omak
silunastamislainan siltä osin, kuin 12 §: ssä 
tarkoitetut edellytykset ovat olemassa, luovu
tuksensaajan vastattavaksi. Siltä osin kuin 
omaksilunastamislainaa ei siirretä, se on irti
sanottava heti maksettavaksi. 

Erinäiset säännökset 

23 § 
Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä oleva 

yhtiön tai osakkeenomistajan taikka muun 
henkilön etuosto- tai lunastusoikeutta tarkoit
tava määräys on tehoton, kunnes 20 §:ssä 
tarkoitetut rajoitukset ovat lakanneet olemasta 
voimassa. 

24 § 
Omaksilunastamislaina voidaan 1rt1sanoa ko

konaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi, 
jos lainansaaja tai se, jolle laina on siirtynyt, 
ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä taikka lainaehtoja. 

25 § 
Omaksilunastamislainoja saadaan vuosittain 

myöntää yhteensä valtion tulo- ja menoar
vion käsittelyn yhteydessä päätetty määrä. 
Vuosittain otetaan tulo- ja menoarvioon tar
pellinen määräraha myönnettyjen lainojen 
maksattamista varten. 

26 § 
Asuntohallitus voi painavista syistä irtisa

noa kokonaan tai osaksi heti takaisinmaksetta
vaksi 11 § :n 3 momentissa tarkoitetun kun
nan lainan valtiolta, milloin kunta on toimi
nut vastoin tätä lakia taikka sen nojalla annet
tuja säännöksiä tai määräyksiä. 

27 § 
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 hoidettavaksi. 

28 § 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallituk

sen tai lautakunnan päätökseen tässä laissa tar
koitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia sii
hen oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaisel
ta. Samoin hakija, joka on tyytymätön muun 
toimielimen tai luottamushenkilön taikka kun
nanhallituksen tai lautakunnan alaisen viran
haltijan tekemään päätökseen, saa kirjallisesti 
vaatia siihen oikaisua kunnanhallitukselta tai 
27 §:ssä tarkoitetulta lautakunnalta. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ku
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätök
seen, johon saadaan hakea oikaisua, on liitet
tävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus 
on käsiteltävä viipymättä. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla asuntohallituk
selle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhaus
ta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) 
on säädetty. Valituskirja voidaan jättää myös 
päätöksen tehneelle kunnan viranomaiselle, 
jonka tulee lausuntonsa ohella toimittaa se vii
pymättä asuntohallitukselle. 

Kunnan viranomaisen päätös voidaan toimit
taa asianomaiselle tiedoksi virkakirjeessä pos
titse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapah
tuneen, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi
vänä siitä, kun päätös asianomaisen ilmoitta
malla osoitteella varustettuna on annettu pos
tin kuljetettavaksi. Luovutuksensaajan nimeä
mistä koskeva päätös voidaan kuitenkin antaa 
tiedoksi asettamalla kunnanhallituksen tai lau
takunnan pöytäkirja nähtäväksi siten kuin kun
nallislaissa on säädetty, jolloin tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona pää
tös on pantu nähtäväksi. Muutoin on nouda
tettava mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa 
annetussa laissa (232/66) on säädetty. 
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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. 

Asuntohallituksen tämän lain nojalla teke
mään päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

29 § 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 
Asuntohallitus voi antaa yleisiä ohjeita tässä 

laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja 
määräyksissä tarkoitetuista tehtävistä ja niiden 
suorittamisesta. 

30 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1982. 

3. 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan myös osakkeisiin, jot
ka vuokralainen on lunastanut omakseen en
nen tämän lain voimaantuloa asuntotuotanto
lain 15 b § :ssä säädetyssä järjestyksessä, sekä 
osakkeisiin, jotka vuokralainen on ennen tä
män lain voimaan tuloa asuntotuotantolain 
6 §:n 1 momentin 3 kohdan tai 6 a §:n 1 
momentin nojalla ollut oikeutettu omaksilunas
tamaan. Tätä lakia sovelletaan niin ikään ennen 
sen voimaan tuloa asuntotuotantolain 6 a § :n 
2 momentin mukaisesti asunto-osakeyhtiöksi 
muutetun asunto-osuuskunnan osakkeisiin. 

Tämän lain nojalla voidaan vuonna 1982 
myöntää omaksilunastamislainaa valtion vuo
den 1982 tulo- ja menoarvion momentin 26.12. 
84 perusteella. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Soveltamisala 

1 § 
Lämmityslaitoshankkeiden rahoittamiseksi 

voidaan, siten kuin tässä laissa säädetään, 
myöntää valtion varoista lämmityslaitoslaino
ja ja luottolaitosten varoista sellaisia lainoja, 
joista valtio maksaa luottolaitoksille korko
hyvitystä. Luottolaitoksen varoista myönnet
tyjä lainoja nimitetään tässä laissa korkotuki
lainoiksi. 

Korkotukilainan voi myöntää osuuspankki, 
säästöpankki, liikepankki, Postipankki, kiinni
tysluottopankki, vakuutusyhtiö tai työeläkelai
tos, joita tässä laissa sanotaan luottolaitok
siksi. 

2 § 
Lämmityslaitoslaina ja korkotukilaina voi

daan myöntää pääasiallisesti asuinrakennuksia 
palvelevan erillisen lämmityslaitoksen tai pää
asiallisesti asuinrakennuksia palvelevan läm-
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mönsiirtoverkoston ja näille tarpeellisen lait
teiston rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta varten, jota tässä laissa sanotaan 
lämmityslaitoshankkeeksi. 

Lämmityslaitoslainan myöntäminen ja 
korkotukilainaksi hyväksyminen 

3 § 
Asuntohallitus myontaa lämmityslaitoslainan 

ja hyväksyy lainan korkotukilainaksi. 
Lämmityslaitoslainan myöntämisen ja kor

kotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, 
että lämmityslaitoshankkeen rakentaminen, laa
jentaminen tai peruskorjaus on teknisesti ja 
taloudellisesti tarkoituksenmukaista. 

Lämmityslaitoslainan myöntämisen edelly
tyksenä on lisäksi, että asuntohallitus hyväk
syy lämmityslaitoshankkeen rakennussuunni
telmat, rakennuskustannukset ja rahoitussuun
nitelman. 
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4 § 
Tämän lain mukaisen lämmityslaitoslainan 

ja korkotukilainan, muiden samalle kohteelle 
samaan tarkoitukseen valtion varoista myön
nettyjen lainojen ja avustusten sekä muiden 
korkotukilainojen, joista maksetaan korkohy
vitystä valtion varoista, yhteismäärä saa olla 
enintään 70 prosenttia hyväksytyistä kustan
nuksista. 

Lämmityslaitoslaina 

5 § 
Lämmityslaitoslainoja saadaan vuosittain 

myöntää yhteensä valtion tulo- ja menoarvion 
käsittelyn yhteydessä päätetty määrä. Vuosit
tain otetaan tulo- ja menoarvioon tarpeellinen 
määräraha myönnettyjen lainojen maksattamis
ta varten. 

6 § 
Lämmityslaitoslainan suuruus on enintään 

30 prosenttia lämmityslaitoshankkeen hyväksy
tyistä kustannuksista. Jos lämmityslaitos ra
kennetaan, laajennetaan tai peruskorjataan toi
mimaan kotimaisella polttoaineena, lainan suu
ruus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hy
väksytyistä kustannuksista. 

Lämmityslaitoslainan laina-aika on enintään 
15 vuotta. 

Lämmityslaitoslainan korosta ja lyhennyk
sistä säädetään asetuksella. 

7 § 
Lämmityslaitoslainan takaisinmaksamisen ja 

muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämi
sen vakuudeksi on hankittava, jos lainansaajana 
on muu kuin kunta tai kuntainliitto, asunto
hallituksen hyväksymä riittävä vakuus. 

8 § 
Milloin 2 §:ssä tarkoitetun omaisuuden 

omistusoikeus vaihtuu, asuntohallitus voi siir
tää lämmityslaitoslainan kokonaan tai osittain 
uuden omistajan vastattavaksi. Siltä osin kuin 
lainaa ei siirretä, on se irtisanottava heti ta
kaisin maksettavaksi. 

9 § 
Asuntohallitus vo1 1rt1sanoa lämmityslaitos

lainan kokonaan tai osaksi heti takaisinmakset-

tavaksi, jos lainansaaja tai se, jolle laina on 
siirtynyt, ei noudata tätä lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka lai
naehtoja. 

Korkotukilaina 

10 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 70 pro

senttia lämmityslaitoshankkeen hyväksytyistä 
kustannuksista. 

Korkotukilainan laina-aika on enintään 15 
vuotta. 

Luottolaitoksen korkotukilainasta penma 
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin soveltaa 
vastaaviin tarkoituksiin myönnettäviin lainoi
hin. Sisäasiainministeriö päättää, hankittuaan 
asiasta Suomen Pankin lausunnon, minkä suu
ruista korkoa luottolaitokset voivat enintään 
periä korkotukilainasta. 

Tarkemmat säännökset korkotukilainan lai
naehdoista annetaan asetuksella. 

11 § 
Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yh

teydessä päätetään vuosittain hyväksyttävien 
korkotukilainojen enimmäismäärästä. 

12 § 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi 

asuntohallitus päättää 10 §:n 3 momentissa 
tarkoitettujen enimmäismäärien rajoissa, min
kä suuruista korkoa luottolaitos saa lainasta 
periä. 

Valtion varoista maksettavan korkohyvityk
sen määrästä säädetään asetuksella. 

Korkohyvityksen suorittaa hakemuksesta val
tiokonttori. 

13 § 
Asuntohallituksen ja luottolaitoksen on val

vottava, että korkotukilaina käytetään korko
tukilainapäätöksen mukaisesti. 

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat 
velvollisia antamaan asuntohallitukselle tieto
ja, joita tarvitaan sen toteamiseksi, onko kor
kotukilainaa käytetty hyväksyttyyn tarkoituk
seen sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten, määräysten ja lainaehtojen mukai
sesti. 
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14 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai

navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen 
tarkoitukseen tai lainaa hakiessaan antanut 
olennaisesti erheellisiä tietoja tai salannut lai
nan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia 
seikkoja, ei tällaisen lainan osalta sen jälkeen 
kuin lainansaajan sanotunlainen menettely on 
todettu, suoriteta korkohyvitystä. Lainansaajan 
on tällöin suoritettava valtiolle takaisin val
tion maksama korkohyvitys, sekä lisäksi kaksi 
prosenttia vuotuista sakkokorkoa lainan mää
rälle sen nostamispäivästä. 

Yhteisiä säännöksiä 

15 § 
Ennen lämmityslaitoslainan myöntämistä tai 

lainan hyväksymistä korkotukilainaksi asunto
hallitus hankkii tarvittaessa kauppa- ja teolli
suusministeriön, työvoimaministeriön ja lää
ninhallituksen lausunnot. 

16 § 
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee suorit

taa tämän lain täytäntöönpanoa varten tar
peellisia tarkistuksia ja katselmuksia sekä an
taa lausuntoja ja todistuksia. 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1981 

17 § 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain tässä 

laissa tarkoitettujen lämmityslaitoslainojen 
myöntämisvaltuuden käyttösuunnitelman ja 
korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden käyttö
suunnitelman. 

18 § 
Asuntohallituksen tämän lain nojalla anta

maan päätökseen ei saa valittamalla hakea 
muutosta. 

19 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

20 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tämän lain nojalla voidaan vuonna 1982 
myöntää lämmityslaitoslainaa valtion vuoden 
1982 tulo- ja menoarvion momentin 26.12.83 
perusteella sekä hyväksyä korkotukilainoja ja 
maksaa korkohyvitystä momentin 26.12.63 pe
rusteella. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Eino Uusitalo 
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Liite 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 /66) 6 a §, 8 §:n 

6 momentti sekä 15 b §, 15 f §:n 5 momentti ja 16 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 6 a §, 8 §:n 6 momentti, 15 b § ja 15 f §:n 5 momentti 4 

päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (459/79) sekä 16 § 19 päivänä tammikuuta 1968 
annetussa laissa (33/68), 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, 8 §:n 1-4 momentti, 9, 10, 11 ja 12 §, 13 §:n 
1 momentti, 14 §:n 1 ja 4 momentti, 15 §:n 1 ja 4 momentti, 15 a §:n 2 ja 4 momentti, 
15 c §, 15 e §, 15 f §:n 1 ja 4 momentti, 15 i § sekä 20 b §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä tammikuuta 1968 anne
tussa laissa, 6 § muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1973 (5/73), 29 päivänä joulukuuta 1976 
(113.3/76), 27 päivänä kesäkuuta 1980 (504/80) ja 30 päivänä joulukuuta 1980 (1084/80) 
annetuilla laeilla sekä mainitulla 4 päivänä toukokuuta 1979 annetulla lailla, 7 § muutettuna 
mainituilla 19 päivänä tammikuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 4 päivänä toukokuuta 
1979, 27 päivänä kesäkuuta 1980 ja 30 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla, 8 §:n 
1-3 momentti mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa ja 4 momentti 
mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa, 9 § muutettuna mainituilla 19 päi
vänä tammikuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 27 päivänä kesäkuuta 1980 ja 30 
päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla, 10 § muutettuna mainituilla 19 päivänä tammi
kuuta 1968, 12 päivänä tammikuuta 1973, 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 27 päivänä kesä
kuuta 1980 annetuilla laeilla, 11 § osittain muutettuna mainituilla 19 päivänä tammikuuta 
1968, 12 päivänä tammikuuta 1973 ja 29 päivänä joulukuuta 1976 annetuilla laeilla, 12 § 
osittain muutettuna 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla (410/78), 13 §:n 1 momentti 
mainitussa 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa, 14 §:n 1 ja 4 momentti 21 päivänä 
joulukuuta 1979 annetussa laissa (942/79), 15 §:n 1 ja 4 momentti, 15 a §:n 2 ja 4 mo
mentti sekä 15 c ja 15 i § mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa, 15 e § 
muutettuna mainituilla 4 päivänä toukokuuta 1979 ja 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetuilla 
laeilla, 15 f §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa ja 4 
momentti mainitussa 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa sekä 20 b § :n 1 momentti 
mainitussa 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 7 a ja 7 b § sekä lain 20 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 27 
päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti 
siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolaino
ja, lisälainoja, ensisijaisia lainoja ja rakennusai
kaisia lainoja, annetaan takauksia, maksetaan 
korkohyvityksiä, indeksikorotusta ja lisäkorkoa 
sekä jaetaan tutkimusmäärärahoja sen mukaan 
kuin tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolaino
ja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaisia lai
noja, annetaan takauksia, maksetaan korko
hyvityksiä, indeksikorotusta ja lisäkorkoa sekä 
jaetaan tutkimusmäärärahoja sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

6 § 
Asuntolaina voidaan myöntää: 

1) vuokratalon rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten; muun kuin erityisille 
väestöryhmille tarkoitetun vuokratalon raken
tamista varten voidaan asuntolaina kuitenkin 
myöntää ilman valtioneuvoston yksittäistapauk
sessa erityisistä syistä antamaa lupaa ainoas~ 
taan kunnalle tai kuntainliitolle, kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
valle osakeyhtiölle, valtioneuvoston nimeämäl
le asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle tai tällaisen yhteisön 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osake
yhtiölle taikka vakuutustoimintaa harjoittavalle 
yhteisölle; 

2) asunto-osakeyhtiötalon rakentamista var
ten; 

3) sellaisen asunto-osakeyhtiötalon rakenta
mista varten, jonka asuntoja käytetään vuokra
asuntoina niin kuin 15 e § :n 1 momentissa 
säädetään, ja jonka asunnon hallintaan oikeut
tavat osakkeet vuokralainen voi asuttuaan 
asunnossa vähintään kaksi vuotta lunastaa 
omakseen, jolloin asuntolaina voidaan myöntää 
samoin edellytyksin ja ehdoin kuin vuokra
talon rakentamista varten; 

4) omakotitalon rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta varten taikka sellaisen raken
teilla olevan tai vastavalmistuneen omakoti
talon hankkimista varten, jonka rakentamista 
varten ei ole myönnetty asuntolainaa, jolloin 
omakotitalon hankkimista varten myönnettävä 
laina katsotaan omakotitalon rakentamista var
ten myönnettäväksi lainaksi; 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
varten sellaisesta rakenteilla olevasta tai vasta-

Ehdotus 

6 § 
Asuntolainaa voidaan myötää: 

1) vuokratalon rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten; muun kuin erityisille 
väestöryhmille tarkoitetun vuokratalon raken
tamista varten voidaan asuntolaina kuitenkin 
myöntää ilman valtioneuvoston yksittäistapauk
sessa erityisistä syistä antamaa lupaa ainoas
taan kunnalle tai kuntainliitolle, kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
valle osakeyhtiölle, valtioneuvoston nimeämäl
le asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle tai tällaisen yhteisön 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osake
yhtiölle taikka vakuutustoimintaa harjoittavalle 
yhteisölle; 

2) kunnalle sellaisen vuokratalon hankki
mista varten, jonka rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta varten myönnetty asunto
laina on kokonaan tai osittain maksettu takai
sin aikaisemmin, kuin lainan lyhennysehdot 
olisivat edellyttäneet; 

3) sellaisen asunto-osakeyhtiötalon rakenta
mista varten, jonka asuntoja on käytettävä 
vuokra-asuntoina niin kuin 15 e § :n 1 mo
mentissa säädetään, ja jonka asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavat osakkeet voidaan lunas
taa omaksi siten kuin vuokra-asuntojen omak
silunastamisesta annetussa laissa ( / ) on 
säädetty; 

4) edellä 1 kohdassa tarkoitetuille lainansaa
jille samassa kohdassa mainituin edellytyksin 
sellaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeutta
vien osakkeiden hankkimista varten lainoituk
sen kohteeksi hyväksytystä rakenteilla olevasta 
tai vastavalmistuneesta asunto-osakeyhtiötalosta, 
jota asuinhuotzeistoa on käytettävä vuokra-asun
tona niin kuin 15 e §:n 1 momentissa sääde
tään, ja jotka osakkeet voidaan lunastaa omaksi 
siten kuin vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta annetussa laissa on säädetty; tässä tarkoi
tettuna asuntolainana tai osana sitä voidaan 
siirtää osakkeen omistajan vastattavaksi asuin
huoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tar
koitetusta rakennusaikaisesta lainasta; 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä ra-
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Voimassa oleva laki 

valmistuneesta asunto-osakeyhtiötalosta, jonka 
rakentamista varten ei ole myönnetty asunto
lainaa; 

6) vuokralaiselle, joka on asunut asunnossa 
vähintään kaksi vuotta, tämän asunnon hallin
taan oikeuttavien osakkeiden omaksi lunasta
mista varten 3 kohdassa tarkoitetusta asunto
osakeyhtiötalosta; 

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 aikai
semmin kuin lainan lyhennysehdot ovat edel
lyttäneet; tällaiseen lainaan sovelletaan, mitä 
jäljempänä on säädetty vuokratalon rakenta
mista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myönnettävästä asuntolainasta. 

Asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten 
voidaan myöntää rakennusaikaista lainaa. Asun
tolainaa voidaan myöntää luonnolliselle henki
lölle asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkaiden hankkimista varten myös silloin 
kun asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten 
on myönnetty rakennusaikaista lainaa. Raken
nusaikaisesta lainasta siirretään tällöin asuin
huoneiston osuus henkilökohtaisena asuntolai
nana osakkeenomistajan vastattavaksi. Mitä 5 
§:ssä on säädetty, koskee rakennusaikaista lai
naa soveltuvin osin. 

Vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten myönnetyksi asuntolai
naksi katsotaan myös laina, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi opiskelija-asuntolan rakentami
seen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen. 

Erillisen lämmityslaitoksen rakentamista tai 
laajentamista varten myönnetyksi asuntolainaksi 
katsotaan myös laina, joka on tarkoitettu käy-

Ehdotus 

kenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta asun
to-osakeyhtiötalosta; tässä tarkoitettuna asunto
lainana tai osana sitä voidaan siirtää osakkeen 
omistajan vastattavaksi asuinhuoneistoa vastaa
va osuus 2 momentissa tarkoitetusta rakennus
aikaisesta lainasta; sekä 

6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon ra
kentamista, laajentamista tai peruskorjausta var
ten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai vasta
valmistuneen omakotitalon hankkimista varten, 
jonka rakentamista varten ei ole myönnetty 
asuntolainaa. 

Rakennusaikaista lainaa voidaan myöntää 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista varten. 

Valtion ensisijaista lainaa voidaan myöntää 
asuntolainan lisäksi vuokratalon rakentamista, 
laajentamista tai peruskorjausta varten, asunto
osuuskuntatalon peruskorjausta sekä edellä 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osake
yhtiötalon rakentamista varten, jos rahoituksen 
tarve ja paikkakunnan erityiset olot antavat sii
hen aihetta. 
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Voimassa oleva laki 

tettäväksi pääasiallisesti asuinrakennuksia pal
velevan lämmönsiirtoverkon ja sille tarpeellisen 
laitteiston rakentamiseen tai laajentamiseen. 

Asuntolainan lisäksi voidaan heikossa talou
dellisessa asemassa olevalle henkilölle myön
tää lisälainaa omakotitalon rakentamista, laa
jentamista tai peruskorjausta sekä asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden hank
kimista ja omaksi lunastamista sekä 1 mo
mentin 7 kohdassa tarkoitetun asuntolaina
osuuden takaisinmaksamista varten. Lisälainaa 
voidaan myöntää asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myös siinä tapauksessa, että asunto-osakeyhtiö
talon rakentamista varten on myönnetty 1 mo
mentissa tarkoitettua asuntolainaa. 

6 a § 
Asuntohallitus voi hyväksyä vuokratalon 

muuttamisen 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetuksi asunto-osakeyhtiötaloksi, jolloin 
vuokratalon rakentamista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten myönnetty asuntolaina sekä 
7 §: n 6 momentissa tarkoitettu ensisijainen 
laina voidaan siirtää asunto-osakeyhtiön vastat
tava.ksi. Milloin laina on myönnetty kunnalle 
tai sellaiselle osakeyhtiölle, jonka osakkeita 
kunta omistaa, asunto-osakeyhtiötaloksi muut
tamista ei saa hyväksyä, ellei kunta erityisen 
painavista syistä ja paikkakunnalla vallitsevan 
vuokra-asuntojen kysynnän tyydyttämistä vaa
rantamatta hyväksy muutosta. 

Asunto-osuuskuntatalon rakentamista, laajen
tamista tai peruskorjausta varten myönnetty 
asuntolaina voidaan siirtää asunto-osuuskunnan 
toimintaa yksimielisellä päiitöksellä jatkamaan 
perustetun asunto-osakeyhtiön vastattavaksi 
edellyttäen, että lainansaaja maksaa siirretyn 
lainan ta.kaisin viimeistään vuoden kuluttua 
lainan siirtämisestä. 

7 § 
Vuokratalon rakentamista, laajentamista tai 

peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntatalon pe
ruskorjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 60 prosenttia ja asunto
osakeyhtiötalon rakentamista varten myönnet
tävän asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 
suuruus enintään 30 prosenttia hyväksytystä 
hankinta-arvosta. Edellä 6 §:n 1 momentin 9 
kohdassa tarkoitetun vuokratalon hankkimista 

Ehdotus 

6 a § 
(kumotaan) 

7 § 
Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 

6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 6 §:n 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkei
den hankkimista varten myönnettävän asunto
lainan suuruus on enintään 60 prosenttia vah
vistetusta lainoitusarvosta. Vuokratalon hank
kimista varten myönnettävän asuntolainan 
määrä on kuitenkin enintään aikaisemmin 
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varten myönnettävän asuntolainan maara on 
kuitenl~in enintään asuntolainan sen osan suu
ruinen, joka on maksettu takaisin aikaisemmin 
kuin lyhennysehdot edellyttävät. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten myönnettävän asunto
lainan suuruus on enintään 30 prosenttia hy
väksytystä han.bnta-arvosta. 

Erillisen lä:;mzityslaitoksen tai muzm htto.!to
rake;muksen ra.kentamista, laajentamista tai pe
rusl<.orjausta varten myönnettävän asuntolainan 
suuruus on enintään 30 prosenttia hyväksy
tystä hankinta-arvosta. Lainan suuruus on kui
tenkin enintään 50 prosenttia hyväksytystä 
hankinta-arvosta, jos laitos tai rakennus raken
netaan, laajennetaan tai peruskor iataan toimi
maan kotimaisella polttoaineella. Tämän mo
menti;z mul::oaisen lainan ja muiden samaan tar
koitukseen valtion varoista myönnettyjen lai
nojen ja avustusten yhteismäärä saa kuitenkin 
olla e;:intään 70 prosenttia hyväk:sytystä han
kinta-arvosta. 

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankkimista varten myönnettävän 
asuntolainan suurut:s on enintään 30 prosenttia 
huoneiston hyväksytystä hankinta-arvosta. Asun
non ha!lintaan oikeuttt?vien osa.kkeide;z lunas
tamista ja 6 §:n 1 mome~1tin 7 kohdassa tar
koitetun asuntolainaosuuden takaisinmalesamista 
varten myömzettävän asuntolainan suuruus on 
enintään 30 prosenttia osakkeiden 15 b §:n 
1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta lunas
tusbinnan sekä lunastushetkellä yhtiön vastat
tavana olevien asuntolainojen ja niitä parem
malla etuoi.keudella hyväksyttyjen lainojen osak
keille lasf<:ettavan osuuden yhteismäärästä. 

Myönnettäessä asuntolainaa rakennuksen laa
jentamista tai peruskorjausta varten vahviste
taan hankinta-arvoksi rakennuksen ja maan 
kohtuullinen käypä arvo lisättynä laajentami
seen tai peruskorjau!eseen hyväksytyillä kus
tannuksilla. Lainan määrä lasketaan kuitenkin 
laajentamista tai peruskorjaukseen hyväksytyis
tä kustannuksista. 

Vuokra-asunto-osuuskuntatalon rakentamista, 
laajentamista tai peruslwrjausta varten voidaan 
asuntolainan lisäksi myöntää emisijaista lainaa 
enintään 30 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta, jos rahoituksen tarve ja paikkakunnan 
erityiset olot antavat siihen aihetta. 

Ehdotus 

myönnetyn asuntolainan sen osan suuruinen, 
joka on maksettu takaisin aikai:>cmmin, kuin 
lyhennysehdot olisivat edellyttäneet. Vuokra
talon laajentamista tai peruskorjausta sekä 
asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten 
myönnettävän asuntolainan sm:ruus on enin
tään 60 prosenttia laajentamisen tai perust?or
jauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

Luonnolliselle benkilölle asuinbuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden han.kkimista 
sekä omeikotitalo;z rakentamista tai hankkimista 
varten myönnettävän asuntolainan suuruus on 
enintään 60 prosenttia huoneiston tai omakoti
talon vahvistetusta lainoitusarvosta. Luonnolli
selle benkilölle omakotitalon laajentamista tai 
perus!wrjausta varten myönnettävän asunto
lainan suuruus on enintään 60 prosenttia laa
jentamisen tai peruskorjauksen hyväksytyistä 
kustannuksista. 

Rakemmsait~aisen lainan suuruus on enintään 
30 prosenttia vahvistetusta lainoitusarvosta. 

Valtion enszstjatsen lainan suuruus on enin
tään 30 prosenttia vahvistetusta lainoitusarvos
ta taikka, jos laina myönnetään laajentamista 
tai pemskorjausta varten, laajentamisen tai pe
ruskorjau.ksen hyväksytyistä kustannu.ksista. 
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Omalzotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta varten taikka asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakl:zeiden hankkimista 
varten myönnettävän lisälainan suuruus on 
enintään 30 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta. Asunnon hallintaan oikeuttavien osak
keiden omaksilunastamista ja 6 §:n 1 momen
tin 7 kohdassa tarkoitetun asuntolaina-osuuden 
takaisinmaksamista varten myönnettävän lisä
lainan suuruus on enintään 20 prosenttia ja 
15 b §:n 1 ja 2 momentin mukaan laskettavasta 
lunastushimzan se.kä lunastushetkellä yhtiön 
vastattavana olevien asuntolainojen ja niitä pa
remmalla etuoikeudella hyväksyttyjen lainojen 
osakkeille la:;kettavan osuuden yhteismäärästä. 

Edellä 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tar
koitetzm asuntolainaosuuden takaisinmalcsa
mista varten myönnettävän asunto- ja lisälai
nan vhteismäärä voi kuitenkin olla enintään 
yhtiölle siirretyn asuntolainan asunnon osalle 
laskettavan lainaosuuden suuruinen. 

M.itä jäljempänä :;äädetään asuinhuoneiston 
ha!lintaan oikeuttavien osalekeiden hankkimista 
varten myönnettävästä asunto- ja lisälainasta 
sovelletaan myös asunnon hallintaan oikeutta
vien osakkeiden omaksilunastamista sekä 6 §:n 
1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun asunto
lainaosuuden ta.kaisinmaksamista varten myön
nettäviiän asunto- ja lisälainaan. 

Edellä tarkoitettuun hankinta-arvoon voidaan 
lukea myös kustannukset tontin hankkimisesta 
ja sen kunnallisteknisestä kuntoonpanosta. 

6 168101124W 

Ehdotus 

7 a § 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 21 §: ssä 

tarkoitetun käyttösuunnitelman yhteydessä lai
noitusarvon määräytymisperusteet. Määräyty
misperusteet on vahvistettava site:z, että lai
noitusarvo ei ylitä 7 b §:ssä tarkoitettua han
kinta-arvoa. 

7 b § 
Hankinta-arvoon luetaan, milloin laina myön

netään vuokratalon, asunto-osakeyhtiötalon tai 
omakotitalon rakentamista tai!eka omakotitalon 
tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hank.kimista varten, hyväksytyt ra
kennuskustannukset sekä tontin hank.kimisesta 
ja kunnallisteknisestä kuntoonpanosta aibeutu-



42 N:o 208 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Asunto- ja lisälainan, rakennusaikaisen lainan 

sekä 7 §:n 6 momentissa ja 14 §:ssä tarkoi
tetun lainan takaisin maksamisen ja muiden 
siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuu
deksi on hankittava kiinnitys tai annettava pan
tiksi asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat 
osakkeet taikka jälkipanttausoikeus niihin. Jos 
lainan saajana on kunta tai kuntainliitto, ei 
vakuutta ole vaadittava. 

Asunto- ja lisälainaa, rakennusaikaista lainaa 
sekä 14 §:ssä tarkoitettua lainaa paremmalla 
etuoikeudella mahdollisesti kiinnitettyjen lai
nojen määrä saa mainittujen lainojen kanssa 
yhdessä olla enintään 95 prosenttia vakuuden 
arvosta. Milloin vakuutena ovat asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavat osakkeet tai jälki
panttausoikeus niihin, saavat osakkeita vastaan 
myönnettyjen lainojen yhteismäärä ja huoneis
ton arvioitu osuus yhtiön kokonaislainoituk
sesta olla enintään 95 prosenttia huoneiston 
osalle arvioidusta hyväksytystä hankinta-arvosta. 

Mikäli omakotitalon rakentamista, laajenta
mista tai peruskorjausta taikka asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden hank
kimista varten myönnettävän asuntolainan ja 
lisälainan tai.kka 14 §:ssä tarkoitetun lainan 
takaisin maksamisen vakuudeksi ei voida saada 
kiinnitystä tai panttioikeutta osakkeisiin, voi
daan laina myöntää muuta lainanantajan riittä
väksi katsomaa vakuutta vastaan. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa on sää
detty, voidaan vuokra-, asunto-osuuskunta- tai 
asunto-osakeyhtiötalolle taikka erilliselle läm
mityslaitokselle tai muulle huoltorakennukselle 
myönnetyn asuntolainan, rakennusaikaisen lai
nan ja 7 §:n 6 momentissa tarkoitetun lainan 
takaisin maksamisen ja muiden siitä johtuvien 
velvoitusten täyttämisen vakuudeksi hyväksyä 

Ehdotus 

vat kohtuulliset kustannukset. Milloin tontti 
on saatu osaksi tai kokonaan vastikkeetta, han
kinta-arvoon luetaan myös tällaisen tontin koh
tuullinen käypä arvo. 

Myönnettäessä lainaa rakennuksen laajenta
mista tai peruskorjausta varten, vahvistetaan 
hankinta-arvoksi rakennuksen ja maan kohtuul
linen käypä arvo lisättynä laajentamisen tai pe
ruskorjauksen hyväksy tyillä kustannuksilla. 

8 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan, val

tion ensisijaisen lainan sekä 14 §:ssä tarkoi
tetun lainan takaisin maksamisen ja muiden 
siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuu
deksi on hankittava kiinnitys tai annettava pan
tiksi asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat 
osakkeet taikka jälkipanttausoikeus niihin. Jos 
lainan saajana on kunta tai kuntainliitto, ei 
vakuutta ole vaadittava. 

Asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa sekä 
14 §:ssä tarkoitettua lainaa paremmalla etuoi
keudella mahdollisesti kiinnitettyjen lainojen 
määrä saa mainittujen lainojen kanssa yhdessä 
olla enintään 95 prosenttia vakuuden arvosta. 
Milloin vakuutena ovat asuinhuoneiston hal
lintaan oikeuttavat osakkeet tai jälkipanttaus
oikeus niihin, saavat osakkeita vastaan myön
nettyjen edellä tarkoitettujen lainojen yhteis
määrä ja huoneiston arvioitu osuus yhtiön 
kokonaislainoituksesta olla enintään 95 pro
senttia huoneiston osalle arvioidusta hyväksy
tystä hankinta-arvosta. 

Jos luonnolliselle benkilölle omaa asuntoa 
varten myönnettävän asuntolainan tai 14 §:ssä 
tarkoitetun lainan takaisin maksamisen vakuu
deksi ei voida saada panttioikeutta osakkeisiin 
tai kiinnitystä, voidaan laina myöntää muuta 
lainanantajan riittäväksi katsomaa vakuutta vas
taan. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on saa
detty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskunta
taloa tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi
tettua asunto-osakeybtiötaloa taikka 6 §:n 1 
momentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden 
hankkimista varten myönnetyn asuntolainan, 
rakennusaikaisen lainan ja valtion ensisijaisen 
lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä joh-
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lainanantajan riittäväksi katsoma muu kuin 1 
momentissa mainittu vakuus. 

Edellä 6 § :n 1 momentin 3 kohdassa ja 6 a 
§ :n 1 momentissa tarkoitetun asunto-osake
yhtiön osakkeet on luovutettava kunnalle, jon
ka tulee säilyttää ne omistajan lukuun kunnes 
vuokralainen on 15 b §:ssä säädetyssä järjes
tyksessä lunastanut ne omakseen tai vuokra
laisen oikeus lunastaa asunto omakseen on 
15 f §:n nojalla lakannut. 

9 § 
Asuntolainan vuokra-, asunto-osuuskunta- ja 

asunto-osakeyhtiötalon sekä erillisen lämmitys
laitoksen ja muun huoltorakennuksen rakenta
mista, laajentamista tai peruskorjausta varten, 
rakennusaikaisen lainan sekä 7 §:n 6 momen
tissa tarkoitetun ensisijaisen lainan myöntää 
asuntohallitus. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lainan 
myöntää kunnan viranomainen varoista, jotka 
kunta lainan myöntämistä varten saa vastaa
vasti lainana valtiolta. Kunnan näin saamista 
varoista ei valtion ja kunnan välille ole laadit
tava velkakirjaa. 

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

Asuntohallitus voi tarjotun vakuuden huo
mioon ottaen päättää, että osa kunnan myön
tämästä lainasta jää valtion vastuulle. Tämä 
osa ei kuitenkaan saa olla yli 35 prosenttia 
tai, mikäli erittäin painavia syitä on, yli 45 
prosenttia vakuuden kokonaisarvosta. 

10 § 
Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon rakenta

mista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myönnettävän asuntolainan laina-aika on enin
tään 45 vuotta. 

Ehdotus 

tuvien velvoitusten täyttam1sen vakuudeksi 
erityisestä syystä hyväksyä lainanantajan riittä
väksi katsoma muu kuin 1 momentissa mainit
tu vakuus. 

(kumotaan) 

9 § 
Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuokra

talon rakentamista, laajentamista, peruskor
jausta tai hankkimista varten, 6 §:n 1 momen
tin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiö
talon rakentamista varten, 6 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hank~ 
kimista varten sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten. Asuntohallitus myöntää 
myös rakennusaikaisen lainan sekä valtion ensi
sijaisen lainan. 

Kunnan viranomainen myöntää asuntolainan 
luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa varten 
varoista, jotka kunta saa lainan myöntämistä 
varten vastaavasti lainana valtiolta. Kunnan 
näin saamista varoista ei valtion ja kunnan 
välille ole laadittava velkakirjaa. 

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

(kumotaan) 

10 § 
Vuokratalon rakentamista, hankkimista, laa

jentamista tai peruskorjausta, 6 §:n 1 momen
tin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiö
talon rakentamista, 6 §:n 1 momentin 4 koh
dassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista sekä 
asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten 
myönnettävän asuntolainan laina-aika on enin
tään 4 5 vuotta. 
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Asunto-osakeyhtiötalon rakentamista, oma
kotitalon rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta sekä asuinhuoneiston hallintaan oi
keuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan ja lisälainan sa
moin kuin 7 §:n 6 momentissa tarkoitetun 
lainan laina-aika on enintään 25 vuotta. Eril
lisen lämmityslaitoksen tai muun huoltoraken
nuksen rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta varten myönnettävän asuntolainan 
laina-aika on enintään 15 vuotta. Rakennus
aikaisen lainan laina-aika on enintään kolme 
vuotta, jollei asuntohallitus erityisestä syystä 
hakemuksesta myönnä lainalle tai sen osalle 
enintään vuoden pituista laina-ajan pidennystä. 

Asuntolainan ja lisälainan sekä 14 §:ssä tar
koitetun lainan lyhennysmaksuista, jotka voi
daan määrätä suoritettaviksi siten, että lyhen
nysmaksut ovat alussa pienemmät ja suurene
vat laina-ajan kuluessa, lyhennysten al,kamis
ajasta ja lainansaajan oikeudesta ylimääräisten 
lyhennysten maksamiseen säädetään asetuksella. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta samoin kuin asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
varten myönnetyn asuntolainan periminen aloi
tetaan viimeistään yhdeksäntenä lainavuotena. 
Milloin mainittua tarkoitusta varten on myön
netty sekä asuntolainaa että lisälainaa, peritään 
ne aina takaisin yhdeksännestä lainavuodesta 
alkaen. 

Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osak
keiden hankkimista varten sellaisesta asunto
osakeyhtiötalosta, jonka rakentamista varten on 
myönnetty asuntolainaa, myönnetty lisälaina 
peritään takaisin yhde,ksännestä lainavuodesta 
alkaen. 

Lisälaina ja rakennusaikainen laina samoin 
kuin erilliselle lämmityslaitokselle tai muulle 
huoltorakennukselle myönnetty asuntolaina voi
daan periä takaisin yhdellä kertaa. 

Lainansaajan lyhentäessä kunnan välityksellä 
myönnettyä lainaa tai lainaa, jonka takaisin 
maksamisen vakuudeksi on annettu 13 §:n 1 
momentissa tarkoitettu takaus, katsotaan val
tion ja kunnan välisessä selvittelyssä valtion vas
tuulla oleva osa lainasta ensin suoritetuksi. Kui
tenkin katsotaan siinä tapauksessa, että lainan 
vakuutena oleva omaisuus myydään ulosotto
toimin, huutokauppahinnasta lainan maksami-

Ehdotus 

Luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa var
ten myönnettävän asuntolainan laina-aika on 
enintään 25 vuotta. 

Rakennusaikaisen lainan laina-aika on enin
tään kolme vuotta, jollei asuntohallitus erityi
sestä syystä myönnä lainalle tai sen osalle 
enintään yhden vuoden pituista laina-ajan pi
dennystä. 

Valtion ensisijaisen lainan laina-aika on 
enintään 25 vuotta. 
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seen tulevalla määrällä ensiksi lyhennetyksi 
kunnan vastuulla olevaa osaa lainasta, tai siinä 
tapauksessa, että osalle rahalaitoksen asunto
lainan sijasta myöntämästä lainasta on annettu 
valtion takaus, sitä osaa lainasta, jota valtion 
takaus ei koske, ja sen jälkeen valtion vastuulla 
olevaa tai sen takaamaa maksamalanta lainan 
osaa. 

Omakotitalon rakentamista, laajentamista tai 
peruskorjausta ja asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten 
myönnetty asuntolaina sekä lisälaina, jota ei 
peritä takaisin yhdellä kertaa, on maksettava 
takaisin viimeistään viidennentoista lainavuo
den loppuun mennessä, jollei asuntohallitus 
5 §:ssä ja lisälainan osalta myös 6 §:n 5 mo
mentissa säädetyin edellytyksin hakemuksesta 
määräajassa ennen laina-ajan päättymistä myön
nä takaisinmaksun pitennystä. Pitennystä voi
daan myöntää koko jäljellä olevalle lainamää
rälle tai osalle siitä enintään niin, että laina 
tulee ko.konaan maksetuksi takaisin 2 momen
tissa tarkoitetun laina-ajan kuluessa. 

11 § 
V uolera- ja asunto-osuuskuntatalon rakenta

mista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myönnetyn asuntolainan korko on laina-ajan 
ensimmäisenä viisivuotiskautena yksi ja sen 
jälkeen kolme prosenttia vuodessa. 

Asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakenta
mista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
myömtetyn asuntolainan, asuinhuoneiston hal
lintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista 
varten myönnetyn asuntolainan ja rakennus
aikaisen lainan korko on kolme prosenttia vuo
dessa. 

Valtioneuvosto voi asumiskustannusten ta
soittamiseksi eri aikoina valmistuneissa taloissa 
korottaa 1 ja 2 momentissa mainittujen lainojen 
korkoa enintään vastaaviin tarkoituksiin anne
tuista ensisijaisista kiinnityslainoista yleisesti 
perittävän koron suuruiseksi. 

Edellä 7 §:n 6 momentissa tarkoitetun lainan 
korko on vastaaviin tarkoituksiin annetuista 

Ehdotus 

11 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan ja 

valtion ensisijaisen lainan kulloinkin voimassa 
olevista koroista ja lyhennyksistä säädetään 
asetuksella. Asuntolainan korot ja lyhennyk
set on säädettävä suoritettavaksi siten, että 
niiden yhteismäärä nousee, huomioon ottaen 
asumismenojen kehitys suhteessa tulotason ke
hitykseen, tarkoituksenmukaisella tavalla laina
ajan kuluessa. 

Asetuksella voidaan säätää, että lainan myön
tänyt viranomainen voi lainan saajan tulojen 
ja varallisuuden perusteella hakemuksesta 
alentaa luonnolliselle henkilölle omaa asuntoa 
varten myönnetyn asuntolainan korkoa. Ase
tuksella on tällöin säädettävä myös alennetun 
koron määrästä. 

Lainan myöntänyt viranomainen voi erztyz
sistä syistä lykätä asuntolainan korot tai lyhen-
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ensisijaisista kiinnityslainoista yleisesti perittä
vän koron suuruinen. Erillisen lämmityslaitok
sen tai muun huoltorakennuksen rakentamista 
tai laajentamista varten myönnetyn asuntolainan 
korko on vähintään kolme prosenttia vuodessa 
ja enintään vastaaviin tarkoituksiin annetuista 
ensisijaisista kiinnityslainoista yleisesti perittä
vän koron suuruinen. Asuntohallitus päättää 
kustakin lainasta perittävästä korosta. V aitio
neuvosto voi myös yleisesti korottaa erillisten 
lämmityslaitosten rakentamista tai laajentamista 
varten myönnettyjen lainojen korkoa ottaen 
huomioon, mitä lainan enimmäiskorosta on 
edellä sanottu. 

Lisälaina on kahdeksan ensimmäistä laina
vuotta koroton, jonka jälkeen siitä peritään 
yhtä suuri korko kuin samaan aikaan vastaa
viin tarkoitukseen myönnetyistä asuntolainoista. 

12 § 
Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon, myös 

6 § :n 3 momentissa tarkoitetun opiskelija
asuntolan rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta varten myönnetyn asuntolainan sa
moin kuin omakotitalon rakentamista, laajen
tamista tai peruskorjausta taikka asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankki
mista varten myönnetyn asuntolainan ja lisä
lainan saajalle voidaan erityisistä syistä valtion 
tulo- ja menoarviossa vuosittain vahvistettavan 
enimmäismäärän puitteissa myöntää lykkäystä 
lyhennysmaksujen, korkojen tai molempien 
suorittamisessa enintään kymmenen vuotta. 

Siltä ajalta, jonka osalta on myönnetty lyk
käystä koron maksamisessa, ei peritä korkoa. 

13 § 
Valtion takaus voidaan myöntää lainalle, jon

ka julkisen valvonnan alainen luottolaitos on 
myöntänyt asuntolainan ja lisälainan sijasta tai 
huoneiston osalle rakennu~aikaisesta lainasta 
tulevan osuuden takaisin maksamista varten ja 

Ehdotus 

nyk.let taikka molemmat myöhemmin maksetta
viksi valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain 
vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa siten, 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lykä
tylle korolle ei ole maksettava korkoa. 

12 § 
Asuntohallitus voi tarjotun vakuuden huo

mioon ottaen päättää, että osa kunnan myön
tämästä lainasta jää valtion vastuulle. Tämä 
osa ei kuitenkaan saa olla yli 35 prosenttia 
tai, mikäli erittäin painavia syitä on, yli 45 
prosenttia vakuuden kokonaisarvosta. 

Lainansaajan lyhentäessä kunnan myöntämää 
lainaa tai lainaa, jonka takaisin maksamisen 
vakuudeksi on annettu 13 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu takaus, katsotaan valtion ja kun
nan välisessä selvittelyssä valtion vastuulla 
oleva osa lainasta ensin suoritetuksi. Kuiten
kin katsotaan siinä tapauksessa, että lainan va
kuutena oleva omaisuus myydään ulosotto
toimin, huutokauppahinnasta lainan maksami
seen tulevalla määrällä ensiksi lyhennetyksi 
kunnan vastuulla olevaa osaa lainasta, tai siinä 
tapauksessa, että osalle rahalaitoksen asunto
lainan sijasta myöntämästä lainasta on annettu 
valtion takaus, sitä osaa lainasta, jota valtion 
takaus ei koske, ja sen jälkeen valtion vas
tuulla olevaa tai sen takaamaa maksamalanta 
lainan osaa. 

13 § 
Valtion takaus voidaan myöntää lainalle, jon

ka julkisen valvonnan alainen luottolaitos on 
myöntänyt asuntolainan (poist.) sijasta tai 
huoneiston osalle rakennusaikaisesta lainasta 
tulevan osuuden takaisin maksamista varten, 
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jonka laina-ajan ja muut lainaehdot asunto
hallitus on hyväksynyt. 

14 § 
Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen 

asuntolainan, lisälainan tai rakennusaikaisen 
lainan sijasta myöntämästä lainasta, jonka laina
ajan ja muut lainaehdot asuntohallitus hyväk
syy, jäljempänä korkotukilaina, voidaan lainan 
myöntäneelle luottolaitokselle maksaa korko
hyvitystä. 

Valtion varoista maksettavan korkohyvityk
sen määrä on enintään korkotukilainasta peri
tyn koron ja vastaavana ajankohtana myönne
tyistä asuntolainoista, lisälainoista tai raken
nusaikaisista lainoista perityn koron välinen 
erotus. 

15 § 
Vuokratalo, asunto-osuuskuntatalo, asunto

osakeyhtiö, omaleotitalo ja erillinen lämmi
tyslaitos tai muu huoltorakennus, jonka raken
tamista, laajentamista tai peruskorjausta varten 
on myönnetty asuntolaina, sekä sellaisen osake
yhtiön osake, jonka tarkoituksena on omistaa 
ja hallita yhtä tai useampaa edellä mainittua 
taloa tai huoltorakennusta, samoin kuin muut 
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osak
keet, joiden hankkimista varten on myönnetty 
asuntolaina, saadaan luovuttaa, jollei 6 § :n 
1 momentin 3 kohdassa tai 6 a §:ssä taileka 
jäljempänä 2 tai 3 momentissa säädetystä muu
ta johdu, ainoastaan kunnalle tai kunnan ni
meämälle, asuntohallituksen vahvistamat edel
lytykset täyttävälle luovutuksensaajalle ja enin
tään 15 a §: ssä säädettyjen perusteiden mukaan 
määräytyvästä hinnasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun rakennuk
sen tai osakkeen muu kuin 1-3 momentissa 
tarkoitettu luovutus on mitätön. 

Ehdotus 

ja jonka laina-ajan ja muut lainaehdot asunto
hallitus on hyväksynyt. 

14 § 
Julkisen valvonnan alaisen luottolaitoksen 

asuntolainan (poist.) tai rakennusaikaisen lai
nan sijasta myöntämästä lainasta, jonka laina
ajan ja muut lainaehdot asuntohallitus hyväk
syy, jäljempänä korkotukilaina, voidaan lainan 
myöntäneelle luottolaitokselle maksaa korko
hyvitystä. 

Valtion varoista maksettavan korkohyvityk
sen määrä on enintään korkotukilainasta peri
tyn koron ja vastaavana ajankohtana myönne
tyistä asuntolainoista (poist.) tai rakennus
aikaisista lainoista perityn koron välinen ero
tus. 

15 § 
Vuokratalo ja omakotitalo, jonka rakenta

mista, hankkimista, laajentamista tai perus
korjausta varten, asunto-osakeyhtiötalo, jonka 
rakentamista varten sekä asunto-osuuskunta
talo, jonka peruskorjausta varten on myönnetty 
asuntolaina, sekä sellaisen osakeyhtiön osake, 
jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä 
tai useampaa edellä mainittua taloa (poist.), 
samoin kuin muut asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet, joiden hankkimista var
ten on myönnetty asuntolaina, saadaan luovut
taa, jollei 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa 
(poist.), jäljempänä 2 tai 3 momentissa tai 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta anne
tussa laissa säädetystä muuta johdu, ainoas
taan kunnalle tai kunnan viranomaisen nimeä
mälle, asuntohallituksen vahvistamat edellytyk
set täyttävälle luovutuksensaajalle ja enintään 
15 a §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan 
määräytyvästä hinnasta. 

Luovutus, joka tapahtuu muulle luovutuk
sensaajalle, kuin mitä edellä 1-3 momentissa 
on säädetty, on mitätön. Milloin luovutus on 
tapahtunut 1 momentin muleaisesti kunnalle tai 
kunnan nimeämäl!e luovutuksensaajalle, mutta 
1 momentissa tar,koitettua enimmäishintaa kor
keammasta hinnasta on sopimus mitätön siltä 
osin, kuin se ylittää sallitun enimmäishinnan. 
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15 a § 

Milloin kuitenkin luovutetaan vuokratalo tai 
sellaisen yhtiön osake, jonka tarkoituksena on 
omistaa ja hallita yhtä tai useampaa vuokra
taloa, taikka 6 § :n 1 momentin 3 kohdassa tai 
6 a §:n 1 momentissa tarkoitettu asunto-osake
yhtiötalo tai vuokra-asunnon hallintaan oikeut
tava asunto-osakeyhtiön osake, luovuttaja saa 
luovutuskorvauksena enintään luovuttajan vas
tattavaksi jäävän osan takaisin maksamatta 
olevista asuntolainoista tai niiden sijaan ote
tuista ja niitä paremmalla etuoikeudella hyväle
sytyistä la:inoista samoin kuin sellaisista lai
noista, jotka ovat olleet välttämättömiä talon 
hyväksyttävien menojen kattamiseksi, sekä vah
vistetun ban!einta-arvon rahoittamiseksi asunto
lainojen ja niitä paremmalla etuoikeudella hy
väksyttyjen lainojen lisälesi tarvitut varat tar
kistettuna 1·alcemzuskustannusten muutosta vas
taavasti, siten kuin asetuksella tarkemmin sää
detään. Lisäksi luovuttaja saa luovuttajalle jää
vän osan 1 momentin mukaisesti huomioon 
otettujen parannusten rahoittamiseksi oteluista 
lainoista ja samassa tarkoituksessa luovuttajan 
suorittaman oman pääoman lisäyksen, siltä 
osin kuin niitä ei ole peritty vuolerina ja ne 
eivät sisälly edellä tässä mome11tissa mainittui
hin muihin lainoihin tai varoihin, taiklca 'Yhtiö
osuutta vastaavan osan edellä mainitulla tavalla 
las!eetust a leok:o talon luovutuskorvauksesta. 
Siltä osin kuin luovuttaja on vuokrassa ollut 
oikeutettu perimään hyväksyttyyn rahoitukseen 
kuuluvien asuntolainaa huonommalla etuoikeu
della olevien laiaojen lyhennykset, ei tällaista 
lainaa saa ottaa luovutuskorvausta laskettaessa 
huomioon. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetuista valtiolle 
tilitetyistä varoista myönnetään ensisijaisesti 
niihin kuntiin, joista ne ovat kertyneet, 6 § :n 
1 momentin 3 kohdassa ja saman momentin 
7 kohdassa tarkoitettuja asunto- ja lisälainoja, 
sekä kunnille avustusta vuokra-asuntojen hank
kimista varten tai muuhun asuntohallituksen 
hyväksymän suunnitelman mukaiseen 5 §:ssä 
tarkoitettujen henkilöiden asunto-olojen paran
tamiseen. 

Ehdotus 

15 a § 

Milloin kuitenkin luovutetaan vuokratalo tai 
sellaisen yhtiön osake, jonka tarkoituksena on 
omistaa ja hallita yhtä tai useampaa vuokra
taloa, taikka 6 §: n 1 momentin 3 kohdassa 
(pois!.) tarkoitettu asunto-osakeyhtiötalo tai 
vuokra-asunnon hallintaan oikeuttava asunto
osakeyhtiön osake, luovuttaja saa luovutus
korvauksena enintään vahvistetun hankinta
arvon rahoittamiseksi asuntolainojen ja niitä 
paremmalla etuoikeudella hyvälesyttyjen lai
nojen lisäksi tarvitut varat tarkistettuna ra
kennuskustannusten muutosta vastaavasti si
ten, leuin asetuksella tarleemmin säädetään. 
Lisäksi luovuttaja saa luovuttajan vastatta
vaksi jäi:ivän osan asuntolainoista tai niiden 
sijaan oteluista ja niitä paremmalla etu-
oikeudella hyväksytyistä lainoista. Luo-
vutuskorvausta laskettaessa otetaan niin 
ikään huomioon luovuttajan vastattavaksi jäävä 
osa 1 momentin mukaisesti huomioon otettujen 
parannusten rahoittamise~hi taikka muutoin 
talon hyväksyttävien menojen kattamiseksi vält
tämättämistä lainoista ja samassa tar,koitulesessa 
suoritettu oman pääoman lis<'iys. Siltä osin 
kuin luovuttaja on vuokrassa ollut oikeutettu 
perimään hyväksyttyyn rahoitukseen kuuluvien 
asuntolainaa huonommalla etuoikeudella ole
vien lainojen lyhennykset, ei tällaista lainaa 
saa ottaa luovutuskorvausta laskettaessa huo
mioon. Osalc.keesta luovuttaja saa luovutus
korvau.ksena yhtiöosuutta vastaavan osan edellä 
mainitulla tavalla lasketusta koko talon luo
vutuskorvauksesta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetuista valtiolle 
tilitetyistä varoista myönnetään ensisijaisesti 
niihin kuntiin, joista ne ovat kertyneet, 6 §:n 
1 momentin 3 kohdassa (poist.) tarkoitettujen 
asuntolainoja ja vuokra-asuntojen omaksilunas
tamisesta annetussa laissa tarkoitettuja omaksi
lunastamislainoja sekä kunnille avustusta vuok
ra-asuntojen hankkimista varten tai muuhun 
asuntohallituksen hyväksymän suunnitdman 
mukaiseen 5 §: ssä tarkoitettujen henkilöiden 
asunto-olojen parantamiseen. 
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15 b § 
Vuokralaisen, joka haluaa lunastaa vuokralle 

ottamansa asuinhuoneiston hallintaan oikeutta
vat osakkeet omakseen, tulee tehdä lunastami
sesta kirjallinen ilmoitus kunnalle ja osakkeiden 
omistajalle. Samalla tulee kunnalle suorittaa 2 
momentin mukaan määräytyvä lunastushinta ja 
lunastettavan asunnon hallintaan oikeuttaville 
osakkeille laskettava osuus yhtiölle myönne
tystä tai siirretyistä asuntolainoista. Kunta voi 
kuitenkin myöntää asuntolainaosuuden sekä, 
luovutuskorvauksen ylittävältä osalta, lunastus
hinnan suorittamiseen lykkäystä enintään siihen 
saakka, kun omaksilunastamista varten myön
netty asuntolaina tai lisälaina on osittain tai 
kokonaan lainansaajan nostettavissa. Kun vuok
ralainen on tehnyt ilmoituksen lunastamisesta 
sekä suorittanut lunastushinnan ja osuuden 
asuntolainasta, siltä osin kuin niiden maksa
miseen ei ole myönnetty lykkäystä, lunastet
tavien osakkeiden omistusoikeus siirtyy vuokra
laiselle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu osakkeen 
lunastushinta on 15 a §:n 1 momentissa sää
detty enimmäishinta tai, milloin enimmäishinta 
on paikkakunnalla vallitsevaan hintatasoon ver
rattuna huomattavan korkea, asuntohallituksen 
erityisestä syystä kunnan hakemuksesta yksit
täistapauksessa vahvistama 15 a §:n 1 momen
tissa säädettyä enimmäishintaa alhaisempi lu
nastushinta. 

Kunnan tulee viivytyksettä suorittaa lunas
tettavan asunnon hallintaan oikeuttavien osak
keiden omistajalle 15 a §:n 2 momentissa tar
koitettu luovutuskorvaus. Kunnan tulee viivy
tyksettä luovuttaa osakekirjat vuokralaiselle 
jollei pantinsaajan oikeudesta muuta johdu. 
Kunnan tulee myös laatia osakkeiden luovut
tajan ja lunastajan välinen osakkeiden luovutus
kirja. 

Asunto-osakeyhtiön asuntolaina vähenee lu· 
nastettavan asunnon hallintaan oikeuttaville 
osakkeille laskettavaa osuutta vastaavasti. Kun
nan tulee viivytyksettä tilittää asuntolainasta 
suoritettu osuus valtiokonttorille, jonka tulee 
ilmoittaa lainan vähenemisestä asunto-osake
yhtiölle. 

Kunnes 1 momentissa tarkoitettu lunastus
hinta ja osakkaille laskettava osuus asuntolai
nasta on täysin maksettu, kunnalla on pantti
oikeus osakkeisiin lunastushinnan ja asunto-
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lainaosuuden maksamisen ja mahdollisten peri
miskulujen suorittamisen vakuudeksi. 

15 c § 
Milloin 15 §:ssä tarkoitettu rakennus tai 

osake luovutetaan kunnalle tai kunta lunastaa 
mainitun omaisuuden 15 § :n 3 momentin no
jalla, luovuttajalle myönnetty tai siirretty asun
tolaina, lisälaina, rakennusaikainen laina tai 
valtion ensisijainen laina siirretään kunnan 
vastattavaksi. 

Milloin luovutuksen saaja on muu kuin kun
ta, 1 momentissa tarkoitetut lainat voidaan 
siltä osin kuin 5 §:ssä ja 6 §:n 5 momentissa 
säädetyt edellytykset ovat olemassa, siirtää 
luovutuksen saajan vastattavaksi. Siltä osin 
kuin asunto- tai lisälainaa ei siirretä, se on 
irtisanottava heti maksettavaksi. 

1.5 e § 
Sellaisessa vuokratalossa sijaitsevaa asuin

huoneistoa, jonka rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta varten on myönnetty asunto
laina, sekä 6 § :n 1 momentin 3 kohdassa tai 
6 a § :n 1 momentissa tarkoitetussa asunto
osakeyhtiötalossa SlJaltsevaa asuinhuoneistoa, 
jonka hallintaan oikeuttavia osakkeita vuokra
lainen ei ole lunastanut omakseen, on käytet
tävä, jollei jäljempänä tässä momentissa sää
detystä muuta johdu, 5 §:ssä säädetyt edelly
tykset täyttävän, kunnan vuokralaiseksi hyväk
symän henkilön vuokra-asuntona. Kunta voi 
kuitenkin asuntohallituksen vahvistamien perus
teiden mukaan myöntää luvan käyttää edellä 
tässä momentissa tarkoitettua asuntoa tilapäi
sesti muuhunkin tarkoitukseen ja toistaiseksi 
talon ylläpitoa ja hoitoa varten välttämättömän 
henkilökunnan asuntona. Opiskelija-asuntolaa 
saadaan lisäksi oppilaitoksen lomien aikana 
kunnan luvalla tilapäisesti käyttää muidenkin 
kuin .5 §: ssä tarkoitettujen henkilöiden asun
tona. Sen estämättä, mitä tässä momentissa 
säädetään, voidaan vuokratalossa, jonka perus
korjausta varten on myönnetty asuntolaina, 
yhtä asuntoa käyttää talon omistajan omana 
asuntona. 

Ehdotus 

15 c § 
Milloin 15 §:ssä tarkoitettu rakennus tai 

osake luovutetaan kunnalle tai kunta lunastaa 
mainitun omaisuuden 15 § :n 3 momentin no
jalla, luovuttajalle myönnetty tai siirretty asun
tolaina, (poist.) rakennusaikainen laina tai val
tion ensisijainen laina siirtyy kunnan vastatta
vaksi. 

Milloin luovutuksen saaja on muu kuin kun
ta, voi lainan myöntävä viranomainen siirtää 
1 momentissa tarkoitetut lainat siltä osin, kuin 
5 §:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa, 
luovutuksen saajan vastattavaksi. Siltä osin, 
kuin asuntolainaa ei siirretä, se on irtisanotta
va heti maksettavaksi. 

15 e § 
Sellaisessa vuokratalossa (poist.), jonka ra

kentamista, hankkimista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten on myönnetty asuntolaina, 
samoin kuin 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
(poist.) tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa 
sijaitsevaa asuinhuoneistoa, jonka hallintaan 
oikeuttavia osakkeita vuokralainen ei ole lu
nastanut omakseen ja sellaista asuinhuoneis
toa, jonka hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten on myönnetty 6 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitettu asuntolaina, 
ja joita osakkeita vuokralainen ei ole lunas
tanut omakseeh, on käytettävä, jollei jäl
jempänä tässä momentissa säädetystä muu
ta · johdu, 5 §:ssä tarkoitetut edelly
tykset täyttävän, kunnan vuokralaiseksi hy
väksymän henkilön vuokra-asuntona. Asunto
hallitus voi kuitenkin myöntää luvan käyttää 
edellä tässä momentissa tarkoitettua asuin
huoneistoa muuhun kuin asuintarkoitukseen. 
Pysyvä lupa voi koskea vain vähäistä osaa 
talon kaikista asuinhuoneistoista. Myöntäes
sään luvan pysyvään muutokseen, asuntohalli
tus voi samalla määrätä maksettavaksi takaisin 
asuntolainasta sen osan, joka vastaa luvassa 
tarkoitettua asuntoa. Kunta voi asuntohallituk
sen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää 
luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muidenkin 
kuin 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttä
vien henkilöiden asuntona ja toistaiseksi talon 
ylläpitoa ja hoitoa varten välttämättömän hen-
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Omistajan on käytettävä asuntonaan oma
kotitaloa, jonka rakentamista; laajentamista tai 
peruskorjausta varten on myönnetty asunto
laina, sekä asuinhuoneistoa, jonka hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden hankkimiseksi on 
myönnetty asuntolaina tai joka sijaitsee sellai
sessa asunto-osakeyhtiötalossa, jonka rakenta
mista varten on myönnetty asuntolaina, samoin 
kuin asuinhuoneistoa, joka sijaitsee 6 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tai 6 a §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa ja jonka 
hallintaan oikeuttavat osakkeet vuokralainen on 
lunastanut omakseen taikka joka sijaitsee 6 a 
§:n 2 momentissa tarkoitetussa asunto-osake
yhtiötalossa, jollei kunta erityisestä syystä anna 
lupaa vuokrata asuntoa enintään vuodeksi ker
rallaan muun henkilön asunnoksi. Milloin kun
ta on lunastanut tässä momentissa tarkoitetun 
asunnon, on siihen kuitenkin sovellettava, mitä 
1 momentissa on säädetty. Mitä tässä momen
tissa on säädetty sovelletaan myös asuinhuo
neistoon, joka sijaitsee sellaisessa asunto-osuus
kuntatalossa, jonka peruskorjausta varten on 
myönnetty asuntolainaa. 

Siltä ajalta, jona asuntoa käytetään vastoin 
1 tai 2 momentin säännöksiä, omistaja on vel
vollinen lääninhallituksen vaatimuksesta suorit
tamaan valtiolle puoli prosenttia kultakin ka
lenterikuukaudelta asunnon 15 a §:n 1 mo
mentin mukaan laskettavasta enimmäishinnasta. 
Tässä momentissa tarkoitettua vaatimusta ei 
voida tehdä enää sen jälkeen kun 1 tai 2 mo
mentin säännösten vastaisesta asunnon käyttä
misestä on kulunut kolme vuotta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua asuntoa ja 
2 momentissa tarkoitettua, kunnan lunastamaa 
asuntoa koskeva vuokrasuhde ei pääty huo
neenvuokralain 37 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

Ehdotus 

kilökunnan .asuntona. Opiskelija-asuntolaa saa~ 
daan lisäksi oppilaitoksen lomien aikana kun
nan luvalla tilapäisesti käyttä~ ~uidenkin. kuin 
5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. 
Sen estämättä, mitä tässä momentissa sääde
tään, voidaan vuokratalossa, jonka peruskor
jausta varten on myönnetty asuntolainaa; yhtä 
asuntoa käyttää talon omistajan omana asun
tona. 

Omistajan on käyte~tävä omana asuntonaan 
omakotitaloa, jonka rakentamista, hankkimis
ta, laajentamista tai peruskorjausta varten on 
myönnetty asuntolaina, sekä · asuinhuoneistoa, 
jonka hallintaan oikeuttavien osakkeiden hank
kimiseksi on myönnetty 6 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitettu asuntolaina, jol
lei kunta erityisestä syystä anna lupaa vuok
rata asuntoa enintään vuodeksi kerrallaan 
muun henkilön asunnoksi. Milloin kunta on 
lunastanut tässä momentissa ,tarkoitetun asun
non, on siihen kuitenkin sovellettava, mitä 
1 momentissa on säädetty. Mitä ·tässä momen
tissa on säädetty sovelletaan myös asuinhuo
neistoon, joka sijaitsee sellaisessa asunto
ösuuskuntatålossa, jonka peruskorjausta varten 
on myönnetty · asuntolainaa. 

Siltä ajalta, jona asuntoa käytetään vastoin 
1 ja 2 momentin säännöksiä, omistaja on vel
vollinen lääninhallituksen va.atimuks~ta suorit
tamaan. valtiolle puoli prosenttia kultakin ka
lenterikuukaudelta 15 a §:n 1 momentin mu
kaan laskettavasta enimmäishinnasta, josta ei 
ole vähennetty lainpja. Milloin valtiolle suo
ritettavaksi määrättävä summa muodostuisi 
ilmeisen kohtuuttomaksi, sitä voidaan seuraa
musta määrättäessä alentaa. Tässä momentissa 
tarkoitettua vaatimusta ei voida tehdä enää 
sen jälkeen kun 1 tai 2 momentin. säännösten 
vastaisesta asunnon käyttämisestä on kulunut 
kolme vuotta. 

Huoneistoa, jota 1 momentin mukaan on 
käytettävä vuokra-asuntona;. tai 2 momentissa 
tarkoitettua, kunnan. lunastamaa asuntoa kos
keva toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde 
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mainituilla perusteilla tapahtuneen irtisanomi
sen nojalla, ellei kysymyksessä ole mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettu muu erittäin painava 
syy. 

l.~H S 
Mitä 6, 6 a ja 15-15 e §:ssä on säädetty, 

on sovellettava, jollei tässä momentissa· taikka 
2 tai 3 momentissa säädetystä muuta johdu, 
mainituissa säännöksissä tarkoitettuihin raken
nuksiin ja osakkeisiin, milloin asuntolaina on 
myönnetty peruskorjausta tai siihen liittyvää 
laajentamista varten sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, ja milloin laina on muussa tarkoi
tuksessa myönnetty 6 §:n 1 momentin 2 tai 
4-7 kohdan nojalla, myös sen ajan, joksi 
laina on myönnetty, kuitenkin vähintään 27 
vuotta, sekä muussa tapauksessa 45 vuotta 
4 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemi
sestä lukien ja siinäkin tapauksessa, että asunto
laina on maksettu kokonaan takaisin. Osak
keisiin, jotka vuokralainen on tämän nojalla 
lunastanut omakseen, on mainittuja säännök
siä sovellettava aina vähintään 27 vuotta omak
silunastamisesta lukien. Mainittujen säännös
ten soveltaminen peruskorjausta tai siihen liit· 
tyvää laajentamista varten myönnetyn lainan 
johdosta lakkaa ennen edellä tarkoitetun mää
räajan päättymistä, milloin peruskorjausta tai 
siihen liittyvää laajentamista varten myönnet
ty asunto- ja lisälaina on kokonaisuudessaan 
maksettu takaisin ja valtiolle on lisäksi mak
settu kultakin lainavuodelta valtiolle maksetun 
koron ja samana vuonna valtion ensisijaislainas
ta perityn koron välinen erotus sekä tälle ero
tukselle vuotuista korkoa valtion ensisijaislai
nasta kulloinkin perityn koron mukaan las
kettuna. 

Asuntolainan saamisesta ja siirtämisestä sekä 
asunto-osakeyhtiötaloksi muuttamisen hyväksy
misestä ja 15 b §:ssä tarkoitetusta osakkeiden 
lunastamisesta ja näistä johtuvista 6 §:n 1 
momentin 3 kohdassa sekä 6 a ja 15-1.5 e 
§: ssä säädetyistä rajoituksista ja niiden voi
massaoloajasta on tehtävä merkintä ulosmitattu
jen kiinteistöjen luetteloon sekä osakekirjoihin 
ja osakeluetteloon. Merkintä on poistettava 
rajoitusten lakattua olemasta voimasssa ja muu
tettava rajoitusten muututtua 2 tai 3 momen
tin nojalla. 

Ehdotus 

ei pääty huoneenvuokralain 37 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa mainituilla perusteilla tapahtu
neen irtisanomisen nojalla, ellei kysymyksessä 
ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettu muu 
erittäin painava syy. 

15 f § 
Mitä 6 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 

15-15 e §:ssä on säädetty, on sovellettava} 
jollei tässä momentissa, 2 tai 3 momentissa 
taikka vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 
annetussa laissa säädetystä muuta johdu, mai
nituissa säännöksissä tarkoitettuihin rakennuk
siin ja osakkeisiin, milloin asuntolaina on 
myönnetty peruskorjausta tai siihen liittyvää 
laajentamista varten sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, ja milloin laina on muussa tarkoi
tuksessa myönnetty 6 § :n 1 momentin 5 ja 6 
kohdan nojalla, myös sen ajan, joksi laina on 
myönnetty, kuitenkin vähintään 27 vuotta, 
sekä muussa tapauksessa 45 vuotta1 4 momen
tissa tarkoitetun merkinnän tekemisestä lukien 
ja siinäkin tapauksessa, että asuntolaina on 
maksettu kokonaan takaisin. (Poist.) Mainittu
jen säännösten soveltaminen peruskorjausta tai 
siihen liittyvää laajentamista varten myönne
tyn lainan johdosta lakkaa ennen edellä tarkoi
tetun määräajan päättymistä, milloin peruskor
jausta tai siihen liittyvää laajentamista var
ten myönnetty asuntolaina on kokonaisuudes
saan maksettu takaisin ja valtiolle on li
säksi maksettu kultakin lainavuodelta valtiolle 
maksetun koron ja samana vuonna valtion ensi
sijaislainasta perityn koron välinen erotus sekä 
tälle erotukselle vuotuista korkoa valtion ensi
sijaislainasta kulloinkin perityn koron mukaan 
laskettuna. 

Asuntolainasta johtuvista 6 §:n 1 momentin 
3 ja 4 kohdassa sekä 15-15 e §: ssä säädetyis
tä rajoituksista on tehtävä merkintä kiinnitys
rekisteriin sekä osakekirjoihin ja osakeluette
loon. Merkintä on muutettava rajoitusten muu
tuttua ja poistettava rajoitusten lakattua ole
masta voimassa. Merkinnän tekemisestä, muut
tamisesta ja poistamisesta säädetään tarkemmin 
asetuksella. 
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Edellä 4 momentissa tarkoitetun merkinnän 
tekemisestä ulosmitattujen kiinteistöjen luette
loon) osakeluetteloon ja osakekirjoihin sääde
tään tarkemmin asetuksella. 

15 i § 
Asuntolaina, lisälaina) rakennusaikainen laina 

sekä 7 §:n 6 momentissa ja 14 §:ssä tarkoi
tettu laina voidaan irtisanoa kokonaan tai 
osaksi heti takaisin maksettavaksi, jos lainan
saaja tai se, jolle laina on siirtynyt, ei noudata 
tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
tai määräyksiä taikka lainaehtoja. 

16 § 
Tässä laissa tarkoitettua lainaa voidaan 

myöntää ja valtion takaus antaa omakotitalon 
rakentamista) laajentamista tai peruskorjausta 
varten tällaisen edun saaneelle toistamiseen vain 
siinä tapauksessa) että asianomainen on noudat
tanut) mitä 15 §:ssä on säädetty) taikka muu
toin) milloin erityisen painavia syitä on. 

20 b § 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallituk

sen tai lautakunnan päätökseen tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia sii
hen oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulues
sa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, 
johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on 
käsiteltävä viipymättä. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

15 i § 
Asuntolaina, (poist.) rakennusaikainen lai

na, valtion ensisijainen laina ja 14 §:ssä tar
koitettu laina voidaan irtisanoa kokonaan 
tai osaksi heti takaisin maksettavaksi, 
jos lainansaaja tai se, jolle laina on siir
tynyt, ei noudata tätä lakia tai sen nojalla an
nettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka laina
ehtoja. 

16 § 
(kumotaan) 

20b § 
Hakija, joka on tyytymätön kunnanhallituk

sen · tai lautakunnan päätökseen tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa, saa kirjallisesti vaatia sii
hen oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta. 
Samoin hakija) joka on tyytymätön muun toi
mielimen tai luottamushenkilön taikka kunnan
hallituksen tai lautakunnan alaisen viranhalti
jan tekemään päätökseen saa kirjallisesti vaatia 
siihen oikaisua kunnanhallitukselta tai 20 §:n 
2 momentissa tarkoitetulla lautakunnalta. Oi
kaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulues
sa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, 
johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä 
oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on 
käsiteltävä viipymättä. 

Kunnan viranomaisen päätös voidaan toimit
taa asianomaiselle tiedoksi virkakirjeessä pos
titse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapah
tuneen) jollei muuta näytetä) seitsemäntenä 
päivänä siitä) kun päätös asianomaisen ilmoit-
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Ehdotus 

tamalla osoitteella varustettuna on annettu 
postin kuljetettavaksi. Luovutuksensaajan ni
meämistä ja. vuokralaisen hyväksymistä koske
va päätös voidaan kuitenkin antaa tiedoksi 
asettamalla kunnanhallituksen tai lautakunnan 
pöytäkirja nähtäväksi siten kuin kunnallislaissa 
on säädetty, jolloin tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen sinä päivänä, jona päätös on pan
tu nähtäväksi. Muutoin on noudatettava, mitä 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa 
(232/66) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Vuoden 1968 kesäkuun 30 päivän jälkeen 
mutta ennen pazvaa kuuta 19 
myönnettyihin lainoihin sovelletaan kuitenkin 
edelleen, mitä asuntotuotantolain 10 §: ssä 
(33/68, 5/73, 1133/76 ja 504/80) on sää
detty laina-ajasta ja lainojen lyhennyksistä, 
11 §:ssä (247 /66, 5/73, 33/76 ja 1133/76) 
lainojen korosta sekä 12 §:ssä (247 /76 ja 
410/78) lyhennysmaksujen ja korkojen suorit
tamisen lykkäämisestä. Ennen 1 päivää heinä
kuuta 1968 myönnettyihin lainoihin sovelle
taan mainitun 11 ja 12 §:n säännöksiä siten 
kuin 11 § :n soveltamisesta on asuntotuotanto
lain 24 §:n 2 momentissa (33/68) ja 12 §:tz 
soveltamisesta saman lain 24 §:n 3 momen
tissa (504/80) säädetty. 

Ennen tämän lain voimaantuloa vuokratalon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnetyn asuntolainan ehdot voidaan 
velallisen hakemuksesta muuttaa tämän lain 
nojalla vastaavaan tarkoitukseen myönnettävän 
lainan ehtojen mukaiseksi. Tämän jälkeen lai
naan sovelletaan vastaavia säännöksiä, kuin 
mitä sovelletaan tämän lain nojalla myönnettyi
hin lainoihin. 

Asuntotuotantolain 6 §:n 6 momentin 
(5/73, 1133/76 ja 459/79) nojalla ennen tä
män lain voimaantuloa myönnnettyyn lisälai
naan sovelletaan mitä tämän lain 8 §:ssä on 
säädetty asuntolainan takaisin maksamiseen ja 
muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämi
seksi vaadittavasta vakuudesta, 15 c §: ssä 
asuntolainan siirtämisestä sekä 15 i §:ssä asun
tolainan irtisanomisesta. Mitä tämän lain 12 
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Ehdotus 

§:ssä säädetään kunnan myöntämästä lainasta 
sovelletaan niin ikään ennen tämän lain voi
maantuloa kunnan välityksellä myönnettyyn 
lainaan. 

Asuntotuotantolain 6 a §:n 1 momentissa 
( 4 59/79) tarkoitettuihin asunto-osakeyhtiö
taloihin sovelletaan mitä tämän lain 6 §:n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista asunto
osakeyhtiötaloista on säädetty tai säädetään. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 




