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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden asuntolainojen 
koron väliaikaisesta alentamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on antaa valtioneu
vostolle valtuus alentaa voimassa olevan asun
totuotantolain mukaisia vuokra- ja asunto
osuuskuntatalojen rakentamista, laajentamista 
ja peruskorjausta varten vuonna 1976 ja 1977 
sekä vuonna 1980 ja sen jälkeen myönnettyjen 
tai myönnettävien asuntolainojen korkoja tois
taiseksi siten, että koron alennuksen vaikutus 
asumiskustannuksiin kohdentuisi mahdollisim
man tasaisesti eri vuosina asuntolainoitettujen 

vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen vuokriin. 
Koska viimeksi annettu koronalennusta koske
va laki asuntotuotantolain väliaikaisesta muut
tamisesta ja sen nojalla annettu valtioneuvos
ton päätös ovat voimassa 31 päivään maalis
kuuta 1982 esitetään tämä laki saatettavaksi 
voimaan 1 päivästä huhtikuuta 1982 ja ole
maan voimassa vuoden 1983 maaliskuun lop
puun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Voimassa olevan asuntotuotantolain (247 / 
66) mukaan vuokra- ja asunto-osuuskuntatalo
jen rakentamista, laajentamista tai peruskorja
usta varten myönnettyjen lainojen korko on 
laina-ajan ensimmäisenä viisivuotiskautena 1 
prosentti ja sen jälkeen 3 prosenttia vuodessa. 

Uusien asuntojen asumiskustannuksien nou
su on 1970-luvulla ollut melko voimakas. Sii
hen on vaikuttanut keskeisenä tekijänä raken
nuskustannuksien jatkuva kohoaminen, mikä 
on lisännyt pääomakulujen osuutta. Jotta ra
kennuskustannuksien noususta ja pääomakulu
jen kohoamisesta aiheutunutta asumiskustan
nuksien nousua olisi voitu hillitä, asuntotuo
tantolakia on muutettu väliaikaisesti vuodesta 
1973 alkaen niin, että valtioneuvosto on voinut 
asumiskustannuksien kohtuullisena pysymiseksi 
alentaa vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen ra
kentamista, laajentamista ja peruskorjausta var
ten myönnettävistä asuntolainoista veiotettavaa 
korkoa enintään yhdellä prosenttiyksiköllä. 
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2. Ehdotettu muutos 

Koska uusimpien vuokratalojen vuokrat ovat 
korkeammat kuin vanhempien vuokratalojen 
vuokrat, koron alentaminen tulisi kohdentaa nii
den vuokratalojen asuntolainojen korkoihin, joi
den kohdalla koron alentaminen merkitsee rat
kaisevasti asumiskustannuksiin. Asumiskustan
nusten pysyttämiseksi kohtuullisena näistä val
tion asuntolainoista perittävää korkoa olisi voi
tava edelleen alentaa, kuitenkin niin, että 
koron alennus porrastettaisiin seuraavalla taval
la: vuonna 1976 myönnettyjen asuntolainojen 
korkoa ehdotetaan aleunettavaksi puolella pro
senttiyksiköllä ja vuonna 1977 sekä vuonna 
1980 ja sen jälkeen myönnettyjen ja myönnet
tävien asuntolainojen korkoa yhdellä prosentti
yksiköllä. Ehdotuksen mukainen koronalennus 
vaikuttaa eri vuosina lainoitettujen vuokratalo
jen vuokriin niiden suuruus huomioiden mah
dollisimman tasapuolisesti. Yhden prosenttiyk
sikön suuruinen koron alentaminen vaikuttaa 
asumiskustannuksiin alentavasti keskimäärin 
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0.80-1.30 mk/m2/kk ja puolen prosenttiyksi
kön koron alentaminen keskimäärin 0.37 
mk/m2/kk. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Lakiehdotuksen mukainen koron alentami
nen merkitsee valtiolle noin 23 miljoonan mar
kan korkotulojen vähenemistä vuosina 1982-
83. Lakiehdotus liittyy eduskunnalle annettuun 
hallituksen esitykseen valtion vuoden 1982 
tulo- ja menoarvioksi, jossa asianomaisen mo
mentin perusteluissa on kuitenkin todettu ko
ronalennusvaltuuden jatkamista koskevan laki
esityksen kohdistuvan vuonna 1980 ja sen jäl
keen myönnettyihin lainoihin. 

4. Tarkemmat säännökset j a 
voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi
västä huhtikuuta 1982, jolloin nykyisin voi
massa olevan vastaavan lain voimassaolo lak
kaa. Lakiehdotuksen mukaiset koronalennukset 
on tarkoitus saattaa voimaan myöhemmin teh
tävällä valtioneuvoston päätöksellä. Kun korot 
tässä ehdotuksessa mainituista lainoista erään
tyvät maksettaviksi puolivuosittain 30 päivänä 
syyskuuta ja 31 päivänä maaliskuuta, on tar
koituksenmukaista jatkaa järjestelyä vuoden 
1983 maaliskuun loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräiden asuntolainojen koron väliaikaisesta alentamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Valtioneuvosto voi, sen estämättä mitä asun

totuotantolain (247 /66) 11 §:n 1 momentissa 
on säädetty' asumiskustannuksien kohtuullise
lla pysyttämiseksi alentaa vuokra- ja asunto
osuuskuntatalojen rakentamista, laajentamista 
tai peruskorjausta varten myönnetyistä ja 
myönnettävistä asuntolainoista veiotettavaa 
korkoa toistaiseksi 

puolella ( 1/2) prosenttiyksiköllä vuonna 
1976 myönnettyjen lainojen osalta sekä 
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yhdellä (1) prosenttiyksiköllä vuonna 1977 
sekä vuonna 1980 ja sen jälkeen myönnetty
jen lainojen osalta. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti

kuuta 1982 ja on voimassa vuoden 1983 maa
liskuun loppuun. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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