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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi oman asunnon han
kintaan myönnettävien lainojen korkotuesta sekä asuntojen han
kintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain nimik
keen ja 3 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitys sisältää ehdotukset laiksi oman asun
non hankintaan myönnettävien lainojen korko
tuesta ja laiksi asunnon hankintaan myönnet
tävien lainojen korkotuesta annetun lain nimik
keen ja 3 §:n muuttamisesta. Esityksellä pyri
tään helpottamaan nuorten ensimmäisen asun
non hankintaa ja edistämään asuntosäästämistä. 
Tässä tarkoituksessa ehdotetaan myönnettäväk
si korkotukea asuntosäästöpalkkiolain mukaises
sa asuntosäästösopimuksessa sovitusta, rahalai
toksen myöntämästä vastaantulolainasta tai sen 
osasta. Korkotukea ei kuitenkaan maksettaisi, 
jos lainan saajalle muun lain nojalla on myön-

netty laina tai maksetaan korkotukea valtion 
varoista. Asunnon hankintaan myönnettävien 
lainojen korkotuesta annetun lain nimike ehdo
tetaan muutettavaksi laiksi vuokra-asuntojen 
hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta, 
jotta se selvästi erottuisi oman asunnon han
kintaan myönnettävien lainojen korkotuesta an
netusta laista. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulopoliittisen 
ratkaisun toteuttamiseen. 

Ehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1982 lokakuun alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Nuoret perheet ovat useammin kuin muut 
vailla itsenäistä asuntoa. Vuonna 1975 lähes 
viidennes alle 25 vuotiaista naimisissa olevista 
ruokakunnista oli vailla itsenäistä asuntoa, kun 
esimerkiksi 40-45 vuotiaitten vastaavassa ryh
mässä lähes kaikilla oli itsenäinen asunto. 

Nuoret perheet asuvat usein myös ahtaam
min kuin muu väestö. Vuoden 1976 kotita
loustiedustelun mukaan keskimääräinen asu
mistiheys oli suurin niillä perheillä, joiden pää
mies oli alle 25 vuotias, ja näistä suurin kah
den lapsen perheillä, joilla se oli 1,78 hen
kilöä huonetta kohden keittiö huoneeksi luet
tuna. 

Useimmilla nuorilla pareilla ja nuorilla lapsi
perheillä ei avioliiton solmimisvaiheessa ole 
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taloudellisia edellytyksiä oman asunnon hank
kimiseen. Noin neljänneksellä ensimmamen 
asunto on omistusasunto ja kolmella neljän
neksellä vuokra-asunto. Vuokra-asuntojen tar
jonnan supistuessa nuorten parien pääsy itse
näiseen asuntoon on yhä useammin riippuvai
nen heidän mahdollisuuksistaan hankkia omis
tusasunto. 

Oman asunnon hankkiminen edellyttää ver
raten suurta pääomasijoitusta heti hankintahet
kellä. Nuorten parien ja nuorten lapsiperhei
den ensimmäisen asunnon hankintaa helpotta
vat osaltaan valtion asuntolainat, jotka myön
netään asunto-osakkeiden hankkimista taikka 
omakotitalojen rakentamista tai hankkimista 
varten, ja omaksilunastamisla:inat, jotka myön
netään vuokra-asuntojen omaksilunastamista 
varten. Niin ikään asumistuella alennetaan muu-
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toin kohtuuttomaksi muodostuvia asumiskus
tannuksia. Valtion asunto- ja omaksilunasta
mislainoja ja asumistukea ei kuitenkaan voida 
suunnata pelkästään nuorille ensiasunnon hank
kijoille, vaikka nämä voidaankin asettaa lai
noja myönnettäessä erityisasemaan. Lisäksi val
tion asuntolainat ja omaksilunastamislainat 
sekä asumistuki ovat tukea, joka pyritään 
suuntaamaan tuen saajan tulot ja varallisuus 
huomioon ottaen tuen tarpeen mukaan, eikä 
niistä niin ollen pääse osalliseksi kuin vain 
osa nuorista ensiasunnon hankkijoista. 

Valtion asuntolainoja myönnetään sitä paitsi 
etupäässä uusien asuntojen hankkimiseen. Kui
tenkin olemassaolevassakin asuntokannassa on 
runsaasti nuorille sopivia asuntoja. Asuntokan
nan käytön tehostamiseksi nykyisestään onkin 
tarpeen ulottaa tukimuodot koskemaan myös 
vanhojen asuntojen hankintaa. 

Nuorten ensiasunnon hankinnan helpottami
seksi asuntosäästämistä on pyritty edistämään 
siten, että se alkaisi jo siinä vaiheessa, jolloin 
nuorilla vielä kotona asuessaan tai muutoin 
ennen oman perheensä perustamista on siihen 
parhaimmat edellytykset. Tässä tarkoituksessa 
annettiin vuonna 1980 asuntosäästöpalkkiolaki 
(862/80). Sen mukaan erityiselle asuntosääs
töpalkkiotilille tehdylle asuntosäästötalletukselle 
suoritetaan valtion varoista asuntosäästöpalk
kiota, joka on tällä hetkellä 1 3;4 prosenttia 
vuodessa talletetulle pääomalle. Palkkio mak
setaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja enin
tään viideltä sitä seuraavalta kalenterivuodelta. 
Asuntosäästöpalkkiotilin avaamiseen liittyy sääs
täjän ja rahalaitoksen välinen sopimus, jonka 
mukaan rahalaitos sitoutuu myöntämään tallet
tajalle vastaantulolainan määrätyin ehdoin en
simmäisen asunnon hankinnan rahoittamiseksi. 
Asuntosäästöpalkkiolain mukaisia asuntosäästö
palkkiotilejä oli vuoden 1981 lopussa avattu 
29 543. 

Asuntosäästöpalkkio on kuitenkin määräl
tään sen verran vähäinen, ettei se ratkaisevalla 
tavalla helpota ensiasunnon hankkijan asemaa, 
vaan huomattava osa hankinnasta jää edelleen 
rahoitettavaksi korkeakorkoisella lainalla. Asun
tosäästöpalkkioilla voidaan kuitenkin lisätä 
kiinnostusta asuntosäästämiseen. Kun talletta
jalla on asuntosäästöpalkkiotiliin liittyvän 
asuntosäästösopimuksen perusteella myös var
muus rahalaitoksen lainasta, on säästämisen 
tavoite entistä helpommin saavutettavissa, mikä 
!Ilyös osaltaan lisää kiinnostusta asuntosäästä
miseen. 

2. E s i t y k sen ta voitteet j a 
keinot 

. Valtion .asunt_olainan ehdot ja siihen liitty
vlen rahmtusla1toksen myöntämien lainojen 
ehdot on määritelty siten, että niihin sisäl
tyvän tuen avulla myös nuoret perheet voivat 
kohtuullisin ponnistuksin saada hankittua en
simmäisen asuntonsa. Myös asumistuki on 
mitoitettu siten, ettei asumismenojen osuus 
käytettävissä olevista tuloista muodostu koh
tuuttoman suureksi. Kail<:ki, jotka olisivat 
tulojensa ja varallisuutensa perusteella asunto
lainaan oikeutettuja, eivät voi sitä saada. Asu
mistukikin on tatikoitettu vain kaikkein pieni
tuloisimmille. Näi:stä syistä on tarpeen luoda 
järjestelmä, jolla helpotettaisiin niiden ensiasun
toaan hankkivien nuorten henkilöiden ensim
mäisten vuosien asumisn1enoja, jotka eivät 
muuta valtion tukea saa. Tässä tarkoituksessa 
ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusi korko
tukijärjestelmä, jonka mukaan valtion varoista 
voitaisiin myöntää korkotukea oman asunnon 
hankintaan myönnettäviä lainoja varten. 

Korkotukea ehdotetaan maksettavaksi sellai
?ille nuorille ensimmäisen asunnon hankkijoille, 
Jotka ovat säästäneet asuntosäästöpalkkiolaissa 
tarkoitetulla tavalla. Korkotukea maksettaisiin 
asuntosäästösopimuksen mukaisesta vastaantu
lolainasta tai sen osasta. 

Korkotukea myönnettäisiin ehdotuksen mu
kaan enintään kuudelta ensimmäiseltä lainavuo· 
delta. Valtioneuvosto vahvistaisi korkotuen 
määrän, ja se olisi aluksi viisi prosenttia kor
kotukilainaksi hyväksytyn vastaantulolainan tai 
sen osan jäljellä olevasta pääomasta. Korkotuki
lainaksi voitaisiin hyväksyä asuntosäästösopi
muksen mukainen vastaantulolaina, joka on 
valtioneuvoston vahvistamien lainaehtojen mu
kainen, valtioneuvoston vahvistamaan enim
mäismäärään saakka. Korkotukilainaksi hyväk
symisen edellytyksenä olisi, että sen avulla 
hankittavan asunnon hinta ei ylitä valtioneu
voston paikkakunnittain vahvistamia enimmäis
hintoja. 

3. Esityksen valmistelu 

Antaessaan eduskunnalle esityksen asunto
tuotantolain muuttamisesta (hall. es. 218/1978 
vp.), jolla toteutettiin vuokra-asuntojen omak
silunastamisjärjestelmä, valtioneuvosto hyväksyi 
20 päivänä lokakuuta 1978 toimenpide-ohjel
man nuorten asunto-olojen parantamiseksi. Täs-
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sä toimenpide-ohjelmassa päätettiin muun muas
sa selvittää, miten nuorten asunto-oloja voitai
siin parantaa myöntämällä korkotukea vanhan 
asunnon hankkimista varten. Sisäasiainministe
riö asetti 7 päivänä joulukuuta 1978 työryhmän 
laatimaan mainittua selvitystä. Työryhmä ehdot
ti 29 päivänä helmikuuta 1980 jättämässään 
mietinnössä, että valtion varoista ryhdyttäisiin 
maksamaan korkotukea rahalaitosten asunnon 
hankintaan myöntämistä lainoista ensinnäkin 
kunnille vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämisek
si sekä opiskelija-asuntoja tuottaville ja ylläpitä
ville yhteisöille yksittäisten huoneistojen hank
kimiseksi vuokrattaviksi opiskelija-asunnoiksi. 
Työryhmä ehdotti lisäksi, että korkotukea 
myönnettäisiin myös alle 3 5 vuotiaiHe epätyy
dyttävissä asunto-oloissa asuville asunnon hank
kijoille, jotka tulojensa ja varallisuutensa pe
rusteella olisivat oikeutettuja valtion asunto
lainaan. Työryhmän ehdotuksesta antoivat lau
suntonsa valtiovarainministeriö, opetusministe
riö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja met
sätalousministeriö, asuntohallitus, kuntien kes
kusjärjestöt sekä rahalaitosten neuvottelukunta. 

Hallitus antoi 17 päivänä lokakuuta 1980 
vuoden 1981 tulo- ja menoarvioesitykseen liit
tyen esityksen eduskunnalle laiksi asuntojen 
hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 
(hall. es. 166/1980 vp.). Esityksessä todettiin, 
että korkotukea ehdotettiin ensimmäisessä vai
heessa myönnettäväksi kunnille ja opiskelija
asuntoja ylläpitäville yhteisöille ja että korko
tukijärjestelmä oli tarkoitus myöhemmässä vai
heessa laajentaa koskemaan myös oman asun
non hankintaa. 

Edellä mainittujen selvitysten pohjalta ta
louspoliittisen ministerivaliokunnan 15 päivänä 
joulukuuta 1980 asettama työryhmä katsoi 21 
päivänä tammikuuta 1981 jättän:ässään ehdo
tuksessa, että asuntolainoitusjärjestelmän uudis
tamiseen liittyen, jota koskevan esityksen hal
litus antoi eduskunnalle 3 päivänä marras
kuuta 1981 (hall. es. 208/1981 vp.), tulisi to
teuttaa erltyrnen asuntosäästöpalkkiojärjestel
mään kytkeytyvä korkotukilainajärjestelmä. Tä
män mukaisesti työryhmä ehdotti, että korko
tukea maksettaisiin alle 3 5 vuotiaille ensiasun
non hankkijoille. Ehdotuksen mukaan korko
tuen määrä olis1 viisi prosenttia ja sitä makset
taisiin kuudelta ensimmäiseltä lainavuodelta. 
Rahalaitosten myöntämien korkotukilainojen 
laina-ajan tulisi ehdotuksen muban olla kaksi
toista vuotta. 

Työryhmä kuuli asiantuntijoina muun muassa 
SuonJcn Pankin, Helsingin Osakepankin, Kan
sal1is-Osake-Pankin, Osuuspanklden Keskus
panl:ki Oy:n, Osuuspankkien Keskusliitto 
r .y.: n, Postipankin, Suomen Säästöpankkiliiton, 
Säästönankkien Keskusosakepankin ia Suomen 
Yhc~yspankin edustajia. Lisäksi tyÖryhmä on 
saan;_:t husun;Jon Suomen Vakuutusyhtiöiden 
Kes:::uslii to1 ta. 

Lakiehdotukset on laadittu edellä mainitun 
talwspoliittisen ministerivaliokunnan asetta
rnan -työryhmän ehdotusten mukaisesti sisä
;::siulnministetiössä yhteistyössä valtiovarainmi
nisteriön sekä asuntohallituksen ja valtiokont
torin kanssa ja niistä on neuvoteltu eri raha
bitosryhmien edustajien kanssa. 

4. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t 
vaikutukset 

Myöntäessään asuntosäästösopimuksen mu
kaisen vastaantulohinan rahalaitoksen tulisi tar
kist;:a, että korkotukilainaksi hyväksymisen 
ede::ytykset ovat olemassa. Valtiokonttori mak
sab rahalaitoksille hakemuksesta korkohyvi
tyksen korkotukilainoiksi hyväksyttävistä vas
taantulolainoista tai niiden osista. Kunnat val
voi,:ivat korkotukilainan käyttöä. 

E~.ityksestä aiheutuisi uusia tehtäviä sekä val
tiokanttorille että knnniUe. Näitä varten tulisi 
valtiokonttoriin sa:ada lisää henkilökuntaa. Kun
tien ja valtion väliseen kustannusten jakoon ei 
esityksen johdosta ehdoteta muutoksia. 

5. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Asu~tosi:i~istöpalkkiotalletustilejä avattiin en
dmmäisen:i vuonna noin 30 000. Myöhempinä 
vuosina niitä on arvioitu avattavan 10 000-
20 000 tiliä vuosittain. Näistä kahden kolman
nck;en on arvioitu saavan vastaantulolainaa, 
ioka voidaan osaksi tai kokonaan hyväksyä kor
kotddlainaksi. Kun korkotukea myönnetään 
di:;i pr0senttia enintään 150 000 markan mää
r:iiscst~1 vastaantulolainasta kuusi ensimmäistä 
1nine1\tuotta, aiheutuisi korkotuesta valtiolle n!e
l"oja enimmillään noin 300 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Vuonna 1983 korkotuen saajia on ar
vioitu olevan noin 10 000. Jos korkotukea 
maksettc.isiin keskimätirin kahdek·salta kuuhu
ddt~l, tfstä aiheutuisi valtiolle menoja noin 
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40 miljoonaa markkaa. Vuonna 1984 korko
tuen saajien määrä oHsi 25 000 ja valtion me
not 110 miljoonaa markkaa. Korkotukeen käy
tetyistä varoista noin puolet palautuu valtiolle 
ja kunnille verotuksessa vähennettävien korko
jen alenemisen johdosta. 

Korkotuen saajalle viiden prosentin suurui
nen korkotuki 150 000 markan määräiselle vas
taantulolainalle merkitsisi 7 500 markan mää
räistä tukea vuodessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotukset 

1.1. Laki oman asunnon hankintaan myönnet
tävien lainojen korkotuesta 

1 §. Pykälässä säädettäisiin yleisesti, että 
valtion varoista voidaan myöntää korkotukea 
oman asunnon hankkimisen tai rakentamisen 
rahoittamiseksi julkisen valvonnan abisten ra
halaitosten myöntämästä lainasta, joka on hy
väksytty korkotukilainaksi. Julkisen valvonnan 
alaisia rahalaitoksia voisivat olla liikepankit, 
säästöpankit ja osuuspankit sekä Postipankki. 

2 §. Korkotukilainaksi voitaisiin ehdotuk
sen mukaan hyväksyä ainoastaan asuntosäästö
palkkiolain mukaisessa asuntosäästösopimuk
sessa tarkoitettu vastaantulolaina tai sen osa. 
Tämän mukaisesti korkotuen saajan on ennen 
korkotukilainan saamista täytynyt tallettaa eri
tyiselle asuntosäästöpalkkiotilille vähintään puo
lentoista vuoden ajan pankin kanssa tekemänsä 
asuntosäästösopimuksen mukaisesti. Saman so
pimuksen mukaisesti pankki myöntää vastaan
tulolainan, jonka suuruus on, milloin lainansaa
jalle ei ole myönnetty valtion asuntolainaa, 
80 % asunnon myyntihinnasta. 

Jos asuntosäästötallettajalle myönnetään han
kinnan rahoittamiseksi lainaa tai korkotukea 
valtion varoista, ei hän ehdotuksen mukaan 
olisi oikeutettu enää tämän lain nojalla korko
tukeen. Yleisimmin valtion varoista myönne
tään lainaa tai korkotukea asunnon hankki
mista tai rakentamista varten joko asuntotuo
tantolain (247/66) tai maatilalain (188/77) 
nojalla. Valtion laina tai korkotuki on voitu 
myöntää myös joidenkin erityislakien nojalla tai 
kertamenona tulo- ja menoarvioon otetusta mää
rärahasta. Asuntotuotantolain, maatilalain sekä 
voimassa olevien erityislakien nojalla myönnet
tyihin valtion lainoihin ja korkotukeen sisäl
tyvä tuki on yleensä mitoitettu siten, ettei nii
den lisäksi olisi tarpeen myöntää valtion va-

toista muuta suoraa tukea kuin erärssä tapauk
sissa asumistukilain mukaista asumistukea. 

Rahalaitos myöntää vastaantulolainan asunto
säästösopimuksen mukaisesti. Vastaantulolainan 
tai sen osan hyväksyisi korkotukilainaksi val
tiokonttori. Valtiokonttori ei kuitenkaan tekisi 
hyväksymisestä erillistä päätöstä, vaan sen voi
taisiin katsoa sisältyvän korkohyvityksen mak
samiseen. 

3 §. Jotta korkotuella ei edistettäisi hinta
tasoltaan kalliiden asuntojen hankintaa, ehdo
tetaan, että korkotukilainaksi hyväksymisen 
edellytyksenä on, että sen avulla hankittavan 
asunnon hinta ei ylitä määrättyä enimmäishin
taa. Koska hintataso saattaa vaihdella alueit
tain ja verraten lyhyessäkin ajassa huomatta
vasti, on tarkoituksenmukaista vahvistaa hinta
taso erikseen valtioneuvoston päätöksellä. Ny
h:yisissä olosuhteissa on alueellisesti määriteltä
vissä verraten selvästi kaksi eri hintatasoa. 
Näistä kalliimpi on pääkaupunkiseudulla eli 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
alueella. 

4 §. Valtiontaloudellisista syistä ja jotta 
korkotuki ei liiaksi nostaisi erityisesti pienten 
asuntojen kysyntää ja hintatasoa, tulisi korko
tukilainalle säätää mvös enimmäismäärä. 

Enimmäismäärä tulisi vahvistaa erikseen han
kittavan asunnon neliömetriä kohden ja erik
seen lainalle kokonaisuudessaan. Tällöin enim
mäisrajat ohjaisivat tuensaajia kooltaan ja hin
naltaan tarkoituksenmukaiseen asunnon valin
taan eivätkä suosisi erityisesti pienten yksiöiden 
hankintaa, joihin muutoinkin kohdistuu voima
kasta kysyntää. Enimmäismäärät on tarkoituk
senmukaista vahvistaa valtioneuvoston päätök
sellä, koska niitä jouduttaneen vuoden parin 
aikavälein tarkistamaan. Asuntosäästösopimuk
sen mukainen vastaantulolaina voi kuitenkin 
olla näitä suurempi. Tällaisessa tapauksessa kor
kotukilainaksi hyväksyttäisiin vain enimmäis
määrien suuruinen osa vastaantulolainasta. 
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5 §. Valtion maksama korkotuki on tarkoi
tettu helpottamaan tuensaajien asunnon han
kintaa. Tämän vuoksi ehdotetaan erityisesti 
säädettäväksi, että korkotukilainasta rahalai
tosten perimä korko saa olla enintään sen 
suuruinen kuin rahalaitos yleisesti kulloinkin 
soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettä
Yiin muihin lainoihin. Koska rahalaitosten ylei
sesti soveltama korko saattaa vaihdella jopa 
useita prosenttiyksikköjä Suomen Pankin perus
koron määrästä, on tarpeen lisäksi määrätä täl
laista vaihtelua koskeva enimmäisraja. Tässä 
tarkoituksessa ehdotetaan säädettäväksi, että 
korko voisi ylittää valtioneuvoston vahvistamis
sa rajoissa Suomen Pankin peruskoron. 

Tuen kohdentaminen korkotuensaajalle edel
lyttää, että laina on myös muilta ehdoiltaan 
vähintään vhtä edullinen kuin muut samaan 
tarkoitukse~n myönnetyt lainat. Tärkein ylei
sistä lainaehdoista on laina-aika. Korkotukilai
nojen yleisistä lainaehdoista ehdotetaan säädet
täväksi asetuksella. 

6 §. Korkotukea maksettaisiin ehdotuksen 
mukaan kuudelta ensimmäiseltä lainavuodelta. 
Kulloinkin maksettavan korkotuen suuruudesta 
säädettäisiin asetuksella. Korkotuen määrä on 
tarkoitus vahvistaa aluksi viideksi prosentiksi. 

7 §. Ehdotuksen mukaan korkotuensaaja 
maksaisi rahalaitoksille vain alennetun koron. 

8 §. Ehdotuksen mukaan rahalaitoksille voi
taisiin maksaa valtion varoista luottovarauskor
vausta lainansaajalta perittävän provision lisäksi 
korkotukilainojen myöntämisestä aiheutuvien 
ylimääräisten kustannusten korvaamiseksi. 
Luottovarauskorvauksen määrä vahvistettaisiin 
valtioneuvoston päätöbellä. 

9 §. Rahalaitos laskuttaisi korkotukifainan 
ja korkotuensaajan maksaman koron välisen 
erotuksen sekä luottovarauskorvauksen valtio
konttorilta. 

10 §. Jos korkotukilaina maksetaan takaisin 
oma-aloitteisesti tai joudutaan maksamaan ta
kaisin ennen laina-ajan päättymistä, tulisi myös 
korkotuen maksamisen lakata. Samoin jos 
asunto siirtyy uudelle omistajalle muutoin kuin 
saman perheen sisällä, tuki tulisi lakkauttaa. 
Jos korkotuen saaja myy asunnon, jonika hank
kimiseen hän on saanut korkotukea, ostaakseen 
itselleen uuden oman asunnon, ja tämän han
kinnan rahoittamiseksi saa edelleen pitää edel
listä asuntoa varten saamansa korkotukilainan, 
voitaisiin myös korkotuen maksamista jatkaa. 

11 §. Jos korkotukilainaa on käytetty muu
hun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty 
tai jos laina tai korkotuki on saatu antamalla 
virheellisiä tietoja tai salaamaHa lainan tai 
tuen myöntämiseen vaikuttavia seikkoja, korko
tuen suorittaminen tulisi välittömästi lakkaut
taa. Lainansaaja tulisi lisäks,i velvoittaa suo
rittamaan valtiolle takaisin saamansa korkotuki 
enintään viisinkertaisena. Korkotuen lakkautta
minen ja takaisinperiminen tällaisella perusteel
la tapahtuisi kunnan viranomaiS'en aloitteesta. 

12 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnalle erityinen velvollisuus valvoa korko
tukilainojen käyttöä. Lisäksi pykälässä ehdote
taan säädettäväksi, että eri asianosaiset olisivat 
velvollisia antamaan tarpeellisia tietoja valvon
nan suorittamiseksi. 

13 § . Asetuksella voitaisiin tarvittaessa an
taa tarkempia säännöksiä korkotukilainajärjes
telmän täytäntöönpanosta. 

1.2. Laki asunnon hankintaan myönnettävien 
lainojen korkotuesta annetun lain 
nimikkeen ja 3 §:n muuttamisesta 

Lain nimike. Lain nimikettä ehdotetaan täs
mennettäväksi siten, että jo siinä lain todet
taisiin koskevan vain vuokra-asuntojen hankin
taa. Näin laki voidaan selkeästi erottaa samassa 
yhteydessä annettavasta oman asunnon hankin
taan myönnettävien lainojen korkotukea koske
vasta laista. 

3 §. Voimassa olevasta 3 §:n 1 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi viimeinen lause, jonka 
mukaan korkotukea voidaan myöntää vain sel
laisen asunnon hankintaan, jonka hyväksymi
sestä käyttöön otettavaksi on kulunut vähin
tään yksi vuosi. Säännöksen tarkoituksena on 
ollut estää korkotuen myöntäminen valtion 
lainaittamaan asuntoon. Kun valtion asuntolai
noituksessa nyttemmin on luovuttu niin sano
tusta talokohtaisesta lainoituksesta muiden kuin 
vuokratalojen osalta, ei tällaista mahdollisuutta 
enää ole. Jotta säännös ei tarpeettomasti rajoit
taisi vuokra-asuntohankintoja uusimmasta asun
tokannasta, se ehdotetaan poistettavaksi. 

2. Voimaan t u 1 o 

Lakiehdotukset liittyvät vuoden 1981 tulo
poliittisen ratkaisun toteuttamiseen. Lait on 
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tarkoitus saattaa voimaan vuoden 1982 loka
kuun alusta. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Julkisen valvonnan alainen rahalaitos voi 

myöntää oman asunnon hankkimisen tai raken
tamisen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista 
valtio maksaa rahalaitokselle korkohyvitystä. 
Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korkotuki
lainoiksi. 

2 § 
Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunto

säästöpalkkiolain (862/80) mukaisessa asunto
säästösopimuksessa tarkoitettu laina tai sen osa. 
Korkohyvitystä ei kuitenkaan voida maksaa, 
jos lainan saajalle muun kuin tämän lain no
jalla on myönnetty lainaa tai maksetaan korko
tukea samaan tarkoitukseen valtion varoista. 

3 § 
Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyk

senä on, että sen avulla hankittavan asunnon 
hinta ei ylitä valtioneuvoston alueittain vah
vistamaa hyväksyttävää enimmäishintaa asun
non neliömetriä kohden. 

4 § 
Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asunto

säästösopimuksessa tarkoitettu laina enintään 
siltä osin kuin se vastaa valtioneuvoston alueit
tain vahvistamaa markkamäärää asunnon neliö
metriä kohden. Korkotukilaina ei kuitenkaan 
saa ylittää valtioneuvoston vahvistamaa enim
mäismäärää. 

5 § 
Rahalaitosten korkotukilainasta perimä korko 

saa olla enintään sen koron suuruinen, jota 
rahalaitos yleisesti kulloinkin soveltaa saman
laisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin. 
Korko saa kuitenkin ylittää Suomen Pankin pe
ruskoron enintään valtioneuvoston vahvistamal
la määrällä. 

Korkotukilainojen yleisistä lainaehdoista sää
detään asetuksella. 

6 § 
Korkotukea maksetaan enintään kuudelta 

ensimmäiseltä lainavuodelta. 

Kulloinkin maksettavan korkotuen suuruu
desta säädetään asetuksella. 

7 § 
Rahalaitos perii korkotukilainan 

korkotukilainan koron ja korkotuen 
erotuksen. 

8 § 

saaja! ta 
välisen 

Korkotukilainojen myöntämisestä aiheutunei
den lisäkustannusten lmrvaamiseksi voidaan ra
hdaitoksille maksaa valtion varoista luotto
varauskorvausta sen mukaan kuin siitä valtio
neuvoston päätöksellä tarkemmin määrätään. 

9 § 
Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen ja 

luottovarauskorvauksen rahalaitokselle. 

10 § 
Jos korkotukilaina maksetaan takaisin taikka 

jos asunto luovutetaan tai siirtyy uudelle omis
tajalle muutoin kuin avio-oikeuden tai perintö
oikeuden nojalla, korkohyvityksen maksaminen 
lakkaa lainan takaisinmaksuajankohdasta tai 
asunnon luovuttamisajankohdasta lukien, jollei 
2 momentista muuta johdu. 

Korkotukea voidaan kuitenkin maksaa luovu
tuksen jälkeenkin, jos lainan saaja käyttää kor
kotukilainan uudelleen oman asunnon hankin
nan rahoittamiseen. 

11 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai

navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen 
tarkoitukseen taikka lainaa hakiessaan antanut 
olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut 
lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia 
seikkoja, voidaan korkohyvityksen suorittami
nen lakkauttaa. Lainan saaja voidaan tällöin 
kunnan viranomaisen hakemuksesta velvoittaa 
suorittamaan valtiolle takaisin enintään viisin
kertaisena korkohyvitys, jonka valtio on lai
nasta maksanut. 
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12 § 
Kunnan viranomaisen on valvottava, että 

lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän 
lain mukaiset. 

nojalla annettujen määräysten mukaisesti ja lai
naehtoja muutoinkin noudatettu. 

Rahalaitos ja korkotukilainan saaja ovat vel
vollisia antamaan asianomaiselle kunnan viran
omaiselle tietoja, jotka ovat tarpeen sen totea
miseksi, että korkotukilaina on käytetty hyväk
syttyyn tarkoitukseen sekä tämän lain ja sen 

2. 

13 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1982. 
päivänä 

Laki 
asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain nimikkeen ja 

3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 
korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun la1n ( 867/80) nimike ja 3 § :n 1 momentti 
näin kuuluviksi: 

Laki 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

on, että sen avulla hankittava asunto täyttää 
kohtuullisen asumistason vaatimukset taikka 
voidaan asuntotuotantolaissa ( 24 7/66) tai 
asuntoj'en perusparantamisesta annetussa laissa 
(34/79) tarkoitettujen toimenpiteiden avulla 
sdlaiseksi saattaa ja että asunto on peruskor-

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 1982 

jaus- ja -parannustoimenpiteet huomioon ottaen 
hankinta- ja asumiskustannuksiltaan kohtuulli
nen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain nimikkeen ja 

3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 
korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867 /80) nimL~e ja 3 §:n 1 momentti 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Laki 
asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 

korkotuesta 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

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

Ehdotus 

Laki 
vuokra-asuntojen hankintaan 

myönnettävien lainojen korkotuesta 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
on, että sen avulla hankittava asunto täyttää 
kohtuullisen asumistason vaatimukset taikka 
voidaan asuntotuotantolaissa (247 /66) tai 
asuntojen perusparantamisesta annetussa laissa 
(34/79) tarkoitettujen toimenpiteiden avulla 
sellaiseksi saattaa ja että asunto on peruskor
jaus- ja -parannustoimenpiteet huomioon ottaen 
hankinta- ja asumiskustannuksiltaan kohtuulli
nen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


