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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntotuotantola~n muut
tamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttatrusesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on muuttaa niin san_ot
tujen vanhojen aravalainojen lyh~nnysmaksuJen 
ja korkojen suorittamisen lykkäämtsestä at.;~;?ettu
ja säännöksiä site1_1, että v~?den 1983 J~lkee~ 
korkojen maksamtsessa myonnetty lykkays et 
enää aiheuttaisi lainapääoman korottomuutta 
siksi ajaksi, joksi lykkäys myönnetään. 

Ehdotettu muutos on tarkoitus saattaa vot
maan 1 päivänä tammikuuta 1984. 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh
teydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Asuntotuotantolain 11 §:n mukaan, sellaisena 
kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1982 anl_letus
sa laissa (81182), asuntolainan myöntänyt vtrano
mainen voi lykätä lainan korot ja lyhennykset 
myöhemmin maksettavi~si valtion tu~o- ja __ ~e~-~
arviossa vuosittain vahvtstettavan emmmatsmaa
rän rajoissa. Lykätylle korolle ei ole m~ksettava 
korkoa. Laki tuli näin muutettuna votmaan 1 
päivästä maali~ku_uta 1982: Si~ä ennen myönnet
tyjen asuntolamoJen korkoJen Ja lyhennysten suo
rittamisen lykkäämiseen sovelletaan edelleen en
nen lain muutoksen voimaantuloa voimassa ollei
ta säännöksiä eli asuntotuotantolain 12 §:ää, 
sellaisena kuin se oli osittain muutettuna 7 
päivänä kesäkuuta 1978 annetussa ~aissa (410/ 
78). Mainitun 12 §:n . 1 momenttn mu~aan 
asuntolainojen korkojen Ja lyhennysten. suorttta
miseen voidaan myöntää lykkäystä valtton tulo
ja menoarviossa vahvistetun enim_mäismäärän _ra.~ 
joissa. Saman pykälän 2 momentm mukaan stlta 
ajalta, jonka osalta on myönnetty lykkäystä koron 
maksamisessa, ei peritä korkoa. 
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Asuntolainojen korkojen ja lyhennysten suorit
tamiseen on jo usean vuoden ajan myönnetty 
lykkäyksiä siinä tarkoituksessa, että asuntolainoi
tettujen vuokratalojen liian korkeita vuokran ~o
rotuksia voitaisiin hillitä ja että vuokrataloJen 
tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia voitaisiin hel
pottaa. Lykkäyksen myöntämisen edellyt_yksen~ 
on ollut, että lykkäys on katsottu vuoknen tat 
muiden maksujen alentamiseksi taikka talon 
huolellisen hoidon järjestämiseksi tai muusta sel
laisesta syystä välttämättömäksi. Lykkäyksiä on 
myönnetty pääasiallisesti lyhennysmaksujen suo
rittamiseen, mutta monissa tilanteissa myös ko
ron suorittamisen lykkääminen on ollut tarpeel
lista. Koron suorittamisen lykkääminen ei ole 
ollut vanhojen lainojen osalta yhtä joustava ja 
tarkoituksenmukainen keino vuokrien nousun 
hillitsemiseksi ja taloudellisten vaikeuksien hel
pottamiseksi kuin lyhennysten suo~~ttamisen ly~
kääminen. Tämä on johtunut siltä, että latn 
mukaan vanhojen lainojen koron lykkäämisestä 
on ollut seurauksena koko lainapääoman korotto
muus lykkäyksen ajalle, mikä on ollut osaltaan 
johtamassa epätarkoituksenmukaisen ly_hyisii!l 
lykkäysaikoihin. Samasta syystä koron suonttamt-
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sen lykkäys on myös aiheuttanut tarpeettoman 
suuria tulon menetyksiä valtiolle. 

Koron suorittamisen lykkäysten vaikutusten 
yhdenmukaistamiseksi kaikissa valtion lainoitta
missa vuokrataloissa ja jotta lykkäykset olisivat 
nykyistä tarkoituksenmukaisemmin käytettävissä 
valtion lainoittamien vuokratalojen tilapäisten 
taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi ehdo
tetaan, että ennen 1 päivää maaliskuuta 1982 
myönnettyjen asuntolainojen lykkäyksiin sovel
lettaisiin edelleen asuntotuotantolain 12 §: n 1 
momenttia, sellaisena kuin se oli ennen 1 päivää 
maaliskuuta 1983 voimaan tullutta lain muutos
ta, mutta ei enää saman pykälän 2 momenttia. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lain mukaan asuntolainan lyhennysten ja ko
ron suorittamiseen voidaan myöntää lykkäystä 
vain, jos valtion tulo- ja menoarviossa on siihen 

osoitettu määräraha. Kuluvan vuoden tulo- ja 
menoarviossa on lykkäyksiä varten osoitettu kaik
kiaan 20 000 000 markkaa, josta lyhennysten 
lykkäyksiin 16 000 000 markkaa ja korkojen lyk
käyksiin 4 000 000 markkaa. Valtion vuoden 
1984 tulo- ja menoarvioesityksesä on lykkäyksiin 
ehdotettu yhteensä 14 000 000 markkaa, joista 
10 000 000 markkaa lyhennysten lykkäyksiin ja 
4 000 000 markkaa korkojen lykkäyksiin. 

Lakiehdotus liittyy eduskunnalle annettuun 
hallituksen esitykseen valtion vuoden 1984 tulo
ja menoarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntotuotantolain muuttamisesta 25 päivana 
tammikuuta 1982 annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentti näin kuuluvaksi: 

voimaan tullessa. Ennen 1 päivää heinäkuuta 
- - - - - - - - - - - - - 1968 myönnettyihin lainoihin sovelletaan maini

Vuoden 1968 kesäkuun 30 päivän jälkeen 
mutta ennen tämän lain voimaantuloa myönnet
tyihin lainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 
asuntotuotantolain 10 §:n säännöksiä laina-ajasta 
ja lainojen lyhennyksistä, 11 §:n säännöksiä lai
nojen korosta sekä 12 §:n 1 momentin säännök
siä lyhennysmaksujen ja korkojen suorittamisen 
lykkääruisestä sellaisina kuin ne olivat tämän lain 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983 

tun lain 11 §:n ja 12 §:n 1 momentin säännöksiä 
siten kuin 11 §:n soveltamisesta on asuntotuotan
tolain 24 §:n 2 momentissa ja 12 §:n soveltami
sesta 24 §:n 3 momentissa säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntotuotantolain muuttamisesta 25 päivana 
tammikuuta 1982 annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki: 

Vuoden 1968 kesäkuun 30 päivän jälkeen 
mutta ennen tämän lain voimaantuloa myönnet
tyihin lainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 
asuntotuotantolain 10 §:n säännöksiä laina-ajasta 
ja lainojen lyhennyksistä, 11 §:n säännöksiä lai
nojen korosta sekä 12 §:n säännöksiä lyhennys
maksujen ja korkojen suorittamisen lykkäämises
tä sellaisina kuin ne olivat tämän lain voimaan 
tullessa. Ennen 1 päivää heinäkuuta 1968 myön
nettyihin lainoihin sovelletaan mainitun lain 11 
§:n ja 12 §:n säännöksiä siten kuin 11 §:n 
soveltamisesta on asuntotuotantolain 24 §:n 2 
momentissa ja 12 §:n soveltamisesta 24 §:n 3 
momentissa säädetty. 

Ehdotus: 

Vuoden 1968 kesäkuun 30 päivän jälkeen 
mutta ennen tämän lain voimaantuloa myönnet
tyihin lainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 
asuntotuotantolain 10 §:n säännöksiä laina-ajasta 
ja lainojen lyhennyksistä, 11 §:n säännöksiä lai
nojen korosta sekä 12 §:n 1 momentin säännök
siä lyhennysmaksujen ja korkojen suorittamisen 
lykkäämisestä sellaisina kuin ne olivat tämän lain 
voimaan tullessa. Ennen 1 päivää heinäkuuta 
1968 myönnettyihin lainoihin sovelletaan maini
tun lain 11 §:n ja 12 §:n 1 momentin säännöksiä 
siten kuin 11 §:n soveltamisesta on asuntotuotan
tolain 24 §:n 2 momentissa ja 12 §:n soveltamisesta 
24 §:n 3 momentissa säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1984. 




