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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokra-asuntojen han
kintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on lisätä kuntien ja 
yhteisöjen mahdollisuuksia ja halukkuutta 
vuokra-asuntojen hankintaan, rakentamiseen ja 
peruskorjaukseen. Tavoitteena on, että vuokra
asuntojen tarjonta lisääntyisi ja että varsinkin 
asuntopoliittisten erityisryhmien asunto-oloja 
voitaisiin kohentaa. 

Esityksessä ehdotetaan vuokra-asuntojen kor
kotukijärjestelmää laajennettavaksi siten, että 
korkotukea voitaisiin myöntää paitsi vuokra
asunnon hankkimista varten, myös vuokra-asun
tojen rakentamista ja peruskorjausta varten ote
tuista lainoista. Lisäksi lakia ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että korkotukilaina voitaisiin myön
tää paitsi kunnalle, kunnan tosiasiallisessa omis
tuksessa olevalle yhteisölle ja opiskelija-asuntoja 
ylläpitävälle yhteisölle, myös kuntainliitolle, 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa olevalle 

osakeyhtiölle, asuntojen sosiaalista vuokraustoi
mintaa harjoittavalle yhteisölle ja tällaisen yhtei
sön tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyh
tiölle, vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisölle 
sekä asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpitä
välle yhteisölle. Peruskorjausta varten korkotuki
laina voitaisiin myöntää myös muulle kuin edellä 
mainitulle vuokraustoimintaa harjoittavalle yh
teisölle. Lakia ehdotetaan muutettavaksi myös 
siten, että korkotukilainaksi voitaisiin hyväksyä 
paitsi luottolaitoksen myös kunnan myöntämät 
lainat. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1985 ja on tarkoi
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivästä 
maaliskuuta 1985. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Laki vuokra-asuntojen hankintaan myönnettä
vien lainojen korkotuesta (867 1 80) tuli voimaan 
vuoden 1981 alussa. Lain tarkoituksena oli ensisi
jassa tehostaa olemassa olevan asuntokannan tar
koituksenmukaista käyttöä ja lisätä samalla 
vuokra-asuntojen saatavuutta. Tavoitteena oli 
varsinkin kuntien vuokra-asuntojen tarjonnan 
helpottaminen. Etua katsottiin olevan myös siitä, 
että asuntopoliittisen järjestelmän tukivalikoimaa 
voitiin täydentää. Nykyisen lain mukaan korko-
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tukea voidaan myöntää kunnalle, kunnan tosiasi
allisessa omistuksessa olevalle yhteisölle sekä opis
kelija-asuntoja ylläpitävälle yhteisölle. Lainoitus
kohteina ovat tulleet kysymykseen kiinteistön tai 
osakkeiden hankinta sekä arava- että vapaarahoit
teisesta asuntokannasta. 

Valtion tulo- ja menoarviossa päätetään korko
tukilainan saajalta perittävästä korosta ja vuosit
tain myönnettävien korkotukilainojen enimmäis
määrästä. Jos tällöin on päätetty ainoastaan lai
nansaajalta perittävästä vähimmäis- tai enim
mäiskorosta, lainansaajalta perittävän koron mää
rää ympäristöministeriö, joka päättää myös muis-
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ta lainan yleisistä ehdoista. Korkotukea makse
taan tällä hetkellä enintään kahdeksalta lainavuo
delta ja sen määrä on viideltä ensimmäiseltä 
lainavuodelta luottolaitoksen perimän koron ja 
enintään neljän prosentin koron välinen erotus 
sekä kolmelta seuraavalta vuodelta luottolaitok
sen perimän koron ja 5 1 14 prosentin koron 
erotus. Lainansaajalta perittävän koron on kui
tenkin aina oltava vähintään kolme prosenttia. 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 prosent
tia asunnon hankintakustannuksista ja laina-aika 
enintään 22 vuotta. Korkotukilainaksi voidaan 
hyväksyä ainoastaan julkisen valvonnan alaisten 
luottolaitosten myöntämät lainat. 

Lokakuun 1 päivänä 1982 voimaan tulleen 
lainmuutoksen jälkeen (640/82) korkotukea on 
voitu myöntää siitä riippumatta, milloin asunto 
on hyväksytty käyttöön otettavaksi. Vuokra-asun
tojen hankinta korkotuen avulla on näin tullut 
mahdolliseksi myös uusimmasta asuntokannasta. 

Korkotukilainoja on toistaiseksi myönnetty 
varsin vähän. Vuonna 1981 asuntohallitus hyväk
syi korkotukiluottoja 2,4 miljoonaa markkaa, 
vaikka hyväksymisvaltuus oli 150 miljoonaa 
markkaa. Korkotukilainoilla hankittiin sanottuna 
vuonna 57 asuntoa. Vuonna 1982 korkotukilai
noja hyväksyttiin noin 2 miljoonaa markkaa 35 
asunnon hankintaa varten valtion tulo- ja meno
arviossa asetetun lainojen enimmäismäärän olles
sa 200 miljoonaa markkaa ja hankittavien asunto
jen arvion 1 200. Vuonna 1983 korkotukilainoja 
hyväksyttiin 1,6 miljoonaa markkaa ja niillä han
kittiin 18 asuntoa vastaavien tulo- ja menoarvi
olukujen ollessa 120 miljoonaa markkaa ja 1 200 
asuntoa. Vuonna 1984 on korkotukilainoja tähän 
mennessä myönnetty yli 4 miljoonaa markkaa 
noin 40 asunnon hankkimiseen. Tulo- ja meno
arviossa korkotukeen osoitettu määräraha ja kor
kotukilainojen hyväksymisvaltuus ovat yhtä suu
ret kuin edellisenä vuonna. 

Syy, miksi tukijärjestelmä ei ole käynnistynyt 
toivotulla tavalla, on ainakin osaksi siinä, että 
nykyisen lain soveltamisala on suhteellisen sup
pea. Myöskin kuntien lainojen saaminen luotto
laitoksilta on ollut vaikeaa. Kun järjestelmä on 
suhteellisen uusi, on korkotukea myös tämän 
vuoksi haettu melko vähän. 

Myös se, että korkotukilainaksi hyväksytään 
vain luottolaitosten myöntämät lainat on osoit
tautunut puutteeksi korkotukijärjestelmässä. Sa
moin on epäkohta se, etteivät esimerkiksi asunto
ja sosiaalisin perustein vuokraavat tai erityisille 
väestöryhmille asuntoja hankkivat yhteisöt saa 

korkotukea, vaikka kyseiset yhteisöt voivat saada 
vastaaviin hankkeisiinsa valtion asuntolainaa. 

Lain tarkoitusperien kannalta olisi tarpeen 
ulottaa korkotuki myös vuokra-asuntojen raken
tamista varten myönnettäville korkotukilainoille. 

Vuokratalon hallintamuoto voi muuttua siinä 
vaiheessa, kun talon peruskorjaus tulee ajankoh
taiseksi. Vuokratalon omistaja ei eri syistä halua 
tai saa valtion lainaa peruskorjaukseen tai -paran
tamiseen, vaan saattaa myydä osakkeet omistusa
sunnoiksi. Peruskorjaukseen myönnetyn luotto
laitoslainan hyväksyminen korkotukilainaksi saat
taisi monessa tapauksessa säilyttää talon vuokra
asuntokäytössä. Vanhan asuntokannan tarkoituk
senmukaisen käytön kannalta on erityisen tärke
ää, että peruskorjaustoimintaa voidaan valtion 
lainojen ohella tukea myös korkotukilainoituksen 
avulla. Korkotuen avulla voidaan samalla paran
taa yhteisöjen vuokra-asunnoista saamaa tuottoa 
ja näin lisätä myöskin halukkuutta vuokra-asun
tojen ylläpitoon. 

Tavoitteena on, että korkotuen avulla saatai
siin vuokra-asuntokantaa lisätyksi. Tämä edellyt
tää muun muassa sitä, että korkotuen saajien 
valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, 
voidaanko olettaa saajan pyrkivän pitämään 
asunnot pysyvästi vuokra-asuntokäytössä. Toisaal
ta ehdotuksella pyritään myös siihen, että kunnat 
hankkisivat eräillä paikkakunnilla vajaakäytössä 
olevia valtion asuntolainoittamia työsuhdeasun
toja kunnan vuokra-asuntoina käytettäväksi. 

Esityksen mukaisella korkotukijärjestelmällä ei 
ole tarkoitus korvata aravalainoitusta, vaan kehit
tää sitä tätä täydentävänä tukimuotona. Korkotu
kiasuntojen osalta ei ole tarkoitus vahvistaa tulo
rajoja tai muita asukasvalintaperusteita. Tämän 
vuoksi korkotukiasunnot suuntauruisivat osittain 
eri väestöryhmille kuin aravavuokra-asunnot. 
Näin ollen arava-asuntojen tuotantoa ei ole pe
rusteltua vähentää, vaikka korkotukilainoituksel
la saataisiin uusia vuokra-asuntoja. 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotan
non helpottamiseksi ehdotetaan nykyistä lakia 
muutettavaksi siten, että myös kunnan myöntä
mä laina vuokra-asunnon hankintaa varten voi
taisiin hyväksyä korkotukilainaksi. Koska vuokra
asuntojen rakentaminen voidaan katsoa korkotu
kijärjestelmän tarkoituksen kannalta samanarvoi
seksi ja yhtä tarpeelliseksi kuin asunnon ostamal
la tapahtuva hankkiminen, ehdotetaan, että voi
massa olevan lain soveltamisalaa laajennettaisiin 
koskemaan myöskin vuokratalon rakentamisen ja 
peruskorjauksen tukemista. Kolmanneksi lakia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että korkotuen 
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saaJina voisivat nykyisten tahojen lisäksi olla 
kuntainliitot ja kuntainliittojen tosiasiallisessa 
omistuksessa olevat osakeyhtiöt, sosiaalista asun
tojen vuokraustoimintaa harjoittavat yhteisöt ja 
tällaisen yhteisön tosiasiallisessa omistuksessa ole
vat osakeyhtiöt sekä vakuutustoimintaa harjoitta
vat ja asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpitä
vät yhteisöt. Vielä ehdotetaan, että korkotukilai
na asunnon peruskorjausta varten voitaisiin 
myöntää myös muille yhteisöille. Korkotuen 
avulla hankittavaa, rakennettavaa tai peruskorjat
tavaa asuntoa olisi lakiehdotuksen mukaan käy
tettävä vuokra-asuntona vähintään 15 vuotta. 

2. Asian valmistelu 

Antaessaan korkotukijärjestelmää koskevan esi
tyksen (hall. es. 166/1980 vp) eduskunnalle 
hallitus totesi lakiehdotuksen perusteluissa, että 
vuokra-asuntojen hankinnan tukeminen korkotu
kilainoin on ensimmäinen vaihe vanhojen asun
tojen käytön edistämisessä. Asuntorahoituskomi
tea on mietinnössään (komiteanmietintö 
1984:13) katsonut, että vuokra-asuntojen han
kinnan korkotukijärjestelmää tulisi edelleen ke
hittää ja laajentaa valtion asuntolainoitusta täy
dentävänä, varsinkin erityisryhmien asunnontar
peen tyydyttämiseen tarkoitettuna tukimuotona. 

Asunnottomien asuntotoimikunta on mietin
nössään (komiteanmietintö 1984: 18) ehdottanut 
lainansaajatahojen laajentamista nykyisestään. 
Suomen Kunnallisliitto on syksyllä 1983 tehnyt 
ympäristöministeriölle aloitteen lain muuttami
sesta siten, että korkotukea voitaisiin maksaa 
myös kunnan myöntämälle lainalle. Hallituksen 
esitys perustuu näihin selvityksiin. 

3. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Korkotukilakiin ehdotettujen muutosten ai
heuttamat lisätehtävät hoidettaisiin nykyisen or
ganisaation avulla asuntohallituksen hyväksyessä 
korkotukilainat ja valtiokonttorin suorittaessa 
korkohyvityksen luottolaitoksille. Esitys lisäisi 
jonkin verran näiden viranomaisten tehtäviä, 
mutta sen johdosta ei esitetä perustettavaksi 
uusia virkoja. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lakiehdotuksen johdosta lainoitus lisääntyisi 
nykyisestään. Sanottavia lisäyksiä valtion menoi
hin esityksestä ei kuitenkaan vielä vuonna 1985 
aiheudu. 

Korkotukilainoja vottatsun valtion vuoden 
1985 tulo- ja menoarvioesityksen mukaisesti hy
väksyä enintään 120 miljoonan markan edestä ja 
niille voitaisiin myöntää valtion korkotukea yh
teensä 4 miljoonaa markkaa. Määräraha riittäisi 
vuonna 1985 noin 1 000 asunnon korkotukilai
noitukseen, mutta on mahdollista, että järjestel
mä ei ehtisi vielä toteutua näin laajana. 

Korkohyvitys maksetaan lainanantajalle, mutta 
koska se suoraan pienentää lainansaajan lainasta 
maksamaa korkoa, vaikuttaa tuki sitä kautta 
vuokra-asunnosta saatavaa tuottoa parantavasti. 
Tuen määrä asuntoa kohti voi käytännössä vaih
della hyvinkin paljpn riippuen lainan määrästä, 
korkotasosta ja asunnon koosta. Kun lainan suu
ruus voi olla enintään 90 prosenttia vuokra-asun
non hyväksytyistä hankinta-, rakentamis- tai pe
ruskorjauskustannuksista, myös rakennuskustan
nukset vaikuttavat tuen määrään. 

Esimerkkinä voidaan todeta korkohyvityksen 
suuruus 50 m 2:n suuruisen asunnon osalta, kun 
hankinta- tai rakennuskustannukset ovat 4 200 
mk/ m2

, lainan määrä 90 prosenttia siitä eli 3 780 
mk sekä lainan korko nykyisin pääsääntöisesti 
hyväksyttävä enimmäiskorko 10,50 prosenttia. 
Tulo- ja menoarvioesityksessä vuodelle 1985 on 
ehdotettu, että korkohyvitys olisi viitenä ensim
mäisenä vuonna lainasta perityn koron ja 4 
prosentin koron erotus. Korkohyvityksen määrä 
olisi siten 6, 5 prosenttia. Esimerkkitapauksessa 
lainan määrä olisi 189 000 mk ja korkohyvityksen 
määrä ensimmäisenä vuonna 12 285 mk eli 20,47 
mk/ m2 1 kk. Pääkaupunkiseudulla rakennuskus
tannukset ovat edellä esitettyä jonkin verran 
korkeammat, joten korkotuen enimmäismäärä 
olisi myös vastaavasti suurempi. Myöhempinä 
vuosina korkohyvityksen määrä olisi lainan lyhen
tämisen johdosta jonkin verran tätä pienempi. 
Tulo- ja menoarvioesityksen mukaan viiden vuo
den jälkeen kolmena seuraavana vuonna korko
hyvitys olisi lainasta perityn koron ja 5,25 prosen
tin koron erotus. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että myös kunnan myöntämä laina voitaisiin 
katsoa laissa tarkoitetuksi korkotukilainaksi. Näin 
ollen korkotukilainan myöntäjinä voisivat olla 
rahalaitos, vakuutusyhtiö, työeläkelaitos ja kun
ta. Tällöin edellytettäisiin, että kyseessä on todel
linen velkasuhde kunnan ja itsenäisenä lainansaa
jana olevan 2 §:ssä tarkoitetun oikeussubjektin 
välillä. Korkotukea myönnettäisiin kunnan anta
malle lainalle samoin ehdoin ja edellytyksin kuin 
luottolaitostenkin myöntämille lainoille. 

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi lisäksi niin, 
että lainan käyttötarkoituksen laajentaminen 
myös vuokra-asunnon rakentamiseen ja peruskor
jaukseen olisi mahdollista. Tässä laissa tarkoitettu 
asunnon hankinta voisi tapahtua esimerkiksi os
tamalla joko vanha valtion lainoittama vuokrata
lo tai omistusasunto taikka vapaarahoitteinen 
asunto. Myös kokonaan uuden vuokratalon ra
kentaminen tulisi kuulumaan korkotukijärjestel
män piiriin. Asunnon hankinnan kohteena voisi
vat olla myös asuinhuoneiston hallintaan oikeut
tavat osakeyhtiön osakkeet. Kysymykseen ~oisivat 
tulla myös kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, jotka 
yhtiöjärjestyksen mukaan eivät oikeuta tietyn 
huoneiston hallintaan, mikäli yhtiön osakkeeno
mistajat ovat kirjallisesti sopineet huoneistojen 
hallintaoikeuden jakamisesta. Kunnan kannalta 
soveliaita lainoituskohteita olisivat esimerkiksi 
yhteisöjen tyhjillään tai vajaakäytössä olevat työ
suhdeasunnot. 

Silloin, kun kyseessä on korkotukilainan 
myöntäminen vuokra-asunnon rakentamista var
ten, ei korkotukea ole tarkoituksenmukaista 
myöntää kuitenkaan sellaisen talon rakentamista 
varten, jolle on myönnetty aravalainaa. Korkotu
kea voidaan luonnollisesti myöntää vain niihin 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat asunnon hankin
nasta, rakentamisesta tai peruskorjauksesta, mut
ta ei esimerkiksi sellaisiin kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat vaikkapa taloon rakennettavista liike
tiloista. Asuntohallitus voisi edelleen antaa lain 
7 § :ssä tarkoitetun ympäristöministeriön korko
tukilainojen yleisiä ehtoja koskevan päätöksen 
soveltamisesta tarkempia ohjeita. 

2 §. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että korkotukilaina voitaisiin myöntää nykyisten 

lainansaajien lisäksi myös kuntainliitolle, kun
tainliiton tosiasiallisessa omistuksessa olevalle 
osakeyhtiölle sekä asuntotuotantolain 6 §: n 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, 
jotka harjoittavat sosiaalista asuntojen vuokraus
toimintaa. Myös tällaisen yhteisön tosiasiallisesti 
omistama osakeyhtiö voisi olla lainansaajana. 
Niin ikään vakuutustoimintaa harjoittavat sekä 
erityisille väestöryhmille asuntoja ylläpitävät yh
teisöt voisivat olla korkotuen saajina. Erityisille 
väestöryhmille vuokra-asuntoja ylläpitävillä yhtei
söillä tarkoitetaan muun muassa sellaisia yhteisö
jä, jotka hankkivat asuntoja esimerkiksi opiskeli
joille, nuorille, veteraaneille, vanhuksille tai sosi
aalihuollon toimenpiteiden kohteena oleville 
väestöryhmille. 

Pykälä ehdotetaan samalla jaettavaksi kahdeksi 
eri momentiksi siten, että korkotukilainan saajia 
koskeva pääsäännös olisi pykälän 1 momentissa. 
Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan peruskorjausta 
koskeva laajentava säännös siitä, että korkotuki
laina voidaan myöntää asunnon peruskorjausta 
varten myös sellaiselle yhteisölle, joka ylipäänsä 
harjoittaa asuntojen vuokraustoimintaa. Sään
nöksen tarkoituksena on osaltaan edesauttaa pe
ruskorjaustoiminnan suorittamista kaikissa 
vuokra-asuntoja omistavissa yhteisöissä ja turvata 
asuntojen säilyminen vuokra-asuntoina myös pe
ruskorjauksen jälkeen. 

3 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtä
väksi 1 ja 2 §:ssä ehdoteroista lain soveltamisalan 
laajennuksista johtuvat muutokset. Asunnon 
hankkimisen yhteydessä tapahtuva peruskorjaus 
voi tapahtua joko vapaarahoitteisena tai valtion 
lainoittamana asuntotuotantolain mukaisena pe
ruskorjauksena tai perusparannuslain mukaisena 
perusparannuksena. Silloin kun on kysymyksessä 
pelkästään peruskorjaus, johon myönnetään val
tion peruskorjaus- tai perusparannuslainaa, ei 
hankkeen rahoittamiseen ole tarkoitus enää 
myöntää korkotukilainaa. Pykälään ei enää sisäl
tyisi mainintaa siitä, että asunnon on oltava 
asumiskustannuksiltaan kohtuullinen. Koska kor
kotuen avulla hankittavat, rakennettavat ja pe
ruskorjattavat asunnot ovat yleensä vapaarahoit
teisia vuokra-asuntoja, määräytyvät niiden vuok
rat ja vuokrien kohtuullisuuden arviointi huo
neenvuokralain sääntelyjärjestelmän mukaisesti, 
eikä omakustannusperiaatteella niinkuin arava-
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vuokra-asunnoissa. Poikkeuksena ovat ne hankit
tavat tai peruskorjattavat vuokra-asunnot, joiden 
rakentamista varten on aikaisemmin myönnetty 
aravalainaa. Niihin sovelletaan korkotukilainan 
myöntam1sestä huolimatta asuntotuotantolain 
säännöksiä, jolloin korkotuki otetaan huomioon 
vuokria alentavana tekijänä. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan sisällöltään 
tarkistettavaksi nykyistä yleisluontoisemmaksi si
ten, että asukkaiden valinnasta ei tarvittaisi yksi
tyiskohtaisia määräyksiä, vaan korkotuen myön
tämisen tarkoituksenmukaisuus tutkittaisiin sil
loin, kun laina hyväksytään korkotukilainaksi. 
Tällöin voidaan kiinnittää huomiota siihen, että 
lainoitettavat asunnot ovat tarkoitetut hyväksyt
tävien erityisryhmien käyttöön taikka ovat riittä
vän laajasti yleisön haettavana. Korkotukilainoil
la hankimille vuokra-asunnoille ei myöskään ole 
tarkoitus vahvistaa erityisiä asukasvalintaperustei
ta, joten sitä koskeva 3 §:n 3 momentin nykyi
nen säännös ei enää sisältyisi uuteen 3 § :ään. 

4 §. Pykälään ehdotetaan korkotukilainan 
käyttötarkoituksen laajentamisesta johtuvat tar
kistukset. 

5 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lainan
antajaa koskevan laajennusehdotuksen aiheutta
ma tekninen muutos ja pykälän 2 momentin 
muutos johtuu siitä, että tässä momentissa sää
detty tehtävä kuuluu nykyisin ympäristöministe
riölle. 

6-7 §. Pykäliin ehdotetut tekniset muutokset 
johtuvat siitä, että lainansaajalta perittävän koron 
määrää nykyisin ympäristöministeriö, joka päät
tää myös korkotukilainojen yleisistä ehdoista. 

8-9 §. Ehdotettavat tekniset tarkistukset joh
tuvat siitä, että korkotukilainaksi ehdotetaan hy
väksyttäväksi myös kunnan myöntämä laina. 

10 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tarkis
tettavaksi, paitsi lain soveltamisalan laajentami
sesta aiheutuvien teknisten tarpeiden vuoksi, 
myös siksi, että vuokra-asunnon käyttöä koskevia 
säännöksiä on tarpeen täydentää. Pykälässä ehdo
tetaan säädettäväksi, että vuokra-asuntoa olisi 
käytettävä alkuperäiseen tarkoitukseen vähintään 
viidentoista vuoden ajan luettuna korkohyvityk
sen ensimmäisen erän maksamisesta. Tämä on 
katsottu tarpeelliseksi lisäykseksi sen vuoksi, että 
korkotuen avulla hankittavan, rakennettavan tai 
peruskorjattavan asunnon säilyminen voitaisiin 
turvata vuokra-asuntokäytössä. Opiskelija-asun
non tilapäistä käyttöä koskeva säännös ehdote
taan tarpeettomana poistettavaksi. Pykälän 1 mo
mentin säännösehdotusten johdosta ja koska jär
jestelmän tarkoituspetät huomioon ottaen asun-

non omistajalle ei ole syytä varata mahdollisuutta 
muuttaa asuntoa pois vuokra-asuntokäytöstä pian 
korkotuen saamisen jälkeen, ehdotetaan, että 
uuteen 10 §:ään ei enää sisältyisi pykälän nykyis
tä 2 momenttia, joka oikeuttaa vapautumaan 
asunnon käyttöä koskevista säännöksistä silloin, 
kun korkotukilaina on maksettu kokonaan takai
sin. Tämä on tarkoituksenmukaista myös siksi, 
että 1 momentin ehdotuksen mukainen rajoitus
aika on suhteellisen lyhyt. Korkotuen saantiin 
oikeutetut yhteisöt ovat sellaisia, että niiden 
tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan yllä
pitää pysyviä vuokra-asuntoja. 

12 §. Ehdotettuun 10 §:n muutokseen liittyen 
pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kor
kohyvitys voidaan määrätä osittain tai kokonaan 
lainansaajan takaisin maksettavaksi myös silloin 
kun lainansaaja on toiminut moitittavasti korko
hyvityksen lakkaamisen jälkeen, mutta ennen 
kuin viidentoista vuoden määräaika on kulunut 
loppuun. Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan korkohyvitys voidaan 
määrätä takaisin maksettavaksi myös siinä ta
pauksessa, että vuokra-asunto tai sen hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden omistusoikeus luovute
taan vastiketta vastaan toiselle ennen 10 §:n 
mukaisen 15 vuoden määräajan loppuunkulu
mista. Tämä on tarpeen sen vuoksi, ettei lain 
käyttörajoituksia voitaisi kiertää rajoitusaikana ta
pahtuvilla korkotukilainoitetun asunnon myyn
neillä. Harkittaessa sitä, onko seuraamus määrät
tävä, tulisi kiinnittää ennen kaikkea huomiota 
siihen, muuttuuko asunnon käyttötarkoitus luo
vutuksen yhteydessä siten, että asunnon käyttö 
vuokra-asunnoksi estyy tai vaikeutuu. Mikäli näin 
ei tapahdu esim. silloin kun luovutus liittyy 
saman omistajaryhmän tai vastaavanlaista toimin
taa harjoittavien tässä laissa tarkoitettujen yhtei
söjen välisiin omaisuuden järjestelyihin, ei olisi 
aihetta seuraamuksen määräämiseen. Kuntien ja 
asuntohallituksen tulisi seurata korkotukilainoi
tettujen asuntojen myyntiä ja tarvittaessa ryhtyä 
toimenpiteisiin seuraamuksen määräämiseksi. Es
tettä ei lain mukaan ole sille, ettei myyntitapauk
sessa voitaisi myöntää uudelle omistajalle korko
hyvitystä asunnon hankkimiseen otemille lainoil
le. 

Takaisin maksettavalle määrälle perittävää kor
koa koskeva säännös ehdotetaan otettavaksi uu
teen 2 momenttiin ja sitä ehdotetaan samalla 
muutettavaksi vastaamaan niitä säännöksiä, joita 
nykyisin yleisesti käytetään valtionavustuksia kos
kevissa valtioneuvoston päätöksissä. Ehdotuksen 
mukaan takaisin maksettavaksi määrätylle korko-
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hyvitykselle suoritettava korko olisi tällä hetkellä 
13,5 prosenttia. Palautettavaksi määrätylle korko
hyvitykselle ja sille Iasketulla korolle olisi lainan
saaja velvollinen maksamaan vuotuista viivästys
korkoa 16 prosenttia palautuspäätöksessä asete
tusta eräpäivästä lukien. 

2. Voimaan tulo 

Lakiehdotus liittyy valtion vuoden 1985 tulo
ja menoarvioesitykseen. Laki on tarkoitus saattaa 

voimaan vuoden 1985 maaliskuun alusta. Ennen 
tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotu
kilainoihin ehdotetaan k1,1itenkin sovellettavaksi 
edelleen vuokra-asuntojen hankintaan myönnet
tävien lainojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 2 
momentin ja 12 §:n nykyisiä säännöksiä korkotu
kilainan takaisinmaksamisesta sekä korkohyvityk
sen lakkauttamisesta ja sen takaisin perimisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 
korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867 /80) nimike, 1-7 §, 8 §:n 2 momentti, 
9 §:n 1 momentti sekä 10 ja 12 §, 

sellaisena kuin niistä ovat lain nimike 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa ( 640182) ja 3 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti: 

Laki 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta 

1 § 
Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten tai 

kuntien varoista voidaan myöntää vuokra-asun
non hankkimisen, rakentamisen tai peruskor
jauksen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista 
valtio maksaa Iainanantajalie korkohyvitystä. 
Näitä lainoja kutsutaan tässä laissa korkotukilai
noiksi. 

Tämä laki ei koske sellaisen vuokra-asunnon 
hankkimista, rakentamista tai peruskorjausta, jo
ka liittyy maatilatalouteen taikka kalastukseen, 
porotalouteen tai muuhun sellaiseen maa- tai 
metsätalouden ohella harjoitettavaan taloudelli
seen toimintaan. 

2 § 
Korkotukilaina voidaan myöntää kunnalle tai 

kuntainliitolle, kunnan tai kuntainliiton tosiasi
allisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle, val
tioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 1 momen
tin 1 kohdan nojalla nimeämälle asuntojen vuok
raamista sosiaalisin perustein harjoittavalle yhtei
sölle tai tällaisen yhteisön tosiasiallisessa omistuk
sessa olevalle osakeyhtiölle, vakuutustoimintaa 
harjoittavalle yhteisölle taikka asuntoja erityisille 
väestöryhmille ylläpitävälle yhteisölle. 

Korkotukilaina vuokra-asunnon peruskorjausta 
varten voidaan myöntää myös muulle kuin 1 
momentissa tarkoitetulle asuntojen vuokraamista 
harjoittavalle yhteisölle. 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

on, että vuokra-asunto täyttää kohtuullisen asu
mistason vaatimukset taikka voidaan peruskor
jaustoimenpiteiden avulla saattaa sellaiseksi ja 
että vuokra-asunto on mahdolliset peruskorjaus
toimenpiteet huomioon ottaen hankinta-, raken
tamis- tai peruskorjauskustannuksiltaan kohtuul
linen. 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
on lisäksi, että korkotuen myöntämistä on, huo
mioon ottaen väestöryhmät, joiden asunnontar
peen tyydyttämiseksi vuokra-asunnot on tarkoi
tettu, pidettävä yhteiskunnallisesti tarkoituksen
mukaisena. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 pro

senttia vuokra-asunnon hyväksytyistä hankinta-, 
rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista. 
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5 § 
Lainanantajan korkotukilainasta perimä korko 

saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä 
yleisesti kulloinkin sovelletaan samanlaisiin tar
koituksiin myönnettäviin lainoihin. 

Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asias
ta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista 
korkoa korkotukilainasta saadaan enintaan periä. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pääte

tään myönnettyjen ja myönnettävien korkotuki
lainojen saajilta perittävästä korosta ja vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäismää
rästä. Mikäli tällöin on päätetty ainoastaan lai
nansaajalta perittävästä vähimmäis- tai enim
mäiskorosta, lainansaajalta perittävän koron mää
rää ympäristöministeriö. 

7 § 
Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää 

ympäristöministeriö. 

8 § 

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen lainan
antajalle. 

9 § 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asunto

hallitus päättää 5 §:n 2 momentissa mainitun 
koron enimmäismäärän puitteissa, minkä suu
ruista korkoa lainanantaja saa lainasta periä. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista tai 

peruskorjausta varten korkotukilaina on myön-

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1984 

netty, on käytettävä vuokra-asuntona vähintään 
15 vuotta korkohyvityksen ensimmäisen erän 
maksamisesta lukien. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainava

roja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoi
tukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n säännöksiä 
taikka korkotukilainaksi hyväksymistä hakiessaan 
antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salan
nut lainan hyväksymiseen olennaisesti vaikuttavia 
seikkoja, voi asuntohallitus lakkauttaa korkohyvi
tyksen suorittamisen. Edellä mainituissa tapauk
sissa ja milloin asunnon tai sen hallintaan oikeut
tavien osakkeiden omistusoikeus luovutetaan vas
tiketta vastaan toiselle ennen 10 §:ssä säädetyn 
määräajan kulumista, voi asuntohallitus velvoit
taa lainansaajan kokonaan tai osittain suoritta
maan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, jon
ka valtio on lainasta maksanut. 

Takaisin maksettavaksi määrätylle korkohyvi
tykselle lainansaajan on suoritettava korkohyvi
tyksen kulloisenkin erän maksupäivästä lukien 
vuotuista korkoa neljä prosenttia yli Suomen 
Pankin peruskoron, kuitenkin vähintään kymme
nen prosenttia takaisin maksettavaksi määrätystä 
korkohyvityksen määrästä. Palautettavalle mää
rälle ja korolle on maksettava vuotuista viivästys
korkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin 
korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin edelleen 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lai
nojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 2 mo
mentin ja 12 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne 
ovat tämän lain tullessa voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen 
korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867 /80) nimike, 1-7 §, 8 §:n 2 momentti, 
9 §:n 1 momentti sekä 10 ja 12 §, 

sellaisena kuin niistä ovat lain nimike 20 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (640/82) ja 3 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki: 

Laki 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettavten 

lainojen korkotuesta 

1 § 
Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten va

roista voidaan myöntää asunnon hankkimisen 
rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista valtio mak
saa luottolaitoksille korkohyvitystä. Näitä lainoja 
nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi. 

Tämä laki ei koske asunnon hankkimista, joka 
liittyy maatilatalouteen taikka kalastukseen, po
rotalouteen tai muuhun sellaiseen maa- tai met
sätalouden ohella harjoitettavaan taloudelliseen 
toimintaan. 

2 § 
Korkotukilaina voidaan myöntää kunnalle, 

kunnan tosiasiallisessa omistuksessa olevalle yh
teisölle tai opiskelija-asuntoja ylläpitävälle yhtei
sölle vuokratalon, omakotitalon tai asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankki
mista varten. 

Ehdotus 

Laki 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta 

1 § 
Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten tai 

kuntien varoista voidaan myöntää vuokra-asun
non hankkimisen, rakentamisen tai peruskor
jauksen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista 
valtio maksaa Iainanantajaiie korkohyvitystä. 
Näitä lainoja kutsutaan tässä laissa korkotukilai
noiksi. 

Tämä laki ei koske sellaisen vuokra-asunnon 
hankkimista, rakentamista tai peruskorjausta, jo
ka liittyy maatilatalouteen taikka kalastukseen, 
porotalouteen tai muuhun sellaiseen maa- tai 
metsätalouden ohella harjoitettavaan taloudelli
seen toimintaan. 

2 § 
Korkotukilaina voidaan myöntää kunnalle tai 

kuntainltitolle, kunnan tai kuntainltiton tosiasi
allisessa omistuksessa olevalle osakeyhtiölle, val
tioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 1 mo
mentin 1 kohdan nojalla nimeämä/te asuntojen 
vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittava/te 
yhteisölle tai tällaisen yhteisön tosiaszallisessa 
omistuksessa olevalle osakeyhtiölle, vakuutustoi
mintaa harjoittavatie yhteisölle taikka asunto;a 
erityisille väestöryhmtfle ylläpitävälle yhteisölle. 

Korkotukilaina vuokra-asunnon peruskor;austa 
varten voidaan myöntää myös muulle kuin 1 
momentissa tarkoitetulle asuntojen vuokraamista 
har;oittavalle yhteisölle. 
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Voimassa oleva laki 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

on, että sen avulla hankittava asunto täyttää 
kohtuullisen asumistason vaatimukset taikka voi
daan asuntotuotantolaissa (247 /66) tai asuntojen 
perusparantamisesta annetussa laissa ( 341 79) tar
koitettujen toimenpiteiden avulla sellaiseksi saat
taa ja että asunto on peruskorjaus- ja -parannus
toimenpiteet huomioon ottaen hankinta- ja asu
miskustannuksiltaan kohtuullinen. 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
on lisäksi, että niiden henkilöiden tukeminen, 
joiden asunnontarpeen tyydyttämiseksi korkotu
kilainan avulla hankittava asunto on tarkoitettu, 
on katsottava sosiaalisesti tarkoituksenmukaiseksi 
ja taloudellisesti tarpeelliseksi. 

V aitioneuvosto voi antaa määräyksiä perusteis
ta, joiden mukaan 2 momentissa tarkoitettuja 
edellytyksiä on arvosteltava. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 pro

senttia edellä 2 §:ssä tarkoitetun vuokratalon tai 
omakotitalon taikka siinä tarkoitettujen osakkei
den hyväksytyistä hankintakustannuksista. 

5 § 
Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä kor

ko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä 
luottolaitos yleisesti kulloinkin soveltaa samanlai
siin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin. 

Sisäasiainministeriö päättää hankittuaan asiasta 
Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista kor
koa luottolaitokset enintään saavat korkotukilai
nasta periä. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pääte

tään myönnettyjen ja myönnettävien korkotuki
lainojen saajilta perittävästä korosta ja vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäismää
rästä. Mikäli tällöin on päätetty ainoastaan lai
nansaajalta perittävästä vähimmäis- tai enim
mäiskorosta, lainansaajalta perittävän koron mää
rää sisäasiainministeriö. 

7 § 
Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää si

säasiainministeriö. 

2 4384009))9 

Ehdotus 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 

on, että vuokra-asunto täyttää kohtuullisen asu
mistason vaatimukset taikka voidaan peruskor
jaustoimenpiteiden avulla saattaa sellaiseksi ja 
että vuokra-asunto on mahdolliset peruskorjaus
toimenpiteet huomioon ottaen hankinta-, raken
tamis- tai peruskorjauskustannuksiltaan kohtuul
linen. 

Korkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä 
on lisäksi, että korkotuen myöntämistä on, huo
mioon ottaen väestöryhmä!, joiden asunnontar
peen tyydyttämiseksi vuokra-asunnot on tarkoi
tettu, pidettävä yhteiskunnallisesti tarkoituksen
mukaisena. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 pro

senttia vuokra-asunnon hyväksytyistä hankinta-, 
rakentamis- tai peruskoljauskustannuksista. 

5 § 
Lainanantajan korkotukilainasta perimä korko 

saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä 
yleisesti kulloinkin sovelletaan samanlaisiin tar
koituksiin myönnettäviin lainoihin. 

Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asias
ta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista 
korkoa korkotukilainasta saadaan enintään periä. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pääte

tään myönnettyjen ja myönnettävien korkotuki
lainojen saajilta perittävästä korosta ja vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäismää
rästä. Mikäli tällöin on päätetty ainoastaan lai
nansaajalta perittävästä vähimmäis- tai enim
mäiskorosta, lainansaajalta perittävän koron mää
rää ympäristöministeriö. 

7 § 
Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää 

ympäristöministeriö. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen luotto
laitokselle. 

9 § 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asunto

hallitus päättää 5 §:n 2 momentissa mainitun 
koron enimmäismäärän puitteissa, minkä suu
ruista korkoa luottolaitos saa lainasta periä. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista varten on myön

netty korkotukilaina, on käytettävä 3 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettujen henkilöiden asuntona. 
Opiskelija-asuntoa saa kuitenkz'n tzlapäisesti kå"yt
tää oppilaitosten lomien aikana muidenkin hen
kzlöiden asuntona. 

Mitä 1 momentissa on säädetty ei sovelleta, jos 
korkotukzlaina on maksettu kokonaan takaisin. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainava

roja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoi
tukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n säännöksiä 
taikka lainaa hakiessaan antanut olennaisesti er
heellisiä tietoja tai salannut lainan myöntämiseen 
olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voi asuntohalli
tus lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. 
Lainansaaja voidaan tällöin velvoittaa kokonaan 
tai osittain suorittamaan valtiolle takaisin se kor
kohyvitys, jonka valtio on lainasta maksanut, 
sekä lisäksi enintään kaksi prosenttia vuotuista 
sakkokorkoa lainan määrälle sen nostaruispäivästä 
lukien. 

Ehdotus 

8 § 

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen Iainan
antaja/Ie. 

9§ 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asunto

hallitus päättää 5 §:n 2 momentissa mainitun 
koron enimmäismäärän puitteissa, minkä suu
ruista korkoa lainanantaja saa lainasta periä. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista tai 

peruskorjausta varten korkotukzlaina on myön
netty, on käytettävä vuokra-asuntona vähintään 
15 vuotta korkohyvityksen ensimmaisen erän 
maksamisesta lukien. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainava

roja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoi
tukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n säännöksiä 
taikka korkotukzlainaksi hyväksymzsta· hakiessaan 
antanut olennaisesti virheellzsiä tietoja tai salan
nut lainan hyväksymiseeen olennaisesti vaikutta
via seikkoja, voi asuntohallitus lakkauttaa korko
hyvityksen suorittamisen. Edellä mainituzssa ta
paukstssa ja mzlloin asunnon tai sen hallintaan 
oikeuttavien osakkeiden omistusotkeus luovute
taan vastiketta vastaan totselle ennen 10 §:ssä 
säädetyn määräajan kulumista, voi asuntohallitus 
velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain suo
rittamaan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, 
jonka valtio on lainasta maksanut. 

Takaisin maksettavaksi määrätylle korkohyvi
tykselle lainansaajan on suoritettava korkohyvi
tyksen kulloisenkin erän maksupäivästä lukien 
vuotuista korkoa neljä prosenttia yli Suomen 
Pankin peruskoron, kuitenkin vähintään kymme
nen prosenttia takazsin maksettavaksi määrätystä 
korkohyvityksen määrästä. Palautettavalle mää
ralle ja korolle on maksettava vuotuzsta viivästys
korkoa 16 prosenttia eräpäivästä lukien. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1985. 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyihin 
korkotukzlainozhin sovelletaan kuitenkin edelleen 
vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lai-
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Ehdotus 

nojen korkotuesta annetun lain 10 §:n 2 mo
mentin ja 12 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne 
ovat tämän lain tullessa voimaan. 
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