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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-olojen kehittämi
sestä ja laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on luoda nykyistä pa
rempi lainsäädännöllinen perusta asunto-olojen 
kehittämistä koskevalle suunnittelulle ja päätök
senteolle. 

Nykyiset asuntotoimen suunnittelua koskevat 
säännökset ovat asuntotuotantolaissa ja asunto
hallituksesta annetussa laissa. Asuntotuotanto
laissa on säädetty kuntien velvollisuudesta laatia 
kuntasuunnitelman osana kunnan asunto-ohjel
ma. Asuntohallituksesta annetussa laissa asunto
hallituksen tehtäväksi on säädetty valtakunnalli
sen asuntotuotannon kokonaisohjelman laatimi
nen. Nämä ohjelmat eivät muodosta riittävän 
kattavaa ja yhtenäistä suunnittelujärjestelmää. 

Ehdotetussa suunnittelujärjestelmässä olisi 
uutta valtioneuvoston joka toinen vuosi aina 
viideksi vuodeksi kerrallaan vahvistama asunto
olojen kehittämisohjelma. Kuntien asunto-ohjel
mista säädettäisiin ehdotetussa laissa samalla ta
valla, kuin niistä on säädetty nykyisessä asunto
tuotantolaissa. Kunnan olisi ehdotetun lain mu
kaan luotava alueellaan yleiset edellytykset 
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asunto-olojen kehittämiselle. Lisäksi kunnille eh
dotetaan säädettäväksi velvollisuus huolehtia sii
tä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämisek
si suunnataan erityisesti asunnottomien ja puut
teellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen 
sekä velvollisuus kehittää asunto-oloja alueellaan 
siten, että sellaiselle asunnottomaksi joutuneelle 
kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankki
maan, voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot. 
Ehdotetussa laissa säädettäisiin myös lääninhalli
tuksen tehtävistä asuntotoimen alalla. Niihin ei 
kuitenkaan ehdoteta muutoksia nykyisestään. 

Lisäksi nykyisin asuntotuotantolaissa olevat 
asuntotutkimuksen tukemista koskevat säännök
set ehdotetaan sisällytettäväksi lakiin asunto-olo
jen kehittämisestä. Esitykseen sisältyy myös ehdo
tus laiksi asuntotuotantolain muuttamisesta. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1986. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Yleistä 

Asuntopolitiikassa on viime vuosten aikana 
tapahtunut selvä painotuksen muutos. Niin 
kauan kuin keskeisenä ongelmana oli asuntopu
la, tu~i- ja muiden toimenpiteiden ensisijaisena 
kohteena oli uusien asuntojen tuottaminen. Ny
kyisin enemmistöllä väestöstä alkavat asumisolo
suhteet jo olla tyydyttävät. Kuitenkin vielä noin 
kolmannes asuntokunnista asuu ahtaasti tai va
rusteiltaan puutteellisissa taikka asukkaiden ta
loudellisiin mahdollisuuksiin verrattuna kohtuut
toman kalliissa asunnoissa. Näin ollen heikoim
min asuvan vähävaraisen väestön samoin kuin 
erityisesti asuntomarkkinoille tulevien nuorten 
ruokakuntien asunnonsaannin turvaaminen ja 
asunto-olojen parantaminen on edelleen tärkeä 
tehtävä. Alueittaisten ja eri väestöryhmien välis
ten asumistasoerojen vähentäminen siten, että 
heikoimmassa asemassa olevien olosuhteita pa
rannetaan muita nopeammin, samoin kuin asu
misen, ja tällöin erityisesti asuinympäristön laa
dun parantaminen ovat tulleet keskeisiksi tavoit
teiksi. Näihin vaikuttaminen ei ole mahdollista 
vain uustuotannolla, vaan toimenpiteiden koh
teeksi on otettava koko asuntokanta. 

Kohtuutasoinen asuminen on yksi hyvinvoin
nin perustekijöistä, joka tulisi turvata jokaiselle 
kansalaiselle. Huonot asunto-olot ovat eräs tär
keimmistä sosiaalisten ongelmien taustalla olevis
ta syistä. Usein sosiaali- ja perhepoliittisten ta
voitteiden saavuttamisen yhtenä edellytyksenä 
ovat tyydyttävät asunto-olot. 

Elinkeinoelämän laajeneminen ja uusien työ
paikkojen syntyminen edellyttävät myös usein 
samanaikaista asuntojen saatavuutta. JoiHain alu
eilla nimenomaan asuntojen puute saattaa olla 
esteenä elinkeinoelämän kehittymiselle. 

Kohtuutasoinen asuminen edellyttää, että asu
misväljyys vastaa perheen kokoa ja erityistarpeita, 
että asunnossa on tarpeelliset varusteet ja että 
asunnossa on riittävät mahdollisuudet erilaisiin 
asumiseen liittyviin toimintoihin. Asumismeno-

jen tulee olla kohtuullisessa suhteessa perheen 
käytettävissä oleviin tuloihin ja muuhun välttä
mättömään kulutukseen ja asumisen jatkuvuu
den tulee olla turvattua. Asuinympäristön tyy
dyttävä laatu ja yhdyskuntien toimivuus samoin 
kuin asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa asu
mistaan koskevaan päätöksentekoon ovat myös 
kohtuutasoisen asumisen edellytyksiä. 

Yhteiskunnan asiana on huolehtia siitä, että 
jokaisella on mahdollisuus saavuttaa tyydyttävät 
asumisolosuhteet. Tässä tarkoituksessa kuntien 
tulee luoda yleiset edellytykset asunto-olojen ke
hittämiselle muun muasssa huolehtimalla raken
nusmaan riittävyydestä, kaavoituksesta ja tarvitta
van kunnallistekniikan järjestämisestä sekä vai
kuttamalla käytettävissä olevien taloudellisten ja 
muiden voimavarojen tehokkaaseen käyttöön ja 
suuntaamiseen. Valtion ja kuntien tulee lisäksi 
erityisesti tukea niitä, jotka eivät omatoimisesti 
voi saavuttaa tyydyttävää asumistasoa. 

Asuntotoimen lisäksi myös muiden hallinnon
alojen toimenpiteet vaikuttavat asunto-oloihin. 
Asumisen tuki-, säätely- ja ohjausmuotoja sa
moin kuin muita asunto-oloihin vaikuttavia toi
menpiteitä onkin tarkasteltava yhtenä kokonai
suutena siten, että ne tasapainoisesti edistävät 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 

Monipuolinen tutkimus- ja kokeilutoiminta on 
välttämätöntä asunto-olojen tarkoituksenmukai
selle kehittämiselle. Nykyisin asunto-olojen tut
kimus-, kehittämis- ja kokeilutoimintaan käyte
tään valtion varoja verraten vähän suhteessa asun
toinvestointien suuruuteen ja asunto-olojen ke
hittämiseen vuosittain käytettäviin valtion varo
jen kokonaismäärään. Valtion tulisikin nykyistä 
voimakkaammin olla mukana tällaisessa tutki
mus- ja kehittämistoiminnassa. Erityisesti valtion 
tulisi lisätä panostaan käytännön kokeilutoimin
nassa. 

Ehdotuksella pyritään asuntopolitiikan päälin
jat kattavaan suunnitteluun, jossa otetaan huo
mioon niin sisällölliset tavoitteet, lainsäädännön 
ja hallinnon tarjoamat mahdollisuudet niiden 
toteuttamiseksi, kuin myös käytettävissä olevat 
voimavarat. Ehdotettu suunnittelujärjestelmä 
poikkeaisi useista muista toimialakohtaisista tar-
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kasteluista nimenomaan siinä, että se ei käsittäisi 
ainoastaan sisällöllisiä tavoitteita, vaan edellyttäi
si myös näiden sopeuttamista käytettävissä ole
viin kokonaisvoimavaroihin. Se taas missä määrin 
asunto-olojen kehittämiseen on osoitettavissa val
tion erilaatuista tukea, riippuu kansantalouden ja 
valtiontalouden yleisestä kehityksestä ja asumista 
koskevien toimenpiteiden painotuksesta muiden 
yhteiskuntapolitiikan tavoitteiden kanssa. 

Perustavoitteita lukuunottamatta asuntopolitii
kan tavoitteista ei ole ollut mahdollista säätää 
laissa. Sen sijaan lakiesityksen perusteluissa on 
käsitelty asunto-olojen kehittämisohjelman lähtö
kohtatilannetta. 

1.2. Nykyiset asunto-olot ja niiden kehittämi
sen tavoitteet 

1.2.1. Asuntokanta ja sen käyttö 

Asuntojen perusvajaus alkaa olla suureksi osak
si poistettu. Edelleen on kuitenkin huomattavia 
alueittaisia ja väestöryhmittäisiä puutteita asunto
oloissa. 

Myös ahtaasti asuminen on vähentynyt. Kui
tenkin lähes 68 000 asuntokuntaa asui vuoden 
1980 väestö- ja asuntolaskentatietojen mukaan 
ahtaammin kuin kaksi henkilöä huonetta koh
den, missä laskelmassa keittiötä ei ole luettu 
huoneeksi. Tämä vastaa noin 3,8 prosenttia asun-

Taulukko 1. Ahtaasti asuvat asuntokunnat vuosma 1970, 1975 sekä 1980 (keittiötä huoneeksi 
lukematta) 

Ahtaammin kuin 
2 henkilöä/huone 

Ahtaammin kuin 
1 henkilö/huone 

Vuosi 

1970 ................................. . 
1975 ................................. . 
1980 ................................. . 

asunto
kuntia 

227 337 
138 360 
67 611 

tokannan kokonaismäärästä. Ahtaammin kuin 
yksi henkilö huonetta kohden asuu edelleen 
noin 225 000 asuntokuntaa. 

Ahtaasti asuvat ovat usein nuoria perheitä ja 
suuri osa niistä on kaupungeissa. Varustetasol
taan puutteelliset asunnot taas ovat useimmiten 
maaseudulla ja niissä asuu vanhempia ikäluok
kia. 

Asuntokannan määrä ja huoneistotyyppiraken
ne vastaa nykyisin kohtuullisesti eri kokoisten 
ruokakuntien määrää. Asunnot eivät kuitenkaan 
ole eri syistä tehokkaassa käytössä. Huoneluvul
taanja pinta-alaltaan suuria huoneistoja on pien
ten ruokakuntien käytössä, kun taas monet ruo
kakunnat asuvat liian pienissä asunnoissa. Pien
ten ruokakuntien asuminen suurissa huoneistois
sa on usein seuraus normaalista perherakenteen 
muuttumisesta. Ahtaasti asumiseen taas vaikutta
vat usein suurempien asuntojen korkeat asumis
kustannukset. Kaikki suuretkaan asunnot eivät 
kuitenkaan ole rakennustyyppinsä tai muiden 

% 
kaikista 

15,5 
8,8 
3,8 

asunto-
kuntia 

255 406 

% 
kaikista 

14,3 

syiden vuoksi soveliaita suurten perheiden asun
noiksi. Ihmisten halulle säilyttää kotinsa muuttu
mattomana perheen pienentyessäkin, erityisesti 
toisen puolison kuollessa on myös syytä antaa 
arvoa. Tämä on otettu huomioon muun muassa 
vuonna 1983 annetussa perintökaaren muutok
sessa, jossa korostetaan lesken oikeutta säilyttää 
asumisoikeutensa vanhassa kodissaan. 

Asuntokannan tehokkaampaan käyttöön on 
kuitenkin syytä vastaisuudessa kiinnittää enem
män huomiota. Sitä voitaisiin edistää saattamalla 
asumiskustannukset vastaamaan asunnon käyttö
arvoa nykyistä paremmin sekä vanhassa että uu
dessa asuntokannassa. Myös tukemalla ahtaasti 
asuvien ruokakuntien siirtymistä suurempiin 
asuntoihin voidaan asuntokannan tarkoituksen
mukaista käyttöä edistää. Asuntokannan käytön 
tehostamisessa tulisi niin ikään kiinnittää huo
miota liian pienten asuntojen yhdistämiseen ja 
epätarkoituksenmukaisten suurten asuntojen ja
kamiseen. Myös verotuksella on vaikutuksensa 
asuntokannan käyttöön. 
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Uusien asuntojen tuotannon tarve tulee vähe
nemään. Tuotannon alenemisen tulisi tapahtua 
tasaisesti ja muutenkin hallitusti. Yhdentekevää 
ei ole, minkälaisia tuotettavat asunnot ovat talo
tyypiltään, huoneistojakautumaltaan ja rahoitus
ehdoiltaan. Huomattava osa erityisesti perusasu
mistarpeessa olevasta väestöstä ei pysty hankki
maan kohtuullista asuntoa ilman valtion lainoi
tustukea. Tämän vuoksi aravatuotannon määrä 
on ainakin lähivuosina säilytettävä ennallaaan. 

Tyhjät asunnot eivät ole Suomessa muodostu
neet vielä laajaksi ongelmaksi. Vastaisuudessa 
niistä saattaa kuitenkin tulla ongelmia varsinkin 
paikkakunnilla, joiden väestö- ja työpaikkakehi
tys on taantuva. 

1.2.2. Asuntojen ja asuinympäristön laatu- ja 
varustetaso 

Kohtuulliseen varustetasoon tulisi pääsääntöi-

sesti kuulua viemäri, vesijohto, lämmin vesi, wc, 
peseytymistila sekä tarkoituksenmukainen läm
mitysjärjestelmä. Asuinpaikasta ja asunnon jäljel
läolevasta käyttöiästä ja muista olosuhteista riip
puen varustuksen kohtuullisuus ei yksittäista
pauksissa välttämättä edellytä kaikkia näitä varus
teita. 

Vuonna 1980 runsaat 334 000 asuntoa eli lähes 
19 prosenttia asuntokannasta oli puutteellisesti 
varustettu. Näistä puuttui wc tai lämmin vesi 
taikka molemmat. Puutteellisten asuntojen osuus 
asuntokannasta vaihteli maan eri osissa huomat
tavasti. Asuttuja asuntoja, joissa ei ollut lainkaan 
kohtuulliseen asumistasoon kuuluvia perusvarus
teita, oli noin 113 000. Vaikka asuntojen laatu
ja varustetaso onkin viime aikoina huomattavasti 
parantunut ja myös alueittaiset erot ovat vähen
tyneet, on asuntojen varustetasossa vielä huomat
tavia puutteita. 

Taulukko 2. Asuttujen asuntojen varustetason puutteet lääneittäin vuonna 1980 

Varusteiltaan puutteelliset asunnot prosentteina läänin 
asuttujen asuntojen lukumäärästä 

Lääni Kaikki 
asutut 

asunnot 
Vesi- WC Lämmin- Keskus- Kylpy-
johto vesi tai sähkö- huone 

lämmitys tms1) 

Uudenmaan 445 800 4,4 6,8 9,1 7,8 18,0 
Turun- ja Porin 272 200 9,8 15,5 21,1 19,5 33,8 
Ahvenanmaan 9 000 7,1 11,7 12,8 14,2 23,3 
Hämeen 259 000 8,9 12,8 18,7 17,3 30,5 
Kymen 127 500 12,6 16,7 22,6 24,5 37,2 
Mikkelin 73 900 17,7 24,5 28,5 30,2 39,7 
Pohjois-Karjalan 11 300 17,0 25,4 29,1 32,8 40,6 
Kuopion 87 300 12,1 20,2 23,9 26,4 34,5 
Keski-Suomen 87 300 14,4 20,5 24,7 26,8 36,0 
Vaasan 148 700 8,6 18,0 22,5 22,9 35,5 
Oulun 135 000 9,7 17' 7 20,4 20,9 31,3 
La~in 14 800 12,3 15,7 19,7 17,5 33,6 

Koko maa 1 781 800 9,4 14,5 18,6 18,4 30,0 

l) Erilliset saunat eivät sisälly lukuihin 

Monilla uusilla asuntoalueilla teollisen raken- suunnittelu ja toteutus on jäänyt puutteelliseksi. 
tamisen luoma ulkoinen ilme on yksitoikkoinen. Tällaiset tekijät yhdessä hajanaisuudesta johtu-
Myös asuntojen piha-alueiden sekä laajempien vien haittojen kanssa vähentävät asumisviihtyi-
alueiden yhteistilojen ja yhteisten toimintojen 
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syyttä ja ovat osaltaan johtamassa myös alueiden 
sosiaaliseen eriytymiseen. 

Ensisijainen keino asuntokannan laatu- ja va
rustetason sekä asuinympäristön toimivuuden pa
rantamiseksi on tehokas peruskorjaus- ja -paran
nustoiminta sekä näiden tukeminen neuvonta- ja 
ohjaustyöllä. Olemassa olevan asuntokannan ko
hentamisen edellytyksenä on myös epätarkoituk
senmukaisen poistuman rajoittaminen muun 
muassa kaavamääräyksiä tarkistamaHa ja muin 
rakennuslainsäädännönisin keinoin. 

1.2.3. Asunnonsaanti 

Asunnon hankintaan liittyviä vaikeuksia on 
erityisesti nuorilla perheillä perheen perustaruis
ja laajentamisvaiheessa. Ensiasunnon tarvitsijan 
keskeinen ongelma on kohtuuhintaisten vuokra
asuntojen puute sekä omistusasuntoa hankittaes
sa tarvittavan oman pääoman kokoaminen sa
moin kuin pääomamenojen painottuminen asu
misen alkuvuosille, jotka muutoinkin ovat nuo
rille perheille taloudellisesti raskaimmat. 

Vuokra-asuntojen tarjonta on jatkuvasti vähen
tynyt. Kiinnostus vapaarahoitteisten vuokra
asuntojen tuottamiseen ja ylläpitämiseen on las
kenut. Sen sijaan virka- ja työsuhdeasuntojen 
määrä on 70-luvulla kasvanut. Vuonna 1980 
näitä oli yhteensä lähes 160 000. Lisäyksestä 
merkittävä osa koostuu työnantajien vuokralle 
ottamista ja edelleen työntekijöilleen vuokraa
mista asunnoista eli niin sanotusta jälleenvuok
raamisesta. Vuokra-asuntojen puute on pahin 
pääkaupunkiseudulla, mutta sitä esiintyy muilla
kin paikkakunnilla. 

Valtion lainatuen ja asumistuen avulla on 
pyritty parantamaan erityisesti pienituloisen väes
tön asunnonhankintamahdollisuuksia. Vielä on 
kuitenkin väestöryhmiä, jotka eivät, siitä huoli
matta, että niiden toimeentulotaso sitä edellyt
täisi, pääse tuen piiriin. 

Asuntojen tarjonnan pitämiseksi riittävänä 
asuntotuotanto on edelleen tärkeä keino. Asun
tomarkkinoiden tasapainon saavuttamiseksi myös 
vanhojen asuntojen tarjonnalla on keskeinen 
merkitys. Vuokra-asuntojen tarjontaan vaikutta
vat ratkaisevasti asuntojen vuokraamisen talou
delliset edellytykset, joihin valtio voi vaikuttaa 
verotuksella sekä sääntelemällä vuokrien määriä 
ja myöntämällä vuokra-asuntojen tuottamiseen, 
hankkimiseen ja ylläpitämiseen suoranaista tu
kea. Omistusasuntojen tuotantoon ja vaihdan
taan taas vaikuttavat muun muassa valtion asun-

nonhankintaan suuntaamat erilaiset tuet ja kul
loinenkin rahamarkkinatilanne. Olennaista ensi
asunnonhankkijoille on, että heille on tarjolla 
heidän asumistarpeitaan ja mahdollisuuksiaan 
vastaavia asuntoja. 

Asuntosäästämisen tukeminen on merkittävä 
keino asunnonhankintaedellytysten parantami
sessa. Voimassa olevassa asuntopoliittisessa järjes
telmässä niin jälkikäteis- kuin etukäteissäästämi
selläkin on asunnontarvitsijalta edellytetyn oma
toimisuuden vuoksi keskeinen merkitys. Asunto
säästämisellä on tärkeä merkitys myös kansan
talouden pääomanmuodostukselle. Erityisesti en
siasuntoaan säästävän asema tulisi turvata myös 
voimakkaasti nousevan hintatason vallitessa. 

1. 2. 4. Asumismenot 

Asumismenot eivät vie keskimäärin tarkastel
tuna kohtuuttoman suurta osuutta perheiden 
tuloista. Keskeisen ongelman muodostaa kuiten
kin se, että pienituloisilla perhettä perustavilla 
ikäluokilla asumismenojen osuus tuloista on kor
kea, kun taas vanhemmilla korkeampituloisilla 
ikäluokilla asumismenojen osuus on keskimää
räistä tasoa huomattavasti alhaisempi. 

Arvioitaessa asumismenojen kohtuullisuutta 
tulisi ottaa huomioon perheen koko ja tulot. 
Mitä suurempi perhe ja pienemmät tulot sitä 
pienempi asumismenojen tulonkäyttöosuus on 
kohtuullinen ja taas mitä pienempi perhe ja 
suuremmat tulot sitä suurempaa asumismenojen 
tulonkäyttöosuutta voidaan pitää kohtuullisena. 
Asumismenojen kohtuullisuutta harkittaessa on 
niin ikään otettava huomioon muut välttämättö
mät kulutusmenot kuten lastenhoitomenot, opin
tolainojen lyhennykset ja korot sekä elatusmak
sut. 

Hankittaessa ensimmäistä omaa asuntoa ja 
myös uusimmissa vuokra-asunnoissa asumisme
not muodostuvat usein korkeiksi sen vuoksi, että 
pääomamenot painottuvat alkuvuosille. 

Asumismenoihin vaikuttamisen tärkeimpiä 
keinoja ovat valtion asuntotuotantoon, asuntojen 
hankintaan ja asuntojen ylläpitämiseen kohden
tamat erilaiset tuet. 

Toisaalta on myös huomattava, että ylemmillä 
tulotasoilla ollaan valmiita kohtuullisen asumis
tason jo tultua tyydytetyksi lisäämään asumismu
kavuutta silloinkin, kun se nostaa huomattavasti 
asumismenojen osuutta käytettävissä olevista tu
loista. Valtion tuen suuntaaminen nimenomaan 
tällaiseen kysyntään vaikuttaisi ainostaan hintata-
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soa nostavasti, joten sitä ei voida tästäkään syystä 
pitää perusteltuna. 

2. Nykyinen tilanne ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Voimassa olevan asuntotoimen lainsäädännön 
rungon muodostaa vuonna 1966 annettu asunto
tuotantolaki (247 1 66) sen nojalla annettuine 
säännöksineen ja määräyksineen sekä sitä vastaa
vat aikaisemmat lait alemmanasteisine säännöksi
neen ja määräyksineen. Vuoden 1966 asuntotuo
tantolaissa ja sitä edeltäneissä vuoden 1953 asun
totuotantolaissa ( 4881 53) sekä vuoden 1949 laissa 
asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista (224/ 
49) ja laissa asutuskeskusten asuntorakennustuo
tannon tukemisesta valtion varoilla (226/49) on 
säädetty valtion toimenpiteistä asuntotuotannon 
tukemiseksi. Tärkein tukimuoto on ollut lainan 
myöntäminen uusien asuntojen tuotantoon ja 
hankintaan. Asuntotuotantolaissa on, paitsi 
asuntotuotannon tukitoimenpiteitä koskevia 
säännöksiä myös asuntotoimen yleisiä tavoitteita, 
asuntoviranomaisia ja niiden vastuualueita sekä 
asuntotoimen suunnittelua ja asuntotutkimusta 
koskevia säännöksiä. 

Voimassa olevan asuntotuotantolain antamisen 
yhteydessä annettiin myös erillinen laki asunto
hallituksesta (251 1 66). Tällöin siihen asti valtion 
asuntolainoitusta hoitanut asuntotuotantotoimi
kunta eli Arava korvattiin sisäasiainministeriön 
alaiseksi keskusvirastoksi perustetulla asuntohalli
tuksella. 

Asuntotuotantolain mukaista tuki- ja ohjaus
järjestelmää on myöhemmin täydennetty lukui
silla suppea-alaisilla laeilla. Vuonna 1972 annet
tiin laki kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi 
myönnettävästä korkotuesta (65/72). Edelleen 
vuonna 1975 annettiin laki mustalaisväestön 
asunto-olojen parantamisesta (713/75), vuonna 
1978 laki eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin 
myönnettävistä korkotukilainoista ( 8 36 1 7 8), 
vuonna 1980 laki asuntojen hankintaan myön
nettävien lainojen korkotuesta ( 867180) sekä 
vuonna 1982 laki eräisiin lämmityslaitoshankkei
siin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta (83/ 
82). Vuonna 1980 annettiin asuntosäästöpalkkio
laki (862/80) ja vuonna 1982 siihen liittyen laki 
oman asunnon hankintaan myönnettävien laino
jen korkotuesta (639/82). 

Vuonna 1978 annettiin laki asuntorahoituksen 

neuvottelujärjestelmästä ( 411178). 
Vuoden 1980 alusta toteutettiin vuokra-asun

tojen omaksilunastamisjärjestelmä valtion lainoit
tamissa vuokrataloissa aluksi asuntotuotantolain 
muutoksella (459/79). Vuonna 1982 annettiin 
erillinen laki vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta (82/82). 

Asuntotoimen olennaista laajentamista aika
naan merkitsi vuonna 1975 annettu asumistukila
ki (408/75). 

Vuoi?-na 1979 annettiin laki asuntojen peruspa
rantamtsesta (34/79). Myös tämän lain voidaan 
katsoa laajentaneen asuntotoimen alaa entises
tään. 

Asuntotoimen keskeisintä lainsäädäntöä on 
niin ikään huoneenvuokralaki (82/61). 

Asunto-oloihin vaikuttavat suoranaisesti myös 
eräät rakennuslain (370/58) ja -asetuksen (266/ 
59) säännökset, terveydenhoitolain (469/65) ja 
-asetuksen (55/67) säännökset sekä eräät sosiaali
toimen lait samoin kuin luonnollisesti kulloinen
kin verotus. 

Kaikista asunto-olojen kehittämiseen liittyvistä 
toiminnoista ei ole säädetty laissa, vaan erinäiset 
toimenpiteet perustuvat vuosittain valtion tulo
ja menoarvioon otettuun erilliseen määrärahaan. 
Tällaisia ovat olleet muun muassa avustusten 
jakaminen energiataloudelliseen korjaustoimin
taan ja opiskelija-asuntoloiden omaa pääomaa 
varten samoin kuin avustukset kehitysalueiden 
eläkeläisten asunto-olojen parantamiseksi. 

Asumisen tukimuodoista annettuihin lakeihin 
on yleensä sisällytetty vain tuen perusteita sekä 
tuen myöntämisestä syntyviä oikeussuhteita kos
kevat säännökset. Tuen mitoitus on säännönmu
kaisesti jätetty vuotuisessa tulo- ja menoarviossa 
päätettäväksi. Tukitoimenpiteiden tarkempi si
sältö sekä niiden kohdentaminen on yleensä 
jätetty asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä 
määriteltäväksi. 

Asuntopolitiikan tavoitteita edellä luetelmihin 
asuntotoimen lakeihin ei juuri sisälly. Tosin niis
sä on usein tuen tarkoitusta kuvaavia yleisiä 
säännöksiä, mutta ne eivät muodosta sellaista 
kokonaisuutta, jolla voitaisiin ohjata asunto-olo
jen kehittämisen suunnittelua ja suunnitelmien 
toteutusta. 

Tässä tilanteessa valtion tulo- ja menoarviosta 
ja asuntolainamäärärahojen käyttösuunnitelmasta 
onkin muodostunut tärkein väline asuntopolitii
kan tavoitteiden asettamisessa. Vuotuinen tulo
ja menoarviomenettely ei kuitenkaan tarjoa riit
täviä mahdollisuuksia pitemmän aikavälin suun-
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nittelulle ja asuntopolitiikan eri lohkojen koko
naistarkastelulle. 

Ehdotetussa laissa säädettäisiin asunto-olojen 
kehittämistä ohjaavista perustavoitteista sekä 
asuntopolitiikan suunnittelujärjestelmästä. Asunto
olojen kehittämisohjelmassa valtioneuvosto päät
täisi joka toinen vuosi muun muassa seuraavien 
viiden vuoden aikana toteutettavista asuntopo
liittisen järjestelmän muutoksista. Asunto-olojen 
kehittämisohjelma muodostaisi osaltaan perustan 
vuotuiselle valtion tulo- ja menoarvioesityksen 
laadinnalle. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

Valtioneuvosto antoi 20 päivänä lokakuuta 
1978 asunto-olojen kehittämisestä tekemässään 
periaatepäätöksessä asuntoneuvostolle tehtäväksi 
selvittää, miten asuntopolitiikan tavoitteet voitai
siin asettaa ja niiden toteutuminen turvata erityi
sellä asuntopolitiikan tavoitelailla. 

Asuntoneuvosto katsoi 12 päivänä kesäkuuta 
1979 sisäasiainministeriölle antamassaan lausun
nossa, että tarkoituksenmukaisen lähtökohdan 
asuntopolitiikan toteuttamiselle saattaisi muo
dostaa säädös- ja ohjelmakokonaisuus, johon 
kuuluisivat asuntopolitiikan tavoitelaki, kuntien 
asunto-ohjelmat ja valtakunnallinen asunto-ohjel
ma sekä erilliset lait asetettavien asuntopolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisen keinoista. 

Tämän jälkeen sisäasiainministeriö antoi 8 päi
vänä lokakuuta 1979 asuntoneuvostolle tehtäväk
si valmistella asuntopolitiikan tavoitteet sääntele
vä asuntotoimen peruslaki. Samalla sisäasiainmi
nisteriö asetti 31 päivänä lokakuuta 1979 toimi
kunnan laatimaan asuntoneuvoston valmistelun 
pohjalta ehdotuksen hallituksen esitykseksi asun
topolitiikan tavoitelaiksi. Toimikunta jätti mie
tintönsä sisäasiainministeriölle 15 päivänä touko
kuuta 1981 (komiteanmietintö 1981:28). 

Toimikunnan ehdotuksesta pyydettiin lausun
not useilta viranomaisilta, laitoksilta ja järjestöil
tä. Sisäasiainministeriö asetti 3 päivänä kesäkuuta 
1982 työryhmän laatimaan lausuntojen perusteel
la tarkistettu ehdotus hallituksen esitykseksi. 
Työryhmän ehdotus valmistui 15 päivänä syys
kuuta 1982. 

Esitys laiksi asunto-olojen kehittämisestä on 
valmisteltu mainitun työryhmän ehdotuksen 
pohjalta. Esityksestä on jätetty pois useita toimi
kunnan ja työryhmän ehdottamia, pelkästään 
tavoitteita koskevia säännöksiä. Tarkoitus on, 

että yksityiskohtaisten tavoitteiden asettaminen 
tapahtuisi säännöllisin aikavälein vahvistettavassa 
asunto-olojen kehittämisohjelmassa. Näin lakiesi
tyksen keskeiseksi sisällöksi on muodostunut 
suunnittelujärjestelmän perusteet. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Kuntien ja lääninhallitusten osalta ehdotettu 
laki ei juuri muuttaisi nykyistä suunnittelukäy
täntöä. Sen sijaan keskushallintotasolla suunnit
telu ja ohjelmointi järjestettäisiin uudella tavalla. 
Ehdotetut suunnittelu- ja ohjelmointi sekä mää
räaikaiset tarkistukset kuitenkin korvaisivat suu
relta osin muuta nykyistä valmistelua, joten ne 
voitaisiin toteuttaa ilman välittömiä organisaatio
muutoksia ja henkilöstön lisäyksiä. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Yksityiskohtaisen sisällön asuntopolitiikan ta
voitteet saisivat asunto-olojen kehittämisohjel
massa ja valtion tulo- ja menoarviossa. Tällöin 
olisi olennaista asetettujen tavoitteiden, niiden 
toteuttamiseksi tarpeellisten keinojen ja käytettä
vissä olevien voimavarojen sovittaminen keske
nään tasapainoon. Näin ollen ehdotetulla lailla ei 
sidottaisi valtiontalouden menoja, vaan luotaisiin 
niiden määrittelylle yleiset puitteet. 

Lakiehdotuksen mukainen kunnan velvollisuus 
kehittää alueellaan asunto-oloja siten, että sellai
selle asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenel
le, joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene 
asuntoa omatoimisesti itselleen hankkimaan, voi
daan järjestää kohtuulliset asumisolot, ei aiheut
taisi välttämättä kunnalle uusia menoja. Esityk
sen lähtökohtana on, että kunnat täyttäisivät 
puheena olevan velvollisuutensa ensisijaisesti 
suuntaamaila asunto-olojen parantamiseen käy
tettävissä olevia keinoja, muun muassa olemassa 
olevaa vuokra-asuntokantaansa, erityisesti asun
nottomuuden ja puutteellisen asumisen poista
miseen. Niille kunnille, jotka erityisen aktiivisesti 
toimivat asunnottomuuden ja puutteellisen asu
misen poistamiseksi voitaisiin myöntää vuotuises
ta asuntolainojen myöntämisvaltuudesta alueelli
sesti kiintiöimättä jätettävää niin sanottua erityis
tarvemäärärahaa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki asunto-olojen kehittämisestä 

1 §. Perustavoitteet. Pykälässä säädettäisiin 
yleisesti kohtuutasoista asumista koskevat perus
tavoitteet. 

Suomessa asunnontarvitsijan omalla aktiivisuu
della asunnonhankinnassa on vanhastaan ollut 
tärkeä osa. Pyrkimys asumistason yleiseen paran
tamiseen ja asumiskustannusten suhteellinen kal
leus ovat kuitenkin johtaneet siihen, että yhteis
kunta on monipuolisesti tukenut asunnonhan
kintaa ja alentanut asumiskustannuksia. Tärkeää 
on, että luodaan yleiset edellytykset jokaiselle 
kansalaiselle järjestää asumisolosuhteensa siten, 
että ne vastaavat kohtuullisia asumistasovaati
muksia. Niille, jotka eivät pysty tätä tasoa omin 
toimenpitein saavuttamaan, yhteiskunnan tulee 
välittömin ja välillisin tukitoimin sekä yleistä 
rahoitusta ohjaamalla luoda tasapuoliset mahdol
lisuudet kohtuulliseen asumiseen. 

Pykälässä säädettäisiin asunto-olojen kehittä
misen yleisestä päämäärästä turvata jokaiselle 
mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen. Kohtuul
lisen asumisen perusedellytykset liittyisivät asu
misväljyyteen, asuntojen varustukseen ja suunnit
teluun sekä asumiskustannuksiin. Sekä asunnon 
huoneluvun että pinta-alan tulisi olla riittävä 
perheenjäsenten lukumäärän ja tarpeiden kan
nalta. 

Asuntojen tulisi olla asuintarpeen kannalta 
hyvin suunniteltuja. Asunnot tulisi varustaa tar
peellisilla asumismukavuuksilla, ja ne tulisi suun
nitella rakenteeltaan turvallisiksi ja terveellisyy
den vaatimukset täyttäviksi. Asunnoissa tulisi 
olla asianmukaiset varusteet tavanmukaisia asu
mistoimintoja varten. 

Asumismenojen tulisi olla kohtuullisia suh
teessa perheen asumistarpeeseen ja perheen mak
sukykyyn. Perheen asumistarpeet määräytyvät 
keskeisesti perheen jäsenten lukumäärän perus
teella, joka tulojen ohella vaikuttaa maksuky
kyyn. Perheen maksukykyä saattavat lisäksi vä
hentää huomattavastikin sellaiset menot, joita ei 
kaikilla perheillä ole, kuten esimerkiksi lasten 
päivähoitomaksut ja opintolainojen lyhennykset 
ja korot. Asumismenoja tarkasteltaessa otettaisiin 
huomioon vain kohtuullisen asumistason edellyt
tämät menot. 

2 438400400C 

Eri väestöryhmien sekä maan eri alueiden asu
mistasossa on huomattavia eroja. Muita huonom
min asuvan ryhmän muodostavat nuoret, lapsi
perheet ja vähävaraiset. Puutteellisesti asuvista 
muodostavat suuren ryhmän erityisesti maaseu
dulla asuvat vanhukset, joiden asuntojen varuste
tason heikkous on osaltaan lisäämässä painetta 
asuntoloiden ja laitospaikkojen rakentamiseen. 
Yhteiskunnan asumiseen osoittaman tuen suun
taamisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
alueiden ja eri väestöryhmien välisten asumistaso
erojen kaventamiseen. Tästä ei kuitenkaan seu
raa, että jokaisen tukimuodon tulisi olla tarvehar
kintainen, vaan että tukijärjestelmän kokonai
suutena tulisi toimia säännöksen edellyttämällä 
tavalla. Säännös tulisi ottaa huomioon kunnalli
sia asunto-ohjelmia ja valtakunnallista asunto
olojen kehittämisohjelmaa laadittaessa. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ensisijaisesti 
sellaisiin henkilöihin ja perheisiin, jotka ovat 
sekä pienituloisia että vähävaraisia ja lisäksi asu
vat puutteellisesti. Perhepoliittisista syistä taas 
asumistarpeita vastaavan asunnon saannin turvaa
minen nuorille jo perhettä perustettaessa on 
tärkeää. Näin voidaan alusta lähtien luoda asu
misen osalta edellytykset tasapainoiselle elämälle 
ja välttää monet sosiaaliset ongelmat, joita heikot 
asumisolosuhteet osaltaan edistävät. 

2 §. Asuntokanta ja sen käyttö. Asunto-olojen 
kehittämisen tavoitteena on 1 §:n mukaan turva
ta jokaiselle mahdollisuus sellaiseen asuntoon, 
joka ominaisuuksiltaan vastaa hänen asumistar
peitaan. Yleiseen asumistasoon vaikuttavat toi
saalta asuntokanta sinänsä ja toisaalta se, miten 
tehokkaassa käytössä asuntokanta on. Asunto
olojen kehittämiseen kohdistettavat voimavarat 
voidaan käyttää parhaalla tavalla hyödyksi silloin, 
kun molemmat mainitut tekijät eli asuntokanta 
ja sen käyttö saatetaan mahdollisimman hyvin 
asumistarpeiden mukaisiksi. 

Tavoitteena tulisi olla, että asuntokanta vastaa 
määrältään sekä huoneistotyyppi- ja talotyyppija
kautumaltaan ja laadultaan muuttuvan väestöra
kenteen tarpeita ja kysyntää. Tavoitteen saavutta
miseksi tulee vaikuttaa, paitsi asuntotuotantoon, 
myös olemassa olevan asuntokannan laatu- ja 
varustetason parantamiseen sekä asuntojen pois
tumaan. 

Asuntotuotantoon kokonaisuudessaan vaikut
tavat niin monet eri tekijät, että sen vuotuisia 
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määrällisiä tavoitteita ei ole syytä numerollisesti 
vahvistaa laissa useiksi vuosiksi eteenpäin. Sen 
sijaan on välttämätöntä, että niitä käsiteltäisiin 
yksityiskohtaisesti määräajoin tarkistettavassa 
asunto-olojen kehittämisohjelmassa. Tuotanto
tarpeeseen vaikuttaa myös poistuman kehitys ja 
poistumaa hillitsevien korjaus-, parannus- ja 
muiden toimenpiteiden toteutuminen sekä ole
massa olevan asuntokannan käyttö. Asuntojen 
uustuotanto on tarpeen siinä määrin, kuin mai
nittujen muiden tekijöiden kautta ei asuntojen 
tarvetta ja kysyntää voida tyydyttää. Asuntojen 
uustuotannon tarve tulee Suomessa jatkumaan 
kansainvälisesti verrattuna korkeana, koska asu
mistaso on Suomessa esimerkiksi muihin Pohjois
maihin verrattuna edelleen huomattavasti jäljes
sä. Kuitenkin asuntojen tuotantotarve tulee myös 
Suomessa vähenemään. Muun muassa rakennus
alan mahdollisimman tasaisen työllisyyden turvaa
miseksi olisi tärkeää, että tuotannon aleneminen 
tapahtuisi tasaisesti ja muutoinkin hallitusti. 

Poistuman vähentämiseen olisi pantava nykyis
tä enemmän painoa olemassa olevaa asuntokan
taa parantamalla ja sen käyttöä tehostamalla. 
Tämä vähentäisi uustuotannon tarvetta ja olisi 
muutoinkin kansantaloudellisesti edullista. Sa
malla se vähentäisi muuttotarvetta ja siitä aiheu
tuvia sosiaalisia ongelmia sekä lisäisi asumisviih
tyvyyttä. 

Ehdotetun säännöksen mukaan tavoitteena ei 
olisi pelkästään asuntokannan kokonaismäärä, 
vaan myös eri talo- ja huoneistotyyppeihin sekä 
hallintamuotoihin kohdistuvan tarpeen ja koh
tuulliseksi katsottavan kysynnän tyydyttäminen. 

Toisaalta pelkkä asuntokannan monipuolisuus 
ei sekään riitä, jos asunnot ovat tehottomassa 
käytössä. Kun asuntojen lukumäärä sinänsä alkaa 
olla riittävä, on asuntotuotantoa mitoitettaessa 
erityisesti otettava huomioon jo olemassa olevan 
asuntokannan käyttö. Lähtökohtana olisi pidettä
vä sitä, että perheille luotaisiin edellytykset sijoit
tua mahdollisimman hyvin asumistarvettaan vas
taaviin asuntoihin. 

3 §. Valtion tukitoimet. Asunto-oloihin vai
kuttava lainsäädäntö koostuu useista erityislaeista 
ja muista säännöksistä. Ehdotettu laki ei olisi 
muihin lakeihin verrattuna hierarkisesti ylempä
nä. Ehdotetut tavoitesäännökset ilmaisevat kui
tenkin asuntopoliittisia peruslähtökohtia, jotka 
asuntopoliittista järjestelmää kehitettäessä tulisi 
ottaa huomioon. 

Pykälissä todettaisiin pääpiirteittäin ne asunto
oloihin vaikuttavat välittömät ja välilliset tuki
muodot, joiden avulla asuntotoimen tavoitteet 

olisi tarkoitus saavuttaa. Kyseisistä toimenpiteistä 
säädetään erikseen. 

4 §. Tutkimus- ja kokezlutoiminta. Valtion 
varoista on vuosittain myönnetty tutkimusmäärä
rahoja asuntotutkimukseen säännöllisesti jo vuo
desta 1967. Asuntotutkimuksen tukemista koske
vat nykyiset säännökset ovat asuntotuotantolais
sa. 

Asuntotuotantoon liittyvät kysymykset ovat 
vain osa asuntotutkimuksen kenttää. Asuntopoli
tiikan painopisteen siirtyessä asuntojen tuottami
sesta asuntokannan käyttöön myös asuntotutki
muksessa painottuvat yhä voimakkaammin muut 
kuin asuntotuotantoon liittyvät kysymykset. Kun 
ehdotettu laki asunto-olojen kehittämisestä kat
taisi koko asuntotoimen, on luontevaa sijoittaa 
asuntotutkimuksen tukemista koskevat säännök
set tähän lakiin. Tarkoitus on poistaa vastaavat 
säännökset asuntotuotantolaista. 

Voimassaolevan lain mukaan valtioneuvosto 
hyväksyy vuosittain tutkimustoiminnan yleisoh
jelman ja tutkimusmäärärahan käyttösuunnitel
man. Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston vah
vistamaan asunto-olojen kehittämisohjelmaan si
sältyisivät asuntotutkimusta sekä kehittämistoi
mintaa ja koerakentamista koskevat tavoitteet. 
Ympäristöministeriö vahvistaisi tämän perusteel
la vuosittain asuntotutkimusmäärärahan käyttö
suunnitelman. Asuntotutkimus- ja kokeilutoi
minnan laajuutta ei ehdoteta nykyisestään muu
tettavaksi. 

Ympäristöministeriön vahvistama käyttösuun
nitelma ei luonnollisestikaan koskisi muiden mi
nisteriöiden toimialaan kuuluvaa tutkimus
toiminnan tukemista, vaikka tällaiseen tutkimus
toimintaan sisältyisikin asunto-oloja ja niiden 
kehittämistä koskevia selvityksiä. Siitä olisi kui
tenkin huolehdittava, että eri viranomaisten tu
kema tutkimustoiminta on keskenään koordinoi
tua. 

5 §. Kunnan tehtävät. Kunnan velvollisuutena 
on jo vanhastaan ollut huolehtia rakennusmaan 
riittävyydestä, kaavallisesta valmiudesta sekä tar
vittavasta kunnallistekniikasta ja muista asunto
olojen kehittämisen yleisistä edellytyksistä. Tä
hän on vähäiseltä osin saatu myös valtion tukea. 
Ensimmäisessä momentissa kunnan velvollisuu
deksi säädettäisiin aktiivisesti vaikuttaa asunto
olojen parantamiseen. Tämän velvollisuutensa 
täyttämiseksi kunta joutuu erityisesti huolehti
maan valtion tarkoitukseen osoittamien taloudel
listen voimavarojen asianmukaisesta suuntaami
sesta asunnontarvitsijoille. Kunta voi myös vai
kuttaa muihin rahoittajiin ja rakentamisen osa-
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puoliin toimivien yhdyskuntien aikaansaamisek
si. Tärkeää on myös kunnan asunto-olojen kehit
tämiseen osoittamien omien varojen suuntaami
nen. Ehdotetun säännöksen nojalla ei voitaisi 
antaa uusia tehtäviä, vaan niistä olisi aina säädet
tävä yksilöidysti lailla. 

Toisessa momentissa säädettäisiin kunnalle vel
vollisuus kiinnittää erityistä huomiota asunnotto
mien ja puutteellisesti asuvien asunto-olojen pa
rantamiseen. Säännöksen mukaan kunnan tulisi 
ensinnäkin huolehtia siitä, että toimenpiteet 
asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan erityi
sesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien 
asunto-olojen parantamiseen. Toiseksi kuntien 
tulisi kehittää asunto-oloja siten, että sellaiselle 
kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hank
kinmaan, voidaan järjestää kohtuulliset asumis
olot. Kohtuulliset asumisolot eivät aina edellytä 
itsenäistä asuntoa, vaan ne voidaan järjestää myös 
esimerkiksi asuntolassa tai soluasunnossa. Sään
nös ei antaisi mahdollisuutta kunnan jäsenelle 
yksittäistapauksessa vaatia kuntaa järjestämään 
hänelle kohtuulliset asumisolot. Se mitä eri toi
menpiteitä kukin kunta käyttää asunnottomien 
ja puutteellisesti asuvien asumisolojen paranta
miseksi jää kunnan itsensä harkittavaksi. Toi
menpiteet tulisi sisällyttää kuntasuunnitelmaan 
kuuluvaan asunto-ohjelmaan josta säädettäisiin 
6 §:ssä. 

Erityisesti häädön tai irtisanomisen takia asun
nontarvitsija voi usein joutua kohtuuttamaan 
tilanteeseen, kun uutta asuntoa ei paikkakunnal
la ole saatavissa tai asunnontarvitsijalle ei heikon 
taloudellisen asemansa vuoksi ole mahdollisuuk
sia tarjolla oleviin hänen maksukykynsä ylittäviin 
asuntoihin. Kärjistyneimmillään asunnottomaksi 
joutuminen voi johtaa perheiden jäsenten tila
päiseen tai joskus jopa pitkiäkin aikoja kestävään 
erillään oloon. Kun laissa ei ole ollut säännöstä 
kunnan velvollisuudesta järjestää asunto, ovat 
lähinnä sosiaaliviranomaiset huolehtineet edellä 
kuvatun kaltaisista tilanteista. Ratkaisu on saatta
nut olla jopa sellainen, että lapset on sijoitettu 
lastenkoteihin samalla kun vanhemmat ovat jou
tuneet turvautumaan tilapäisasumiseen tai tila
päismajoitukseen matkustajakodeissa tai yöma
joissa. 

Edelleen erilaisissa hoitolaitoksissa hoidettavi
na olleiden laitoksista pääsyä usein vaikeuttaa 
asunnon puuttuminen. Tämän vuoksi on joudut
tu tilanteeseen, jossa laitospaikkoja käyttävät sel
laiset henkilöt, jotka tulisivat toimeen eriasteis
ten avohoidon palvelujen turvin tai joissakin 

tapauksissa ilman niitäkin normaaliasunnossa, 
mikäli sellainen olisi heille osoittaa. Samanaikai
sesti näitä paikkoja jonottavat niiden todellisessa 
tarpeessa olevat henkilöt. Kunnollisen asunnon 
järjestämisellä voitaisiin myös välttää ennenai
kaista laitokseen siirtymistä. Laitoksesta kotiutet
tava tulisi aina ottaa huomioon sen kunnan 
suunnitelmassa, josta hän on ollut laitoksessa 
hoidettavana. 

Asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asu
misolojen parantamiseksi kunta voi käyttää jo 
omistamiaan taikka muutoin hallinnassaan tai 
määräysvallassaan olevia asuntoja. Se voi myös 
hankkia asuntoja omistukseensa, hallintaansa tai 
muuten määräysvaltaansa, esimerkiksi jälleen
vuokrausmenettelyä käyttäen. Niin ikään kunta 
voi kunnostaa heikossa kunnossa olevia asuntoja 
ja avustusta antamalla tehdä jäsenelleen mahdol
liseksi jäämisen asuntoonsa, josta tämä muutoin 
joutuisi taloudellisista syistä muuttamaan. Kunta 
voi myös ohjata asunnon tarpeessa olevan jäse
nensä vapailta markkinoilta vapautuvaan asun
toon. 

Suurin osa kunnan toimenpiteistä asunnotto
mien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen pa
rantamiseksi ei aiheuttaisi kunnalle uusia meno
ja. Tähän tarkoitukseen kunta voi myös saada 
valtion tukea. Jos kunta ryhtyy asunnottomuu
den ja puutteellisen asumisen poistamiseksi eri
tyisiin toimenpiteisiin, sille voidaan osoittaa lisä
myöntämisvaltuutta asuntolainojen myöntämis
valtuuden erityistarvemäärärahasta. Kunnat ovat 
saaneet tähän tarkoitukseen myös erityistä avus
tusta valtion varoista. Kuntien sosiaalihuoltolain 
nojalla saama valtion tuki asuntojen hankkimi
seen voi niin ikään olla huomattava. 

Kunnan asunto- sekä sosiaali- ja terveysviran
omaisten kiinteä yhteistyö puutteellisen asumisen 
ja asunnottomuuden takia olisi välttämätöntä jo 
sen johdosta, että toimenpiteiden kohteena ole
villa asunnontarvitsijoilla on asunto-ongelman 
lisäksi usein muitakin sosiaalisia ongelmia. Täl
löin vain ongelmien yhtäaikainen tarkastelu tuot
taa tarkoituksenmukaisen tuloksen. Joissakin ta
pauksissa asuntoviranomaisten ratkaisujen edelly
tyksinä ovat sosiaaliviranomaisten avo- tai tuki
palvelujen järjestämistä asukkaalle koskevat rat
kaisut. Perheen sosiaalisiin ongelmiin liittyvät 
asuinolojen puutteellisuudet on kuitenkin ensisi
jaisesti pyrittävä hoitamaan asuntopoliittisin kei
noin, mille lähtökohdalle perustuu myös uuden 
sosiaalihuoltolain (710/82) 27 §:n säännös kun
nan velvollisuudesta varata tarvetta vastaava mää
rä palvelu- ja tukiasuntoja sekä mahdollisuudesta 
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varata asuntoja henkilölle, joka erityisestä syystä 
tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa 
järjestämisessä. 

Sosiaalihuollon asumispalveluja on tarkoitus 
järjestää ennen muuta silloin, kun asumiseen 
kiinteästi liittyy hoidon ja tuen tarve. Ehdotetun 
lain mukaan sen sijaan tulisi ottaa huomioon 
muutkin puutteellisesti asuvat ja asunnottomat. 
Jotta sosiaalihuoltolain 27 §:n mukaiset toimen
piteet ja muu asunto-olojen kehittäminen saatai
siin keskenään sovitettua saumattomasti yhteen, 
sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamissuunni
telman asumispalveluja koskevan osan tulisi olla 
sama kuin vastaava osa asunto-ohjelmaan sisälty
västä toimenpideohjelmasta puutteellisen asumi
sen poistamiseksi. 

6 §.Kunnan asunto-ohjelma. Asuntotuotanto
lain 19 §:ssä on säädetty kuntien velvollisuudesta 
hyväksyä asunto-ohjelma. Asuntotuotantoasetuk
sen 66 §:n mukaan asuntohallitus antaa ohjeet 
ohjelman laatimista varten. 

Kuntien asunto-ohjelmaa koskevat säännökset 
ehdotetaan otettavaksi lakiin asunto-olojen kehit
tämisestä. Asunto-ohjelma olisi edelleenkin osa 
kuntasuunnitelmaa muiden kunnallisten sektori
suunnitelmien tavoin. Ehdotettu säännös ei mer
kitsisi muutosta kuntien asunto-olojen nykyiseen 
suunnitteluun. 

Kunnan asunto-ohjelma sisältää nykyisin ker
ran valtuustokaudessa laadittavan tavoiteosan ja 
vuosittaisen toteuttamisosan. Tavoiteosa sisältää 
kunnan asuntopolitiikan keskeiset tavoitteet ja 
toimintaperiaatteet. Toteuttamisosa sisältää vuo
sittain toteuttavat toimenpiteet. Toteuttamiso
saan kuuluvat nykyisin asuntojen uustuotanto
ohjelma, asuntojen perusparantamisohjelma sekä 
toimenpideohjelma eri väestöryhmien asunto
olojen parantamiseksi ja puutteellisen asumisen 
poistamiseksi. Kunnan asunto-ohjelman laatimis
ta on tarkoitus nykyisestään keventää. Se sisältäisi 
kuitenkin vastaisuudessakin mainitut osat. Puut
teellisen asumisen ja asunnottomuuden poistami
seksi tarpeellisiin toimenpiteisiin tulisi kiinnittää 
erityistä huomiota. 

Lisäksi ohjelmassa tulisi olla tiedot myös toteu
tuneesta kehityksestä ja ohjelman vaatimista voi
mavaroista sekä ohjelmassa esitetyn toiminnan 
taloudellisista vaikutuksista. 

7 §. Lääninhallituksen tehtävät. Lääninhalli
tuksella on lääninhallituksesta annetun asetuksen 
(188/55) 7 §:n 4 kohdan mukaan yleinen velvol
lisuus valvoa kuntien toiminnan lainmukaisuut
ta. 

Lääninhallituksen tehtävänä asunto-olojen ke
hittämisessä on ollut yhtäältä edistää alueensa 
kuntien suunnitelmien keskinäistä yhteensovitta
mista ja toisaalta ylläpitää keskushallinnon ja 
kuntien välisiä yhteyksiä. Näistä tehtävistä ei ole 
voimassa olevassa lainsäädännössä omaa säännös
tään. Tämän puutteen korjaamiseksi lakiin ehdo
tetaan otettavaksi niitä koskeva maininta. Ehdo
tetussa säännöksessä korostettaisiin lääninhalli
tuksen asemaa kuntia neuvovana ja ohjaavana 
sekä kuntien ja valtion näkemyksiä ja ratkaisuja 
puolin ja toisin välittävänä viranomaisena. 

8 §. Asunto-olojen kehittämisohjelma. Asunto
olojen kehittämiseksi laaditut valtakunnalliset 
suunnitelmat ovat useimmiten tähän mennessä 
jääneet irrallisiksi valtioneuvoston ja eduskunnan 
päätöksenteosta. Valtioneuvosto on kuitenkin vii
me vuosina tehnyt tämäntyyppisten ohjelmien ja 
selvitysten perusteella periaatepäätöksiä niistä 
toimenpiteistä, joihin asunto-olojen kehittämi
seksi on katsottu tarpeelliseksi kulloinkin ryhtyä. 

Ympäristöministeriössä kuten myös muissa mi
nisteriöissä laaditaan nykyisin viisivuotiset hallin
nonalan toiminta- ja taloussuunnitelmat. Eri hal
linnonalojen suunnitelmien perusteella laaditaan 
puolestaan koko valtiontalouden suunnitelmat. 

Ehdotetun säännöksen mukaan valtioneuvos
ton tulisi joka toinen vuosi vahvistaa seuraaviksi 
viideksi vuodeksi asunto-olojen kehittämisohjel
ma. Toiminta- ja taloussuunnitelman asuntotoin
ta koskevan osan tulisi perustua kehittämisohjel
maan. Ohjelman tulisi myös osaltaan ohjata 
asunto-olojen kehittämistä koskevan lainsäädän
nön ja tulo- ja menoarvion valmistelua. 

Asunto-olojen kehittämisohjelma olisi kattava 
suunnitelma niistä toimenpiteistä, jotka asunto
olojen kehittämiseksi aiotaan suorittaa. Ohjel
massa määriteltäisiin yksityiskohtaisesti asuntopo
litiikan tavoitteet ja osoitettaisiin ne keinot, joilla 
tavoitteet voitaisiin saavuttaa. 

Ympäristöministeriö valmistelisi esityksen ke
hittämisohjelmaksi asuntohallituksen avustama
na. Kehittämisohjelmassa tulisi ottaa huomioon 
soveltuvilta osin kuntien asunto-ohjelmat ja lää
ninhallitusten yhteistoiminnassa muiden alue- ja 
piirihallintoviranomaisten kanssa asunto-ohjelmista 
antamat lausunnot. Ohjelmaa vahvistettaessa tu
lisi huomiota kiinnittää myös siihen, mikä asema 
asumiselle ja asuntotoimen kehittämiselle halu
taan antaa yhteiskuntapolitiikan muiden lohko
jen kehittämistarpeisiin verrattuna. Tämä edel
lyttää jo valmistelussa yhteistyötä eri ministeriöi
den kanssa. Yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa edellyttää myös se, että asunto-olojen 
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parantamiseksi käytettävissä olevat keinot jakaan
tuvat useille eri viranomaisille. Näistä tärkeimpiä 
ovat valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat 
asuntosäästöpalkkiojärjestelmä ja verotus, kaup
pa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvat 
energian säästötoimenpiteet, opetusministeriön 
toimialaan kuuluva opiskelijoiden asumistuki 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan 
kuuluva eläkkeensaajien asumistuki. Ehdotetulla 
säännöksellä ministeriöiden välistä toimivallan 
jakoa ei mitenkään muutettaisi. 

Laissa ehdotetaan säädettäväksi kehittämisoh
jelman pääasiallisesta sisällöstä. Kehittämisohjel
ma muodostaisi toteutettavan asuntopolitiikan 
perustan. Ohjelmassa pidemmän aikavälin ta
voitteet tulisi määritellä konkreettisina toiminta
tavoitteina ja -periaatteina, jotka lähimpien vuo
sien osalta olisivat suoraan sovellettavassa muo
dossa. 

Asunto-olojen kehittämisen perustana olisi ta
pahtunutta kehitystä ja nykytilaa koskeva selvi
tys. 

Asuntojen tuotantoa, asuntokannan käyttöä ja 
kunnostamista sekä tukitoimenpiteitä koskevat 
tavoitteet tulisi ilmaista niin selkeinä, että ne 
muodostaisivat pohjan välittömille käytännön 
toimenpiteille. 

Puutteellisen asumisen ja asunnottomuuden 
poistamista koskevien toimintaperiaatteiden tuli
si sisältää sekä yksityiskohtaisia toimintatavoittei
ta että lyhyesti ilmaistuina käytettävissä olevat 
tärkeimmät toimenpiteet. Näihin kuuluisivat 
muun muassa toimenpiteet, joilla kuntien toi
mintaa puutteellisen asumisen ja asunnottomuu
den poistamiseksi tuetaan. Valtakunnallisessa 
asunto-olojen kehittämisohjelmassa vahvistetta
vat toimintaperiaatteet muodostaisivat osaltaan 
perustan, jonka pohjalta kuntien asunto-ohjel
miin sisältyvät toimenpideohjelmat puutteellisen 
asumisen ja asunnottomuuden poistamiseksi laa
di ttaisiin. 

Tuen suuntautuminen eri kohderyhmille tulisi 
ilmetä ohjelmassa yksityiskohtaisesti. Tähän kuu
luisi myös tuen alueittaisen jakautumisen peri-

aatteet sekä eri tukimuotojen suhteellisen merki
tyksen perusteena olevat lähtökohdat. Tarkastel
tavaksi tulisi ottaa muun muassa yleisen ja tarve
harkintaisen tuen keskinäinen suhde. 

Kehittämisohjelman tulisi sisältää kaikki asunto
olojen kehittämiseen liittyvät tärkeimmät toi
menpidekokonaisuudet, joihin ohjelmakaudella 
aiotaan ryhtyä. Lisäksi ohjelmassa tulisi selvittää, 
miten eri toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset 
katetaan. Tällöin olisi esitettävä miten toimenpi
teet sopeutetaan valtion- ja kansantaloudellisiin 
edellytyksiin. Vaikka rahavinojen tarkastelu val
tion tulo- ja menoarviossa tapahtuukin bruttope
riaatteella olisi asunto-olojen kehittämisohjel
massa tarkasteltava kaikkia asunto-oloihin vaikut
tavia tulo- ja menokohtia kokonaisuutena ja 
niiden nettovaikutusta valtiontaloudessa. Valti
ontaloudellisten vaikutusten lisäksi tulisi pääpiir
teittäin selvittää myös ohjelmassa suunnitellun 
toiminnan muut taloudelliset vaikutukset. 

1.2. Laki asuntotuotantolain muuttamisesta 

1 ja 2 §. Nykyisistä säännöksistä ehdotetaan 
poistettavaksi maininta tutkimusmäärärahoista, 
koska näistä säädettäisiin kaikilta osin asunto-olo
jen kehittämisestä annettavassa laissa. 

18 ja 19 §. Koska vastaavat säännökset koko
naisuudessaan sisältyisivät lakiin asunto-olojen 
kehittämisestä, ne ehdotetaan kumottavaksi asun
totuotantolaista. 

2. Voimaantulo 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 patvana 
tammikuuta 1986. Asunto-olojen valtakunnalli
nen kehittämisohjelma olisi laadittava ensimmäi
sen kerran vuosiksi 1987-1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

asunto-olojen kehittämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Perustavoitteet 

Asunto-olojen kehittämisen tavoitteena on tur
vata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle 
mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen niin, 

1) että kullakin ruokakunnalla on käytettävis
sään asunto, jonka huoneluku ja pinta-ala vastaa
vat ruokakunnan kokoa sekä sen jäsenten henki
lökohtaisia tarpeita; 

2) että asunnot ovat rakenteeltaan ja varusteil
taan tarkoituksenmukaisia, terveeliisiä ja toimivia 
sekä asuinrakennukset ympäristöönsä sopeutuvia; 
sekä 

3) että asumismenot ovat kohtuulliset suhtees
sa ruokakunnan kokoon ja käytettävissä oleviin 
tuloihin sekä muihin välttämättömiin kulutus
menoihin. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä puutteelli
sesti asuvan, pienituloisen ja vähävaraisen väes
tön sekä nuorten ja lapsiperheiden asunnonsaan
nin ja asumistason parantamiseen ja asumisme
nojen kohtuullisuuden turvaamiseen sekä aluei
den samoin kuin väestöryhmien välisten asumis
tasoerojen vähentämiseen. 

2 § 

Asuntokanta ja sen käyttö 

Kohtuullisen asumistason turvaamiseksi on: 
1) luotava riittävä ja eri asumismuotoihin koh

distuvaa tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta 
rakentamalla uusia asuntoja, parantamalla ole
massa olevien asuntojen laatu- ja varustetasoa 
sekä vähentämällä asuntojen poistumaa; sekä 

2) edistettävä asuntokannan tarkoituksenmu
kaista käyttöä. 

3 § 
Valtion tukitoimet 

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan myöntää 
valtion varoista lainoja, korkotukea ja avustuksia, 
antaa valtion takauksia, myöntää verohelpotuk
sia, maksaa asumistukea ja asuntosäästöpalkkioita 
sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin sen mukaan 
kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään. 

4 § 

Tutkimus- ja koketlutoiminta 

Valtion varoista voidaan asunto-olojen kehittä
miseksi myöntää tutkimus-, kokeilu- ja kehittä
mismäärärahoja asuntojen tuotantoa, korjaustoi
mintaa, koerakentamista sekä asuntopoliittisia 
kysymyksiä koskevien sosiaalisten, taloudellisten, 
teknisten, oikeudellisten ja hallinnollisten tutki
musten ja selvitysten suorittamista sekä niiden 
tulosten ja vieraskielisen aineiston kääntämistä ja 
julkaisemista varten. 

Vuosittain otetaan valtion tulo- ja menoarvi
oon tarpeellinen määräraha tutkimus-, kokeilu
ja kehittämismäärärahoja varten. Ympäristömi
nisteriön tulee vahvistaa tutkimus-, kokeilu- ja 
kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma. 

5 § 

Kunnan tehtävät 

Kunnan on luotava alueellaan yleiset edelly
tykset asunto-olojen kehittämiselle. 

Kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpi
teet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan eri
tyisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien 
asumisolojen parantamiseen. Kunnan tulee ke
hittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaisel
le asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, 
joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene 
asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan jär
jestää kohtuulliset asumisolot. 

6 § 

Kunnan asunto-ohjelma 

Kunnanvaltuuston on kunnallislain (953/76) 
13 §:ssä tarkoitetun kuntasuunnitelman osana 
hyväksyttävä ja määräajoin tarkistettava asunto
ohjelma. Tarkemmat ohjeet asunto-ohjelman 
laatimisesta antaa asuntohallitus. 

7 § 

Lääninhallituksen tehtå'vå't 

Lääninhallituksen on seurattava alueensa kun
tien toimintaa asunto-olojen kehittämiseksi ja 



1985 vp. - HE n:o 50 15 

ohjattava sitä niin, että läänin eri kuntien suun
nitelmat ja toimenpiteet soveltuvat yhteen. Lää
ninhallituksen on lisäksi annettava ympäristömi
nisteriölle ja asuntohallitukselle lausuntoja läänin 
ja sen kuntien asuntotoimen ja asunto-olojen 
kehittämisestä sekä muutoinkin ylläpidettävä 
keskushallinnon ja kuntien välistä yhteyttä. 

8 § 

Asunto-olojen kehittämisohjelma 

Valtioneuvoston on joka toinen vuosi tulo- ja 
menoarvioesityksen valmistelun yhteydessä vah
vistettava asunto-olojen kehittämisohjelma seu
raaviksi viideksi vuodeksi. Asunto-olojen kehittä
misohjelman valmistelee ympäristöministeriö. 

Asunto-olojen kehittämisohjelman tulee sisäl
tää: 

1) selvitys asunto-oloista ja niissä tapahtunees
ta kehityksestä; 

2) asuntokantaa ja sen kunnostamista, asunto
kannan käyttöä ja asuntotuotantoa koskevat ta
voitteet; 

3) toimintaperiaatteet puutteellisen asum1sen 
ja asunnottomuuden poistamiseksi; 

4) tukitoimenpiteiden määräytymisperusteina 
käytettävät asumismeno-osuuksien tavoitteet; 

5) tukitoimenpiteiden alueellisen suuntaami
sen sekä keskinäisen painotuksen periaatteet; 

6) asuntotutkimusta sekä kehittämistoimintaa 
ja koerakentamista koskevat tavoitteet; sekä 

7) suunnitelma valtion tukitoimenpiteistä tässä 
momentissa tarkoitettujen tavoitteiden toteutta
miseksi ottaen huomioon näistä aiheutuva valti
ontalouden kokonaisrasitus sekä valtiontalouden 
ja kansantalouden vo1mavarat. 

9 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Asunto-olojen valtakunnallinen kehittämisoh
jelma on laadittava ensimmäisen kerran vuosiksi 
1987-1991. 

2. Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 1 66) 18 ja 19 §, 
näistä 19 § sellaisena kuin se on 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/ 80), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti; 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82) ja 2 

§:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (474/69), 
näin kuuluviksi: 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olo

jen parantamiseksi myönnetään asuntolainoja, 
rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislainoja, anne
taan takauksia sekä maksetaan korkohyvityksiä, 
indeksikorotuksia ja lisäkorkoa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1985 

2 § 

Vuosittain otetaan tulo- ja menoarvioon tar
peellinen määräraha myönnettyjen lainojen mak
sattamista ja muita 1 §:ssä tarkoitettuja tukitoi
menpiteitä varten. 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Matti Ahde 
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2. Liite 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247 /66) 18 ja 19 §, 
näistä 19 § sellaisena kuin se on 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/ 80), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti; 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82) ja 2 

§:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (474/69), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olo

jen parantamiseksi myönnetään asuntolainoja, 
rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaisia lainoja, 
annetaan takauksia, maksetaan korkohyvityksiä, 
indeksikorotusta ja lisäkorkoa sekä jaetaan tutki
musmäärärahoja sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään. 

2 § 

Vuosittain otetaan tulo- ja menoarvioon tar
peellinen määräraha myönnettyjen lainojen mak
sattamista ja muita 1 §:ssä tarkoitettuja tukitoi
menpiteitä sekä tutkimusmäärärahoja varten. 

18 § 
Tutkimusmäärärahoja myönnetään asuntojen 

tuotantoa, koerakennustoimintaa, asumista ja 
muita asuntopoliittisia kysymyksiä koskevien sosi
aalisten, hallinnollisten, taloudellisten ja teknil
listen tutkimusten ja selvitysten suorittamista 
varten sekä niiden tulosten ja ulkomaisen aineis
ton käännättämistä ja julkaisemista varten. 

Asuntohallituksen on laadittava tutkimus
toiminnan yleisohjelma, jossa eri tutkimusalat ja 
tutkimussuunnitelmat asetetaan toteuttamisjär
jestykseen. Tutkimustoiminnan yleisohjelma tar
kistetaan vuosittain ja sen hyväksyy valtioneuvos
to. 

19 § 
Kunnanvaltuuston on kunnallislain (953176) 

13 §:ssä tarkoitetun kuntasuunnitelman osana 
hyväksyttävä ja määräajoin tarkistettava asunto
ohjelma. Ohjelma samoin kuin siihen tehdyt 
tarkistukset on toimitettava tiedoksi stsäasiainmi
ntsteriölle, asuntohallitukselle ja lääninhallituk
selle. Tarkemmat ohjeet asunto-ohjelman laati
mtsesta antaa asuntohallitus. 

Ehdotus 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto-olo

jen parantamiseksi myönnetään asuntolainoja, 
rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislainoja, anne
taan takauksia sekä maksetaan korkohyvityksiä, 
indeksikorotusta ja lisäkorkoa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

2 § 

Vuosittain otetaan tulo- ja menoarvioon tar
peellinen määräraha myönnettyjen lainojen mak
sattamista ja muita 1 §:ssä tarkoitettuja tukitoi
menpiteitä varten. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


