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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-olojen kehittä
misrahastosta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on tehostaa sosiaali
sen asuntotuotannon rahoitusjärjestelmää pe
rustamalla valtion tulo- ja menoarvion ulko
puolinen asunto-olojen kehittämisrahasto. Ra
hasto muodostuisi valtion asuntolainojen ly
hennyksistä. ja korkotuloista sekä tulo- ja me
noarviossa osoitettavasta määrärahasta. Mak
suvalmiuden varmistamiseksi rahastolla olisi 
tulo- ja menoarviossa määritelty lyhytaikainen 
lainanottovaltuus. Tulo- ja menoarvion yhtey
dessä vahvistettaisiin lisäksi vuosittain niiden 
lainojen enimmäismäärä, jotka myönnetään tai 
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joihin maksetaan korkotukea rahaston varois
ta. Rahastolla olisi johtokunta, joka päättäisi 
muun muassa lyhytaikaisen lainanottovaltuu
den käyttämisestä. 

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset niiden 
asuntotoimen lakien muuttamisesta, joiden 
mukainen tukitoiminta rahoitettaisiin rahaston 
varoista. 

Esitys liittyy vuoden 1990 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tule
maan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Asuntorahoituksen kokonaisuus 

Asuntorahoitus koostuu pääosin uustuotan
non ja vanhojen asuntojen hankinnan sekä 
perusparantamisen rahoituksesta. 

Rahoitusmarkkinoiden keveneminen ja sii
hen liittynyt asuntoluottojen saatavuuden olen
nainen paraneminen sekä etukäteissäästämis
vaatimusten pienentyminen ovat vaikuttaneet 
siten, että asuntorahoituksen kasvu on painot
tunut entistä selvemmin vanhojen asuntojen 
kysyntää lisäävästi eikä uusien asuntojen tuo
tannon rahoitukseen. 

Samaan aikaan, kun asunnonhankinnan ko
konaisrahoitus on kasvanut erittäin voimak
kaasti, on sosiaalisen asuntotuotannon rahoi
tuksen järjestämisessä ollut vaikeuksia. Näin 
siitä huolimatta, että valtion asuntolainoituk
sen osuus asuntojen kokonaisrahoituksesta oli 
vuonna 1988 vain alle 7 prosenttia. Vuonna 
1988 asuntoluottoja maksettiin yhteensä 48,7 
miljardia markkaa, joista aravalainoja oli 3,2 
miljardia markkaa ja maatilatalouden kehittä
misrahaston asuntolainoja 190 miljoonaa 
markkaa. 

1.2. Asuntorahoituksen pääpiirteet muissa 
Pohjoismaissa 

Ruotsissa noin 99 prosenttia uusista asun
noista on valtion osalainoittamia. Myös perus
korjaukseen voi saada valtion rahoitustukea. 
Valtion asuntorahoitusyhtiö (Statens Bostads
finansierings Aktiebolag SBAB), joka myöntää 
valtion asuntolainat, perustettiin vuonna 1985. 
Tärkeimmiksi syiksi asuntorahoitusyhtiön pe
rustamiseen on mainittu hallinnon yksinker
taistaminen ja valtion budjetin loppusumman 
pienentäminen. Varat rahoitusyhtiö hankkii 
obligaatiolainoilla. 

Norjassa valtion tukeman tuotannon osuus 
on noin 40-50 prosenttia kaikista uusista 
asunnoista. Valtion lainan myöntää asuntoasi-

oita hoitava valtion keskusvirasto (Den Norske 
Stats Husbank). Varat asuntopankille tulevat 
vanhojen lainojen koroista ja lyhennyksistä 
sekä valtion budjetin kautta vuosittain pankille 
myönnettävästä lainasta. 

Tanskassa valtion tukeman asuntotuotannon 
osuus on noin 60-75 prosenttia ja se on 
pääosin vuokra-, nuoriso- ja osuuskunta-asun
toja. Keskeinen asuntotuotannon rahoitustapa 
on kiinnitysluottolaitoslainoitus, jonka rahoit
tamiseksi kiinnitysluottolaitokset laskevat liik
keelle sekä tavallisia että indeksiin sidottuja 
obligaatiolainoja. 

Islannissa lähes kaikki asunnot rahoitetaan 
valtion lainoin. Lainoituksesta huolehtii Islan
nin asuntohallitus (Husnaedisstofnun rikisins), 
joka on sosiaaliministeriön alainen. Asuntohal
litus jakaa lainat kahdesta rahastosta, Valtion 
rakennusrahastosta ja Työntekijöiden raken
nusrahastosta. Kunnat osallistuvat pienellä 
osuudella vuokra-asuntojen rahoitukseen. Sen 
sijaan rahalaitokset, kuten pankit ja säästökas
sat, eivät yleensä rahoita asuntotuotantoa. Val
tion rakennusrahasto ja Työntekijöiden raken
nusrahasto saavat varansa työnantajamaksuis
ta ja yleisistä työeläkerahastoista. 

2. Valmisteluvaiheet 

Vuoden 1988 syksyllä valtioneuvoston vah
vistamassa asunto-olojen kehittämisohjelmassa 
tavoitteeksi asetettiin valtion asuntorahoitus
järjestelmän uudistaminen perustamalla vuo
den 1990 alusta asuntorahasto tai muu sitä 
vastaava järjestelmä tarkoituksella tehostaa so
siaalista asuntotuotantoa. Samansisältöinen 
maininta sisältyy myös vuodelle 1989 hyväksyt
tyyn tulo- ja menoarvioon. 

Ympäristöministeriö asetti 9 päivänä marras
kuuta 1988 asuntorahoitustoimikunnan, joka 
teki ehdotuksen nyt annettavan hallituksen esi
tyksen mukaiseksi asunto-olojen kehittämisra
hastoksi (Komiteanmietintö 1989:21). Asunto
olojen kehittämisrahaston perustamisen lisäksi 
toimikunta teki lukuisia muita ehdotuksia 
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asuntopoliittisten tukijärjestelmien uudistami
seksi. Muista ehdotuksista keskeisimpiä ovat 
siirtyminen rahaston perustamisen yhteydessä 
aravavuokratalolainoituksessa enintään 95 pro
sentin valtion yhtenäislainaan sekä lainajärjes
telmän uudistaminen. Omistusasuntojen lainoi
tuksessa toimikunta ehdotti siirryttäväksi vuo
den 1991 alusta lukien korkotukilainoitukseen, 
johon sisältyisivät nykyistä aravalainoitusta 
vastaavat sosiaalinen asukasvalinta, hinta- ja 
laatuohjaus sekä asuntojen käyttöä ja luovu
tusta koskevat säännökset. 

Asuntorahoitustoimikunta kuuli työnsä ai
kana seuraavien tahojen asiantuntijoita: 

Suomen Kaupunkiliitto, Valtakunnallinen 
vuokratalo-osuuskunta VVO, Suomen Kunnal
lisliitto, Nuorisoasuntoliitto, Valtiokonttori, 
Vuokra-asuntojen tuotanto ja rahoitus Oy 
VATRO, Asuntohallitus, Vakuutusyhtiöiden 
Keskusliitto, Vuokralaisten Keskusliitto, Suo
men Kiinteistöliitto, Asuntorakennuttajayhdis
tys, Suomen Hypoteekkiyhdistys, valtiovarain
ministeriö, Suomen Ammattiliittojen Keskus
järjestö SAK, Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue, Kansallinen Kokoomus, Suomen Maa
seudun Puolue, Svenska folkpartiet, Suomen 
Kristillinen Liitto, Suomen Keskusta, Suomen 
Kansan Demokraattinen Liitto, Demokraatti
nen Vaihtoehto sekä Vihreät. 

Kuullut asiantuntijat pitivät tarpeellisina ny
kyisen asuntorahoitusjärjestelmän uudistamis
ta. Lisäksi lähes kaikilla oli periaatteessa 
myönteinen suhtautuminen asunto-olojen ke
hittämisrahaston perustamiseen, varsinkin, 
kun se organisoidaan hallinnollisesti yksinker
taisella tavalla. 

3. Asuntorahoitusjärjestelmälle 
asetettavat tavoitteet ja nyky
järjestelmän ongelmat 

3.1. Asuntorahoitusjärjestelmälle asetettavat 
tavoitteet 

Valtion tehtävänä on vastata asumisen tues
ta, kun sen sijaan rahoituslaitosten toiminta 
tapahtuu liiketaloudellisin perustein. Jotta tä
mä kokonaisuus toimisi tehokkaasti, se edellyt
tää asumisen tukijärjestelmän ja asumiseen 
liittyvien liiketaloudellisten järjestelmien mah
dollisimman hyvää yhteensovittamista. Tällöin 
keskeisessä asemassa on selkeä työnjako rahoi
tuslaitosten ja valtion välillä. 

Asuntorahoitusjärjestelmää kehitettäessä ta
voitteena on hallinnollisesti mahdollisimman 
yksinkertainen ja selkeä järjestelmä, joka toi
misi jo olemassa olevien organisaatioiden ja 
näiden jo harjoittaman toiminnan kautta. Täl
löin rahoitusjärjestelmä myös saavuttaa siltä 
edellytettävää kustannustehokkuutta. 

Koska rakentamisen aikajänne on useita 
vuosia, on myös rahoitukselta edellytettävä 
vastaavaa pitkäjänteisyyttä. 

3.2. Nykyjärjestelmän ongelmat 

Sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksessa 
olevat vaikeudet koskevat niin valtion lainoit
tamaa vuokra- ja omistusasuntotuotantoa kuin 
valtion lainoittamaa perusparannustoimintaa
kin. 

Nykyinen järjestelmä on hallinnollisesti mo
nimutkainen ja edellyttää runsaasti voimavaro
ja kaikilla hallinnon tasoilla ja kaikilta raken
nushankkeeseen osallistuvilta. 

Koska kullekin vuodelle budjetoitua asunto
lainamäärärahaa voidaan käyttää vain samana 
budjettivuonna, rahoitusjärjestelmä ei vastaa 
varsinaisen toteutettavan rakennushankkeen 
edellyttämää useampivuotista aikajännettä. 

Asuntolainamäärärahojen yksivuotisuudesta 
johtuen mahdollisesti käyttämättä jääneitä 
määrärahoja ei voida siirtää seuraavalle vuo
delle. Pahimmillaan tilanne on ollut se, että 
kun esimerkiksi vuosina 1985-1987 aravalai
namäärärahoja jäi käyttämättä yhteensä noin 
610 miljoonaa markkaa, niin jo vuonna 1988 
lisämenoarviossa jouduttiin osoittamaan asun
tolainoitukseen lisämäärärahoja 425 miljoonaa 
markkaa. Käytäntönä on myös ollut, että kun 
joinakin vuosina on aloitettu huomattavasti 
pienempi määrä asuntoja, esimerkiksi vuosina 
1985-1986 yli 5 000 asuntoa vähemmän kuin 
tulo- ja menoarviossa on asetettu tavoitteeksi, 
ei myöhempinäkään vuosina ole osoitettu vas
taavaa lisäystä. 

4. Ehdotetut muutokset 

Sosiaalisen asuntotuotannon rahoitusjärjes
telmä ehdotetaan uudistettavaksi perustamalla 
asunto-olojen kehittämisrahasto, jonka varois
ta myönnettäisiin valtion asuntolainat sekä 
eräät valtion maksamat korkotuet. Valtion 
asuntolainoituksesta maatilahallituksen asun-
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tolainoitus ei sisältyisi asunto-olojen kehittä
misrahastoon vaan se rahoitettaisiin edelleen 
maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. 

Asunto-olojen kehittämisrahasto toimisi val
tion tulo- ja menoarvion ulkopuolella mutta 
valtion kassataloudessa. Rahasto muodostuisi 
vanhojen ja uusien asunto- ja perusparannus
lainojen lyhennyksistä ja korkotuloista. Näi
den yhteismäärä pienentäisi tulo- ja menoar
vion menolukuja verrattuna nykyiseen tilantee
seen, jossa koko valtion asuntolainamäärära
hat sisältyvät tulo- ja menoarvioon. Toisaalta 
tulo- ja menoarvion tulot pienisivät vastaavas
ti. Tulo- ja menoarvioon tulisi rahaston perus
tamisen jälkeen sisältymään rahastolle osoitet
tava määräraha, joka mitoitettaisiin tulo- ja 
menoarviossa asetettujen asuntopoliittisten ta
voitteiden mukaisesti. Lisäksi tulo- ja menoar
viossa osoitettaisiin rahastolle riittävän suurui
nen lyhytaikainen lainanottovaltuus, jolla tur
vattaisiin rahaston maksuvalmius muuttuvissa 
tilanteissa sekä rahoituksen joustavuus ja pit
käjänteisyys. 

Tarkoituksena on, että rahaston perustami
sen yhteydessä lainojen myöntämisvaltuutta ei 
nykyiseen tapaan sidottaisi budjettivuoteen, 
vaan mahdollisesti käyttämättä jäänyt tai pe
ruuntunut myöntämisvaltuus voitaisiin käyttää 
myöhempinä vuosina. 

Asunto-olojen kehittämisrahastosta myön
nettäisiin varat aravavuokra-asuntojen raken
tamisen ja perusparannuksen lainoitukseen, 
erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen 
lainoitukseen, omistusasuntojen pitkäaikaiseen 
perusparannuslainoitukseen, omistusasuntojen 
korkotukeen sekä siirtymäkauden aikana myös 
omistusasuntojen lainoitukseen, sen mukaan 
kuin näistä tukimuodoista erikseen säädettäi
siin. 

5. Organisatoriset vaikutukset 

Rahastolla olisi johtokunta, joka antaisi lau
sunnon vuotuisesta tulo- ja menoarvioehdotuk
sesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä 
lainojen myöntämisvaltuuden käyttösuunnitel
masta. Lisäksi johtokunta päättäisi rahaston 
maksuvalmiutta varten tarvittavien lyhytaikais
ten lainojen ottamisesta valtion tulo- ja meno
arviossa määrätyissä rajoissa sekä päättäisi 
tällaisten lainojen ehdoista. 

Tulo- ja menoarviossa vahvistettaisiin rahas
ton varoista vuosittain myönnettävien lainojen 
enimmäismäärä ja niiden lainojen enimmäis
määrä, joihin rahaston varoista maksettaisiin 
korkotukea. 

Valtioneuvosto vahvistaisi rahaston varoista 
myönnettävien tai tuettavien lainojen myöntä
mis- ja hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitel
man. 

Johtokunnan lisäksi rahaston perustaminen 
ei edellytä uusia organisaatioita, eikä nykyisten 
organisaatioiden henkilöstömäärän lisäyksiä. 
Asuntolainat myöntäisi asuntohallitus tai kun
ta kuten nykyisinkin. Lainojen maksamisen ja 
takaisinperinnän hoitaisi edelleen valtiokontto
ri. Rahaston kirjanpidon hoitaisi valtiokontto
ri. 

6. Valtiontaloudelliset vaikutuk
set 

Rahaston perustamisella ei sinänsä ole val
tion menoja lisääviä tai tuloja vähentäviä vai
kutuksia. Koska kyseessä on tulo- ja menoar
vion ulkopuolinen rahasto, tulo- ja menoarvi
ossa näkyisi ainoastaan rahastoon siirrettävä 
määräraha. Ensi vuotta koskevassa tulo- ja 
menoarvioesityksessä rahastoon ehdotetaan sii
rettäväksi 1221 miljoonaa markkaa. Rahaston 
varoista huomattava osa muodostuu aravalai
nojen lyhennyksistä ja korkotuloista, jotka 
eivät näkyisi tulo- ja menoarvion loppusum
massa. Vuonna 1990 kertyvät lyhennykset ja 
korkotulot arvioidaan noin 2465 miljoonaksi 
markaksi. 

7. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy vuoden 1990 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen. 

Eduskunnalle annetaan lisäksi tulo- ja meno
arvioesitykseen liittyvä hallituksen esitys laiksi 
asuntotuotantolain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta. Kyseinen hallituksen esi
tys koskee vuokratalojen lainoitusjärjestelmän 
uudistamista siten, että siirryttäisiin valtion 
yhtenäislainoitukseen ja pääomamenojen kehi
tys sopeutettaisiin nykyistä paremmin muuttu
viin olosuhteisiin. Esitys sisältää ehdotuksen 
myös asuntotuotantolain 1 §:n muuttamisesta 
sekä ehdotuksen asuntojen perusparantamises-
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ta annetun lain 1 § :n muuttamisesta, mikä 
tulisi ottaa huomioon tähän hallituksen esityk-

seen sisältyviä samojen pykälien muutoseh
dotuksia käsiteltäessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta 

1 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös lain yleisestä soveltamisalasta ja asunto
olojen kehittämisrahaston perustamisesta val
tion tulo- ja menoarvion ulkopuolelle. 

2 §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi sään
nökset rahaston varojen muodostumisesta. 
Pääosa varoista muodostuisi saatavista, jotka 
perustuvat asuntotoimen eri lakien nojalla 
myönnettyihin lainoihin tai tulo- ja menoar
vion nojalla vuosina 1987-1989 Y-Säätiölle ja 
kunnille myönnettyihin asuntolainoihin. Näi
den lainojen jäljellä olevan pääoman määrän 
arvioidaan rahaston perustamisaj ankohtana 
olevan yhteensä noin 28,2 miljardia markkaa. 
Tästä asuntolainakannasta rahastoon vuonna 
1990 kertyvät lyhennykset ja korkotulot arvioi
daan noin 2465 miljoonaksi markaksi. Lisäksi 
rahaston varoihin kuuluisi valtion tulo- ja me
noarviossa rahastoon siirrettävä määräraha. 

3 §. Rahastoa hoitaisi johtokunta, jonka 
kokoonpanosta ja nimittämisestä säädettäisiin 
tarkemmin asetuksella. 

4 §. Ehdotuksen mukaan rahaston johto
kunta antaisi ympäristöministeriölle lausunnon 
asuntohallituksen ehdotuksesta valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseksi, toiminta- ja taloussuun
nitelmaksi sekä asuntolainojen myöntämisval
tuuden käyttösuunnitelmaksi. Lisäksi johto
kunnan tehtävien määrittelyssä on lähdetty 
siitä, että johtokunnalla olisi myös itsenäistä 
päätösvaltaa. Rahaston maksuvalmiuden tur
vaamiseksi johtokunnalla olisi valtuus päättää 
lyhytaikaisen lainan ottamisesta valtion tulo- ja 
menoarviossa määrätyissä rajoissa. Tarkoituk
sena on, että laina olisi kotimaista lainaa ja 
lainan ottamisesta huolehtisi valtiokonttori val
tion muun lainanoton yhteydessä. Päättäes
sään lainan ottamisesta johtokunta päättäisi 
myös lainan ehdoista esimerkiksi antamalla 
Valtiokonttorilie raamit, joiden puitteissa ole
vat lainaehdot voidaan hyväksyä. 

Johtokunnalle kuuluvien tehtävien valmiste
lusta säädettäisiin tarkemmin asetuksella ja 

johtokunnan toiminnasta sekä menettelytavois
ta määrättäisiin johtosäännössä. 

5 §. Rahaston varoja käytettäisiin asunto
olojen parantamiseen siten, kuin asuntotoimen 
eri laeissa on säädetty. Rahastosta myönnettäi
siin varat aravavuokra-asuntojen rakentamisen 
ja perusparannuksen lainoitukseen, erityisryh
mille tarkoitettujen vuokra-asuntojen lainoi
tukseen, omistusasuntojen pitkäaikaiseen pe
rusparannuslainoitukseen, omistusasuntojen 
korkotukeen sekä siirtymäkauden aikana myös 
omistusasuntojen lainoitukseen. 

6 §. Rahaston varoista maksettaisiin myös 
rahaston kulutusmenot kuten johtokunnan pu
heenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja 
sihteerien palkkiot sekä rahaston maksuval
miutta varten otetuista lainoista aiheutuvat 
kustannukset. 

Lisäksi rahaston varoista suoritettaisiin 
myös ne maksut, joista valtio on asuntotuotan
tolain 13 a § :n nojalla velvollinen vastaamaan 
vuokratalon pakkohuutokaupassa. 

7 §. Pykälään ehdotetaan otettaviksi sään
nökset niistä asioista, joista eduskunta päättäi
si vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhtey
dessä. Ehdotuksen mukaan eduskunta vahvis
taisi lainojen myöntämisvaltuuden kuten ny
kyisinkin. Koska valtion lainanottoon tarvi
taan hallitusmuodon 64 §:n mukaan eduskun
nan suostumus ehdotetaan, että rahaston ly
hytaikainen lainanottovaltuus käsiteltäisiin 
vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa. Siirto 
rahastoon olisi erä, joka lyhennysten sekä 
korko- ja muiden tulojen lisäksi arvioidaan 
tarvittavan rahastosta suoritettaviin maksui
hin. Siirto rahastoon olisi mitoitettava siten, 
että valtion tulo- ja menoarviossa asetetut tuo
tantotavoitteet voidaan toteuttaa. 

8 §. Tulo- ja menoarviossa asetettuihin tuo
tantotavoitteisiin ja myöntämisvaltuuden mi
toitukseen suoranaisesti liittyvästä asuntolaino
jen myöntämisvaltuuden käyttösuunnitelmasta 
päättäisi ehdotuksen mukaan valtioneuvosto 
kuten nykyisinkin. 

9 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön
panosta annettaisiin asetuksella. 
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10 §. Lain ehdotetaan tulevan voimaan 
päivänä tammikuuta 1990. Rahaston varoista 
maksettaisiin myös ennen lain voimaantuloa 
myönnetyt mutta vielä maksamatta olevat 
asuntolainat sekä kokeiluluonteisen omistus
asuntojen korkotukea koskevan lain mukaiset 
korkotuet ja käsittelykorvaukset. 

1.2. Laki asunto-olojen kehittämisestä 

3 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi mai
ninta, jonka mukaan valtio voi tukea asunto
olojen kehittämistä myös asunto-olojen kehit
tämisrahaston varoista. 

1.3. Asuntotuotantolaki 

1 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi mai
ninta siitä, että asuntotuotantolain nojalla 
myönnettävät lainat maksetaan asunto-olojen 
kehittämisrahaston varoista. 

2 §. Koska asunto-olojen kehittämisrahas
tosta annettavan lain 7 §:ään ehdotetaan otet
taviksi säännökset siitä, mitä määräyksiä asun
tolainoista vuosittain valtion tulo- ja menoarvi
ossa annetaan, pykälä ehdotetaan tarpeettoma
na kumottavaksi. 

3 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan tarpeet
tomana kumottavaksi, koska vastaava säännös 
ehdotetaan otettavaksi asunto-olojen kehittä
misrahastosta annettavan lain 8 §:n 2 moment
tiin. 

7 a §. Koska asuntotuotantolain mukainen 
käyttösuunnitelma ehdotetaan korvattavaksi 
asunto-olojen kehittämisrahastosta annettavan 
lain mukaisella käyttösuunnitelmalla, pykäläs
sä olevaa viittausta ehdotetaan tarkistettavaksi. 

21 §. Koska asuntotuotantolain mukainen 
käyttösuunnitelma ehdotetaan korvattavaksi 
asunto-olojen kehittämisrahastosta annettavan 
lain mukaisella käyttösuunnitelmalla, pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi ottamalla siihen viit
taus mainittuun lakiin. Samalla 2-4 momen
tin säännökset ehdotetaan tarpeettomina ku
mottaviksi. 

1.4. Laki asuntojen perusparantamisesta 

1 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi mai
ninta siitä, että perusparannuslainat myönne-
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tään asunto-olojen kehittämisrahaston varois
ta. 

13 §. Koska asuntotuotantolain mukainen 
käyttösuunnitelma ehdotetaan korvattavaksi 
asunto-olojen kehittämisrahastosta annettavan 
lain mukaisella käyttösuunnitelmalla, pykälä
viittausta ehdotetaan tarkistettavaksi. 

Koska asunto-olojen kehittämisrahaston pe
rustamisen jälkeen tulo- ja menoarviossa ei 
enää vahvistettaisi lainojen maksattamismäärä
rahaa, ehdotetaan pykälän 2 momentista pois
tettavaksi asiaa koskeva maininta. 

1.5. Laki vuokra-asuntojen omaksilunastami
sesta 

ja 11 §. Pykäliin ehdotetaan otettavaksi 
maininta siitä, että omaksilunastamislainat 
myönnetään asunto-olojen kehittämisrahaston 
varoista. 

25 §. Koska asunto-olojen kehittämisrahas
tosta annettavaan lakiin ehdotetaan otettaviksi 
säännökset valtion tulo- ja menoarvioon otet
tavista asioista, pykälän nykyiset säännökset 
ehdotetaan tarpeettomina kumottaviksi. Sen 
sijaan pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nös siitä, että asunto-olojen kehittämisrahas
tosta annettavan lain mukaisessa käyttösuunni
telmassa vahvistettaisiin vuosittain myös 
omaksilunastamislainojen määrä. 

1.6. Laki oman asunnon hankintaan valtion 
lainan sijasta myönnettävien lainojen 
korkotuesta 

1 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi mai
ninta siitä, että lain nojalla luottolaitokselle 
suoritettava korkohyvitys maksetaan asunto
olojen kehittämisrahaston varoista. 

3 §. Ehdotuksen mukaan myös luottolaitok
sille suoritettava käsittelykorvaus maksettaisiin 
asunto-olojen kehittämisrahaston varoista. 

13 §. Lain voimassaoloa ehdotetaan jatket
tavaksi siirtymäkauden ajaksi eli vuoden 1990 
loppuun. Vuoden 1991 alusta on tarkoitus 
saattaa voimaan uusi omistusasuntoja koskeva 
korkotukijärjestelmä. 
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2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1990. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 66 §:n 2 momentin vakiin
tuneen tulkinnan mukaan tulo- ja menoarvion 
ulkopuolinen rahasto voidaan perustaa tavalli
sessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos rahasto ei 
määrältään muodostu vuotuiseen tulo- ja me
noarvioon verrattuna niin suureksi, että edus
kunnalle hallitusmuodon mukaan kuuluva 
budjettivalta sen johdosta joutuisi varaan tulla 
loukatuksi ja jos rahastoa ei perusteta valtion 
vuotuisia tarpeita varten. 

Asunto-olojen kehittämisrahasto ei suuruu
tensa puolesta eikä muutoinkaan loukkaa 

1. 

eduskunnan budjettivaltaa, kun eduskunta 
edelleen tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä vuosittain päättäisi lainojen myöntämis
valtuudesta kuten nykyisinkin. Eduskunta 
päättäisi myös siirrosta rahastoon sekä rahas
ton lainanottovaltuudesta. Lisäksi rahaston 
tarkoitusperillä on sellainen yli yksivuotiskau
den ulottuva pysyvyys, joka on ollut tunnus
omaista useille muillekin tavallisessa lainsäätä
misjärjestyksessä perustetuille rahastoille kuten 
esimerkiksi maatilatalouden kehittämisrahas
tolle. Näin ollen hallitus katsoo, että laki 
asunto-olojen kehittämisrahastosta voitaisiin 
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
asunto-olojen kehittämisrahastosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Asunto-olojen parantamiseksi suoritettavien 

toimenpiteiden rahoittamiseksi perustetaan 
ympäristöministeriön alaisuuteen valtion tulo
ja menoarvion ulkopuolella oleva asunto-olo
jen kehittämisrahasto. 

2 § 
Asunto-olojen kehittämisrahasto saa varan

sa: 
1) rahaston perustamisen yhteydessä rahas

toon siirrettävistä saatavista, jotka perustuvat 
asuntolainoista, takuista ja avustuksista anne
tun lain (224/ 49), asutuskeskusten asuntora
kennustuotannon tukemisesta valtion varoilla 
annetun lain (226/49), asuntotuotantolakien 
(488/53 ja 247 /66), asuntojen perusparantami
sesta annetun lain (34/79), vuokra-asuntojen 
omaksilunastamisesta annetun lain (82/82) 
sekä eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myön
nettävistä lainoista ja korkotuesta annetun lain 
(83/82) nojalla myönnettyihin lainoihin samoin 
kuin vuosien 1987-1989 valtion tulo- ja meno
arvion nojalla myönnettyihin asuntolainoihin; 

2) valtion tulo- ja menoarviossa rahastolle 
siirrettäväksi myönnetystä määrärahasta; 

3) rahaston varoista myönnettyjen lainojen 
lyhennyksistä sekä korko- ja muista tuloista; 
sekä 

4) vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 
annetun lain nojalla omaksilunastettujen asun
tolainoitettujen vuokra-asuntojen lunastushin
nan ja luovutuskorvauksen välisestä erotukses
ta, asuntotuotantolain 15 §:ssä tarkoitetuissa 
luovutustapauksissa myyntihinnan ja mainitun 
lain 15 a §:n mukaisen luovutuskorvauksen vä
lisestä erotuksesta sekä korvauksista, jotka liit
tyvät rahaston varoista tuettavaan toimintaan. 

3 § 
Asunto-olojen kehittämisrahastoa hoitaa 

johtokunta. Johtokunnan kokoonpanosta ja 
nimittämisestä säädetään tarkemmin asetuksel
la. 

4§ 
Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokun

nan tehtävänä on: 
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1) antaa ympäristöministeriölle lausunto 
asuntohallituksen ehdotuksesta valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseksi sekä toiminta- ja talous
suunnitelmaksi rahastoa ja sen varoista tuetta
vaa toimintaa koskeviita osin; 

2) antaa ympäristöministeriölle lausunto 
asuntohallituksen ehdotuksesta 8 §:ssä tarkoi
tetuksi käyttösuunnitelmaksi; 

3) vastata siitä, että rahastolla on riittävä 
maksuvalmius ja päättää rahaston maksuval
miutta varten tarvittavien lyhytaikaisten laino
jen ottamisesta valtion tulo- ja menoarviossa 
määrätyissä rajoissa sekä tällaisten lainojen 
ehdoista; 

4) vahvistaa rahaston johtosääntö; 
5) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilin

päätös; sekä 
6) antaa vuosittain ympäristöministeriölle 

kertomus rahaston toiminnasta edellisenä ka
lenterivuonna. 

5 § 
Asunto-olojen kehittämisrahaston varojen 

käyttämisestä asunto-olojen parantamiseen 
säädetään erikseen. 

6 § 
Asunto-olojen kehittämisrahastosta makse

taan rahaston kulutusmenot sekä rahaston 
maksuvalmiutta varten otettujen lainojen ly
hennykset, korot ja lainanhoitokulut. 

Asunto-olojen kehittämisrahastosta makse
taan myös ne lainojen korot ja lyhennykset 
sekä mahdolliset viivästyskorot ja perimisku
lut, jotka valtio on asuntotuotantolain 13 a §:n 
nojalla velvollinen suorittamaan. 

7 § 
Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey

dessä on vuosittain: 
1) vahvistettava niiden lainojen enimmäis

määrä, jotka myönnetään tai joihin maksetaan 
korkotukea asunto-olojen kehittämisrahaston 
varoista; 

2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisra
haston maksuvalmiutta varten otettavien lyhyt
aikaisten lainojen enimmäismäärä; sekä 
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3) päätettävä mahdollisesta siirrosta asunto
olojen kehittämisrahastoon tai rahastosta val
tion tulo- ja menoarvioon. 

Valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siir
rettävä määräraha on mitoitettava siten, että 
sen yhdessä rahastolla vuoden alussa olevien 
aiemmilta vuosilta kertyneiden sekä asianomai
sena varainhoitovuonna kertyvien rahavarojen 
kanssa arvioidaan riittävän 6 §:ssä tarkoitettui
hin maksuihin sekä tämän pykälän 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun valtuuden nojalla 
myönnettyjen lainojen ja korkotukien maksa
miseen. 

8 § 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahaston varoista myönnettävien tai 
tuettavien lainojen myöntämis- ja hyväksymis
valtuuden käyttösuunnitelman. 

Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on otet
tava huomioon eri alueilla ja eri kunnissa 
esiintyvä asunnontarve. Asunnontarpeen arvi
oimisen perusteena on pidettävä asuntovajaus
ta, asumistiheyttä, väestön määrää, asuntojen 
uusimistarvetta sekä muita asunnontarpeeseen 
vaikuttavia tekijöitä. 

9§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

10§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1990. Rahaston varoista maksetaan 
myös ennen tämän lain voimaantuloa 2 §:n 1 
kohdassa tarkoitettujen säännösten ja mää
räysten nojalla myönnetyt mutta vielä maksa
matta olevat lainat, näiden lainojen lisäykset 
sekä oman asunnon hankintaan valtion lainan 
sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta an
netun lain (76/89) nojalla myönnettyjen laino
jen korkotuet ja käsittelykorvaukset. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 

Laki 
asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asunto-olojen kehittämisestä 29 päivänä marras
kuuta 1985 annetun lain (919/85) 3 § näin kuuluvaksi: 

3 § 

Valtion tukitoimet 

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan 
asunto-olojen kehittämisrahaston varoista 
myöntää lainoja ja korkotukea tai muista val
tion varoista myöntää lainoja, korkotukea ja 
avustuksia, antaa valtion takauksia, myöntää 
verohelpotuksia, maksaa asumistukea ja asun-

3. 

tosäästöpalkkioita sekä ryhtyä muihin toimen
piteisiin sen mukaan kuin niistä erikseen sääde
tään tai määrätään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun annetun asuntotuotantolain 2 § ja 3 §:n 1 

momentti, 
näistä 2 § sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 ja 29 päivänä 

marraskuuta 1985 annetuilla laeilla (474/69 ja 920/85), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 7 a ja 21 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa 

laissa, 7 a § 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81182) ja 21 § muutettuna 7 päivänä 
kesäkuuta 1978 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (412/78 ja 942/79), näin 
kuuluviksi: 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislai
noja asunto-olojen kehittämisrahaston varoista 
sekä annetaan takauksia ja maksetaan korko
hyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

7a§ 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain lainoi

tusarvon määräytymisperusteet asunto-olojen 
kehittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 
8 §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman yhtey-

dessä. Määräytymisperusteet on vahvistettava 
siten, että lainoitusarvo ei ylitä 7 b §:ssä 
tarkoitettua hankinta-arvoa. 

21 § 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahastosta annetun lain 8 §:ssä tarkoi
tetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain tämän 
lain nojalla myönnettävien lainojen määrän. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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4. 

Laki 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä 
tammikuuta 1979 annetun lain (34179) 1 §:n 1 momentti ja 13 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (21/85) 
ja 13 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi: 

1 § 
Tämän lain nojalla voidaan asunto-olojen 

kehittämisrahaston varoista myöntää perus
parannuslainaa ja ensisijaista lainaa sellaisten 
toimenpiteiden rahoittamista varten, joilla pa
rannetaan asunnon tai asuinrakennuksen ja 
niihin liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen 
taikka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai 
asuinympäristön laatua ja varustetasoa. 

13§ 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 8 §:ssa 
tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain 
myönnettävien perusparannuslainojen määrän. 

5. 

Asuntohallitus voi valtion tulo- ja menoarvi
ossa ja valtioneuvoston vahvistamassa käyttö
suunnitelmassa määrätyissä rajoissa kunnan 
hakemuksesta ennakolta päättää, että lähinnä 
seuraavien viiden vuoden aikana kuntaan 
myönnetään perusparannuslainoja asianomais
ten vuosien myöntämisvaltuuden puitteissa. 
Tarkemmat säännökset ennakkopäätöksen te
kemisestä annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 25 
päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (82/82) 1 § :n 1 momentti, 11 § :n 1 momentti ja 25 § näin 
kuuluviksi: 

1 § 
Vuokralainen voi lunastaa vuokra-asunnon 

omakseen ja hänelle voidaan myöntää omaksi
lunastamista varten lainaa asunto-olojen kehit
tämisrahaston varoista siten kuin tässä laissa 
säädetään. 

11 § 
Omaksilunastajalle voidaan 

asunto-olojen kehittämisrahaston 
omaksilunastamislainaa. 

myöntää 
varoista 

25 § 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 8 §:ssä 
tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain 
myönnettävien omaksilunastamislainojen mää
rän. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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6. 

Laki 
oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta 
myönnettävien lainojen korkotuesta 27 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (76/89) 1 §:n 1 
momentti, 3 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

1 § 
Julkisen valvonnan alainen luottolaitos voi 

asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 
kohdassa tarkoitetun asuntolainan sekä 2 mo
mentissa tarkoitetun rakennusaikaisen lainan 
sijasta, peruskorjausta varten myönnettäviä 
lainoja lukuun ottamatta, myöntää lainoja, 
joista luottolaitokselle maksetaan korkohyvi
tystä asunto-olojen kehittämisrahaston varois
ta. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korko
tukilainoiksi. 

tolaitoksille maksaa asunto-olojen kehittämis
rahaston varoista käsittelykorvausta sen mu
kaan kuin valtioneuvosto päättää. 

13§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi

kuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1990 lop
puun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
3 § kuuta 1990. 

Korkotukilainojen käsittelystä aiheutuneiden 
lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan luot-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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2. Liite 

Laki 
asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asunto-olojen kehittämisestä 29 päivänä marras
kuuta 1985 annetun lain (919/85) 3 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Valtion tukitoimet 

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan myön
tää valtion varoista lainoja, korkotukea ja 
avustuksia, antaa valtion takauksia, myöntää 
verohelpotuksia, maksaa asumistukea ja asun
tosäästöpalkkioita sekä ryhtyä muihin toimen
piteisiin sen mukaan kuin niistä erikseen sääde
tään tai määrätään. 

3. 

Ehdotus 

3 § 

Valtion tukitoimet 

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan 
asunto-olojen kehittämisrahaston varoista 
myöntää lainoja ja korkotukea tai muista val
tion varoista myöntää lainoja, korkotukea ja 
avustuksia, antaa valtion takauksia, myöntää 
verohelpotuksia, maksaa asumistukea ja asun
tosäästöpalkkioita sekä ryhtyä muihin toimen
piteisiin sen mukaan kuin niistä erikseen sääde
tään tai määrätään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun annetun asuntotuotantolain 2 § ja 3 §:n 1 

momentti, 
näistä 2 § sellaisena kuin se on muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 ja 29 päivänä 

marraskuuta 1985 annetuilla laeilla (474/69 ja 920/85), sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti sekä 7 a ja 21 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti mainitussa 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa 

laissa, 7 a § 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81182) ja 21 § muutettuna 7 päivänä 
kesäkuuta 1978 ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetuilla laeilla (412178 ja 942/79), näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislai-

Ehdotus 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislai-
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Voimassa oleva laki 

noja, annetaan takauksia sekä maksetaan kor
kohyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

2§ 
Asuntolainoja saadaan vuosittain myöntää 

valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä päätetty määrä, jonka tulee yhdessä 
1 §:ssä tarkoitettuja muita tukitoimenpiteitä ja 
tutkimusmäärärahoja varten myönnettävän 
määrän kanssa olla vuosina 1969-1976 kuna
kin vuotena vähintään 150 000 000 markkaa 
lisättynä määrällä, joka kunakin vuotena vas
taa asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista 
29 päivänä maaliskuuta 1949 annetun lain 
(224149) ja 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun 
asuntotuotantolain (488/53) sekä tämän lain 
nojalla myönnetyistä lainoista edellisen vuoden 
aikana kertyneitä korkoja sekä säännönmukai
sia ja ylimääräisiä lyhennyksiä. 

Vuosittain otetaan tulo- ja menoarvioon tar
peellinen määräraha myönnettyjen lainojen 
maksamista ja muita 1 § :ssä tarkoitettuja tuki
toimenpiteitä varten. 

3 § 
Päätettäessä lainojen myöntämisestä ja 

muista tukitoimenpiteistä on otettava huo
mioon eri kunnissa ja eri alueilla esiintyvä 
asunnontarve, jonka arvioimisen perusteena on 
pidettävä asuntovajausta, asumistiheyttä, väes
tön määrää ja sen muutoksia, asuntojen uusi
mistarvetta sekä muita asunnontarpeeseen vai
kuttavia tekijöitä. 

7a§ 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 21 §:ssä 

tarkoitetun käyttösuunnitelman yhteydessä lai
noitusarvon määräytymisperusteet. Määräyty
misperusteet on vahvistettava siten, että lainoi
tusarvo ei ylitä 7 b §:ssä tarkoitettua hankinta
arvoa. 

21 § 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain 2 §:ssä 

tarkoitettujen määrärahojen ja 14 §:ssä tarkoi
tettujen korkotukilainojen käyttösuunnitel
man. 

Ehdotus 

noja asunto-olojen kehittämisrahaston varoista 
sekä annetaan takauksia ja maksetaan korko
hyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa sen 
mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

2§ 
(Kumotaan) 

3 § 
(1 mom. kumotaan) 

7a§ 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain lainoi

tusarvon määräytymisperusteet asunto-olojen 
kehittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 8 § :ssä 
tarkoitetun käyttösuunnitelman yhteydessä. 
Määräytymisperusteet on vahvistettava siten, 
että lainoitusarvo ei ylitä 7 b §:ssä tarkoitettua 
hankinta-arvoa. 

21 § 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahastosta annetun lain 8 § :ssä tarkoi
tetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain tämän 
lain nojalla myönnettävien lainojen määrän. 
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Voimassa oleva laki 

Vahvistaessaan käyttösuunnitelman valtio
neuvosto samalla vahvistaa alueittain tavoitteet 
koko sinä vuonna aloitettaval/e asuntotuotan
nolle. 

Käyttösuunnitelmassa on osoitettava vuosina 
1967-1976 vuosittain vähintään JO 000 000 
markkaa käytettäväksi 6 §:n 3 momentissa tar
koitettujen opiskelija-asuntoloiden rakentamis
ta ja laajentamista varten myönnettäviin asun
tolainoihin. 

Asuntohallitus antaa vuosittain valtioneu
vostolle kertomuksen toiminnastaan ja eri tar
koituksiin annettujen määrärahojen käytöstä. 

4. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä 
tammikuuta 1979 annetun lain (34179) 1 §:n 1 momentti ja 13 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (21185) 
ja 13 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Tämän lain nojalla voidaan valtion varoista 

myöntää perusparannuslainaa ja ensisijaista 
lainaa sellaisten toimenpiteiden rahoittamista 
varten, joilla parannetaan asunnon tai asuin
rakennuksen ja niihin liittyvien, asetuksella 
säädettävien tilojen tai asuinympäristön laatua 
ja varustetasoa. 

13 § 
Valtioneuvosto vahvistaa asuntotuotantolain 

21 §:ssä tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa 
vuosittain myönnettävien perusparannuslaino
jen määrän. 

Ehdotus 

1 § 
Tämän lain nojalla voidaan asunto-olojen 

kehittämisrahaston varoista myöntää perus
parannuslainaa ja ensisijaista lainaa sellaisten 
toimenpiteiden rahoittamista varten, joilla pa
rannetaan asunnon tai asuinrakennuksen ja 
niihin liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen 
taikka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai 
asuinympäristön laatua ja varustetasoa. 

13§ 
Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke

hittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 8 § :ssa 
tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain 
myönnettävien perusparannuslainojen määrän. 
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Voimassa oleva laki 

Asuntohallitus voi valtion tulo- ja menoarvi
ossa ja valtioneuvoston vahvistamassa käyttö
suunnitelmassa määrätyissä rajoissa kunnan 
hakemuksesta ennakolta päättää, että lähinnä 
seuraavien viiden vuoden aikana kuntaan 
myönnetään perusparannuslainoja asianomais
ten vuosien myöntämisvaltuuden ja maksatta
mismäärärahan puitteissa. Tarkemmat saan
nökset ennakkopäätöksen tekemisestä anne
taan asetuksella. 

5. 

Ehdotus 

Asuntohallitus voi valtion tulo- ja menoarvi
ossa ja valtioneuvoston vahvistamassa käyttö
suunnitelmassa määrätyissä rajoissa kunnan 
hakemuksesta ennakolta päättää, että lähinnä 
seuraavien viiden vuoden aikana kuntaan 
myönnetään perusparannuslainoja asianomais
ten vuosien myöntämisvaltuuden puitteissa. 
Tarkemmat säännökset ennakkopäätöksen te
kemisestä annetaan asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta 25 
päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (82/82) 1 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 25 § näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Vuokralainen voi lunastaa vuokra-asunnon 

omakseen ja hänelle voidaan myöntää omaksi
lunastamista varten lainaa valtion varoista si
ten, kuin tässä laissa säädetään. 

11 § 
Omaksilunastajalle voidaan myöntää valtion 

varoista omaksilunastamislainaa. 

25 § 
Omaksilunastamislainoja saadaan vuosittain 

myöntää yhteensä valtion tulo- ja menoarvion 
käsittelyn yhteydessä päätetty määrä. Vuosit
tain otetaan tulo- ja menoarvioon tarpeellinen 
määräraha myönnettyjen lainojen maksamista 
varten. 

Ehdotus 

1 § 
Vuokralainen voi lunastaa vuokra-asunnon 

omakseen ja hänelle voidaan myöntää omaksi
lunastamista varten lainaa asunto-olojen kehit
tämisrahaston varoista siten kuin tässä laissa 
säädetään. 

11§ 
Omaksilunastajalle voidaan 

asunto-olojen kehittämisrahaston 
omaksilunastamislainaa. 

25 § 

myöntää 
varoista 

Valtioneuvosto vahvistaa asunto-olojen ke
hittämisrahastosta annetun lain ( 1 ) 8 § :ssä 
tarkoitetussa käyttösuunnitelmassa vuosittain 
myönnettävien omaksilunastamislainojen mää
rän. 
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Voimassa oleva laki 

6. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oman asunnon hankintaan valtion lainan sijasta 
myönnettävien lainojen korkotuesta 27 päivänä tammikuuta 1989 annetun lain (76/89) 1 §:n 1 
momentti, 3 §:n 2 momentti ja 13 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Julkisen valvonnan alainen luottolaitos voi 

asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 
kohdassa tarkoitetun asuntolainan sekä 2 mo
mentissa tarkoitetun rakennusaikaisen lainan 
sijasta, peruskorjausta varten myönnettäviä 
lainoja lukuun ottamatta, myöntää lainoja, 
joista valtio maksaa luottolaitokselle korkohy
vitystä. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa 
korkotukilainoiksi. 

Korkotukilainojen käsittelystä aiheutuneiden 
lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan luot
tolaitoksille maksaa valtion varoista käsittely
korvausta sen mukaan kuin valtioneuvosto 
päättää. 

13§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi

kuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 lop
puun. 

3 391082P 

Ehdotus 

1 § 
Julkisen valvonnan alainen luottolaitos voi 

asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 
kohdassa tarkoitetun asuntolainan sekä 2 mo
mentissa tarkoitetun rakennusaikaisen lainan 
sijasta, peruskorjausta varten myönnettäviä 
lainoja lukuun ottamatta, myöntää laino'" 
joista luottolaitokselle maksetaan korkohyvi~ 
tystä asunto-olojen kehittämisrahaston varois
ta. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korko
tukilainoiksi. 

3 § 

Korkotukilainojen käsittelystä aiheutuneiden 
lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan luot
tolaitoksille maksaa asunto-olojen kehittämis
rahaston varoista käsittelykorvausta sen mu
kaan kuin valtioneuvosto päättää. 

13§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi

kuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1990 lop
puun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 




