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Hallituksen esitys Eduskunnalle asuntotuotantolain ja eräi
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen sisältyy ehdotus asuntotuotanto
lain muuttamisesta ja siihen liittyvät ehdotuk
set laiksi asuntorahoituksen neuvottelujärjes
telmästä annetun lain kumoamisesta, laiksi 
asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvis
ta väliaikaisista rajoituksista annetun lain 
muuttamisesta ja laiksi asuntojen perusparan
tamisesta annetun lain muuttamisesta. 

Asuntotuotantolain muuttamista koskevassa 
ehdotuksessa siirrytään uusien vuokratalokoh
teiden osalta yhtenäislainajärjestelmään, jossa 
valtion lainan suuruus on enintään 95 prosent
tia vuokratalokohteen hyväksytystä hankinta
arvosta. Tarkoituksena on samalla uudistaa 
aravavuokratalojen lainoitusjärjestelmä siten, 
että pääomamenojen kehitys voidaan nykyistä 
paremmin sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. 
Tavoitteena on saada eri ikäisten talojen pää
omamenot vastaamaan niiden käyttöarvoja. 
Pääomamenojen tarkoituksenmukaiseksi ajoit
tamiseksi osa valtion lainan alkuvuosien ko
roista lisätään lainapääomaan. Laina-aikaa pi
dennetään ja pääomamenojen nousu sidotaan 
nykyistä paremmin yleiseen kustannuskehityk
seen. 

Tarkoituksena on aravalainajärjestelmien 
uudistamiseen liittyen ottaa vuoden 1991 alusta 
käyttöön uusi omistusasuntojen korkotukilai
najärjestelmä. 

Asuntotuotantolakiin ehdotetaan tehtäväksi 
myös· eräitä muita muutoksia. Lakiin ehdote
taan otettavaksi säännökset uudesta lainoitus-
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muodosta, jolla kunnat ja kuntainliitot saisivat 
valtion asuntolainaa asuntojen hankkimiseksi 
olemassa olevasta asuntokannasta vuokra
asuntoina käytettäväksi. Asunnot tulisivat 
asunnottomien, pakolaisten ja romaanien käyt
töön. Asuntotuotantolakiin sisältyvää toimi
valtasäännöstä yksittäisissä käyttö- ja luovu
tusrajoituksista vapautumista koskevissa 
asioissa ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei 
valtioneuvosto enää tekisi näissä asioissa pää
töksiä, vaan toimivalta siirtyisi asuntohallituk
selle. Vastaavan tyyppinen muutos ehdotetaan 
tehtäväksi myös asuntolainoitettuun vuokrata
loon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista 
annettuun lakiin ja lakiin asuntojen perus
parantamisesta. Asuntotuotantolakia ehdote
taan lisäksi muutettavaksi siten, että oikeus 
myöntää lupa vuokratalon tilapäiseen käyttö
tarkoituksen muutokseen siirrettäisiin asunto
hallitukselta kunnan viranomaiselle. Laki 
asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmästä eh
dotetaan kumottavaksi. 

Asuntojen perusparantamisesta annettua la
kia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että 
siitä kumottaisiin valtion ensisijaista lainoitus
ta koskevat säännökset vastaavasti kuin asun
totuotantolaista. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1990 ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Eh
dotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Vuokrien määräytyminen 

Valtion lainoittamien vuokratalojen vuokrat 
määräytyvät talokohtaisesti niin sanotun oma
kustannusperiaatteen mukaisesti. Vuokralaisil
ta perittävät vuokrat määrätään niin, että 
vuokratuotoilla ja muilla tuotoilla voidaan kat
taa vuokratalon rahoituksesta aiheutuvat pää
omamenot ja hyväksyttävät hoitomenot. Pää
omamenoiksi hyväksytään lainapäätöksen mu
kaisten lainojen korkojen ja lyhennysten lisäksi 
omalle pääomalle enintään 8 prosentin vuotui
nen korko ja eräin edellytyksin myös oman 
pääoman kattamiseksi otettujen lainojen ly
hennykset sekä myös asuntohallituksen hyväk
symä tontin vuokra. 

Asuntohallitus määrää vuokratalon alku
vuokran. Vuosittaiset vuokrien tarkistukset 
tehdään asuntohallituksen vahvistamien vuok
ranmääritysperusteiden nojalla talon ilmoituk
sen perusteella tai kunnassa määrämuotoisen 
hakemuksen perusteella. Vuokrien tarkistus 
perustuu ennakoituun kustannuskehitykseen 
seuraavan vuokranperintäkauden aikana. 

Vuokrien määräytyminen aravavuokratalois
sa jää siten pääsääntöisesti huoneenvuokralain 
sääntelyjärjestelmän ulkopuolelle. Kohtuutto
man korkea vuokra valtion lainaittamassa 
vuokratalossa voidaan kuitenkin vuokralaisen 
kanteesta alentaa tuomioistuimessa kohtuulli
selle tasolle. 

1.2. Asuntolainojen korot ja lyhennykset 

Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalojen raken
tamista, laajentamista tai peruskorjausta var
ten myönnettyjen asuntolainojen korko mää
räytyy kahden eri järjestelmän mukaan riip
puen siitä, onko laina myönnetty ennen maalis
kuun 1 päivää 1982 vai sen jälkeen. 

1.2.1. Vanha lainajärjestelmä 

Vanhan järjestelmän mukaisten vuokratalo
lainojen korko on asuntotuotantolain (247 /66) 
11 §:n 1 momentin nojalla laina-ajan ensim
mäisenä viisivuotiskautena yksi ja sen jälkeen 
kolme prosenttia vuodessa. Saman säännöksen 
3 momentin nojalla valtioneuvosto voi kuiten
kin asumiskustannusten tasoittamiseksi eri ai
koina valmistuneissa taloissa korottaa korkoa 
enintään vastaaviin tarkoituksiin annetuista en
sisijaisista kiinnityslainoista yleisesti perittävän 
koron suuruiseksi. Valtioneuvosto on käytän
nössä vuosittain korottanut vanhempien laino
jen korkoja. Toisaalta valtioneuvosto on vii
meksi eräiden asuntolainojen koron alentami
sen sekä lyhennysten ja korkojen lykkäämisen 
väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 
2 §:n (1023/88) nojalla tekemällään päätöksel
lä (1102/88) alentanut uusimpien lainojen kor
koja. 

Edellä mainitun käytännön johdosta vanhan 
lainajärjestelmän mukaisten vuokratalolaino
jen korkotaso vaihtelee tällä hetkellä välillä 
0-9 prosenttia vuodessa. Lisäksi vanhan lai
najärjestelmän mukaisten lainojen laina-ajat 
ovat eripituisia. Vuosina 1949-1971 myönnet
tyjen vuokratalolainojen laina-aika on yleensä 
45 vuotta. Loppuvuodesta 1971 helmikuun 
1982 loppuun saakka myönnettyjen lainojen 
laina-aika on yleensä 25 vuotta. 

1.2.2. Vuoden 1982 lainajärjestelmä 

Lainajärjestelmässä, jota sovelletaan maalis
kuun 1 päivästä 1982 lukien myönnettyihin 
lainoihin, lainan kulloinkin voimassa olevista 
koroista ja lyhennyksistä säädetään asuntotuo
tantoasetuksessa. Asuntotuotantoasetuksen 
28 §:n (205/82) mukaan korko on ensimmäise
nä lainavuotena 0,5 prosenttia ja seuraavina 
neljänä lainavuotena yksi prosentti, minkä jäl
keen korko nousee asteittain 9,75 prosenttiin. 
Lyhennysten maksaminen alkaa neljäntenä lai
navuotena ja lyhennykset painottuvat voimak
kaammin myöhemmille lainavuosille kuin van-
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hassa lainajärjestelmässä. Asuntolainan laina
aika on 27 vuotta. 

1.2 .3. Rahalaitoslainat 

Valtion asuntolainaa paremmalla etuoikeu
della kiinnitettävien ensisijaislainojen korko-, 
lyhennys- ja muiden lainaehtojen on oltava 
kohtuulliset. Nykyisin myönnettävien vuokra
talojen ensisijaislainojen laina-ajat ovat 20 tai 
24 vuotta ja vuotuinen korko vastaavasti 8,5 
tai 9,0 prosenttia. Ensisijaislainoituksen mää
rästä ja rahalaitoskohtaisista osuuksista neuvo
tellaan vuosittain valtion ja rahoituslaitosten 
välisissä neuvotteluissa, jotka perustuvat lakiin 
asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmästä 
(411/78). 

Vuokratalon rakentamista varten voidaan 
lisäksi myöntää valtion ensisijaista lainaa, jos 
rahoituksen tarve ja paikkakunnan erityiset 
olot antavat siihen aihetta. Lainan määrä on 
enintään 30 prosenttia lainoitusarvosta, laina
aika 24 vuotta ja vuotuinen korko tällä hetkel
lä 9,75 prosenttia. Käytännössä valtion ensisi
jaista lainaa on myönnetty lähinnä vain opiske
lija-asuntoja varten. 

Valtion lainan ja ensisijaislainan lisäksi osan 
vuokratalon hyväksytystä rahoituksesta muo
dostavat omat varat, joiden osuuden tulee olla 
vähintään 5 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta. Omat varat voidaan kattaa myös kol
moissijaislainalla, jonka korkoa ja lyhennyksiä 
koskevat lainaehdot on säännelty lakiin perus
tuvissa asuntohallituksen vuokranmääritysoh
jeissa. 

1.3. Asuntolainojen lyhennysten ja korkojen 
lykkäys 

Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien 
vuokratalojen pääomamenoja on lykätty asun
tolainojen lyhennysten ja korkojen lykkäysjär
jestelmän avulla. Asuntotuotantolain mukai
nen vuokrataloille myönnettyjen lainojen ly
hennysmaksujen ja korkojen suorittamisen 
lykkääminen tapahtuu asuntohallituksen pää
töksellä. 

Viime vuosina asuntotuotantolain nojalla ei 
ole kuitenkaan myönnetty vuokrataloille lyk
käyksiä, koska vuosina 1986-1988 lykkäysjär
jestelmää on yksinkertaistettu vuosittain anne
tuilla laeilla eräiden asuntolainojen koron alen-

tamisen sekä lyhennysten ja korkojen lykkää
misen väliaikaisesta järjestämisestä. Lakien no
jalla ne talot, joiden pääomamenot ylittävät 
laissa säädetyn tason, saattavat oman ilmoituk
sensa perusteella lykätä asuntolainamaksuja. 

Lykkäyksen edellytyksenä ovat korkeat al
kuperäisestä rahoituksesta johtuvat pääoma
menot tai pääomakustannusten kohtuuton 
nousu. Tarkoituksena on ollut, että järjestelmä 
mahdollistaisi osaltaan asuntolainan pääoma
kulujen lykkäämisen ajankohtaan, jolloin koh
tuullisilla vuokrilla voidaan kattaa paremmin 
pääomakuluja. Lykkäysmahdollisuus on ulo
tettu koko aravavuokratalokantaan 4 päivänä 
joulukuuta 1987 annetulla lailla (920/87), jota 
on muutettu 2 päivänä joulukuuta 1988 anne
tulla lailla (1023/88). 

1.4. Avustusjärjestelmä 

Pääomakustannusten alentaminen edellä ku
vatulla tavalla ei ole aina alentanut omakustan
nusperiaatteen mukaan määräytyviä kokonais
vuokria kohtuulliselle tasolle. Valtion asunto
lainan korkojen ja lyhennysten lykkäämisen 
lisäksi on vuokrataloja tuettu myös suorilla 
avustuksilla. 

Vuosina 1988 ja 1989 on myönnetty avustuk
sia huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa 
olevien vuokratalojen lainojen korkojen tai 
korkojen osan maksamiseen. Huomattavissa 
taloudellisissa vaikeuksissa olevana pidetään 
muun muassa vuokrataloa, joka ei ole voinut 
kahtena edellisenä vuotena vuokrilla kattaa 
hyväksyttäviä vuotuisia pääoma- ja hoitome
noja. Sellaisena pidetään myös vuokrataloa, 
jonka vuokrat tai pääosa niistä ylittävät asu
mistuessa hyväksyttävän enimmäisvuokrata
son, tai vuokrataloa, jonka hyväksyttävien 
pääoma- ja hoitomenojen edellyttämät asuin
huoneistojen vuokrat tai osa niistä ylittävät 
paikkakunnalla sijaitsevan vuokra-arvoltaan 
samanveroisen huoneiston yleisesti sallituilla 
korotuksilla tarkistetun, tuomioistuimen täy
täntöönpanokelpoisen päätöksen mukaisen ja 
kohtuullista vuokratasoa vastaavan vuokran. 
Vuonna 1989 avustusmäärärahaa voidaan 
käyttää myös huomattavissa taloudellisissa vai
keuksissa olevien vuokratalojen talouden ter
vehdyttämistä edistäviin selvityksiin. 
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2. Valmisteluvaiheet 

2.1. Lainajärjestelmä 

Ensimmäiset esitykset uudentyyppisestä lai
najärjestelmästä tehtiin vuonna 1976 valmistu
neessa valtakunnallisessa asunto-ohjelmassa, 
asuntohallituksen vuonna 1977 asettamassa 
aravavuokratalojen pääomakustannustyöryh
mässä sekä sisäasiainministeriön vuonna 1978 
asettamassa tasoituslainatyöryhmässä. Näiden 
kaikkien esitysten yhteisenä piirteenä oli, että 
vuokratalon pääomamenojen lähtötaso esitet
tiin määrättäväksi prosenttiosuutena talon 
hankintahinnasta ja että pääomamenojen vuo
tuinen nousu säädettäisiin lailla tai sidottaisiin 
esimerkiksi ansiotasoindeksin kehitykseen. 
Näin vahvistetusta pääomamenojen määrästä 
esitettiin maksettavaksi rahalaitosten myöntä
mien ensisijaislainojen korot ja lyhennykset 
täysimääräisesti. Se osa asumiskustannuksiin 
sisällytettävistä pääomamenoista, joita ei käy
tettäisi ensisijaislainasta aiheutuviin maksui
hin, esitettiin käytettäväksi valtion lainan kor
kojen ja lyhennysten maksamiseen. Maksamat
ta jäävä osa valtion asuntolainan koroista esi
tettiin lisättäväksi lainan pääomaan. Edellä 
esitetyn tyyppisiä ehdotuksia aravalainajärjes
telmän uudistamiseksi on tehty myös 1980-
luvulla muun muassa valtioneuvoston 12 päi
vänä syyskuuta 1988 vahvistamassa asunto
olojen kehittämisohjelmassa vuosille 1989-
1993. 

Ympäristöministeriö asetti 9 päivänä marras
kuuta 1988 toimikunnan, jonka oli valtion 
asuntorahoitusjärjestelmän uudistamiseksi teh
tävä ehdotus asuntorahaston tai sitä vastaavan 
järjestelmän perustamisesta vuoden 1990 alusta 
lähtien tarkoituksella tehostaa sosiaalista asun
totuotantoa. Toimikunta ehdotti mietinnös
sään, että valtion tulo- ja menoarvion ulko
puolinen asunto-olojen kehittämisrahasto pe
rustetaan 1 päivästä tammikuuta 1990 lähtien. 

Toimikunta ehdotti, että rahaston varoista 
myönnettäisiin asuntolainat ja tarveharkintai
set perusparannuslainat aravavuokra-asuntojen 
rakentamista ja vuokra-asuntojen perusparan
nusta varten. Lisäksi rahaston varoista lainoi
tettaisiin erityisryhmien kuten vanhusten, asun
nottomien ja pakolaisten vuokra-asunnot. Sa
malla toimikunta ehdotti, että aravavuokra
asunnoissa toteutetaan uusi pääomamenot ny-

kyistä paremmin ajoittava lainajärjestelmä, 
jossa valtion lainan osuus hankinta-arvosta 
olisi enintään 95 prosenttia. Toimikunta ehdot
ti luovuttavaksi nykyisestä asuntorahoituksen 
neuvottelujärjestelmästä. 

Vuoden 1989 tulo- ja menoarvioesityksen 
momentin 13.01.01 perusteluihin sisältyy pää
tös siitä, että aravavuokrien tason sääteleminen 
edellyttää valtion lainaehtojen uudistamista. 
Tämä merkitsee lainajärjestelmän muuttamista 
siten, että tavoiteltu kohtuullinen vuokrataso 
määrittää valtion lainasta vuosittain suoritetta
vat maksut, jolloin laina-ajat samalla pitene
vät. 

2.2. Käyttö- ja luovutusrajoitukset 

Valtioneuvosto on 29 päivänä tammikuuta 
1987 tehnyt päätöksen hallinnon hajauttami
sesta. Päätöksen nojalla hallinnon rakennetta 
ja toimintaa kehitetään hallinnonaloittain si
ten, että hallinnollinen ratkaisuvalta annetaan 
asteellisesti alimmalle viranomaiselle, jolla on 
riittävät edellytykset toimivallan käyttämiseen 
asianmukaisella tavalla. Päätöksen nojalla py
ritään myös asioiden moniportaista käsittelyä 
yksinkertaistamaan tavoitteena, että kutakin 
asiaa käsitellään valtionhallinnossa samalla 
hallinnonalalla enintään kahdessa hallintopor
taassa. 

Hallinnon kehittämisen ministerivaliokunta 
on valtioneuvoston yleisistunnon kehittämis
hankkeen yhteydessä käsitellyt periaatteita, joi
den mukaan lupa-asiat jaetaan valtioneuvoston 
yleisistunnossa päätettäviin ja pois siirrettäviin. 
Näiden periaatteiden mukaisesti asuntotuotan
tolaissa ja asuntojen perusparantamisesta an
netussa laissa tarkoitetut käyttö- ja luovutusra
joituksista vapautumista koskevat hakemus
asiat sekä näihin liittyvät vuokranmääräyty
misperusteista vapautumista koskevat hake
musasiat on tarkoituksenmukaista siirtää pois 
valtioneuvoston yleisistunnon päätettävistä 
asioista. Asuntotuotantolain mukaiset vuokra
asunnon tilapäistä käyttötarkoituksen muutos
ta koskevat lupa-asiott siirretään asuntohalli
tukselta kunnan viranomaisen ratkaistavaksi. 
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3. Nykyjärjestelmän ongelmat ja 
ehdotetut muutokset 

3.1. Lainajärjestelmä 

3 .1.1. Nykyjärjestelmän ongelmat 

Asuntotuotantolain 7 §:n 1 momentin mu
kaan vuokratalon rakentamista ja hankkimis
ta, asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 
vuokra-asuntona käytettävän asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimis
ta varten myönnettävän asuntolainan suuruus 
on enintään 60 prosenttia vahvistetusta lainoi
tusarvosta. Tilastotietojen perusteella asunto
lainan suuruus on keskimäärin ollut noin 58 
prosenttia lainoitusarvosta. 

Nykyisessä vuokratalojen lainajärjestelmässä 
valtion asuntolainan koron ja lyhennysten suu
ruus on sääd~tty asuntotuotantoasetuksessa. 
Valtion asuntolainan ja ensisijaislainan lyhen
nykset kasvavat portaittain ja valtion lainan 
korko nousee asteittain laina-aikana. Tällainen 
järjestelmä ei sopeudu joustavasti tilanteeseen, 
jossa inflaatiotasossa, ensisijaislainojen korko
tasossa tai energian hintatasossa tapahtuu 
muutoksia, eikä myöskään tilanteeseen, jossa 
taloyhtiössä joudutaan suorittamaan perus
korjauksia uuden lainoituksen turvin. Tämä 
saattaa johtaa siihen, että vuokratalon pää
omamenot nousevat yhdellä kertaa voimak
kaasti, jolloin asukkailta perittävien vuokrien 
kertakorotukset muodostuvat suuriksi. Yksit
täiset aravavuokrat saattavat ylittää vuokra
asuntoja koskevan tasoyleisohjeen mukaisen 
vuokratason selvästi. 

Nykyisessä järjestelmässä päätöksentekijät 
ottavat kantaa pääomamenoihin vaikuttaviin 
lukuisiin erillisiin tekijöihin tietämättä tarkoin, 
minkälaisiin pääomamenoihin nämä yksittäiset 
päätökset johtavat. Vaikeasti hallittava järjes
telmä ei ole johtanut hallittuun aravavuokrien 
kehitykseen. Järjestelmän heikkoutena on li
säksi ollut se, että uusien ja vanhojen vuokra
talojen vuokrat eivät ole oikeassa suhteessa 
keskenään. Vuokratason erot ovat suuremmat 
kuin mitä asuntojen laatu- ja varustetasossa 
olevat erot edellyttäisivät. 

Nykyinen järjestelmä on myös hallinnollises
ti monimutkainen. Yksittäiseen vuokratalo
hankkeeseen hankitaan ensisijaislainoitus sään
nönmukaisesti useista eri rahalaitoksista, jol
loin kokonaisrahoituksen järjestäminen on 
hankalaa ja aikaavievää. Ensisijaislainojen 
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korkotasossa kesken vuotta tapahtuvat muu
tokset voivat aiheuttaa suuren määrän arava
vuokrien tarkistuspäätöksiä ja myös asumis
tuen tarkistamispäätöksiä. 

3.1.2. Ehdotetut muutokset 

3.1.2.1. Yhtenäislainoitukseen siirtyminen 

Uusien valtion lainoittamien vuokratalojen 
ja -asuntojen osalta ehdotetaan siirryttäväksi 
yhtenäislainajärjestelmään, jossa valtion lainan 
suuruus on enintään 95 prosenttia vahvistetus
ta hankinta-arvosta. Samalla nykyisistä raha
laitosten myöntämistä ensisijaislainoista luo
vuttaisiin. 

3.1.2.2. Uusi lainajärjestelmä 

Vuokratalojen lainajärjestelmää ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että ensin päätettäisiin pää
omamenojen tasosta, joka pohjautuisi koh
tuulliseen vuokratasoon. Pääomamenojen taso 
määriteltäisiin prosenttiosuutena asuntolainan 
määrästä. Vuokratalolle määrätty vuosimaksu 
olisi erä, jonka suuruisena pääomamenot otet
taisiin huomioon vuokraa määrättäessä. Pää
omamenojen ajoittamiseksi tarkoituksenmu
kaisesti osa valtion asuntolainan koroista lisät
täisiin alkuvuosina lainapääomaan. Hyväksyt
tävä pääomamenojen taso mahdollistaisi tietys
sä laina-ajan vaiheessa valtion asuntolainan 
koron suorittamisen kokonaan, minkä jälkeen 
alkaisi asuntolainan lyhentäminen. 

Uudessa vuokratalokannassa pääomameno
jen kohtuullinen lähtötaso eli ensimmäinen 
vuosimaksu määrättäisiin valtioneuvoston pää
töksellä. Asuntohallitus voisi yksittäistapauk
sessa erityisestä syystä määrätä ensimmäisen 
vuosimaksun normaalia suuremmaksi tai pie
nemmäksi. Laina-ajan kuluessa vuosimaksu 
tarkistettaisiin vuosittain. 

Vuosimaksun prosenttimääräiseksi tarkis
tukseksi ehdotetaan kuluttajahintaindeksin 
muutosta lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Poikkeuksellisia tilanteita varten, kuten esi
merkiksi energian hinnan hyppäyksellisen nou
sun vaikutusten vaimentamiseksi, järjestel
mään sisältyisi myös mahdollisuus valtioneu
voston päätöksellä määrätä vuosimaksun tar
kistus eri vuosina lainoitetuissa taloissa edellä 
mainittua pienemmäksi tai suuremmaksi. 
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Valtion asuntolainasta perittäväksi koroksi 
ehdotetaan laina-ajan alkua lukuun ottamatta 
vuosimaksun prosenttimääräisen tarkistuksen 
suuruutta vastaavaa korkoa lisättynä 1 ,5 pro
senttiyksiköllä. Tällöin myös korkotaso kytket
täisiin pääsääntöisesti kuluttajahintaindeksin 
prosenttimuutokseen lisättynä 2,5 prosenttiyk
siköllä. Lainan reaalikoroksi muodostuu täten 
tavanomaisessa tapauksessa 2,5 prosenttia vuo
dessa. Laina-ajan alussa korko olisi kuitenkin 
tarkoituksenmukaista määrätä kiinteäksi siihen 
päivään saakka, josta lukien ensimmäinen vuo
simaksu määrätään. 

Ehdotettava lainajärjestelmä mahdollistaisi 
sen, että vuokratalon perusparantaminen voi
taisiin perusparantamista koskevien säännösten 
muuttamisen jälkeen suorittaa nykyistä halli
tummin ilman vuokratason kohtuuttoman 
suurta nousua. Tällöin uusimuotoinen perus
parannuslaina kytkettäisiin vuokratalon raken
tamista varten myönnettyyn asuntolainaan, 
jolloin perusparannuksen jälkeenkin talolla oli
si vain yksi valtion laina. 

Uuden lainajärjestelmän avulla voidaan 
säännellä vain pääomamenojen kehitystä. Sen 
sijaan sillä ei ole välitöntä vaikutusta vuokrata
lon hoitomenoihin. Lisäksi on mahdollista, 
että uudessakin lainajärjestelmässä yksittäisen 
talon pääomamenot kasvavat nopeammin, 
kuin vuokratason pitäminen kohtuullisena 
edellyttäisi. Näistä syistä johtuen olisi uuden 
lainajärjestelmän tukena säilytettävä nykyisen 
tyyppinen taloudellisiin vaikeuksiin joutunei
den vuokratalojen avustusjärjestelmä. 

Ehdotettavalla järjestelmällä voidaan vuok
ratalojen valtion asuntolainasta johtovien pää
omakulujen määrää ja kehitystä ohjata halli
tusti ja hallinnollisesti tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Pääomakulujen määrää sääntelemällä 
pyritään siihen, että vuokratalojen kokonais
vuokrataso muodostuisi kohtuulliseksi huo
mioon ottaen hoitomenot ja omalle pääomalle 
suoritettava korko. Vaikka ehdotettavassa lai
najärjestelmässä valtion asuntolainan pääoma 
kasvaa nimellisesti laina-ajan alkupuolella ko
ron osittaisen pääomittamisen vuoksi, niin re
aalisesti se vähenee alkuvuosina noin 1 ,5 pro
sentilla ja myöhemmin yhä enemmän. 

3 .1.2.3. Hankintalainoitus 

Asuntojen hankinta olemassa olevasta asun
tokannasta erityisryhmille on tähän mennessä 

perustunut vain tulo- ja menoarvioon. Asunto
ja on voitu hankkia vuodesta 1987 lähtien 
asunnottomien asunnontarpeen tyydyttämisek
si. 

Asunto-olojen kehittämisrahaston varoista 
ehdotetaan lainoitettavaksi eräiden erityisryh
mien asunnot. Asuntotuotantolakiin ehdote
taan tässä yhteydessä otettavaksi säännökset, 
joiden nojalla voitaisiin rahoittaa vuokra-asun
tojen hankintaa olemassa olevasta asuntokan
nasta asunnottomien, pakolaisten ja romaa
nien käyttöön. Hankittavien asuntojen käyt
töön ja luovutukseen sovellettaisiin samoja 
säännöksiä kuin muihinkin valtion lainoitta
miin vuokra-asuntoihin. 

3.2. Käyttö- ja luovutusrajoitukset 

Asuntotuotantolain 15 e §:n 1 momentin 
(81182) nojalla asuntohallitus voi myöntää lu
van käyttää valtion lainoittamaa vuokra-asun
toa muuhun kuin asuintarkoitukseen. Luvat 
voivat olla joko määräaikaisia tai pysyviä. 
Pysyvä lupa voi kuitenkin koskea vain vähäistä 
osaa talon kaikista asuinhuoneistoista. 

Myönnetyt luvat ovat yleensä olleet määräai
kaisia ja koskeneet vain vähäistä osaa talon 
kaikista huoneistoista. Lupien myöntämiseen 
ei ole näissä tapauksissa liittynyt sellaisia seik
koja, joiden vuoksi asuntohallituksessa suori
tettavaa päätöksentekoa voitaisiin pitää tarkoi
tuksenmukaisena. Kunnilla on paremmat tie
dot paikallisista olosuhteista ja erityistarpeista. 
Näistä syistä johtuen asuntotuotantolain 15 
e § :n 1 momentissa säädettyä toimivaltaa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että asuntohalli
tus myöntäisi edelleen vuokra-asunnon käyttö
tarkoituksen muutosta koskevat pysyvät luvat, 
mutta tilapäiset luvat myöntäisi kunta. 

Asuntotuotantolaissa on lisäksi säädetty me
nettely, jonka avulla asuntolainoitetun asun
non tai talon omistaja voi hakea vapautusta 
lain 15 ja 15 a-15 e §:ssä säädetyistä käyttö
ja luovutusrajoituk:.;ista. Asuntotuotantolain 
15 f §:n 3 momentin (459179) nojalla valtio
neuvosto voi erityisestä syystä, milloin asunto
laina on maksettu kokonaan takaisin, hake
muksesta myöntää aseHamillaan ehdoilla osak
si tai kokonaan vapautuksen käyttö- ja luovu
tusrajoituksista. Vastaavan tyyppinen säännös 
on asuntojen peruspa;antamisesta annetun lain 
22 §:n 2 momentissa. 
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Asuntotuotantolain nojalla ratkaistavaan 
vuokratalon käyttö- ja luovutusrajoituksista 
vapautumista koskevaan hakemukseen liittyy 
usein myös hakemus vuokranmääräytymispe
rusteita koskevasta rajoituksesta vapautumi
seksi. Asuntolainoitettuun vuokrataloon koh
distuvista väliaikaisista rajoituksista annetun 
lain 2 §:n nojalla se, mitä asuntolainoitetun 
vuokratalon vuokralaiselta perittävästä vuok
rasta on säädetty, on siinäkin tapauksessa, että 
asuntolaina on ennen laina-ajan päättymistä 
maksettu takaisin taikka lainaa koskevien 
säännösten tai määräysten noudattamatta jät
tämisen johdosta määrätty tai irtisanottu takai
sin maksettavaksi tai katsottu ilman irtisano
mista maksettavaksi erääntyneeksi, edelleen 
voimassa sen ajan, joksi laina on myönnetty. 
Lain 4 §:n (460179) nojalla valtioneuvosto voi 
hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoil
la vapautuksen tai helpotusta siitä, mitä 2 §:ssä 
on säädetty, milloin tätä on pidettävä kohtuul
lisena. 

Asuntotuotantolain 15 f §:n 3 momentin, 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain 
22 §:n 2 momentin ja asuntolainoitettuun 
vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoi
tuksista annetun lain 4 §:n nojalla annettavilla 
päätöksillä ei ole yleistä merkitystä eikä asioi
den valtiontaloudellinen vaikutus useimmissa 
tapauksissa ole myöskään suuri. Tämän tyyp
pisillä hallintopäätöksillä ei ole hallinnonalan 
yhteiskuntapolitiikan kannalta oleellista merki
tystä. Tästä syystä ehdotetaan kyseisissä hake
musasioissa annettavien päätösten osalta toimi
valta siirrettäväksi valtioneuvostolta asuntohal
litukselle. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö stöv aik u t ukset 

4.1. Organisatoriset vaikutukset 

Uusi lainajärjestelmä yksinkertaistaa merkit
tävästi uusien vuokrataloyhtiöiden hallintoa. 
Rakennusvaiheessa ei enää jouduta erikseen 
neuvottelemaan ensisijaislainoituksesta, mikä 
nopeuttaa hankkeen toteuttamista. Myös nyky
järjestelmässä mahdolliset kesken vuotta ta
pahtuvat ensisijaislainan korkotason muutok
sen aiheuttamat vaikeudet vuokratalojen talou
denhoidossa jäävät pois. Vuokratalojen ei tar
vitse kohtuullisen vuokratason ylläpitämiseksi 

turvautua tilapäiseen asuntolainan lyhennysten 
ja korkojen lykkäykseen. 

Ensisijaislainojen poistuminen vuokratalojen 
rahoituksesta merkitsee huomattavaa yksinker
taistamista kaikilla hallinnon tasoilla. Ympä
ristöministeriö ja asuntohallitus voivat keskus
hallintotasolla suorittaa vuokratalojen rahoi
tuksen ohjaamiseen liittyvät tehtävät nykyistä 
tarkoituksenmukaisemmin. Myös kuntien ja 
rakennuttajien hallinto yksinkertaistuu, koska 
niiden ei enää tarvitse järjestää rahoitukseen ja 
vakuuksiin liittyviä kysymyksiä useiden raha
laitosten kanssa. 

Uudet valtion asuntolainat aravavuokratalo
jen rakentamista varten myönnetään vuoden 
1990 alusta lähtien perustettavasta budjetin 
ulkopuolisesta asunto-olojen kehittämisrahas
tosta. Rahaston varoista lainoitettaisiin myös 
eräiden väestöryhmien kuten asunnottomien, 
pakolaisten ja romaanien vuokra-asunnot. 
Vuokratalolainat myöntäisi edelleen asuntohal
litus ja lainojen maksamisen ja perinnän suo
rittaisi valtiokonttori. 

Uusi lainajärjestelmä johtaa siirtymävaiheen 
jälkeen vuokratalojen vuokratason säätelemi
seksi annettavien erillisten säädösten vähenemi
seen. Näitä säädöksiä ovat nykyjärjestelmässä 
muun muassa vuosittain annettu erillinen laki 
asuntolainojen koron alentamisesta sekä lyhen
nysten ja korkojen lykkäämisen väliaikaisesta 
järjestämisestä, edellä mainitun lain nojalla 
annettu valtioneuvoston päätös ja asuntotuo
tantolain nojalla annettu vanhojen asuntolai
nojen koron korottamista koskeva valtioneu
voston päätös. 

4.2. Henkilöstövaikutukset 

Uusi lainajärjestelmä edellyttää eräitä muu
toksia asuntohallituksen lainapäätöksiä koske
vassa menettelyssä. Uutena tehtävänä asunto
hallituksen tulisi määrätä vuokratalon ensim
mäinen vuosimaksu ja tarvittaessa yksittäista
pauksessa päättää ensimmäisen vuosimaksun 
korottamisesta tai alentamisesta. Uusi lainajär
jestelmä lisää myös koulutustarvetta tilapäises
ti. Toisaalta ensisijaislainoituksen jääminen 
pois yksinkertaistaa asuntohallituksen lainoi
tusmenettelyä. Näin ollen esityksen ei arvioida 
edellyttävän asuntohallitukseen uutta henkilös
töä. 

Uusi lainajärjestelmä edellyttää myös eräitä 
muutoksia valtiokonttorin suorittamassa auto-
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maattisessa tietojenkäsittelyssä. Esityksen ei 
kuitenkaan arvioida edellyttävän myöskään 
valtiokonttoriin uutta henkilöstöä. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

5.1. Vaikutus vuokriin 

Uuden lainajärjestelmän mukaisen yhtenäis
lainan avulla lainoitetun vuokra-asunnon alku
vuokrataso muodostuu keskimäärin hieman 
alemmaksi kuin nykyjärjestelmän mukaan lai
noitettavan vuokra-asunnon alkuvuokrataso. 
Vuonna 1990 kustannustasoltaan ja rahoitusra
kenteeltaan keskimääräisessä vuokratalokoh
teessa, jonka hankinta-arvoksi on arvioitu 
6 500 mk/m2 ja tonttikustannusten osuudeksi 
500 mk/m2

, alkuvuokratasaksi muodostuisi 
normaalitapauksessa hieman yli 32 mk/m2/kk. 

Keskimääräistä vaikutusta olennaisempi 
merkitys olisi kuitenkin sillä, että vuokrataso
jen hajonta olisi uudessa järjestelmässä huo
mattavasti pienempi kuin nykyjärjestelmässä, 
jossa vuokratalojen rahoitusrakenteet vaihtele
vat merkittävästi. Uudessa järjestelmässä asun
tolainan suuruus on enintään 95 prosenttia 
hankinta-arvosta, joka sisältää myös tonttikus
tannukset. Tämän seurauksena korkeimmat 
aravavuokrat muodostuisivat noin 5-6 mk/ 
m2 /kk alemmaksi kuin nykyisin. Myös oman 
pääoman osuus tulee uudessa järjestelmässä 
olemaan keskimäärin pienempi. 

Uuden lainajärjestelmän mukaisesti lainoi
tettavien vuokra-asuntojen vuokrien kehitys 
sopeutuu nykyjärjestelmää selvästi paremmin 
inflaatiokehityksen vaihteluihin. Erityisesti hi
taan ja suhteellisen tasaisesti kehittyvän inflaa
tion aikana uusi järjestelmä johtaa hitaampaan 
vuokratason nousuun kuin nykyjärjestelmä. 

5.2. Valtiontaloudelliset vaikutukset 

5.2.1. Uuden lainajärjestelmän vaikutukset 

Yhtenäislainajärjestelmään siirtyminen lisää 
voimakkaasti valtion asuntolainojen keskisuu
ruutta. Asuntolainoista takaisin valtiolle kerty
vät maksut määräytyvät ja ajoittuvat eri tavoin 
kuin nykyjärjestelmässä. Laina-ajan loppupuo
lella valtiolle kertyy enemmän tuloja kuin ny-

2 391147K 

kyjärjestelmässä. Laina-aika pitenee nykyisestä 
27 vuodesta keskimäärin 33 vuoteen. 

Uusi lainajärjestelmä tulee vaikuttamaan 
vuoden 1990 asuntolainojen myöntämisvaltuu
den tarpeeseen vain osittain. Uusi lainajärjes
telmä koskisi vain niitä vuonna 1990 myönnet
täviä lainoja, joita koskeva hakemus on jätetty 
vuoden 1989 syksyllä. Aikaisemmin haetut lai
nat myönnettäisiin edelleen entisin perustein. 
Kaikkiaan 14 000 vuokra-asunnon yhteistavoit
teesta arviolta noin 6 000 vuokra-asuntoa lai
noitetaan yhtenäislainalla vuonna 1990. 

Vielä vuosina 1991 ja 1992 osa vuokra-asun
tolainoituksesta myönnetään nykyisin perus
tein. Sen sijaan vuonna 1993 käytännössä koko 
vuokra-asuntolainoitus myönnettäisiin yhte
näislainajärjestelmän mukaisin perustein. 

Asuntolainojen maksatusmäärärahan tarpee
seen uuteen lainajärjestelmään siirtyminen vai
kuttaa merkittävästi vasta vuonna 1991. Viisi
vuotiskaudella 1990-1994 vuo kratalolainoi
tuksen maksatusmäärärahan tarpeen arvioi
daan kehittyvän seuraavasti: 

Vuosi 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Maksatusmäärärahan tarve (mmk) 

2 700 
3 300 
4 600 
4 700 
4 700 

Laskelmassa on käytetty vuoden 1990 arvioi
tua rakennuskustannusten tasoa ja oletettu 
vuosittain aloitettavien vuokra-asuntojen luku
määräksi 14 000 asuntoa. Uuden lainajärjestel
män aiheuttama maksatusmäärärahan lisäys 
olisi vuosina 1992-1994 vuosittain noin 2 
miljardia markkaa. 

Yhtenäislainajärjestelmään siirtyminen lisää 
valtion asuntolainan keskisuuruutta merkittä
västi, mikä yhdessä korkojen osittaisen pää
omittamisen kanssa nopeuttaa valtion asunto
lainakannan kasvua. Tällöin valtiolle kertyvät 
korkotulot kasvavat nykyjärjestelmään verrat
tuna. 

Ero nykyjärjestelmän tuloihin verrattuna on 
merkittävä vasta vuodesta 1992 lukien, jolloin 
yhtenäislainajärjestelmään olisi pääosin siirryt
ty. Korkotulojen kasvun voidaan KTS-kaudel
la arvioida olevan seuraavan: 
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Vuosi 

1992 
1993 
1994 

Korkotulojen kasvu 
vuoden 1990 hinnoin (mmk) 

170 
330 
480 

Jos inflaatio pysyy keskimäärin nykytasolla, 
ovat valtion tulot 10 vuoden kuluttua uuteen 
lainajärjestelmään siirtymisestä vuoden 1990 
hinnoin noin 1,5 miljardia markkaa ja 15 
vuoden kuluttua vajaat 2 miljardia markkaa 
nykyperusteiden mukaisen lainajärjestelmän 
tuloja suuremmat. Tällöin tulojen lisäys kattaa 
uudistukseen liittyvän maksatusmäärärahan li
sätarpeen. 

5.2.2. Muut taloudelliset vaikutukset 

Asuntojen hankinta olemassaolevasta asun
tokannasta erityisryhmien vuokra-asuntoina 
käytettäväksi on perustunut nykyisin vain tulo
ja menoarvioon. Vuonna 1989 määrärahan 
suuruus on 20 miljoonaa markkaa ja määrära
ha on käytetty lainojen maksamiseen valtakun
nalliselle Y -Säätiölle, kunnille ja kuntainliitoil
le sekä kuntien tosiasiallisesti omistamille yh
teisöille pakolaisten ja asunnottomien asunto
olojen parantamiseksi. Määrärahalla on arvioi
tu voitavan hankkia noin 250 asuntopaikkaa. 

Yhtenäislainajärjestelmään siirtymisen yh
teydessä hankintalainoitusta ehdotetaan lisättä
väksi. Vuonna 1990 ehdotetaan erityisryhmien 
vuokra-asunnoiksi hankittavaksi yhteensä 300 
asuntoa. Määrärahan tarve olisi 114 miljoonaa 
markkaa. 

6. Esityksen muut vaikutukset 

Uusi lainajärjestelmä vaikuttaa vuokratalo
jen verotukselliseen kohteluun. Osa valtion 

asuntolainan korosta pääomitetaan. Tällöin 
korkoa vastaava myöhemmin vuokrassa peritc 
tävä osuus katsotaan lyhennykseksi, joka ei ole 
verotuksessa vähennyskelpoinen erä. Koska 
poistojen käyttömahdollisuus on jo nykyjärjes
telmässä laina-ajan loppupuolella riittämätön, 
ei pääomittamisen vaikutusta voida kompen
soida nykyisillä poistoilla. Tästä syystä tulisi 
erikseen selvittää verotussäännösten muuttami
nen esimerkiksi siten, että poistomahdollisuut
ta laajennettaisiin. 

7. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy vuoden 1990 valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen. 

Eduskunnalle annetaan lisäksi tulo- ja meno
arvioesitykseen liittyvä hallituksen esitys laiksi 
asunto-olojen kehittämisrahastosta sekä siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta. Esitys sisältää 
ehdotuksen myös asuntotuotantolain 1 §:n 
muuttamisesta sekä ehdotuksen asuntojen pe
rusparantamisesta annetun lain 1 §:n muutta
misesta, mikä tulisi ottaa huomioon tähän 
hallituksen esitykseen sisältyviä samojen pykä
lien muutosehdotuksia käsiteltäessä. 

Tarkoituksena on, että asuntotuotantolain 6 
§:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan mukaisia 
omistusasuntolainoja ei myönnetä joulukuun 
31 päivän 1990 jälkeen. Jos asunto-osakeyhtiö
talo on kuitenkin ehdollisesti hyväksytty lai
noituksen kohteeksi ennen joulukuun 31 päi
vää 1989, voidaan 6 §:n 1 momentin 5 kohdan 
mukaisia lainoja myöntää vuoden 1992 lop
puun saakka. Kuitenkin voisi korkotukilainaan 
oikeutettu hakija, jolle rahalaitos ei ole myön
tänyt lainaa, saada asuntolainaa asunto-olojen 
kehittämisrahastosta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Asuntotuotantolaki 

1 §. Yhtenäislainajärjestelmään siirtymisen 

myötä vuokratalojen lainoitukseen ei enaa 
myönnetä erillisiä valtion ensisijaislainoja. 
Näin ollen säännöksestä ehdotetaan paistetta-
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vaksi ensisijaislainoja koskeva maininta. Voi
maantulosäännöksessä säädettäisiin erikseen 
valtion ensisijaislainojen myöntämisestä siirty
mävaiheen aikana. 

6 §. Säännöksen 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 7 kohta, jossa säädettäisiin 
uudesta lainoitusmuodosta vuokra-asuntojen 
hankkimiseksi olemassa olevasta asuntokan
nasta. Lainaa voitaisiin myöntää kunnalle, 
kuntainliitolle taikka kunnan tai kuntainliiton 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyhti
ölle asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden tai enintään 2 asuntoa käsittävän 
vuokratalon hankkimista varten. 

Lainan myöntämisen edellytyksenä olisi, et
tei hankittavan asunnon rakentamista tai hank
kimista varten ole myönnetty valtion asuntolai
naa tai että asuntolaina olisi maksettu koko
naan takaisin. Asuntoa olisi käytettävä 
vuokra-asuntona lain 15 e §:ssä säädetyllä ta
valla. Asunnot osoitettaisiin asunnottomien, 
pakolaisten ja romaanien vuokra-asuntokäyt
töön. 

Koska valtion ensisijaista lainaa ei uudessa 
lainajärjestelmässä myönnetä, säännöksen 3 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

7 §. Säännöksen 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi yhtenäislainajärjestelmän edel
lyttämällä tavalla. Yhtenäislainajärjestelmässä 
vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 
6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 
6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua 
osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enin
tään 95 prosenttia vahvistetusta hankinta
arvosta, josta on vähennetty vastikkeetta saa
dun tontin kohtuullinen käypä arvo. Myönnet
täessä asuntolainaa 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokrata
lon hankkimista varten olisi hankinta-arvosta 
lisäksi vähennettävä ostajan vastattavaksi siir
tyvät lainat tai osuus yhtiön lainoista. 

Yhtenäislainajärjestelmään siirryttäessä on 
tarkoituksena säilyttää periaate, että valtion 
asuntolainalla lainoitetaan vain asuintiloja ja 
asumista palvelevia tiloja. Näin ollen esimer
kiksi liiketiloja ei lainoitettaisi valtion asunto
lainalla. 

Koska valtion ensisijaisia lainoja ei uudessa 
lainajärjestelmässä myönnetä, säännöksen 4 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

7 b §. Säännökseen ehdotetaan uutta 3 mo
menttia, jossa säädettäisiin 6 §:n 1 momentin 7 

kohdassa tarkoitetulla hankintalainalla lainoi
tetun osakehuoneiston tai vuokratalon han
kinta-arvosta. Vuokratalon hankinta-arvo olisi 
rakennuksen ja tontin yhteinen hankintahinta. 
Hankinta-arvoon sisältyisi myös vastikkeetta 
saadun tontin tai tontin osan kohtuullinen 
käypä arvo. Osakehuoneiston hankinta-arvoksi 
vahvistettaisiin huoneiston hankintahinta lisät
tynä huoneiston osuudella yhtiön lainoista. 

8 §. Asuntolainan takaisin maksamisen ja 
muiden siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen 
vakuudeksi on pääsääntöisesti hankittava kiin
nitys. Uudessa lainajärjestelmässä lainan ni
mellispääoma kasvaa laina-ajan alkupuolella 
korkojen pääomittamisen johdosta. Esitykses
sä on lähdetty siitä, että kiinnitys haettaisiin 
vain lainan alkuperäisen pääoman maksamisen 
vakuudeksi. Sen sijaan sen osan maksamisen 
vakuudeksi, joka lisätään 11 a §:n 2 momentin 
nojalla asuntolainan pääomaan, ei erikseen 
vaadittaisi vakuutta. 

Koska valtion ensisijaisia lainoja ei uudessa 
lainajärjestelmässä myönnetä, säännöksen 1 
momentista ehdotetaan lisäksi poistettavaksi 
näitä koskeva maininta. 

Säännöksen 4 momenttiin ehdotetaan lisättä
väksi viittaus 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettuihin vuokra-asuntojen hankkimista 
varten myönnettäviin lainoihin. Samalla mo
mentista ehdotetaan poistettavaksi valtion ensi
sijaisia lainoja koskeva maininta. 

Säännöksen 5 momentti ehdotetaan muutet
tavaksi nykyistä ministeriöiden toimialojen ja
koa vastaavaksi. 

8 a §. Säännöksen 1 momentissa ehdotetaan, 
että asuntohallitus voisi erityisestä syystä hake
muksesta antaa luvan siihen, että 6 §:n 1 mo
mentin 1-3 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitus
ta varten myönnettyä asuntolainaa paremmalle 
etuoikeudelle voidaan vahvistaa kiinnitys. Täl
laisen menettelyn avulla voitaisiin turvata esi
merkiksi vuokratalon äkillisissä korjausta
pauksissa mahdollisuus saada välttämätöntä 
uutta lainaa. Uudet lainat olisivat pääomaltaan 
usein varsin pieniä, eikä menettely käytännössä 
oleellisesti heikentäisi valtion asuntolainan va
kuudeksi vahvistetun kiinnityksen asemaa. 
Tarkoituksena ei ole muuttaa periaatetta, että 
myös uudessa lainajärjestelmässä valtion asun
tolainaa paremmalle etuoikeudelle voitaisiin 
hyväksyä kiinnitettäväksi sellainen laina, jolla 
lainoitetaan muita kuin asuintiloja tai asumista 
palvelevia tiloja. 
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Asuntotuotantolain 8 §:n 2 momentin nojal
la asuntolainaa, rakennusaikaista lainaa sekä 
14 §:ssä tarkoitettua lainaa paremmalla etuoi
keudella mahdollisesti kiinnitettyjen lainojen 
määrä saa mainittujen lainojen kanssa yhdessä 
olla enintään 95 prosenttia vakuuden arvosta. 
Mainittua säännöstä sovellettaisiin edelleen 
myös uuden lainajärjestelmän mukaisia 
vuokra-asuntolainoja myönnettäessä. Laina
aikana tilanne kuitenkin muuttuisi, koska 
laina-ajan alussa osa asuntolainan korosta lisä
tään lainan pääomaan. Lisäksi vuokratalon 
korjausta varten tai muusta erityisestä syystä 
tarpeellista ehdotetun 1 momentin mukaista 
asumisaikaista lainaa tulisi voida saada edellä 
mainitun rajoituksen estämättä. 

Edellä mainituista syistä uuden säännöksen 2 
momentissa ehdotetaan, että asuntotuotanto
lain 6 §:n 1 momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdassa 
mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 14 §: ssä 
tarkoitetun lainan määrä voisi yhdessä sään
nöksen 1 momentissa tarkoitetun lainan kanssa 
ylittää 95 prosenttia hyväksytystä hankinta
arvosta. 

9 §. Säännöksen 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi, että asuntohallitus myöntäisi lain 
6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun 
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osak
keiden tai vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän lainan. Koska valtion ensisijais
ta lainaa ei uudessa lainajärjestelmässä myön
netä, ehdotetaan 1 momentista samalla poistet
tavaksi näitä koskeva maininta. 

9 a §. Säännös ehdotetaan korvattavaksi uu
della säännöksellä. Ehdotettavan säännöksen 1 
ja 2 momentti vastaisivat muuten nykyistä 
säännöstä, mutta niiden sanamuotoa on tarkis
tettu vastaamaan tilannetta, jossa lainoitetta
vassa hankkeessa olisi useampia rakennuksia, 
joita kustannuksiltaan käsiteltäisiin yhtenä ko
konaisuutena. Lisäksi nykyinen 3 momentin 
säännös on yhdistetty 1 momenttiin. 

Säännöksen 3 momentin nojalla asuntohalli
tus hyväksyisi 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
mainittua tarkoitusta varten myönnetyllä asun
tolainalla hankittujen osakkeiden tai vuokrata
lon hankinta-arvon ja rahoitussuunnitelman. 
Asuntohallitus voisi tällöin riittävästi valvoa 
hankiltavien asuntojen hintatasoa. Asuntotuo
tantolain 3 §:n 2 momentin säännöksen nojalla 
asuntohallitus voisi lisäksi valvoa, että hankit
tavat asunnot täyttävät riittävästi asumistasoa 
koskevat vaatimukset. 

10 §. Säännöksen 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että myös lain 6 § :n 1 
momentin 7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden 
tai vuokratalon hankkimista varten myönnettä
vän asuntolainan laina-aika olisi enintään 45 
vuotta. 

Koska valtion ensisijaisia lainoja ei uudessa 
lainajärjestelmässä myönnetä, säännöksen 4 
momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

11 §. Uudessa lainajärjestelmässä valtion 
vuokra-asuntolainojen koron määräämisestä 
säädetään laissa eikä nykymuotoisia lyhennyk
siä määrätä kiinteäehtoisesti. Tästä syystä 
säännös jäisi jatkossa koskemaan ainoastaan 
omistusasuntolainoja, mistä johtuen sen 1 ja 3 
momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi. 

11 a §. Valtion asuntolainasta perittävät ko
rot ja lyhennykset esitetään perittäväksi vuok
ratalolle määrättävästä vuosimaksusta siten 
kuin 11 a-11 e §:ssä säädetään. Vuosimaksu 
osoittaisi yhdessä oman pääoman koron sekä 
mahdollisten valtion asuntolainaa paremmalla 
etuoikeudella kiinnitettyjen lainojen korkojen 
ja lyhennysten kanssa vuokratalon pääomame
nojen määrän, joka voitaisiin ottaa vuokria 
määrättäessä huomioon. 

Vuosimaksun avulla voidaan edelleen mää
rätä vuokratalolta valtion asuntolainasta perit
tävät maksut. Näitä maksuja ehdotetaan sään
nöksessä nimitettäväksi lainamaksuiksi, joiden 
perimisestä huolehtisi valtiokonttori. 

Vuosimaksusta suoritetaan ensin asuntolai
nan korkoa. Se osa korosta, jota ei voida 
suorittaa vuosimaksusta, lisätään asuntolainan 
pääomaan. 

Tarkemmat määräykset vuosimaksun mää
räämisestä ja tarkistamisesta sekä lainamaksu
jen perimisestä ehdotetaan annettavaksi ase
tuksella. Tarkoituksena on asetuksella säätää, 
että lainamaksut erääntyvät puolivuosittain 
helmi- ja elokuun viimeisenä päivänä. 

11 b §. Ensimmäisen vuosimaksun suuruus 
esitetään määrättäväksi tarkemmin valtioneu
voston päätöksellä prosenttiosuutena 6 § :n 1 
momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten myönnetyn asuntolainan 
määrästä. Esityksen laskelmia tehtäessä on en
simmäisen vuosimaksun suuruutena käytetty 
3, 9 prosenttia asuntolainan määrästä. 

Ensimmäisen vuosimaksun normaali suuruus 
saattaisi yksittäisissä vuokrataloissa johtaa ta
soyleisohjeen mukaista vuokratasoa korkeam
paan vuokratasoon. Tällöin ensimmäistä vuo
simaksua olisi voitava alentaa. Toisaalta eräis-
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sä yksittäistapauksissa saattaisi esimerkiksi lii
ketilojen suuresta osuudesta johtuen olla pe
rusteltua määrätä ensimmäinen vuosimaksu 
normaalia korkeammaksi. Tämän vuoksi eh
dotetaan säännöksen 2 momentissa, että asun
tohallitus voisi yksittäistapauksessa erityisestä 
syystä määrätä ensimmäisen vuosimaksun 1 
momentin perusteella säädettyä vuosimaksua 
suuremmaksi tai pienemmäksi. Ensimmäisen 
vuosimaksun määrääminen normaalia pienem
mäksi merkitsee laina-ajan pidentymistä. Jotta 
laina-ajat eivät uudessa lainajärjestelmässä 
muodostuisi liian epäyhtenäisiksi ehdotetaan, 
että ensimmäisen vuosimaksun määrääminen 
normaalia pienemmäksi olisi mahdollista vain 
valtioneuvoston päätöksellä määrättävissä ra
joissa. 

Asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönne
tyllä asuntolainalla lainoitetun vuokratalon en
simmäinen vuosimaksu ehdotetaan määrättä
väksi ajanjaksoksi, joka alkaisi vuokratalon 
valmistumista seuraavan maaliskuun alusta. 
Vuokratalon valmistumisajankohtana pidetään 
sitä päivää, jolloin rakennusvalvontaviran
omainen on suorittanut talon loppukatselmuk
sen. Jos samaan lainakohteeseen sisältyy useita 
eri aikoina valmistuvia rakennuksia, pidetään 
valmistumisajankohtana sitä päivää, jolloin 
viimeksi valmistuneen rakennuksen loppukat
selmus on suoritettu. Asuntotuotantolain 6 §:n 
1 momentin 4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoi
tusta varten myönnetyllä asuntolainalla hanki
tun asunnon tai talon ensimmäinen vuosimak
su määrättäisiin asuntolainan ensimmäisen 
erän nostamista seuraavan maaliskuun 1 päi
västä lukien. Jatkossa vuosimaksu tarkistettai
siin kunkin maaliskuun 1 päivästä. Tietty vuo
simaksu olisi siis voimassa aina 12 kuukautta 
kerrallaan. 

11 c §. Markkamääräistä vuosimaksua ehdo
tetaan tarkistettavaksi kunkin kalenterivuoden 
maaliskuun alusta seuraavaa 12 kuukauden 
ajanjaksoa varten. Tällöin uusi vuosimaksu 
olisi voimassa aina sen ajanjakson, jolta peri
tään vuosittain tarkistettua vuokraa. Vuosi
maksun prosenttimääräinen tarkistus esitetään 
kytkettäväksi toteutuneeseen kuluttajahintain
deksin muutokseen siten, että tarkistus vastaisi 
indeksin muutosta lisättynä yhdellä prosentti
yksiköllä. Indeksiä on tarkoitus seurata 12 
kuukauden ajanjaksolta, joka päättyisi aina 
heinäkuun lopussa. Tällöin vuosimaksun tar-

kistus ehditään ottaa huomioon vuosittaisessa 
vuokrantarkistusmenettelyssä. 

Vuosimaksun tarkistuksen kytkentä kulutta
jahintaindeksin muutokseen toimii useimmissa 
olosuhteissa tarkoituksenmukaisesti. Poik
keuksellisten olosuhteiden muutosten, esimer
kiksi energian hinnan äkillisen nousun johdos
ta, tulisi kuitenkin olla mahdollista määrätä 
vuosimaksun tarkistus normaalia pienemmäk
si. Toisaalta uudessa lainajärjestelmässä pyri
tään siihen, että vuokrien taso vanhoissa ja 
uusissa vuokrataloissa vastaisi nykyistä parem
min toisiaan. Asumiskustannusten tasoittami
seksi vuosimaksun tarkistus voisi esimerkiksi 
järjestelmän piirissä olevissa vanhoissa vuokra
taloissa olla normaalia suurempikin, jos talon 
vuokrataso pysyisi silti kohtuullisena. 

Aravavuokra-asuntojen vuokrien ja asumis
tukijärjestelmässä hyväksytyn enimmäisvuok
ratason tulee olla oikeassa suhteessa keskenään 
niin, ettei asumistuen enimmäisvuokrataso ra
joita aravavuokra-asunnoissa asuvien asumis
tukea. Näin ollen on tärkeää, että uuden laina
järjestelmän avulla vuokratason kehitystä voi
daan säädellä järkevässä suhteessa vuokra
asuntojen korotus- ja tasoyleisohjeen kehityk
seen sekä asumistukijärjestelmän määräytymis
perusteisiin. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen val
tioneuvosto voisi säännöksen 2 momentin no
jalla määrätä vuosimaksun tarkistuksen eri 
ikäisissä taloissa tai eri vuosina hankituissa 
vuokra-asunnoissa kuluttajahintaindeksin 
muutoksen perusteella määräytyvää tarkistusta 
suuremmaksi tai pienemmäksi. Valtioneuvos
ton päätös voisi koskea esimerkiksi vain erik
seen mainittuina vuosina lainoitettuja tai val
mistuneita taloja tai laajimmillaan kaikkia 
vuokrataloja. Valtioneuvoston päätös olisi täl
tä osin voimassa seuraavaan vuosimaksun tar
kistuksen ajankohtaan saakka. 

Uudessa lainajärjestelmässä valtion asunto
lainan lyhennysten suoritusta tai laina-aikaa ei 
säädetä kiinteäehtoisesti. Asuntotuotantolain 
10 §:n 1 momentin säännös vuokratalolainojen 
45 vuoden enimmäislaina-ajasta jää kuitenkin 
edelleen voimaan. Uudessa lainajärjestelmässä 
laina-ajan pituus muodostuisi noin 33 vuodeksi 
tapauksessa, jossa ensimmäinen vuosimaksu 
olisi 3,9 prosenttia asuntolainan määrästä. 

Säännöksen 3 momentissa ehdotetaan sään
neltäväksi tilanne, jossa vuokratalon huoneisto 
lunastetaan vuokra-asuntojen omaksilunasta
misesta annetun lain (82/82) nojalla omistus-
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asunnoksi. Koska valtion asuntolainan pääoma 
tällöin pienenee, ehdotetaan myös vuosimak
sua pienennettäväksi vastaavassa suhteessa. 

11 d §. Säännös koskisi vuosimaksun mää
räytymistä eräässä poikkeustapauksessa. Lain 
6 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla asuntolai
naa voitaisiin edelleen myöntää kunnalle sellai
sen vuokratalon hankkimista varten, jonka 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnetty asuntolaina on kokonaan tai 
osittain maksettu takaisin aikaisemmin, kuin 
lainan lyhennysehdot olisivat edellyttäneet. 
Näissä tapauksissa on asiallisesti kysymys 
eräänlaisesta lainan siirtämisestä, sillä kunnalle 
myönnettävän lainan osuus vastaisi suuruudel
taan takaisin maksettua alkuperäisen lainan 
osuutta. 

Säännöksen perusteella vuokratalon hankki
mista varten myönnetyllä lainalla lainoitetun 
vuokratalon vuosimaksu määräytyisi kuten ta
lon vuosimaksu olisi määrätty, jollei talon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnettyä alkuperäistä lainaa olisi 
maksettu takaisin aikaisemmin kuin lainaehdot 
olisivat edellyttäneet. Käytännössä menettely 
olisi siis se, että ennen asuntolainan takaisin 
maksamista määrättyä vuosimaksua tarkistet
taisiin 11 c §:n mukaisesti. Tämän perusteella 
voitaisiin määrätä asuntolainan jäljellä oleva 
määrä, joka myönnettäisiin kunnalle. Säännös 
soveltuisi vain niihin tapauksiin, joissa uuden 
lainajärjestelmän mukainen laina maksettaisiin 
takaisin aikaisemmin, kuin lainaehdot olisivat 
edellyttäneet. 

11 e §. Valtion lainasta perittävän koron 
suuruudeksi ehdotetaan 11 c §:n 1 tai 2 mo
mentin mukaista vuosimaksun prosenttimää
räistä tarkistusta lisättynä 1,5 prosenttiyksiköl
lä. Koron suuruus olisi tällöin normaalitapauk
sessa 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
kuluttajahintaindeksin muutos. Poikkeuksen 
muodostavat ajanjakso laina-ajan alussa sekä 
ne tilanteet, joissa valtioneuvosto päättää, että 
vuosimaksun suuruutta tarkistetaan kuluttaja
hintaindeksin muutoksesta poikkeavasti. 

Hallinnollisista syistä ei laina-ajan alussa 
määrättäisi vuosimaksua eikä osaa korosta 
pääomitettaisi, vaan korko olisi kiinteä ja se 
suoritettaisiin erikseen. Säännöksessä ehdote
taan, että vuokra-asuntolainan korko olisi 
laina-ajan alusta 3,5 prosenttia vuodessa vuok
ratalon valmistumista tai asuntolainan ensim
mäisen erän nostamista seuraavan maaliskuun 
alkuun saakka, josta lukien ensimmäinen vuo-

simaksu määrätään. Tällöin asuntolainasta 
laina-ajan alussa perittävä korko olisi hieman 
pienempi kuin ensimmäisen vuosimaksun taso. 
Asuntohallitus voisi kuitenkin määrätä alku
vuokran siten, ettei vuokrataso muuttuisi mer
kittävästi ensimmäisen vuosimaksun tullessa 
voimaan. 

14 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan sana
muodoltaan muutettavaksi nykyistä ministeri
öiden toimialojen jakoa vastaavaksi. 

15 a §. Säännöksen 4 momentissa säädetään 
valtiolle säännöksen 3 momentin mukaisesti 
tilitettyjen, myyntihinnan tai lunastushinnan ja 
luovutuskorvauksen välisestä erotuksesta ker
tyneiden varojen käytöstä. Säännöksen nojalla 
näistä varoista myönnetään ensisijaisesti niihin 
kuntiin, joista ne ovat kertyneet, asuntotuotan
tolain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitet
tuja asuntolainoja ja vuokra-asuntojen omak
silunastamisesta annetussa laissa tarkoitettuja 
omaksilunastamislainoja sekä kunnille avustus
ta vuokra-asuntojen hankkimista varten tai 
muuhun asuntohallituksen hyväksymän suun
nitelman mukaiseen 5 §:ssä tarkoitettujen hen
kilöiden asunto-olojen parantamiseen. 

Koska edellä tarkoitettujen varojen määrä 
on vähäinen, on tarkoituksenmukaista, ettei 
varoja enää erikseen myönnettäisi avustuksina 
kunnille, vaan että varat tulootettaisiin valtiol
le. Näin ollen säännöksen 4 momentti ehdote
taan kumottavaksi. 

15 e §. Säännöksen 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vuokra-asuntojen 
käyttöä koskeva rajoitus soveltuisi myös niihin 
huoneistoihin, jotka on hankittu 6 § :n 1 mo
mentin 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten 
myönnetyllä asuntolainalla. Samalla momen
tissa säädettyä toimivaltaa vuokra-asunnon 
käyttöä koskevissa poikkeuslupa-asioissa ehdo
tetaan muutettavaksi. Asuntohallitus myöntäisi 
edelleen pysyvän luvan käyttää asuinhuoneis
toa muuhun kuin asuintarkoitukseen, mutta 
tilapäisen luvan myöntäisi kunta. 

15 f §. Säännöksen 3 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että toimivalta yksittäisis
sä käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautumis
ta koskevissa hakemusasioissa siirrettäisiin val
tioneuvostotta asuntohallitukselle. 

17 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan muu
tettavaksi nykyistä ministeriöiden toimialojen 
jakoa vastaavaksi. 

V oimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. 
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Uutta lainajärjestelmää koskevia säännöksiä 
ehdotetaan sovellettavaksi niihin asuntotuotan
tolain 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan nojalla 
myönnettäviin lainoihin, joita koskevat hake
musasiakirjat on jätetty kunnalle kesäkuun 1 
päivänä 1989 tai sen jälkeen ja laina myönne
tään vuoden 1990 tai myöhemmästä asuntolai
nojen myöntämisvaltuudesta. Tällöin uutta 
järjestelmää sovellettaisiin pääsääntöisesti vain 
niihin lainoihin, joita koskevat hakemukset 
jätetään vuoden 1989 syksyn hakukierroksen 
aikana tai myöhemmin. Aikaisemmin jätetty
jen hakemusten perusteella vuoden 1990 tai 
myöhempien vuosien myöntämisvaltuudesta 
myönnettäviin lainoihin sovellettaisiin aiemmin 
voimassa olleita säännöksiä. 

Edellä mainittu rajaus ei sovellu asuntotuo
tantolain 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdan 
nojalla myönnettäviin asuntolainoihin. Näiden 
lainojen osalta ei ole säädetty erityistä hakuai
kaa. Koska kysymyksessä voi olla jo valmistu
nut kohde, on voimaantulo tarkoituksenmu
kaista rajata sen ajankohdan perusteella, jol
loin asunto hankitaan. Uutta lainajärjestelmää 
koskevia säännöksiä ehdotetaan sovellettavaksi 
edellä mainittuihin lainoihin, jos asunto hanki
taan maaliskuun 1 päivänä 1990 tai myöhem
min. 

Uuden lainajärjestelmän myötä ehdotetaan 
laista poistettavaksi valtion ensisijaista lainaa 
koskevat maininnat. Ensisijaisten lainojen 
myöntämisen tulisi kuitenkin eräissä tapauksis
sa olla mahdollista, kunnes yhtenäislainajärjes
telmään olisi täysin siirrytty. Näin ollen voi
maantulosäännöksessä ehdotetaan, että valtion 
ensisijaisia lainoja voitaisiin myöntää vuoden 
1993 loppuun saakka. Tällöin lainoja myön
nettäessä sovellettaisiin valtion ensisijaisia lai
noja koskevia säännöksiä edelleen sellaisina 
kuin ne olivat ennen nyt ehdotettavan lain 
voimaantuloa. Edellä mainitun ajankohdan 
jälkeen ei käytännössä voisi enää syntyä tilan
teita, joissa valtion ensisijaisen lainan myöntä
miseen olisi tarvetta. 

Lain voimaantullessa asuntohallituksessa vi
reillä olevat asuntotuotantolain 15 e §:n 1 mo
mentissa tarkoitetut tilapäistä lupaa koskevat 
hakemukset siirrettäisiin asianomaisen kunnan 
viranomaisen käsiteltäviksi. Valtioneuvostossa 
vireillä olevat asuntotuotantolain 15 f §:n 3 
momentissa tarkoitetut käyttö- ja luovutusra
joituksista vapautumista koskevat hakemukset 
siirrettäisiin asuntohallituksen käsiteltäväksi. 

1.2. Laki asuntorahoituksen neuvottelujärjes
telmästä 

1 §. Yhtenäislainajärjestelmään siirryttäessä 
pankkien myöntämä ensisijaislainoitus jää 
pois. Tällöin asuntorahoituksen neuvottelujär
jestelmän tehtävät vähenevät olennaisesti. 
Muut kuin ensisijaislainoitukseen liittyvät neu
vottelujärjestelmän tehtävät voidaan hoitaa va
paamuotoisin neuvotteluin. Tämän vuoksi la
kisääteinen asuntorahoituksen neuvottelujär
jestelmä voidaan purkaa ja asiaa koskeva laki 
asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmästä 
(411/78) ehdotetaan kumottavaksi. 

2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. 

1.3. Laki asuntolainoitettuun vuokrataloon 
kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista 

4 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että toimivalta yksittäisissä vuokranmää
räytymisperusteista vapautumista tarkoittavis
sa hakemusasioissa siirrettäisiin valtioneuvos
tolta asuntohallitukselle. 

V oimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ne 
hakemukset, jotka olisivat vireillä lain voi
maantullessa, siirrettäisiin asuntohallituksen 
ratkaistavaksi. 

1.4. Laki asuntojen perusparantamisesta 

1 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
maininta valtion ensisijaisista lainoista, koska 
asuntotuotantolaista, johon myös perusparan
nuskohteiden ensisijaislainoitus on perustunut, 
ehdotetaan yhtenäislainaan siirryttäessä pois
tettaviksi ensisijaislainoitusta koskevat sään
nökset. Käytännössä ei yhdellekään kohteelle 
ole myönnetty valtion ensisijaislainaa asunto
jen perusparantamisesta annetun lain nojalla. 
Ensisijaislainoja koskevien säännösten kumo
amisen vuoksi pykälän 3 momentista ehdote
taan poistettavaksi viittaus 6 § :n 2 momenttiin. 

6 §. Edellä esitettyihin ensisijaislainoitusta 
koskeviin perusteluihin viitaten pykälän 2 mo
mentti ehdotetaan kumottavaksi. Lisäksi 3 mo
mentissa olevaa momenttiviittausta ehdotetaan 
tarkistettavaksi. 

22 §. Säännöksen 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että toimivalta yksittäisis-
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sä käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautumis
ta koskevissa hakemusasioissa siirrettäisiin val
tioneuvostolta asuntohallitukselle. 

V oimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Ne 
lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetut hakemuk-

1. 

set, jotka olisivat vireillä lain voimaantullessa, 
siirrettäisiin asuntohallituksen ratkaistavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 4 

momentti, 10 §:n 4 momentti ja 15 a §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82), 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1, 4 ja 5 

momentti, 9 §:n 1 momentti, 9 a §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §:n 2 
momentti, 15 e §:n 1 momentti, 15 f §:n 3 momentti ja 17 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa 
(920/85), 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 4 momentti, 9 §:n 1 
momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 
annetussa laissa, 9 a § 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), 14 §:n 2 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (942/79), 15 e §:n 1 momentti 16 päivänä tammikuuta 
1987 annetussa laissa (11187) ja 15 f §:n 3 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa 
(459/79), sekä 

lisätään lain 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta ja 7 b §:ään uusi 3 momentti, sellaisena kuin ne 
ovat mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa, sekä lakiin uusi 8 a ja 
11 a-11 e § seuraavasti: 

1 § 

Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto
olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja ja rakennusaikaisia lainoja, annetaan ta
kauksia sekä maksetaan korkohyvityksiä, in
deksikorotuksia ja lisäkorkoa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

6§ 

Asuntolainaa voidaan myöntää: 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimis
ta varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä 
rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta 
asunto-osakeyhtiötalosta; tässä tarkoitettuna 
asuntolainana tai osana sitä voidaan siirtää 
osakkeen omistajan vastattavaksi asuin-

huoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tar
koitetusta rakennusaikaisesta lainasta; 

6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon ra
kentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai 
vastavalmistuneen omakotitalon hankkimista 
varten, jonka rakentamista varten ei ole myön
netty asuntolainaa; sekä 

7) kunnalle, kuntainliitolle taikka kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
valle osakeyhtiölle sellaisen asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai enintään 
kaksi asuntoa käsittävän vuokratalon hankki
mista varten, jota on käytettävä asunnotto
mien, pakolaisten tai romaanien vuokra-asun
tona siten kuin 15 e §:n 1 momentissa sääde
tään ja jonka rakentamista tai hankkimista 
varten ei ole myönnetty asuntolainaa tai asun
tolaina on maksettu kokonaan takaisin. 
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7 § 
Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 

6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 
6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua 
osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enin
tään 95 prosenttia vahvistetusta hankinta
arvosta, josta on vähennetty tontin kohtuulli
nen käypä arvo siltä osin kuin tontti on saatu 
vastikkeettajajosta on 6 §:n 1 momentin 4 ja 
7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden tai vuokra
talon hankkimista varten myönnettävän asun
tolainan osalta lisäksi vähennetty ostajan vas
tattavaksi siirtyvät lainat tai osuus yhtiön lai
noista. Edellä 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan määrä on kuiten
kin enintään aikaisemmin myönnetyn asunto
lainan sen osan suuruinen, joka on maksettu 
takaisin aikaisemmin, kuin lyhennysehdot oli
sivat edellyttäneet. Vuokratalon laajentamista 
tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntata
lon peruskorjausta varten myönnettävän asun
tolainan suuruus on enintään 60 prosenttia 
laajentamisen tai peruskorjauksen hyväksytyis
tä kustannuksista. 

7 b § 

Myönnettäessä 6 §:n 1 momentin 7 kohdan 
perusteella lainaa vuokratalon hankintaa var
ten vahvistetaan hankinta-arvoksi rakennuksen 
ja tontin yhteinen hankintahinta. Milloin tontti 
on saatu osaksi tai kokonaan vastikkeetta, 
hankinta-arvoon luetaan myös tällaisen tontin 
kohtuullinen käypä arvo. Myönnettäessä mai
nitun lainkohdan perusteella lainaa asuin
huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten vahvistetaan huoneiston 
hankinta-arvoksi hankintahinta lisättynä huo
neiston osuudella yhtiön lainoista. 

8 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 

14 §:ssä tarkoitetun lainan takaisin maksami
sen ja muiden siitä johtuvien velvoitusten täyt
tämisen vakuudeksi on hankittava kiinnitys tai 
annettava pantiksi asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet taikka jälkipanttausoi
keus niihin. Edellä 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönne
tyn asuntolainan ja 7 kohdassa tarkoitetun 
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vuokratalon hankkimista varten myönnetyn 
asuntolainan maksamisen vakuudeksi ei vaadi
ta vakuutta sen lainapääoman maksamisen 
osalta, joka vastaa 11 a §:n 2 momentin nojal
la lainan alkuperäiseen pääomaan lisättäviä 
korkoja. Jos lainan saajana on kunta tai kun
tainliitto, ei vakuutta ole vaadittava. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskuntata
loa, 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
asunto-osakeyhtiötaloa tai 6 §:n 1 momentin 4 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista 
taikka 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitet
tua osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten myönnetyn asuntolainan ja rakennusai
kaisen lainan takaisin maksamisen ja muiden 
siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuu
deksi erityisestä syystä hyväksyä lainanantajan 
riittäväksi katsoma muu kuin 1 momentissa 
mainittu vakuus. 

Valtion edun turvaamiseksi voidaan valtion 
varoilla ostaa tässä laissa tarkoitetusta laina
saamisesta pantattu tai ulosmitattu omaisuus, 
joka huutokaupalla myydään. Valtiolle tällä 
tavoin joutuvan omaisuuden käytöstä päättää 
ympäristöministeriö. 

8 a § 
Asuntohallitus voi hakemuksesta erityisestä 

syystä antaa luvan siihen, että 6 §:n 1 momen
tin 1-3 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten myönnettyä asuntolainaa paremmalle 
etuoikeudelle voidaan vahvistaa kiinnitys. 

Edellä 6 §:n 1 momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdas
sa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn 
asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 
14 §:ssä tarkoitetun lainan määrä voi yhdessä 1 
momentissa tarkoitetun lainan kanssa ylittää 
95 prosenttia hyväksytystä hankinta-arvosta. 

9§ 
Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuok

ratalon rakentamista, laajentamista, perus
korjausta tai hankkimista varten, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista varten, 6 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankki
mista varten, 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettua asuinhuoneiston hallintaan oikeut
tavien osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten sekä asunto-osuuskuntatalon perus
korjausta varten. Asuntohallitus myöntää 
myös rakennusaikaisen lainan. 
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9a§ 
Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 

myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohal
litus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laa
jennettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta tai 
rakennusryhmää koskevat rakennussuunnitel
man, rakennuskustannukset, hankinta-arvon 
ja rahoitussuunnitelman. Milloin asuntolaina 
myönnetään omakotitalon rakentamista, laa
jentamista tai peruskorjausta varten, antaa 
hyväksymisen kuitenkin kunnan viranomainen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös rakennusta tai rakennusryhmää, jossa 
olevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankkimista varten asuntolaina 
myönnetään, sekä soveltuvin osin omakotita
loa, jonka hankkimista varten asuntolaina 
myönnetään. 

Edellä 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoi
tetun osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten myönnettävän asuntolainan myöntämi
sen edellytyksenä on, että asuntohallitus hy
väksyy lainan avulla hankittavien osakkeiden 
tai vuokratalon hankinta-arvon ja rahoitus
suunnitelman. 

10 § 
Vuokratalon rakentamista, hankkimista, 

laajentamista tai peruskorjausta, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista, 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokrata
lon hankkimista sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten myönnettävän asuntolai
nan laina-aika on enintään 45 vuotta. 

11 § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan ja rakennusaikaisen lainan kulloinkin 
voimassa olevista koroista ja lyhennyksistä 
säädetään asetuksella. Asuntolainan korot ja 
lyhennykset on säädettävä suoritettavaksi si
ten, että niiden yhteismäärä nousee, huomioon 
ottaen asumismenojen kehitys suhteessa tulota
son kehitykseen, tarkoituksenmukaisella taval
la laina-ajan kuluessa. 

Lainan myöntänyt viranomainen voi erityi
sistä syistä lykätä 1 momentissa tarkoitetun 
asuntolainan korot tai lyhennykset taikka mo-

lemmat myöhemmin maksettaviksi valtion 
tulo- ja menoarviossa vuosittain vahvistettavan 
enimmäismäärän rajoissa siten, kuin asetuksel
la tarkemmin säädetään. Lykätylle korolle ei 
ole maksettava korkoa. 

11 a § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan korot ja lyhennykset suoritetaan vuo
simaksusta siten kuin jäljempänä tässä pykä
lässä ja 11 b-11 e §:ssä säädetään. Korot ja 
lyhennykset peritään valtiolle erikseen määrät
tävinä lainamaksuina. 

Vuosimaksusta on suoritettava ensin asunto
lainan korkoa. Se osa korosta, jota ei voida 
suorittaa vuosimaksusta, lisätään vuosittain 
asuntolainan pääomaan. 

Vuosimaksun määrää valtioneuvosto tai yk
sittäistapauksessa asuntohallitus siten kuin jäl
jempänä säädetään. Vuosimaksun määräämi
sestä ja tarkistamisesta sekä lainamaksujen 
perimisestä voidaan säätää tarkemmin asetuk
sella. 

11 b § 
Ensimmäisen vuosimaksun suuruus on val

tioneuvoston päätöksellä määrättävän prosent
tiluvun suuruinen osuus 6 §:n 1 momentin 1, 3, 
4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten 
myönnetyn asuntolainan määrästä. Jos asunto
lainan määrä muuttuu, vuosimaksun suuruutta 
korjataan vastaavasti. 

Asuntohallitus voi yksittäistapauksessa eri
tyisestä syystä määrätä, että ensimmäinen vuo
simaksu on edellä säädettyä suurempi tai pie
nempi. Ensimmäinen vuosimaksu voidaan kui
tenkin määrätä pienemmäksi vain valtioneu
voston päätöksellä määrättävissä rajoissa. 

Ensimmäinen vuosimaksu määrätään 6 §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdassa mainittua tarkoitus
ta varten myönnetyn asuntolainan osalta vuok
ratalon valmistumista seuraavan maaliskuun 1 
päivästä lukien ja 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönne
tyn asuntolainan osalta asuntolainan ensim
mäisen erän nostamista seuraavan maaliskuun 
1 päivästä lukien. 

11 c § 
Vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenteri

vuoden maaliskuun 1 päivästä lukien siten, että 
prosenttimääräinen tarkistus vastaa toteutu-
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nutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisätty
nä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Valtioneuvosto voi asumiskustannusten koh
tuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäi
sissä taloissa tai eri vuosina hankituissa 
vuokra-asunnoissa määrätä, että vuosimaksun 
tarkistus on 1 momentissa säädettyä pienempi 
tai suurempi. 

Jos vuokratalosta lunastetaan vuokra-asun
tojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/ 
82) nojalla huoneisto omistusasunnoksi, piene
nee vuosimaksu vastaavassa suhteessa. 

11 d § 
Edellä 6 § :n 1 momentin 2 kohdassa mainit

tua tarkoitusta varten myönnetyllä asuntolai
nalla lainoitetun vuokratalon vuosimaksu mää
rätään kuten talon vuosimaksu olisi määrätty, 
jollei talon rakentamista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten myönnettyä alkuperäistä 
lainaa olisi maksettu takaisin aikaisemmin kuin 
lainaehdot olisivat edellyttäneet. 

11 e § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan korko on 3,5 prosenttia vuodessa 
laina-ajan alusta lukien siihen maaliskuun 1 
päivään saakka, josta lukien ensimmäinen vuo
simaksu määrätään. Tämä korko suoritetaan 
erikseen eikä 11 a §:n 1 momenttia sovelleta. 
Tämän jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen 
korko on kunkin maaliskuun 1 päivästä seu
raavan maaliskuun 1 päivään saakka vuosi
maksun 11 c §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti 
määrättävän prosenttimääräisen tarkistuksen 
määrä lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. 

14 § 

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä 
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin perii sa
manlaisiin tarkoituksiin osoitetuista lainoista. 
Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asi
asta Suomen Pankin lausunnon, minkä suu
ruista korkoa luottolaitokset enintään voivat 
korkotukilainasta periä. 

15 e § 
Asuinhuoneistoa on käytettävä 5 §:ssä tar

koitetut edellytykset täyttävän ja kunnan vuok
ralaiseksi hyväksymän henkilön vuokra-asun-

tona, jos se sijaitsee sellaisessa vuokratalossa, 
jonka rakentamista, hankkimista, laajentamis
ta tai peruskorjausta varten on myönnetty 
asuntolaina, tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa taikka 
jos sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten on myönnetty 6 §:n 1 mo
mentin 4 tai 7 kohdassa tarkoitettu asuntolai
na. Jos asuntolaina on myönnetty 6 §:n 1 
momentin 7 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eikä kunnassa ole asunnottomia, pako
laisia tai romaaneja, voidaan asukkaaksi valita 
muita 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttäviä 
henkilöitä. Mitä edellä on säädetty, ei koske 
osakehuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat 
osakkeet vuokralainen on lunastanut omak
seen. Asuntohallitus voi kuitenkin myöntää 
luvan käyttää edellä tässä momentissa tarkoi
tettua asuinhuoneistoa pysyvästi muuhun kuin 
asuintarkoitukseen. Pysyvä lupa voi koskea 
vain vähäistä osaa talon kaikista asuinhuoneis
toista. Myöntäessään luvan asuntohallitus voi 
~amalla määrätä maksettavaksi takaisin asun
tolainasta sen osan, joka vastaa luvassa tarkoi
tettua asuntoa. Myös kunta voi asuntohallituk
sen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää 
luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muuhun kuin 
asuintarkoitukseen tai muuna asuntona kuin 
5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävien hen
kilöiden vuokra-asuntona. Lisäksi opiskelija
asuntolaa saadaan kunnan luvalla tilapäisesti 
käyttää muidenkin kuin 5 §:ssä tarkoitettujen 
henkilöiden asuntona. Sen estämättä, mitä täs
sä momentissa säädetään, voidaan vuokrata
lossa, jonka peruskorjausta varten on myön
netty asuntolainaa, yhtä asuntoa käyttää talon 
omistajan omana asuntona. 

15 f § 

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin 
asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin, 
hakemuksesta myöntää asettamillaan ehdoilla 
osaksi tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

17 § 

Lainan myöntänyt luottolaitos on velvolli
nen antamaan ympäristöministeriön, valtiova
rainministeriön ja asuntohallituksen valtuutta
mille henkilöille sellaisia tietoja, jotka ovat 
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tarpeen sen selvittämiseksi, onko lainan hakija 
ollut laissa tarkoitetun luoton tarpeessa, sa
moin kuin ne tiedot ja tarkastettavaksi ne 
asiakirjat, jotka tarvitaan sen toteamiseksi, 
onko lainaehtoja sekä tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja määräyksiä muutoin noudatettu. Sa
massa tarkoituksessa saadaan sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, suorittaa tarkastuksia ja 
katselmuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain 7 §:n 1 momenttia, 8 §:n 1 ja 4 mo
menttia sekä 8 a, 11 a-11 c ja 11 e § :ää sovel
letaan: 

1) niihin lain 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdan mukaisiin asuntolainoihin, joita koske
va hakemus on jätetty kunnan viranomaiselle 
kesäkuun 1 päivänä 1989 tai sen jälkeen, ja 
laina myönnetään vuoden 1990 tai myöhem
mästä myöntämisvaltuudesta; ja 

2) lain 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdan 
mukaisiin asuntolainoihin, jos asunto hanki
taan maaliskuun 1 päivänä 1990 tai sen jäl
keen. 

Jos lainaa koskeva hakemus on jätetty aikai
semmin tai asunto on hankittu aikaisemmin 

2. 

kuin 2 momentissa on säädetty, sovelletaan 
asuntolainaan 7 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 ja 4 
momentin sekä 11 §:n 1 momentin säännöksiä 
edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Lain 11 d §:ää sovelletaan vain jos talon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnetty alkuperäinen laina on myön
netty tämän lain nojalla. 

Valtion ensisijaisia lainoja voidaan myöntää 
vuoden 1993 loppuun saakka. Tällöin sovelle
taan ensisijaisia lainoja koskevia tällä lailla 
kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen 
sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Lain voimaantullessa asuntohallituksessa vi
reillä olevat 15 e §: n 1 momentissa tarkoitetut 
hakemukset, jotka koskevat lupaa käyttää 
asuntoa tilapäisesti muuhun kuin asuintarkoi
tukseen, siirretään asianomaisen kunnan viran
omaisen käsiteltäviksi. Valtioneuvostossa vi
reillä olevat 15 f §:n 3 momentissa tarkoitetut 
hakemukset siirretään asuntohallituksen käsi
teltäviksi. 

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

Laki 
asuntorahoituksen neuvottelujärjestelmästä annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan asuntorahoituksen 

neuvottelujärjestelmästä 7 pa1vana kesäkuuta 
1978 annettu laki (411178). 

3. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Laki 
asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista annetun lain 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista 
väliaikaisista rajoituksista 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun lain (1082175) 4 §, sellaisena kuin 
se on 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (460179), näin kuuluvaksi: 

4 § 
Asuntohallitus voi hakemuksesta myöntää 

määräämillään ehdoilla vapautuksen tai helpo-

tusta siitä, mitä 2 §:ssä on säädetty, milloin 
tätä on pidettävä kohtuullisena. 



Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

1989 vp. 

päivänä 

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vi
reillä olevat 4 §: ssä tarkoitetut hakemusasiat 
siirretään asuntohallituksen ratkaistaviksi. 

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

Laki 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 

6 §:n 2 momentti sekä 
muutetaan 1 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 3 momentti sekä 22 §:n 2 momentti, 
näistä 1 § :n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa 

(21/85), näin kuuluviksi: 

1 § 
Tämän lain nojalla voidaan valtion varoista 

myöntää perusparannuslainaa sellaisten toi
menpiteiden rahoittamista varten, joilla paran
netaan asunnon tai asuinrakennuksen ja niihin 
liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen taik
ka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai asuin
ympäristön laatua ja varustetasoa. 

Samaan perusparantamiseen ei voida myön
tää lainaa sekä tämän lain että asuntotuotanto
lain (247 /66) nojalla. 

6 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lainojen 
ja muiden valtion lainojen ja avustusten yhteis
määrä saa kuitenkin olla enintään 90 prosent
tia 1 momentissa tarkoitetuista perusparannus
kustannuksista. 

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989 

22 § 

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin 
perusparannuslaina on maksettu kokonaan ta
kaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan 
ehdoilla osittain tai kokonaan vapautuksen 
siitä, mitä 1 momentissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vi
reillä olevat 22 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
hakemusasiat siirretään asuntohallituksen rat
kaistaviksi. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

1. 
Laki 

asuntotuotantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 6 §:n 3 momentti, 7 §:n 4 

momentti, 10 §:n 4 momentti ja 15 a §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (81/82), 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1, 4 ja 5 

momentti, 9 §:n 1 momentti, 9 a §, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 14 §:n 2 
momentti, 15 e §:n 1 momentti, 15 f §:n 3 momentti ja 17 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 29 päivänä marraskuuta 1985 annetussa laissa 
(920/85), 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 ja 4 momentti, 9 §:n 1 
momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 
annetussa laissa, 9 a § 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), 14 §:n 2 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (942179), 15 e §:n 1 momentti 16 päivänä tammikuuta 
1987 annetussa laissa (11/87) ja 15 f §:n 3 momentti 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa 
(459179), sekä 

lisätään lain 6 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta ja 7 b §:ään uusi 3 momentti, sellaisena kuin ne 
ovat mainitussa 25 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa, sekä lakiin uusi 8 a ja 
11 a-11 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja, rakennusaikaisia lainoja ja ensisijaislai
noja, annetaan takauksia sekä maksetaan kor
kohyvityksiä, indeksikorotuksia ja lisäkorkoa 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Ehdotus 

1 § 
Asuntotuotannon edistämiseksi ja asunto

olojen parantamiseksi myönnetään asuntolai
noja ja rakennusaikoisia lainoja, annetaan ta
kauksia sekä maksetaan korkohyvityksiä, in
deksikorotuksia ja lisäkorkoa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

6 § 
Asuntolainaa voidaan myöntää: 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimis
ta varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä 
rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta 
asunto-osakeyhtiötalosta; tässä tarkoitettuna 
asuntolainana tai osana sitä voidaan siirtää 
osakkeen omistajan vastattavaksi asuin
huoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tar
koitetusta rakennusaikaisesta lainasta; sekä 

6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon ra
kentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai 
vastavalmistuneen omakotitalon hankkimista 
varten, jonka rakentamista varten ei ole myön
netty asuntolainaa. 

5) luonnolliselle henkilölle asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimis
ta varten lainoituksen kohteeksi hyväksytystä 
rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta 
asunto-osakeyhtiötalosta; tässä tarkoitettuna 
asuntolainana tai osana sitä voidaan siirtää 
osakkeen omistajan vastattavaksi asuin
huoneistoa vastaava osuus 2 momentissa tar
koitetusta rakennusaikaisesta lainasta; 

6) luonnolliselle henkilölle omakotitalon ra
kentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten taikka sellaisen rakenteilla olevan tai 
vastavalmistuneen omakotitalon hankkimista 
varten, jonka rakentamista varten ei ole myön
netty asuntolainaa; sekä 
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Voimassa oleva laki 

Valtion ensisijaista lainaa voidaan asuntolai
nan lisäksi myöntää vuokratalon rakentamista, 
laajentamista tai peruskorjausta, asunto-osuus
kuntatalon peruskorjausta sekä 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyhtiötalon 
rakentamista varten, jos rahoituksen tarve ja 
paikkakunnan erityiset olot antavat siihen ai
hetta. 

7 § 
Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 

6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 
6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua 
osakkeiden hankkimista varten myönnettävän 
asuntolainan suuruus on enintään 60 prosenttia 
vahvistetusta lainoitusarvosta. Vuokratalon 
hankkimista varten myönnettävän asuntolai
nan määrä on kuitenkin enintään aikaisemmin 
myönnetyn asuntolainan sen osan suuruinen, 
joka on maksettu takaisin aikaisemmin, kuin 
lyhennysehdot olisivat edellyttäneet. Vuokrata
lon laajentamista tai peruskorjausta sekä 
asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enin
tään 60 prosenttia laajentamisen tai perus
korjauksen hyväksytyistä kustannuksista. 

Valtion ensisijaisen lainan suuruus on enin
tään 30 prosenttia vahvistetusta lainoitusarvos
ta taikka laajentamisen tai peruskorjauksen 
hyväksytyistä kustannuksista. 

Ehdotus 

7) kunnalle, kuntainliitolle taikka kunnan tai 
kuntainliiton tosiasiallisessa omistuksessa ole
valle osakeyhtiölle sellaisen asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai enintään 
kaksi asuntoa käsittävän vuokratalon hankki
mista varten, jota on käytettävä asunnotto
mien, pakolaisten tai romaanien vuokra-asun
tona siten kuin 15 e §:n 1 momentissa sääde
tään ja jonka rakentamista tai hankkimista 
varten ei ole myönnetty asuntolainaa tai asun
tolaina on maksettu kokonaan takaisin. 

(kumotaan) 

7 § 
Vuokratalon rakentamista ja hankkimista, 

6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiötalon rakentamista sekä 
6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdassa tarkoitettua 
osakkeiden tai vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan suuruus on enin
tään 95 prosenttia vahvistetusta hankinta
arvosta, josta on vähennetty tontin kohtuulli
nen käypä arvo siltä osin kuin tontti on saatu 
vastikkeettajajosta on 6 §:n 1 momentin 4 ja 
7 kohdassa tarkoitetun osakkeiden tai vuokra
talon hankkimista varten myönnettävän asun
tolainan osalta lisäksi vähennetty ostajan vas
tattavaksi siirtyvät lainat tai osuus yhtiön lai
noista. Edellä 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun vuokratalon hankkimista varten 
myönnettävän asuntolainan määrä on kuiten
kin enintään aikaisemmin myönnetyn asunto
lainan sen osan suuruinen, joka on maksettu 
takaisin aikaisemmil', kuin lyhennysehdot oli
sivat edellyttäneet. Vuokratalon laajentamista 
tai peruskorjausta sekä asunto-osuuskuntata
lon peruskorjausta Vhrten myönnettävän asun
tolainan suuruus on enintään 60 prosenttia 
laajentamisen tai peruskorjauksen hyväksytyis
tä kustannuksista. 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 b § 

8 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan, val

tion ensisijaisen lainan sekä 14 §:ssä tarkoite
tun lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä 
johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuudeksi 
on hankittava kiinnitys tai annettava pantiksi 
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osak
keet taikka jälkipanttausoikeus niihin. Jos lai
nan saajana on kunta tai kuntainliitto, ei 
vakuutta ole vaadittava. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskuntata
loa tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitet
tua asunto-osakeyhtiötaloa taikka 6 § :n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden 
hankkimista varten myönnetyn asuntolainan, 
rakennusaikaisen lainan ja valtion ensisijaisen 
lainan takaisin maksamisen ja muiden siitä 
johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuudeksi 
erityisestä syystä hyväksyä lainanantajan riittä
väksi katsoma muu kuin 1 momentissa mainit
tu vakuus. 

Valtion edun turvaamiseksi voidaan valtion 
varoilla ostaa tässä laissa tarkoitetusta laina
saamisesta pantattu tai ulosmitattu omaisuus, 
joka huutokaupalla myydään. Valtiolle tällä 
tavoin joutuvan omaisuuden käytöstä päättää 
sisäasiainministeriö. 

Myönnettäessä 6 §:n 1 momentin 7 kohdan 
perusteella lainaa vuokratalon hankintaa var
ten vahvistetaan hankinta-arvoksi rakennuksen 
ja tontin yhteinen hankintahinta. Milloin tontti 
on saatu osaksi tai kokonaan vastikkeetta, 
hankinta-arvoon luetaan myös tällaisen tontin 
kohtuullinen käypä arvo. Myönnettäessä mai
nitun lainkohdan perusteella lainaa asuin
huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten vahvistetaan huoneiston 
hankinta-arvoksi hankintahinta lisättynä huo
neiston osuudella yhtiön lainoista. 

8 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 

14 §:ssä tarkoitetun lainan takaisin maksami
sen ja muiden siitä johtuvien velvoitusten täyt
tämisen vakuudeksi on hankittava kiinnitys tai 
annettava pantiksi asuinhuoneiston hallintaan 
oikeuttavat osakkeet taikka jälkipanttausoi
keus niihin. Edellä 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönne
tyn asuntolainan ja 7 kohdassa tarkoitetun 
vuokratalon hankkimista varten myönnetyn 
asuntolainan maksamisen vakuudeksi ei vaadi
ta vakuutta sen lainapääoman maksamisen 
osalta, joka vastaa 11 a §:n 2 momentin nojal
la lainan alkuperäiseen pääomaan lisättäviä 
korkoja. Jos lainan saajana on kunta tai kun
tainliitto, ei vakuutta ole vaadittava. 

Sen estämättä mitä 1 momentissa on säädet
ty, voidaan vuokra- tai asunto-osuuskuntata
loa, 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 
asunto-osakeyhtiötaloa tai 6 §:n 1 momentin 4 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista 
taikka 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitet
tua osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten myönnetyn asuntolainan ja rakennusai
kaisen lainan takaisin maksamisen ja muiden 
siitä johtuvien velvoitusten täyttämisen vakuu
deksi erityisestä syystä hyväksyä lainanantajan 
riittäväksi katsoma muu kuin 1 momentissa 
mainittu vakuus. 

Valtion edun turvaamiseksi voidaan valtion 
varoilla ostaa tässä laissa tarkoitetusta laina
saamisesta pantattu tai ulosmitattu omaisuus, 
joka huutokaupalla myydään. Valtiolle tällä 
tavoin joutuvan omaisuuden käytöstä päättää 
ympäristöministeriö. 



1989 vp. - HE n:o 194 25 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuok

ratalon rakentamista, laajentamista, perus
korjausta tai hankkimista varten, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista varten, 6 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankki
mista varten sekä asunto-osuuskuntatalon pe
ruskorjausta varten. Asuntohallitus myöntää 
myös rakennusaikaisen lainan sekä valtion en
sisijaisen lainan. 

9a§ 
Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 

myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohal
litus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laa
jennettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta 
koskevat rakennussuunnitelman, rakennuskus
tannukset, hankinta-arvon ja rahoitussuunni
telman. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös rakennusta, jossa olevan asuinhuoneis
ton hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankki
mista varten asuntolaina myönnetään, sekä 
soveltuvin osin omakotitaloa, jonka hankki
mista varten asuntolaina myönnetään. 

Milloin asuntolaina myönnetään omakotita
lon rakentamista, laajentamista tai perus
korjausta varten, antaa 1 momentissa tarkoite-

4 391147K 

Ehdotus 

8 a § 
Asuntohallitus voi hakemuksesta erityisestä 

syystä antaa luvan siihen, että 6 §:n 1 momen
tin 1-3 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten myönnettyä asuntolainaa paremmalle 
etuoikeudelle voidaan vahvistaa kiinnitys. 

Edellä 6 §:n 1 momentin 1, 3, 4 ja 7 kohdas
sa mainittua tarkoitusta varten myönnetyn 
asuntolainan, rakennusaikaisen lainan sekä 
14 §:ssä tarkoitetun lainan määrä voi yhdessä 1 
momentissa tarkoitetun lainan kanssa ylittää 
95 prosenttia hyväksytystä hankinta-arvosta. 

9 § 
Asuntohallitus myöntää asuntolainan vuok

ratalon rakentamista, laajentamista, perus
korjausta tai hankkimista varten, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista varten, 6 §:n 1 momen
tin 4 kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankki
mista varten, 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettua asuinhuoneiston hallintaan oikeut
tavien osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten sekä asunto-osuuskuntatalon perus
korjausta varten. Asuntohallitus myöntää 
myös rakennusaikaisen lainan. 

9a§ 
Asuntolainan ja rakennusaikaisen lainan 

myöntämisen edellytyksenä on, että asuntohal
litus hyväksyy sen avulla rakennettavaa, laa
jennettavaa tai peruskorjattavaa rakennusta tai 
rakennusryhmää koskevat rakennussuunnitel
man, rakennuskustannukset, hankinta-arvon 
ja rahoitussuunnitelman. Milloin asuntolaina 
myönnetään omakotitalon rakentamista, laa
jentamista tai peruskorjausta varten, antaa 
hyväksymisen kuitenkin kunnan viranomainen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee 
myös rakennusta tai rakennusryhmää, jossa 
olevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankkimista varten asuntolaina 
myönnetään, sekä soveltuvin osin omakotita
loa, jonka hankkimista varten asuntolaina 
myönnetään. 

Edellä 6 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoi
tetun osakkeiden tai vuokratalon hankkimista 
varten myönnettävän asuntolainan myöntämi-
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tun hyväksymisen kuitenkin kunnan viran
omainen. 

10 § 
Vuokratalon rakentamista, hankkimista, 

laajentamista tai peruskorjausta, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista, 6 §:n 1 momentin 4 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden hankkimista 
sekä asunto-osuuskuntatalon peruskorjausta 
varten myönnettävän asuntolainan laina-aika 
on enintään 45 vuotta. 

Valtion ensisijaisen lainan laina-aika on 
enintään 25 vuotta. 

11 § 
Asuntolainan, rakennusaikaisen lainan ja 

valtion ensisijaisen lainan kulloinkin voimassa 
olevista koroista ja lyhennyksistä säädetään 
asetuksella. Asuntolainan korot ja lyhennykset 
on säädettävä suoritettavaksi siten, että niiden 
yhteismäärä nousee, huomioon ottaen asumis
menojen kehitys suhteessa tulotason kehityk
seen, tarkoituksenmukaisella tavalla laina-ajan 
kuluessa. 

Lainan myöntänyt viranomainen voi erityi
sistä syistä lykätä asuntolainan korot tai lyhen
nykset taikka molemmat myöhemmin makset
taviksi valtion tulo- ja menoarviossa vuosittain 
vahvistettavan enimmäismäärän rajoissa siten, 
kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Lykä
tylle korolle ei ole maksettava korkoa. 

Ehdotus 

sen edellytyksenä on, että asuntohallitus hy
väksyy lainan avulla hankittavien osakkeiden 
tai vuokratalon hankinta-arvon ja rahoitus
suunnitelman. 

10 § 
Vuokratalon rakentamista, hankkimista, 

laajentamista tai peruskorjausta, 6 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun asunto-osakeyh
tiötalon rakentamista, 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 
kohdassa tarkoitettua osakkeiden tai vuokrata
lon hankkimista sekä asunto-osuuskuntatalon 
peruskorjausta varten myönnettävän asuntolai
nan laina-aika on enintään 45 vuotta. 

(kumotaan) 

11§ 
Edellä 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan ja rakennusaikaisen lainan kulloinkin 
voimassa olevista koroista ja lyhennyksistä 
säädetään asetuksella. Asuntolainan korot ja 
lyhennykset on säädettävä suoritettavaksi si
ten, että niiden yhteismäärä nousee, huomioon 
ottaen asumismenojen kehitys suhteessa tulota
son kehitykseen, tarkoituksenmukaisella taval
la laina-ajan kuluessa. 

Lainan myöntänyt viranomainen voi erityi
sistä syistä lykätä 1 momentissa tarkoitetun 
asuntolainan korot tai lyhennykset taikka mo
lemmat myöhemmin maksettaviksi valtion 
tulo- ja menoarviossa vuosittain vahvistettavan 
enimmäismäärän rajoissa siten, kuin asetuksel
la tarkemmin säädetään. Lykätylle korolle ei 
ole maksettava korkoa. 

11 a § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan korot ja lyhennykset suoritetaan vuo
simaksusta siten kuin jäljempänä tässä pykä
lässä ja 11 b-11 e §:ssä säädetään. Korot ja 
lyhennykset peritään valtiolle erikseen määrät
tävinä lainamaksuina. 

Vuosimaksusta on suoritettava ensin asunto
lainan korkoa. Se osa korosta, jota ei voida 
suorittaa vuosimaksusta, lisätään vuosittain 
asuntolainan pääomaan. 
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Ehdotus 

Vuosimaksun määrää valtioneuvosto tai yk
sittäistapauksessa asuntohallitus siten kuin jäl
jempänä säädetään. Vuosimaksun määräämi
sestä ja tarkistamisesta sekä lainamaksujen 
perimisestä voidaan säätää tarkemmin asetuk
sella. 

11 b § 
Ensimmäisen vuosimaksun suuruus on val

tioneuvoston päätöksellä määrättävän prosent
tiluvun suuruinen osuus 6 §:n 1 momentin 1, 3, 
4 ja 7 kohdassa mainittua tarkoitusta varten 
myönnetyn asuntolainan määrästä. Jos asunto
lainan määrä muuttuu, vuosimaksun suuruutta 
korjataan vastaavasti. 

Asuntohallitus voi yksittäistapauksessa eri
tyisestä syystä määrätä, että ensimmäinen vuo
simaksu on edellä säädettyä suurempi tai pie
nempi. Ensimmäinen vuosimaksu voidaan kui
tenkin määrätä pienemmäksi vain valtioneu
voston päätöksellä määrättävissä rajoissa. 

Ensimmäinen vuosimaksu määrätään 6 §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdassa mainittua tarkoitus
ta varten myönnetyn asuntolainan osalta vuok
ratalon valmistumista seuraavan maaliskuun 1 
päivästä lukien ja 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten myönne
tyn asuntolainan osalta asuntolainan ensim
mäisen erän nostamista seuraavan maaliskuun 
1 päivästä lukien. 

11 c § 
Vuosimaksua tarkistetaan kunkin kalenteri

vuoden maaliskuun 1 päivästä lukien siten, että 
prosenttimääräinen tarkistus vastaa toteutu
nutta kuluttajahintaindeksin muutosta lisätty
nä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Valtioneuvosto voi asumiskustannusten koh
tuullistuttamiseksi tai tasoittamiseksi eri ikäi
sissä taloissa tai eri vuosina hankiluissa 
vuokra-asunnoissa määrätä, että vuosimaksun 
tarkistus on 1 momentissa säädettyä pienempi 
tai suurempi. 

Jos vuokratalosta lunastetaan vuokra-asun
tojen omaksi!unastamisesta annetun lain (82 1 
82) nojalla huoneisto omistusasunnoksi, piene
nee vuosimaksu vastaavassa suhteessa. 

11 d § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainit

tua tarkoitusta varten myönnetyllä asuntolai
nalla lainoitetun vuokratalon vuosimaksu mää
rätään kuten talon vuosimaksu olisi määrätty, 
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jollei talon rakentamista, laajentamista tai pe
ruskorjausta varten myönnettyä alkuperäistä 
lainaa olisi maksettu takaisin aikaisemmin kuin 
lainaehdot olisivat edellyttäneet. 

11 e § 
Edellä 6 §:n 1 momentin 1-4 ja 7 kohdassa 

mainittua tarkoitusta varten myönnetyn asun
tolainan korko on 3,5 prosenttia vuodessa 
laina-ajan alusta lukien siihen maaliskuun 1 
päivään saakka, josta lukien ensimmäinen vuo
simaksu määrätään. Tämä korko suoritetaan 
erikseen eikä 11 a §:n 1 momenttia sovelleta. 
Tämän jälkeiseltä ajalta perittävä vuotuinen 
korko on kunkin maaliskuun 1 päivästä seu
raavan maaliskuun 1 päivään saakka vuosi
maksun 11 c § :n 1 tai 2 momentin mukaisesti 
määrättävän prosenttimääräisen tarkistuksen 
määrä lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. 

14 § 

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä 
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin perii sa
manlaisiin tarkoituksiin osoitetuista lainoista. 
Sisäasiainministeriö päättää hankittuaan asias
ta Suomen Pankin lausunnon, minkä suuruista 
korkoa luottolaitokset enintään voivat korko
tukilainasta periä. 

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä 
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin perii sa
manlaisiin tarkoituksiin osoitetuista lainoista. 
Ympäristöministeriö päättää hankittuaan asi
asta Suomen Pankin lausunnon, minkä suu
ruista korkoa luottolaitokset enintään voivat 
korkotukilainasta periä. 

15 a § 

Edellä 3 momentissa tarkoitetuista valtiolle 
tilitetyistä varoista myönnetään ensisijaisesti 
niihin kuntiin, joista ne ovat kertyneet, 6 §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettuja asuntolai
noja ja vuokra-asuntojen omaksilunastamises
ta annetussa laissa tarkoitettuja omaksilunasta
mislainoja sekä kunnille avustusta vuokra
asuntojen hankkimista varten tai muuhun 
asuntohallituksen hyväksymän suunnitelman 
mukaiseen 5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden 
asunto-olojen parantamiseen. 

15 e § 
Asuntohuoneistoa on käytettävä 5 §:ssä tar

koitetut edellytykset täyttävän ja kunnan vuok
ralaiseksi hyväksymän henkilön vuokra-asun
tona, jos se sijaitsee sellaisessa vuokratalossa, 
jonka rakentamista, hankkimista, laajentamis
ta tai peruskorjausta varten on myönnetty 

(kumotaan) 

15 e § 
Asuinhuoneistoa on käytettävä 5 §:ssä tar

koitetut edellytykset täyttävän ja kunnan vuok
ralaiseksi hyväksymän henkilön vuokra-asun
tona, jos se sijaitsee sellaisessa vuokratalossa, 
jonka rakentamista, hankkimista, laajentamis
ta tai peruskorjausta varten on myönnetty 
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asuntolaina, tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa taikka 
jos sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten on myönnetty 6 §:n 1 mo
mentin 4 kohdassa tarkoitettu asuntolaina. Mi
tä edellä on säädetty, ei koske osakehuoneis
toa, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet 
vuokralainen on lunastanut omakseen. Asun
tohallitus voi kuitenkin myöntää luvan käyttää 
edellä tässä momentissa tarkoitettua asuin
huoneistoa muuhun kuin asuintarkoitukseen. 
Pysyvä lupa voi koskea vain vähäistä osaa 
talon kaikista asuinhuoneistoista. Myöntäes
sään luvan pysyvään muutokseen asuntohalli
tus voi samalla määrätä maksettavaksi takaisin 
asuntolainasta sen osan, joka vastaa luvassa 
tarkoitettua asuntoa. Myös kunta voi asunto
hallituksen vahvistamien perusteiden mukaan 
myöntää luvan käyttää asuinhuoneistoa muu
nakio asuntona kuin 5 §:ssä tarkoitetut edelly
tykset täyttävien henkilöiden vuokra-asuntona. 
Lisäksi opiskelija-asuntolaa saadaan kunnan 
luvalla tilapäisesti käyttää muidenkin kuin 
5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden asuntona. 
Sen estämättä, mitä tässä momentissa sääde
tään, voidaan vuokratalossa, jonka perus
korjausta varten on myönnetty asuntolainaa, 
yhtä asuntoa käyttää talon omistajan omana 
asuntona. 

Ehdotus 

asuntolaina, tai 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetussa asunto-osakeyhtiötalossa taikka 
jos sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
hankkimista varten on myönnetty 6 §:n 1 mo
mentin 4 tai 7 kohdassa tarkoitettu asuntolai
na. Jos asuntolaina on myönnetty 6 §:n 1 
momentin 7 kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten eikä kunnassa ole asunnottomia, pako
laisia tai romaaneja, voidaan asukkaaksi valita 
muita 5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttäviä 
henkilöitä. Mitä edellä on säädetty, ei koske 
osakehuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttavat 
osakkeet vuokralainen on lunastanut omak
seen. Asuntohallitus voi kuitenkin myöntää 
luvan käyttää edellä tässä momentissa tarkoi
tettua asuinhuoneistoa pysyvästi muuhun kuin 
asuintarkoitukseen. Pysyvä lupa voi koskea 
vain vähäistä osaa talon kaikista asuinhuoneis
toista. Myöntäessään luvan asuntohallitus voi 
samalla määrätä maksettavaksi takaisin asun
tolainasta sen osan, joka vastaa luvassa tarkoi
tettua asuntoa. Myös kunta voi asuntohallituk
sen vahvistamien perusteiden mukaan myöntää 
luvan käyttää asuntoa tilapäisesti muuhun kuin 
asuintarkoitukseen tai muuna asuntona kuin 
5 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttävien hen
kilöiden vuokra-asuntona. Lisäksi opiskelija
asuntolaa saadaan kunnan luvalla tilapäisesti 
käyttää muidenkin kuin 5 §:ssä tarkoitettujen 
henkilöiden asuntona. Sen estämättä, mitä täs
sä momentissa säädetään, voidaan vuokrata
lossa, jonka peruskorjausta varten on myön
netty asuntolainaa, yhtä asuntoa käyttää talon 
omistajan omana asuntona. 

15 f § 

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä, milloin 
asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin, 
hakemuksesta myöntää aseHamillaan ehdoilla 
osaksi tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin 
asuntolaina on maksettu kokonaan takaisin, 
hakemuksesta myöntää aseHamillaan ehdoilla 
osaksi tai kokonaan vapautuksen siitä, mitä 1 
momentissa on säädetty. 

17 § 

Lainan myöntänyt luottolaitos on velvolli
nen antamaan sisäasiainministeriön, valtiova
rainministeriön ja asuntohallituksen valtuutta
mille henkilöille sellaisia tietoja, jotka ovat 
tarpeen sen selvittämiseksi, onko lainan hakija 

Lainan myöntänyt luottolaitos on velvolli
nen antamaan ympäristöministeriön, valtiova
rainministeriön ja asuntohallituksen valtuutta
mille henkilöille sellaisia tietoja, jotka ovat 
tarpeen sen selvittämiseksi, onko lainan hakija 
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ollut laissa tarkoitetun luotan tarpeessa, sa
moin kuin ne tiedot ja tarkastettavaksi ne 
asiakirjat, jotka tarvitaan sen toteamiseksi, 
onko lainaehtoja sekä tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja määräyksiä muutoin noudatettu. Sa
massa tarkoituksessa saadaan sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, suorittaa tarkastuksia ja 
katselmuksia. 

Ehdotus 

ollut laissa tarkoitetun luotan tarpeessa, sa
moin kuin ne tiedot ja tarkastettavaksi ne 
asiakirjat, jotka tarvitaan sen toteamiseksi, 
onko lainaehtoja sekä tätä lakia ja sen nojalla 
annettuja määräyksiä muutoin noudatettu. Sa
massa tarkoituksessa saadaan sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, suorittaa tarkastuksia ja 
katselmuksia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain 7 §:n 1 momenttia, 8 §:n 1 ja 4 mo
menttia sekä 8 a, 11 a-11 c ja 11 e §:ää sovel
letaan: 

1) niihin lain 6 §:n 1 momentin 1 ja 3 
kohdan mukaisiin asuntolainoihin, joita koske
va hakemus on jätetty kunnan viranomaiselle 
kesäkuun 1 päivänä 1989 tai sen jälkeen, ja 
laina myönnetään vuoden 1990 tai myöhem
mästä myöntämisvaltuudesta; ja 

2) lain 6 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohdan 
mukaisiin asuntolainoihin, jos asunto hanki
taan maaliskuun 1 päivänä 1990 tai sen jäl
keen. 

Jos lainaa koskeva hakemus on jätetty aikai
semmin tai asunto on hankittu aikaisemmin 
kuin 2 momentissa on säädetty, sovelletaan 
asuntolainaan 7 §:n 1 momentin, 8 §:n 1 ja 4 
momentin sekä 11 §:n 1 momentin säännöksiä 
edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Lain 11 d §:ää sovelletaan vain jos talon 
rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta 
varten myönnetty alkuperäinen laina on myön
netty tämän lain nojalla. 

Valtion ensisijaisia lainoja voidaan myöntää 
vuoden 1993 loppuun saakka. Tällöin sovelle
taan ensisijaisia lainoja koskevia tällä lailla 
kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen 
sellaisina kuin ne ovat ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Lain voimaantullessa asuntohallituksessa vi
reillä olevat 15 e §:n 1 momentissa tarkoitetut 
hakemukset, jotka koskevat lupaa käyttää 
asuntoa tilapäisesti muuhun kuin asuintarkoi
tukseen siirretään asianomaisen kunnan viran
omaisen käsiteltäviksi. Valtioneuvostossa vi
reillä olevat 15 f §:n 3 momentissa tarkoitetut 
hakemukset siirretään asuntohallituksen käsi
teltäviksi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista väliaikaisista rajoituksista annetun lain 4 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan asuntolainoitettuun vuokrataloon kohdistuvista 
väliaikaisista rajoituksista 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun lain (1082/75) 4 §,sellaisena kuin 
se on 4 päivänä toukokuuta 1979 annetussa laissa (460/79), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Valtioneuvosto voi hakemuksesta myöntää 

määräämillään ehdoilla vapautuksen tai helpo
tusta siitä, mitä 2 §:ssä on säädetty, milloin 
tätä on pidettävä kohtuullisena. 

4. 

Ehdotus 

4 § 
Asuntohallitus voi hakemuksesta myöntää 

määräämillään ehdoilla vapautuksen tai helpo
tusta siitä, mitä 2 §:ssä on säädetty, milloin 
tätä on pidettävä kohtuullisena. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vi
reillä olevat 4 §:ssä tarkoitetut hakemusasiat 
siirretään asuntohallituksen ratkaistaviksi. 

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

Laki 
asuntojen perusparantamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 

6 §:n 2 momentti sekä 
muutetaan 1 §:n 1 ja 3 momentti, 6 §:n 3 momentti sekä 22 §:n 2 momentti, 
näistä 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa 

(21/85), 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 taikka asuinkäyttöön otet
tavien tilojen tai asuinympäristön laatua ja 
varustetasoa. 

Ehdotus 

1 § 
Tämän lain nojalla voidaan valtion varoista 

myöntää perusparannuslainaa sellaisten toi
menpiteiden rahoittamista varten, joilla paran
netaan asunnon tai asuinrakennuksen ja niihin 
liittyvien, asetuksella säädettävien tilojen taik
ka asuinkäyttöön otettavien tilojen tai asuin
ympäristön laatua ja varustetasoa. 
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Samaan perusparantamiseen ei voida myön
tää lainaa sekä tämän lain että asuntotuotanto
lain (247 /66) nojalla, ellei 6 §:n 2 momentista 
muuta johdu. 

Ehdotus 

Samaan perusparantamiseen ei voida myön
tää lainaa sekä tämän lain että asuntotuotanto
lain (247 /66) nojalla. 

6§ 

Lainansaajalle, jolle on myönnetty pitkäai
kaista perusparannuslainaa, voidaan lisäksi 
myöntää ensisijaista lainaa 1 momentissa tar
koitettujen perusparannuskustannusten rahoit
tamista varten sen mukaan mitä ensisijaisesta 
lainasta on asuntotuotantolaissa säädetty. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lai
nojen ja muiden valtion lainojen ja avustusten 
yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään 90 
prosenttia 1 momentissa tarkoitetuista perus
parannuskustannuksista. 

(kumotaan) 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen lainojen 
ja muiden valtion lainojen ja avustusten yhteis
määrä saa kuitenkin olla enintään 90 prosent
tia 1 momentissa tarkoitetuista perusparannus
kustannuksista. 

22 § 

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä, milloin 
perusparannuslaina on maksettu kokonaan ta
kaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan 
ehdoilla osittain tai kokonaan vapautuksen 
siitä, mitä 1 momentissa on säädetty. 

Asuntohallitus voi erityisestä syystä, milloin 
perusparannuslaina on maksettu kokonaan ta
kaisin, hakemuksesta myöntää asettamillaan 
ehdoilla osittain tai kokonaan vapautuksen 
siitä, mitä 1 momentissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Lain voimaantullessa valtioneuvostossa vi
reillä olevat 22 §:n 2 momentissa tarkoitetut 
hakemusasiat siirretään asuntohallituksen rat
kaistaviksi. 

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


