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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-olojen kehittä
misrahastosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että asunto-olojen 
kehittämisrahaston rahoituspohjan laajentami
seksi rahastolle annettaisiin lainoitustoimintan
sa rahoittamiseksi mahdollisuus myös pitkäai
kaiseen lainanottoon eduskunnan hyväksymän 
lainanottovaltuuden rajoissa. Esityksen tarkoi
tuksena on turvata sosiaalisen asuntotuotan
non rahoitus muuttuneessa pääomamarkkinati-

lanteessa, kohdentaa rahoitus sosiaalisen asun
topolitiikan tavoitteiden mukaisesti, luoda pa
remmat taloudelliset edellytykset asuntopoliit
tisten tukijärjestelmien kehittämiselle sekä 
edistää pitkäaikaisten pääomamarkkinoiden 
kehittymistä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä syyskuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun 
lain (1144/89) mukaan rahaston johtokunnalla 
on rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi oi
keus päättää lyhytaikaisen lainan ottamisesta 
valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey
dessä määrätyissä rajoissa. 

Suomen pääomamarkkinat ovat kuitenkin 
voimakkaasti muuttumassa. Tämän vuoksi oli
si myös valtion asuntolainoitukseen tarvittava 
rahoitus tarkoituksenmukaista hankkia asunto
olojen kehittämisrahaston avulla pääomamark
kinoilta. Tämä tapahtuisi lähinnä asunto-olo
jen kehittämisrahaston nimissä liikkeeseen las
kettavilla asunto-obligaatioilla tai muilla jouk
kovelkakirjalainoilla. Myös pääomamarkkinoi
den kehittymisen kannalta olisi edullista ja 
tarkoituksenmukaista luoda asuntorahoituk
seen käytettävä uusi pitkäaikainen ja turvalli
nen sijoitusmuoto, joka soveltuisi erityisen hy
vin vakuutuslaitoksille, eläkelaitoksille, sääti
öille ja ulkomaisille institutionaalisille sijoitta-
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jille sekä niille yksityishenkilöille, jotka haluai
sivat sijoittaa varojaan pitkäaikaisesti ja riskit
tömästi. 

Jotta rahasto voisi rahoittaa tmmmtaansa 
kulloinkin edullisimmin saatavissa olevalla lai
nanotolla, ehdotetaan rahastolle annattavaksi 
sellaiset lainanottovaltuudet, jotka mahdollis
taisivat myös pitkäaikaisen lainanoton. Tarkoi
tuksena on ottaa lainat markkamääräisinä. 
Yhtenä rahaston ottolainauksen muotona voisi 
olla myös indeksisidonnainen pitkäaikainen 
obligaatiolaina, joka soveltuisi hyvin valtion 
asuntolainoituksen rahoitukseen, koska myös 
valtion asuntolainoituksessa on kyse pitkäai
kaisesta rahoituksesta. 

Rahaston ottamien lainojen enimmäismää
rästä päättäisi hallitusmuodon 64 §:n edellyttä
mällä tavalla eduskunta. Lainanottovaltuuden 
käytöstä ja lainojen ehdoista päättäisi edus
kunnan ja valtioneuvoston antamissa rajoissa 
rahaston johtokunta. Lainojen liikkeeseen las
kusta ja tarkemmista ehdoista huolehtisivat 
markkinoilla kulloinkin vallitsevan tilanteen 
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mukaan valtiovarainministeriö ja valtiokontto
ri. 

2. Valmisteluvaiheet 

Eduskunta sisällytti hallituksen esitykseen 
laiksi asunto-olojen kehittämisrahastosta ja sii
hen liittyvien lakien muuttamisesta antamaansa 
vastaukseen lausuman, jonka mukaan edus
kunta edellyttää, että hallitus selvittää kiireelli
sesti asunto-olojen kehittämisrahaston rahoi
tuspohjan laajentamisen siten, että rahastolle 
annetaan lainoitustoimintansa rahoittamiseksi 
mahdollisuudet myös pitkäaikaiseen lainanot
toon mm. asunto-obligaatioilla eduskunnan 
hyväksymän lainanottovaltuuden puitteissa. 

Myös hallitus on talous- ja tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun liittyvien toimenpiteiden 
yhteydessä 15 päivänä tammikuuta 1990 toden
nut, että asunto-olojen kehittämisrahaston ra
hoituspohjan laajentamiseksi hallitus selvittää 
pikaisesti mahdollisuudet ottaa käyttöön pitkä
aikaisia indeksiehtoisia asunto-obligaatioita. 

Esitys perustuu asunto-obligaatiotyöryhmän 
muistioon (VM 15/1990). 

3. Organisatoriset vaikutukset 

Tarkoituksena on, että valtioneuvosto edus
kunnan myöntämien lainanottovaltuuksien pe
rusteella tekisi asunto-olojen kehittämisrahas
toa varten kehyspäätöksen, jossa annettaisiin 
yleisiä määräyksiä lainanotosta. Rahaston joh
tokunta päättäisi saamissaan rajoissa lainojen 
ottamisesta. Koska valtion lainanotosta huo
lehtivat valtiovarainministeriö ja valtiokontto
ri, ehdotetaan, että myös rahaston lainanotto 
järjestettäisiin samalla tavalla. Näin ollen eh
dotus ei aiheuta organisatorisia muutoksia. 

4. Valtiontaloudelliset vaikutuk
set 

Ehdotus vähentäisi tarvetta kattaa rahastos
ta myönnettäviä lainoja valtion tulo- ja meno
arviossa rahastoon siirrettävällä määrärahalla, 
kun tarvittavaa rahoitusta voitaisiin hankkia 
myös lainanotolla. Tämä antaa mahdollisuu
den mitoittaa tulo- ja menoarviossa rahastoon 
siirrettävä määräraha siten, että se kattaisi vain 
valtiolle aiheutuvat todelliset menot eli rahas
ton varoista myönnettävien lainojen alikorkoi
suuden muodossa annettavan tuen, rahaston 
ottamista lainoista aiheutuvat hoitokulut sekä 
rahaston kulutusmenot. Laajat lainanottoval
tuudet antaisivat myös monipuoliset mahdolli
suudet muuttuvien pääomamarkkinoiden hyö
dyntämiseen ja rahasto voisi hankkia rahoitus
ta kulloinkin edullisimmalla tavalla. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitykseen liittyy eduskunnalle erikseen an
nettava hallituksen esitys valtion lainanottoval
tuuksista vuonna 1990. Valtioneuvoston ohje
säännön 19 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla 
asia esitellään valtiovarainministeriöstä. Mai
nittuun esitykseen ehdotetaan sisällytettäväksi 
valtuus, jonka nojalla asunto-olojen kehittä
misrahastolle voitaisiin ottaa lainoja yhteensä 
enintään esityksessä yksilöitävään bruttomää
rään saakka. 

Asunto-olojen kehittämisrahaston mahdolli
suus hankkia rahoitusta myös indeksiehtoisilla 
asunto-obligaatioilla tulisi ottaa huomioon uu
distettaessa kuluvan vuoden lopussa päättyvä, 
määräaikainen indeksiehdot kieltävä laki. 
Asunto-obligaatioiden verotuskohtelu on rat
kaistava erikseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 
momentti, johon otettaisiin perussäännös ra
haston oikeudesta lainanottoon. 

4 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan sitä tilannetta, ettei rahaston lainan
otto enää rajoittuisi vain lyhytaikaisten laino
jen ottamiseen maksuvalmiuden turvaamiseksi, 
vaan rahasto voisi saamiensa valtuuksien ra-
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joissa ottaa myös pitkäaikaista lainaa toimin
tansa rahoittamiseksi. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jossa lainojen ottaminen ja niiden tar
kemmista ehdoista päättäminen sekä muut 
käytännön toimenpiteet osoitetaan valtiova
rainministeriön ja valtiokonttorin tehtäväksi. 

6 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi 
maininta, joka koskee rahaston lainojen rajaa
mista vain maksuvalmiuden turvaamista varten 
otettaviin lainoihin. Samalla pykälän sanontaa 
ehdotetaan tarkistettavaksi. 

7 §. Pykälän johdantokappaleesta ehdote
taan poistettavaksi sana "vuosittain", jotta 
pykälässä mainittuja asioita voitaisiin käsitellä 
myös lisämenoarvion yhteydessä. Lisäksi pykä
län 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että eduskunnan rahastolle anta
mat lainanottovaltuudet kattavat myös pitkäai
kaisen lainanoton. Lisäksi pykälän 2 momen
tissa olevaa rahastosiirron mitoitusta koskevaa 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siinä otetaan huomioon myös rahastolle anne
tun lainanottovaltuuden käyttö. 

2. Voimaantulo 

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1 paiVana 
syyskuuta 1990. Tarkoituksena on, että lainan
otolla kerättäviä varoja saadaan rahaston käyt
töön maksatusmäärärahan vajeen kattamiseksi 
kuluvana vuonna jo ennen syksyn lisämenoar
vion vahvistamista. Näin ollen ehdotetaan, että 
eduskunta voisi vuonna 1990 antaa rahastolle 
lainanottovaltuudet muutoinkin kuin tulo- ja 
menoarvion käsittelyn yhteydessä. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska eduskunta ehdotuksen mukaan mää
räisi valtuudet, joiden rajoissa asunto-olojen 
kehittämisrahasto voisi ottaa lainaa, ei edus
kunnan päätösvalta ehdotuksen johdosta ka
ventuisi. Ehdotus sisältää itse asiassa muutok
sen nykyiseen verrattuna vain sen osalta, että 
lainanottovaltuus koskisi lyhytaikaisen lainan 
lisäksi myös pitkäaikaista lainaa. Näin ollen 
hallitus katsoo, että ehdotettu muutos voitai
siin toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1989 asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain 

(1144/89) 4 §:n 3 kohta, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n johdantokappale, 1 momentin 2 kohta ja 2 
momentti sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

2 § 

Asunto-olojen kehittämisrahastolle voidaan 
valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetun 
myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lai
nojen rahoittamiseksi ottaa lainaa eduskunnan 
tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä 
myöntämien valtion lainanottovaltuuksien ra
joissa sen mukaan kuin valtioneuvosto mää-
rää. 

4§ 
Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokun

nan tehtävänä on: 

3) vastata siitä, että rahastolla on riittävä 
maksuvalmius ja tehdä 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen valtuuksien rajoissa päätökset 
rahaston toimintaa varten otettavista lainoista 
sekä niiden ehdoista; 

Valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin 
tehtävänä on ottaa lainat ja päättää niiden 
tarkemmista ehdoista sekä huolehtia rahaston 
lainanottoon kuuluvista muista toimenpiteistä. 

6 § 
Asunto-olojen kehittämisrahastosta makse

taan rahaston kulutusmenot sekä rahaston toi
mintaa varten otettujen lainojen lyhennykset, 
korot ja muut lainojen ottamisesta, hoitamises
ta ja takaisinmaksamisesta aiheutuvat menot. 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990 

7 § 
Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey

dessä on: 

2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisra
hastolle otettavien lainojen enimmäismäärä; 
sekä 

Valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siir
rettävä määräraha on mitoitettava siten, että 
sen yhdessä 2 §:n 2 momentin mukaisten lai
nanottovaltuuksien nojalla otettavien lainojen 
ja rahastolla vuoden alussa olevien aiemmilta 
vuosilta kertyneiden sekä asianomaisena va
rainhoitovuonna kertyvien rahavarojen kanssa 
arvioidaan riittävän 6 §:ssä tarkoitettuihin 
maksuihin sekä tämän pykälän 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun valtuuden nojalla myön
nettyjen lainojen ja korkotukien maksamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . Ennen lain voimaantuloa voi

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Vuonna 1990 eduskunta voi myöntää 2 §:n 2 
momentissa tarkoitetut lainanottovaltuudet 
muutoinkin kuin tulo- ja menoarvion käsitte
lyn yhteydessä. 

Tasavallan Presidentti 

MAl.JNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 
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Liite 

Laki 
asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1989 asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain 

(1144/89) 4 §:n 3 kohta, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n johdantokappale, 1 momentin 2 kohta ja 2 
momentti sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Asunto-olojen kehittämisrahastolle voidaan 
valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetun 
myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lai
nojen rahoittamiseksi ottaa lainaa eduskunnan 
tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä 
myöntämien valtion lainanottovaltuuksien ra
joissa sen mukaan kuin valtioneuvosto mää
rää. 

4§ 
Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokun

nan tehtävänä on: 

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

6 § 
Asunto-olojen kehittämisrahastosta makse

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

3) vastata siitä, että rahastolla on riittävä 
maksuvalmius ja tehdä 2 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen valtuuksien rajoissa päätökset 
rahaston toimintaa varten otettavista lainoista 
sekä niiden ehdoista; 

Valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin 
tehtävänä on ottaa lainat ja päättää niiden 
tarkemmista ehdoista sekä huolehtia rahaston 
lainanottoon kuuluvista muista toimenpiteistä. 

6 § 
Asunto-olojen kehittämisrahastosta makse

taan rahaston kulutusmenot sekä rahaston toi
mintaa varten otettujen lainojen lyhennykset, 
korot ja muut lainojen ottamisesta, hoitamises
ta ja takaisinmaksamisesta aiheutuvat menot. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey

dessä on vuosittain: 

2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisra
haston maksuvalmiutta varten otettavien lyhyt
aikaisten lainojen enimmäismäärä; sekä 

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

Ehdotus 

7 § 
Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhtey

dessä on: 

2) vahvistettava asunto-olojen kehittämisra
hastolle otettavien lainojen enimmäismäärä; 
sekä 

Valtion tulo- ja menoarviossa rahastoon siir
rettävä määräraha on mitoitettava siten, että 
sen yhdessä 2 §:n 2 momentin mukaisten lai
nanottovaltuuksien nojalla otettavien lainojen 
ja rahastolla vuoden alussa olevien aiemmilta 
vuosilta kertyneiden sekä asianomaisena va
rainhoitovuonna kertyvien rahavaroj.en kanssa 
arvioidaan riittävän 6 §:ssä tarkoitettuihin 
maksuihin sekä tämän pykälän 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun valtuuden nojalla myön
nettyjen lainojen ja korkotukien maksamiseen. 

Tämä laki tulee voimaan pwvana 
kuuta 199 . Ennen lain voimaantuloa voi

daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Vuonna 1990 eduskunta voi myöntää 2 §:n 2 
momentissa tarkoitetut lainanottovaltuudet 
muutoinkin kuin tulo- ja menoarvion käsitte
lyn yhteydessä. 


