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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolai
nojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on vuokra-asuntojen 
korkotukijärjestelmän toimivuutta tehostamal
la lisätä korkotukeen oikeutettujen yhteisöjen 
halukkuutta ja mahdollisuuksia korkotuki
lainoitettujen vuokra-asuntojen hankintaan. 
Tavoitteena on tällä tavoin saada lisättyä 
vuokra-asuntojen rakentamista ja hankintaa ja 
siten myös osaltaan vaikuttaa rakennusalan 
heikentyneeseen työllisyystilanteeseen. 

Esityksessä ehdotetaan, että vuokra-asunto-

jen rakentamisessa ja hankinnassa korkotuki
lainan saajien piiriä laajennettaisiin seurakun
tiin ja eräin edellytyksin myös muihin yhteisöi
hin. Lisäksi lakia ehdotetaan selvennettäväksi 
siten, että kohtuulliset tonttikustannukset voi
taisiin kaikissa tapauksissa hyväksyä lainoitet
taviksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Nykyinen laki (867/80) tuli voimaan vuoden 
1981 alussa. Lain tarkoituksena oli tehostaa 
olemassa olevan asuntokannan tarkoituksen
mukaista käyttöä ja samalla lisätä vuokra
asuntojen saatavuutta. Tavoitteena oli varsin
kin kuntien vuokra-asuntojen tarjonnan hel
pottaminen. Vuokra-asuntolainojen korkotu
kea voitiin tukijärjestelmän käynnistyessä 
myöntää kunnille, kuntien tosiasiallisessa omis
tuksessa oleville yhteisöille ja opiskelija-asunto
ja ylläpitäville yhteisöille vuokra-asuntojen 
hankintaan. 

Maaliskuun 1 päivänä 1985 voimaan tulleen 
lainmuutoksen (62/85) jälkeen korkotukilainoja 
on voitu myöntää myös kuntainliitoille, asun
tojen sosiaalista vuokraustoimintaa harjoitta
ville yhteisöille ja vakuutustoimintaa harjoitta
ville yhteisöille sekä näitten tosiasiallisessa 
omistuksessa oleville osakeyhtiöille. Lisäksi lai
noja on voitu myöntää asuntoja erityisille 
väestöryhmille ylläpitäville yhteisöille. Samalla 
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laajennettiin tuen käyttöala koskemaan pa1ts1 
vuokra-asuntojen hankintaa, myös niiden ra
kentamista ja peruskorjausta. Korkotukilainaa 
vuokra-asunnon peruskorjausta varten ovat 
muutoksen jälkeen voineet saada kaikki asun
tojen vuokraamista harjoittavat yhteisöt. 

Vuokra-asuntojen hankintaan, rakentami
seen ja peruskorjaukseen on vuodesta 1981 
lähtien myönnetty korkotukilainoja, joilla on 
lainoitettu runsaat 12 000 asuntoa. Lainojen 
kysyntä oli aluksi suhteellisen vähäistä, vasta 
vuodesta 1988 tulo- ja menoarviossa lainoihin 
osoitettu hyväksymisvaltuus on käytetty koko
naan. Vuonna 1990 korkotukilainahakemuksia 
oli kaksinkertainen määrä lainoitettuun noin 
2 600 asuntoon nähden. Tänä vuonna lainoite
taan korkotuen avulla valtion vuoden 1991 
tulo- ja menoarvion mukaisesti noin 2 500 
asuntoa. 

Vuokra-asuntojen korkotukilainoitus on val
tiolle suhteellisen edullinen tapa tuottaa lisää 
vuokra-asuntoja, joiden laatu- ja kustannusoh
jaus on varmistettu asuntohallituksessa. 

Esityksen tavoitteena on, että nykyistä kor-
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kotukijärjestelmää kehittämällä voitaisiin lisätä 
kiinnostusta korkotukilainoituksen käyttöön, 
millä voitaisiin osaltaan vaikuttaa rakennus
alan voimakkaasti heikentyneeseen työllisyysti
lanteeseen. 

Jotta korkotukilainan saajien rajaaminen ei 
olisi esteenä vuokra-asuntojen rakentamiselle ja 
hankinnalle, ehdotetaan, että nykyisten lainan
saajien lisäksi korkotukilainaa voitaisiin myön
tää myös seurakunnille, joilla on valmiuksia 
hankkia vuokra-asuntoja olemassa olevasta 
asuntokannasta. Samoin ehdotetaan, että lai
nansaajina voisivat olla muutkin yhteisöt, mil
loin lainoitusta on pidettävä yhteiskunnallisesti 
tarkoituksenmukaisena. 

Lain 4 §:n mukaan korkotukilainan suuruus 
on enintään 90 prosenttia vuokra-asunnon hy
väksytyistä hankinta-, rakentamis- tai perus
korjauskustannuksista. Lakia sovellettaessa on 
ollut epäselvää, voidaanko, kun on kyse vuok
ratalon rakentamisesta, myös tonttikustannuk
set lukea rakentamiskustannuksiin. Tältä osin 
lakia ehdotetaan täsmennettäväksi. 

2. Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäristö
ministeriössä ja se perustuu pääosin asuntohal
lituksen 8 päivänä toukokuuta 1991 ympäris
töministeriölle tekemään aloitteeseen. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtion ja 
kuntien hallinnossa organisaatioon tai henki
löstön määrään kohdistuvia vaikutuksia. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Valtion vuoden 1991 tulo- ja menoarvion 
mukaan korkotukilainoja voidaan hyväksyä 
enintään 600 miljoonaa markkaa ja valtion 
korkotukea myöntää enintään 92 miljoonaa 
markkaa. Määräraha riittää noin 2 500 asun
non korkotukilainoitukseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

2 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että korkotukilainan saajien 
piiriin lisättäisiin seurakunnat sekä näiden 
omistuksessa olevat osakeyhtiöt. Lisäksi mo
menttia esitetään muutettavaksi siten, että kor
kotuen saajien piiri laajennettaisiin kaikkiin 
muihinkin asuntojen vuokraamista harjoitta
viin yhteisöihin, silloin kun sitä on pidettävä 
yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisena. Yh
teiskunnallinen tarkoituksenmukaisuus tutkit
taisiin silloin, kun laina hyväksytään korkotu
kilainaksi. Korkotuen saajien piiri laajennettai
siin lähes yhtä laajaksi kuin laissa peruskorja
uksen osalta on jo säädetty. Kuitenkin yhteisön 
luonne otettaisiin huomioon tuensaantiin vai
kuttavana tekijänä silloin, kun yhteisö ei kuulu 
pykälän 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoitet
tuihin lainan saajiin. Muutoksen tarkoituksena 
on laajentaa korkotukilainoituksen käyttöalaa 
siten, ettei korkotukilainansaajien rajaaminen 
olisi esteenä korkotuen avulla tapahtuvalle 
vuokra-asuntojen rakentamiselle ja hankinnal
lc. 

4 §. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi ja sen 
sananmuotoa selkiytettäväksi siten, että lainoi
tettaviin rakentamiskustannuksiin voitaisiin hy
väksyä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset. Nykyisen 4 §:n tul
kinnassa on ollut epäselvää, voidaanko uudis
rakentamisessa hyväksyä tonttikustannukset 
korkotukilainoilla lainoitettaviin rakentamis
kustannuksiin. Tämä on ollut omiaan johta
maan keinotekoisiin rakentamis- ja omistusjär
jestelyihin, jotta tonttikustannukset on voitu 
hyväksyä korkotukilainoitettaviksi. 

Tonttikustannusten lainoittaminen on perus
teltua muun muassa siksi, että korkotukilainan 
saajat kuntia lukuunottamatta säännönmukai
sesti rakentavat uudet vuokratalonsa omistus
tonteille. Vastaava uudistus on jo toteutettu 
asuntotuotantolain (247/66) mukaisessa vuok
ratalolainoituksessa, jossa lainoitettaviin kus
tannuksiin poikkeuksetta voidaan sisällyttää 
myös tonttikustannukset. Edellytykseksi tontti
kustannusten lainoittamiselle ehdotetaan, että 
ne olisivat paikkakunnan hintatasoon nähden 
kohtuullisia. 



1991 vp - HE 161 3 

6 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että valtion tulo-ja menoarvion yhteydessä pää
tettäisiin korkohyvityksen määrästä, eikä kuten 
nyt, korkotukilainansaajalta perittävästä ko
rosta. Muutos vastaisi asiallisesti nykyistä bud
jettikäytäntöä ja olisi yhdenmukainen useimpi
en muiden korkotukilainajärjestelmien kanssa. 
Voimaantulosäännöksen mukaan muutos kos
kisi lain voimaan tulon jälkeen korkotuki
lainoiksi hyväksyttyjä lainoja. 

9 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Ym
päristöministeriö päättää lain 5 §:n 2 momentin 
nojalla enimmäiskorosta, jota korkotukilainas
ta saadaan periä. Käytännössä korkotukilaino
jen korot ovat vastanneet ympäristöministeriön 
päätöksen mukaista enimmäiskorkoa. Tällöin 
9 §:n 1 momentin säännös, että asuntohallitus 
hyväksyessään lainan korkotukilainaksi päät
täisi mainitun enimmäiskoron puitteissa siitä, 
minkä suuruista korkoa lainansaajalta voisi 
periä, ei ole järjestelmän toimivuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen. 

Edellä 6 §:ää on ehdotettu muutettavaksi 

siten, että tulo- ja menoarvion yhteydessä 
päätettäisiin korkohyvityksen määrästä, jolloin 
myös 9 §:n 2 momentin säännös valtion varois
ta maksettavan korkohyvityksen määräytymi
sestä esitetään tarpeettomana kumottavaksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan heti kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyi
hin korkotukilainoihin ehdotetaan kuitenkin 
sovellettavaksi edelleen nykyisiä 6 ja 9 §:n 
säännöksiä lainansaajalta perittävästä korosta 
ja korkohyvityksen määräytymisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 

9 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (62/85), 
sekä 

muutetaan 2 §:n momentti sekä 4 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, 
seuraavasti: 

2§ 
Korkotukilainaa voidaan myöntää: 
1) kunnalle tai kuntainliitolle; 
2) valtioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 
momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle 

asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle; 

3) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisöl
le; 

4) seurakunnalle; 
5) edellä 1---4 kohdassa tarkoitetun yhteisön 

tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyh
tiölle; 

6) asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpitä
välle yhteisölle; sekä 

7) muulle yhteisölle, milloin sitä on pidettävä 
yhteiskunnallisesti tar koi tuksenm ukaisena. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1991 

prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä han
kinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuk
sista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hy
väksyä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pää

tetään korkohyvityksen määrästä ja vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäis
määrästä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyi
hin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin 
edelleen vuokra-asuntolainojen korkotuesta an
netun lain 6 ja 9 §:n säännöksiä sellaisina kuin 
ne ovat tämän lain voimaan tullessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pirjo Rusanen 
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Liite 

Laki 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867 /80) 

9 §,sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla (62/85), 
sekä 

muutetaan 2 §:n 1 momentti sekä 4 ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat viimeksi mainitussa laissa, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki: 

2 § 
Korkotukilainaa voidaan myöntää: 
1) kunnalle tai kuntainliitolle; 
2) valtioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 
momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle 

asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle; 

3) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisöl
le· 

'4) edellä 1-3 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyh
tiölle; sekä 

5) asuntoja erityisiiie väestöryhmille ylläpitä
välle yhteisölle. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä han
kinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuk
sista. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pää

tetään myönnettyjen ja myönnettävien korko
tukilainojen saajilta perittävästä korosta ja 
vuosittain hyväksyttävien korkotukilainojen 

Ehdotus: 

2 § 
Korkotukilainaa voidaan myöntää: 
1) kunnalle tai kuntainliitolle; 
2) valtioneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 
momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle 

asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavaiie yhteisölle; 

3) vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisöl
le; 

4) seurakunnalle; 

5) edellä 1-4 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
tosiasiallisessa omistuksessa olevalle osakeyh
tiölle; 

6) asuntoja erityisille väestöryhmille ylläpi
tävälle yhteisölle; sekä 

7) muulle yhteisölle, milloin sitä on pidettävä 
yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukaisena. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä han
kinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuk
sista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hyväk
syä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet koh
tuulliset kustannukset. 

6 § 
Valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pää

tetään korkohyvityksen määrästä ja vuosittain 
hyväksyttävien korkotukilainojen enimmäis
määrästä. 
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Voimassa oleva laki 

enimmäismäärästä. Mikäli tällöin on päätetty 
ainoastaan lainansaajalta perittävästä vähim
mäis- tai enimmäiskorosta, lainansaajalta perit
tävän koron määrää ympäristöministeriö. 

9 § 
Hyväksyessään lainan korkotukilainaksi asun

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

Valtion varoista maksettava korkohyvitys on 1 
momentin mukaisen koron ja lainansaajilta kul
loinkin 6 §:n mukaan perittävän koron välinen 
erotus. 

Ehdotus 

9 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyi
hin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin 
edelleen vuokra-asuntolainojen korkotuesta an
netun lain 6 ja 9 §:n säännöksiä sellaisina kuin 
ne ovat tämän lain voimaan tullessa. 


