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Hallituksen esitys Eduskunnalle aravalainoituksen rinnalle ke
hitettävästä korkotukilainsäädännöstä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on laajentaa ja te
hostaa asuntojen rakentamista, hankintaa ja 
perusparantamista varten myönnettävää kor
kotukilainoitusta siten, että valtion tukemaa 
sosiaalista asuntotuotantoa voitaisiin rahoittaa 
tasaveroisesti korkotukilainoilla ja valtion 
asuntorahaston varoista myönnettävillä arava
lainoilla. Esitys liittyy hallituksen kannanot
toon 31 päivänä maaliskuuta 1993 tavoitteista 
ja keinoista työllisyyden parantamiseksi sekä 
valtion talouskehityksen turvaamiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan vuokra-asuntoja kos
kevan korkotukijärjestelmän parantamista si
ten, että nykyisen 8-10 vuoden -korkotukijär
jestelmän rinnalle kehitetään pitkäaikainen 
16-18 vuoden mittainen korkotukijärjestelmä. 
Uutta korkotukilainaa voitaisiin myöntää lä
hinnä kunnille ja muille aravalaimn saantiin 
kelpoisille yhteisöille. Uusia korkotukilainoja 
koskevaksi asuntojen käyttörajoitusajaksi sa
moin kuin valtion takausajaksi ehdotetaan 20 
vuotta. 

Omistusasuntojen rakentamista, hankintaa ja 
perusparannusta varten ehdotetaan säädettä
väksi uusi korkotukilaki, jonka nojalla yksityis
henkilöille voitaisiin myöntää korkotukilainoja 
vastaaviin tarkoituksiin kuin omistusasuntolai
noja myönnetään valtion asuntorahaston va
roista. 

Omistusasuntojen korkotukilainoihin liittyisi 
sosiaalinen tarveharkinta samaan tapaan kuin 
asuntorahaston varoista myönnettäviin vastaa
viin lainoihin. Myös vuokra-asuntojen asukas-
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valintaan voitaisiin soveltaa sosiaalisia perus
teita. 

Myös asumisoikeustalojen lainoituksesta eh
dotetaan säädettäväksi uusi korkotukilaki. 
Lain nojalla voitaisiin myöntää korkotukea 
asumisoikeustalojen rakentamista, hankintaa ja 
perusparannusta varten otetuille lainoille. Lai
nojen saajina voisivat olla samat yhteisöt, joille 
voitaisiin myöntää aravalainoja vastaaviin tar
koituksiin. Asumisoikeustalon omistajan vel
vollisuuksiin, asumisoikeuden haltijan oikeuk
siin ja velvollisuuksiin sekä asumisoikeustalon 
käyttöä ja luovutusta tai asumisoikeuden luo
vutusta koskeviin rajoituksiin sovellettaisiin 
asumisoikeusasunnoista annettua lakia. 

Rakennettavaan, uustuotannosta hankitta
vaan tai perusparannettavaan korkotukikoh

- teeseen liittyisi aravalainoitusta vastaava hinta
ja laatuohjaus. 

Asuntorahasto hyväksyisi vuokra-asuntolai
nat sekä asumisoikeustalolainat ja kunta hy
väksyisi omistusasuntolainat korkotukilainoik
si. Valtiokonttori maksaisi korkotuen lainan 
myöntäjälle. 

Vuokra-asuntoja koskeva uudistus on tar
koitettu tulemaan voimaan vuoden 1994 alusta 
ja omistusasuntolainojen korkotukea sekä asu
misoikeustalolainojen korkotukea koskevat uu
det lait vuoden 1995 alusta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Vuokra-asuntolainojen korkotuki 

Vuokra-asuntojen korkotukijärjestelmä on 
tullut voimaan vuoden 1981 alusta lukien. Sen 
tarkoituksena on ollut aravalainoitusta täyden
tävänä tukimuotona lisätä vuokra-asuntojen 
saatavuutta ja tehostaa olemassa olevan asun
tokannan käyttöä. 

Korkotukilainoja vuokra-asuntojen rakenta
miseen ja hankkimiseen voidaan myöntää kun
nalle, kuntayhtymälle, asuntojen vuokraamista 
sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle, 
vakuutustoimintaa harjoittavalle yhteisöille ja 
seurakunnalle sekä näiden tosiasiallisessa omis
tuksessa oleville osakeyhtiöille. Lisäksi lainoja 
on voitu myöntää asuntoja erityisille väestöryh
mille ylläpitäville yhteisöille sekä muillekin 
yhteisöille, jos sit~ on pidettävä yhteiskunnal
lisesti tarkoituksenmukaisena. Vuokra-asunto
jen peruskorjausta varten korkotukilainaa ovat 
voineet saada kaikki asuntojen vuokraamista 
harjoittavat yhteisöt. 

Korkotukilainoja myönnetään Vuokra-asun
tojen rakentamista, peruskorjausta tai hankki
mista varten. Lainan määrä voi olla enintään 
90 prosenttia hyväksytyistä hankinta-, rakenta
mis- tai peruskorjauskustannuksista. Valtio
neuvoston vahvistamassa käyttösuunnitelmassa 
korkotukilainan enimmäismäärää on kuitenkin 
rajattu siten, että se on tällä hetkellä hankk_i
misen ja peruskorjauksen osalta 80 prosenttia 
ja rakentamisen osalta 90 prosenttia hyväksy
tyistä kustannuksista. 

Valtion talousarvion mukaisesti vuokra
asuntojen hankintaa ja peruskorjausta varten 
vuonna 1993 hyväksyttäville korkotukilainoille 
suoritetaan korkohyvitystä 1-4 lainavuodelta 
6 prosenttia ja 5-8 vuodelta 4,5 prosenttia 
korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta. 
Rakentamista varten korkohyvitystä suorite
taan 8 prosenttia 1-5 lainavuodelta ja 6 
prosenttia 6-10 vuodelta, jos lainansaajana on 
kunta tai muu yleishyödyllinen vuokra-asunto
lainojen korkotuesta annetun lain 2 §:n 1 mo
mentin 1-5 kohdassa tarkoitettu yhteisö. 
Muut lainansaajayhteisöt voivat saada vuokra-

asuntojen rakentamista varten korkotukilainaa, 
jolle maksetaan korkohyvitystä 1-4 lainavuo
tena 7 prosenttia ja 5-8 vuotena 5 prosenttia. 
Asuntoa, jota varten korkotukilainaa on myön
netty, koskee käyttörajoitus, jonka mukaisesti 
asuntoa on käytettävä vähintään 10 vuotta 
vuokra-asuntona. 

Edellä esitetty rakentamista varten myönnet
tävien korkotukilainojen ehtojen parantaminen 
liittyy valtioneuvoston 14 päivänä lokakuuta 
1992 tekemään julkisen talouden tasapainon 
parantamista koskevaan periaatepäätökseen, 
jonka mukaisesti vuoden 1993 valtion talous
arviossa aravauustuotannosta 4 500 vuokra
asuntoa siirrettiin rakennettaviksi korkotuki
lainoituksella. Korkotukilainojen ehtojen pa
rantamiseen ja kiristyneisiin vakuusvaatimuk
siin liittyen on vuoden 1993 alusta otettu myös 
käyttöön valtion täytetakaus, jossa valtio on 
vastuussa vuokra-asuntojen käyttörajoitusajan 
eli 10 vuotta rakentamista varten myönnetyn 
korkotukilainan pääoman, koron sekä viiväs
tyskoron lopullisista menetyksistä. Lisäksi uu
sien korkotukilainojen osalta on luovuttu ym
päristöministeriön päättämästä enimmäiskoros
ta. Korko määräytyy lain yleissäännöksen no
jalla, jolloin korko voi olla enintään sen suu
ruinen, mitä yleisesti sovelletaan samanlaisiin 
tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin. 

Vuokra-asuntojen hankintaan, rakentami
seen ja peruskorjaukseen on vuodesta 1981 
lähtien myönnetty korkotukilainoja yhteensä 
noin 12 500 vuokra-asuntoa varten. Vuonna 
1992 hyväksyttiin lainoja korkotuen piiriin vain 
noin 217 miljoonaa markkaa lähinnä korkeasta 
korkotasosta johtuen. Korkotukilainoitettuja 
asuntoja hyväksyttiin yhteensä 1 390, joista 
rakentamislainoja oli 330, hankkimislainoja 
440 ja peruskorjauslainoja 460. 

Korkotukilainajärjestelmään tehdyistä pa
rannuksista sekä korkotason tuntuvasta alene
misesta johtuen korkotukilainoituksen määrä 
kasvaa vuonna 1993 huomattavasti. Tänä 
vuonna on käytettävissä korkotukilainojen hy
väksymisvaltuutta 3 875 miljoonaa markkaa, 
johon sisältyy myös aikaisemmilta vuosilta 
siirtynyt valtuus. Hyväksymisvaltuudesta arvi-
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oidaan käytettäväksi noin 1 900 miljoonaa 
markkaa, jolla lainoitettaisiin noin 6 000 asun
toa. 

Vuoden 1994 valtion talousarvioesityksessä 
ehdotetaan korkotukilainojen hyväksymisval
tuudeksi 2 970 miljoonaa markkaa. Valtuudella 
tuettavien vuokra-asuntojen määräksi arvioi
daan noin 8 350. Näistä arvioidaan uustuotan
toa olevan noin 7 500 asuntoa, perusparannet
tavia noin 300 asuntoa sekä vanhasta kannasta 
hankittavia asuntoja noin 550. Vastaavasti 
aravalainoituksella arvioidaan lainoitettavan 
vajaan 5 500 vuokra-asunnon rakentaminen. 

1.2. Omistusasunnot 

1.2.1 Omistusasuntojen /ainoitus 

Valtion asuntorahaston varoista voidaan ny
kyisin luonnolliselle henkilölle myöntää lainaa 
asuntotuotantolain (247/66) nojalla omakotita
lon rakentamista, laajentamista tai peruskorja
usta varten ja asuinhuoneiston hallintaan oi
keuttavien osakkeiden hankkimista varten ra
kenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta asun-· 
to-osakeyhtiötalosta. Asuntojen perusparanta
misesta annetun lain (34/79) nojalla voidaan 
periaatteessa myöntää lainaa sekä omakotita
lojen että asunto-osakeyhtiötaloissa sijaitsevien 
omistusasuntojen perusparannukseen. Käytän
nössä perusparannuslainoja myönnetään nykyi
sin kuitenkin vain omakotitalojen perusparan
nukseen. Kaikkiin edellä mainittuihin lainoihin 
liittyy taloudellinen tarveharkinta. 

Asuntotuotantolain nojalla myönnettävät 
omistusasuntolainat on vuoden 1991 alusta 
lukien myönnetty yhtenäislainajärjestelmän 
mukaisina. Lain mukainen enimmäislainoi
tusosuus on 80 prosenttia hankinta-arvosta. 
Lainan korko ja lyhennys peritään vuosimak
suina, jotka on porrastettu kolmelle tasolle 
lainansaajien tulojen mukaan. Vuosimaksun 
markkamäärää tarkistetaan kunkin kalenteri
vuoden maaliskuun 1 päivästä prosenttimääräi
sesti siten, että tarkistus vastaa toteutunutta 
kuluttajahintaindeksin muutosta lisättynä yh
dellä prosenttiyksiköllä. Kuluttajahintaindeksin 
muutoksena otetaan kuitenkin huomioon enin
tään 10 prosenttia. Myös vuosimaksun tasoa 
voidaan nostaa viidennen, kymmenennen ja 
viidennentoista tarkistuksen yhteydessä. Lai
nan korko porrastetaan samoin kolmeen ta
soon ja vuotuiset reaalikorot vaihtelevat 2,3 

prosentista 6 prosenttiin. Asuntolainan korkoa 
ei voi vähentää verotuksessa. Asumistukea 
myönnettäessä otetaan kuitenkin asumismenoi
na huomioon 80 prosenttia vuosimaksusta. 
Laina-ajaksi muodostuu yleensä noin 21 vuotta 
lain mukaisen enimmäislaina-ajan ollessa 25 
vuotta. 

Lainoitettuihin asuntoihin liittyy käyttö- ja 
luovutusrajoitukset. Asuntoa on pääsääntöises
ti käytettävä omana asuntona. Kunta voi 
kuitenkin erityisestä syystä antaa luvan vuok
rata asunnon enintään vuodeksi kerrallaan 
muu henkilön asunnoksi. Omistusasuntoa var
ten myönnetty laina voidaan siirtää luovutuk
sensaajan vastattavaksi, jos hän täyttää lainan 
saajalle säädetyt tai määrätyt edellytykset. Siltä 
osin kuin lainaa ei siirretä, se on maksettava 
heti takaisin. 

Vuonna 1992 myönnettiin 1 949 asuntolainaa 
omakotitalon rakentamista varten. Neljännes 
vuoden 1992 omakotilainan saajista on järjes
tänyt rahoituksen valtion asuntolainalla ja 
omilla varoilla. Aravalainan osuudeksi muo
dostui keskimäärin 72,5 prosenttia hankinta
arvosta ja omien varojen osuudeksi 27,5 pro
senttia. Jos hankkeeseen käytettiin myös raha
laitoslainoja, aravalainan osuudeksi muodostui 
keskimäärin 70,5 prosenttia, omien varojen 
12,3 prosenttia ja rahalaitoslainan osuudeksi 
17,2 prosenttia. 

Vuonna 1992 myönnettiin 1 865 henkilökoh
taista osakelainaa ja 289 asunnonhankkijaa sai 
rakennusaikaisen lainan lisäksi myönnettyä 
henkilökohtaista asuntolainaa. Valtion lainan 
osuus hankinta-arvosta oli keskimäärin 76 pro
senttia, henkilökohtaisten rahalaitoslainojen 
9,8 prosenttia, osuus yhtiön ensisijaislainasta 1 
prosentti sekä omat varat ja kuntien myöntä
mät lainat yhteensä 13,2 prosenttia. 

Perusparannuslainaa voidaan myöntää enin
tään 60 prosenttia lainoitettaviksi hyväksytty
jen toimenpiteiden aiheuttamista perusparan
nuskustannuksista. Kulttuurihistoriallisesti tai 
rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen 
perusparantamiseen voidaan lainaa kuitenkin 
erityisestä syystä myöntää enintään 80 prosent
tia. 

Pitkäaikaisen perusparannuslainan laina-ai
ka on 20 vuotta ja korko 8 prosenttia. Lainan 
lyhentäminen alkaa neljäntenä lainavuotena ja 
lyhennysprosentit kasvavat portaittain laina
ajan loppua kohden. 

Vuonna 1992 myönnettiin 3 378 omakotita
lon perusparannuslainaa. Pitkäaikaisia avustus-
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luonteisia lainoja myönnettiin 425. Kulttuuri
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvok
kaille kohteille myönnettiin 8 lainaa. Keski
määräinen laina oli 100 700 markkaa ja keski
määräiset perusparannuskustannukset 1 700 
mk/m2

• Valtion lainan osuus omakotitalojen 
perusparannushankkeiden kokonaiskustannuk
sista vuonna 1992 oli keskimäärin 57 prosent
tia, rahalaitoslainojen osuus noin 18 prosenttia 
ja oman pääoman osuus noin 25 prosenttia. 

1.2.2. Omistusasuntolainojen korkotuki 

Nykyisin korkotukea myönnetään vain nuo
rille ensiasunnon hankkijoille omistusasunnon 
rakentamiseen tai hankkimiseen asuntosäästö
palkkiojärjestelmään liittyvän oman asunnon 
hankintaan myönnettävien lainojen korkotues
ta annetun lain (639/82) nojalla (ASP-järjestel
mä). Järjestelmä luotiin vuonna 1982 nuorten 
ensimmäisen omistusasunnon hankintamahdol
lisuuksien parantamiseksi ja asuntosäästötoi
minnan edistämiseksi. Korkotukilainan myön
tämisen edellytyksiä uudistettiin vuoden 1993 
alusta. 

ASP-järjestelmässä asunnonhankkijan on 
säästettävä määrätty osuus asunnon kauppa
tai hankintahinnasta, minkä jälkeen rahalaitos 
myöntää sovitun vastaantulolainan. Omarahoi
tusosuus on vuoden 1993 alun jälkeen tehtyjen 
säästösopimusten nojalla 20 prosenttia, kun se 
aikaisemmissa sopimuksissa on 15 prosenttia. 

Laina-aika määräytyy säästöajan pituuden 
mukaan ja on tällä hetkellä viisi kertaa sääs
töaika, kuitenkin vähintään 10 ja enintään 18 
vuotta. Ennen vuoden 1993 alkua tehtyjen 
asuntosäästöpalkkiosopimusten nojalla myön
nettävien korkotukilainojen laina-aika on edel
leen enintään 15 vuotta. Takaisinmaksuaikaan 
saa sisältyä enintään kaksi sellaista vuotta, 
jolloin lainaa ei lyhennetä. 

Enimmäiskorko on yleisellä tasolla säännelty 
siten, että perittävän koron tulee olla alempi 
kuin se korko, jota rahalaitos yleisesti kulloin
kin soveltaa ensimmäisen omistusasunnon 
hankkimista varten myönnettäviin lainoihin. 
Asuntosäästötallettaja ja pankki sopivat jo 
asuntosäästösopimusta tehdessään alustavasti 
siitä viitekorosta ja tähän liittyvästä marginaa
lista, jonka perusteella sekä talletuksille mak
settava korko että lainasta perittävä korko 
määrätään. Järjestelmään ei liity viranomais
menettelyä, jossa korkotukilainan enimmäisko-

ron kohtuullisuus määriteltäisiin yksittäistapa
uksessa. Ennen vuoden 1993 alkua tehtyjen 
asuntosäästösopimusten perusteella mmyönnet
tävien korkotukilainojen enimmäiskorko mää
räytyy edelleen Suomen Pankin peruskoron 
perusteella. 

Korkotukea maksetaan enintään kuudelta 
ensimmäiseltä lainavuodelta. Korkotuen suu
ruudesta säädetään asetuksella ja se on tällä 
hetkellä 3,5 prosenttia vuodessa lainan jäljellä 
olevasta pääomasta. Korkotuen suuruus on 
kuitenkin enintään niin suuri, että lainansaajan 
maksettavaksi jäävän koron suuruus on vähin
tään 4,5 prosenttia. Korkotuki on verovapaata 
ja lainan saajan maksama osa kokonaiskorosta 
on vähennyskelpoinen verotuksessa. Valtio
konttori maksaa korkotuen rahalaitokselle. 

Korkotuen saamiseen ei liity sosiaalista tai 
taloudellista tarveharkintaa. Korkotukea ei 
kuitenkaan makseta, jos asunnon hankintaan 
on saatu asuntotuotantolain tai muun lain 
nojalla valtion varoista myönnettävää asunto
lainaa tai korkotukea. 

Korkotukilainan enimmäismäärää asuntoa 
ja asunnon neliömetriä kohden on rajoitettu 
valtioneuvoston päätöksellä. Jotta korkotuella 
ei vaikutettaisi epäedullisesti asuntojen hinta
kehitykseen eikä edistettäisi kalliiden asuntojen 
hankintaa, on korkotukilainan hyväksymisen 
edellytyksenä, että asunnon hinta ei ylitä val
tioneuvoston alueittain vahvistamaa hyväksyt
tävää enimmäishintaa asunnon neliömetriä 
kohden. Enimmäishinnat on vahvistettu erik
seen kolmessa kuntaryhmässä ja kolmessa 
asuntojen kokoluokassa. 

Korkotukilainalla hankittua asuntoa on pää
sääntöisesti käytettävä omana asuntona, mutta 
se voidaan erityisestä syystä vuokrata enintään 
vuodeksi. Asunnon voi myös myydä rajoituk
setta ja hankkia tilalle toisen. Korkotuen mak
saminen jatkuu, jos jäljellä oleva korkotukilai
na käytetään uuden hankinnan rahoittamiseen. 

Korkotukilainoja oli vuoden 1992 loppuun 
mennessä myönnetty yhteensä noin 90 000. 
Vuonna 1992 myönnettyjen korkotukilainojen 
keskimääräinen suuruus oli noin 254 000 mark
kaa ja korkotukilainan osuus asunnon koko
naishinnasta 69 prosenttia. Keskimääräinen lai
na-aika on 13 vuotta. Suurin osa hankituista 
asunnoista on asunto-osakehuoneistoja. Asun
tojen velaton neliömetrihinta oli vuonna 1992 
koko maassa keskimäärin 4 700 mk/m2

, pää
kaupunkiseudulla 6 300 mk/m2 ja muualla 
maassa 4 100 mk/m2

• 
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1.3. Asumisoikeusasunnot 

Asumisoikeustalon rakentamista varten voi
daan myöntää asuntolainoja asuntotuotanto
lain nojalla. Lainan saajina voivat olla kunnat 
tai kuntayhtymät, näiden tosiasiassa omistamat 
osakeyhtiöt sekä sellaiset asuntojen vuokraa
mista tai tuottamista ja ylläpitämistä sosiaalisin 
perustein harjoittavat yhteisöt, jotka valtioneu
vosto on nimennyt. Lainan saajina voivat 
lisäksi olla viimeksi mainittujen yhteisöjen yk
sin tai yhdessä kunnan, kuntayhtymän tai 
toisen nimetyn yhteisön kanssa tosiasiassa 
omistamat osakeyhtiöt. 

Asumisoikeustalon asuntolainan ehdot ovat 
pääosin samat kuin aravavuokratalon rakenta
mista varten myönnettävän lainan ehdot. Laina 
myönnetään yhtenäislainajärjestelmän mukai
sena pääomittavana lainana. Asumisoikeusta
lon lainoitusosuuden suuruus on kuitenkin 
hieman pienempi kuin vuokratalojen lainoituk
sessa eli vuonna 1993 myönnettävissä lainoissa 
enintään 85 prosenttia hankinta-arvosta. Vuot
ta 1993 koskevien lainaehtojen mukaan lainas
ta perittävän ensimmäisen vuosimaksun suu
ruus on pääsääntöisesti 5,2 prosenttia lainapää~ 
omasta ja lainasta perittävän reaalikoron suu
ruus 4,2 prosenttia vuodessa, mitkä tasot ovat 
myös hieman korkeammat kuin vastaavissa 
vuokratalolainoissa. Laina-ajan pituus on nor
maalitapauksessa noin 32 vuotta. 

Asumisoikeustalon omistajan velvollisuuksis
ta, asumisoikeuden haltijan oikeuksista ja vel
vollisuuksista, asumisoikeuden luovutuksesta ja 
asumisoikeustalon käyttöä ja luovutusta kos
kevista rajoituksista säädetään laissa asumisoi
keusasunnoista (650/90). 

Asumisoikeuden haltijoiden valinnasta sää
detään tarkemmin valtioneuvoston päätöksessä 
(900/90). Valinnassa sovelletaan vain rajoitetus
ti aravalainoitukseen liittyvää sosiaalista tarve
harkintaa. Sellaisten hakijaruokakuntien osal
ta, joihin kuuluu 35 vuotta täyttäneitä henki
löitä, sovelletaan samoja tulorajoja kuin hyväk
syttäessä vuokra-asukkaita työsuhdeasuntoon. 
Lisäksi ruokakunnan varallisuus otetaan huo
mioon harkittaessa sitä, täyttyvätkö asumisoi
keusasunnon tarvetta koskevat edellytykset. 

Asumisoikeustalon asuinhuoneistoja on käy
tettävä asumisoikeuden haltijoiden vakinaisina 
asuntoina tai tilapäisesti vuokra-asuntoina. 
Asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon omis
tavan yhteisön osake saadaan luovuttaa vain 
kunnalle tai kunnan hyväksymälle, asuntohal-

lituksen vahvistamat perusteet täyttävälle luo
vutuksen saajalle. Myös talon ja sen omistavan 
yhtiön osakkeen 1uovutushinta on säännelty. 
Rajoitukset ovat aravavuokrataloista poiketen 
pysyviä. 

Asumisoikeustalon rakentamista varten on 
myönnetty vuoden 1992 loppuun mennessä 
4 172 lainaa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Hallituksen kannanotossa 31 pa1vana maa
liskuuta 1993 tavoitteista ja keinoista työllisyy
den parantamiseksi sekä vakaan talouskehityk
sen turvaamiseksi on todettu, että valtion 
velkaantumisasteen nousu pysäytetään vuoteen 
1997 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttami
seksi valtion lainananto korvataan pankkien 
myöntämillä lainoilla ja valtion korkotuilla ja 
nykyisiä kiinteinä prosenttimäärinä määritelty
jä korkotukia alennetaan. Kannanottoa on 
myöhemmin 12 päivänä toukokuuta 1993 pi
detyssä hallituksen iltakoulussa asuntolainoi
tuksen osalta täsmennetty siten, että arava-
1ainoitus säilytetään edelleen yhtenä asumisen 
tukimuotona rinnan kehitettävien korkotuki
järjestelmien kanssa. Iltakoulupäätöksen mu
kaan korkotukijärjestelmät laaditaan siten, että 
asumiskustaimukset aravalainoitetuissa ja kor
kotukilainoitetuissa kohteissa pääpiirteittäin 
vastaavat toisiaan. Korkotukeen tarvittavat 
määrärahat osoitetaan vuosittain suoraan val
tion talousarviossa. Valtion asuntorahastolle 
kertyvät korot ja lyhennykset käytetään arava
lainojen myöntämiseen siltä osin kuin niitä ei 
tarvita asuntorahaston ottamien lainojen kor
kojen maksuun. 

Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena 
on luoda edellytykset vuokra-, omistus- ja 
asumisoikeusasuntojen tuotannon, hankinnan 
ja perusparannuksen rahoitukselle myös tilan
teessa, jossa valtion· velkaantuneisuuden aste 
vaikeuttaa lainojen myöntämistä valtion omista 
varoista. 

2.1. Vuokra-asuntolainojen korkotuki 

Vuokra-asuntojen korkotukilainoitus on tä
hän asti ollut aravavuokratalojen lainoitusta 
täydentävä järjestelmä vuokra-asuntojen saata
vuuden parantamiseksi. Esityksen tavoitteena 
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on kehittää nykyistä korkotukijärjestelmää si
ten, että siitä muodostuisi aravajärjestelmän 
rinnalle tasavertainen sosiaalisen vuokra-asun
totuotannon rahoitusjärjestelmä. Tarkoitukse
na on myös tarkistaa korkotukijärjestelmän 
kohdentumista ja ehtoja siten, että asuntojen 
määrälliset tavoitteet sekä lainoituksen vaatima 
rahoituksen saatavuus voidaan varmistaa käy
tännössä. Niin ikään lainoitusehtojen kohtuul
lisuuden turvaamiseksi pyritään siihen, että 
uusitussa korkotukijärjestelmässä asumiskus
tannukset ovat samantasoiset kuin aravalainoi
tuksessa. 

Lakiin sisältyisi säännös korkohyvityksen 
enimmäismaksuajasta, joka olisi 20 vuotta. 
Korkotukilainojen tarkemmista ehdoista kuten 
korkohyvityksen määrästä ja maksuajasta sekä 
lainojen vähimmäislaina-ajasta annettaisiin tar
kemmat määräykset valtioneuvoston päätök
sellä. 

Vuokra-asuntojen korkotukijärjestelmää on 
tarkoitus muuttaa siten, että nykyisen 8-10 
vuoden laina-aikaan perustuvan korkotukijär
jestelmän rinnalle luodaan uusi aravalainoitus
ta korvaava 16-18 vuoden mittaiseen korko
tukiaikaan perustuva lainoitusjärjestelmä. Täl
löin uudessa järjestelmässä vuokra-asuntojen 
rakentamista varten myönnettävälle korkotuki
lainalle suoritettaisiin korkohyvitystä 18 laina
vuodelta siten, että korkohyvitys alenisi asteit
tain laina-ajan kuluessa. Tällaisen lainan saa
jana voisi olla aravalainansaantiin kelpoinen 
yhteisö eli lähinnä kunta tai yleishyödyllinen 
asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittava yhteisö. Aravalainan saantiin kel
poinen yhteisö voisi myös halutessaan valita 
lyhyemmän korkotukilainan. 

Vuokra-asuntojen peruskorjausta ja hankki
mista varten myönnetyille aravalainoitusta kor
vaaville korkotukilainoille on tarkoituksena 
suorittaa korkohyvitystä 16 lainavuodelta siten, 
että korkohyvityksen määrä alenisi asteittain 
laina-ajan kuluessa. Peruskorjausta varten 
myönnettävälle korkotukilainalle pitempää 
korkotukilainaa voitaisiin myöntää, jos perus
korjauskustannukset ylittäisivät tietyn korjaus
kustannustason, jonka määrä vahvistettaisiin 
valtioneuvoston päätöksellä. Muiden peruskor
jauskorkotukilainojen korkohyvityksen maksu
aika olisi sama kuin nykyisinkin eli enintään 8 
vuotta. Vuokra-asuntojen hankkimista varten 
pitempää korkotukilainaa voisivat saada ara
valainansaantiin kelpoiset yhteisöt. Nämä yh
teisöt voisivat myös vaihtoehtoisesti valita ly-

hyemmän 8 vuoden korkotukilainan. Hankin
talainoituksen soveltamisalaa ehdotetaan eräil
tä osin rajoitettavaksi. 

Valtioneuvostolle ehdotetaan annettavaksi 
aravalakia vastaavat valtuudet määrätä korko
tukilainojen hyväksymisvaltuuden alueellisista 
ja muista käyttöperusteista. Jotta kunta voisi 
vaikuttaa sekä aravalainoituksen että korkotu
kilainoituksen tuen kohdentumiseen kokonai
suutena, ehdotetaan, että korkotukilainojen hy
väksymisvaltuutta voidaan käyttää vain kun
nan puoltamiin kohteisiin. 

Samalla ehdotetaan vuokra-asuntojen käyt
törajoitusaikoja muutettavaksi siten, että uusia 
aravalainoja korvaavien pitempien korkotuki
lainojen osalta käyttörajoitus olisi voimassa 20 
vuotta. Nykyisiä korkotukiehtoja vastaavien 
lainojen osalta rajoitusaika säilyisi edelleen 10 
vuotena. Valtioneuvosto voisi myös tarvittaessa 
antaa määräyksiä asukkaiden valintaperusteis
ta niissä tapauksissa, joissa olisi kyse pitem
mästä aravalainoitusta korvaavasta korkotuki
lainoituksesta. 

Lisäksi ehdotetaan rakentamista varten 
myönnettäviin korkotukilainoihin liittyvää val
tion täytetakaussäännöstöä tarkistettavaksi. 
Valtionvastuu olisi voimassa aikaisemmin mai
nitun käyttörajoitusajan eli aravalainoja kor
vaavien korkotukilainojen osalta 20 vuotta ja 
nykyisiä lainaehtoja vastaavien korkotukilaino
jen osalta edelleen 10 vuotta. Samalla ehdote
taan tarkistettavaksi asuntohallituksen lakkaut
tamisen johdosta eräitä valtion asuntorahaston 
ja valtiokonttorin tehtäviin liittyviä säännöksiä. 

Edellä ehdotetut muutokset koskisivat uusia 
lain voimaantulon jälkeen korkotukilainoiksi 
hyväksyttyjä lainoja. Aikaisemmin hyväksyttyi
hin korkotukilainohin sovellettaisiin edelleen 
aikaisempia säännöksiä ja korkotukiehtoja, jol
loin muun muassa näiden korkotukilainojen 
korkohyvityksestä päätettäisiin edelleen valtion 
talousarvion yhteydessä. 

2.2. Omistusasuntolainojen korkotuki 

Yksityishenkilöille myönnettäviä omistusara
valainoja vastaavista korkotukilainoista ehdo
tetaan säädettäväksi uusi laki, koska uudelle 
järjestelmälle asetettavat tavoitteet poikkeavat 
olennaisesti voimassa olevasta ASP-järjestel
mästä ja siihen liittyvistä säännöksistä. ASP
järjestelmän mukainen korkotukilainoitus on 
tarkoitettu vain ensimmäisen omistusasunnon 
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hankintaa varten ja lisäksi järjestelmä on suun
nattu ainoastaan 18-30-vuotiaille nuorille. 
ASP-järjestelmään ja sen ehtoihin liittyy myös 
erityispiirteitä, jotka johtuvat pakollisesta en
nakkosäästämisestä. Järjestelmään ei liity ta
loudellista tarveharkintaa. Aravajärjestelmän 
rinnalle tarkoitettuun korkotukilainoitukseen 
sen sijaan liittyisi taloudellinen tarveharkinta. 
Uuden korkotukijärjestelmän tulisi myös olla 
käytettävissä ilman erityistä ennakkosäästöso
pimusta ja ilman mainittuja asunnon hankkijan 
ikää koskevia edellytyksiä. Lisäksi korkotuki
lainaa tulisi voida myöntää myös muuta kuin 
ensiasuntoa varten. 

Korkotukilainoja voitaisiin ehdotuksen mu
kaan myöntää kaikkiin samoihin käyttötarkoi
tuksiin omaa asuntoa varten kuin aravalainoja
kin. Korkotukilainoituksen kohteena voisi siis 
olla omakotitalon rakentaminen, hankinta tai 
perusparantaminen taikka asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta. 
Rakennettavaan, uustuotannosta hankittavaan 
tai perusparannettavaan omakotitaloon samoin 
kuin uustuotannosta hankittavaan osakehuo
neistoon ehdotetaan liitettäväksi aravalainoi
tusta vastaava hinta- ja laatuohjaus. 

Korkotukilainoitukseen liittyisi sosiaalinen 
tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarpeel
lisuus vastaavasti kuin aravalainoitukseenkin. 
Tarkoituksena on, että valtioneuvosto määräisi 
vuosittain tarkemmin näistä perusteista samaan 
tapaan kuin se nykyisinkin määrää valtion 
asuntolainojen myöntämisperusteista. Valtio
neuvosto porrastaisi korkotuen määrän lainan
saajien tulojen mukaan siten, että korkotuki 
olisi suurempi pienituloisilla kuin suurempitu
loisilla. 

Korkotukilainan enimmäismääräksi ehdote
taan 80 prosenttia, mikä vastaisi omistusarava
lainojen enimmäislainoitusosuutta. Valtioneu
vostolle ehdotetaan annettavaksi vastaavat val
tuudet määrätä korkotukilainan enimmäis
markkamäärästä kuin aravalainoituksessakin. 
Lisäksi valtioneuvosto voisi tuettavien kus
tannusten hillitsemiseksi antaa määräyksiä 
asuntojen hyväksyttävistä enimmäiskustannuk
sista ja -hinnoista samaan tapaan kuin ny
kyisin ASP-järjestelmässä. Myös tonttien hin
noista voitaisiin määrätä valtioneuvoston pää
töksellä. 

Korkotukilainaksi hyväksymisestä päättäisi 
kunnan viranomainen. Kunta selvittäisi, täyt
tääkö hakija sosiaalisen tarkoituksenmukaisuu
den ja taloudellisen tarpeen mukaan asetetut 

tuen myöntämisperusteet. Nykyisen valtion 
asuntolainajärjestelmän mukaan kunta päättää 
henkilökohtaisten lainojen myöntämisestä tar
veharkinnan perusteella, joten myös korkotu
kilainoitukseen liittyvät vastaavan tyyppiset 
tehtävät soveltuisivat kuntien hoidettaviksi. 
Korkotuen maksamiseen liittyvät tehtävät eh
dotetaan annettavaksi valtiokonttorin hoitoon, 
joka huolehtii tällaisistä tehtävistä myös muissa 
korkotukijärjestelmissä. 

Korkotukilainan ehdoista ehdotetaan laina
ajalle aseteltavaksi vähimmäisaika, jotta voitai
siin edistää asumiskustannusten säilymistä koh
tuullisina. Myös koron osalta edellytettäisiin, 
vastaavasti kuin muissakin korkotukijärjestel
missä, ettei se saisi ylittää lainan myöntäjän 
yleisesti kulloinkin samanlaisiin tarkoituksiin 
soveltamaa korkoa. Muilta osin lainan myön
täjä ja lainan saaja voisivat vapaasti sopia 
lainaehdoista, kunhan ehtoja voidaan pitää 
kohtuullisina. Lainan myöntäjinä voisivat olla 
talletuspankki, luottolaitos, vakuutusyhtiö, elä
kelaitos tai kunta. 

Korkotukilainoitettuihin omistusasuntoihin 
ei liittyisi käyttö- ja luovutusrajoituksia, koska 
rajoituksista on tarkoitus luopua myös arava
lainoitetuissa omistusasunnoissa. 

Korkotukilainojen alueellisesta kohdentami
sesta voitaisiin tarvittaessa määrätä valtioneu
voston ja tarkemmin ympäristöministeriön 
päätöksillä valtion talousarviossa vahvistetun 
lainojen hyväksymisvaltuuden rajoissa. Tuen 
kohdentamisesta kuntatasolla päättäisi kunta. 
Tarkoituksena on, että aravalainoitusta ja kor
kotukilainoitusta voitaisiin tarkastella sosiaali
sen asuntotuotannon kokonaisuuden osina. 

Asuntosäästöpalkkiojärjestelmään liittyvään 
korkotukeen ei ehdoteta tässä vaiheessa muu
toksia. 

2.3. Asumisoikeustalolainojen korkotuki 

Asumisoikeustalolainojen korkotuesta ehdo
tetaan säädettäväksi uusi laki, jonka nojalla 
voitaisiin maksaa korkotukea asumisoikeusta
lon rakentamista, hankintaa tai perusparanta
mista varten myönnettäville lainoille. Lainojen 
käyttötarkoitus ja lainan saajia koskeva rajaus 
vastaisivat aravajärjestelmän mukaista lainoi
tusta. Valtioneuvoston ja kuntien toimivalta 
korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden mää
räämisessä ja kohteiden valinnassa olisi vastaa-
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va kuin vuokra-asuntojen korkotukijärjestel
mässä. 

Lainaehtojen mitoitus vastaisi muita asumi
sen hallintamuotoja vastaavasti sitä lähtökoh
taa, että asumismenot olisivat samalla tasolla 
aravalainoitetussa ja korkotukilainoitetussa ta
lossa. Korkotukilainan enimmäismääräksi eh
dotetaan 85 prosenttia. Valtioneuvostolla olisi 
valtuus määrätä lainan enimmäismarkkamää
ristä sekä hyväksyttävistä enimmäiskustannuk
sista ja -hinnoista. Lainan vähimmäislaina-ajan 
ja koron osalta annettaisiin saman tyyppiset 
säännökset kuin muissakin korkotukijärjestel
missä. 

Lainojen hyväksymisestä korkotukilainoiksi 
päättäisi asuntorahasto samalla tavoin kuin 
vuokra-asuntojenkin osalta. Korkotuen mää
rästä ja maksuajasta määrättäisiin tarkemmin 
valtioneuvoston päätöksellä. 

Asumisoikeustalojen uudisrakentamista var
ten myönnettäviin lainoihin ehdotetaan liitettä
väksi saman tyyppinen valtion täytetakausta 
koskeva säännös kuin vastaaviin vuokra-asun
tolainoihin. 

Asumisoikeuden haltijan ja talon omistajan 
asemaa koskevat säännökset sisältyisivät edel
leen kaikilta osin asumisoikeusasunnoista an
nettuun lakiin siitä riippumatta, olisiko talo 
lainoitettu aravalainalla vai korkotukilainalla. 
Tämä merkitsisi muun muassa sitä, että kor
kotukilainoitettavan asumisoikeustalon asumis
oikeuden haltijoiden valintaan sovellettaisiin 
sosiaalista tarveharkintaa samalla tavoin rajoi
tetusti kuin aravalainoitetuissakin taloissa. 
Asumisoikeustalon ja -asuntojen käyttö- ja 
luovutusrajoitukset olisivat pysyviä. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Korkotukilainoituksessa tarvittavan korko
tuen ehtoja määritettäessä on keskeisimpänä 
lähtökohtana se, että korkotukijärjestelmässä 
pääomamenot pysyisivät laina-aikana saman
suuruisina kuin vaihtoehtoisessa aravalainoi
tuksessa. Laina-aikojen osalta tavoitteena on
kin ollut mitoittaa tuki rahalaitosten tällä 
hetkellä myöntämiä keskimääräisiä asuntolai
na-aikoja pitempien laina-aikojen perusteella. 
Kun toisaalta asuntojen korjaustarve kasvaa 
hallintamuodosta riippuen 20-25 käyttövuo
den jälkeen,. on laina-ajoissa otettu huomioon 
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mahdollisuus varautua korjauksiin etukäteen 
muun muassa rahastoinnilla ja muilla toimen
piteillä. Uudet pidemmät korkotukilainat pe
rustuvat hallintamuodosta riippuen 15-20 
vuoden laina-aikoihin. 

Mitoitettaessa tukea oleellista on, mille ta
solle rahoituslaitosten korkotukilainoista peri
mät korot tulevat asettumaan. Markkinakor
kojen pieneneminen alkoi vuoden 1992 lopulla 
jatkuen edelleen. Korkotukilainojen korkoihin 
vaikuttaa myös se, että lainanotto asuntorahas
ton lainanottoon verrattuna on pienimuotoi
sempaa, koska lainat hankitaan yksittäisinä 
lainoina. Lisäksi korkotukilainojen korkojen 
hanke- ja rakennuttajakohtainen vaihtelu saat
taa muodostua suureksi, jolloin todellinen tu
kikin vaihtelee. Korkojen muuttuessa laina- ja 
korkotuen maksamisaikana joudutaan ainakin 
suurehkojen korkomuutosten yhteydessä har
kitsemaan muutosten huomioonottamista kor
kotuessa. 

Inflaatio vaikuttaa korkotuen tarpeeseen etu
päässä rahamarkkinoiden korkotason kautta. 
Lisäksi inflaatio vaikuttaa korkotukilainojen ja 
pääomiltavien aravalainojen välisissä vertai-
1uissa näiden vuosimaksujen tarkistusten kaut
ta. Kun lähtökohtana on, että aravalainoituk
sen kanssa vaihtoehtoisella korkotukilainotuk
sella päästään suuruusluokaltaan samaan pää
omamenojen tasoon kuin vastaavassa arava
lainoituksessa, inflaation voimistuminen ja siitä 
mahdollisesti aiheutuva reaalinen korkotason 
kohoaminen lisää tuen tarvetta. 

Kokonaisuutena lainoituksesta korkotukeen 
siirtyminen kasvattaa valtion nettomääräistä 
tukea pitkällä aikavälillä. Asumisen tukemisen 
painopisteen siirtäminen asuntorahaston lainoi
tuksesta korkotukeen vähentää kuitenkin val
tion lainanottotarvetta ja vähennys voi lyhyellä 
aikavälillä olla merkittävä. 

Valtioneuvoston hyväksymässä käyttösuun
nitelmassa rajataan korkotuen käyttäminen eri 
hallintomuotojen asuntojen hankintaa varten 
valtion taloudellisten mahdollisuuksien mukai
seksi. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Ehdotettavassa aravalainsäädännössä viran
omaisten toimivaltasuhteet on määritelty nii
den ratkaisujen ja tavoitteiden perusteella, jot
ka ovat ohjanneet asuntohallinnon 1 päivänä 
joulukuuta 1993 toteutuvaa uudistamista. Ym-
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päristöministeriön, valtion asuntorahaston ja 
valtiokonttorin on arvioitu selviytyvän tehtä
vistään sen henkilöstön avulla, joka niissä on 
tai niihin siirtyy hallinnon uudistamisen yhtey
dessä vuoden 1993 loppuun mennessä. 

Korkotukilainat tulisivat aikaisempaa suu
remmaksi osaksi sosiaalista asuntorahoitusta ja 
aravalainoja myönnettäisiin vastaavasti nykyis
tä vähemmän. Valtion asuntorahasto hyväksyi
si vuokra- ja asumisoikeusasuntojen korkotu
kilainat ja tarkistaisi samalla kohteiden laadun 
ja kustannustason kuten aravalainoituksessa
kin. Rahaston tehtävät ja työmäärä eivät näin 
ollen olennaisesti muuttuisi. Lisäksi rahaston 
tehtäviin tulisi kuulumaan korkotukilainojen 
hyväksymisvaltuusosuuksien valmistelu ja il
moittaminen kunnille sekä hyväksymisvaltuu
den käytön seuranta. Asuntorahaston ei arvi
oida tarvitsevan lisävoimavaroja korkotukilai
nojen käsittelyyn. 

Kuntien tehtävät vuokra-asuntojen korkotu
kilainojen hyväksymisessä eivät olennaisesti 
muuttuisi, koska ne ovat aikaisemminkin anta
neet lausuntonsa hankkeista. Käyttörajoitusten 
ja asukkaiden valintaperusteiden noudattami
sen valvontaa ehdotetaan kuntien uudeksi teh
täväksi. Omistusasuntojen korkotukilainat kä
siteltäisiin kunnissa kuten henkilökohtaiset 
aravalainatkin. Korkotukihakemusten käsitte
lyyn kuuluisivat osittain samat käsittelyvaiheet 
kuin aravalainoitukseenkin eli hakijan tuen tar
peen ja muiden lainan hyväksymisen edellytys
ten arviointi sekä omakotitalojen suunnitelmien 
ja kustannusten hyväksyminen. Aravalainan 
myöntämiseen liittyviä vakuus- ynnä muita sel
vittelyjä ei sen sijaan tarvittaisi. Kuntien tehtä
vien arvioidaan jossain määrin vähenevän, kun 
omistusasuntojen korkotukilainoitus tulee käyt
töön aravalainoitusta korvaavana. Asumisoi
keustalojen korkotukilainoituksen vaikutukset 
kuntien tehtäviin ovat saman tyyppiset kuin 
omistusasuntolainoituksessakin ja jäävät vähäi
siksi. Esimerkiksi asumisoikeuden haltijoiden 
valintaan sekä talon ja asuinhuoneiston käyt
töön tai luovutukseen sovellettaisiin asumisoi
keusasunnoista annetun lain mukaisia säännök
siä siitä riippumatta, onko asumisoikeustalo 
rahoitettu arava- vai korkotukilainalla. 

Valtiokonttorin uutena tehtävänä tulisi ole
maan korkotuen lakkauttaminen ja maksetun 
korkotuen takaisin periminen eräissä väärin
käytöstapauksissa. Tämä aiheuttaisi myös kor
kotukilainojen valvontatehtävien osittaisen siir
tymisen valtiokonttorille. Tehtävien lisääntymi-

nen ei olisi kuitenkaan niin huomattavaa, että 
se aiheuttaisi uuden henkilöstön tarvetta. 

3.3. Vaikutukset tuensaajien asemaan 

Keskeisenä lähtökohtana korkotukilainoi
tuksessa on pidetty pääomamenojen pysymistä 
pääpiirteisesti samansuuruisena kuin vaihtoeh
toisissa valtion aravalainoissa. Asunnon rahoi
tustavalla ei tällöin asumismenojen kannalta 
olisi vaikutusta asukkaan asunnonvalintaan. 

Sen sijaan muut lainoitusta koskevat ehdot, 
kuten vakuusjärjestelyt, saattavat huomatta
vastikin vaikuttaa tuen saajiin. Muun muassa 
rahalaitosten lainoittamien asuntojen vakuus
rajojen mataluudesta seuraa, että ainakin omis
tusasunnoissa keskimääräinen omarahoi
tusosuus tulee kasvamaan nykyisestä. Omako
titalohankkeissa tämä on järjestettävissä yleen
sä omaa työpanosta ja muissa hankkeissa 
etukäteissäästämistä lisäämällä. 

Käytännössä hankinta-arvoltaan samanlais
ten hankkeiden pääomamenojen hajonta ara
valainoitukseen nähden kasvanee korkotukilai
nojen korkojen vaihtelun vuoksi. Pääomame
nojen keskimääräinen kasvu riippuu muun 
muassa inflaatiosta, korkotasosta, laina-ajasta 
ja oman pääoman osuudesta. 

Korkojen ja korkotuen muutokset vaikutta
vat melko voimakkaasti vuokriin ja pääoma
menoihin. Esimerkiksi vuokra-asunnoissa kor
kotuen 0,5 prosenttiyksikön muutoksen vaiku
tus ensimmäisen vuoden vuokraan on keski
määrin noin 2,4 markkaa neliöltä kuukaudessa 
ja omistusasunnoissa vastaavasti noin 1,5 
markkaa neliöltä kuukaudessa. Vaikutus on 
· omistusasunnoissa hieman suuremmasta oma
rahoitusosuudesta ja verotuesta johtuen vähäi
sempi kuin vuokrataloissa. 

4. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä 
ympäristöministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu valtiovarainministeriötä, valtiokont
toria, Suomen Kuntaliittoa, Asuntorakennutta
jayhdistys r.y:tä, Rakennusteollisuuden keskus
liittoa ja Pankkiyhdistystä. 
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5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on annettu erillinen esitys ara
valainsäädännön uudistamiseksi (HE 177/1993 
vp ). Tämä esitys on laadittu siten, että siinä on 

otettu huomioon aravalain mukaiset ehdotuk
set. Tarkoituksena on, että esitykset voitaisiin 
käsitellä samanaikaisesti. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1994 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta 

1 §. Pankkilainsäädännön muutosten johdos
ta pykälän 1 momenttia ehdotetaan täsmennet
täväksi vastaamaan muiden ehdotettavien kor
kotukilakien sisältöä. Korkotukilainan voisi 
näin ollen myöntää talletuspankki, luottolaitos, 
vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kunta. 

2 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi maininta siitä, että se koskisi vuokra
asuntojen rakentamista ja, jollei 2 momentista 
muuta johtuisi, hankkimista varten myönnettä
viä korkotukilainoja. Tällöin uudessa 2 mo
mentissa säädettäisiin vuokra-asunnon hankin
taa varten myönnettävien korkotukilainojen 
myöntämisedellytyksistä ja 3 momentissa pe
ruskorjausta varten myönnettävien korkotuki
lainojen saajista. 

Pykälän 1 momentin 1 kohta ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että korkotukilainan saa
jana olisi kuntainliiton asemesta kuntayhtymä. 
Muutos johtuu vuoden 1993 alusta voimaan 
tulleesta kunnallislain muutoksesta (979/92), 
jolla kuntainliitot ovat muuttuneet kuntayhty
miksi. 

Lisäksi momentin 2 kohdassa oleva viittaus 
asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan 
nojalla nimettyihin ns. yleishyödyllisiin yhtei
söihin ehdotetaan korvattavaksi viittauksena 
aravalain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan mukai
sesti nimettyihin asuntojen vuokraamista sosi
aalisin perustein harjoittaviin yhteisöihin. Lai
nansaajina voisivat tällöin olla yleishyödyllisten 
yhteisöjen lisäksi myös pienemmät asuntojen 
vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavat 
yhteisöt, jotka asuntorahasto on erikseen ni
mennyt. Aravalain voimaantulosäännöksiä 
koskevan 8 luvun 44 §:n nojalla ennen arava-

lain voimaantuloa nimetyt yleishyödylliset yh
teisöt säilyttäisivät edelleen kelpoisuutensa lai
nan saajiksi ilman uutta nimeämistä. Valtion 
asuntorahaston tulisi korkotukilainan hyväksy
essään viime kädessä harkita se, minkälaisille 
yhteisölle korkotukilaina voidaan myöntää. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 
momentiksi. Uuden momentin mukaan, jos 
vuokra-asunto hankittaisiin muun kuin erityi
seen väestöryhmään kuuluvan henkilön käyt
töön, kork_otukilainan myöntämisen tulisi olla 
erityisen perusteltua uustuotannon lainoittami
sen sijasta. Tällöin vuokra-asunnon hankkimis
ta varten myönnettävän korkotukilainan 
myöntäminen edellyttäisi, että asuntojen raken
taminen kyseiselle alueelle ei ole perusteltua 
ottaen huomioon asunnontarve pidemmällä ai
kavälillä ja että asunnon hankkiminen olisi 
kustannuksiltaan edullisempaa kuin vastaavan 
uuden asunnon rakentaminen. 

3 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan tarkis
tettavaksi vastaamaan aravalain, omistusasun
tolainojen korkotuesta annettavan lain ja asu
misoikeustalolainojen korkotuesta annettavan 
lain sanamuotoa. Tarkoituksena on, että vuok
ra-asuntojen korkotukilainoituksessa noudatet
taisiin samaa kustannus- ja laatuohjausta kuin 
aravalainoituksessa. Uudisrakentamisen ja pe
ruskorjauksen tulisi vastaavasti kuin arava
lainoituksessa perustua kilpailumenettelyyn, 
josta asuntorahastolla olisi erityisestä syystä 
oikeus myöntää poikkeuksia. Peruskorjausta 
varten korkotukilaina voidaan kuitenkin 
myöntää kaikille asuntojen vuokraamista har
joittaville yhteisöille. Samoin rakentamista var
ten korkotukilainoja voidaan myöntää kaikille 
yhteisöille, milloin sitä on pidettävä yhteiskun
nallisesti tarkoituksenmukaisena. Tällöin lai
nansaajana voi olla esimerkiksi rakennusliike, 
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jolloin kilpailumenettelyä ei noudatettaisi. Ym
päristöministeriöllä olisi oikeus kuten arava
lainoituksessakin antaa määräyksiä ja ohjeita 
kustannus- ja laatuohjauksesta. 

4 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi si
ten, että valtioneuvosto voisi antaa tarkempia 
määräyksiä lainoitusosuuden suuruudesta. Tar
koituksena on vahvistaa lainoitusosuudet sa
moiksi kuin nykyisin eli rakentamiseen myön
nettävien korkotukilainojen osalta 90 prosen
tiksi sekä peruskorjaukseen ja hankkimiseen 
myönnettävien lainojen osalta 80 prosentiksi 
hyväksyttävistä kustannuksista. 

6 §. Pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi si
ten, että pykälä jaettaisiin kahdeksi eri momen
tiksi. Aikaisempaa sananmuotoa tarkistaen py
kälän 1 momentin mukaan valtion talousarvi
ossa edelleen vahvistettaisiin markkamäärä, 
jonka rajoissa lainoja voitaisiin hyväksyä kor
kotukilainoiksi. Sen sijaan korkotukilainoille 
maksettavan korkohyvityksen määrästä ei enää 
päätettäisi valtion talousarvion yhteydessä, 
vaan valtioneuvoston päätöksellä 7 §:ään ehdo
tetun muutoksen mukaisesti. Lain voimaantu
losäännöksen mukaan ennen lain voimaantuloa 
hyväksyttyihin korkotukilainoihin sovellettai
siin kuitenkin edelleen aikaisempia säännöksiä, 
jolloin näiden lainojen osalta korkohyvityksen 
määrästä ja vanhimpien lainojen osalta korko
tukilainan saajalta perittävästä korosta päätet
täisiin talousarvion yhteydessä. Muutoksen tar
koituksena on selkiinnyttää nykyistä käytäntöä 
siten, ettei budjettiin jouduttaisi yksityiskohtai
sesti ottamaan monien aikaisempien korkotu
kiehtojen lisäksi nyt tehtävän muutoksen yh
teydessä toteutettavia useita uusia korkotukieh
toja. 

Pykälän uudessa 2 momentissa valtioneuvos
tolle ehdotetaan annettavaksi vastaavanlaiset 
valtuudet määrätä hyväksymisvaltuuden alueel
lisista ja muista käyttöperusteista kuin arava
laissa. Jotta kunnat voisivat vaikuttaa valtion 
tuen kohdentumiseen riippumatta siitä, onko 
kyseessä aravalaina tai korkotukilaina, ehdote
taan, että korkotukilainojen hyväksymisval
tuutta voitaisiin käyttää vain kunnan puolta
miin kohteisiin. Korkotuki olisi suunnattava eri 
alueilla ja eri kunnissa esiintyvän asunnontar
peen mukaan. Asunnontarvetta arvioitaessa 
olisi erityistä huomiota kiinnitettävä alueittai
seen asuntomarkkinatilanteeseen. 

7 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös 
siitä, että korkohyvitystä voitaisiin suorittaa 
enintään 20 lainavuodelta. Tarkemmät määrä-

ykset korkohyvityksen määrästä ja maksuajas
ta annettaisiin valtioneuvoston päätöksellä. 
Valtioneuvoston päätöksellä määrättäisiin 
myös korkotukilainojen vähimmäislaina-ajasta 
ja korkotukilainojen yleisistä ehdoista. Samalla 
kumottaisiin nykyisin voimassa oleva vuokra
asuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista 
20 päivänä helmikuuta 1985 annettu ympäris
töministeriön päätös (212/85). Ennen tämän 
lain voimaantuloa hyväksyttyihin korkotukilai
noihin sovellettaisiin kuitenkin edelleen mainit
tua ympäristöministeriön päätöstä johtuen sii
tä, että aikaisempien korkokotukilainojen kor
kohyvitystä ja vähimmäislaina-aikaa koskevat 
ehdot säilyisivät ennallaan. 

Tarkoituksena on, että valtioneuvoston pää
töksellä määrättäisiin vuokra-asuntojen raken
tamista, hankkimista tai peruskorjausta varten 
myönnetylle korkotukilainoille kullekin laina
muodolle erikseen kahdet eri korkotukiehdot. 
Näistä lyhyemmät korkotukilainat vastaisivat 
korkotuen maksuajalta nykyisiä korkotukilai
noja. Pitemmät korkotukilainat olisivat arava
lainoitusta korvaavia lainoja. Lähtökohtana 
pitempien korkotukilainojen ehtoja laadittaessa 
on ollut se, että asumiskustannukset arava
lainoitetuissa ja korkotukilainoitetuissa koh
teissa vastaisivat pääpiirtein toisiaan. Uudiste
tut ehdot koskisivat uusia lain voimaantulon 
jälkeen hyväksyttyjä korkotukilainoja. 

Pidempää korkotukilainaa rakentamista var
ten, johon on tarkoitus maksaa korkotukea 18 
vuodelta, voitaisiin myöntää kunnalle tai muul
le vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun 
lain 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa tarkoite
tulle aravalainansaantiin kelpoiselle yhteisölle. 
Milloin lainansaajana olisi mainitun lainkoh
dan 7 kohdassa tarkoitettu muu yhteisö, kor
kohyvitystä suoritettaisiin enintään 10 laina
vuodelta. Yhteisö, joka voisi olla aravalainan 
saajana, saattaisi niin halutessaan valita myös 
jälkimmäisen lyhyemmän korkotukilainan. 

Vuokra-asuntojen peruskorjausta ja hankki
mista varten myönnetyille korkotukilainoille on 
tarkoitus suorittaa korkohyvitystä joko siten, 
että korkohyvityksen maksuaika olisi 16 vuotta 
tai 8 vuotta. Vuokra-asunnon hankkimista 
varten pitempää lainaa voitaisiin myöntää ai
kaisemmin mainituille .lain 2 §:n 1 momentin 
1-6 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, jotka 
voisivat olla aravalainan saajina. Asumiskus
tannusten pitämiseksi kohtuullisina vuokra
asunnon peruskorjausta varten myönnetylle 
korkotukilainalle pitempää korkotuen maksu-
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aikaa sovellettaisiin sellaisissa tapauksissa, jois
sa peruskorjauksesta aiheutuvat hyväksyttävät 
kustannukset ylittäisivät valtioneuvoston pää
töksellä määrättävän kustannustason. 

Jos lainansaajana olisi vuokra-asuntolaino
jen korkotuesta annetun lain 2 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettu yhteisö tai jos mainitun 
lainkohdan 1-6 kohdassa tarkoitettu arava
lainansaantiin oikeutettu yhteisö sitä haluaisi, 
vuokra-asunnon hankkimista varten myönne
tylle korkotukilainalle suoritettaisiin korkohy
vitysta kahdeksalta lainavuodelta. Vastaavia 
ehtoja sovellettaisiin myös peruskorjausta var
ten myönnettävään korkotukilainaan, jos koh
teen hyväksyttävät peruskorjauskustannukset 
alittaisivat valtioneuvoston päätöksellä määrät
tävän kustannustason. 

Niiden korkotukilainojen, joille maksetaan 
korkotukea 18 tai 16 lainavuodelta, vähim
mäislaina-ajaksi on tarkoitus asettaa 20 vuotta. 
Muulloin korkotukilainan vähimmäislaina-aika 
olisi 10 vuotta. 

8 §. Valtion asuntorahasto aloittaa toimin
tansa 1 päivänä joulukuuta 1993. Samalla 
asuntohallitus lakkautetaan. Tästä johtuen py
kälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että val
tion asuntorahasto päättäisi korkotukilainaksi 
hyväksymisestä. Pykälää ehdotetaan myös tar
kistettavaksi aravalakia ja asumisoikeustalolai
nojen korkotuesta annettavaa lakia vastaavasti.· 
Asuntorahaston tulisi siten ennen korkotukilai
nojen hyväksymistä tarkistaa, että 3 §:ssä sää
detyt yleiset edellytykset ovat olemassa. 

9 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan sään
nöksen tulkintavaikeuksien johdosta täsmen
nettäväksi valtion takausta koskevalta osin. 
Säännöksessä olisi nimenomainen maininta sii
tä, että valtionvastuu koskisi lain 10 §:ssä tar
koitettuna rajoitusaikana erääntyneitä, maksa
matta jääneitä lyhennys-ja korkomaksuja sekä 
näille maksettavia viivästyskorkoja rajoi
tusajasta riippumatta siihen asti, kunnes luot
tolaitos saa suorituksen saamisistaan. 

Valtionvastuu on voimassa asuntojen käyt
törajoitusajan. Valtionvastuu olisi siten voi
massa korkotukilainojen laina-ajan eli 20 vuot
ta aravalainoja korvaavien korkotukilainojen 
osalta ja nykyisiä korkotukiehtoja vastaavien 
lainojen osalta 10 vuotta. Rajoitusaika alkaa 
nykyisen 10 §:n mukaan korkohyvityksen en
simmäisen erän maksamisesta. Korkohyvitystä 
suoritetaan kuitenkin yleensä vasta korkotuki
lainan nostamisen jälkeen, jolloin valtionvastuu 
ei koske korkotukilainan nostamisen ja korko-

hyvityksen ensimma1sen erän maksamisen vä
listä aikaa. Tämän johdosta 10 §:ssä ehdotetaan 
rajoitusajan alkamista koskevaa säännöstä 
muutettavaksi siten, että rajoitusaika alkaisi 
korkotukilainan ensimmäisen erän nostamises
ta. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan tarkistetta
vaksi siten, että vakuuden hyväksyisi asunto
hallituksen sijasta valtion asuntorahastö. Li
säksi ehdotetaan, että säännöksessä kuntainliit
to korvattaisiin kuntayhtymällä kunnallislain 
muutosta vastaavasti. Myös momentin sana
muotoa ehdotetaan täsmennettäväksi. 

10 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
edelleen korkotukilainalla lainoitettuun vuok
ra-asuntoon kohdistuvasta käyttörajoituksesta. 
Rajoitusaika ehdotetaan kytkettäväksi valtio
neuvoston päätöksellä määrättävään korkotu
en maksuaikaan. Jos valtioneuvoston päätök
sen mukainen korkohyvityksen maksuaika on 
enintään 10 vuotta, kuten olisi asianlaita kaik
kien lyhyitten korkotukilainojen osalta, rajoi
tusaika olisi 10 vuotta. Sen sijaan pidempien 
aravalainoja korvaavien korkotukilainojen 
osalta rajoitusaika olisi voimassa 20 vuotta. 

. Myös rajoitusajan alkamisajankohtaa ehdote
taan muutettavaksi siten, että se alkaisi korko
tukilainan ensimmäisen erän nostamisesta ku
ten 9 §:n perusteluissa on jo todettu. Muutettua 
säännöstä sovellettaisiin lain voimaantulosään
nöksen nojalla uusiin lain voimaantulon jäl
keen hyväksyttyihin korkotukilainoihin. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto 
voisi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä 
asukkaiden valintaperusteista niissä tapauksis
sa, joissa olisi kyse pitemmästä aravalainoja 
korvaavasta korkotukilainoituksesta. Tällöin 
säännökset asukasvalinnan perusteista voisivat 
sisältyä asunto-, omaksilunastamis- ja peruspa
rannuslainan myöntämisessä sekä asukkaaksi 
hyväksymisessä sovellettavia arvosteluperustei
ta koskevaan valtioneuvoston päätökseen eli 
niin sanottuun tulorajapäätökseen. Myös sisäl
löltään ne voisivat vastata aravavuokra-asun
tojen asukasvalintaperusteita. 

12 §. Pykälässä ehdotetaan korkohyvityksen 
lakkauttamiseen ja jo suoritetun korkohyvityk
sen takaisin maksamiseen liittyvä toimivalta 
siirrettäväksi asuntohallitukselta valtiokootto
rille kuten muissakin ehdotetuissa korkotukila
eissa. Tehtävät sopisivat luonteeltaan valtio
konttorin hoidettaviksi, koska ne liittyvät jo 
muutoinkin valtiokonttorin tehtävänä olevaan 
korkotukilainojen hoitoon. 
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13 §. Koska 12 §:ssä tarkoitettujen tehtävien 
toimivalta siirrettäisiin valtiokonttorille, tulisi 
myös valtiokonttorin valvoa lainavarojen käyt
tämistä lain mukaiseen tarkoitukseen. Säännös
tä ehdotetaan tältä osin täydennettäväksi. Sa
moin ehdotetaan, että asuntohallituksen lak
kauttamisen johdosta valtion asuntorahastolla 
olisi valvontavelvollisuus lainavarojen käytön 
osalta. Myös kuntien valvontavelvollisuutta eh
dotetaan lisättäväksi. Kunnan olisi valvottava, 
että 10 §:n mukaisia vuokra-asunnon käyttöra
joituksia ja asukavalintaperusteita noudatettai
siin. Pykälän 2 momenttia siitä, kenelle lainan
saaja ja luottolaitos ovat velvollisia antamaan 
korkotukilainoituksen valvontaan liittyviä tie
toja tarkistettaisiin vastaavasti. 

14 §. Lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentin no
jalla valtioneuvosto vahvistaisi korkotukilaino
jen alueelliset ja muut käyttöperusteet, jolloin 
korkotukilainojen käyttösuunnitelmasta ei ole 
enää tarpeen säätää tässä pykälässä. Näin ollen 
pykälä ehdotetaan tarpeettomana kumottavak
si. 

15 §. Valtiokonttorin 12 §:n nojalla tekemään 
päätökseen korkotuen lakkauttamisesta voitai
siin hakea muutosta valittamalla lääninoikeu
delle samalla tavoin kuin muissa korkotukilai
noissa. Sen sijaan valtion asuntorahaston ja 
lääninoikeuden päätökseen ei saisi hakea valit
tamalla muutosta. Muutoksenhaku olisi tältä 
osin sama kuin aravalaissa. 

1.2. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä ehdotetaan sää
dettäväksi lain soveltamisalasta siten, että kor
kotukea voitaisiin maksaa omistusasuntolai
noista, jotka on myöntänyt talletuspankki, 
luottolaitos, vakuutusyhtiö, eläkelaitos tai kun
ta. Korkotukeen osoitettaisiin varat suoraan 
valtion talousarviossa. 

Lain soveltamispiiristä rajattaisiin pois maa
tilatalouteen ja sitä vastaavaan toimintaan liit
tyvä lainoitus vastaavasti kuin aravalakia kos
kevassa hallituksen esityksessä. 

Päällekkäisen valtion tuen estämiseksi kor
kotukea ei myöskään maksettaisi, jos samaan 
tarkoitukseen samanaikaisesti maksetaan kor
kotukea muun lain nojalla tai jos lainansaajalle 
on samaan tarkoitukseen myönnetty valtion 
varoista lainaa. Lainan myöntäminen ei kuiten-

kaan olisi esteenä korkotuen maksamiselle, jos 
laina olisi jo ehditty maksaa kokonaan takai
sin. 

2 §. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus. 
Toiminnan laajuuden sääntelemiseksi valtion 
talousarviossa ehdotetaan vahvistettavaksi 
markkamäärä, jonka rajoissa omistusasuntolai
noja voitaisiin hyväksyä korkotukilainoiksi. 
Valtioneuvostolle ehdotetaan annettavaksi vas
taavanlaiset valtuudet määrätä hyväksymisval
tuuden alueellisista ja muista käyttöperusteista 
kuin aravalaissa. Samoin ympäristöministeriö 
voisi tarvittaessa hyväksyä kuntakohtaisia hy
väksymisvaltuusosuuksia vastaavasti kuin ara
valainoituksessakin. Jotta kunnat voisivat vai
kuttaa valtion tuen kohdentumiseen riippumat
ta siitä onko kyseessä aravalaina vai korkotu
kilaina, ehdotetaan, että kunta valitsisi myös ne 
kohteet, joihin korkotukilainojen hyväksymis
valtuutta voitaisiin käyttää. 

Korkotukilainojen suuntaamista alueittaisen 
asunnontarpeen mukaan koskeva 3 momentti 
vastaisi vuokra-asuntolainojen korkotukijärjes
telmän mukaista säännöstä. 

3 §. Korkotukilainat. Korkotukilainojen käyt
tötarkoitus ehdotetaan rajattavaksi vastaavasti 
kuin aravalain mukainen yksityishenkilöille 
tarkoitettu omistusasuntolainoitus. Lainoituk
sen kohteena voisivat näin ollen olla omakoti
talon rakentaminen, hankinta tai perusparan
taminen taikka asuinhuoneiston hallintaan oi
keuttavien osakkeiden hankinta. Jotta korko
luettavassa uustuotannossa voitaisiin toteuttaa 
vastaavanlainen hinta- ja laatuohjaus kuin ara
vatuotannossa, ehdotetaan, että valtion asun
torahaston tulisi hyväksyä asunto-osakeyhtiö
kohde aravalainoituskelpoiseksi, ennen kuin 
rakenteilla olevasta tai vastavalmistuneesta ta
losta hankittavaa asuntoa varten myönnetty 
asunto-osakelaina voitaisiin hyväksyä korkotu
kilainaksi. 

Pykälän 2 momentissa uustuotantoon ja niin 
sanottuun vanhaan asuntokantaan kuuluvat 
kohteet ehdotetaan määriteltäväksi samalla ta
valla kuin aravasäännöksissä. Samoin 3 mo
menttiin sisällytetty perusparannuksen määri
telmä vastaisi aravalaissa olevaa määritelmää. 

4 §. Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset 
edellytykset. Tuen myöntämiseen liittyisi sosi
aalinen tarveharkinta vastaavasti kuin arava
lainoituksessa. Tämän tarveharkinnan perus
teista valtioneuvosto antaisi tarkemmat määrä
.ykset. Sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen 
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ja taloudelliseen tarpeeseen liittyviä perusteita 
olisivat hakijoiden asunnontarve, tulot ja va
rallisuus. 

Vastaavasti kuin arava-asuntojen myös kor
kotuettavien asuntojen tulisi olla asuttavuudel
taan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöi
tään kohtuullisia. Lisäksi asuntojen tulisi olla 
uudisrakentamis-, hankinta- tai perusparanta
miskustannuksiltaan sekä ylläpito- ja asumis
kustannuksiltaan kohtuullisia, jotta ne henki
löt, joiden niissä on tarkoitettu asuvan, pystyi
sivät kantamaan kustannuksista aiheutuvat ra
situkset kohtuullisen tasoisella valtion tuella. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi hankintalainoituksen käyttämisen edelly
tyksistä. 

5 §. Korkotukilainan suuruus. Korkotukilai
nan suuruudeksi ehdotetaan enintään 80 pro
senttia kohteen hyväksytyistä rakennus-, han
kinta- tai perusparannuskustannuksista. Uus
tuotannossa voitaisiin lainoittaa myös tontin 
hankkimisesta ja kunnallisteknisestä kuntoon
panosta aih~utuvat kohtuulliset kustannukset. 
Korkotukilainan enimmäislainoitusosuus vas
taisi omistusasuntojen rakentamista ja hankin
taa varten myönnettävien aravalainojen enim
mäislainoitusosuutta. Eri tarkoituksiin myön
nettäviin lainoihin liittyvän valtion tuen mää
rää voitaisiin säännellä korkotuen suuruuden 
avulla. Näin ollen korkotukilainan enimmäis
lainoitusosuus voisi olla lainamuodosta riippu
matta sama. 

Valtion menojen kurissa pitämiseksi ja tuet
tavien asuntojen kustannusten ja hintojen hil
litsemiseksi valtioneuvostolle ehdotetaan annet
tavaksi valtuudet vahvistaa korkotukilainan 
enimmäismarkkamäärä koko kohdetta taikka 
asuinneliömetriä kohden vastaavasti kuin ara
valaissakin ja alueittaiset asuntojen hyväksyt
tävät enimmäiskustannukset ja hinnat saman 
tyyppisesti kuin ASP-järjestelmässä. Myös 
tonttien enimmäishinnoista voitaisiin määrätä 
valtioneuvoston päätöksellä. 

6 §. Korkotukilainan ehdot. Jotta voitaisiin 
edistää asumiskustannusten pysymistä kohtuul
lisina, ehdotetaan valtioneuvostolle annetta
vaksi valtuus päättää korkotukilainan vähim
mäislaina-ajasta. Korkotukilainan vähimmäis
laina-ajaksi on tarkoitus määrätä 15 vuotta. 

Korkotukilainan korko ei saisi ylittää sitä 
korkoa, jota lainanmyöntäjä kulloinkin sovel
taa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin 
lainoihin. Lainaehtojen tulisi muutoinkin olla 

kohtuullisia. Säännökset vastaisivat muissa 
korkotukijärjestelmissä omaksuttuja periaattei
ta. 

7 §. Korkotuki. Korkotukea ehdotetaan mak
settavaksi enintään 15 lainavuodelta. Valtio
neuvosto päättäisi korkotuen määrästä ja tar
kemmasta maksuajasta. Edellä 4 §:ssä tarkoite
tun sosiaalisen tarveharkinnan toteuttamiseksi 
korkotuki on tarkoitus porrastaa kolmeen eri 
tasoon siten, että se olisi pienituloisilla suurem
pi kuin suurempituloisilla. Kussakin tuloluo
kassa korkotuen määrä mitoitettaisiin siten, 
että se alenisi asteittain laina-ajan kuluessa. 

Valtiokonttori huolehtisi korkotuen maksa
misesta lainanmyöntäjälle kuten muissakin 
asuntotoimen korkotukijärjestelmissä. Korko
tuki voitaisiin maksaa myös lainanmyöntäjän 
osoittamalle yhteisölle, jos sillä olisi tähän 
tarvittava valtuus. 

8 §. Omistusasuntolainan hyväksyminen kor
kotukilainaksi. Koska korkotukilainaksi hyväk
symiseen liittyisi sekä tuensaajan tuentarvetta 
että lainoitettavaa kohdetta koskevaa harkin
taa, ehdotetaan, että korkotukilainaksi hyväk
symisestä päättäisi kunta, joka päättää myös 
vastaaviin tarkoituksiin myönnettävistä arava
lainoista. 

Omakotitalojen rakentamiseen ja peruspa
rantamiseen liittyvän aravalainoitusta vastaa
van hinta- ja laatuohjauksen toteuttamiseksi 
ehdotetaan, että kunnan tulisi hyväksyä korko
tukilainoitettavan omakotitalon rakennus- tai 
perusparannussuunnitelmat ja kustannukset. 

9 §. Korkotuen maksaminen eräissä tilanteissa. 
Ehdotuksen mukaan korkotuki pääsääntöisesti 
lakkaisi asunnon luovutuksen yhteydessä. 
Poikkeuksena tästä olisi luovutus avio-oikeu
den tai perintöoikeuden nojalla. Lisäksi korko
tukea voitaisiin maksaa edelleen, jos tuensaaja 
käyttäisi korkotukilainan uudelleen oman 
asunnon hankkimiseen. Säännökset vastaisivat 
ASP-lainoja koskevia säännöksiä. 

10 §. Korkotuen lakkaaminen. Selvyyden 
vuoksi lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
korkotuen maksamisen lakkaamisesta, jos kor
kotukilaina maksetaan kokonaan takaisin. 

11 §. Korkotuen lakkauttaminen. Ehdotettu 
korkotukilainan lainvastaiseen käyttöön ja vir
heellisten tietojen antamiseen liittyvä sanktio
säännös vastaa muissa vastaavissa asuntotoi
men korkotukilaeissa olevia säännöksiä. 

12 §. Valvonta. Myös valvontaa koskeva 
säännösehdotus vastaa muissa vastaavissa kor
kotukilaeissa olevia säännöksiä. 
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13-14§. Päätöksen tiedoksianto ja muutok
senhaku. Päätöksen tiedoksiantaa ja muutok
senhakua koskevat säännösehdotukset vastaa
vat aravalakiin ehdotettuja vastaavia säännök
siä. Korkotuen lakkauttamista koskevasta val
tiokonttorin päätöksestä voisi kuitenkin valit
taa. 

15 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotuksen 
mukaan lain täytäntöönpanoa koskevia sään
nöksiä voitaisiin tarvittaessa antaa asetuksella. 

1.3. Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta 

1 §. Soveltamisala. Ehdotettava pykälä vas
taisi lainanmyöntäjän sekä yleisen sovelta
misalan osalta vuokra- ja omistusasuntojen 
korkotukijärjestelmien vastaavia säännöksiä. 
Korkotukilainan tulisi kohdistua asumisoikeus
taloon, jota koskeva määritelmä sisältyy asu
misoikeusasunnoista annetun lain 1 §:ään. 

Päällekkäisen valtion tuen estämiseksi kor
kotukea ei maksettaisi, jos samaan tarkoituk
seen samanaikaisesti maksetaan korkotukea 
muun lain nojalla tai jos lainansaajalle on 
samaan tarkoitukseen myönnetty valtion va
roista lainaa, jota ei ole maksettu takaisin. 

2 §. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus. 
Toiminnan laajuuden sääntelemiseksi valtion 
talousarviossa ehdotetaan vahvistettavaksi 
markkamäärä, jonka rajoissa korkotukilainoja 
voitaisiin hyväksyä. Valtioneuvostolle ehdote
taan annettavaksi valtuudet määrätä hyväksy
misvaltuuden alueellisista ja muista käyttöpe
rusteista kuten aravalaissa määrättäisiin arava
lainojen osalta. Tällä perusteella voitaisiin esi
merkiksi asumisoikeustalojen uudisrakentamis
ta varten hyväksyä korkotukilainoja samoilla 
paikkakunnilla, joilla vastaava aravalainoitus 
on mahdollinen. Toisaalta korkotuen ja lainoi
tuksen käyttöperusteista voitaisiin määrätä 
myös eri tavoin riippuen esimerkiksi siitä, 
millaiset edellytykset korkotukilainoituksen 
käyttöönotolle ovat. 

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuutta voi
taisiin käyttää vain kunnan puoltamiin kohtei
siin. 

Korkotukilainojen suuntaamista alueittaisen 
asunnontarpeen mukaan koskeva 3 momentti 
vastaisi vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen 
korkotukijärjestelmien mukaisia säännöksiä. 

3 §. Korkotukilainat. Korkotukilainojen lajit 
vastaisivat aravalain mukaisia asumisoikeusta
lon. aravalainoja. Asumisoikeustalon uudisra-

kentamista varten myönnettäisiin asumisoikeus
talon rakentamislainaa, hankintaa varten asu
misoikeustalon hankintalainaa sekä perusparan
tamista varten asumisoikeustalon perusparan
nuslainaa. 

Asumisoikeustalon hankintalainaa ei voitaisi 
myöntää yksittäisen asumisoikeusasunnon han
kintaa varten kuten ei myöskään vastaavaa 
aravalainaa. Sen sijaan esimerkiksi kokonainen 
vuokratalo voitaisiin hankkia kyseisellä lainalla 
ja muuttaa asumisoikeustaloksi. Asumisoikeus
talo voisi sinänsä olla muodoltaan joko kerros
talo, rivitalo tai omakotitalo, mutta lainansaa
jana olisi aina talon omistaja eikä asumisoikeu
den haltija. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uudisra
kentamisen ja hankinnan välisestä rajanvedosta 
ja 3 momentissa perusparantamisen määritel
mästä samalla tavoin kuin aravalaissa sekä 
muissa ehdotettavissa korkotukijärjestelmissä. 

4 §. Korkotukilainan saajat. Pykälässä ehdo
tetaan, että korkotukilainan saajina voisivat 
tulla kyseeseen samat yhteisöt, jotka voivat 
saada asumisoikeustalon aravalainaa aravala
kia koskevan ehdotuksen 22 §:n mukaan. Lai
nansaajia olisivat myös valtioneuvoston jo ai
emmin asuntotuotantolain nojalla nimeämät 
yhteisöt. Asumisoikeustalojen lainoitus edellyt
tää talon omistajalta pysyvää ja korostettua 
vastuuta talon ylläpidosta. Sama vaatimus ja 
sitoutuminen asetettaisiin korkotukilainoitetun 
asumisoikeustalon omistajalle, mistä syystä 
korkotukilainoja ei olisi syytä myöntää laajem
malle saajaryhmälle kuin vastaavia aravalaino
ja. 

5 §. Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset 
edellytykset. Pykälä vastaisi sisällöltään arava
lainoitukseen ja muihin korkotukijärjestelmiin 
liittyviä, lähinnä lainoitettavien asuntojen tek
nisiin ratkaisuihin ja kustannusten kohtuulli
suuteen sekä kilpailumenettelyyn liittyviä edel
lytyksiä. 

Sen sijaan pykälään ei ehdoteta: sisällytettä
väksi nimenomaista säännöstä sosiaalisesta tar
veharkinnasta, joka sisältyy aravalakia ja omis
tusasuntojen korkotukilakia koskeviin ehdo
tuksiin. Asumisoikeuden haltijoiden valinnasta 
on säädetty erikseen asumisoikeusasunnoista 
annetussa laissa ja sen nojalla valtioneuvoston 
antamassa päätöksessä. Asukasvalintaan ei sai
si vaikuttaa se, onko kohde rahoitettu arava
lainalla vai korkotukilainalla. 

Pylälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
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väksi hankitalainoituksen käyttämisen edelly
tyksistä. 

6 §. Korkotukilainan suuruus. Korkotukilai
nan suuruudeksi ehdotetaan enintään 85 pro
senttia kohteen hyväksytyistä rakennus-, han
kinta- tai perusparannuskustannuksista siitä 
riippuen, minkä lajisesta korkotukilainasta on 
kyse. Valtioneuvosto voisi rajata lainoituksen 
piiriin hyväksyttäviä kustannuksia ja hintoja 
samalla tavoin kuin omistusasuntojen korkotu
kijärjestelmässä. 

7 §. Korkotukilainan ehdot. Korkotukilainan 
koron kohtuullisuutta koskeva yleissäännös 
vastaisi muissa ehdotettavissa korkotukijärjes
telmissä ehdotettavia säännöksiä. 

8 §. Korkotuki. Korkotukea ehdotetaan mak
settavaksi enintään 20 lainavuodelta. 

Korkotuen suuruuden määräämistä ja kor
kotuen maksatuksen toimivaltaista viranomais
ta koskeva säännös vastaisi muissa korkotuki
järjestelmissä ehdotettavia säännöksiä. Valtio
neuvosto antaisi tarkemmat määräykset korko
tuen määrästä ja maksuajasta, korkotukilainan 
vähimmäislaina-ajasta ja yleisistä ehdoista. 
Korkotuen maksaisi lainanmyöntäjälle tai tä
män valtuuttamalle yhteisölle valtiokonttori. 

9 §. /(orkotukilainan hyväksyvä viranomainen. 
Lainan hyväksyisi korkotukilainaksi asuntora
hasto. Toimivalta olisi sama kuin vuokra
asuntolainojen korkotuen osalta, ja myös asu
misoikeustalon aravalainat myöntäisi käytän
nössä lähes aina asuntorahasto. 

Asuntorahaston tulisi ennen korkotukilainan 
hyväksymistä tarkastaa, että lakiehdotuksen 
5 §:ssä säädetyt yleiset edellytykset ovat ole
massa. 

10 §. Valtion täytetakaus. Asumisoikeustalon 
rakentamislainaan ehdotetaan liitettäväksi val
tion täytetakaus samalla tavoin kuin vuokra
asuntolainojen korkotuesta .annetussa laissa 
vuokratalon rakentamista varten myönnettä
vään korkotukilainaan. Säännös on tarpeen 
kyseisten lainojen myöntämisedellytysten riittä
väksi turvaamiseksi. 

Täytetakauksen voimassaoloaikaa ei voida 
kytkeä asumisoikeustalon käyttörajoitusajan 
pituuteen, koska rajoitus on pysyvä. Tästä 
syystä ehdotetaan, että täytetakaus olisi voi
massa maksamatta jääneiden lyhennys- ja kor
komaksujen osalta 20 vuotta lainan ensimmäi
sen erän nostamisesta. Edellä mainituille erille 
mahdollisesti kertyvät viivästyskorot olisivat 
kuitenkin takauksen piirissä siihen saakka, 
kunnes lainanmyöntäjä saa suorituksensa. Täy-
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tetakauksen voimassaoloaika vastaisi nam ol
len vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun 
lain mukaisiin pitkäaikaisiin korkotukilainoi
hin liittyvää täytetakausta. 

II §. Korkotukilainaan liittyvät rajoitukset. 
Asumisoikeustalojen käyttöä ja luovutusta sekä 
asumisoikeustalon omistavan yhtiön osakkei
den taikka omistajan yhteisömuodon muutta
mista koskevien rajoitusten tulisi olla pysyvinä 
voimassa siitä riippumatta, onko talo lainoitet
tu aravalainalla vai korkotukilainalla. Pykäläs
sä viitattaisiin tältä osin asumisoikeusasunnois
ta annettuun lakiin, jonka 11 luvussa näistä 
rajoituksista säädetään. 

12 §. Korkotuen lakkaaminen. Korkotuen 
maksaminen lakkaisi aina niissä tapauksissa, 
joissa korkotukilaina maksettaisiin kokonaan 
takaisin. Asumisoikeustalo voisi luonnollisesti 
asumisoikeusasunnoista annetussa laissa sääde
tyllä tavalla siirtyä myös sellaisen yhteisön 
omistukseen, joka voisi saada korkotukilainaa. 
Tällöin uuden omistajan tulisi ottaa korkotu
kilaina vastattavakseen, jotta korkotuen mak
saminen jatkuisi. 

13 §. Korkotuen lakkauttaminen. Pykälän no
jalla valtiokonttori voisi erillisellä päätöksellä 
lakkauttaa korkotuen maksamisen niissä tapa
uksissa, joissa lainansaaja on menetellyt moi
tittavalla tavalla. Tällöin lainan saaja voitaisiin 
myös velvoittaa maksamaan korkotuki korkoi
neen ja mahdollisine viivästyskorkoineen takai
sin valtiolle. Säännös olisi sisällöltään sama 
kuin muissa ehdotettavissa korkotukijärjestel
missä. 

14 §. Valvonta. Valtion asuntorahaston, val
tiokonttorin, kunnan ja lainanmyöntäjän tulisi 
valvoa lainavarojen käyttöä ja korkotuen lain
mukaisuutta. Pykälä vastaisi vuokra-asuntolai
nojen korkotuesta annetun lain 13 §:ää. 

15 §.Muutoksenhaku. Valtiokonttorin lakieh
dotuksen 13 §:n nojalla tekemään päätökseen 
korkotuen lakkauttamisesta voitaisiin hakea 
muutosta valittamalla lääninoikeudelle samalla 
tavoin kuin muissakin korkotukilainoissa. 

Sen sijaan asuntorahaston ja lääninoikeuden 
päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamal
la. Periaate olisi tältä osin sama kuin arava
laissa ehdotetussa muutoksenhakujärjestelmäs
sä. 

16 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotuksen 
mukaan lain täytäntöönpanoa koskevia sään
nöksiä voitaisiin tarvittaessa antaa. asetuksella. 
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1.4. Laki asumisoikeusasunnoista 

1 §. Asumisoikeus. Pykälässä olevaa asumis
oikeuden määritelmää ehdotetaan täydennettä
väksi siitä syystä, että asumisoikeustalon rahoi
tus voisi perustua aravalainojen ohella myös 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annet
tuun lakiin. Asumisoikeusasunnoista annettua 
lakia sovellettaisiin kysymyksiin, jotka koske
vat talon omistajan velvollisuuksia, asumisoi
keuden haltijan oikeuksia ja velvollisuuksia, 
käyttövastiketta ja asumisoikeuden tai huoneis
ton luovutusta. Lisäksi mainittua lakia sovel
lettaisiin yleensä kaikkiin asumisoikeusasunnon 
hallintaan sekä asumisoikeustalon omistajan ja 
asumisoikeuden haltijan ja häneltä oikeutensa 
johtavien välisiin asumisoikeuteen liittyviin ky
symyksiin siitä riippumatta, perustuuko talon 
rahoitus arava- vai korkotukilainoitukseen. 

3, 45 ja 47 §. Pykäliä ehdotetaan täydennet
täväksi siitä syystä, että asumisoikeustalon 
rahoitus voisi perustua aravalainoituksen lisäk
si myös korkotukilainaan. 

2. Voimaantulo 

Vuokra-asuntolainojen korkotuesta annettu 
laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 1994. Ennen tämän lain voimaan
tuloa hyväksyttyihin korkotukilainoihin ehdo
tetaan kuitenkin edelleen sovellettavaksi ny
kyistä lain 6 §:n säännöstä korkohyvityksen 
määrän päättämisesta valtion talousarvion yh
teydessä, 7 §:n säännöstä siitä, että korkotuki
lainojen yleisistä ehdoista päättää ympäristömi
nisteriö, 9 §:n 1 momentin säännöstä valtiovas
tuusta sekä 10 §:n säännöstä käyttörajoituksis
ta. Lisäksi lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin 
säännöstä kilpailumenettelystä sovellettaisiin 
vasta vuoden kuluttua lain voimaantulosta. 

Hallituksen iltakoulussaan 12 päivänä tou
kokuuta 1993 tekemän päätöksen mukaisesti 
omistusasuntolainojen korkotuesta annettu laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 1995 
alusta. Myös asumisoikeustalolainojen korko
tuesta annettu laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan vuoden 1995 alusta, jotta järjestelmän 
käyttöönottoa varten jäisi riittävä siirtymäaika. 
Lakiehdotukset esitetään kuitenkin annettavik
si eduskunnalle jo nyt, jotta ne voitaisiin 
käsitellä samassa yhteydessä kuin aravalakia ja 
vuokra-asuntolainojen korkotukilakia koskevat 
ehdotukset. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. Laki 
vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

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

14§ ja 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 

momentti, 4, 6 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti sekä 13 ja 
15 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 momentti 
ja 7 § 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85), 4 ja 6 § 20 päivänä joulukuuta 1991 
annetussa laissa (1657/91), 9 §:n 1 ja 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1483/92) sekä 10 §ja 12 §:n 1 momentti 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (661192), 
sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

1 § 
Valtion varoista voidaan maksaa korkohyvi

tystä talletuspankin, luottolaitoksen, vakuutus
yhtiön, eläkelaitoksen tai kunnan myöntämistä 
lainoista vuokra-asunnon hankkimista, raken
tamista tai peruskorjausta varten. Näitä lainoja 
nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi. 

2 § 
Korkotukilaina vuokra-asunnon rakentamis

ta tai, jollei 2 momentista muuta johdu, hank
kimista varten voidaan myöntää: 

1) kunnalle tai kunta yhtymälle; 
2) aravalain ( 1 ) 15 §:n 1 momentin 

3 kohdassa tarkoitetulle asuntojen vuokraamis
ta sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle; 

Jos vuokra-asunto hankitaan muun kuin 
asunnottoman, pakolaisen, romanin tai vastaa
vaan erityiseen väestöryhmään kuuluvan henki
lön vuokra-asuntokäyttöön, korkotukilainaa 
voidaan myöntää vain edellyttäen, että asunto
jen rakentaminen kyseiselle alueelle ei ole pe
rusteltua pitkän aikavälin asunnontarve huo
mioon ottaen ja että asunnon hankkiminen on 
edullisempaa kuin vastaavan uuden asunnon 
rakentaminen. 

3 § 
Tuettavien asuntojen on oltava asuttavuudel

taan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöi
tään toimivia sekä rakentamis-, hankinta- tai 
peruskorjauskustannuksiltaan ja ylläpito- ja 
asumiskustannuksiltaan kohtuullisia. Rakenta
misen ja peruskorjauksen on perustuttava kil
pailumenettelyyn, jollei valtion asuntorahasto 

erityisestä syystä myönnä siitä poikkeusta. Ym
päristöministeriöllä on oikeus antaa määräyk
siä ja ohjeita siitä, mitä tässä momentissa on 
säädetty. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä han
kinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuk
sista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hy
väksyä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset. Valtioneuvosto voi 
antaa tarkempia määräyksiä lainoitusosuuden 
suuruudesta. 

6 § 
Lainoja voidaan hyväksyä korkotukilainoik

si valtion talousarviossa vahvistetun hyväksy
misvaltuuden rajoissa. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa lainojen hyväk
symisvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperus
teet Hyväksymisvaltuutta voidaan yleisten 
edellytysten täyttyessä käyttää kunnan puolta
miin kohteisiin. 

Tämän lain mukainen korkotuki on suun
nattava eri alueilla ja eri kunnissa esiintyvän 
asunnontarpeen mukaan. 

7 § 
Korkohyvitystä maksetaan enintään 20 lai

navuodelta. 
Tarkemmat määräykset korkotuen määrästä 

ja maksuajasta, korkotukilainojen vähimmäis
laina-ajasta ja yleisistä ehdoista antaa valtio
neuvosto. 

8 § 
Valtion asuntorahasto päättää lainan hyväk-
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symisestä korkotukilainaksi. Asuntorahaston 
on tarkastettava, että 3 §:ssä säädetyt yleiset 
edellytykset ovat lainaa hyväksyttäessä olemas
sa. 

9 § 
Valtio on luottolaitokselle vastuussa raken

tamista varten myönnetyn korkotukilainan 
pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, 
jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydes
tä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät 
varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamat
ta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu 
koskee lain 10 §:ssä tarkoitettuna rajoitusaika
na erääntyneitä, maksamatta jääneitä lyhennys
ja korkomaksuja sekä näille erille kertyviä 
viivästyskorkoja siihen asti, kunnes luottolaitos 
saa suorituksen saamisistaan. 

Rakentamista varten myönnetyllä korkotu
kilainalla tulee olla valtion asuntorahaston 
hyväksymä muita lainoja paremmalla etuoikeu
della oleva kiinnitysvakuus tai muu valtion 
asuntorahaston hyväksymä vähintään yhtä tur
vaaya vakuus, jollei lainansaajana ole kunta tai 
kuntayhtymä. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista 

tai peruskorjausta varten korkotukilaina on 
myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntona. 
Tämä velvoite päättyy 10 vuoden kuluttua 
korkotukilainan ensimmäisen erän nostamises
ta lukien (käyttörajoitusaika), jos korkohyvi
tyksen maksuaika on 7 §:ssä tarkoitetun valtio
neuvoston päätöksen nojalla enintään 10 vuot
ta. Muussa tapauksessa tämä velvoite päättyy 
20 vuoden kuluttua mainitusta ajankohdasta 
lukien. 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa tar
kempia määräyksiä asukkaiden valintaperus
teista asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttö
rajoitusaika. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai

navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen 
tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n sään
nöksiä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä 
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tie-

toja tai salannut lainan hyväksymiseen olennai
sesti vaikuttavia seikkoja, voi valtiokonttori 
lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. 
Edellä mainituissa tapauksissa ja milloin asun
non tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistusoikeus luovutetaan vastiketta vastaan 
muulle kuin 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa 
tarkoitetulle omistajalle ennen käyttörajoitus
ajan kulumista, voi valtiokonttori velvoittaa 
lainansaajan kokonaan tai osittain suoritta
maan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, 
jonka valtio on lainasta maksanut. 

13§ 
Valtion asuntorahaston, valtiokonttorin, 

kunnan ja luottolaitoksen on valvottava, että 
lainavarat käytetään lainaa korkotukilainaksi 
hyväksyttäessä määrättyyn tarkoitukseen. 
Kunnan on myös valvottava 10 §:ssä tarkoitet
tujen käyttörajoitusten ja asukkaiden valinta
perusteiden noudattamista. 

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat 
velvollisia antamaan valtion asuntorahastolle, 
Valtiokonttorilie ja asianomaiselle kunnan vi
ranomaiselle tietoja, jotka tarvitaan sen totea
miseksi, onko korkotukilaina käytetty hyväk
syttyyn tarkoitukseen sekä tämän lain ja sen 
nojalla annettujen määräysten mukaisesti ja 
lainaehtoja muutoinkin noudatettu. 

15 § 
Valtiokonttorin 12 §:n mukaiseen päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeu
delle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on 
säädetty. Valtion asuntorahaston ja lääninoi
keuden päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

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 7 §:n, 9 §:n 1 momentin ja 10 §:n 
säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tämän lain 
voimaan tullessa. 

Kilpailumenettelyä koskevaa 3 §:n 1 momen
tin säännöstä sovelletaan vasta vuoden kulut
tua tämän lain voimaantulosta. 
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2. 
Laki 

omistusasuntolainojen korkotuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Sove/tamisala 

Valtion varoista voidaan maksaa korkotukea 
talletuspankin, luottolaitoksen, vakuutusyhti
ön, eläkelaitoksen tai kunnan (lainanmyöntä
jän) myöntämistä omistusasuntolainoista, joita 
nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi. 

Tämä laki ei koske omistusasuntoja, joita 
varten voidaan myöntää lainaa tai korkotukea 
maaseutuelinkeinolain (1295/90) tai muun lain 
nojalla maatilatalouden kehittämisrahaston va
roista. 

Tämän lain nojalla ei makseta korkotukea, 
jos lainansaajalle maksetaan samaan tarkoituk
seen korkotukea muun lain nojalla taikka jos 
hänelle on samaan tarkoitukseen myönnetty 
lainaa valtion asuntorahaston tai muista valti
on varoista. Korkotukea voidaan kuitenkin 
maksaa, jos edellä tarkoitettu laina on makset
tu takaisin. 

2 § 

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus 

Omistusasuntolainoja voidaan hyväksyä kor
kotukilainoiksi valtion talousarviossa vahviste
tun hyväksymisvaltuuden rajoissa. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa lainojen hyväk
symisvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperus
teet. Ympäristöministeriö voi hyväksyä niiden 
rajoissa tarvittavia kuntakohtaisia hyväksymis
valtuuksia valtion asuntorahaston ehdotukses
ta. Kunta valitsee kohteet, joihin hyväksymis
valtuutta voidaan yleisten edellytysten täyttyes
sä käyttää. 

Tämän lain mukainen korkotuki on suun
nattava eri alueilla ja eri kunnissa esiintyvän 
asunnontarpeen mukaan. 

3 § 

Korkotukilainat 

Korkotukilainaksi voidaan h)Wäksyä yksi
tyishenkilölle myönnetty omistusasuntolaina, 
joka on tarkoitettu: 

1) omakotitalon uudisrakentamiseen (omako
tikorkotukilaina); 

2) omakotitalon hankintaan (omakotitalon 
hankinnan korkotukilaina); 

3) asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankintaan rakenteilla olevasta tai 
vastavalmistuneesta, valtion asuntorahaston 
aravalainoituskelpoiseksi aravalain ( 1 ) 
8 §:n mukaisesti hyväksymästä asunto-osakeyh
tiötalosta (asunto-osakekorkotukilaina); 

4) asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 
osakkeiden hankintaan olemassa olevasta asun
to-osakeyhtiötalosta (asunto-osakkeiden hankin
nan korkotukilaina); tai 

5) omakotitalon perusparantamiseen (oma
kotitalon perusparannuksen korkotukilaina). 

Rakennuksen tai asuinhuoneiston hankkimi
nen luetaan uudisrakentamiseksi, jos on kulu
nut enintään vuosi tai erityisestä syystä kaksi 
vuotta siitä, kun rakennusvalvontaviranomai
nen on hyväksynyt rakennuksen käyttöön otet
tavaksi. 

Perusparantamisella tarkoitetaan toimenpi
teitä, joilla: 

1) asunnon, asuinrakennuksen tai niiden 
piha-alueen tai muun välittömän ympäristön 
varuste- tai muuta laatutasoa nostetaan alku
peräisestä tasosta tai palautetaan muilla kuin 
vuosikorjaustoimenpiteillä uudenveroiseen tai 
alkuperäiseen tasoon; tai 

2) olemassa olevia tiloja muutetaan tai laa
jennetaan pääasiassa asunnoiksi tai niihin liit
tyviksi tiloiksi. 

4 § 

Korkotukilainaksi hyväksymisen 
yleiset edellytykset 

Omistusasuntolaina hyväksytään korkotuki
lainaksi sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden 
ja taloudellisen tarpeen perusteella. Valtioneu
vosto määrää tarvittaessa tarkemmin korkotu
kilainaksi hyväksymisen perusteista. 

Tuettavien asuntojen on oltava asuttavuudel
taan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöi
tään toimivia sekä uudisrakentamis-, hankintae 
tai perusparannuskustannuksiltaan ja ylläpito-
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ja asumiskustannuksiltaan kohtuullisia. Ympä
ristöministeriöllä on oikeus antaa määräyksiä 
ja ohjeita siitä, mitä tässä momentissa on 
säädetty. 

Omistusasuntolaina voidaan hyväksyä oma
kotitalon tai asunto-osakkeiden hankinnan 
korkotukilainaksi vain edellyttäen, että asunto
jen rakentaminen kyseiselle alueelle ei ole 
perusteltua pitkän aikavälin asunnontarve huo
mioon ottaen ja että asunnon hankinta on 
edullisempaa kuin vastaavan uuden asunnon 
rakentaminen. 

5 § 

Korkotukilainan suuruus 

Omakotikorkotukilainan ja asunto-osake
korkotukilainan suuruus on enintään 80 pro
senttia kohteen hyväksytyistä rakennuskustan
nuksista sekä tontin hankkimisesta ja kunnal
listeknisestä kuntoonpanosta aiheutuvista koh
tuullisista kustannuksista. 

Omakotitalon hankinnan korkotukilainan ja 
asunto-osakkeiden hankinnan korkotukilainan 
suuruus on enintään 80 prosenttia kohteen 
hyväksytystä hankintahinnasta. 

Omakotitalon perusparannuksen korkotuki
lainan suuruus on enintään 80 prosenttia pe
rusparantamisen hyväksytyistä kustannuksista. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa korkotukilai
nan enimmäismarkkamäärän omakotitaloa tai 
asuinhuoneistoa taikka niiden asuinneliömetriä 
kohden sekä alueittain asuntojen ja tonttien 
hyväksyttävät enimmäiskustannukset ja -hin
nat. 

6 § 

Korkotukilainan ehdot 

Korkotukilainan vähimmäislaina-ajasta päät
tää valtioneuvosto. Lainanmyöntäjän korkotu
kilainasta perimä korko saa olla enintään sen 
koron suuruinen, jota lainanmyöntäjä yleisesti 
kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin 
myönnettäviin lainoihin. 

7 § 

Korkotuki 

Korkotukea maksetaan enintään 15 laina
vuodelta. Tarkemmat määräykset korkotuen 
maksuajasta ja määrästä antaa valtioneuvosto. 

Valtiokonttori maksaa korkotuen lainan
myöntäjälle tai lainanmyöntäjän valtuuttamalle 
yhteisölle. 

8 § 

Omistusasuntolainan hyväksyminen 
korkotukilainaksi 

Tuettavan kohteen sijaintikunnan viranomai
nen ratkaisee täyttääkö lainansaaja 4 §:ssä tar
koitetut edellytykset ja päättää lainan hyväk
symisestä korkotukilainaksi. 

Sen lisäksi, mitä edellä on säädetty, omako
tikorkotukilainan ja omakotitalon perusparan
nuksen korkotukilainan hyväksymisen edelly
tyksenä on, että kunta on hyväksynyt omako
titalon rakennus- tai perusparannussuunnitel
mat ja -kustannukset. 

9 § 

Korkotuen maksaminen eräissä 
tilanteissa 

Jos asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat 
osakkeet tai omakotitalo luovutetaan tai siirtyy 
uudelle omistajalle muutoin kuin avio-oikeuden 
tai perintöoikeuden nojalla, korkotuen maksa
minen lakkaa asunnon luovutuspäivästä lukien. 

Jos lainansaaja käyttää korkotukilainan uu
delleen oman asunnon hankinnan rahoittami
seen, voidaan korkotukea 1 momentin estämät
tä maksaa edelleen. 

10 § 

Korkotuen lakkaaminen 

Jos korkotukilaina maksetaan kokonaan ta
kaisin, korkotuen maksaminen lakkaa lainan 
takaisinmaksupäivästä lukien. 

11 § 

Korkotuen lakkauttaminen 

Jos lainansaaja on käyttänyt korkotukilainaa 
muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoituk
seen taikka on korkotukilainaksi hyväksymistä 
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tie
toja tai salannut lainan hyväksymiseen olennai
sesti vaikuttavia seikkoja, valtiokonttori voi 
lakkauttaa korkotuen maksamisen. Lainansaa
ja voidaan tällöin velvoittaa suorittamaan vai-
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tiolle enintään viisinkertaisena lainasta makset
tu korkotuki. 

12 § 

Valvonta 

Kunnan ja valtiokonttorin on valvottava, 
että lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat 
tämän lain mukaiset. 

Lainanmyöntäjä ja -saaja ovat velvollisia 
antamaan kunnalle ja valtiokoottorille tietoja, 
jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että kor
kotukilaina on käytetty hyväksyttyyn tarkoi
tukseen sekä tämän lain ja sen nojalla annet
tujen säännösten ja määräysten mukaisesti ja 
lainaehtoja muutoinkin noudatettu. 

13 § 

Päätöksen tiedoksianto 

Kunnan päätös voidaan toimittaa asian
omaiselle tiedoksi postitse. Tiedoksisaannin 
katsotaan tällöin tapahtuneen, jollei muuta 
näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun pää
tös asianomaisen ilmoittamalla postiosoitteella 
varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi. 
Muutoin on noudatettava, mitä tiedoksiannos
ta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) 
säädetään. 

14 § 

Muutoksenhaku 

Hakija, joka on tyytymätön kunnan päätök-

3. 

seen tässä laissa tarkoitetussa asiassa, saa 
hakea päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus 
on tehtävä päätöksen tehneelle viranomaiselle 
ja kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen 
viranhaltijan päätöksestä kunnanhallitukselle 
tai lautakunnalle. Päätökseen, johon saa hakea 
oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
ja valtiokonttorin II §:n mukaiseen päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeu
delle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa ( 154/50) on 
säädetty. 

Lääninoikeuden tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten perusteella tekemään 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

15 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

16 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Valtion varoista voidaan maksaa korkotukea 
talletuspankin, luottolaitoksen, vakuutusyhtiön 
tai eläkelaitoksen (lainanmyöntäjän) myöntä
mistä lainoista asumisoikeusasunnoista anne-

tun lain (650/90) 1 §:ssä tarkoitettua asumisoi
keustaloa varten. Lainoja nimitetään tässä lais
sa korkotukilainoiksi. 

Tämän lain nojalla ei makseta korkotukea, 
jos lainansaajalle maksetaan samaan tarkoituk
seen korkotukea muun lain nojalla taikka jos 
lainansaajalle on samaan tarkoitukseen myön-
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netty lainaa valtion asuntorahaston tai muista 
valtion varoista. Korkotukea voidaan kuiten
kin maksaa, jos edellä tarkoitettu laina on 
maksettu takaisin. 

2 § 

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuus 

Korkotukilainoja voidaan hyväksyä valtion 
talousarviossa vahvistetun hyväksymisvaltuu
den rajoissa. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa lainojen hyväk
symisvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperus
teet Hyväksymisvaltuutta voidaan yleisten 
edellytysten täyttyessä käyttää kunnan puolta
miin kohteisiin. 

Tämän lain mukainen korkotuki on suun
nattava eri alueilla ja eri kunnissa esiintyvän 
asunnontarpeen mukaan. 

3 § 

Korkotukilainat 

Korkotukilaina voidaan myöntää: 
1) asumisoikeustalon uudisrakentamiseen 

(asumisoikeustalon rakentamislaina); 
2) asumisoikeustalon hankintaan (asumisoi

keustalon hankinta/aina) tai 
3) asumisoikeustalon perusparantamiseen 

(asumisoikeustalon perusparannuslaina). 
Talon hankkiminen luetaan uudisrakentami

seksi, jos on kulunut enintään vuosi tai erityi
sestä syystä kaksi vuotta siitä, kun rakennus
valvontaviranomainen on hyväksynyt raken
nuksen käyttöön otettavaksi. 

Perusparantamisella tarkoitetaan toimenpi
teitä, joilla: 

1) asunnon, asuinrakennuksen tai niiden 
piha-alueen tai muun välittömän ympäristön 
varuste- tai muuta laatutasoa nostetaan alku
peräisestä tasosta tai palautetaan muilla kuin 
vuosikorjaustoimenpiteillä uudenveroiseen tai 
alkuperäiseen tasoon; tai 

2) olemassa olevia tiloja muutetaan tai laa
jennetaan pääasiassa asunnoiksi tai niihin liit
tyviksi tiloiksi. 

4 § 

Korkotukilainan saajat 

Korkotukilaina voidaan myöntää: 
1) kunnalle tai muulle julkisyhteisölle; 
2) valtion asuntorahaston aravalain ( 1 ) 

22 §:n 2 kohdan nojalla nimeämälle tai valtio
neuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 1 momen-

tin 8 kohdan nojalla aiemmin nimeämälle 
asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja yllä
pitoa sosiaalisin perustein harjoittavalle yhtei
sölle; sekä 

3) sellaiselle osakeyhtiölle, jonka tosiasiassa 
omistaa jokin tai jotkin kohdissa 1 tai 2 
mainituista yhteisöistä. 

5 § 

Korkotukilainaksi hyväksymisen yleiset 
edellytykset 

Korkotukilainalla lainoitettavien asuntojen 
on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukai
sia ja asuinympäristöitään toimivia sekä uudis
rakentamis-, hankinta- tai perusparannuskus
tannuksiltaan ja ylläpito- ja asumiskustannuk
siltaan kohtuullisia. Uudisrakentamisen ja pe
rusparantamisen on perustuttava kilpailume
nettelyyn, jollei valtion asuntorahasto erityises
tä syystä myönnä siitä poikkeusta. Ympäristö
ministeriöllä on oikeus antaa määräyksiä ja 
ohjeita siitä, mitä tässä pykälässä on säädetty. 

Asumisoikeustalon hankintalaina voidaan 
myöntää vain edellyttäen., että asuntojen raken
taminen kyseiselle alueelle ei ole perusteltua 
pitkän aikavälin asunnontarve huomioon ot
taen ja että talon hankinta on edullisempaa 
kuin vastaavan uuden talon rakentaminen. 

6 § 

Korkotukilainan suuruus 

Asumisoikeustalon rakentamislainan suu
ruus on enintään 85 prosenttia kohteen hyväk
sytyistä rakennuskustannuksista sekä tontin 
hankkimisesta ja kunnallisteknisestä kuntoon
panosta aiheutuvista kohtuullisista kustannuk
sista. 

Asumisoikeustalon hankintalainan suuruus 
on enintään 85 prosenttia kohteen hyväksytys
tä hankintahinnasta. 

Asumisoikeustalon perusparannuslainam 
suuruus on enintään 85 p11osenttia perusparan
tamisen hyväksytyistä kustannuksista. Laina 
voi myös olla asumisoikeustaloa tai asuinhuo
neistoa taikka niiden asuinneliömetriä kohden 
määrätty markkamääräinen enimmäislaina. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa tonttien hyväk
syttävät enimmä:iskustannukset ja -hinnat sekä 
asumisoikeustalon perusparannuslainan enim
mäismäärän suwmuden. 
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7 § 

Korkotukilainan ehdot 

Lainanmyöntäjän korkotukilainasta penma 
korko saa olla enintään sen koron suuruinen, 
jota lainanmyöntäjä yleisesti kulloinkin sovel
taa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin 
lainoihin. 

8 § 

Korkotuki 

Korkotukea maksetaan enintään 20 laina
vuodelta. Tarkemmat määräykset korkotuen 
määrästä ja maksuajasta, korkotukilainan vä
himmäislaina-ajasta ja yleisistä ehdoista antaa 
valtioneuvosto. 

Valtiokonttori maksaa korkotuen lainan
myöntäjälle tai lainanmyöntäjän valtuuttamalle 
yhteisölle. 

9 § 

Korkotukilainan hyväksyvä viranomainen 

Valtion asuntorahasto päättää lainan hyväk
symisestä korkotukilainaksi. Asuntorahaston 
on tarkastettava, että 5 §:ssä säädetyt yleiset 
edellytykset ovat lainaa hyväksyttäessä olemas
sa. 

10 § 

Valtion täytetakaus 

Valtio on lainanmyöntäjälle vastuussa asu
misoikeustalon rakentamislainan pääoman ja 
koron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat 
velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, 
kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät 
riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia 
lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu koskee: 

1) sellaisia maksamatta jääneitä lyhennys- ja 
korkomaksuja, jotka ovat erääntyneet 20 vuo
den kuluessa korkotukilainan ensimmäisen 
erän nostamisesta lukien, sekä 

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetuille erille 
kertyviä viivästyskorkoja siihen asti, kunnes 
lainanmyöntäjä saa suorituksen saamisistaan. 

11§ 

Korkotukilainaan liittyvät rajoitukset 

Korkotukilainalla lainoitetun talon käytön ja 
luovutuksen sekä asumisoikeustalon omistavan 
yhtiön osakkeiden taikka omistajan yhteisö-
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muodon muuttamista koskevista rajoituksista 
säädetään asumisoikeusasunnoista annetussa 
laissa. Rajoituksista on tehtävä merkintä lain
huuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä osakekirjoi
hin ja osakeluetteloon. 

12 § 

Korkotuen lakkaaminen 

Jos korkotukilaina maksetaan kokonaan ta
kaisin, korkotuen maksaminen lakkaa lainan 
takaisinmaksupäivästä lukien. Talon luovutuk
sen jälkeen korkotukea voidaan maksaa vain, 
jos talon uusi omistaja on 4 §:ssä tarkoitettu 
yhteisö, joka ottaa korkotukilainan vastatta
vakseen. 

13§ 

Korkotuen lakkauttaminen 

Jos lainansaaja on käyttänyt korkotukilainaa 
muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoituk
seen taikka on korkotukilainaksi hyväksymistä 
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tie
toja tai salannut lainan hyväksymiseen olennai
sesti vaikuttavia seikkoja, valtiokonttori voi 
lakkauttaa korkotuen maksamisen. Lainansaa
ja voidaan tällöin velvoittaa suorittamaan val
tiolle takaisin lainasta maksettu korkotuki. 
Takaisin maksettavalle korkotuelle lainansaa
jan on lisäksi suoritettava korkotuen kulloisen
kin erän maksupäivästä lukien vuotuista kor
koa neljä prosenttia yli Suomen Pankin perus
koron, kuitenkin vähintään kymmenen pro
senttia takaisin maksettavasta korkotuen mää
rästä. Palautettavalle määrälle ja korolle on 
maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 pro
senttia eräpäivästä lukien. 

14 § 

Valvonta 

Valtion asuntorahaston, valtiokonttorin, 
kunnan ja lainan myöntäjän on valvottava, että 
lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän 
lain mukaiset. 

Lainanmyöntäjä ja -saaja ovat velvollisia 
antamaan valtion asuntorahastolle, valtiokont
torille ja kunnalle tietoja, jotka ovat tarpeen 
sen toteamiseksi, että korkotukilaina on käy
tetty hyväksyttyyn tarkoitukseen sekä tämän 
lain . ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
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määräy.sten mukaisesti ja lainaehtoja on muu
tenkin noudatettu. 

15 § 

Muutoksenhaku 

Valtiokonttorin 11 §:n mukaiseen päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeu
delle siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa ( 154/50) on 
säädetty. 

Asuntorahaston ja lääninoikeuden päätök
seen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

4. 

16 § 

Tarkemmat silännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

17 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain ( 650/90) 1 §:n 1 

momentti, 3 §:n ·1 momentti, 45 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti seuraavasti: 

1 § 

Asumisoikeus 

Asumisoikeudella tarkoitetaan tässä laissa yk
sityishenkilölle luovutettua oikeutta hallita 
asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja 
talossa, jonka rakentamiseen on myönnetty 
asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 8 kohdas
sa tarkoitettua lainaa taikka joka on lainoitettu 
aravalain ( 1 ) 21 §:n tai asumisoikeustalo
lainojen korkotuesta annetun lain ( 1 ) 3 §:n 
mukaan (asumisoikeustalo). Asumisoikeus pe
rustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asu
misoikeuden saajan välisellä sopimuksella (asu
misoikeussopimus). 

3 § 

Asumisoikeusmaksun määrä 

Asumisoikeustalon rakentamisvaiheesta pe
rittävät asumisoikeusmaksut eivät saa yhdessä 
ylittää määrää, joka tarvitaan aravalain tai 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun 
lain mukaisesti vahvistettavan, aravalainoituk
sen tai korkotukilainoituksen perustana olevan 
hankinta-arvo-osuuden rahoittamiseksi tämän 

osuuden rahoittamista varten otettavien laino
jen ja oman pääoman lisäksi. 

45 § 

Asumisoikeustalon asuinhuoneistojen käyttö 

Asuntotuotantolain, aravalain tai asumisoi
keustalolainojen korkotuesta annetun lain no
jalla lainoitetun asumisoikeustalon asuinhuo
neistoja on käytettävä asumisoikeuden haltijoi
den vakinaisina asuntoina tai tilapäisesti vuok
ra-asuntoina. 

47 § 

Asumisoikeustalon tai sen omistavan yhtiön 
osakkeen luovuttaminen 

Asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon 
omistavan yhtiön osake saadaan luovuttaa vain 
kunnalle tai kunnan hyväksymälle luovutuksen 
saajalle, jolle voitaisiin myöntää asumisoikeus
talon aravalaina tai korkotukilaina. Osake saa
daan lisäksi luovuttaa muulle kunnan hyväk
symälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan 
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katsoa vastaavan osakkeiden luovuttajaa. Muu 
luovutus on mitätön. 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pirjo Rusanen 
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Liite 

1. 
Laki 

vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta 

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

14 §ja 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 

momentti, 4, 6 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §, 12 §:n 1 momentti sekä 13 ja 
15 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 3 §:n 1 momentti 
ja 7 § 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62/85), 4 ja 6 § 20 päivänä joulukuuta 1991 
annetussa laissa (1657/91), 9 §:n 1 ja 3 momentti 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1483/92) sekä 10 §ja 12 §:n 1 momentti 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (661/92), 
sekä 

lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Julkisen valvonnan alaisten luottolaitosten 

tai kuntien varoista voidaan myöntää vuokra
asunnon hankkimisen, rakentamisen tai perus
korjauksen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, 
joista valtio maksaa Iainanantajalie korkohyvi
tystä. Näitä lainoja kutsutaan tässä laissa 
korkotukilainoiksi. 

2 § 
Korkotukilainaa voidaan myöntää: 

1) kunnalle tai kuntainliitolle 
2) valtionneuvoston asuntotuotantolain 6 §:n 
momentin 1 kohdan nojalla nimeämälle 

asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein 
harjoittavalle yhteisölle. 

Ehdotus 

1 § 
Valtion varoista voidaan maksaa korkohyvi

tystä talletuspankin, luottolaitoksen, vakuutus
yhtiön, eläkelaitoksen tai kunnan myöntämistä 
lainoista vuokra-asunnon hankkimista, raken
tamista tai peruskorjausta varten. Näitä lainoja 
nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi. 

2§ 
Korkotukilaina vuokra-asunnon rakentamista 

tai, jollei 2 momentista muuta johdu, hankkimis
ta varten voidaan myöntää: 

1) kunnalle tai kuntayhtymälle; 
2) aravalain ( 1 ) 15 §:n 1 momentin 3 

kohdassa tarkoitetulle asuntojen vuokraamista 
sosiaalisin perustein harjoittavalle yhteisölle; 

Jos vuokra-asunto hankitaan muun kuin asun
nottoman, pakolaisen, romanin tai vastaavaan 
erityiseen väestöryhmään kuuluvan henkilön 
vuokra-asuntokäyttöön, korkotukilainaa voidaan 
myöntää vain edellyttäen, että asuntojen raken
taminen kyseiselle alueelle ei ole perusteltua 
pitkän aikavälin asunnontarve huomioon ottaen 
ja että asunnon hankkiminen on edullisempaa 
kuin vastaavan uuden asunnon rakentaminen. 
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Voimassa· oleva laki 

3 § 
Korkotukilainan hyväksymisen edellytykse

nä on, että vuokra-asunto täyttää kohtuullisen 
asumistason vaatimukset taikka voidaan perus
korjaustoimenpiteiden avulla saattaa sellaiseksi 
ja että vuokra-asunto on mahdolliset peruskor
jaustoimenpiteet huomioon ottaen hankinta-, 
rakentamis- tai peruskorjaus-kustannuksiltaan 
kohtuullinen. 

4 § 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

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. 

7 § 
Korkotukilainojen yleisistä ehdoista päättää 

ympäristöministeriö. 

8 § 
Asuntohallitus päättää lainan hyväksymises

tä korkotukilainaksi. 

Ehdotus 

3 § 
Tuettavien asuntojen on oltava asuttavuudel

taan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöi
tään toimivia sekä rakentamis-, hankinta- tai 
peruskorjauskustannuksiltaan ja ylläpito- ja asu
miskustannuksiltaan kohtuullisia. Rakentamisen 
ja peruskorjauksen on,,perustuttava kilpailume
nettelyyn, jollei valtion· asuntorahasto erityisestä 
syystä myönnä siitä poikkeusta. Ympäristöminis
teriöllä on oikeus antaa määräyksiä ja ohjeita 
siitä, mitä tässä momentissa on säädetty. 

4§ 
Korkotukilainan suuruus on enintään 90 

prosenttia vuokra-asunnon hyväksytyistä han
kinta-, rakentamis- tai peruskorjauskustannuk
sista. Rakentamiskustannuksiin voidaan hy
väksyä myös tontin hankkimisesta aiheutuneet 
kohtuulliset kustannukset. Valtioneuvosto voi 
antaa tarkempia määräyksiä lainoitusosuuden 
suuruudesta. 

6 § 
Lainoja voidaan hyväksyä korkotuki/ainoiksi 

valtion talousarviossa vahvistetun hyväksymis
valtuuden rajoissa. 

Valtioneuvosto voi vahvistaa lainojen hyväksy
misvaltuuden alueelliset ja muut käyttöperusteet. 
Hyväksymisvaltuutta voidaan yleisten edellytys
ten täyttyessä käyttää kunnan puoltamiin koh
teisiin. 

Tämän lain mukainen korkotuki on suunnat
tava eri alueilla ja eri kunnissa esiintyvän asun
nontarpeen mukaan. 

7 § 
Korkohyvitystä maksetaan enintään 20 laina

vuodelta. 
Tarkemmat määräykset korkotuen määrästä 

ja maksuajasta, korkotukilainojen vähim
mäisajasta ja yleisistä ehdoista antaa valtioneu
vosto. 

8 § 
Valtion asuntorahasto päättää lainan hyväk

symisestä korkotukilainaksi. Asuntorahaston on 
tarkastettava, että 3 §:ssä säädetyt yleiset 
edellytykset ovat lainaa hyväksyttäessä olemas
sa. 
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Voimassa oleva laki 

9 § 
Valtio on luottolaitokselle vastuussa raken

tamista varten myönnettyjen korkotukilainojen 
tämän lain JO §:ssä tarkoitettuna rajoitusaikana 
syntyneistä pääoman ja koron sekä viivästysko
ron lopullisista menetyksistä, jotka johtuvat 
velallisen maksukyvyttömyydestä siltä osin, 
kuin lainan vakuuksista kertyvät varat eivät 
riitä kattamaan lainasta maksamatta olevia 
lyhennyksiä ja korkoja. 

Korkotukilainalla tulee sitä nostettaessa olla 
asuntohallituksen hyväksymä muita lainoja pa
remmalla etuoikeudella oleva kiinnitysvakuus 
tai muu asuntohallituksen hyväksymä vähin
tään yhtä turvaava vakuus, jollei lainansaajana 
ole kunta tai kuntainliitto. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista 

tai peruskorjausta varten korkotukilaina on 
myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntona vä
hintään 10 ·vuotta korkohyvityksen ensimmäi
sen erän maksamisesta lukien. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai

navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen 
tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n sään
nöksiä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä 
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tie
toja tai salannut lainan hyväksymiseen olennai
sesti vaikuttavia seikkoja, voi asuntohallitus 
lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. 
Edellä mainitussa tapauksessa ja milloin asun
non tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistusoikeus luovutetaan vastiketta vastaan 
muulle kuin 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa 

Ehdotus 

9 § 
Valtio on luottolaitokselle vastuussa raken

tamista varten myönnetyn korkotukilainan 
pääoman ja koron lopullisista menetyksistä, 
jotka johtuvat velallisen maksukyvyttömyydes
tä siltä osin, kuin lainan vakuuksista kertyvät 
varat eivät riitä kattamaan lainasta maksamat
ta olevia lyhennyksiä ja korkoja. Valtionvastuu 
koskee lain JO §:ssä tarkoitettuna rajoitusaikana 
erääntyneitä, maksamatta jääneitä lyhennys- ja 
korkomaksuja sekä näille eri/le kertyviä viiväs
tyskorkoja siihen asti, kunnes luottolaitos saa 
suorituksen saamisistaan. 

Rakentamista varten myönnetyllä korkotuki
lainalla tulee olla valtion asuntorahaston hyväk
symä muita lainoja paremmalla etuoikeudella 
oleva kiinnitysvakuus tai muu valtion asuntora
haston hyväksymä vähintään yhtä turvaava 
vakuus, jollei lainansaajana ole kunta tai kun
tayhtymä. 

10 § 
Asuntoa, jonka hankkimista, rakentamista 

tai peruskorjausta varten korkotukilaina on 
myönnetty, on käytettävä vuokra-asuntona. 
Tämä velvoite päättyy JO vuoden kuluttua kor
kotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta lu
kien ( käyttörajoitusaika), jos korkohyvityksen 
maksuaika on 7 §:ssti tarkoitetun valtioneuvos
ton päätöksen nojalla enintään JO vuotta. Muus
sa tapauksessa tämä velvoite päättyy 20 vuoden 
kuluttua mainitusta ajankohdasta lukien. 

Valtioneuvosto voi tarvittaessa antaa tarkem
pia määräyksiä asukkaiden valintaperusteista 
asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttörajoitus
aika. 

12 § 
Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai

navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen 
tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 10 §:n sään
nöksiä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä 
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tie
toja tai salannut lainan hyväksymiseen olennai
sesti vaikuttavia seikkoja, voi valtiokonttori 
lakkauttaa korkohyvityksen suorittamisen. 
Edellä mainituissa tapauksissa ja milloin asun
non tai sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden 
omistusoikeus luovutetaan vastiketta vastaan 
muulle kuin 2 §:n 1 momentin 1-6 kohdassa 
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Voimassa oleva laki 

tarkoitetulle omistajalle ennen 10 §:ssä säädetyn 
määräajan kulumista, voi asuntohallitus vel
voittaa lainansaajan kokonaan tai osittain suo
rittamaan valtiolle takaisin sen korkohyvityk
sen, jonka valtio on lainasta maksanut. 

13§ 
Asuntohallituksen, kunnan ja luottolaitoksen 

on valvottava, että lainavarat käytetään lainaa 
korkotukilainaksi hyväksyttäessä määrättyyn 
tarkoitukseen. 

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat 
velvollisia antamaan asuntohallitukselle ja 
asianomaiselle kunnan viranomaiselle tietoja, 
jotka tarvitaan sen toteamiseksi, onko korko
tukilaina käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen 
sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen 
määräysten mukaisesti ja lainaehtoja muutoin
kin noudatettu. 

14 § 
Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain hyväksyt

tävien korkotukilainojen käyttösuunnitelman. 

15 § 
Asuntohallituksen tämän lain ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja määräysten perusteel
la antamaan päätökseen, J2 §:ssä tarkoitettua 
päätöstä lukuunottamatta, ei saa hakea valitta
malla muutosta. 

Ehdotus 

tarkoitetulle omistajalle ennen käyttörajoitus
ajan kulumista, voi valtiokonttori velvoittaa 
lainansaajan kokonaan tai osittain suoritta
maan valtiolle takaisin sen korkohyvityksen, 
jonka valtio on lainasta maksanut. 

13§ 
Valtion asuntorahaston, valtiokonttorin, kun

nan ja luottolaitoksen on valvottava, että lai
navarat käytetään lainaa korkotukilainaksi hy
väksyttäessä määrättyyn tarkoitukseen. Kunnan 
on myös valvottava JO §:ssä tarkoitettujen käyt
törajoitusten ja asukkaiden valintaperusteiden 
noudattamista. 

Luottolaitos ja korkotukilainan saaja ovat 
velvollisia antamaan valtion asuntorahastolle, 
valtiokonttori/le ja asianomaiselle kunnan vi
ranomaiselle tietoja, jotka tarvitaan sen totea
miseksi, onko korkotukilaina käytetty hyväk
syttyyn tarkoitukseen sekä tämän lain ja sen 
nojalla annettujen määräysten mukaisesti ja 
lainaehtoja muutoinkin noudatettu. 

14 § 
(kumotaan) 

15 § 
Valtiokonttorin J2 §:n mukaiseen päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeudel
le siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta 
hallintoasioissa annetussa laissa ( J50150) on 
säädetty. Valtion asuntorahaston ja lääninoikeu
den päätökseen ei saa hakea va1ittamalla muu
tosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta J99 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyttyi
hin korkotukilainoihin sovelletaan kuitenkin 
edelleen vuokra-asuntolainojen korkotuesta an
netun lain 6 ja 7 §:n, 9 §:n J momentinja JO §:n 
säännöksiä sellaisina kuin ne ovat tämän lain 
voimaan tullessa. 

Kilpailumenettelyä koskevaa 3 §:n J momen
tin säännöstä sovelletaan vasta vuoden kuluttua 
tämän lain voimaantulosta. 
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4. 

Laki 
asumisoike~sasunnoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/90) 1 §:n 1 

momentti, 3 §:n 1 momentti, 45 §:n 1 momentti ja 47 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Asumisoikeus 

Asumisoikeudella tarkoitetaan tässä laissa 
luonnolliselle henkilölle luovutettua oikeutta 
hallita asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita 
tiloja talossa ( asumisoikeustalo), jonka raken
tamiseen on myönnetty asuntotuotantolain 
6 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua 
lainaa. Asumisoikeus perustetaan asumisoi
keustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan 
välisellä sopimuksella ( asumisoikeussopimus). 

3 § 

Asumisoikeusmaksun määrä 

Asumisoikeustalon rakentamisvaiheesta pe
rittävät asumisoikeusmaksut eivät saa yhdessä 
ylittää määrää, joka tarvitaan asuntotuotanto
lain mukaisesti vahvistettavan, asuntolainoi
tuksen perustana olevan hankinta-arvo-osuu
den rahoittamiseksi tämän osuuden rahoitta
mista varten otettavien lainojen ja oman pää
oman lisäksi. 

45 § 

Asumisoikeustalon asuinhuoneistojen käyttö 

Asuntotuotantolain nojalla lainoitetun asu
misoikeustalon asuinhuoneistoja on käytettävä 
asumisoikeuden haltijoiden vakinaisina asun
toina tai tilapäisesti vuokra-asuntoina. 

Ehdotus 

1 § 

Asumisoikeus 

Asumisoikeudella tarkoitetaan tässä laissa 
yksityishenkilölle luovutettua oikeutta hallita 
asuinhuoneistoa ja mahdollisesti muita tiloja 
talossa, jonka rakentamiseen on myönnetty 
asuntotuotantolain 6 §:n 1 momentin 8 kohdas
sa tarkoitettua lainaa taikka joka on lainoitettu 
aravalain ( 1 ) 21 §:n tai asumisoikeustalo
lainojen korkotuesta annetun lain ( 1 ) 3 §:n 
mukaan ( asumisoikeustalo). Asumisoikeus pe
rustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asu
misoikeuden saajan välisellä sopimuksella (asu
misoikeussopimus). 

3 § 

Asumisoikeusmaksun määrä 

Asumisoikeustalon rakentamisvaiheesta pe
rittävät asumisoikeusmaksut eivät saa yhdessä 
ylittää määrää, joka tarvitaan aravalain tai 
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun 
lain mukaisesti vahvistettavan, aravalainoituk
sen tai korkotukilainoituksen perustana olevan 
hankinta-arvo-osuuden rahoittamiseksi tämän 
osuuden rahoittamista varten otettavien laino
jen ja oman pääoman lisäksi. 

45 § 

Asumisoikeustalon asuinhuoneistojen käyttö 

Asuntotuotantolain, aravalain tai asumisoi
keustalolainojen korkotuesta annetun lain nojal
la lainoitetun asumisoikeustalon asuinhuoneis
toja on käytettävä asumisoikeuden haltijoiden 
vakinaisina asuntoina tai tilapäisesti vuokra
asuntoina. 
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Voimassa oleva laki 

47 § 

Asumisoikeustalon tai sen omistavan yhtiön 
osakkeen luovuttaminen 

Asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon 
omistavan yhteisön osake saadaan luovuttaa 
vain kunnalle tai kunnan hyväksymälle, asun
tohallituksen vahvistamat perusteet täyttävälle 
luovutuksen saajalle. Muu luovutus on mitä
tön. 

5 331050Q 

Ehdotus 

47 § 

Asumisoikeustalon tai sen omistavan yhtiön 
osakkeen luovuttaminen 

Asumisoikeustalo tai asumisoikeustalon 
omistavan yhtiön osake saadaan luovuttaa vain 
kunnalle tai kunnan hyväksymälle luovutuksen 
saajalle, jolle voitaisiin myöntää asumisoikeusta
lon aravalaina tai korkotukilaina. Osake saa
daan lisäksi luovuttaa muulle kunnan hyväksy
mälle luovutuksensaajalle, jonka voidaan katsoa 
vastaavan osakkeiden luovuttajaa. Muu luovu
tus on mitätön. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 




