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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion asuntorahastos
ta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asun
torahaston valtion keskuskirjanpidossa ole
van yhdystilin varoille ei maksettaisi enää 
korkoa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1999. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Valtion asuntorahasto toimii valtion ta
lousarvion ulkopuolella, mutta osana valtion 
kassataloutta. Valtion asuntorahastosta anne
tun lain (1144/1989) mukaan rahasto saa 
varansa myönnettyjen aravalainojen lyhen
nyksistä ja koroista ja muista tuloista, siirto
na valtion talousarviosta sekä lainanotolla ja 
arvopaperistamalla. Rahaston kassavarat si
joitetaan osana valtion kassaa. 

Vuoden 1996 ensimmäiseen lisätalousarvi
oon liittyen valtion asuntorahastosta annet
tuun lakiin lisättiin uusi 2 §:n 5 momentti 
(208/1996), jonka mukaan Valtion asuntora
haston valtion keskuskirjapidossa olevalle 
yhdystilille ryhdyttiin 1 päivästä huhtikuuta 
1996 maksamaan vuotuista korkoa valtion 
sijoituksista keskimäärin saatavan tuoton pe
rusteella. Koron peruste määrätään tarkem
min valtion talousarviossa. Korko tuloute
taan rahastoon vuosittain jälkikäteen helmi
kuun loppuun mennessä. Vuosina 1997 ja 
1998 yhdystilillä oleville varoille on makset
tu korkoa, joka vastaa yhdystilin varojen 
väliaikaisesta sijoittamisesta valtiolle saata
vaa tuottoa. 

Valtion vuoden 1999 talousarvioesitykses
sä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston 
keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoil
le maksettavasta korosta luovutaan. 

Valtion asuntorahastosta annetun lain 2 §:n 
5 momentti esitetään kumottavaksi valtion 
vuoden 1999 talousarvioesitykseen liittyen. 

380269S 

Muutosta sovellettaisiin jo vuodelta 1998 
yhdystilillä oleville varoille kertyneeseen 
korkoon, koska koron maksuun ei talousar
vioesityksessä ehdoteta myönnettäväksi mää
rärahaa. 

Valtion asuntorahastosta annetun lain 7 §:n 
1 momentin 5 kohdan mukaan valtion ta
lousarvion käsittelyn yhteydessä on päätettä
vä valtion asuntorahaston valtion keskuskir
janpidossa olevan yhdystilin varoille makset
tavasta korosta. Valtion asuntorahastosta 
annetun lain 2 §:n 5 momentin kumoami
seen liittyen ehdotetaan lain 7 §:n 1 mo
menttia muutettavaksi siten, että sen 5 kohta 
poistettaisiin. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Valtion asuntorahastolle on tuloutettu vuo
sina 1997-1998 korkoja yhdystilillä oleville 
varoille yhteensä 182,4 miljoonaa markkaa 
eli noin 90 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Koron suuruus johtuu siitä, että yhdystilin 
saldo on ollut asuntolainojen ennenaikaisten 
takaisinmaksujen vuoksi ennakoitua suurem
pi. Tulevina vuosina Valtion asuntorahastot
ta esityksen vuoksi saamatta jääväksi korok
si arvioidaan noin 45-50 miljoonaa markkaa 
vuodessa. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris
töministeriössä. Asian valmistelussa on kuul-
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tu Valtion asuntorahastoa ja Valtiokonttoria. 
Esitys ei ole ollut tarkistettavana oikeus
ministeriön lainvalmisteluosaston tarkastus
toimistossa. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
vänä tammikuuta 1999. 

päi-

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1989 valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/1989) 

2 § :n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 208/1996, ja 
muutetaan 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 208/1996, seuraavasti: 

7 § 
Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä 

on: 
1) vahvistettava niiden lainojen enim

mäismäärä, jotka myönnetään tai joihin 
maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 
§:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ul
kopuolisista varoista oman asunnon hankin
taan myönnettävien lainojen korkotuesta an
netun lain (639/1982) mukaisia lainoja lu
kuun ottamatta; 

2) vahvistettava niiden asuntolainoihin liit
tyvien valtiontakausten enimmäismäärä, jois
ta aiheutuvat korvaukset maksetaan asunto
rahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talous
arvion ulkopuolisista varoista; 

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1998 

3) vahvistettava asuntorahastolle otettavien 
lainojen, arvopaperistettavien lainojen, astet
tavien arvopapereiden ja lisävakuuksien 
enimmäismäärät; sekä 

4) päätettävä mahdollisesta siirrosta asun
torahastoon tai rahastosta valtion talousarvi
oon. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain 
voimaantuloa valtion asuntorahaston valtion 
keskuskirjanpidossa olevan yhdystilin varoil
le kertyneisiin ennen lain voimaantuloa tu
louttamattomiin korkoihin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Ministeri Sinikka Mönkäre 



HE 122/1998 vp 3 

Liite 

Laki 
valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 15 päivänä joulukuuta 1989 valtion asuntorahastosta annetun lain (1144/1989) 

2 § :n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 208/1996, ja 
muutetaan 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 208/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

V aitio maksaa vuotuista korkoa asuntora
haston valtion keskuskiljanpidossa olevan 
yhdystilin varoille valtion sijoituksista kes
kimäärin saatavan tuoton perusteella siten 
kuin valtion talousarviossa tarkemmin mää
rätään. Korkoa ei kuitenkaan makseta talous
arviossa asuntorahastoon siirretylle määrä
rahalle. Korko tuloutetaan rahastoon vuosit
tain jälkikäteen helmikuun loppuun mennes
sä. 

7 § 
Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä 

on: 
1) vahvistettava niiden lainojen enim

mäismäärä, jotka myönnetään tai joihin 
maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 
§:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ul
kopuolisista varoista oman asunnon hankin
taan myönnettävien lainojen korkotuesta an
netun lain (639/82) mukaisia lainoja lukuun 
ottamatta; 

2) vahvistettava niiden asuntolainoihin liit
tyvien valtiontakausten enimmäismäärä, jois
ta aiheutuvat korvaukset maksetaan asunto
rahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talous
arvion ulkopuolisista varoista; 

3) vahvistettava asuntorahastolle otettavien 
lainojen, arvopaperistettavien lainojen, ostet
tavien arvopapereiden ja lisävakuuksien 
enimmäismäärä; 

4) päätettävä mahdollisesta siirrosta asun
torahastoon tai rahastosta valtion talousarvi
oon; sekä 

5) päätettävä asuntorahaston valtion kes
kuskiljanpidossa olevan yhdystilin varoille 
maksettavasta korosta. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

7 § 
Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä 

on: 
1) vahvistettava niiden lainojen enim

mäismäärä, jotka myönnetään tai joihin 
maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 
§ :ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ul
kopuolisista varoista oman asunnon hankin
taan myönnettävien lainojen korkotuesta an
netun lain (63911982) mukaisia lainoja lu
kuun ottamatta; 

2) vahvistettava niiden asuntolainoihin liit
tyvien valtiontakausten enimmäismäärä, jois
ta aiheutuvat korvaukset maksetaan asunto
rahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talous
arvion ulkopuolisista varoista; 

3) vahvistettava asuntorahastolle otettavien 
lainojen, arvopaperistettavien lainojen, ostet
tavien arvopapereiden ja Iisävakuuksien 
enimmäismäärä; sekä 

4) päätettävä mahdollisesta siirrosta asun
torahastoon tai rahastosta valtion talousarvi
oon. 
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Voimassa oleva laki 

HE 122/1998 vp 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain 
voimaantuloa valtion asuntorahaston valtion 
keskuskiljanpidossa olevan yhdystilin va
roille kertyneisiin ennen lain voimaantuloa 
tulouttamattomiin korkoihin. 


