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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden tehtävien siir-
toa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ara-
vavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen
käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastami-
sesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annet-
tua lakia sekä yhteishallinnosta vuokratalois-
sa annettua lakia.

Tarkoituksena on siirtää aravavuokra- ja
korkotukivuokra-asuntojen asukkaiden va-
linnan, vuokranmäärityksen ja yhteishallin-
non yleinen ohjaus ympäristöministeriöstä
Valtion asuntorahaston tehtäväksi. Lisäksi
aravalainan irtisanominen ja korkotuen lak-

kauttaminen asunnon käyttöön tai vuokran-
määritykseen liittyvissä asioissa siirrettäisiin
Valtiokonttorilta Valtion asuntorahaston teh-
täväksi.

Lisäksi ehdotetaan, että aravavuokratalojen
ja aravavuokra-asuntojen vuokrat voitaisiin
tasata myös saman omistajan uuden vuokra-
asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain nojalla lainoitettu-
jen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuok-
rien kanssa.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

—————

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Johdanto

Ympäristöministeriössä on hoidettu arava-
vuokra- ja korkotukivuokra-asuntojen asu-
kasvalintaan ja vuokranmääritykseen sekä
yhteishallintoon liittyvää yleistä ohjausta.
Mainitut tehtävät siirrettiin joulukuun 1 päi-
vänä 1993 ympäristöministeriöön asuntohal-
lituksen lakkauttamisen yhteydessä lailla
asuntohallituksesta annetun lain kumoami-
sesta (352/1993).

Mainitun lain 2 §:n mukaan ympäristömi-
nisteriölle siirtyivät valtion lainoitustoimin-
nan ja muun asumisen tukitoiminnan, asu-
kasvalinnan, vuokratalojen yhteishallinnon ja
kuntien asunto-ohjelman yleistä ohjausta
koskevat tehtävät, jotka aikaisemmin kuului-
vat asuntohallitukselle. Lain perustelujen

mukaan ympäristöministeriö voisi sitovan
norminannon puitteissa jatkossa vahvistaa
muun muassa aravavuokran ja käyttövastik-
keen yleiset periaatteet.

Asuntohallinnon uudistuksessa Valtion
asuntorahaston tehtäväksi tuli valtion asunto-
lainojen myöntäminen ja asuntotuotannon
hinta- ja laatutason valvominen. Asuntora-
hastolla ei näin ollen ole yleistä ohjaussuh-
detta kuntiin. Se antaa neuvontaa tarpeen
mukaan lainoitusmenettelystä ja -käytännös-
tä.

Valtiokonttorin tehtäväksi tuli valtion asun-
tolainojen ja korkohyvitysten maksatukseen
ja muuhun lainojen hoitoon, vuokratalojen ja
-asuntojen luovutukseen sekä niiden talou-
denhoitoon samoin kuin käyttö- ja luovutus-
rajoituksia koskeviin ilmoituksiin liittyvät
tehtävät.

Vuoden 1994 alusta uudistettiin myös ara-
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valainsäädäntöä, jolla muun muassa arava-
asuntojen käyttöä ja luovutusta koskevaa
valvontaa kevennettiin. Samalla ohjausta väl-
jennettiin ja ohjeiden määrää vähennettiin.

1.2. Asukasvalinnan yleinen ohjaus

Ympäristöministeriö voi aravavuokra-
asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä,
luovutuksesta ja omaksilunastamisesta anne-
tun lain (1190/1993) 4 §:n 4 momentin sekä
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain (604/2001)
11 §:n 3 momentin mukaan antaa tarkempia
määräyksiä ja säännöksiä vuokra-asuntojen
hakumenettelystä. Mainittujen säännösten
perusteella ympäristöministeriö on antanut
asukasvalintaan liittyvää yleistä ohjausta
kunnille, lainansaajille, vuokralaisille sekä
asunnon hakijoille. Ohjaus on koskenut myös
ennen vuotta 2002 rahoitettuja ja rakennettu-
ja korkotukivuokra-asuntoja, jotka ovat 20
vuoden käyttörajoitusajan alaisia. Vanhoihin
korkotukivuokra-asuntoihin sovelletaan edel-
leen kumotun vuokra-asuntolainojen korko-
tuesta annetun lain (867/1980) säännöksiä.

Yleisestä ohjauksesta huomattava osa on
muodostunut yksittäisten asunnonhakijoiden
tekemien asukasvalintaa koskevien kantelui-
den tutkimisesta ja vastaamisesta. Asukasva-
lintaa koskevia kanteluita on käsitelty minis-
teriössä viime vuosina noin 50 vuodessa.
Kanteluissa on lähes aina kyse siitä, että kan-
telijalle ei ole voitu osoittaa hänen hake-
maansa asuntoa. Useimmiten syynä tähän on
ollut, että hakijoiden joukossa on ollut kante-
lijaa kiireellisemmässä asunnon tarpeessa
olevia hakijoita ja vapautuvia asuntoja haki-
joiden määrään nähden on ollut liian vähän.

1.3. Vuokranmäärityksen yleinen ohjaus

Aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalo-
jen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunas-
tamisesta annetun lain 7 §:n 3 momentin sekä
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n 3
momentin perusteella ympäristöministeriö
voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita
vuokranmäärityksestä ja vuokrien tasaukses-
ta. Ministeriö on antanut vuokriin liittyvää
yleistä ohjausta kunnille, lainansaajille ja

vuokralaisille. Ohjaus ei ole koskenut ennen
vuotta 2002 rahoitettuja ja rakennettuja kor-
kotukivuokra-asuntoja, koska niiden vuok-
ranmäärityksessä lainsäädäntö ei edellytä
noudatettavaksi omakustannusperiaatetta.

Yleisestä ohjauksesta suuri osa on muodos-
tunut yksittäisten vuokralaisten vuokran mää-
rää ja määritystä koskevien kanteluiden ja
kyselyiden tutkimisesta ja vastaamisesta.
Vuokria koskevia kanteluita on ministeriössä
käsitelty vuosittain noin 30. Kanteluissa on
usein kyse siitä, että kantelijan käsityksen
mukaan vuokra ei vastaa omakustannusperi-
aatetta tai vuokraa on korotettu, vaikkei kus-
tannukset kantelijan tietojen mukaan ole
nousseet.

1.4. Yhteishallinnon yleinen ohjaus

Ympäristöministeriö antaa yhteishallinnos-
ta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) 20
§:n perusteella yleisiä ohjeita mainitussa lais-
sa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämises-
tä, siinä tarkoitetuista tehtävistä ja niiden
suorittamisesta. Ministeriö antaa yhteishallin-
toon eli asukasdemokratiaan liittyvää ohjaus-
ta arava- ja korkotukivuokratalojen omista-
jille ja vuokralaisille. Ohjaus käsittää myös
omistajien tai vuokralaisten tiedusteluihin ja
kyselyihin vastaamista.

1.5. Korkotuen lakkauttaminen

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusta-
lolainojen korkotuesta annetun lain 37 §:n 1
momentin sekä aiemman vuokra-asuntolai-
nojen korkotuesta annetun lain 12 §:n 1 mo-
mentin perusteella Valtiokonttori voi lak-
kauttaa korkotuen suorittamisen, jos korko-
tukilainansaaja on käyttänyt vuokra-asuntoa
vastoin säännöksiä. Kunta valvoo, että kor-
kotukivuokra-asunnon omistajan valitsemat
asukkaat täyttävät valtioneuvoston vahvista-
mat valintaperusteet. Kunta ilmoittaa Valtio-
konttorille virheellisistä valinnoista, minkä
jälkeen Valtiokonttori päättää, lakkautetaan-
ko korkotuen suoritus.

Korkotuen lakkauttaminen ja maksetun
korkotuen takaisin periminen eräissä väärin-
käytöstapauksissa, joihin myös korkotuki-
vuokra-asunnon käytön valvonta liittyy, siir-
rettiin asuntohallitukselta Valtiokonttorin
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hoidettavaksi vuoden 1994 alusta asuntohal-
lituksen lakkauttamisen yhteydessä.

1.6. Valtion asuntolainan irtisanominen

Valtion asuntolainan irtisanomisesta arava-
vuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käy-
töstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta
annetun lain 19 §:n 1 momentin perusteella
päättää nykyisin Valtiokonttori. Lainan irti-
sanominen siirtyi asuntohallitukselta Valtio-
konttorin tehtäväksi vuoden 1994 alusta
asuntohallinnon uudelleen järjestelyn yhtey-
dessä.

1.7. Vuokrien tasaus

Nykyisin saman omistajan omistamien ara-
vavuokratalojen ja aravavuokra-asuntojen
vuokria voidaan tasata. Myös vuoden 2002
alusta voimaan tulleen uuden vuokra-
asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain nojalla lainoitettu-
jen uusien korkotukivuokra-asuntojen vuok-
ria voidaan tasata. Aravavuokra-asuntojen ja
aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta annettu laki ei mahdol-
lista aravavuokrien ja korkotukivuokrien ta-
saamista keskenään. Kun uusien korkotuki-
vuokra-asuntojen vuokra määräytyy omakus-
tannusperiaatteella samalla tavoin kuin ara-
vavuokra-asuntojenkin vuokra, tätä rajoitusta
ei enää ole syytä säilyttää.

Vuokrien tasauksella pyritään saattamaan
kunkin vuokra-asunnon vuokra vastaamaan
asunnon käyttöarvoa ja saavuttamaan tasai-
nen vuokrien kehitys.

1.8. Nykytilan arviointi

Aravavuokra- ja korkotukivuokra-asunto-
jen asukasvalintaan, vuokranmääritykseen ja
yhteishallintoon liittyvä yleinen ohjaus on
varsin yksityiskohtaista. Ympäristöministeriö
ohjaa ja neuvoo sekä kuntia että vuokratalo-
jen omistajia yksittäisten talojen vuokran-
määritykseen ja asukkaiden valintaan liitty-
vissä asioissa. Asunnon hakijoiden ja vuokra-
laisten kanteluiden ja kyselyjen käsittely on
myös yksittäisten tapausten selvittelyä. Ne
eivät siten ole luonteeltaan ministeriötasolle

kuuluvia tehtäviä.
Siirrettäessä vuonna 1993 tehtäviä ympä-

ristöministeriölle painotettiin yhä enemmän
informaatio-ohjausta ja vähennettiin yleisen
ohjauksen ja ohjeiden määrää. Viime vuosina
on julkaistu useita työryhmien muistioita ja
selvityksiä asukasvalinnasta sekä kuntien
suorittamasta asukasvalintojen ja vuokrien
valvonnasta. Niistä on saatu tietoa siitä, että
sekä asukasvalinnoissa että niiden ja vuokri-
en valvonnassa on esiintynyt puutteita. Myös
eri omistajien kesken ovat asukasvalintaan
liittyvät käytännöt vaihdelleet. Selvitysten
mukaan nykyinen ohjaus ei ole ollut riittä-
vää.

Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on
kiinnittänyt huomiota etenkin korkotuki-
lainoitettujen vuokra-asuntokohteiden asu-
kasvalintoihin ja niiden valvontaan. Tarkas-
tusviraston raportin Asukasvalinnat ja niiden
valvonta (Tarkastuskertomus 4/2000) mu-
kaan vuokratalojen omistajat eivät ole muun
muassa riittävästi selvittäneet hakijoiden
asunnontarvetta. Myös kuntien valvonta sil-
loin, kun se on hoidettu ns. jälkivalvontana,
ei ole ollut kaikilta osin tyydyttävää.

Valtion asuntorahasto valvoo yleishyödyl-
listen yhteisöjen toimintaa ja sitä, että ne
täyttävät yleishyödyllisyyden edellytykset.
Edellytyksinä on muun muassa, että yhteisö
vuokraa asuntoja sosiaalisin perustein tavoit-
teenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset
asuinolot kohtuullisin kustannuksin sekä että
yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti haettavik-
si.

Arava- ja korkotukilakien yleishyödylli-
syyden valvontaa koskevien säännösten pe-
rusteella asuntorahasto valvoo jo nykyään
edellä mainituin osin yleishyödyllisten yhtei-
söjen toimintaa vuokra-asuntojen asukkaiden
valintaan liittyvissä asioissa. Sen sijaan yksit-
täisten vuokratalojen vuokranmäärityksen
ohjaus ei kuulu yleishyödyllisyyslainsäädän-
nön piiriin.

Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä ollaan hal-
litusohjelman mukaisesti muuttamassa siten,
että se tulisi koskemaan myös kuntien ja
muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä
myös vakuutuslaitosten omistamia yhteisöjä.
Sen jälkeen asuntorahasto valvoisi lähes
kaikkien vuokra-asuntojen omistajien toimin-
taa.
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Ehdotetut siirrettävät tehtävät ovat vastaa-
vanlaisia kuin ne, joista on kyse parhaillaan
valmisteilla olevassa valtion keskushallinnon
uudistamishankkeessa. Hankkeen yhtenä ta-
voitteena on siirtää ministeriöistä keskushal-
lintoon operatiivisia ja käytännön toimeen-
panoon liittyviä ohjaustehtäviä.

2. Ehdotetut muutokset

Esityksen tavoitteena on ohjauksen tehos-
tamiseksi yleisten asukasvalintaan, vuokran-
määritykseen ja yhteishallintoon liittyvien
ohjaustehtävien keskittäminen yhdelle ympä-
ristöministeriön alaiselle viranomaiselle.
Tarkoituksena on myös muutoin tehostaa oh-
jausta.

Arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin liit-
tyvä asukasvalinnan, vuokranmäärityksen ja
yhteishallinnon yleinen ohjaus ehdotetaan
siirrettäväksi ympäristöministeriöstä Valtion
asuntorahastolle.

Tässä yhteydessä korkotukivuokra-asun-
tojen käytön valvonta ja siihen liittyvä mah-
dollinen korkotuen lakkauttaminen ehdote-
taan siirrettäväksi Valtiokonttorilta Valtion
asuntorahastolle. Tähän liittyen asuntorahas-
tolle ehdotetaan siirrettäväksi myös korkotu-
en lakkauttaminen, jos korkotukivuokra-
asuntojen vuokranmäärityksessä olisi toimit-
tu vastoin säännöksiä. Muut korkotukilaino-
jen valvontatehtävät jäisivät edelleen Valtio-
konttorille.

Myös aravalainan irtisanominen tapauksis-
sa, joissa asuntoa olisi käytetty tai vuokran-
määritys olisi tapahtunut vastoin säännöksiä,
ehdotetaan siirrettäväksi Valtiokonttorilta
asuntorahastolle. Valtiokonttorilla säilyisivät
muut aravalainojen hoitoon liittyvät valvon-
tatehtävät.

Korkotuen lakkauttamisen ja aravalainan
irtisanomisen siirtäminen asuntorahastolle
perustuu siihen, että sama valvontaa ja ohja-
usta suorittava viranomainen päättäisi myös
seuraamuksista väärinkäytöstapauksissa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että arava-
vuokrat ja vuoden 2002 alusta voimaan tul-
leen uuden korkotukilain nojalla lainoitettu-
jen korkotukivuokratalojen vuokrat voitaisiin
tasata keskenään, jos talot olisivat saman
omistajan omistuksessa.

3. Esityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset julkiseen talouteen

Esityksellä ei ole suoranaisia vaikutuksia
julkiseen talouteen. Esityksellä pyritään ke-
hittämään yleistä ohjausta asukasvalinnassa,
vuokranmäärityksessä ja yhteishallinnossa.
Tämä osaltaan tehostaa arava- ja korkotuki-
vuokra-asuntojen käyttöä ja vuokranmääri-
tysperusteiden noudattamista.

Vuokrien tasauksella on myönteisiä vaiku-
tuksia vuokratalojen taloudelliseen tilantee-
seen. Vuokrien tasauksen tehostuminen vä-
hentäisi asumistuki- ja toimeentulotuki-
menoja.

Vaikutukset asukkaiden asemaan

Mahdollisuus tasata arava- ja korkotuki-
vuokria keskenään edistäisi omistajan mah-
dollisuuksia määrittää vuokrat entistä pa-
remmin vastaamaan asuntojen käyttöarvoja.
Tämä lisäisi asukkaiden keskinäistä tasaver-
taisuutta pienentämällä vuokrien perusteet-
tomia eroja.

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-
tukset

Ehdotetut muutokset lainsäädäntöön aihe-
uttaisivat Valtion asuntorahastolle uusia teh-
täviä. Tarkoituksena on myös tehostaa yleistä
ohjausta. Tämä merkitsisi työmäärän lisään-
tymistä 1—2 henkilötyövuodella. Uudet teh-
tävät on tarkoitus ensisijaisesti hoitaa Valtion
asuntorahaston sisäisin järjestelyin.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris-
töministeriössä. Asian valmistelussa on kuul-
tu valtiovarainministeriötä, Valtion asuntora-
hastoa, Valtiokonttoria ja Suomen Kuntaliit-
toa.

5. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Eduskunnalle on 17 päivänä syyskuuta
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2002 annettu esitys aravavuokra-asuntojen ja
aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta annetun lain muutta-
misesta (HE 154/2002 vp.) Esityksessä ehdo-
tetaan lain nimike muutettavaksi aravarajoi-
tuslaiksi. Jos kyseinen esitys hyväksytään, on
nimikkeen muutos otettava huomioon tähän
esitykseen sisältyvässä kyseisen lain muutos-
ehdotuksessa.

Lisäksi eduskunnalle on samaan aikaan tä-
män esityksen kanssa annettu esitys valtion

tukeman asuntotuotannon toimintaperiaattei-
den ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden
yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin. Esi-
tyksessä ehdotetaan vuokra-asuntolainojen
ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta an-
netun lain 37 §:n 3 momentti muutettavaksi.
Tässä esityksessä ehdotetaan 37 §:ään lisät-
täväksi uusi 2 momentti ja nykyiset 2 ja 3
momentti siirrettäväksi 3 ja 4 momentiksi,
joten tätä esitystä käsiteltäessä tulisi kyseinen
esitys ottaa huomioon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki aravavuokra-asuntojen ja ara-
vavuokratalojen käytöstä, luovutuk-
sesta ja omaksilunastamisesta

4 §. Asuinkäyttö. Pykälän 3 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että aravavuok-
ratalojen asukkaiden valinnan yleinen ohjaus
siirrettäisiin Valtion asuntorahaston tehtä-
väksi. Asuntorahasto antaisi yleistä ohjausta
kunnille ja vuokratalojen omistajille. Kunta
valvoo edelleen valtioneuvoston vahvistami-
en asukasvalintaperusteiden noudattamista
yksittäistapauksissa kuten nykyisinkin.

Ohjausta annettaisiin muun muassa siinä,
että aravavuokratalojen omistajat soveltaisi-
vat yhdenmukaisesti valtioneuvoston vahvis-
tamia asukasvalintaperusteita. Myös kunnille
annettaisiin ohjausta kunnan suorittamassa
asukasvalintojen valvonnassa. Ohjaus olisi
siten laajempaa kuin vain asunnon hakume-
nettelyyn liittyvä ohjaaminen.

Asuntorahaston yleinen ohjaus koskisi
myös asunnon hakijoita siltä osin, kuin on
kyse yksittäisten aravavuokra-asunnon haki-
joiden asunnon hakemista koskevista ongel-
mista tekemien kanteluiden käsitteleminen ja
niihin vastaaminen.

Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että asuntorahasto voisi yleisen
ohjauksensa tueksi antaa ohjeita asukkaiden
valinnasta ja valintojen valvonnasta. Momen-
tin mukaan ympäristöministeriöllä säilyisi
edelleen sitovien säännösten antamisen oike-
us. Säännöksiä voisi olla tarpeen antaa esi-

merkiksi siitä, miten asuntoja olisi ilmoitet-
tava haettaviksi ja asukasvalinnan valvonnan
järjestämisestä.

Lisäksi pykälän 3 momentin kirjoitustapaa
ehdotetaan tarkistettavaksi asukkaiden valin-
taperusteiden vahvistamisen osalta. Kirjoitus-
tapa ehdotetaan muutettavaksi yhdenmukai-
seksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeus-
talolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n
2 momentin kanssa. Ehdotetaan, että valtio-
neuvosto voisi vahvistaa asukkaiden valintaa
koskien perusteet, joiden nojalla voidaan eri-
tyisestä syystä tai tilapäisesti poiketa asuk-
kaiden valintaperusteista.

7 §. Vuokra. Nykysäännöksen mukaan ara-
vavuokra- ja korkotukivuokratalojen vuokri-
en tasaaminen keskenään ei ole mahdollista.
Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n 3
momentin mukaan vuokrien tasaus on mah-
dollista saman omistajan omistuksessa ole-
vissa taloissa siten, että korkotukivuokria ja
aravavuokria voidaan tasata myös keskenään.
Uudistuksen toteutumiseksi myös tämän py-
kälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi
vastaavasti, jotta aravavuokrat voitaisiin tasa-
ta korkotukivuokrien kanssa. Tasausmahdol-
lisuus annettaisiin kuitenkin vain uuden
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain nojalla
myönnettyä korkotukilainaa saaneille koh-
teille, koska vanhempien korkotukivuokrata-
lojen vuokrien määrityksessä lainsäädäntö ei
edellytä noudatettavaksi omakustannusperi-
aatetta.

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
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vaksi siten, että Valtion asuntorahaston teh-
täväksi siirrettäisiin aravavuokra-asuntojen
vuokranmääritykseen liittyvän yleisen ohja-
uksen suorittaminen. Ehdotetaan, että asunto-
rahasto antaisi yleistä ohjausta kunnille ja
lainansaajille. Kunta valvoo edelleen talo-
kohtaisten vuokrien enimmäismäärää koske-
vien periaatteiden noudattamista kuten ny-
kyisinkin.

Tarkoituksena olisi, että asuntorahasto voi-
si ohjata vuokranmääritystä laajemmin kuin
menettelytapojen osalta. Ohjausta voitaisiin
antaa vuokranmäärityksessä, vuokrien tasa-
uksessa ja kunnan suorittamassa vuokrien
valvonnassa.

Yleinen ohjaus koskisi lisäksi vuokralaisia.
Ohjausta olisi myös vuokralaisten vuokriaan
ja talon hoitoa koskevien kirjeiden ja kante-
luiden käsitteleminen ja niihin vastaaminen.

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että omistajan sijoittamalle omalle
pääomalle maksettavan koron suuruudesta
päätettäisiin valtioneuvoston asetuksella.
Nykysäännöksen mukaan siitä päättää ympä-
ristöministeriö omalla päätöksellään. Muutos
vastaisi sisällöltään vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korkotuesta anne-
tun lain 13 §:n 4 momenttia.

Ympäristöministeriöllä säilyisi muilta osin
sitovien säännösten antamisen oikeus. Sään-
nöksiä voisi olla tarpeen antaa esimerkiksi
siitä, mitä vuokraeriä voitaisiin tasata ja mitä
eriä ei. Valvonnan järjestämisestä saattaisi
myös olla tarpeen antaa määräyksiä. Pykälän
4 momenttia tarkennettaisiin siltä osin, mistä
ministeriö voisi antaa määräyksiä.

Kun vuokranmäärityksen yleisohjaus siir-
tyisi Valtion asuntorahastolle, ehdotetaan 4
momenttia muutettavaksi siten, että asunto-
rahasto voisi antaa ohjeita yleisen ohjauksen
tueksi vuokranmäärityksestä, vuokrien tasa-
uksesta sekä valvonnasta.

Pykälän 5 momentissa viitattaisiin asuin-
huoneistojen vuokrauksesta annettuun lakiin
(481/1995) kumotun huoneenvuokralain si-
jasta.

19 §. Irtisanominen. Pykälän 1 momenttia
ehdotetaan muutettavaksi siten, että Valtion
asuntorahasto voisi irtisanoa aravalainan ko-
konaan tai osittain heti takaisin maksettavak-
si, jos aravavuokra-asuntoa olisi käytetty tai
vuokramääritys olisi tapahtunut vastoin

säännöksiä, eikä laiminlyönti olisi vähäinen.
Olisi perusteltua, että asuntorahasto voisi täl-
laisissa tapauksissa määrätä myös seuraa-
muksista. Lainan irtisanominen ehdotetaan-
kin näiltä osin siirrettäväksi Valtiokonttorilta
Valtion asuntorahastolle. Irtisanominen muu-
toin säilyisi edelleen Valtiokonttorin tehtävä-
nä.

Voimaantulosäännös. Aravavuokra-asun-
non omalle pääomalle maksettavaan korkoon
sovellettaisiin ympäristöministeriön syys-
kuun 2 päivänä 1994 asiasta antamaa päätös-
tä, kunnes valtioneuvoston tämän lain 7 §:n 4
momentin nojalla antama asetus tulisi voi-
maan.

1.2. Laki vuokra-asuntolainojen ja
asumisoikeustalolainojen korko-
tuesta

11 §. Asuinkäyttö. ja 13 §. Vuokra. Sään-
nöksiin ehdotetaan tehtäväksi samat asukkai-
den valinnan ja vuokranmäärityksen yleistä
ohjausta koskevat muutokset kuin arava-
vuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käy-
töstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta
annetun lain vastaaviin säännöksiin.

Lisäksi 11 §:n 2 momentti ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että vuokra-asuntoa voitai-
siin käyttää asuntona myös ilman huoneen-
vuokrasopimusta, jos kyse olisi erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa tarvitsevasta henkilöstä.
Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa
esimerkiksi dementiakotien ja vastaavien lai-
noittaminen. Vastaava säännös on myös ara-
valainsäädännössä.

37 §. Korkotuen lakkauttaminen. Nyky-
säännöksen mukaan Valtiokonttori voi lak-
kauttaa korkotuen maksamisen, jos korkotu-
kilainan saaja on käyttänyt asuntoa vastoin
lain 11 §:n säännöksiä. Pykälää ehdotetaan
muutettavaksi siten, että Valtion asuntorahas-
to voisi lakkauttaa korkotuen suorittamisen,
jos korkotukivuokra-asuntoa olisi käytetty tai
vuokramääritys olisi tapahtunut vastoin
säännöksiä. Koska asukasvalinnan ja vuok-
ranmäärityksen yleinen ohjaus ehdotetaan
siirrettäväksi Valtion asuntorahastolle, olisi
tarkoituksenmukaista, että asuntorahasto voi-
si päättää myös seuraamuksista, jos se on
mainituissa ohjaustehtävissään havainnut
väärinkäytöksiä. Korkotuen lakkauttaminen
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muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa
säilyisi edelleen Valtiokonttorin tehtävänä.
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo-
mentti muutoksen johdosta.

Voimaantulosäännös. Tämän lain 11 §:ssä
tarkoitettua asukkaiden valinnan ja valvon-
nan yleistä ohjausta ja 37 §:n 2 momentissa
tarkoitettua korkotuen lakkauttamista silloin,
kun asuntoa olisi käytetty vastoin säännöksiä,
sovellettaisiin myös vanhoihin 20 vuoden
käyttörajoitusten alaisiin korkotukivuokra-
asuntoihin, jotka on lainoitettu vuokra-
asuntolainojen korkotuesta annetun lain mu-
kaan.

Valtiokonttorissa vireillä olevat asunnon
käyttöä koskevat asiat siirtyisivät lain voi-
maantullessa Valtion asuntorahaston käsitel-
täviksi.

1.3. Laki yhteishallinnosta vuokratalois-
sa

20 §. Ohjeidenantovaltuus. Pykälän otsikko

ehdotetaan muutettavaksi muotoon Yleinen
ohjaus.

Yhteishallintoa koskeva yleinen ohjaus eh-
dotetaan siirrettäväksi Valtion asuntorahas-
ton tehtäväksi. Asuntorahasto antaisi yleistä
ohjausta vuokratalojen omistajille ja vuokra-
laisille. Ohjaus olisi lähinnä neuvontaa ja tie-
dusteluihin vastaamista Asuntorahasto voisi
antaa myös ohjeita yleisen ohjauksensa tuek-
si. Ympäristöministeriöllä säilyisi edelleen
sitovien säännösten antovaltuus.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki

aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastami-
sesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi-

lunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1190/1993) 4 §:n 3 ja 4 momentti, 7
§ ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §

Asuinkäyttö

— — — — — — — — — — — — — —
Asukkaiden valinnan perusteena arava-

vuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoituk-
senmukaisuus ja taloudellinen tarve. Valtio-

neuvosto vahvistaa tarkemmat asukkaiden
valintaperusteet sekä perusteet, joiden nojalla
voidaan erityisestä syystä tai tilapäisesti poi-
keta valintaperusteista. Kunta valvoo valtio-
neuvoston vahvistamien perusteiden noudat-
tamista. Valtion asuntorahastolle kuuluu kun-
tien ja lainansaajien yleinen ohjaus tässä
momentissa tarkoitetuissa asioissa.
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Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden va-
linnasta ja valvonnasta. Valtion asuntorahas-
to voi antaa ohjeita asukkaiden valinnasta ja
valvonnasta. Kunnalla on oikeus vaatia val-
vonnan suorittamiseksi tarvittavat tiedot lai-
nansaajalta.

7 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella aravavuokra-
asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoi-
tuksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin
menoihin. Tällaisia ovat muun muassa me-
not, jotka aiheutuvat:

1) kiinteistön ja asuntojen hankinnasta tai
rakentamisesta;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen
ylläpidosta ja hoidosta;

3) perusparannuksista, joilla kiinteistö ja
rakennukset sekä asunnot saatetaan vastaa-
maan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaa-
timuksia;

4) varautumisesta 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tettuihin toimenpiteisiin;

5) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulle omalle pääomalle maksettavasta koros-
ta; sekä

6) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista.

Saman omistajan omistamien aravavuokra-
talojen ja aravavuokra-asuntojen sekä vuok-
ra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta annetun lain (604/2001) nojalla
lainoitettujen vuokratalojen ja vuokra-
asuntojen vuokrat voidaan tasata.

Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää
koskevien periaatteiden toteutumista. Kun-
nalla on oikeus vaatia valvonnan suorittami-
seksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. Valtion
asuntorahastolle kuuluu kuntien ja lainansaa-
jien yleinen ohjaus tässä sekä 1 ja 2 momen-

tissa tarkoitetuissa asioissa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä omistajan sijoittamalle
omalle pääomalle maksettavan koron suu-
ruudesta. Ympäristöministeriön asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1—3
momentissa tarkoitetusta vuokranmäärityk-
sestä, vuokrien tasauksesta ja valvonnasta.
Valtion asuntorahasto voi antaa ohjeita vuok-
ranmäärityksestä, vuokrien tasauksesta ja
valvonnasta.

Aravavuokra-asunnon vuokraan sovelle-
taan muutoin, mitä asuinhuoneiston vuokra-
uksesta annetussa laissa (481/1995) sääde-
tään.

19 §

Irtisanominen

Valtiokonttori voi irtisanoa valtion viran-
omaisen myöntämän ja kunta kunnan myön-
tämän lainan kokonaan tai osittain heti takai-
sin maksettavaksi, jos lainansaaja tai se, jolle
laina on siirtynyt, ei noudata tätä lakia tai sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä,
eikä laiminlyönti ole vähäinen. Jos lainansaa-
ja tai se, jolle laina on siirtynyt, on käyttänyt
asuntoa vastoin 4 §:n säännöksiä tai vuok-
ranmääritys on tapahtunut vastoin 7 §:n
säännöksiä, eikä laiminlyönti ole vähäinen,
voi kuitenkin Valtion asuntorahasto irtisanoa
lainan kokonaan tai osittain heti takaisin
maksettavaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ympäristöministeriön päätöstä aravavuok-

ra-asunnon omalle pääomalle maksettavasta
korosta sovelletaan tämän lain 7 §:n 4 mo-
mentin mukaiseen korkoon, kunnes kyseisen
säännöksen nojalla annettu valtioneuvoston
asetus tulee voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————
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2.

Laki

vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesä-

kuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 ja 13 § ja 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on
13 § osaksi laissa 233/2002, sekä

lisätään 37 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momen-
tiksi seuraavasti:

11 §

Asuinkäyttö

Asuntoa, jonka rakentamista, hankkimista
tai perusparantamista varten korkotukilaina
on myönnetty, on käytettävä vuokra-
asuntona.

Asuinhuoneistoa saadaan käyttää asumi-
seen myös ilman asuinhuoneiston vuokrauk-
sesta annetun lain (481/1995) mukaista vuok-
rasopimusta, kun on kyse erityistä hoitoa ja
huolenpitoa tarvitsevista henkilöistä.

Asukkaiden valinnan perusteena korkotu-
kivuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoituk-
senmukaisuus ja taloudellinen tarve. Valtio-
neuvosto vahvistaa tarkemmat asukkaiden
valintaperusteet sekä perusteet, joiden nojalla
voidaan erityisestä syystä tai tilapäisesti poi-
keta valintaperusteista. Kunta valvoo valtio-
neuvoston vahvistamien perusteiden noudat-
tamista. Valtion asuntorahastolle kuuluu kun-
tien ja korkotukilainansaajien yleinen ohjaus
tässä momentissa tarkoitetuissa asioissa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden va-
linnasta ja valvonnasta. Valtion asuntorahas-
to voi antaa ohjeita asukkaiden valinnasta ja
valvonnasta. Kunnalla on oikeus saada val-
vontaa varten tarvittavat tiedot korkotuki-
lainansaajalta.

13 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen se-
kä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hy-
vän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.
Tällaisia ovat muun muassa menot, jotka ai-
heutuvat:

1) uudisrakentamisesta, hankinnasta tai pe-
rusparantamisesta aiheutuvista pääomame-
noista;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen
ylläpidosta, hoidosta ja korjaamisesta;

3) varautumisesta perusparantamiseen tai 2
kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin;

4) 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuille omille varoille maksettavasta korosta;
sekä

5) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista, jotka eivät johdu siitä, että omista-
ja olisi toiminut tämän tai muun lain vastai-
sesti.

Vuokralaisilta ei saa asuinhuoneiston vuok-
rissa periä korkotukilainan tai sen tilalle ote-
tun muun lainan lyhennyksiä enempää kuin
valtioneuvoston asetuksella säädetään. Jos
korkotukilainalla rahoitetuista osaomis-
tusasunnoista annetussa laissa (232/2002)
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tarkoitetun osaomistusasunnon vuokralainen
ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan oikeut-
tavista osakkeista, vuokraa on alennettava
määrällä, joka vastaa lisäosuuden suuruiseen
korkotukilainan osaan kohdistuvaa korkoa,
joka olisi jäänyt enemmistöosuuden omista-
jan maksettavaksi, jollei korkotukilainaa olisi
lyhennetty.

Saman omistajan omistamien tämän lain tai
aravalain (1189/1993) nojalla lainoitettujen
vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuokrat
voidaan tasata.

Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää
koskevien periaatteiden toteutumista. Kun-
nalla on oikeus vaatia valvonnan suorittami-
seksi tarvittavat tiedot lainansaajalta. Valtion
asuntorahastolle kuuluu kuntien ja korkotuki-
lainansaajien yleinen ohjaus tässä sekä 1—3
momentissa tarkoitetuissa asioissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä omistajan sijoittamille
omille varoille maksettavan koron suuruu-
desta. Ympäristöministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä 1—4 mo-
mentissa tarkoitetusta vuokranmäärityksestä,
vuokrien tasauksesta ja valvonnasta. Valtion
asuntorahasto voi antaa ohjeita vuokranmää-
rityksestä, vuokrien tasauksesta ja valvonnas-
ta.

Vuokraan sovelletaan muutoin, mitä asuin-
huoneiston vuokrauksesta annetussa laissa
(481/1995) säädetään.

37 §

Korkotuen lakkauttaminen

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai-
navaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen
tarkoitukseen tai asuntoa vastoin asumisoi-
keusasunnoista annetun lain säännöksiä taik-
ka korkotukilainaksi hyväksymistä hakies-
saan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja

tai salannut lainan hyväksymiseen olennai-
sesti vaikuttavia seikkoja, voi Valtiokonttori
lakkauttaa korkotuen suorittamisen. Edellä
mainituissa tapauksissa ja milloin 11 §:ssä
tarkoitetun käyttörajoitusajan alaisen asun-
non tai sen hallintaan oikeuttavien osakkei-
den omistusoikeus luovutetaan vastiketta
vastaan muulle kuin 5 §:ssä tarkoitetulle
omistajalle tai vuokratalo tai -asunto taikka
asumisoikeustalo puretaan ilman lupaa ennen
käyttörajoitusajan kulumista, voi Valtiokont-
tori velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osit-
tain suorittamaan Valtion asuntorahastoon
sen korkotuen, jonka valtio on lainasta mak-
sanut.

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt
vuokra-asuntoa vastoin 11 §:n säännöksiä, tai
vuokranmääritys on tapahtunut vastoin 13
§:n säännöksiä, eikä laiminlyönti ole vähäi-
nen, voi Valtion asuntorahasto lakkauttaa
korkotuen suorittamisen. Asuntorahasto voi
velvoittaa lainansaajan kokonaan tai osittain
suorittamaan valtion asuntorahastoon sen
korkotuen, jonka valtio on lainasta maksanut.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Tämän lain 11 §:n ja 37 §:n 2 momentin

säännöksiä siltä osin kuin ne koskevat asun-
non käyttöä sovelletaan myös vuokra-
asuntolainojen korkotuesta annetun lain
(867/1980) nojalla lainoitettuun vuokra-
asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttörajoi-
tusaika.

Valtiokonttorissa tämän lain voimaan tul-
lessa vireillä olevat 37 §:n mukaiset asunnon
käyttöä koskevat asiat siirretään Valtion
asuntorahaston käsiteltäviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————
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3.

Laki

yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain

(649/1990) 20 § seuraavasti:

20 §

Yleinen ohjaus

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä tässä laissa tar-
koitetun yhteistoiminnan järjestämisestä sekä
muista tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä tarkoitetuista tehtävistä ja nii-
den suorittamisesta. Valtion asuntorahastolle

kuuluu yleinen ohjaus, ja se voi antaa ohjeita
tässä laissa tarkoitetuissa asioissa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

200 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastami-
sesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi-

lunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1190/1993) 4 §:n 3 ja 4 momentti, 7
§ ja 19 §:n 1 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §

Asuinkäyttö

— — — — — — — — — — — — — —
Asukkaiden valinnan perusteena arava-

vuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoituk-
senmukaisuus ja taloudellinen tarve. Val-
tioneuvosto vahvistaa tarkemmat asukkai-
den valintaperusteet sekä perusteet, joiden
nojalla voidaan erityisestä syystä tilapäisesti
poiketa valintaperusteista. Kunta valvoo
valtioneuvoston vahvistamien perusteiden
noudattamista.

Ympäristöministeriöllä on oikeus antaa
tarkempia määräyksiä hakumenettelystä.
Kunnalla on oikeus vaatia valvonnan suorit-
tamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.

— — — — — — — — — — — — — —
Asukkaiden valinnan perusteena arava-

vuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoituk-
senmukaisuus ja taloudellinen tarve. Val-
tioneuvosto vahvistaa tarkemmat asukkai-
den valintaperusteet sekä perusteet, joiden
nojalla voidaan erityisestä syystä tai tilapäi-
sesti poiketa valintaperusteista. Kunta val-
voo valtioneuvoston vahvistamien perustei-
den noudattamista. Valtion asuntorahastolle
kuuluu kuntien ja lainansaajien yleinen oh-
jaus tässä momentissa tarkoitetuissa asiois-
sa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden va-
linnasta ja valvonnasta. Valtion asuntora-
hasto voi antaa ohjeita asukkaiden valin-
nasta ja valvonnasta. Kunnalla on oikeus
vaatia valvonnan suorittamiseksi tarvittavat
tiedot lainansaajalta.

7 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella aravavuokra-

7 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella aravavuokra-
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asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen ra-
hoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukai-
siin menoihin. Tällaisia ovat muun muassa
menot, jotka aiheutuvat:

1) kiinteistön ja asuntojen hankinnasta tai
rakentamisesta;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asunto-
jen ylläpidosta ja hoidosta;

3) perusparannuksista, joilla kiinteistö ja
rakennukset sekä asunnot saatetaan vastaa-
maan kunkin ajankohdan tavanmukaisia
vaatimuksia;

4) varautumisesta 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tettuihin toimenpiteisiin;

5) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetulle omalle pääomalle maksettavasta ko-
rosta; sekä
6) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista.

Saman omistajan omistamien aravavuok-
ratalojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat
voidaan tasata.

Ympäristöministeriö voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 ja 2 momentin soveltamisesta.
Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää
koskevien periaatteiden toteutumista. Kun-
nalla on oikeus vaatia valvonnan suoritta-
miseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.

Aravavuokra-asunnon vuokraan sovelle-
taan muutoin, mitä huoneenvuokralaissa
säädetään.

asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen ra-
hoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukai-
siin menoihin. Tällaisia ovat muun muassa
menot, jotka aiheutuvat:

1) kiinteistön ja asuntojen hankinnasta tai
rakentamisesta;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asunto-
jen ylläpidosta ja hoidosta;

3) perusparannuksista, joilla kiinteistö ja
rakennukset sekä asunnot saatetaan vastaa-
maan kunkin ajankohdan tavanmukaisia
vaatimuksia;

4) varautumisesta 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tettuihin toimenpiteisiin;

5) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetulle omalle pääomalle maksettavasta ko-
rosta; sekä
6) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista.

Saman omistajan omistamien aravavuok-
ratalojen ja aravavuokra-asuntojen sekä
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalo-
lainojen korkotuesta annetun lain
(604/2001) nojalla lainoitettujen vuokrata-
lojen ja vuokra-asuntojen vuokrat voidaan
tasata.

Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää
koskevien periaatteiden toteutumista. Kun-
nalla on oikeus vaatia valvonnan suoritta-
miseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.
Valtion asuntorahastolle kuuluu kuntien ja
lainansaajien yleinen ohjaus tässä sekä 1 ja
2 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä omistajan sijoit-
tamalle omalle pääomalle maksettavan ko-
ron suuruudesta. Ympäristöministeriön ase-
tuksella voidaan antaa tarkempia säännök-
siä 1—3 momentissa tarkoitetusta vuok-
ranmäärityksestä, vuokrien tasauksesta ja
valvonnasta. Valtion asuntorahasto voi an-
taa ohjeita vuokranmäärityksestä, vuokrien
tasauksesta ja valvonnasta.

Aravavuokra-asunnon vuokraan sovelle-
taan muutoin, mitä asuinhuoneiston vuok-
rauksesta annetussa laissa (481/1995) sää-
detään.
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19 §

Irtisanominen

Valtiokonttori voi irtisanoa valtion viran-
omaisen myöntämän ja kunta kunnan
myöntämän lainan kokonaan tai osittain he-
ti takaisin maksettavaksi, jos lainansaaja tai
se, jolle laina on siirtynyt, ei noudata tätä
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä, eikä laiminlyönti ole vähäinen.

— — — — — — — — — — — — — —

19 §

Irtisanominen

Valtiokonttori voi irtisanoa valtion viran-
omaisen myöntämän ja kunta kunnan
myöntämän lainan kokonaan tai osittain he-
ti takaisin maksettavaksi, jos lainansaaja tai
se, jolle laina on siirtynyt, ei noudata tätä
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä, eikä laiminlyönti ole vähäinen.
Jos lainansaaja tai se, jolle laina on siirty-
nyt, on käyttänyt asuntoa vastoin 4 §:n
säännöksiä tai vuokranmääritys on tapah-
tunut vastoin 7 §:n säännöksiä, eikä laimin-
lyönti ole vähäinen, voi kuitenkin Valtion
asuntorahasto irtisanoa lainan kokonaan
tai osittain heti takaisin maksettavaksi.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Ympäristöministeriön päätöstä arava-

vuokra-asunnon omalle pääomalle makset-
tavasta korosta sovelletaan tämän lain 7
§:n 4 momentin mukaiseen korkoon, kunnes
kyseisen säännöksen nojalla annettu valtio-
neuvoston asetus tulee voimaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———

2.

Laki

vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 29 päivänä kesä-

kuuta 2001 annetun lain (604/2001) 11 ja 13 § ja 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on
13 § osaksi laissa 233/2002, sekä

lisätään 37 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momen-
tiksi seuraavasti:
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11 §

Asuinkäyttö

Asuntoa, jonka rakentamista, hankkimista
tai perusparantamista varten korkotukilaina
on myönnetty, on käytettävä vuokra-
asuntona.

Asukkaiden valinnan perusteena korkotu-
kivuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoi-
tuksenmukaisuus ja taloudellinen tarve.
Valtioneuvosto vahvistaa tarkemmat asuk-
kaiden valintaperusteet sekä perusteet, joi-
den nojalla voidaan erityisestä syystä tai ti-
lapäisesti poiketa valintaperusteista. Kunta
valvoo valtioneuvoston vahvistamien perus-
teiden noudattamista.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä hakumenette-
lystä. Kunnalla on oikeus saada valvontaa
varten tarvittavat tiedot korkotukilainansaa-
jalta.

11 §

Asuinkäyttö

Asuntoa, jonka rakentamista, hankkimista
tai perusparantamista varten korkotukilaina
on myönnetty, on käytettävä vuokra-
asuntona.

Asuinhuoneistoa saadaan käyttää asumi-
seen myös ilman asuinhuoneiston vuokra-
uksesta annetun lain (481/1995) mukaista
vuokrasopimusta, kun on kyse erityistä hoi-
toa ja huolenpitoa tarvitsevista henkilöistä.

Asukkaiden valinnan perusteena korkotu-
kivuokra-asuntoihin on sosiaalinen tarkoi-
tuksenmukaisuus ja taloudellinen tarve.
Valtioneuvosto vahvistaa tarkemmat asuk-
kaiden valintaperusteet sekä perusteet, joi-
den nojalla voidaan erityisestä syystä tai ti-
lapäisesti poiketa valintaperusteista. Kunta
valvoo valtioneuvoston vahvistamien perus-
teiden noudattamista. Valtion asuntorahas-
tolle kuuluu kuntien ja korkotukilainansaa-
jien yleinen ohjaus tässä momentissa tar-
koitetuissa asioissa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden va-
linnasta ja valvonnasta. Valtion asuntora-
hasto voi antaa ohjeita asukkaiden valin-
nasta ja valvonnasta. Kunnalla on oikeus
saada valvontaa varten tarvittavat tiedot
korkotukilainansaajalta.

13 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen
sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja
hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.
Tällaisia ovat muun muassa menot, jotka
aiheutuvat:

1) uudisrakentamisesta, hankinnasta tai
perusparantamisesta aiheutuvista pääoma-
menoista;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asunto-
jen ylläpidosta, hoidosta ja korjaamisesta;

3) varautumisesta perusparantamiseen tai

13 §

Vuokra

Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta
vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan
muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen
sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja
hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin.
Tällaisia ovat muun muassa menot, jotka
aiheutuvat:

1) uudisrakentamisesta, hankinnasta tai
perusparantamisesta aiheutuvista pääoma-
menoista;

2) kiinteistön ja rakennusten sekä asunto-
jen ylläpidosta, hoidosta ja korjaamisesta;

3) varautumisesta perusparantamiseen tai
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2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin;
4) 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-

tetuille omille varoille maksettavasta koros-
ta; sekä

5) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista, jotka eivät johdu siitä, että omis-
taja olisi toiminut tämän tai muun lain vas-
taisesti.

Vuokralaisilta ei saa asuinhuoneiston
vuokrissa periä korkotukilainan tai sen tilal-
le otetun muun lainan lyhennyksiä enempää
kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Jos korkotukilainalla rahoitetuista osaomis-
tusasunnoista annetussa laissa (232/2002)
tarkoitetun osaomistusasunnon vuokralai-
nen ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan
oikeuttavista osakkeista, vuokraa on alen-
nettava määrällä, joka vastaa lisäosuuden
suuruiseen korkotukilainan osaan kohdistu-
vaa korkoa, joka olisi jäänyt enemmistö-
osuuden omistajan maksettavaksi ellei kor-
kotukilainaa olisi lyhennetty.

Saman omistajan omistamien tämän lain
tai aravalain (1189/1993) nojalla lainoitettu-
jen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuok-
rat voidaan tasata.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä omistajan sijoit-
tamille omille varoille maksettavan koron
suuruudesta. Ympäristöministeriö voi antaa
tarkempia ohjeita vuokrien tasaamisesta se-
kä 1 momentin soveltamisesta. Kunta val-
voo vuokran enimmäismäärää koskevien
periaatteiden toteutumista. Kunnalla on oi-
keus vaatia valvonnan suorittamiseksi tar-
vittavat tiedot lainansaajalta.

Vuokraan sovelletaan muutoin, mitä
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa
laissa (481/1995) säädetään.

2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin;
4) 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-

tetuille omille varoille maksettavasta koros-
ta; sekä

5) omistajalle lain mukaan kuuluvista vel-
voitteista, jotka eivät johdu siitä, että omis-
taja olisi toiminut tämän tai muun lain vas-
taisesti.

Vuokralaisilta ei saa asuinhuoneiston
vuokrissa periä korkotukilainan tai sen tilal-
le otetun muun lainan lyhennyksiä enempää
kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.
Jos korkotukilainalla rahoitetuista osaomis-
tusasunnoista annetussa laissa (232/2002)
tarkoitetun osaomistusasunnon vuokralai-
nen ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan
oikeuttavista osakkeista, vuokraa on alen-
nettava määrällä, joka vastaa lisäosuuden
suuruiseen korkotukilainan osaan kohdistu-
vaa korkoa, joka olisi jäänyt enemmistö-
osuuden omistajan maksettavaksi, jollei
korkotukilainaa olisi lyhennetty.

Saman omistajan omistamien tämän lain
tai aravalain (1189/1993) nojalla lainoitettu-
jen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuok-
rat voidaan tasata.

Kunta valvoo vuokran enimmäismäärää
koskevien periaatteiden toteutumista. Kun-
nalla on oikeus vaatia valvonnan suoritta-
miseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.
Valtion asuntorahastolle kuuluu kuntien ja
korkotukilainansaajien yleinen ohjaus tässä
sekä 1—3 momentissa tarkoitetuissa asiois-
sa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä omistajan sijoit-
tamille omille varoille maksettavan koron
suuruudesta. Ympäristöministeriön asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä
1—4 momentissa tarkoitetusta vuokran-
määrityksestä, vuokrien tasauksesta ja val-
vonnasta. Valtion asuntorahasto voi antaa
ohjeita vuokranmäärityksestä, vuokrien ta-
sauksesta ja valvonnasta.

Vuokraan sovelletaan muutoin, mitä
asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa
laissa (481/1995) säädetään.
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37 §

Korkotuen lakkauttaminen

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai-
navaroja muuhun kuin tämän lain mukai-
seen tarkoitukseen tai asuntoa vastoin 11
§:n tai asumisoikeusasunnoista annetun lain
säännöksiä taikka korkotukilainaksi hyväk-
symistä hakiessaan antanut olennaisesti vir-
heellisiä tietoja tai salannut lainan hyväk-
symiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja,
voi valtiokonttori lakkauttaa korkotuen suo-
rittamisen. Edellä mainituissa tapauksissa ja
milloin 11 §:ssä tarkoitetun käyttörajoitus-
ajan alaisen asunnon tai sen hallintaan oi-
keuttavien osakkeiden omistusoikeus luo-
vutetaan vastiketta vastaan muulle kuin 5
§:ssä tarkoitetulle omistajalle tai vuokratalo
tai -asunto taikka asumisoikeustalo puretaan
ilman lupaa ennen käyttörajoitusajan kulu-
mista, voi valtiokonttori velvoittaa lainan-
saajan kokonaan tai osittain suorittamaan
valtion asuntorahastoon sen korkotuen, jon-
ka valtio on lainasta maksanut.

— — — — — — — — — — — — — —

37 §

Korkotuen lakkauttaminen

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lai-
navaroja muuhun kuin tämän lain mukai-
seen tarkoitukseen tai asuntoa vastoin asu-
misoikeusasunnoista annetun lain säännök-
siä taikka korkotukilainaksi hyväksymistä
hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä
tietoja tai salannut lainan hyväksymiseen
olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voi Val-
tiokonttori lakkauttaa korkotuen suorittami-
sen. Edellä mainituissa tapauksissa ja mil-
loin 11 §:ssä tarkoitetun käyttörajoitusajan
alaisen asunnon tai sen hallintaan oikeutta-
vien osakkeiden omistusoikeus luovutetaan
vastiketta vastaan muulle kuin 5 §:ssä tar-
koitetulle omistajalle tai vuokratalo tai
-asunto taikka asumisoikeustalo puretaan
ilman lupaa ennen käyttörajoitusajan kulu-
mista, voi Valtiokonttori velvoittaa lainan-
saajan kokonaan tai osittain suorittamaan
Valtion asuntorahastoon sen korkotuen,
jonka valtio on lainasta maksanut.

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt
vuokra-asuntoa vastoin 11 §:n säännöksiä,
tai vuokranmääritys on tapahtunut vastoin
13 §:n säännöksiä, eikä laiminlyönti ole
vähäinen, voi Valtion asuntorahasto lak-
kauttaa korkotuen suorittamisen. Asuntora-
hasto voi velvoittaa lainansaajan kokonaan
tai osittain suorittamaan valtion asuntora-
hastoon sen korkotuen, jonka valtio on lai-
nasta maksanut.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Tämän lain 11 §:n ja 37 §:n 2 momentin

säännöksiä siltä osin kuin ne koskevat
asunnon käyttöä sovelletaan myös vuokra-
asuntolainojen korkotuesta annetun lain
(867/1980) nojalla lainoitettuun vuokra-
asuntoon, jota koskee 20 vuoden käyttöra-
joitusaika.

Valtiokonttorissa tämän lain voimaan tul-
lessa vireillä olevat 37 §:n mukaiset asun-
non käyttöä koskevat asiat siirretään Valti-
on asuntorahaston käsiteltäviksi.
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———

3.

Laki

yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteishallinnosta vuokrataloissa 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain

(649/1990) 20 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

20 §

Ohjeidenantovaltuus

Asuntohallitus voi antaa yleisiä ohjeita
tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan jär-
jestämisestä sekä muista tässä laissa ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetuis-
ta tehtävistä ja niiden suorittamisesta.

20 §

Yleinen ohjaus

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä tässä laissa tar-
koitetun yhteistoiminnan järjestämisestä se-
kä muista tässä laissa ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä tarkoitetuista tehtävistä
ja niiden suorittamisesta. Valtion asuntora-
hastolle kuuluu yleinen ohjaus, ja se voi an-
taa ohjeita tässä laissa tarkoitetuissa asi-
oissa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 200 .
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———


