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Valtioneuvoston asetus
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneu-

voston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun val-

tioneuvoston asetuksen (666/2001) 9 §:n 1 momentti, 23 ja 24 §, sellaisena kuin niistä on
9 § 1 momentti asetuksessa 271/2004, seuraavasti:

9 §

Kiinteälyhenteinen korkotukilaina

Vuokra-asunnon rakentamista ja hankintaa varten hyväksyttyä korkotukilainaa on ra-
kentamisajan jälkeen lyhennettävä vuosittain kunkin viisivuotiskauden aikana yhteensä
seuraavasti:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23 §

Omistajan omarahoitusosuuden korko

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n 1
momentin 5 kohdan perusteella vuokralaisilta asuinhuoneiston vuokrissa perittävä korko
on enintään neljä prosenttia korkotukivuokra-asunnon tai sen hallintaan oikeuttavan osak-
keen taikka korkotukivuokratalon tai korkotukivuokrataloyhtiön osakkeen omistajan si-
joittamasta omarahoitusosuudesta.

vuodet lyhennys lainan
alkuperäisestä pääomasta

1—5 2,2 %
6—10 3,8 %
11—15 6,3 %
16—20 8,0 %
21—25 10,5 %
26—30 15,0 %
31—35 22,2 %
36—40 32,0 %
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24 §

Kohtuullinen varautuminen

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n 1
momentin 3 kohdan ja asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 16 a §:n 1 mo-
mentin 3 kohdan perusteella vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuokrissa sekä asumisoi-
keustalojen käyttövastikkeissa saa periä tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitokustan-
nuksiin varautumista varten enintään euron asuinneliötä kohti kuukaudessa, jos talon tai
asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut
enintään 20 vuotta. Muussa tapauksessa enimmäismäärä on kaksi euroa asuinneliötä kohti
kuukaudessa.

————
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2016.
Ennen asetuksen voimaantuloa korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin sovelletaan

asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 9 §:n 1 momenttia. Asetuksen 23 ja 24 § tu-
levat voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 7 päivänä tammikuuta 2016
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