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Laki
vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain

(604/2001) 20 ja 39 §, sellaisena kuin niistä on 39 § laissa 470/2018 sekä
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

3 luku

Asumisoikeustalolainojen korkotuki

20 §

Asumisoikeustalolainojen korkotuki

Laina voidaan hyväksyä asumisoikeusasunnoista annetun lain (393/2021) 1 §:ssä tar-
koitetun asumisoikeustalon korkotukilainaksi, kun se myönnetään:

1) asumisoikeustalon uudisrakentamiseen (asumisoikeustalon rakentamiskorkotukilai-
na);

2) asumisoikeustalon hankintaan (asumisoikeustalon hankintakorkotukilaina); tai
3) asumisoikeustalon perusparantamiseen (asumisoikeustalon perusparannuskorkotu-

kilaina).
Asumisoikeustalon perusparannuskorkotukilainan hyväksymisen edellytyksenä on,

että rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut vähintään
15 vuotta. Jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta on kulunut
vähemmän kuin 20 vuotta, voidaan perusparannuskorkotukilaina hyväksyä kuitenkin
vain, jos:

1) korjaus on tarpeen terveyshaitan poistamiseksi;
2) korjaus on välttämätön vaurioiden laajentumisen estämiseksi; tai
3) lainan hyväksymiseen on olemassa muu erityinen syy.

23 a §

Asumisoikeustalon korkotukilainan muuttaminen vuokra-asuntojen korkotukilainaksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi hakemuksesta muuttaa asumisoikeustalon
korkotukilainan vuokra-asuntojen korkotukilainaksi, jos asumisoikeustalon muuttaminen
vuokra-asunnoiksi ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja tästä aiheutuvia taloudellisia mene-
tyksiä. Edellytyksenä on lisäksi, että kohde vapautetaan asumisoikeusasuntoja koskevista
rajoituksista siten kuin asumisoikeusasunnoista annetussa laissa säädetään. Jos asumisoi-
keustalo vapautetaan rajoituksista asumisoikeusasunnoista annetun lain mukaisesti, ja
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kohteessa asuu edelleen asumisoikeuden haltijoita, asumisoikeuden haltijalla on oikeus
jatkaa asumista hallitsemassaan vuokra-asunnoksi muuttuvassa asunnossa tehtävän vuok-
rasopimuksen nojalla.

39 §

Valvonta

Ympäristöministeriöllä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella, Valtiokonttorilla
ja kunnalla on oikeus valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamis-
ta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella ja Valtiokonttorilla on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada lainansaajalta ja lainanmyöntäjältä tarkastettavakseen ja
käyttöönsä kaikki valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomansa asiakirjat ja muut tallen-
teet sekä oikeus ottaa niistä valvonnan kannalta tarpeellisia jäljennöksiä. Lainansaajan ja
lainanmyöntäjän on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toimitettava tarkastukseen oikeu-
tetun pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ja Valtiokonttori voivat antaa määräyksiä valvottavan taloudellista ase-
maa koskevista, valvontaa varten tarvittavista tiedoista ja tietojen toimittamistavasta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella ja Valtiokonttorilla on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada vi-
ranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta tässä pykälässä säädettyä valvontaa
varten välttämättömät tiedot lainansaajasta ja muusta 25 tai 27 a §:ssä tarkoitetusta yhtei-
söstä. Tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen suostumusta, jonka etu-
jen suojaamiseksi salassapitovelvollisuudesta on säädetty.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tai Valtiokonttori voi päätöksellään valtuuttaa
toisen viranomaisen tai ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan 1 momentissa tarkoitettu-
ja tarkastuksia ja ulkopuolinen asiantuntija voi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuk-
sen tai Valtiokonttorin pyynnöstä avustaa tarkastuksessa. Ulkopuoliseen tilintarkastajaan
ja asiantuntijaan sovelletaan, mitä valtionavustuslain (688/2001) 16 §:ssä säädetään.

Lainanmyöntäjän on valvottava, että lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten mukaiset.
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