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Laki
oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain

(639/1982) 2 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1635/1992, ja
muutetaan 11 a §:n 1 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 11 a §:n 1 momentti

laissa 1441/2019 ja 12 § laissa 1283/2000, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kun se on laissa 1283/2000, uusi 2 momentti, seuraavasti:

4 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Korkotukilainaa voidaan myöntää asuntoa kohden enintään 50 prosenttia suurempana
kuin 1 momentin nojalla annettujen säännösten mukainen enimmäismäärä olisi, jos kaksi
asuntosäästäjää hankkii asunnon yhdessä joko yhteisen asuntosäästösopimuksen tai eril-
listen sopimuksiensa perusteella. Korotetun enimmäislainamäärän laskentatavassa ote-
taan huomioon asuntosäästöpalkkiotilien säästöt yhteenlaskettuina.

11 a §
Hakija saa vaatia oikaisua 11 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettuun päätökseen ja raha-

laitos oikaisua 12 §:ssä tarkoitettuun uhkasakon asettamista koskevaan Valtiokonttoriin
päätökseen siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

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

12 §
Tämän lain noudattamista valvoo Valtiokonttori. 
Rahalaitos ja korkotukilainan saaja ovat velvollisia antamaan Valtiokonttorille tiedot,

jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että korkotukilaina on käytetty hyväksyttyyn tarkoi-
tukseen tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja lainaehtoja on muu-
toinkin noudatettu.

Rahalaitoksen tulee toimittaa tässä laissa ja asuntosäästöpalkkiolain (1634/1992)
11 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot Valtiokonttorille käyttäen sähköistä tiedonsiirtome-
netelmää. Valtiokonttori voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavasta tiedosta ja tieto-
jen toimitustavasta.

Jos rahalaitos laiminlyö sille 2 ja 3 momenteissa määrätyt tehtävänsä, Valtiokonttori
voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava. Valtiokonttori voi asettaa
tehtävän suorittamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa
(1113/1990).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
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752/2022  
 Ennen tämän lain voimaantuloa nostettuihin lainoihin sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan ennen lain voimaantuloa tehtyihin asuntosäästöso-
pimuksiin vain, jos asuntosäästötallettaja ja rahalaitos niin sopivat.

Naantalissa ja Helsingissä 8.7.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2


