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asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 54 a §, sellaisena kuin se on

laissa 1210/2005, sekä
muutetaan 45, 53 ja 54 §, sellaisina kuin niistä ovat 45 § osaksi laeissa 1195/1993, 22/2007,

870/2008 ja 1256/2010 sekä 54 § laissa 276/1999, seuraavasti:

45 §

Asumisoikeustalon asuinhuoneistojen käyttö

Asumisoikeustalon asuinhuoneistoja on
ensisijaisesti käytettävä asumisoikeuden hal-
tijoiden asuntoina. Toissijaisesti asuinhuo-
neistoja voidaan käyttää vuokralaisten asun-
toina.

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan
käyttää asuinhuoneistoa muuhun kuin asuin-
tarkoitukseen, kun lupa koskee vähäistä osaa
talon kaikista asuinhuoneistoista. Kunnan on
ennen käyttötarkoituksen muutosta ilmoitet-
tava luvasta Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskukselle, joka voi määrätä maksetta-
vaksi takaisin luvassa tarkoitettua huoneistoa
vastaavan osan valtion asuntolainasta tai ara-
valainasta taikka määrätä valtion vapautetta-
vaksi huoneistoa koskevasta valtiontakauk-
sesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi an-
netussa laissa (868/2008) tarkoitetusta valti-
ontakauksesta. Lainaa ei voida määrätä mak-
settavaksi takaisin tai valtion takausvastuuta
päätettäväksi, jos asuintiloja muutetaan asuk-
kaiden yhteistiloiksi tai muuhun asukkaiden
asumisolosuhteita parantavaan käyttöön.

Siltä ajalta, jona asuntoa käytetään vastoin
1 ja 2 momentin säännöksiä, asumisoikeusta-
lon omistaja on velvollinen suorittamaan val-
tiolle puoli prosenttia kultakin kalenterikuu-
kaudelta asunnon osalle huoneistoalojen suh-
teessa laskettavasta talon tai taloryhmän han-
kinta-arvosta. Jos mainittua määrää ei vapaa-
ehtoisesti suoriteta, asiasta päättää kunnan
vaatimuksesta Valtiokonttori. Valtiolle suori-
tettavaa määrää voidaan alentaa, jos se muu-
ten muodostuisi kohtuuttomaksi.

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, ei koske
3 §:n 3 momentissa tarkoitettua asumisoike-
ustaloa.

53 §

Oikaisuvaatimus

Hakija saa vaatia kunnan viranomaisen,
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
tai Valtiokonttorin päätökseen oikaisua siten
kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oi-
kaisuvaatimus kunnan toimielimen, luotta-
mushenkilön tai viranhaltijan päätöksestä
tehdään kuitenkin kunnanhallitukselle tai tä-
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män lain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetulle
lautakunnalle.

54 §

Valitus

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeu-
den päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla vain, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan.

Asumisoikeuden saajaksi tai luovutuksen-
saajaksi hyväksymistä koskevaan päätökseen

saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla
vain, jos valittajan hakemus on hylätty sen
vuoksi, ettei hän täytä asumisoikeuden saa-
jalle tai luovutuksensaajalle asetettuja edelly-
tyksiä tai että virheellinen menettely on vai-
kuttanut valittajan vahingoksi. Hallinto-oi-
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.

Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

2 1047/2015

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ ISSN 1455-8904


