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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen kor-
jaus- ja energia-avustuksista

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Kansallisen ilmastostrategian toteuttami-
seksi on tarkoitus ryhtyä myöntämään asun-
tojen energia-avustuksia. Avustuksilla paran-
netaan asuinrakennusten energiataloutta.
Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi avus-
tusten myöntämiseen tarvittava laki, laki
asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista.

Nykyisillä asuntojen korjausavustuksilla
tuetaan muun muassa sosiaalisesti ja talou-
dellisesti heikossa asemassa olevien vanhus-
ten ja vammaisten asuntojen korjaamista,
liikkumisesteitten poistamista asuinraken-

nuksista mukaan lukien hissien rakentami-
nen, lähiötalojen korjaamista sekä suunni-
telmallisen korjaustoiminnan käynnistymistä
asuinrakennuskannassa. Esityksen tarkoituk-
sena on sovittaa yhteen avustuksia koskeva
lainsäädäntö valtionavustuslain kanssa.

Esityksellä muutettaisiin korjausavustusten
käyttötarkoituksia eräiltä vähäisiltä osin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan vuoden 2003 alusta.

—————

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Energia-avustukset

Asuntojen energiataloudellisia korjaus-
avustuksia myönnettiin vuodesta 1978 vuo-
teen 1986 valtion talousarviossa vuosittain
osoitetusta määrärahasta. Avustusten myön-
tämisellä pyrittiin edistämään asuntojen läm-
pötaloutta ja säästämään käytettävää energi-
aa. Avustuksilla oli paitsi energiataloudelli-
sia, myös työvoimapoliittisia sekä sosiaalipo-
liittisia tavoitteita. Asuinrakennuksissa, joita
vuosittain korjattiin avustuksella osarahoitet-
tuna, oli asuntoja keskimäärin 50 000 — 100
000. Tukea myönnettiin kaikille asuinraken-
nustyypeille. Pääosin avustettiin omis-
tusasuntojen korjaamista.

Avustusten jakoperusteista säädettiin vuo-
tuisella valtioneuvoston päätöksellä. Tyypil-
lisiä avustettuja toimenpiteitä olivat raken-
nuksen yläpohjan lisäeristäminen, ikkunoi-
den uusiminen ja korjaaminen, kauko- tai
aluelämpöön liittyminen sekä säätö- ja mitta-
uslaitteiden asentaminen. Avustukset myönsi

kunta sille osoitetusta myöntämisvaltuudesta.
Energiataloudellisten korjausavustusten

myöntämisen päätyttyä ei suoraan mainittuun
tarkoitukseen kohdennettuja tukia ole ollut.
Perusparannus- ja peruskorjaustoimintaan
myönnettävillä tuilla on kuitenkin ollut myös
energiataloudellisia vaikutuksia.

1.2. Korjausavustukset

Avustuksia asuntojen ja asuinrakennusten
korjaustoimintaan on myönnetty valtion talo-
usarviossa osoitetuista varoista, sittemmin
Valtion asuntorahaston varoista, vuodesta
1987. Avustusvaltuus on niinä vuosina, jol-
loin avustukset on maksettu Asuntorahaston
varoista, osoitettu momentilla 35.30.60. (Siir-
to valtion asuntorahastoon). Vuosina 2000 ja
2001 valtuuden suuruus on ollut 240 miljoo-
naa markkaa (noin 40,4 miljoonaa euroa).
Vuonna 2002 valtuus on 40 miljoonaa euroa.
Lisäksi avustuksiin on vuosittain voitu käyt-
tää edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneet
ja peruuntuneet valtuudet.

Korjausavustuksia koskee laki asuntojen
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korjausavustuksista (1031/1998). Tarkempia
säännöksiä on annettu valtioneuvoston ase-
tuksella asuntojen korjausavustusten jakope-
rusteista (166/2002).

Avustuksia myöntävät joko Valtion asunto-
rahasto taikka kunnat avustusten käyttötar-
koituksesta ja hakijasta riippuen. Voimassa
olevan lain 2 §:n 1 momentin mukaan avus-
tusten käyttötarkoitukset ovat:

1) erityisten väestöryhmien asuntojen kor-
jaaminen sosiaalisin perustein;

2) muut korjaukset, joilla tuetaan sosiaali-
ja terveydenhuollon avopalvelujen erityisessä
tarpeessa olevien henkilöiden asumista koto-
naan;

3) terveyshaittojen poistamisen edellyttä-
mät korjaukset sosiaalisin perustein;

4) erityisten kehittämistoimenpiteiden koh-
teena olevien asuinalueiden asunto-
osakeyhtiötalojen korjaaminen; sekä

5) toimenpiteet, joilla tuetaan suunnitel-
mallisen korjaustoiminnan käynnistymistä.

Kohdan 1 mukaiset avustukset kuuluvat
kuntien myönnettäviin. Avustuksia myönne-
tään korotettuna veteraaniruokakunnille.
Kaikkiaan tämän kohdan mukaisia avustuk-
sia myönnettiin vuonna 2001 noin 80 miljoo-
naa markkaa.

Kohdan 2 mukaisia avustuksia on myön-
netty hissien rakentamiseen ja liikuntaesteit-
ten poistamiseen. Lisäksi avustuksia on
myönnetty laitosrakennusten käyttötarkoituk-
sen muuttamiseen asuinkäyttöön ja asuinra-
kennusten tilojen käyttötarkoituksen muut-
tamiseen. Kaikkiaan näitä avustuksia myön-
nettiin vuonna 2001 noin 85 miljoonaa
markkaa.

Kohdan 3 mukaisia terveyshaittojen pois-
tamiseen tarkoitettuja avustuksia on myön-
netty, jos korjaustoimenpiteet ovat laajat ja
hakijaruokakunnan taloudellinen tilanne vai-
kea. Näitä avustuksia myönnettiin vuonna
2001 noin 2,5 miljoonaa markkaa.

Kohdan 4 mukaisia avustuksia on myön-
netty Valtion asuntorahaston nimeämillä lä-
hiöprojektialueilla sijaitsevien asunto-
osakeyhtiötalojen korjaamiseen. Projektialu-
eita oli vuonna 2001 yhteensä 69 ja avustuk-
sia myönnettiin noin 53 miljoonaa markkaa.

Kohdan 5 mukaisia avustettavia toimenpi-
teitä ovat kuntoarvioitten, kuntotutkimusten
ja huoltokirjan laatiminen sekä perusparan-

nustoimenpiteitten suunnittelu. Vuonna 2001
myönnettiin avustuksia yhteensä noin 39 mil-
joonaa markkaa.

Avustusjärjestelmä on edelleen tarpeellinen
osa asuntopoliittista tukijärjestelmää. Sen
avulla voidaan tehostaa asuntokannan käytet-
tävyyttä muun muassa vastaamaan väestön
ikärakenteen vanhenemisen asettamia vaati-
muksia. Myös väestön keskittyminen kasvu-
keskusalueille aiheuttaa muutostarpeita sekä
väestöltään vähenevien että väestömäärältään
kasvavien alueitten asuntokannassa. Asuin-
kiinteistökannan suunnitelmallisen kunnos-
sapidon keskeisten välineitten omaksuminen
yleisesti käytettäviksi edellyttää edelleen
avustamista.

2. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Kansallisen ilmastostrategian (KTM
2/2001) tavoitteena on rajoittaa kasvihuone-
kaasupäästöjä. Ilmastostrategian toteuttami-
seksi eräänä taloudellisena tukitoimena ryh-
dytään myöntämään asuntojen energia-
avustuksia. Strategian mukaan energiatalou-
dellisia korjauksia tehostetaan muun muassa
kohdentamalla korjausavustuksia entistä
enemmän energiansäästötoimenpiteisiin. Sen
mukaan nämä korjausavustukset on tarkoi-
tuksenmukaista eriyttää muusta korjausavus-
tusjärjestelmästä.

Eduskunnan valtion vuoden 2002 talousar-
vion käsittelyyn liittyvän lausuman mukaan
eduskunta edellyttää, että vuoden 2003 talo-
usarviota laadittaessa korjausavustuksiin tar-
koitettua myöntämisvaltuutta korotetaan ja
että talousarviossa otetaan erikseen huomi-
oon energiataloudellisten avustusten tarve.

Yleislakina avustusten myöntämismenette-
lyssä tulee sovellettavaksi valtionavustuslaki
(688/2001), mutta joiltain osin on tarvetta an-
taa myös erityislainsäädäntöä.

Valtionavustuslaki tuli voimaan syyskuun
1 päivänä 2001. Lain voimaantulon vuoksi
ovat useat voimassa olevan asuntojen korja-
usavustuksista annetun lain pykälät käyneet
tarpeettomiksi. Samasta syystä joudutaan
muuttamaan eräitä muita säännöksiä. Tarkoi-
tuksena onkin säätää uusi laki, joka ottaa
huomioon voimaan tulleen yleislainsäädän-
nön.
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Tarpeettomiksi ovat käyneet säännökset
avustuksen maksamisesta, korjaustöiden
aloittamisesta, avustuksen takaisin maksami-
sesta, korosta ja viivästyskorosta, muutok-
senhausta, päätöksen tiedoksiannosta ja vir-
kavastuusta.

Nykyisestä laista poikkeavalla tavalla esite-
tään säädettäväksi avustuksiin liittyvästä
käyttörajoituksesta. Esitetty säännös on eräil-
tä osin tiukempi kuin nykyisin voimassa ole-
va vastaava säännös.

Lisäksi esityksessä on otettu huomioon se,
että tarkastuksia suoritettaessa on valvovalle
viranomaiselle syytä turvata rajatusti pääsy
kotirauhan piiriin.

3. Esityksen vaikutukset

3.1. Taloudelliset vaikutukset

Vaikutukset valtiontalouteen ja kuntatalou-
teen

Korjaus- ja energia-avustusten myöntämis-
valtuus vahvistetaan valtion talousarviossa.
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2003
on momentille 35.30.60. (Siirto valtion asun-
torahastoon) ehdotettu korjaus- ja energia-
avustuksiin 50 miljoonan euron valtuutta
mukaan lukien vuodelta 2002 peruuntuneita
hankkeita tai muuten käyttämättä jäänyttä
valtuutta vastaava määrä. Momentin selvi-
tysosan mukaan energia-avustuksiin varataan
15 miljoonaa euroa.

Kuntatalouteen esityksellä ei ole merkittä-
viä vaikutuksia.

Vaikutukset eri väestöryhmien taloudelliseen
asemaan

Koska korjausavustusten myöntämiskäy-
täntöä ei ole tarkoitus olennaisesti muuttaa,
vaikutukset eri väestöryhmien asemaan säi-
lyvät lähes nykyisen kaltaisina. Osa avustuk-
sista myönnetään sosiaalisen ja taloudellisen
tarveharkinnan perusteella, jolloin suotuisat
vaikutukset kohdistuvat heikossa sosiaalises-
sa ja taloudellisessa asemassa olevien ase-
maan. Eräitten erityisryhmien, esimerkiksi
opiskelijoitten asuntotilanteeseen esityksen
voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti.
Esityksen mukaan avustuksia voitaisiin

myöntää laitosrakennusten muuttamiseen
myös muitten kuin sosiaali- ja terveyden-
huollon avopalveluiden erityisessä tarpeessa
olevien asuinkäyttöön.

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Valtionavustukset myöntää käyttötarkoi-
tuksesta ja avustuksensaajasta riippuen joko
Valtion asuntorahasto tai kunta.

Valtion asuntorahaston valvontatehtävät li-
sääntyvät korjausavustusten osalta jossain
määrin. Esityksellä ei ole kuitenkaan niin
merkittävää tehtäviä lisäävää vaikutusta, että
se edellyttäisi lisähenkilökuntaa.

Energia-avustusten myöntäminen aiheuttaa
tehtäviä sekä Valtion asuntorahastolle että
kunnille. Energia-avustuspäätösten määrä
riippuu vuotuisesta tarkoitukseen osoitetta-
vasta myöntämisvaltuudesta. Merkitystä on
myös sillä, minkälaisia toimenpiteitä avuste-
taan ja minkälaisen asuinrakennuskannan
korjaamista tuetaan. Arvioidaan, että jos val-
tuus on 15 miljoonaa euroa ja avustettavat
kohteet ovat kerros- ja rivitalokohteita, avus-
tuspäätöksiä tehdään noin 4 500 vuodessa.
Toisaalta kuitenkin korjausavustuspäätösten
lukumäärä on valtuuksien pienentyessä vä-
hentynyt siten, että päätösten lukumäärä tulee
kaikkiaan jäämään pienemmäksi kuin 1990-
luvun puolessa välissä.

3.3. Ympäristövaikutukset

Kansallisen ilmastostrategian mukaisesti
Suomen tavoitteena on rajoittaa ilmastomuu-
tosta aiheuttavien kasvihuonekaasujen pääs-
töjä siten, että keskimääräiset vuotuiset pääs-
töt ovat vuosina 2008 — 2012 korkeintaan
yhtä suuret kuin vuonna 1990 eli noin 76,5
miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.
Valtaosa eli noin 70 prosenttia päästöistä on
fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta
syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Asuin- ja pal-
velurakennusten kasvihuonekaasupäästöt oli-
vat vuonna 1990 yhteensä 17,5 miljoonaa
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Energia-avustusten myöntämisen tarkoi-
tuksena on parantaa asuinrakennuskannan
energiataloutta. Asuinrakennusten energian-
kulutusta vähentämällä ja lisäämällä uusiutu-
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vien energiamuotojen käyttöä olemassa ole-
vassa rakennuskannassa pystytään kasvihuo-
nekaasupäästöjen määrää vähentämään.
Asuinrakennusten energiankulutuksen vähe-
neminen riippuu toimenpiteen tyypistä sekä
siitä, minkälaisessa rakennuksessa toimenpi-
de suoritetaan. Asuinrakennuksen tyyppi, ikä
ja kunto vaikuttavat energiansäästön mää-
rään. Mitä vanhemmasta ja huonokuntoi-
semmasta rakennuksesta on kyse, sitä suu-
remmat mahdollisuudet on säästövaikutusten
saavuttamiselle.

Avustettavista toimenpiteistä on tarkoitus
säätää valtioneuvoston asetuksella. Toimen-
piteet valittaisiin siten, että energiataloutta
parantavat vaikutukset saataisiin mahdolli-

simman suuriksi. Esimerkiksi ikkunoista tuli-
si valita erityisen energiaa säästäviä vaihto-
ehtoja. Yksityiskohtaisempia arvioita ympä-
ristövaikutuksista voidaankin esittää vasta
sitten, kun sekä avustettava asuinrakennus-
kanta että avustettavat toimenpiteet ovat tie-
dossa.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris-
töministeriössä. Valmistelutyö on tehty yh-
teistyössä Valtion asuntorahaston kanssa.
Esitystä valmisteltaessa on kuultu valtiova-
rainministeriötä sekä Suomen Kuntaliittoa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Soveltamisala ja suhde valtionavustus-
lakiin. Lakia sovellettaisiin Valtion asuntora-
haston varoista myönnettäviin avustuksiin
valtion talousarviossa vahvistettavan myön-
tämisvaltuuden rajoissa. Avustusten myön-
täminen on syytä rajata vain sellaisiin korja-
uskohteisiin, jotka korjaustyön jälkeen ovat
ympärivuotisessa asuinkäytössä olevia asun-
toja tai asuinrakennuksia. Aikaisempi raken-
nuksen käyttötarkoitus voi olla myös laitos-
käyttö. Edelleenkään ei avustuksilla ole tar-
koitus tukea vapaa-ajan asuntojen muutta-
mista ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Yleislakina avustusten myöntämisessä tu-
lee sovellettavaksi valtionavustuslaki, johon
pykäläehdotuksessa on viittaus.

2 §. Avustusten tarkoitus. Pykälässä yksi-
löidään tarkemmin ne asunto-olojen paran-
tamiseen ja energiatalouden parantamiseen
liittyvät erityistarkoitukset, joita avustusten
myöntämisellä on tarkoitus edistää. Osa
avustuksista myönnetään sosiaalisen ja ta-
loudellisen tarkoituksenmukaisuuden perus-
teella, osa liittyy laajemmin asuinrakennus-
kannan parantamisen ja kunnossapidon kehit-
tämiseen. Energia-avustuksilla pyritään
asuinrakennusten energiankäytöstä aiheutu-
vien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seen.

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa säädettäi-
siin vanhusten ja vammaisten asuntojen kor-
jaamisesta avustusten turvin sosiaalisin pe-
rustein. Tämä avustusten käyttötarkoitus on
ollut keskeinen koko sen ajan, jolloin korja-
usavustuksia on myönnetty. Osa avustusva-
roista on edelleen tarkoitus suunnata sotave-
teraaniperheiden tai heihin rinnastettavien
asunto-olojen parantamiseen.

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan
myönnettäisiin edelleen hissiavustuksia,
avustuksia hissien korjaamiseen sekä muitten
liikkumisesteitten poistamiseen. Liikkumi-
sesteitten poistamista ovat esimerkiksi kyn-
nysten poistaminen ja luiskien rakentaminen.

Pykälän 1 momentin 3 kohdan uusi sana-
muoto laajentaisi jossain määrin voimassa
olevassa laissa määriteltyä mahdollisuutta

myöntää avustuksia. Avustuksia on voimassa
olevan lainsäädännön mukaan mahdollista
myöntää vain korjauksiin, joilla tuetaan sosi-
aali- ja terveydenhuollon avopalveluiden eri-
tyisessä tarpeessa olevien henkilöiden asu-
mista kotonaan. Käyttötarkoitusta muutetta-
essa näitä avustuksia on käytetty lähinnä lai-
tosrakennusten muuttamiseen vanhusten tai
vammaisten tuettuun asumiseen soveltuvaksi.

Vuosina 1995, 1996 ja 1997 oli mahdollis-
ta käyttää näitä niin sanottuja laitosavustuk-
sia laajemmin ja muuttaa muun muassa lai-
tosrakennuksia opiskelijoitten asuinkäyttöön.
Kohteitten toteuttamisesta oli hyviä koke-
muksia, vaikka muutoin kokeilu toi esiin
myös ongelmia esimerkiksi korjauskustan-
nusten noustessa joissain kohteissa erittäin
korkeiksi. Esityksessä ehdotetaan säännöstä,
joka tekee mahdolliseksi muun muassa opis-
kelijoitten käyttöön tulevien asuinrakennus-
ten tukemisen laitosavustuksella.

Kohdan mukaisella avustuksella voitaisiin
myös edelleen tukea asuinrakennuksessa ole-
vien tilojen käyttötarkoituksen muutoksia
esimerkiksi avohoitoa palveleviksi tiloiksi.

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
terveyshaittojen poistaminen sosiaalisin pe-
rustein tarkoittaa avustamista tilanteissa,
joissa perhe joutuisi talon tai asunnon suurten
korjauskustannusten vuoksi taloudellisiin
vaikeuksiin. Korjauksen tarve voi olla aiheu-
tunut esimerkiksi home- tai kosteusvauriosta.
Avustusta on myönnetty varsin kireillä tar-
veharkintaperusteilla. Nykyiseen käytäntöön
ei ole tarkoitus tehdä muutoksia.

Pykälän 1 momentin 5 kohta koskee eri-
tyisten kehittämistoimenpiteiden kohteena
olevien asuinalueiden asunto-
osakeyhtiötalojen korjaamista. Asuinalueit-
ten kielteistä yksipuolistumista on pyritty jo
pitkään torjumaan lähiöprojekteilla. Projektit
on suunnattu erityisesti vuokra-
asuntovaltaisiin 1960-70-luvuilla rakennet-
tuihin kerrostalolähiöihin. Näissä lähiöissä
sijaitsevien asunto-osakeyhtiötalojen korjaus-
ten käynnistymiseksi on myönnetty edelleen
korjausavustuksia, vaikka muutoin asunto-
osakeyhtiöitten korjausavustuksista on luo-
vuttu. Avustusten myöntämistä on edelleen
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syytä jatkaa kuitenkin siten, että lähiöprojek-
tialueet, joilla sijaitsevat talot voivat saada
avustuksia, nimetään selkeästi vain tietyksi
projektiin liittyväksi määräajaksi.

Pykälän 1 momentin 6 kohdan asuinraken-
nuskannan suunnitelmallisen korjaustoimin-
nan toteutumisen tukemisella pyritään hyvien
menettelytapojen tukemiseen niin, että niistä
tulisi asuinrakennuskannan kiinteistönhoidon
vakiintuneita käytäntöjä. Edellä tarkoitettuja
avustuksia ovat tällä hetkellä avustukset kun-
toarvioitten ja kuntotutkimusten laatimiseen,
huoltokirja-avustus ja avustus perusparan-
nusten suunnittelukustannuksiin.

Pykälän 1 momentin 7 kohdan mukaiset
uudet asuntojen energia-avustukset on tarkoi-
tus kohdentaa toimenpiteisiin, joilla paran-
nettaisiin asuinrakennuksen ulkovaipan
lämmöneristystä, uusittaisiin tai korjattaisiin
ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä ja nii-
den toimintaa tai otettaisiin käyttöön uusiu-
tuvia energiamuotoja. Toimenpiteitten tulisi
pohjautua edeltävään energiataloudelliseen
kokonaistarkasteluun.

Pykälän 2 momentissa esitetään säädettä-
väksi valtioneuvoston asetuksenantovaltuu-
desta. Asetuksella säädettäisiin tarkemmin
avustusten käyttötarkoituksista, myöntämi-
sestä, maksamisesta ja käytöstä.

3 §. Myöntämisen edellytykset. Valtion-
avustuslain 7 §:ssä on lueteltu valtionavus-
tuksen myöntämisen yleiset edellytykset.
Tämän lisäksi on syytä vielä tarkemmin sää-
tää siitä, mitä seikkoja on otettava huomioon
myönnettäessä korjaus- ja energia-
avustuksia. Myöntämisen tarkoituksenmu-
kaisuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon
asuntopoliittinen tarkoituksenmukaisuus eli
kohteen asuinkäyttötarve ja asuinkäyttöaika.
Osalle kohteista esitetään säädettäväksi 6 §:n
mukaisesti yksityiskohtaisempia käyttörajoi-
tuksia. Korjaustoimenpiteiden tarkoituksen-
mukaisuudella tarkoitetaan tämän lisäksi, että
tehtävät toimenpiteet ovat paitsi asuntopoliit-
tisesti myös teknisesti tarkoituksenmukaisia.
Energiataloudellisten vaikutusten merkitys-
ten arviointi korostuu erityisesti myönnettä-
essä energia-avustuksia. Lisäksi avustamisen
tulee olla myös kustannustehokasta eli on ar-
vioitava se, että korjauskustannukset ovat
kohtuulliset.

Esityksen mukaan korjaustoimenpiteiden

luonteesta ei annettaisi tarkempia säännöksiä.
Tällöin korjaustoimenpiteet voisivat olla sekä
perusparannus- että peruskorjausluonteisia.
Yksinomaan vuosikorjausluonteisiin korja-
uksiin ei avustuksen myöntäminen kuiten-
kaan ole tarkoituksenmukaista, jollei korja-
uksilla edistetä rakennuksen kunnon säily-
mistä.

Avustusta myönnettäessä on selvitettävä,
mitä muuta rahoitusta korjaushankkeella on.
Nykyistä käytäntöä vastaa esitys, jonka mu-
kaan samaan korjaustoimenpiteeseen ei
yleensä myönnetä useampia erilajisia korja-
usavustuksia. Avustusta voitaisiin edelleen-
kin myöntää samaan korjaustoimenpiteeseen
silloin, kun kyseessä on toisaalta korjaustoi-
menpiteen suunnittelu ja siihen liittyvät sel-
vitykset ja toisaalta toimenpiteen varsinainen
toteuttaminen. Tällainen kaksivaiheinen
avustuksen myöntäminen voi edistää päätök-
sen syntymistä korjaustyöhön ryhtymisestä
sekä tukea riittävän korkeatasoisen suunnitte-
lun toteutumista.

Avustusta voitaisiin myöntää pääsääntöi-
sesti vain korjauskustannusten siihen osaan,
johon ei ole oikeutta tai mahdollisuutta saada
korvausta tai julkista tukea. Avustusta ei siis
myönnettäisi siltä osin kuin kustannukset
korvattaisiin tai voitaisiin korvata vakuutuk-
sen perusteella tai vahingonkorvauksena.
Sama koskisi myös suhdetta muihin julkisiin
tukiin, joista useimmiten tulee kyseeseen
vaikeavammaisille vammaisuuden perusteel-
la järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
annetun lain (380/1987) perusteella myönnet-
tävä tuki asunnon muutostöihin.

Poikkeuksena edellisestä avustusta tulisi
kuitenkin voida myöntää sellaisiinkin korja-
uskustannuksiin, joihin olisi mahdollista saa-
da myös lainaa tai korkotukea Valtion asun-
torahaston tai Maatilatalouden kehittämisra-
haston varoista. Tämä on tarpeen, koska so-
siaalisin perustein myönnettävät avustukset
kohdentuvat taloudellisesti hyvin heikossa
asemassa oleville kotitalouksille. Korjausten
toteutuminen edellyttää usein, että osa rahoi-
tuksesta saadaan avustuksena.

Pääsääntöisesti avustusta ei myönnettäisi,
jos korjaustyöt on aloitettu ennen kuin avus-
tuspäätös on tehty. Avustuksen myöntäminen
olisi kuitenkin mahdollista myös silloin, jos
korjaustyön tarkoituksenmukaisuus on hy-



HE 152/2002 vp 7

väksytty erillisellä valtionapuviranomaisen
päätöksellä, jossa on arvioitu korjaustöiden
sekä tekninen että taloudellinen tarkoituk-
senmukaisuus. Muutoin avustus voitaisiin
myöntää vain käyttötarkoituksen toteuttami-
seksi perustellusta erityisestä syystä, jonka
avustuksen myöntäjä olisi velvollinen myös
yksilöimään.

4 §. Avustuksensaaja. Avustus myönnetään
tavallisimmin rakennuksen tai asunnon omis-
tajalle. Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö-
talo, avustus myönnetään asunto-osake-
yhtiölle, jollei korjattava toimenpide ole sel-
lainen, joka ei kuulu yhtiön vastuulle. Tällai-
siin yleensä asunnon sisäpuolisiin korjaustoi-
menpiteisiin myönnettävät avustukset myön-
netään osakkeenomistajalle. Kunnossapito-
vastuu voi olla siirretty myös esimerkiksi
vuokralaiselle. Tällaisissa tapauksissa, jos
kyse on pysyvästä tai pitkäaikaisesta tilan-
teesta, avustus voidaan myöntää tälle vastuu-
taholle. Jos kunnossapitovastuu on siirretty
sopimuksella, edellytetään, että asiasta on
tehty kirjallinen sopimus.

Kuntien ja kuntataustaisten yhteisöjen
mahdollisuutta saada avustuksia esitetään ra-
joitettavaksi kuten tähänkin asti. Asian luon-
teesta johtuu, että tarveharkintaiset avustuk-
set eivät tule tällöin kyseeseen. Avustusta ei
ole myöskään syytä myöntää sellaisten asun-
to-osakeyhtiötalojen korjaamiseen, joissa
määräysvaltaa käyttää kunta. Määräysvallalla
tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa määritel-
lyn kaltaista määräysvaltaa. Avustusten tar-
koituksena on erityisesti helpottaa päätösten
syntymistä tavallisissa asunto-osakeyhtiöissä,
jossa päätöksentekoon osallistuvien monilu-
kuisuus on usein este korjauksiin johtavien
päätösten syntymiselle.

5 §. Avustuksen myöntäjä. Korjausavustus-
ten myöntäminen on jaettu Valtion asuntora-
haston ja kuntien kesken. Asuntorahasto
myöntää avustukset silloin, kun avustusta
myönnetään hissien rakentamiseen ja liikun-
taesteitten poistamiseen, rakennusten tai tilo-
jen käyttötarkoituksen muuttamiseen tai ter-
veyshaitan poistamiseen. Muut avustukset
myöntää kunta eli kun käyttötarkoituksena
on vanhusväestön tai vammaisten asuntojen
korjaaminen, asunto-osakeyhtiötalojen kor-
jaaminen tai suunnitelmallisen korjaustoi-

minnan tukeminen. Asuntorahasto myöntää
avustukset näissäkin tapauksissa silloin, kun
avustus on myönnetty kunnalle tai kuntayh-
tymälle. Toimivallanjako perustuu siihen, et-
tä yksittäisiä ruokakuntia koskevat avustus-
päätökset, joita on lukumääräisesti paljon, on
syytä tehdä kunnissa. Päätökset, joissa
myönnetään suuri avustus yhdelle korjaus-
kohteelle tai avustamiseen liittyy paljon har-
kintavaltaa, tehdään Asuntorahastossa. Näin
voidaan varmistaa riittävä yhdenmukaisuus
avustusten myöntämisessä.

Edellä esitettyjä toimivallanjakoperusteita
noudattaen esitetään, että energia-avustukset
tulisivat pääsääntöisesti kuntien myönnettä-
viksi. Nykyinen toimivallanjako korjausavus-
tusten osalta esitetään pidettäväksi ennallaan.

Vastuu ja tehtävät korjausavustusten myön-
tämisessä ovat sillä kunnalla, jossa korjattava
asunto tai asuinrakennus sijaitsee. Kunnat
voivat perustaa kuntayhtymän tai sopia muu-
toin kirjallisesti yhteistyöstä keskenään.

6 §. Käyttörajoitus. Korjausavustuksiin on
liittynyt asuntojen käyttöön ja luovuttami-
seen liittyvä rajoitus niissä tapauksissa, jol-
loin avustus on myönnetty vanhusväestön tai
vammaisten asuinrakennusten tai asuntojen
korjaustoimenpiteisiin tai terveyshaittojen
poistamisen edellyttämiin korjaustoimenpi-
teisiin. Nämä avustukset myönnetään sosiaa-
lisin perustein ja ne saattavat kattaa suuren
osan korjauskustannuksista. Rajoitusaika on
ollut viisi vuotta, jonka ajan asuntoa on käy-
tettävä ruokakunnan tai samat tarveharkinta-
kriteerit täyttävän toisen ruokakunnan asun-
tona. Erityisestä syystä avustuksen myöntäjä
on voinut myöntää vapautuksen käyttörajoi-
tuksesta. Tältä osin ehdotetaan, että käyttöra-
joitus säilyisi voimassa olevan lainsäädännön
mukaisena.

Valtionavustuslain 13 §:ssä on säännös val-
tionavustuksen käytöstä. Pykälän 3 momen-
tin mukaan jos valtionavustus on myönnetty
muun muassa perusparannukseen, omaisuutta
ei saa käyttää pysyvästi muuhun kuin valti-
onavustuksessa määriteltyyn käyttötarkoituk-
seen eikä omaisuuden omistus- tai hallintaoi-
keutta saa luovuttaa toiselle käyttöaikana.
Pykälän 4 momentin mukaan käyttöaika on
30 vuotta valtionavustuksen myöntämisestä
muun muassa silloin, kun valtionavustus on
myönnetty rakennuksen tai huoneiston pe-
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rusparantamiseen. Momentin mukaan lyhy-
emmän käyttöajan asettaminen on kuitenkin
mahdollista, jos se on perusteltua valtion-
avustuksen käyttötarkoituksen kannalta.

Korjausavustusten myöntämiseen on mah-
dollista asettaa nykyistä laajemmin käyttöra-
joituksia, mutta valtionavustuslain mukaiset
käyttörajoitukset eivät kaikissa tuettavissa
kohteissa ole mahdollisia. Esimerkiksi asun-
to-osakeyhtiötalojen korjaamiseen myönnet-
täviin avustuksiin ja hissien rakentamiseen
myönnettäviin avustuksiin on kyseisten rajoi-
tusten kytkeminen käytännössä ongelmallis-
ta.

On tarpeen, että uutena käyttörajoituksena
säädettäisiin rakennuksen asuinkäyttötarkoi-
tukseen muuttamiseen myönnettävään avus-
tukseen liittyvä 30 vuoden käyttörajoitus.
Rakennusta olisi käytettävä mainitun ajan
asuinrakennuksena. Tästäkin rajoituksesta
voisi avustuksen myöntäjä myöntää erityises-
tä syystä vapautuksen. Erityisenä syynä voisi
olla esimerkiksi paikkakunnan asuntomark-
kinatilanteen voimakas ennalta arvaamaton
muuttuminen siten, että kyseisenlaisille
asunnoille ei enää löydy kysyntää.

Energia-avustuksiin ei esitetä liitettäväksi
rakennusten tai asuntojen luovutukseen tai
käyttöön liittyviä rajoituksia.

Omaisuuden suojan vuoksi kiellettäisiin
muitten kuin mainittujen asuntojen tai asuin-
rakennusten käyttöön ja luovutukseen liitty-
vien ehtojen liittäminen avustuksiin.

7 §. Avustuskohteen tarkastaminen. Valti-
onavustuslain 17 §:n 3 momentti kieltää tar-
kastukset kotirauhan piiriin kuuluvissa tilois-
sa. Kielto liittyy perustuslain 10 §:ssä säädet-
tyyn kotirauhan suojaan. Lailla voidaan kui-
tenkin perustuslain 10 §:n 3 momentin mu-
kaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi
tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä
kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä.
Esityksessä avustuskohteen tarkastamista
koskeva säännös oikeuttaa valvovan viran-
omaisen menemään korjausten suunnittelu-,
toteutus ja lopputarkastusvaiheessa tiloihin,
jotka kuuluvat kotirauhan piiriin. Kyseistä
perusoikeuden rajoitusta voidaan pitää sekä
hyväksyttävänä että välttämättömänä, koska
se korjausavustusten osalta liittyy läheisesti
perustuslain 19 §:n 4 momentin mukaiseen
julkisen vallan asuntopolitiikkaan koskevaan

edistämisvelvoitteeseen. Kyseessä ovat usein
korjausavustuksia myönnettäessä erityistä
tukea tarvitsevat avustuksensaajat. Heidän
oma etunsa myös usein on, että viranomaiset
avustavat heitä korjaustyön suunnittelussa ja
toteutuksessa ja sen valvonnassa.

Energia-avustusten osalta tarve tarkastaa
avustuskohdetta liittyy perustuslain 20 §:n 2
momentin julkisen vallan turvaamisvelvoit-
teeseen, joka koskee ympäristöä.

Kotirauhan piiriin ulottuva tarkastusoikeus
ei sitä vastoin ulottuisi käyttörajoitusten val-
vontaan. Valvonta tulisikin suorittaa muu-
toin, käytännössä pääsääntöisesti asiakirjojen
perusteella tapahtuvana valvontana.

8 §. Kuntien ohjaus ja valvonta. Valtion
asuntorahastolle ja kunnille kuuluu valvonta-
velvollisuus myöntämiensä avustusten osalta.
Valvonta käsittää sekä avustusvarojen käytön
valvonnan sekä asunnon tai asuinrakennuk-
sen käytön valvonnan, jos avustuksen myön-
tämiseen liittyy käyttörajoitus. Lisäksi Valti-
on asuntorahaston tulee valvoa kuntien me-
nettelyä avustuksia myönnettäessä ja avus-
tuksiin liittyvissä asioissa. Valvonnan käy-
tännön toteuttamiseksi Asuntorahastolla tulee
olla oikeus saada tarvitsemansa materiaali,
tiedot ja selvitykset tehtävän suorittamista
varten.

Lisäksi pykälässä esitetään säädettäväksi,
että kuntien ohjaus mainituissa asioissa kuu-
luisi myös Asuntorahastolle. Ohjaaminen on
tarpeen riittävän yhdenmukaisen menettelyn
varmistamiseksi myöntämisessä ja muissa
avustuksiin liittyvissä asioissa.

9 §. Avustuksen takaisinperintä kunnalta.
Jos kunnan toiminnassa avustusten myöntä-
misessä tai avustuksiin liittyvissä asioissa il-
menee normien vastaisuutta, kunnalle voi-
daan jättää maksamatta avustusvaroja tai nii-
tä voidaan periä takaisin mahdollisine kor-
koineen ja viivästyskorkoineen. Takaisinpe-
rintään on kuitenkin syytä ryhtyä vain sellai-
sissa tapauksissa, joissa on kyseessä vähäistä
merkittävämpi virhe tai laiminlyönti. Korko-
ja tai viivästyskorkoja tulee myös voida koh-
tuullistaa.

Tällaisissa tapauksissa, jos avustuksensaaja
on ollut vilpittömässä mielessä, kunnan on
maksettava avustukset avustuksensaajalle
omista varoistaan tai suoritettava takaisin pe-
rittävä summa omista varoistaan.
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2. Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset avustusten käyttö-
tarkoituksista, myöntämisestä, maksamisesta
ja käytöstä säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella.

3. Voimaantulo

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi
sen yhteydessä. Laki ehdotetaan tulevaksi
voimaan vuoden 2003 alusta.

Lailla kumottaisiin 18 päivänä joulukuuta
1998 annettu laki asuntojen korjausavustuk-
sista.

4. Säätämisjärjes tys

Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdote-
taan käsiteltäväksi tavallisena lakina. Avus-

tusten käytön valvonnan vuoksi on tarpeen
tehdä tarkastuksia myös sisällä asunnoissa.
Vaikka esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen
7 § mahdollistaa tietyissä tilanteissa avustus-
kohteen tarkastamisen myös kotirauhan pii-
riin kuuluvissa tiloissa, aikaisempaan käytän-
töön viitaten sen ei voida katsoa estävän la-
kiehdotuksen käsittelyä tavallisena lakina
(näin esimerkiksi PeVL 17/1997). Tarkastuk-
set liittyvät korjausavustusten osalta perus-
tuslain 19 §:n 4 momentin mukaiseen julki-
sen vallan asuntopolitiikkaa koskevaan toi-
mintavelvoitteeseen. Energia-avustusten
osalta tarkastukset liittyvät perustuslain 20
§:n 2 momentin mukaiseen ympäristöasioita
koskevaan toimintavelvoitteeseen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Valtion asuntorahaston varoista voidaan
myöntää valtion talousarviossa vuosittain
vahvistettavien myöntämisvaltuuksien rajois-
sa ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien
asuntojen tai asuinrakennusten tai tällaiseen
käyttöön otettavien laitosrakennusten kor-
jauksiin avustusta siten kuin tässä laissa sää-
detään.

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin so-
velletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa
(688/2001) säädetään, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

2 §

Avustusten käyttötarkoitus

Avustuksilla voidaan tukea:
1) vanhusten ja vammaisten asuntojen kor-

jaamista sosiaalisin perustein;
2) hissien asentamista olemassa oleviin

kerrostaloihin ja korjauksia, joilla poistetaan
liikkumisesteitä;

3) korjauksia, joilla muutetaan rakennuksen
tai asuinrakennuksessa olevien tilojen käyttö-
tarkoitusta taloudellista tai erityistä hoidollis-
ta tukea tarvitsevien asukasryhmien asuin-
käyttöön tai asuinkäyttöä palveleviksi tiloik-
si;

4) terveyshaittojen poistamista sosiaalisin
perustein;

5) erityisten kehittämistoimenpiteiden koh-
teena olevien asuinalueiden asunto-
osakeyhtiötalojen korjaamista;

6) asuinrakennuskannan suunnitelmallisen
korjaustoiminnan toteutumista; ja

7) asuntojen energiatalouden parantamista
ja energiankäytöstä aiheutuvien päästöjen
vähentämistä mukaan lukien uusiutuvien
energiamuotojen käyttöönotto.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin avustusten käyttötarkoituksista,
myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

3 §

Myöntämisen edellytykset

Avustusta myönnettäessä on otettava huo-
mioon korjattavan asunnon tai rakennuksen
asuinkäyttötarve ja asuinkäyttöaika sekä kor-
jaustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja
energiataloudelliset vaikutukset. Korjauskus-
tannusten tulee olla kohtuulliset.

Samaan korjaustoimenpiteeseen ei voida
myöntää useampia korjaus- tai energia-
avustuksia, ellei kyseessä ole saman korjaus-
toimenpiteen eri vaiheitten avustaminen erik-
seen.

Avustusta myönnetään vain korjauskustan-
nusten siihen osaan, johon ei ole saatu tai
voida saada korvausta tai muuta julkista tu-
kea lukuun ottamatta Valtion asuntorahaston
tai Maatilatalouden kehittämisrahaston va-
roista myönnettävää lainaa tai korkotukea.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisiin
korjaustöihin, joita ei ole aloitettu ennen kuin
valtionapuviranomainen on myöntänyt avus-
tuksen tai hyväksynyt korjaustyön tarkoituk-
senmukaisuuden. Muussa tapauksessa avus-
tusta voidaan myöntää vain avustuksen käyt-
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tötarkoituksen toteuttamiseksi erityisestä
syystä.

4 §

Avustuksensaaja

Korjaus- tai energia-avustus myönnetään
rakennuksen tai asunnon omistajalle tai
osakkeenomistajalle, jonka osakkeet tuotta-
vat oikeuden hallita korjattavaa asuntoa.
Avustus voidaan kuitenkin myöntää myös
sille, jolle kunnossapitovastuu on lailla tai
kirjallisella sopimuksella siirretty pysyvästi
tai pitkäaikaisesti.

Kunnille, kuntayhtymille sekä yhteisöille,
joissa kunnilla on määräysvalta, voidaan
myöntää vain 2 §:n 1 momentin 2, 3, 6 ja 7
kohdassa tarkoitettuja avustuksia.

5 §

Valtionapuviranomaiset

Valtion asuntorahasto on valtionapuviran-
omaisena 2 §:n 1 momentin 2—4 kohdassa
tarkoitetuissa avustuksissa. Kunta on valtion-
apuviranomaisena momentin 1 sekä 5—7
kohdassa tarkoitetuissa avustuksissa. Valtion
asuntorahasto on kuitenkin valtionapuviran-
omainen myös näissä avustuksissa silloin
kun avustus myönnetään kunnalle tai kun-
tayhtymälle.

Kunta antaa tarvittaessa lausunnon avus-
tushakemuksesta silloin, kun Valtion asunto-
rahasto toimii valtionapuviranomaisena.

Valtionapuviranomaisena toimii se kunta,
jossa korjattava asunto tai asuinrakennus si-
jaitsee, jolleivät kunnat keskenään kirjallisel-
la sopimuksella toisin sovi.

6 §

Käyttörajoitus

Asuntoa tai asuinrakennusta, jonka kor-
jaamiseen on myönnetty 2 §:n 1 momentin 1
tai 4 kohdassa mainittu avustus, on käytettä-
vä avustuksensaajan ja hänen ruokakuntansa
tai muun kyseisen korjausavustuksen saannin
edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona
viiden vuoden ajan avustuksen myöntämises-
tä. Asuinrakennusta, jonka käyttötarkoituk-

sen muuttamiseen on myönnetty 2 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitettua avustusta,
on käytettävä asuinrakennuksena 30 vuotta
avustuksen myöntämisestä. Erityisestä syystä
valtionapuviranomainen voi myöntää vapau-
tuksen edellä mainitusta käyttörajoituksesta.

Korjaus- tai energia-avustukseen ei saa
liittää muuta kuin 1 momentissa säädettyä
rakennuksen tai asunnon luovuttamista tai
sen käyttöä rajoittavaa ehtoa.

7 §

Avustuskohteen tarkastaminen

Korjaus- ja energia-avustusten käyttöä tar-
kastavalla virkamiehellä on tarkastuksen
edellyttämässä laajuudessa oikeus päästä
avustuksella korjattaviin tai korjattuihin ti-
loihin korjaustöiden suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa sekä korjaustöiden lopputarkas-
tuksen yhteydessä. Valtionapuviranomainen
voi korjaus- ja energia-avustuksen myöntä-
misen yhteydessä edellyttää tehtäväksi kor-
jausten kohteena olevissa tiloissa välitarkas-
tuksia ja korjaustöiden valmistuttua loppu-
tarkastuksen. Valtionapuviranomaisen on jär-
jestettävä lopputarkastus kohtuullisen ajan
kuluessa korjaustöiden valmistumisesta.

8 §

Kuntien ohjaus ja valvonta

Valtion asuntorahasto ohjaa ja valvoo kun-
tien menettelyä avustusten myöntämisessä ja
avustuksiin liittyvissä asioissa. Sillä on oike-
us saada valvontaa varten tarpeelliset asiakir-
jat, tiedot ja selvitykset.

9 §

Avustuksen takaisinperintä kunnalta

Jos kunta on menetellyt annettujen sään-
nösten tai määräysten vastaisesti eikä virhe
tai laiminlyönti ole vähäinen, Valtion asunto-
rahasto voi jättää avustusmäärän kokonaan
tai osittain maksamatta kunnalle ja periä
kunnalta kokonaan tai osittain takaisin kun-
nan myöntämän avustusmäärän.
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Jos kyseessä on perusteettomasti myönnet-
ty avustus, on kunnan maksettava takaisinpe-
rittävälle määrälle korkoa avustuksen mak-
supäivästä lukien korkolain (633/1982) 3 §:n
2 momentissa tarkoitetun korkokannan mu-
kaan.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta
viimeistään Valtion asuntorahaston asetta-
mana eräpäivänä, sille on maksettava vuo-
tuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.

Valtion asuntorahasto voi päättää, että tässä
pykälässä tarkoitettu korko ja viivästyskorko
jätetään osittain tai kokonaan perimättä, jos
täysimääräinen koronmaksuvelvollisuus on

kohtuuton takaisinperinnän perusteena ole-
viin olosuhteisiin ja menettelyihin nähden.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 . Tällä lailla kumotaan asuntojen korjaus-
avustuksista 18 päivänä joulukuuta 1998 an-
nettu laki (1031/1998).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes


