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Laki
asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Tässä laissa säädetään valtion varoista myönnettävistä avustuksista hissien jälkiasenta-
miseen ja liikkumisesteiden poistamiseen asuinrakennuksissa sekä iäkkäiden ja vammais-
ten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. 

Tässä laissa tarkoitettuihin avustuksiin sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia
(688/2001), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §

Avustusten käyttötarkoitukset

Avustuksella voidaan tukea:
1) hissin jälkiasentamista olemassa olevaan kerrostaloon ja liikkumisesteen poistamis-

ta asuinrakennuksessa;
2) iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjaamista kotona asumisen edistämisek-

si.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä avustusten käyttötar-

koituksista.

3 §

Käyttösuunnitelma

Avustuksia voidaan myöntää valtion talousarviossa vahvistetun enimmäismäärän ra-
joissa. Jos haettujen avustusten määrä ylittää enimmäismäärän tai jos se on muutoin tar-
peellista, valtioneuvosto voi tarkemmin päättää avustusten alueellisista käyttöperusteista
sekä jakautumisesta eri käyttötarkoituksiin.

4 §

Avustusten enimmäismäärät

Avustusta voidaan myöntää hankekohtaisen harkinnan perusteella hyväksyttävistä ja
kohtuullisista kustannuksista:

1) enintään 45 prosenttia, jos avustus myönnetään 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukai-
seen käyttötarkoitukseen;
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2) enintään 50 prosenttia tai erityisen vaikeaan sosiaaliseen, terveydelliseen ja talou-
delliseen tilanteeseen liittyvästä erityisestä syystä enintään 70 prosenttia, jos avustus
myönnetään 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Hyväksyttävät kustannukset ovat enintään avustettavan toimenpiteen toteutuneet kus-
tannukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttävistä kus-
tannuksista ja siitä, mitä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut erityiset syyt ovat.

5 §

Muu rahoitus

Avustusta myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, jonka rahoittamiseksi hakijalla
ei ole oikeutta saada muuta julkista tukea. 

Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin hakijalla on oikeus saada tässä laissa tarkoitetuis-
ta hyväksyttävistä kustannuksista hyvitystä vakuutussopimuksen tai muun sopimuksen
perusteella, lain nojalla tai muulla vastaavalla perusteella.

6 §

Avustuksensaaja

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu avustus myönnetään rakennuksen omis-
tavalle yhteisölle.

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu avustus myönnetään asuinrakennuksen
tai asunnon omistavalle luonnolliselle henkilölle taikka luonnolliselle henkilölle, joka
omistaa asunto-osakkeet, jotka tuottavat oikeuden hallita asuinhuoneistoa. Jos rakennuk-
sen tai asunnon kunnossapitovastuu kuuluu lain nojalla tai se on kirjallisesti siirretty py-
syvästi tai pitkäaikaisesti jollekin muulle taholle kuin edellä tarkoitetulle omistajalle,
avustus voidaan kuitenkin myöntää kunnossapitovastuussa olevalle. Avustusta ei myön-
netä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjär-
jestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.

7 §

Myöntämisen yleiset edellytykset

Avustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan rakennuksen tai
asunnon kustannuksiin taikka, jos avustusta myönnetään 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mu-
kaiseen käyttötarkoitukseen, myös ympärivuotiseen asuinkäyttöön otettavan rakennuksen
kustannuksiin. Avustettavien toimenpiteiden tulee olla tarkoituksenmukaisia rakennuksen
tai asunnon odotettavissa oleva asuinkäyttöaika ja asuinkäyttötarve huomioon ottaen.

Avustusta voidaan myöntää vain sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei ole aloitettu ennen
kuin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt avustuksen tai hyväksynyt toi-
menpiteen tarkoituksenmukaisuuden. Muussa tapauksessa avustusta voidaan myöntää
vain erityisestä syystä.

8 §

Tarveharkinta

Edellä 7 §:ssä säädettyjen yleisten edellytysten lisäksi myönnettäessä avustusta 2 §:n 1
momentin 2 kohdan mukaiseen käyttötarkoitukseen hakijan ruokakunnan tulee olla sosi-
aalisesti sekä tulojensa ja varallisuutensa vähäisyyden vuoksi kokonaisuutena arvioiden
sellaisessa asemassa, että avustuksen myöntäminen on tarpeen korjaus- tai muiden avus-
tettavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ruokakunnan sosiaa-
liselle asemalle, tuloille ja varallisuudelle asetettavista edellytyksistä.

9 §

Käyttörajoitus

Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
avustus, on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myön-
tämisestä. Asunto voidaan kuitenkin rajoitusaikana luovuttaa myös sellaisen henkilön
käyttöön, joka luovutuksen tapahtuessa ruokakuntineen täyttää kyseisen avustuksen saan-
nin edellytykset. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen on hakemuksesta myönnet-
tävä vapautus rajoituksesta, jos rajoituksen voimassa pitäminen olisi olosuhteet huomioon
ottaen kohtuutonta.

10 §

Viranomaisten tehtävät

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus toimii valtionapuviranomaisena tässä laissa
tarkoitetuissa avustuksissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi valtuuttaa avustuskohteen sijaintikunnan
järjestämään 12 §:n mukaisen tarkastuksen.

11 §

Tietojen saanti viranomaiselta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen oikeuteen saada tietoja toiselta viranomai-
selta sovelletaan valtionavustuslain 31 §:ää. Tiedot on oikeus saada maksutta.

12 §

Avustuskohteen tarkastaminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi avustuksen myöntämisen yhteydessä edel-
lyttää tehtäväksi korjausten kohteena olevissa tiloissa välitarkastuksia ja korjaustöiden
valmistuttua lopputarkastuksen, jos sen arvioidaan olevan tarpeen ottaen huomioon avus-
tettavan toimenpiteen laatu ja laajuus. Lopputarkastus on järjestettävä kohtuullisen ajan
kuluessa korjaustöiden valmistumisesta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan
virkamiehellä on oikeus päästä avustuksella korjattaviin tai korjattuihin tiloihin korjaus-
töiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sekä korjaustöiden lopputarkastuksen yhteydessä
sen varmistamiseksi, että avustusvaroja käytetään asumisen, henkilöiden terveyden tai ter-
veellisen ympäristön turvaamisen edistämiseksi tämän lain ja avustuspäätöksen mukaises-
ti taikka jos on syytä epäillä, että on tehty rikoslain (39/1889) 29 luvun 5–8 §:ssä tarkoi-
tettu rikos. Pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitetuissa tiloissa tarkastus voidaan kuiten-
kin toimittaa vain, jos se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena olevien edellä mainittu-
jen seikkojen selvittämiseksi. 

Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain (434/2003) 39 §:ssä säädetään.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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Tällä lailla kumotaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annettu
laki (1184/2005).

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin avustuspäätöksiin sovelletaan kumottua la-
kia.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016
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