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Suomen SGEI-maaraportti    11.06.2014                LIITE 3 

Ympäristöministeriön hallinnonala, sosiaalinen asuntotuotanto 

1) Korkotukilainat sosiaaliseen asuntotuotantoon 

Selkeä ja kattava kuvaus siitä, miten 

kyseiset palvelut on järjestetty maas-

sanne 

 

Selvitys siitä, millaiset palvelut kyseisellä 

alalla on määritelty yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi maas-

sanne. Luetelkaa yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi luo-

kiteltujen palvelujen sisältö mahdolli-

simman selkeästi. 

Valtion varoista voidaan maksaa korkotu-

kea lainoille, jotka on myönnetty sosiaalis-

ten vuokra-asuntojen, asumisoikeusasunto-

jen tai osaomistusasuntojen rakentamista, 

hankkimista tai perusparantamista varten. 

Tällaisiin korkotukilainoihin liittyy aina 

myös valtion täytetakaus. Korkotukilaino-

jen tarkoituksena on kohtuuhintaisten ja 

hyvätasoisten asuntojen järjestäminen niil-

le ihmisille, jotka eivät voi markkinaehtoi-

sesti löytää itselleen sopivaa asuntoa pieni-

tuloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi. 

Jotta valtiontuen kohdistuminen vain 

asukkaiden hyväksi voidaan taata, korko-

tukilainoja myönnetään vain julkisen pal-

velun velvoitteesta vastaaville yleishyödyl-

lisille asuntoyhteisöille, kunnille ja muille 

julkisyhteisöille sekä näiden välittömässä 

määräysvallassa oleville yhtiöille. Kaikilla 

yrityksillä ja muilla yhteisöillä on oikeus 

hakea valtion viranomaiselta, Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta, yh-

teisön nimeämistä yleishyödylliseksi. Lain-

säädännössä on asetettu nimeämiselle ob-

jektiiviset, oikeasuhtaiset ja syrjimättömät 

perusteet. Myös voittoa tavoitteleva yritys 

voi perustaa yleishyödylliseksi nimettävän 

tytäryhtiön, joka toteuttaa julkisen palvelun 

velvoitetta ja saa sitä varten valtiontukea. 

Tällä tavoin korkotukijärjestelmässä yhdis-

tyy toisaalta tuen kohdentumisen tiukka 

kontrollointi ja toisaalta tuen saannin 

avoimuus kaikille alan toimijoille. Yleis-

hyödylliseksi nimettyjen yhteisöjen luku-

määrää ei ole rajoitettu, tällä hetkellä niitä 

on noin 500 kappaletta.  

Laissa edellytetään, että yleishyödyllisen 

yhteisön toimialana on oltava vuokra- tai 

asumisoikeusasuntojen rakennuttaminen ja 

niiden tarjoaminen sosiaalisin perustein 
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valittaville asukkaille tavoitteena asukkai-

den hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuulli-

sin kustannuksin. Yleishyödyllinen yhteisö 

ei saa ottaa muita kuin edellä mainittuun 

toimialaansa liittyviä riskejä, eikä se saa 

järjestellä rakennettaan siten, että vastuun 

kantaminen taloudellisiin vaikeuksiin jou-

tuneista vuokra- tai asumisoikeustaloista 

vaarantuu. Yhteisö ei saa tulouttaa omista-

jalleen muuta kuin omistajan yhteisöön 

sijoittamille varoille lasketun kohtuullisen 

tuoton. Yhteisöön kertyneet varat on muil-

ta osin käytettävä yhteisön ja asukkaiden 

hyväksi. 

Lisäksi korkotukilainoitettuja asuntoja 

koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovu-

tusrajoitukset. Asukkailta perittävä vuokra 

on määriteltävä omakustannusperiaatteella 

eli vuokraa saa periä vain määrän, joka 

tarvitaan asuntojen ja niihin liittyvien tilo-

jen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon 

mukaisiin menoihin. Asunnot on osoitetta-

va niitä eniten tarvitseville ruokakunnille: 

asukasvalintaperusteina ovat hakijaruoka-

kunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot 

niin, että etusijalla ovat kiireellisimmässä 

asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat 

ja pienituloisimmat hakijat. Myös asunto-

jen luovuttamista ja luovutushintaa on lais-

sa rajoitettu. 

Selvitys (tavanomaisista) toimeksiannon 

muodoista. Jos tietyllä alalla käytetään 

vakiomuotoisia toimeksiannon malleja, 

liittäkää ne mukaan.  

 

Korkotukilainojen myöntämisen yleisistä 

edellytyksistä ja lainansaajille annetun jul-

kisen palvelun velvoitteen sisällöstä sääde-

tään vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-

keustalolainojen korkotuesta annetuissa 

laissa (604/2001). Lainan hyväksymisestä 

korkotukilainaksi päättävä viranomainen, 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARA, tekee kaikista korkotukilainojen hy-

väksymisistä lainansaajalle annettavan kir-

jallisen päätöksen, josta käy ilmi lainansaa-

jalle asetettu julkisen palvelun velvoite ja 

siitä maksettava korvaus siihen liittyvine 

ehtoineen. Lainsäädännössä ja viranomais-

asiakirjoissa on säädetty täsmällisesti kaik-

ki korkotukilainojen hyväksymisen ja kor-

kotuen maksamisen edellytykset sekä tuen 

määrän laskennassa, valvonnassa ja tarkis-
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tamisessa käytettävät parametrit. 

Selvitys (tavanomaisesta) toimeksiannon 

kestosta ja toimeksiantojen kestojen vaih-

teluvälistä. Ilmoittakaa myös yli kymme-

nen vuotta kestävien toimeksiantojen 

osuus. 

 

Korkotukilainoitettavien asuntojen käyttöä 

ja luovutusta koskevat rajoitukset kestävät 

korkotukilainan käyttötarkoituksesta riip-

puen 30–40 vuotta. Lainansaajayhteisöä 

koskevat yleishyödyllisyysvelvoitteet jat-

kuvat niin kauan, kun yhteisön omistuk-

sessa on rajoitusten alaista omaisuutta. 

Lainansaajayhteisöä koskeva julkisen pal-

velun velvoite on siis hankkeesta riippuen 

30–40 vuoden mittainen. Komission SGEI-

päätöksen johdanto-osan 12 kohdan mu-

kaisesti yli 10 vuotta kestävä toimeksian-

tokausi on perusteltu merkittävien inves-

tointitarpeiden vuoksi, kuten sosiaalisen 

asuntotarjonnan alalla. 

Selvitys siitä, annetaanko yrityksille (taval-

lisesti) yksinoikeuksia tai erityisoikeuk-

sia. 

ei anneta 

Selvitys kyseessä olevia palveluja koske-

vasta (tavanomaisesta) korvausjärjestel-

mästä, muun muassa käytetty tukiväline 

(suora avustus, takaus jne.) ja perustuuko 

käytetty menetelmä kustannusten kohden-

tamiseen vai vältettyihin nettokustannuk-

siin. 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARA valitsee korkotukilainoitettavaksi 

hyväksyttävät kohteet sille tehtyjen hake-

musten perusteella ja sen mukaan, täyttä-

vätkö tuenhakija ja tuen kohde korkotuen 

myöntämiselle laissa säädetyt vaatimukset. 

Edellytyksenä korkotukilainan hyväksymi-

selle on, että ARA hyväksyy kohteen ra-

kennussuunnitelman ja kustannukset ennen 

töiden aloittamista. Toteuttaessaan tuen 

kohteena olevaa hanketta lainansaaja on 

velvollinen noudattamaan kilpailua ja jul-

kisia hankintoja koskevia säännöksiä. Uu-

disrakentamisen ja perusparantamisen on 

perustuttava kilpailumenettelyyn, ja korko-

tukilainaksi voidaan hyväksyä vain sellai-

nen laina, jota koskeva sopimus on kilpai-

lutettu. Korkotuen maksaa Valtiokonttori. 

Korkotukilainan määrä on lainoituskoh-

teesta riippuen 80–95 prosenttia kohteen 

hyväksyttävistä rakentamis-, hankinta- tai 

perusparannuskustannuksista. Lainansaa-

jan maksettavaksi jää aina tietty omavas-

tuuosuus lainan korosta. Vuosina 2012 ja 

2013 tämä omavastuukorko on ollut 1,0–

3,5 prosenttia lainoituskohteesta riippuen. 

Omavastuuosuuden ylittävä osa korosta 

maksetaan lainan myöntäneelle luottolai-
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tokselle korkotukena. Maksettavan korko-

tuen määrä alenee asteittain nollaan 

23 vuoden kuluessa. Lainanmyöntäjän 

korkotukilainasta perimä korko saa olla 

enintään sen koron suuruinen, mitä yleises-

ti kulloinkin sovelletaan riskiltään ja eh-

doiltaan vastaaviin lainoihin. Korkotuki 

kanavoituu kokonaisuudessaan asukkaan 

hyväksi, eikä omistaja saa siitä itselleen 

tuottoa. Yleishyödyllinen yhteisö ei voi 

tulouttaa omistajalleen muuta kuin omista-

jan yhteisöön sijoittamille varoille lasketun 

kohtuullisen tuoton. 

Lisäksi ARA on vuonna 2013 voinut mää-

räaikaisesti myöntää korkotukilainoihin 

liittyviä käynnistysavustuksia. Näitä avus-

tuksia on voitu myöntää vain korkotuki-

lainoitettaville kohteille, joten niitä koske-

vat kaikki korkotukilainoitusta, sen saajia 

ja lainoitettavia kohteita koskevat sään-

nökset ja rajoitukset. Käynnistysavustuk-

silla on pyritty lisäämään viime vuosina 

jälkeenjäänyttä tavallisten vuokra-

asuntojen tuotantoa Helsingin seudulla, 

kompensoimaan alueen muuta maata kor-

keampia rakentamiskustannuksia sekä 

edistämään vanhojen kerrostalojen perus-

korjauksia. Avustus on ollut suuruudeltaan 

10 000 euroa asuntoa kohti. 

Vuosina 2012 ja 2013 on myös ollut käy-

tössä vuokra-asuntojen rakentamisen valti-

ontakaus (takauslaina) korkotukilainoitusta 

täydentävänä tukimuotona. Suomen suu-

rimmilla kasvuseuduilla on krooninen puu-

te kohtuuhintaisista asunnoista: vuokra-

asuntojen tarjonta on liian vähäistä kysyn-

tään nähden, mikä nostaa vuokratasoa ja 

vaikeuttaa erityisesti pienituloisten palve-

lusektorin työntekijöiden asemaa asunto-

markkinoilla ja estää työntekijöiden muut-

tamista sinne, missä työvoiman tarve on 

suurin. Takauslainoilla on pyritty vastaa-

maan näihin ongelmiin. Siten myös takaus-

lainojen viimesijaisena tarkoituksena on 

heikossa asemassa olevien ihmisten asumi-

sen turvaaminen ja ne voidaan lukea sosi-

aalisen asuntotuotannon piiriin, vaikka 

asuntoihin ei liity kaikkia samoja käyttö- ja 

luovutusrajoituksia kuin korkotukilainoilla 
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rahoitettuihin asuntoihin. Takauslaina on 

muodoltaan täytetakaus ja sen kohteena 

ovat lainat, jotka käytetään vuokra-

asuntojen uudisrakentamiseen. Poikkeuk-

sena normaaleihin korkotukilainoihin on, 

että takauslainoissa lainansaajilta vaaditaan 

ainoastaan riittävät edellytykset lainan ta-

kaisinmaksamiseen ja vuokratalotoimin-

taan, ja asuntoja on käytettävä vuokra-

asuntoina takausajan, vähintään 20 vuotta. 

Säännökset lainansaajan velvollisuudesta 

kilpailuttaa toteuttamansa urakka ja käyt-

tämänsä rahoitus sekä noudattaa julkisia 

hankintoja koskevaa lainsäädäntöä koske-

vat myös takauslainoja. Lisäksi lainaehto-

jen, koron ja lainanmyöntäjän perimien 

muiden lainaan liittyvien kustannusten on 

oltava kohtuulliset verrattuna vastaaviin 

tarkoituksiin yleisesti myönnettävien laino-

jen ehtoihin, korkoon ja kustannuksiin. 

Valtiontakauksen voimassaolon edellytyk-

senä on, että lainanmyöntäjä huolehtii ta-

kauslainasta ja sen vakuuksista lain sekä 

hyvän pankki- ja perintätavan mukaisesti. 

Takauslainoja on hyväksytty vuosina 

2012–2013 vain vähäinen määrä. 

Selvitys (tavanomaisista) järjestelyistä 

liiallisten korvausten välttämiseksi ja 

takaisin maksamiseksi. 

 

Korkotukijärjestelmä on rakennettu siten, 

että valtiontuki ohjautuu kokonaisuudes-

saan asukkaiden hyväksi edullisemman 

vuokran muodossa. Tämä tapahtuu kolmen 

pääasiallisen, toisiaan täydentävän meka-

nismin avulla: tuen oikean mitoittamisen, 

yleishyödyllisyyssäännösten sekä kohde-

kohtaisten käyttö- ja luovutusrajoitusten 

kautta. ARA valvoo ja ohjaa hinta-

laatuohjauksella muun muassa sitä, että 

asunnot rakennetaan aluekehityksen ja ky-

synnän kannalta oikeaan paikkaan, että 

kohteet ovat laadukkaita ja että niiden hin-

ta on oikein laskettu. Hinta-laatuohjaus on 

tärkeässä asemassa muun lainsäädännön 

ohella siinä, että asuntojen asumiskulut 

jäävät kohtuullisiksi ja asuinalueet muo-

dostuvat monipuolisiksi ja houkutteleviksi. 

Tukilainsäädäntö ja viranomaispäätösten 

ehdot estävät liiallisen valtiontuen maksa-

misen. ARA, Valtiokonttori ja kunnat val-

vovat, että tuensaajat toimivat laissa sää-

dettyjen edellytysten ja rajoitusten mukai-
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sesti. Säännöstenvastaisen toiminnan joh-

dosta tuen maksaminen voidaan lakkaut-

taa, liikaa tai perusteettomasti maksettu 

tuki periä korkoineen takaisin ja määrätä 

lainansaajalle seuraamusmaksu. Kaikki 

tukihankkeisiin liittyvät tiedot säilytetään 

50 vuotta. Tarkastuksissa on havaittu, että 

maksetut tuet ja toiminta ovat joitakin yk-

sittäistapauksia lukuun ottamatta olleet lain 

ja viranomaispäätösten mukaisia. 

Myönnetyn tuen määrä  

Myönnetyn tuen kokonaismäärä. Tähän 

sisältyy kaikki alueellanne maksettu tuki, 

myös alue- ja paikallisviranomaisten mak-

sama tuki. 

ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 

Muut määrälliset tiedot ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 

 

2) Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (edellyttää aina kohdan 1 mu-

kaisen korkotukilainan olemassaoloa) 

Selkeä ja kattava kuvaus siitä, miten 

kyseiset palvelut on järjestetty maas-

sanne 

 

Selvitys siitä, millaiset palvelut kyseisellä 

alalla on määritelty yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi maas-

sanne. Luetelkaa yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi luo-

kiteltujen palvelujen sisältö mahdolli-

simman selkeästi. 

Avustuksia erityisryhmien asunto-olojen 

parantamiseksi voidaan myöntää erityis-

ryhmiin kuuluville henkilöille tarkoitettu-

jen, korkotukilainoitettavien vuokra-

asuntojen rakentamista, hankkimista ja pe-

rusparantamista varten. Erityisryhmiksi 

katsotaan asunnottomat, vammaiset, muis-

tisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, mie-

lenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset, 

opiskelijat ja erityistä tukea tarvitsevat 

nuoret. Erityisryhmien avustuksella paran-

netaan kaikkein heikoimmassa asemassa 

olevien ihmisten mahdollisuuksia saada 

tarpeitaan vastaava asunto. Avustuksella 

kompensoidaan niitä erityisiä investointi-

kustannuksia, joita aiheutuu erityisryhmä-

asunnoissa tarvittavista yhteis- ja palveluti-

loista sekä muista erityisistä tila- ja varus-

teratkaisuista. Avustus kohdistuu vain 

asuntoihin ja asumiseen, eikä sitä myönne-

tä miltään osin esimerkiksi palveluasun-

noissa asukkaille tarjottaviin hoiva- ja hoi-
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topalveluihin. 

Avustuksen saamisen edellytyksenä on 

korkotukilainan myöntäminen samaan 

hankkeeseen (kohta 1). Siten kaikki korko-

tukilainoitusta, sen saajia ja lainoitettavia 

kohteita koskevat säännökset, kuten yleis-

hyödyllisyyssäännökset, asukkaiden valin-

nassa noudatettavat kriteerit sekä omakus-

tannusvuokran periaate, koskevat myös 

avustusta saavia erityisryhmäkohteita. 

Avustusta saaviin kohteisiin liittyy lisäksi 

20 vuoden erityiskäyttörajoitus, jonka ai-

kana asuntoja on käytettävä nimenomaan 

avustuspäätöksessä tarkoitetun erityisryh-

män asuntoina. 

Selvitys (tavanomaisista) toimeksiannon 

muodoista. Jos tietyllä alalla käytetään 

vakiomuotoisia toimeksiannon malleja, 

liittäkää ne mukaan.  

 

Avustusten myöntämisen yleisistä edelly-

tyksistä ja avustuksensaajille annetun jul-

kisen palvelun velvoitteen sisällöstä sääde-

tään laissa avustuksista erityisryhmien 

asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004) 

sekä laissa vuokra-asuntolainojen ja asu-

misoikeustalolainojen korkotuesta 

(604/2001). Lisäksi avustuksen myöntämi-

sen yleisistä edellytyksistä on säännöksiä 

valtionavustuslaissa (688/2001). Näissä 

laeissa säädetään täsmällisesti kaikista 

avustusten myöntämisen ja maksamisen 

edellytyksistä sekä tuen määrän laskennas-

sa, valvonnassa ja tarkistamisessa käytet-

tävistä parametreista. Avustusten myöntä-

misestä päättävä viranomainen, Asumisen 

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, tekee 

kaikista avustusten myöntämisistä tuensaa-

jalle annettavan kirjallisen päätöksen, josta 

käy ilmi tuensaajalle asetettu julkisen pal-

velun velvoite sekä siitä maksettava kor-

vaus siihen liittyvine ehtoineen. 

Selvitys (tavanomaisesta) toimeksiannon 

kestosta ja toimeksiantojen kestojen vaih-

teluvälistä. Ilmoittakaa myös yli kymme-

nen vuotta kestävien toimeksiantojen 

osuus. 

sama kuin kohdassa 1 

Selvitys siitä, annetaanko yrityksille (taval-

lisesti) yksinoikeuksia tai erityisoikeuk-

sia.  

ei anneta 

Selvitys kyseessä olevia palveluja koske- Avustuksen myöntää ja maksaa Asumisen 
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vasta (tavanomaisesta) korvausjärjestel-

mästä, muun muassa käytetty tukiväline 

(suora avustus, takaus jne.) ja perustuuko 

käytetty menetelmä kustannusten kohden-

tamiseen vai vältettyihin nettokustannuk-

siin. 

 

rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Edel-

lytyksenä avustuksen myöntämiselle on, 

että vuokra-asunnot soveltuvat erityisryh-

män käyttöön ja ryhmään kuuluvilla henki-

löillä on pitkäaikaista asunnontarvetta 

paikkakunnalla. ARA valitsee avustettavat 

kohteet sille tehtyjen hakemusten perus-

teella ja sen mukaan, täyttävätkö tuenhaki-

ja ja tuen kohde avustuksen myöntämiselle 

laissa säädetyt vaatimukset. Toteuttaessaan 

tuen kohteena olevaa hanketta tuensaaja on 

velvollinen noudattamaan kilpailua ja jul-

kisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 

ARA noudattaa avustusten myöntämisessä 

samanlaista hinta-laatuohjausta kuin kor-

kotukilainojen osalta. Avustuksen suuruus 

sovitetaan aina tapauskohtaisesti vastaa-

maan sitä lisäkustannusta, joka aiheutuu 

erityisryhmän vaatimista, tavanomaisista 

asuinrakennuksista poikkeavista tila- ja 

varusteratkaisuista. Avustuksen enim-

mäismäärät (10, 25, 40 tai 50 prosenttia 

ARAn hyväksymistä kohteen rakentamis-, 

hankinta- tai perusparannuskustannuksista) 

on porrastettu kohderyhmän tarpeiden mu-

kaan. Suurin avustus, enintään 50 prosent-

tia, on tarkoitettu päihde-, mielenterveys- 

tai muista vastaavista ongelmista kärsivien 

pitkäaikaisasunnottomien sekä poikkeuk-

sellisen vaativia tai kalliita tila- tai varuste-

ratkaisuja tarvitsevien kehitysvammaisten 

asuntojen rakentamiseen. Avustusta ei 

myönnetä lain sallimilla enimmäisavustus-

prosenteilla muutoin kuin silloin, kun arvi-

oituja asumiskustannuksia ei muilla tavoin 

saada kohtuulliselle tasolle. 

Selvitys (tavanomaisista) järjestelyistä 

liiallisten korvausten välttämiseksi ja 

takaisin maksamiseksi. 

sama kuin kohdassa 1 

Myönnetyn tuen määrä  

Myönnetyn tuen kokonaismäärä. Tähän 

sisältyy kaikki alueellanne maksettu tuki, 

myös alue- ja paikallisviranomaisten mak-

sama tuki. 

ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 

Muut määrälliset tiedot ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 
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3) Valtion myöntämät asuntolainat sosiaaliseen asuntotuotantoon 

Selkeä ja kattava kuvaus siitä, miten 

kyseiset palvelut on järjestetty maas-

sanne 

 

Selvitys siitä, millaiset palvelut kyseisellä 

alalla on määritelty yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi maas-

sanne. Luetelkaa yleisiin taloudellisiin 

tarkoituksiin liittyviksi palveluiksi luo-

kiteltujen palvelujen sisältö mahdolli-

simman selkeästi. 

Valtion varoista on aiemmin myönnetty 

lainoja vuokra-asuntojen ja asumisoikeus-

asuntojen rakentamista, hankkimista ja pe-

rusparantamista varten. Näiden niin sanot-

tujen aravalainojen myöntäminen on lope-

tettu ja ne on korvattu korkotukilainoilla 

(kohta 1). Lainakanta ja lainoilla rahoitettu 

asuntokanta ovat kuitenkin yhä olemassa. 

Aravalainoja myönnettiin samoille tahoille 

kuin nykyisiä korkotukilainoja, ja aravalai-

nan saajia koskevat samansisältöiset yleis-

hyödyllisyyssäännökset ja aravalainoitettu-

ja asuntoja samanlaiset käyttö- ja luovutus-

rajoitukset kuin kohdassa 1 on kuvattu. 

Aravalainoitukseen voi liittyä tiettyjä täy-

dentäviä tukia, joita on mahdollista myön-

tää laissa säädettyjen edellytysten täyttyes-

sä. Näitä tukia myönnetään vuosittain vain 

vähän ja ne kohdistuvat lähinnä syrjäseu-

duilla sijaitseviin vuokrataloihin, jotka 

kärsivät asuntojen tyhjäkäytöstä. Ilman 

näitä tukia aravalainojen myöntöhetkeen 

perustuvat lainaehdot kävisivät vuokrata-

loyhteisöille kohtuuttoman raskaiksi ja 

vuokrat muodostuisivat asuntojen vajaa-

käytöstä johtuen liian korkeiksi asukkaille. 

Selvitys (tavanomaisista) toimeksiannon 

muodoista. Jos tietyllä alalla käytetään 

vakiomuotoisia toimeksiannon malleja, 

liittäkää ne mukaan.  

 

Vaikka aravalainoja ei enää myönnetä, nii-

tä koskeva lainsäädäntö on edelleen voi-

massa olemassa olevan laina- ja asunto-

kannan takia. Aravalainojen myöntämisen 

yleisistä edellytyksistä ja lainansaajille an-

netun julkisen palvelun velvoitteen sisäl-

löstä on säädetty aravalaissa (1189/1993) 

ja aravarajoituslaissa (1190/1993). Arava-

lainoitukseen liittyvistä täydentävistä tuis-

ta, niiden myöntämisedellytyksistä ja tuki-

en ehdoista säädetään omissa erityislaeis-

saan. Kaikista aravalainojen myöntämisistä 

on aikanaan tehty lainansaajille annettu 

kirjallinen päätös, josta käy ilmi lainansaa-

jalle asetettu julkisen palvelun velvoite ja 

siitä maksettava korvaus siihen liittyvine 
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ehtoineen. Myös aravalainoitukseen liitty-

vistä täydentävistä tuista tehdään tuensaa-

jille nimenomainen viranomaispäätös. 

Lainsäädännössä ja viranomaisasiakirjoissa 

on säädetty täsmällisesti kaikki aravalaino-

jen ja niitä täydentävien tukien hyväksymi-

sen ja maksamisen edellytykset sekä tukien 

määrän laskennassa, valvonnassa ja tarkis-

tamisessa käytettävät parametrit. 

Selvitys (tavanomaisesta) toimeksiannon 

kestosta ja toimeksiantojen kestojen vaih-

teluvälistä. Ilmoittakaa myös yli kymme-

nen vuotta kestävien toimeksiantojen 

osuus. 

sama kuin kohdassa 1 

Selvitys siitä, annetaanko yrityksille (taval-

lisesti) yksinoikeuksia tai erityisoikeuk-

sia.  

ei anneta 

Selvitys kyseessä olevia palveluja koske-

vasta (tavanomaisesta) korvausjärjestel-

mästä, muun muassa käytetty tukiväline 

(suora avustus, takaus jne.) ja perustuuko 

käytetty menetelmä kustannusten kohden-

tamiseen vai vältettyihin nettokustannuk-

siin. 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

ARA valitsi aravalainoitettaviksi hyväksy-

tyt kohteet sille tehtyjen hakemusten perus-

teella. Lainan maksoi Valtiokonttori. Myös 

aravalainoituksen täydentävistä tuista päät-

tävät samat viranomaiset niille tehtyjen 

hakemusten perusteella ja sen mukaan, 

täyttävätkö tuenhakija ja tuen kohde tuen 

myöntämiselle laissa säädetyt vaatimukset. 

Aravalainoissa lainan määrä on voinut olla 

lainoituskohteesta riippuen enintään 80–

95 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ra-

kentamis-, hankinta- tai perusparantamis-

kustannuksista. Aravalainakantaa on jäljel-

lä noin 6,9 miljardia euroa vuoden 2013 

lopussa. Aravalainoituksen tukielementti 

on ollut lainan alikorkoisuus markkinakor-

koihin verrattuna. Markkinakorkojen al-

haisesta tasosta johtuen aravalainoissa ei 

ole ollut lainkaan alikorkoisuustukea vuo-

sina 2012–2013. Aravalainoitukseen liitty-

viä täydentäviä tukia ovat lainaehtojen 

muuttaminen määräaikaisesti, aravalainan 

osittainen anteeksiantaminen, tervehdyttä-

misavustuksen myöntäminen vuokratalo-

yhteisölle sekä avustuksen myöntäminen 

vuokratalon purkukustannuksiin. Nämä 

täydentävät tuet kohdistuvat vuokrataloi-

hin, jotka ovat olleet jo pitkään vajaakäy-

tössä johtuen alueella tapahtuneesta enna-
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koitua laajemmasta väestön vähenemises-

tä. 

Selvitys (tavanomaisista) järjestelyistä 

liiallisten korvausten välttämiseksi ja 

takaisin maksamiseksi. 

sama kuin kohdassa 1 

Myönnetyn tuen määrä  

Myönnetyn tuen kokonaismäärä. Tähän 

sisältyy kaikki alueellanne maksettu tuki, 

myös alue- ja paikallisviranomaisten mak-

sama tuki. 

ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 

Muut määrälliset tiedot ks. liite 1: Myönnetyn tuen määrä vuosina 

2012–2013 

 


