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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden asuntolainoitusta koskevan lainsäädännön muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 237/1998 vp eräiden asuntolainoitusta
koskevan
lainsäädännön
muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi. Eduskunta,

jolle ympäristövaliokunta on antanut asiasta
mietintönsä n:o 711998 vp, on hyväksynyt
seuraavat lait:

Laki
aravalain 39 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/1993) 39 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:
39 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimuksesta annettuun kunnan
viranomaisen, asuntorahaston tai valtiokonttorin päätökseen saa, jollei 3 momentista
muuta johdu, hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun kunnan
viranomaisen päätökseen, joka koskee kunnan 8, 12, 16, 20 tai 26 §:n taikka aravaasetuksen (1587/1993) 34 §:n nojalla tekemää päätöstä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Kunnan 3 §:n 2 momentin nojalla tekemään päätökseen lainoitettavista kohteista
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ei saa erikseen hakea oikaisua eikä valittamalla muutosta. Oikaisuvaatimuksesta annettuun asuntorahaston päätökseen, joka koskee
asuntorahaston 5, 8, 16, 26 tai 32 §:n nojalla
tekemää päätöstä, ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksesta annettuun
valtiokonttorin päätökseen, joka koskee valtiokonttorin 12, 20, 26, 31 tai 38 §:n nojalla
taikka arava-asetuksen 34 §:n nojalla tekemää päätöstä, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja
omaksilunastamisesta annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1190/1993) 3 §:n 1 momentti ja.
21 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentti laissa 68211997, seuraavasti:

3§

21 §

Rajoitusaika

Muutoksenhaku

Aravavuokra-asuntoja ja aravavuokrataloja
koskevat rajoitukset ovat voimassa asuntolainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta riippumatta sen ajan, joksi laina on myönnetty.
Tämän jälkeen ovat voimassa vielä kymmenen vuoden ajan muut tässä laissa tarkoitetut
rajoitukset paitsi ne, joista säädetään 7 ja
9-12 §:ssä. Mainitun kymmenen vuoden
aikana 8 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohtaa sovelletaan siten, että luovutuksensaajan nimeää kunnan sijasta valtion asuntorahasto.
Samana aikana saadaan 13 §:n 1 momentissa
tarkoitettu muu kuin erityisten väestöryhmien vuokra-asuntona lainoitettu vuokratalo
muuttaa asunto-osakeyhtiötaloksi ilmoittamalla siitä kunnalle, jos 13 §:ssä tarkoitetut
lainat on kokonaan maksettu takaisin. Lain
8 §:n 3 momentin säännöstä kunnan lunastusoikeudesta sovelletaan edellä mainitun
kymmenen vuoden aikana kuitenkin enää
vain silloin, kun omaisuus on siirtynyt oikeushenkilön lakkaamisen johdosta. Jos rajoitusten jatkaminen mainitun kymmenen
vuoden ajaksi tai niiden jatkuminen mainittuna aikana loukkaisi omistajan oikeutta
varallisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja
järkevään käyttöön tai muodostuisi muutoin
ilmeisen kohtuuttomaksi, valtion asuntorahaston on myönnettävä niistä vapautus.
Muutoin vapauttamiseen sovelletaan, mitä
16 §:ssä säädetään.

Hakija, joka on tyytymätön valtion asuntorahaston, valtiokonttorin, kunnan taikka kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen tässä laissa
tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asiassa, saa hakea päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Vuokra-asunnon hakija saa
hakea oikaisua vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä koskevaan kunnan päätökseen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle viranomaiselle ja kunnanhallituksen
tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on
liitettävä
oikaisuvaatimusosoitus.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää- ·
detään. Vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä koskevaan päätökseen ei saa hakea
valittamalla muutosta.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain
(867/1980) 15 §, sellaisena kuin se on laissa 120311993, seuraavasti:
15 §
Hakija, joka on tyytymätön valtion asuntorahaston, valtiokonttorin, kunnan taikka kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan tekemään päätökseen tässä laissa tai
sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asiassa, saa hakea päätökseen oikaisua
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen
tehneelle viranomaiselle ja kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on
liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun valtion
asuntorahaston päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun kunnan
viranomaisen ja valtiokonttorin päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Vuokralaisen valintaa tai hyväksymistä
koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan omistusasuntolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain
(1204/1993) 14 § seuraavasti:
14 §

Muutoksenhaku
Hakija, joka on tyytymätön kunnan tai
valtiokonttorin päätökseen tässä laissa tai
sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asiassa, saa hakea päätökseen oikaisua

14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen
tehneelle viranomaiselle ja kunnanhallituk- ·
sen tai lautakunnan alaisen viranhaltijan päätöksestä kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua,
on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
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Oikaisuvaatimuksesta annettuun kunnan
viranomaisen 8 §:n mukaiseen päätökseen ei
saa hakea valittamalla muutosta. Muuhun oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa .
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumisoikeustalolainojen korkotuesta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain
(1205/1993) 15 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1206/1995, seuraavasti:
15 §
Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön valtion asuntorahaston tai valtiokonttorin päätökseen tässä
laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä
tarkoitetussa asiassa, saa hakea päätökseen
oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä
päätöksen tehneelle viranomaiselle. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on liitettävä
oikaisuvaatimusosoitus. Oikaisuvaatimus on
käsiteltävä viipymättä.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun valtion
asuntorahaston päätökseen, joka koskee rahaston 9 §:n nojalla tekemää päätöstä, ei saa
hakea valittamalla muutosta. Muuhun oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa
hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta 28 päivänä.maaliskuuta 1996 annetun lain (205/1996) 12 § seuraavasti:
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen teh12 §
neelle viranomaiselle. Päätökseen, johon saa
hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatiMuutoksenhaku
musosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä
Hakija, joka on tyytymätön valtion asunto- viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun valtion
rahaston päätökseen tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asuntorahaston päätökseen, joka koskee raasiassa, saa hakea päätökseen oikaisua 14 haston 8 §:n nojalla tekemää päätöstä, ei saa

EV 251/1998 vp- HE 237/1998 vp
hakea valittamalla muutosta. Muuhun oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa
hakea valittamalla muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (58611996) säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan omistusasuntolainojen valtiontakauksesta 28 päivänä maaliskuuta 1996 annetun
lain (20411996) 16 § seuraavasti:
16 §

Muutoksenhaku
Hakija, joka on tyytymätön valtion asuntorahaston päätökseen tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa
asiassa, saa hakea päätökseen oikaisua 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle viranomaiselle. Päätökseen, johon saa
hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaati-

musosoitus. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä
viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta
annettuun
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (58611996)
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan asumisoikeusasunnoista 16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (650/1990) ·
54 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 35611993, seuraavasti:
54§

Valitus
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa, jollei 2 momentista muuta johdu,
hakea muutosta valittamalla siten kuin

hallintolainkäyttölaissa (58611996) säädetään.
Asumisoikeuden saajaksi tai luovutuksensaajaksi hyväksymistä koskevaan päätökseen
saa kuitenkin hakea muutosta valittamalla
vain, jos valittajan hakemus on hylätty sen
vuoksi, ettei hän täytä asumisoikeuden saa-
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jalle tai luovutuksensaajalle asetettuja edellytyksiä tai että virheellinen menettely on
vaikuttanut valittajan vahingoksi. Valituksen
johdosta annettuun lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1186/1990) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 1192/1993, seuraavasti:
9 §

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön valtiokonttorin
päätökseen tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitetussa asiassa, saa
hakea päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle viran-
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omaiselle. Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök- ·
seen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

