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1) antanut avustusta tai sen maksamista
hakiessaan olennaisesti virheellisen tiedon;
2) salannut avustuksen myöntämiseen tai
maksamiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja;
3) kieltäytynyt antamasta avustuksen maksamista tai valvontaa varten tarvittavia tietoja, asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka
avustamasta tarpeellisessa määrin tarkastuksessa;
4) käyttänyt avustuksen muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty; tai
5) käyttänyt tai käyttää vuokrataloa tai
vuokra-asuntoa vastoin sitä, mitä 5 §:ssä
edellytetään talon tai asunnon käyttämiseltä.
Jos opiskelija-asuntojen omapääoma-avustuksella rahoitettu vuokratalo myydään tai se
siirtyy muutoin toisen omistukseen tai jos
talo tuhoutuu vahinkotapahtuman yhteydessä
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana, voi
avustuksen myöntäjä periä takaisin luovutushinnasta, mahdollisesta vakuutuskorvauksesta tai muusta korvauksesta sen osan, joka
vastaa avustuksen osuutta vuokratalon arvosta avustuksen myöntämisaikana.
Avustuksen saajan on ilmoitettava avustuksen myöntäjälle edellä 2 momentissa
tarkoitetuista olosuhteiden muutoksista etukäteen sekä vahinkotapahtumasta viimeistään
kuukaudessa tapahtumasta.
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tuksen muutoksesta taikka vahinkotapahtumasta lukien.

8§

Muutoksenhaku

Hakija, joka on tyytymätön Valtion asuntorahaston tai Valtiokonttorin tekemään päätökseen tässä laissa tai sen nojalla annetuissa
säädöksissä 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 päätökseen, joka koskee avustuksen myöntämistä,
ei saa hakea valittamalla muutosta. Muuhun
oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
saa hakea valittamalla muutosta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valituksesta huolimatta voidaan 6 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitettu päätös panna ulosottotoimin täytäntöön.
9 §

Päätöksen tiedoksianto

7§
Korko ja viivästyskorko

Edellä 6 §:n nojalla takaisin maksettavalle
määrälle on suoritettava vuotuista korkoa
avustuksen maksupäivästä lukien korkolain
(633/1982) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä takaisinmaksupäivään saakka.
Milloin avustuksen saaja ei ole maksanut
6 §:n mukaisesti takaisinmaksettavaksi määrättyä avustusta tai sen osaa taikka 1 momentin mukaista korkoa avustuksen myöntäjälle määrättyyn eräpäivään mennessä tai
tehnyt määräajassa 6 §:n 3 momentin mukaista ilmoitusta, avustuksen myöntäjälle on
maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan eräpäivästä tai käyttötarkoi-

Avustuksen myöntäjän päätös voidaan toimittaa asianomaiselle tiedoksi postitse. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen,
jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
siitä, kun päätös asianomaisen ilmoittamalla
postiosoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi. Muutoin on noudatettava,
mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa säädetään.

10 §

Valvonta ja tarkastusoikeus

Valtion asuntorahasto valvoo asunnottomien asuttamiseksi myönnettävien omapääomaavustusten ja opiskelija-asuntojen omapääoma-avustusten käyttöä sekä avustuksiin liit-
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tyvien käyttöedellytysten noudattamista. Valtiokonttori valvoo vuokratalojen talouden
tervehdyttämisavustusvarojen käyttöä.
Valvovalla viranomaisella tai tämän määräämällä virkamiehellä on oikeus saada
avustuksensaajalta tarkastettavakseen ja
käyttöönsä kaikki valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomansa asiakirjat ja muut
tallenteet sekä oikeus ottaa niistä valvonnan
kannalta tarpeellisia jäljennöksiä. A vustuksensaajan on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toimitettava tarkastukseen oikeutetun
pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset
tiedot ja selvitykset.
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11§
Tarkemmat säännökset
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

12 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 2000.

päivänä

