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YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ
7/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä
Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista (HE 67/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa on ollut kuultavana
- hallitussihteeri Riitta Kimari, ympäristöministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS
Talousarvion ulkopuolella toimivan Valtion
asuntorahaston varoista myönnetään avustuksia
asuntojen osoittamiseksi asunnottomille ja pakolaisille, taloudellisissa vaikeuksissa oleville
vuokrataloille sekä opiskelija-asuntojen omaan
pääomaan valtion talousarviossa vahvistettujen
myöntämisvaltuuksien rajoissa. Avustusten yleisistä ehdoista on säädetty vuosittain valtioneuvoston päätöksin.

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa uuden
perustuslain vaatimukset oikeusnormien lakiperusteisuudesta ja asetuksenantovallasta säätämisestä mainittujen avustusten osalta. Valtion
asuntorahaston varoista maksettavista korjausavustuksista on jo säädetty oma lakinsa.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se
on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä.

HE 67/2000 vp

Hyväksyessään lakiehdotuksen valiokunta samalla ehdottaa 6 §:n 1 momentin 3 kohtaan ja 10
§:n 2 momenttiin tehtäväksi teknisluonteiset
korjaukset. Kyseisissä lainkohdissa puhutaan
tuesta ja tuensaajasta vaikka pitäisi puhua avustuksesta ja avustuksensaajasta.

Versio 2.0

YmVM 7/2000 vp — HE 67/2000 vp

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin
hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6
ja 10 § muutettuina seuraavasti:
6§
Avustuksen takaisinperintä
Avustuksen myöntäjän on määrättävä avustus kokonaan tai osittain maksettavaksi takaisin
Valtion asuntorahastoon ja peruutettava avustus
vielä maksamatta olevalta osalta, jos avustuksensaaja on:
(1 ja 2 kohta kuten HE)
3) kieltäytynyt antamasta avustuksen maksamista tai valvontaa varten tarvittavia tietoja,

Päätösehdotus

asiakirjoja tai muuta aineistoa taikka avustamasta tarpeellisessa määrin tarkastuksessa;
(4 ja 5 kohta kuten HE)
(2 ja 3 mom. kuten HE)
10 §
Valvonta ja tarkastusoikeus
(1 mom. kuten HE)
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. Avustuksensaajan on lisäksi ilman aiheetonta viivytystä toimitettava tarkastukseen oikeutetun pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Pentti Tiusanen /vas
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Christina Gestrin /r
Rakel Hiltunen /sd
Tarja Kautto /sd
Kalervo Kummola /kok
Esko Kurvinen /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Salme Kandolin.
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Jari Leppä /kesk
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Säde Tahvanainen /sd
Hannu Takkula /kesk
Pia Viitanen /sd
Pekka Vilkuna /kesk.

