VANTAAN KAUPUNGIN ASUNTOLAINA-, KIINTEISTÖ- JA
RAKENTAMISRAHASTON SÄÄNNÖT
Kaupunginvaltuuston toukokuun 12. päivänä hyväksymä. Voimassa 1.6.2014 alkaen.

1§
Rahaston tarkoitus
Vantaan kaupungin asuntolaina-, kiinteistö ja rakentamisrahaston tarkoituksena on
edistää asuntotuotantoa, kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaa ja kehittämistä
sekä talon- ja infrastruktuurin rakentamista ja elinkeinopolitiikan tukemista.
Rahastosta voidaan myöntää tämän säännön 1 §:n mukaiseen tarkoitukseen lainoja ja
asumisen edistämiseen myös avustuksia.
Asuntojen lisäksi rahastosta voidaan lainoittaa asuinrakennuksiin kaupungin tarpeita
varten toteutettavien palvelutilojen rakentamista tai hankkimista.
2§
Rahaston varat
Rahaston varat, siltä osin kuin niitä ei ole käytetty, sijoitetaan kaupungin
konsernitilille ilman korkoa.
3§
Rahaston kartuttaminen
Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan tuloslaskelman osoittamalla tuloksella tai
kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Lyhennykset palautuvat rahastoon.
Rahaston pääomaan siirretään rahaston tilinpäätöstuloslaskelman osoittama tulos.
4§
Rahaston käyttö
Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja kaupungin omistamille yhtiöille ja niiden
omistamille tytäryhtiöille kaupungin voimassa olevan talousarvion
investointiohjelmaan perustuen

1)

asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostamiseen tarvittavan omarahoitusosuuden kattamiseen,

2)

vuokratalon rakentamiseen, korjaamiseen ja perusparantamiseen,

3)

asuinrakennusten yhteyteen kaupungin tarpeisiin tulevien palvelutilojen
toteuttamiseen,

4)

kiinteistöjen ja kiinteän omaisuuden hankintaan ja kehittämiseen sekä
talon- ja infrastruktuurin rakentamiseen ja elinkeinopolitiikan
tukemiseen.

5)

kaupungin yhtiöiden olemassa olevien, ehdoiltaan vallitsevaan
markkinatilanteeseen nähden epäedullisten lainojen jälleenrahoitukseen.

Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja
6)

vuokratalon rakentamiseen aravalain sekä vuokra-asuntojen korkotuesta
annetun lain muuttamisesta annetuissa laeissa (571/99 ja 604/01)
tarkoitetuille yleishyödyllisille yhteisöille ja yhtiöille,

7)

asunto- ja palvelurakentamiseen myös sellaisille osakeyhtiöille ja asuntoosakeyhtiöille, joissa kaupunki on osakkaana tai joille lainan
myöntäminen kaupungin asunto- ja elinkeinopolitiikan kannalta on
muuten tarkoituksenmukaista.

8)

erittäin painavista syistä myös korjaamiseen ja perusparantamiseen
Vantaalla asuntoja omistaville asunto-osakeyhtiöille,

Lainoitustoiminnan katteesta voidaan myöntää hissien rakentamiseen ja
peruskorjaamiseen sekä muuhun asumisen edistämiseen avustuksia. Avustusten
myöntämisperusteet vahvistaa kaupunkisuunnittelulautakunta.
5§
Rahaston käyttösuunnitelma
Rahaston ohjeellinen käyttösuunnitelma hyväksytetään osana kaupungin vuotuista
talousarviota.
6§
Lainan ja avustuksen myöntäminen
Tämän säännön 4 §:n mukaiset lainat myöntää kaupunginhallitus kaupunginjohtajan
esittelystä.
Tämän säännön 4 §:ssä tarkoitetut avustukset myöntää asumisasioiden päällikkö tai
hänen määräämänsä.
Lainojen ja avustusten myöntämisessä tulee ottaa huomioon EU:n
valtiontukisäännökset ja – määräykset.
7§
Lainaehdot
Kaupunginhallitus hyväksyy myöntämiensä lainojen laina-ajan ja muut ehdot sekä
vakuuden konsernihallinnon ja rahoituksen valmistelusta ja kaupunginjohtajan
esittelystä. Rahastosta myönnettävien lainojen korko on sidottu 6 tai 12 kuukauden

euribor-korkoon lisättynä marginaalilla, pois lukien tertiäärilainat, joiden korko on
pääsääntöisesti kiinteä.
8§
Laina- ja avustusvarauksen voimassaoloaika
Myönnettyjen lainojen lainavaraus ja avustusvaraus ovat voimassa kaksi vuotta
päätöksenteosta lukien, ellei erikseen toisin päätetä.
9§
Laina-aikaiset muutokset
Kaupunki voi muuttaa rahastosta myönnetyn lainan marginaalia, tertiäärilainojen
korkoa tai viitekorkoa kesken laina-ajan, jos se on perusteltua rahoitusmarkkinoilla
tapahtuvien, kaupungille epäsuotuisten muutosten johdosta. Jos kaupunki korottaa
lainasta perittävää marginaalia tai muuttaa lainan viitekorkoa, velallisella on oikeus
irtisanoa ja maksaa laina ennenaikaisesti takaisin muutoksen voimaantulopäivänä.
Lainan saajalle voidaan lainan myöntäjän päätöksellä hakemuksesta myöntää
lykkäystä yksittäisen maksuerän suorittamiseen enintään vuodeksi kerrallaan.
10 §
Rahaston hoito
Lainojen maksatuksesta ja perinnästä sekä rahaston kirjanpidosta huolehtii
Talouspalvelukeskus.
Rahaston kirjanpito hoidetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti
taseyksikkönä.
Rahastosta laaditaan tilikausittain tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen.
Rahaston tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos siirretään tilinpäätöksessä
rahastopääomaan.
Tuloslaskelma muodostetaan myönnettyjen lainojen koroista ja nostetuista
avustuksista sekä saamattomien lainanlyhennysten luottotappioista. Luottotappioista
päättää kaupunginhallitus.
Rahaston tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.
11 §
Voimaantulo
Tämä sääntö tulee voimaan 1.6.2014

