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Laki
aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain

(1023/2002) 2–4, 6 ja 8 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § laissa 446/2013 sekä 4 ja 6 § osaksi laissa 446/2013, seu-

raavasti:

2 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on taloudellisen tuen avulla ennaltaehkäistä aravavuokratalo-
yhteisöjen ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia sekä parantaa taloudel-
lisissa vaikeuksissa olevien aravavuokrataloyhteisöjen ja asumisoikeustaloyhteisöjen ase-
maa. Tarkoituksena on myös vähentää luottotappioiden syntymisen riskiä valtiolle.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kiinteäehtoisella lainalla lainaa, jonka lyhennyssuunnitelma perustuu kiinteään lai-

na-aikaan ja korkoon, jota voidaan muuttaa aravalain 45 §:n 3 momentin nojalla annetta-
valla valtioneuvoston asetuksella;

2) vuosimaksulainalla lainaa, jonka korko ja lyhennys maksetaan vuosimaksusta siten
kuin asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain (1185/1990) 11 a §:ssä ja aravalain
17 §:ssä, 18 §:n 2 momentissa ja 23 §:ssä säädetään;

3) ehdoiltaan vuosimaksulainaksi muutetulla lainalla lainaa, jonka korko ja lyhennys
maksetaan vuosimaksusta siten kuin vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta anne-
tun lain (1186/1990) 2 §:ssä säädetään.

4 §

Edellytykset lainaehtojen muuttamiselle

Kiinteäehtoisen lainan, vuosimaksulainan ja ehdoiltaan vuosimaksulainaksi muutetun
lainan lainaehtoja voidaan muuttaa, jos se on tarpeen aravavuokrataloyhteisön tai asumis-
oikeustaloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi tai niiden taloudellisten vaikeuksien en-
nalta ehkäisemiseksi taikka valtion luottotappioriskin vähentämiseksi. Lainaehtojen
muuttamisen edellytyksenä on myös, että taloudelliset vaikeudet ovat aiheutuneet asunto-
jen tyhjänä olemisesta, alueen asuntomarkkinatilanteesta tai muusta omistajasta riippu-
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mattomasta hyväksyttävästä syystä tai niiden voidaan ennakoida aiheutuvan mainituista
syistä.

Lainaehtojen muuttamisen edellytyksenä on lisäksi, että Valtiokonttori on hyväksynyt
yhteisölle tervehdyttämissuunnitelman siitä, miten yhteisön taloutta tervehdytetään tai mi-
ten estetään yhteisön ajautuminen taloudellisiin vaikeuksiin.

6 §

Koron suuruus

Alennettaessa korkoa 5 §:n perusteella vuotuisen koron on turvattava vähintään luotto-
kustannusten arvo alentamisajankohtana.

8 §

Omistajalta edellytettävät toimenpiteet

Kiinteäehtoisen lainan, vuosimaksulainan ja ehdoiltaan vuosimaksulainaksi muutetun
lainan lainaehtojen muuttamisen ehtona on, että aravavuokrataloyhteisön tai asumisoi-
keustaloyhteisön omistaja:

1) huolehtii pitkäjänteisesti ja täysimääräisesti omasta taloudellisesta ja muusta vas-
tuustaan yhteisön talouden tervehdyttämiseksi;

2) noudattaa Valtiokonttorin hyväksymää 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua tervehdyttä-
missuunnitelmaa;

3) ei peri sijoittamilleen omille varoille korkoa lainaehtojen muutosaikana; sekä
4) täyttää muut Valtiokonttorin lainaehtojen muuttamisen yhteydessä määräämät eh-

dot.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2019

Tasavallan Presidentti
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