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Lag
om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån (1023/2002) 2–4, 6 och

8 §,
av dem 2 § sådan den lyder i lag 446/2013 samt 4 och 6 § sådana de lyder delvis ändrade

i lag 446/2013, som följer:

2 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att med ekonomiskt stöd förebygga ekonomiska svårigheter i
aravahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund samt att förbättra situationen för ara-
vahyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med ekonomiska svårigheter. Syftet är
också att minska statens risk för kreditförluster.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) lån med fasta villkor ett lån vars amorteringsplan baserar sig på en fast lånetid och

på en ränta som kan ändras genom en förordning som med stöd av 45 § 3 mom. i aravala-
gen utfärdas av statsrådet,

2) annuitetslån ett lån vars ränta och amortering betalas av annuiteten på det sätt  som
föreskrivs i 11 a § i lagen om ändring av lagen om bostadsproduktion (1185/1990) och i
17 §, 18 § 2 mom. och 23 § i aravalagen,

3) lån som till villkoren motsvarar annuitetslån ett lån vars ränta och amortering beta-
las av annuiteten på det sätt som föreskrivs i 2 § i lagen om ändring av lånevillkoren för
hyreshuslån (1186/1990).

4 §

Förutsättningar för ändring av lånevillkor

Lånevillkoren för ett lån med fasta villkor, ett annuitetslån och ett lån som till villkoren
motsvarar ett annuitetslån kan ändras, om det behövs för att sanera ekonomin eller före-
bygga ekonomiska svårigheter i ett aravahyreshussamfund eller bostadsrättshussamfund
eller för att minska statens risk för kreditförluster. En ändring av lånevillkoren förutsätter
också att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av att bostäder stått tomma, av bo-
stadsmarknadssituationen i området eller av något annat godtagbart skäl som inte beror på
ägaren, eller att sådana orsaker kan förutses leda till ekonomiska svårigheter.
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En förutsättning för ändring av lånevillkoren är dessutom att Statskontoret har godkänt
en saneringsplan för samfundet om hur samfundets ekonomi ska saneras eller hur det ska
förhindras att samfundet hamnar i ekonomiska svårigheter.

6 §

Räntans storlek

Om räntan sänks med stöd av 5 § ska den årliga räntan trygga minst kreditkostnadernas
värde vid tidpunkten för sänkningen.

8 §

Åtgärder som ägaren förutsätts vidta

Ett villkor för ändring av lånevillkoren för ett lån med fasta villkor, ett annuitetslån och
ett lån som till villkoren motsvarar ett annuitetslån är att aravahyreshussamfundets eller
bostadsrättshussamfundets ägare

1) långsiktigt och till fullo handhar sitt eget ekonomiska ansvar och övriga ansvar för
saneringen av samfundets ekonomi,

2) iakttar den av Statskontoret godkända saneringsplan som avses i 4 § 2 mom.,
3) under den tid för vilken lånevillkoren ändras inte uppbär ränta för de egna medel

som ägaren placerat, och
4) uppfyller övriga krav som Statskontoret ställt i samband med ändringen av lånevill-

koren.
————

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.
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