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aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa an-

netun lain (1023/2002) 6 §:n 2 momentti,
muutetaan lain nimike sekä 2 ja 5 § sekä
lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,

seuraavasti:

L a k i
aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa

2 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on taloudellisen
tuen avulla parantaa huomattavissa taloudel-
lisissa vaikeuksissa olevien aravavuokratalo-
yhteisöjen ja asumisoikeustaloyhteisöjen ase-
maa. Tarkoituksena on myös vähentää luotto-
tappioiden syntymisen riskiä valtiolle.

4 §

Edellytykset lainaehtojen muuttamiselle

— — — — — — — — — — — — —
Lainaehtoja voidaan muuttaa myös, jos

vuokrataloyhteisö tai asumisoikeustaloyh-
teisö on muutoin ajautunut sellaisiin taloudel-
lisiin vaikeuksiin, että valtiolle voi syntyä
luottotappioriski. Tällöin lainaehtoja voidaan
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muuttaa, jos sen arvioidaan rajoittavan val-
tion luottotappioita verrattuna luottotappioris-
kiin, jos lainaehtoja ei muuteta. Arvioitaessa
luottotappioriskiä otetaan huomioon lainan-
saajan varallisuusasema, lainan vakuuden
arvo suhteessa lainan jäljellä olevaan pää-
omaan ja vakuuden realisointimahdollisuu-
det.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Lainaehtojen muutokset

Kiinteäehtoisen lainan laina-aikaa voidaan
pidentää ja korkoa alentaa sekä lyhennyksiin
myöntää lyhennysvapaita jaksoja.

Vuosimaksulainan vuosimaksun ja ehdoil-
taan vuosimaksulainaksi muutetun lainan
vuosimaksun vuotuisesta tarkistamisesta voi-
daan luopua enintään kymmeneksi vuodeksi

ja vuosimaksukorkoa alentaa ja muuttaa se
kiinteäksi koroksi.

Lainaehtoja voidaan muuttaa siten, että
kiinteäehtoisen lainan, vuosimaksulainan ja
ehdoiltaan vuosimaksulainaksi muutetun lai-
nan enimmäislaina-aika ylittyy.

Vuosimaksulaina ja ehdoiltaan vuosimak-
sulainaksi muutettu laina voidaan muuttaa
kiinteäehtoisiksi lainoiksi siten, että vuosi-
maksu muutetaan erikseen perittäväksi ko-
roksi ja erilliseksi lyhennykseksi. Lainaa
muutettaessa voidaan tehdä 1 ja 3 momen-
tissa tarkoitettuja toimenpiteitä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa hyväksyt-
tyihin lainaehtojen muutoksiin sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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