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aravarajoituslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan aravarajoituslain (1190/1993) 16 a §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa

1019/2005, sekä
muutetaan 16 §:n 5 momentti, 16 a §:n 1 momentti ja 17 a §, sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n

5 momentti laissa 869/2008 sekä 16 a §:n 1 momentti ja 17 a § laissa 1019/2005, seuraavasti:

16 §

Rajoituksista vapauttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Rajoituksista vapauttamisen edellytyksenä

on, että valtion asuntolaina tai aravalaina
maksetaan kokonaan takaisin taikka valtio
vapautetaan valtiontakauksesta aravalainojen
takaisinmaksamiseksi annetun lain mukai-
sesta takausvastuusta vapautettavan asunnon
tai talon osalta, jollei 16 a §:stä muuta johdu.
Jos lainasaatavaa ei ole kyetty turvaamaan
pakkotäytäntöönpanossa tai sen sijaan tehtä-
vässä Valtiokonttorin hyväksymässä vapaa-
ehtoisessa luovutuksessa, ei rajoituksista va-
pautumisen edellytyksenä kuitenkaan ole täl-
laisen saatavan maksaminen taikka valtion
vapauttaminen takausvastuusta.

16 a §

Akordi rajoituksista vapauttamisen
yhteydessä

Luottotappioiden syntymisen ennaltaeh-
käisemiseksi ja vuokrataloyhteisön talouden
tervehdyttämiseksi Valtiokonttori voi, asetta-

millaan ehdoilla, päättää valtion talousarvi-
ossa vuosittain vahvistetun enimmäismäärän
rajoissa lainansaajan hakemuksesta, että jäl-
jellä olevasta valtion asuntolainasta tai arava-
lainasta osa, kuitenkin enintään 50 prosenttia,
jää valtion vastuulle (rajoitusakordi). Rajoi-
tusakordin määrä harkitaan kohteittain haki-
jan laatiman kokonaissuunnitelman ja muun
selvityksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

17 a §

Akordi purkamisen yhteydessä

Jos asunnolle tai talolle on myönnetty
17 §:n mukainen purkulupa, Valtiokonttori
voi päättää valtion talousarviossa vuosittain
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa lainan-
saajan hakemuksesta, että jäljellä olevasta
valtion asuntolainasta tai aravalainasta enin-
tään 60 prosenttia jää valtion vastuulle (pur-
kuakordi). Loppuosan lainasta lainansaaja on
velvollinen maksamaan takaisin valtiolle.
Erityisestä syystä Valtiokonttori voi vahvis-
taa lainan loppuosalle lyhennyssuunnitelman,
ja hyväksyä tarvittaessa saatavalle vakuuden.

Purkuakordin määrä on 1 momentissa sää-
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detystä poiketen kuitenkin enintään 70 pro-
senttia, jos:

1) lainansaajalla on enintään 200 valtion
tuella rakennettua vuokra-asuntoa;

2) kohteelle ei ole kysyntää vuokra- asun-
tona; ja

3) lainansaajan taloudellinen tilanne on
heikko.

Purkuakordin myöntämisen edellytyksenä
on, että purkuluvan myöntämiseen johtaneet
syyt ovat aiheuttaneet lainansaajalle huomat-
tavia taloudellisia vaikeuksia ja akordi on
tarpeen lainansaajan talouden tervehdyttämi-
seksi.

Purkuakordi voidaan 3 momentissa sääde-
tystä poiketen kuitenkin myöntää, jos yksit-

täisen kohteen käyttöasteen merkittävästä ja
pitkäaikaisesta alenemisesta aiheutuneet ta-
loudelliset ongelmat uhkaavat lainansaajan
taloudellista toimintakykyä kokonaisuudes-
saan.

Purkuakordin kohteena olevan lainan pää-
oma muodostuu akordin päätöshetkellä jäl-
jellä olevasta valtion asuntolainan tai arava-
lainan pääomasta ja erääntyneistä koroista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille
tulleisiin hakemuksiin sovelletaan, mitä tässä
laissa säädetään.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013
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