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515/2023

Laki
aravarajoituslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aravarajoituslain (1190/1993) 4 d, 21 ja 24 §, sellaisena kuin niistä ovat

4 d § laissa 716/2006 ja 21 § laissa 1438/2019, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 735/2004 kumotun 22 §:n tilalle uusi 22 § seuraavasti:

4 d §

Asukasvalinnan valvonta

Kunta valvoo asukkaiden valintaperusteiden noudattamista. Siltä osin kuin kyse on
asunnoista, joiden asumispalveluiden järjestämisestä hyvinvointialue vastaa, asukasvalin-
taa valvoo hyvinvointialue. Kunnalla ja hyvinvointialueella on oikeus vaatia valvonnan
suorittamiseksi tarvittavat tiedot lainansaajalta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asukkaiden va-
linnassa ja asukasvalinnan valvonnassa noudatettavista menettelytavoista. Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskukselle kuuluu asukasvalinnan yleinen ohjaus.

21 §

Muutoksenhaku

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Valtiokonttorin ja kunnan päätökseen saa
vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksen-
hausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa (808/2019). 

Asukkaan valintaan tai hyväksyntään liittyvään päätökseen ei saa hakea oikaisua eikä
hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimeen. Aravavuokra-asuntoja koskevaan
asukasvalintaan liittyvistä virheistä ja laiminlyönneistä saa kannella 4 d §:n mukaan val-
vonnasta vastaavalle viranomaiselle.

22 §

Uhkasakko

Jos yhteisö tai lainanantaja laiminlyö sille tässä laissa säädetyn tehtävän, jättää toimit-
tamatta pyydettyjä tietoja tai muutoin menettelee tämän lain vastaisesti, Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus tai Valtiokonttori voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä
on suoritettava tai menettely oikaistava. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tai Val-
tiokonttori voi asettaa tehtävän suorittamisen tai menettelyn oikaisemisen tehosteeksi uh-
kasakon.
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24 §

Virkavastuu ja vahingonkorvaus virheellisestä menettelystä

Aravavuokra-asunnon asukasvalintaa suorittavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Säännöksiä sovelletaan myös niihin henkilöi-
hin, jotka hoitavat asukasvalintatehtäviä aravavuokra-asunnon omistajan alihankkijan
palveluksessa. Virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös yhteisön toi-
mielimen tai johdon jäseneen heidän hoitaessaan asukasvalintatehtäviä. 

Aravavuokra-asunnon omistaja on velvollinen korvaamaan kohtuullisessa määrin välit-
tömän vahingon, joka aiheutuu siitä, että asunnon hakija ei saa hakemaansa asuntoa ara-
vavuokra-asunnon omistajan tai sen edustajan virheellisen menettelyn vuoksi. Vahingon-
korvausvastuusta säädetään lisäksi vahingonkorvauslaissa (412/1974).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2023.
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