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Ylivelkaantuneiden aseman parantaminen

Eduskunnalle
Vuonna 1993 voimaan tullut velkajärjestelylaki
oli tarpeellinen velallisten vaikean tilanteen korjaamiseksi. Velkajärjestelyä ei kuitenkaan ole läheskään kaikille hakijoille myönnetty, eivätkä
kaikki ole sitä edes hakeneetkaan monista eri
syistä. Toisten elämäntilanteeseen velkajärjestely ei sovellu, ja toisille sitä ei voida katsoa myönnettävän. Kun velkajärjestelyjä hylätään Turussa
yli neljä kertaa useammin kuin Oulussa, niin tästäkin voidaan päätellä myös tuomioistuinten olevan erehtyväisiä.
Oikeusministeriön antaman tiedon mukaan
velkajärjestelylain rinnalle sitä ikään kuin täydentämään ollaan nyt valmistelemassa ulosottovelkojen vanhentumislakia, jolla ulosotossa olevat velat säädettäisiin vanhentomaan 15 vuodessa. Tämäkin uudistus on oikeansuuntainenja sellaisenaan myös tavallaan tervetullut. On kuitenkin huomattava, että meidän maamme ankarassa
ulosotossa ihminen kyllä luhistuu ja raunioituu
täysin noin pitkässä ajassa. Vaikka jokaisen tietenkin pitää pyrkiä velkansa maksamaan, niin ei
ole mitään mieltä asettaa ihmistä viromaan yliveloissaan ulosottoon 15 vuodeksi, jos tiedossa on,
että hän ei varmuudella pysty selviytymään veloistaan.
Jokainen toki ymmärtää sen, että minkä tahansa muun onnettomuuden tapahduttua on järjetöntä yrittää rauhoittaa onnettomuuden uhria lohduttamalla, että ambulanssi kyllä tulee 15 vuoden
kuluttua. Sen tähden on aivan selvää, että myös
tällä ihmiselämän osa-alueella on kyettävä pelottomasti viivytyksettä toimimaan. On muistetta-

va, että hyvin moni ylivelkaantumisongelmiin
joutunut on juuri sitä kokeilemiseen kykenevää
ja riskeihinkin uskaltautuvaa väkeä, jota ilman
useimmat kansakuntaa hyödyttäneet merkittävät
oivallukset olisivat jääneet toteutumatta. Vaikka
juuri tällä hetkellä maamme kärkiyritys Nokia on
saanut kansantalouden ja pörssin kukoistamaan,
niin jonakin päivänä kaikki voi olla toisin. Silloin tarvitsisimme kipeästi heitä, jotka nyt ovat
ahdistettuina kyyryyn. Heitä ei kohta enää ole
käytettävissämme, sillä he eivät ahdingossa pidettyinä todellakaan säily työkykyisinä montaa
vuotta.
Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksityishenkilön konkurssilain säätämiseksi
siten, että velalliselle myönnetään hänen hakemuksestaan yksityishenkilön
konkurssi, jossa määrätään hänen maksettavakseen kolmen vuoden maksuvaraa vastaava, tuomioistuimen määrittelemä rahasumma, jonka suoritettuaan
hän välittömästi vapautuu palaamaan
normaaliin yhteiskuntaan sen täysivaltaiseksi, vastuulliseksi ja tuottavaksi jäseneksi ja
että hallitus tekee esityksen valtiontakuujärjestelmän luomiseksi niin, että velalliselle myönnetään valtiontakaus
edellä mainittuun tarkoitukseen.
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