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LAKIALOITE 3/1999 vp
Lakialoite laiksi yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun lain 44 §:n
muuttamisesta

Eduskunnalle
Lakialaitteessa esitetään velkajärjestelylain
muuttamista siten, että järjestelyn aikana saatavasta nettolisätulostajäisi aina vähintään puolet
omaan käyttöön.
Velkajärjestelyn avulla on pystytty tukemaan
useiden tuhansien ihmisten ja kotitalouksien selviytymistä vuosikymmenen alun laman aiheuttamista vaikeuksista. Velkajärjestelyn kesto on
kuitenkinjohtanut siihen, että vasta viime aikoina ensimmäiset ihmiset ovat päässeet urakan
päätökseen ja suorittaneet koko maksuohjelman. Heidän lisäkseen on olemassa suurijoukko
ihmisiä, joilla on vielä useiden vuosien pituinen
urakka edessään.
Koska maksuohjelmat kestävät sangen pitkän
ajan, on selvää, ettäjärjestelyssä mukana olevien
ihmisten elämäntilanne tänä aikana saattaa
muuttua siten, että maksuohjelma on tuloihin
nähden joko liian tiukka tai löysä. Siksi laissa
onkin luotu mahdollisuus muuttaa ohjelmaa sen
kestäessä. Lisätuloista on itse aktiivisesti ilmoitettava ja toisaalta tulojen muutos alhaisemmalle
tasolle on mahdollista ottaa huomioon.

Velkajärjestely tarjoaa elinikäistä ulosottoa
paremman vaihtoehdon ylivelkaantuneille. Velkajärjestelyn piiriin pääseminen ei kuitenkaan
kaikille ylivelkaantuneille ole mahdollista. Tämän on katsottujohtavan syrjäytymiseenja harmaaseen talouteen. Jotta vastaaviita ongelmilta
vältyttäisiin velkajärjestelyn piirissä olevien osalta, on asiaan liittyvää säännöstöä kehitettävä
edelleen siten, että niin velkojien kuin velallisten
etu toteutuu. Tämä tarkoittaa sitä, että on säädettävä laki, jonka perusteella velkajärjestelyssä
olevan kannattaa aina pyrkiä hankkimaan lisätuloja niin itsensä kuin velkojiensa hyödyksi.
Nykyinen säännöstö ei toimi täysin tyydyttävällä
tavalla, mikä johtuu lisätulojen ohjautumisesta
lähes täysin velkojille. Tällä ei ole riittävän kannustavaa vaikutusta velalliselle.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä tammikuuta 1993 yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993)
44 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on laissa 63/1997, seuraavasti:
44§
Muutos, joka maksuohjelmaan tehdään velkojien hyväksi, koskee kaikkia velkojia. Edellä 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
velallisen on suoritettava velkojilleen puolet lisääntyneistä varoistaan. Velkoja, jolle kertyisi
vähäinen asetuksella säädettävää markkamäärää pienempi osuus, voidaan kuitenkin jättää
ilman suoritusta. Muutos velkojien vahingoksi
koskee niitä velkojia, joille ohjelman mukaan
vielä tulisi suoritus. Jos ohjelmaa muutetaan
1 momentin 3 kohdan nojalla, muutoksen on
oltava sisällöltään sellainen, että velallisen on
maksuohjelman kestoa koskevien säännösten es-

tämättä suoritettava velkojalle yhtä suuri osuus
velasta kuin muille samassa asemassa oleville velkojille, jollei se ole kohtuutonta ottaen huomioon velan määrä ja peruste sekä suorituksen
taloudellinen merkitys velallisen olosuhteissa.
Jos maksuohjelmaa muutetaan velkojien hyväksi, ohjelman kestoa voidaan pidentää sitä aikaa
vastaavalla ajalla, jona velallisen maksukyky oli
parantunut. Ohjelman kestoa voidaan pidentää
myös selvittäjän saatavan maksamista varten.
Tämä laki tulee voimaan

päivänä

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1999
Esa Lahtela /sd
Kari Rajamäki /sd
Jukka Gustafsson /sd
Säde Tahvanainen /sd
Lauri Kähkönen /sd
Reijo Laitinen /sd
Pia Viitanen /sd
Veijo Puhjo /vas
Marjaana Koskinen /sd
Matti Kangas /vas
Matti Väistö /kesk
Anne Huotari /vas
Jaakko Laakso /vas
Kalevi Olin /sd
Kirsi Ojansuu /vihr
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Niilo Keränen /kesk
Tero Rönni /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Esko-Juhani Tennilä /vas
Anu Vehviläinen /kesk
Seppo Kanerva /kok
Tapio Karjalainen /sd
Klaus Heliberg /sd
Mikko Elo /sd
Mikko Immonen /vas
Erkki Kanerva /sd
Mikko Kuoppa /vas
Susanna Huovinen /sd
Pentti Tiusanen /vas

kuuta

