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9 §.

Keskustelu:
1) Ehdotukset laiksi velkojien maksunsaantijärjestyksestä sekä eräiksi siihen liittyviksi ~aeiksi

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 181
Lakivaliokunnan mietintö n:o 13
P u h e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 13. Eilen pidetyssä viidennessä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu asiasta päättyneeksi.
Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3 §hyväksytään keskustelutta.
Uusi 4 §,jota ei ole mietinnössä.

Ed. H a 1 o n e n : Herra puhemies! Teen
vastaehdotuksen mietintöön liitetyn I vastalauseen mukaisesta 9 §:stä, joka merkitsee sitä, että
siirtymäsäännöksiin otetaan palkkoja ja eläkkeitä koskeva pidennetty siirtymäaikasäännös.
Ed. P o 1v i : Herra puhemies! Kannatan ed.
Halosen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puh e m i e s : Keskustelussa on ed. Halonen
ed. Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin I vastalauseen mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Ådnestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. Halosen ehdotus "ei".

Keskustelu:
Ed. H a 1o n e n : Arvoisa puhemies! Teen
ehdotuksen, että lakiin lisätään I vastalauseen
mukaisesti uusi 4 §, joka koskee työntekijöiden
palkkojen ja eräiden eläkkeiden etuoikeutta.
Ed. P o 1v i : Arvoisa puhemies! Kannatan
ed. Halosen tekemää ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Halonen
ed. Polven kannattamana ehdottanut, että lakiin
lisätään uusi 4 § I vastalauseen mukaisesti.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Å"änestys ja päätös:
Mietintö, jossa ei ole tätä pykälää, "jaa", ed.
Halosen ehdotus "ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 97
jaa- ja 80 ei-ääntä; poissa 22. (Koneään. 1)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
4---8 § hyväksytään keskustelutta.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 87
jaa- ja 82 ei-ääntä; poissa 30. (Koneään. 2)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
2. lakiehdotuksen 10 luvun 1 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
3. lakiehdotuksen 22 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
4. lakiehdotuksen 223 a § ja sen edellä oleva
alaotsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja
nimike,
5. lakiehdotuksen 4 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
6. lakiehdotuksen 5 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
7. lakiehdotuksen 23 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike,
8. lakiehdotuksen 6, 10, 45, 71, 71 a, 71 b, 75,
80, 105 aja 105 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
9. lakiehdotuksen 4luvun 30 §ja luvun otsikko, 6 luvun 3, 15 aja 23 §ja luvun otsikko sekä
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8 luvun 3 a §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

2) Ehdotus laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä

Eduskunta ryhtyy 10. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 183
Lakivaliokunnan mietintö n:o 14

2 §.
Keskustelu:

Ed. H a 1 o n e n : Arvoisa puhemies! Teen
edelleen samaan vastalauseeseen perustuen ehdotuksen, että pykälä saisi 1 vastalauseen mukaisen muodon.
Ed. P o 1v i : Herra puhemies! Kannatan ed.
Halosen ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. Halonen
ed. Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin 1 vastalauseen mukaisena.

Puh e m i e s : Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Eilen pidetyssä viidennessä täysistunnossa julistettiin yleiskeskustelu päättyneeksi.
Yleiskeskustelussa on ed. Halonen ed. Polven
kannattamana ehdottanut, että mietintöön sisältyvän lakiehdotuksen lisäksi käsittelyn pohjaksi
hyväksyttäisiin 1 vastalauseeseen sisältyvä toinen
lakiehdotus.
Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Joka käsittelyn pohjaksi hyväksyy lakivaliokunnan mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa. on ed. Halosen ehdotus hyväksytty.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 104
jaa- ja 82 ei-ääntä; poissa 13. (Koneään. 4)

Å·änestys ja päätös:

Eduskunta on käsittelyn pohjaksi hyväksynyt
lakivaliokunnan mietinnön.

Mietintö "jaa", ed. Halosen ehdotus "ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 101
jaa- ja 82 ei-ääntä; poissa 16. (Koneään. 3)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
3 a, 4 ja 7 §, voimaantulosäännös, johtolause
ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
11. lakiehdotuksen 2, 3 aja 4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
12. lakiehdotuksen 36 §, voimaantulosäännös,
johtolause ja nimike sekä
13. lakiehdotuksen 2 luvun 5 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Eduskunta ryhtyy lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
1-3 §, 1luvun otsikko, 4---8 §, 2luvun otsikko, 9-11 §, 3 luvun otsikko, 12-22 §, 4 luvun
otsikko ja 23-29 § hyväksytään keskustelutta.
30 §.
Keskustelu:

Ed. V. Laukkanen: Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 30 § saisi sen sanamuodon,
joka II vastalauseessa esitetään. Tällä siis ratkaistaan se peruskysymys, mikä on pisin aika,
millä henkilö vapautuu vaikka miljoonaveloistaan. Kun ehdotus on viisi vuotta, niin itse
esitän, että pisin aika olisi seitsemän vuotta ja
siinä tapauksessa, jos henkilölle jäisi asunto, se
olisi neljätoista vuotta. On miellyttävä nähdä,
miten kansanedustajat äänestävät.
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Ed. M o i 1 a ne n : Herra puhemies! Kannatan ed. V. Laukkasen ehdotusta.

Puh e m i e s : Äänestyksessä on annettu 179
jaa- ja 2 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 16. (Koneään.
6)

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
P u h e m i e s :· Keskustelussa on ed. V.
Laukkanen ed. Moilasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.
·

62 ja 63 §, 8 luvun otsikko ja 64 § hyväksytään
keskustelutta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

65 §.

Å·änestys ja päätös:

Keskustelu:

Mietintö "jaa", ed. V. Laukkasen ehdotus
"ei".
P u h e m i e s : Äänestyksessä on annettu 159
jaa- ja 21 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 15. (Koneään.
5)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
31-39 §, 5 luvun otsikko, 40-44 §, 6 luvun
otsikko, 45-48 §, 7 luvun otsikko ja 49-60 §
hyväksytään keskustelutta.
61 §.
Keskustelu:

Ed. V. Laukkanen: Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon,
mikä II vastalauseessa on. Tämä tarkoittaa sitä,
että pääsääntöisesti ulosottomiestä ja avustavaa
ulosottomiestä ei tulisi määrä selvittäjäksi, koska se vaarantaa tasapuolisuutta ja viran hoitoa.
Ed. M o i 1 a n en : Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies:
Keskustelussa on ed. V.
Laukkanen ed. Moilasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.

Ed. V. Laukkanen: Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saisi sen muodon, mikä II vastalauseessa on. Tämä tarkoittaa
sitä, että epätäsmällinen ilmaisu "ilman aiheetonta viivästystä" muutetaan selkeäksi kahden
kuukauden määräajaksi.

Mietintö "jaa", ed. V. Laukkasen ehdotus
"ei".

Ed. M o i 1 a n e n : Herra puhemies! Kannatan ed. V. Laukkasen tekemää ehdotusta.

Puhemies: Äänestyksessä on annettu 168
jaa- ja 5 ei-ääntä; poissa 26. (Koneään. 7)

Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. V.
Laukkanen ed. Moilasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Å·änestys ja päätös:

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
66-71 §, 9 luvun otsikko, 72-77 §, 10 luvun
otsikko ja 78-84 § hyväksytään keskustelutta.
85 §.

Selonteko myönnetään oikeaksi.
Keskustelu:
Å·änestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. V. Laukkasen ehdotus
"ei".

Ed. V. Laukkanen: Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saisi sen
muodon, mikä on II vastalauseessa. Tämä tar-

Velkasaneeraus
koittaa sitä, että jos tuomioistuimen ulkopuolella sovitaan velkajätjestelyistä, niin tämä sopimus saa samat oikeudelliset vaikutukset kuin
tuomioistuimen vahvistama sopimus, jotta näitä kaikkia sopimuksia ei tarvitsisi viedä tuomioistuimeen.
Ed. M o i 1a ne n : Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
Puhemies:
Keskustelussa on ed. V.
Laukkanen ed. Moilasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.
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Aänestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. V. Laukkasen ehdotus

"ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 183
jaa- ja 4 ei-ääntä; poissa 12. (Koneään. 9)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.
88 §, 11 luvun otsikko sekä 89 §ja 12 luvun
otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.
Lakiehdotuksen toinen käsittely julistetaan
päättyneeksi.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

Å'änestys ja päätös:
Mietintö "jaa", ed. V. Laukkasen ehdotus

"ei".
Puhemies: Äänestyksessä on annettu 166
jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 17. (Koneään. 8)
Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3) Ehdotukset laiksi yrityksen saneerauksesta ja
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Toinen käsittely
Hallituksen esitys n:o 182
Lakivaliokunnan mietintö n:o 15
T o i n e n v a r a p u h e m i e s : Käsittelyn
pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15.
Yleiskeskustelu asiasta julistettiin päättyneeksi
eilen pidetyssä viidennessä täysistunnossa.

86 § hyväksytään keskustelutta.
87 §.

Keskustelu:
Ed. V. L a u k k a n e n : Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että tämä pykälä saisi sen sanamuodon kuin II vastalauseessa on esitetty. Tämä
tarkoittaa sitä, että myös tuomioistuimen ulkopuolella tehdyt velkajärjestelyt voitaisiin rekisteröidä yleiseen valkajärjestelyrekisteriin. Tämähän olisi täysin välttämätöntä.
Ed. M o i 1 a n e n : Herra puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.
Keskustelu julistetaan päättyneeksi.
P u h e m i e s : Keskustelussa on ed. V.
Laukkanen ed. Moilasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksyttäisiin II vastalauseen
mukaisena.
Selonteko myönnetään oikeaksi.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään
keskustelutta
ensimmäisen lakiehdotuksen 1-4 §, 1 luvun
otsikko, 5-7 §, 2luvun otsikko, 8-14 §, 3 luvun
otsikko, 15-28 §, 4 luvun otsikko, 29-34 §, 5
luvun otsikko, 35- 38 §, 6 luvun otsikko, 3948 §,?luvun otsikko, 49-56 §, 8 luvun otsikko,
57-66 §, 9 luvun otsikko, 67-82 §, 10 luvun
otsikko, 83-86 §, 11luvun otsikko, 87-89 §, 12
luvun otsikko, 90-92 §, 13 luvun otsikko, 9395 §, 14 luvun otsikko, 96-100 §, 15 luvun
otsikko sekä 101 ja 102 §ja 16 luvun otsikko,
johtolause ja nimike,
toisen lakiehdotuksen 13 luvun 2 aja 18 a §ja
luvun otsikko sekä 15 luvun 5 §ja luvun otsikko,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kolmannen lakiehdotuksen 133 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
neljännen lakiehdotuksen 41 a, 47 aja 47 b §,
voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
viidennen lakiehdotuksen 6 ja 8 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
kuudennen lakiehdotuksen 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
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seitsemännen lakiehdotuksen 13 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
kahdeksannen lakiehdotuksen 29 luvun 4 §ja
luvun otsikko, 30 luvun 5 §ja luvun otsikko sekä
39 luvun 2 §ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.
Lakiehdotusten toinen käsittely julistetaan
pää ttyneeksi.

6) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 54
(HE 242)
7) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 55
(HE 336)
8) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 56
(HE 316)
9) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 57
(HE 343)

Ed. Saapunki merkitään läsnä olevaksi.
Pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon:
4) Sivistysvaliokunnan mietintö n:o 20 (HE 311)

P u h e m i e s : Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 12.40.
Täysistunto lopetetaan kello 12.32.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

5) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 53
(HE 110)

Seppo Tiitinen

