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Oikeusministeriölle

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto
(OM 15/41/2009)

Työryhmän ehdotuksen mukaan maksuohjelman kesto velkajärjestelyssä lyhennettäisiin kolmeksi
vuodeksi. Tästä pääsäännöstä voitaisiin tuomioistuimen harkinnan mukaan poiketa usein eri
perustein. Hovioikeus lausuu ehdotuksesta seuraavan.

Maksuohjelman keston lyhentäminen voimassa olevan lain mukaan

Mietinnön mukaan "Jo vuonna 2003 tehdyllä muutoksella pyrittiin lisäämään viittä
vuotta lyhyempien ohjelmien määrää, mutta siinä ei ole onnistuttu toivotulla tavalla.
Tämä esitys siis jatkaa aiempaa pyrkimystä."

Hovioikeuden käsityksen mukaan mitään tavoitetta alle viiden vuoden maksuohjelmien
määrälle ei ole asetettu. Lakia on sovellettu niin, että Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen
mukaan 12 prosenttia maksuohjelmista on vahvistettu alle viiden vuoden pituisiksi. Kun
otetaan huomioon, että ns. nollaohjelmien kesto on lain mukaan aina viisi vuotta ja kun
nollaohjelmien osuus on vuosien 2000 ja 2006 välillä kasvanut viidenneksestä mietinnön
mukaan 40 prosenttiin, 12 prosenttia antaa harhaanjohtavan kuvan sääntelyn
vaikuttavuudesta.

Hovioikeuden arvion mukaan laki nykymuodossaan antaa tuomio istuimelle joustavat
mahdollisuudet tapauskohtaisesti harkita maksuohjelman kestoa ja ottaa huomioon
erityisesti velallisen olosuhteet, mutta niin, että velkajärjestely muodostuu kohtuulliseksi
myös velkojien aseman kannalta.

Muutoksen tarve

Velkajärjestelylainsäädännön sisällössä on tarpeen ottaa huomioon yhteiskunnassa
tapahtuvia muutoksia. Velkajärjestelyn toimivuutta onkin arvioitu useamman kerran.
Viimeksi näin on tapahtunut oikeusministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä oli
maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen (työryhmämietintö
2004:20). Kun velallisen lisäsuoritusvelvollisuutta työryhmän mietinnön perusteella
lievennettiin, hallituksen esitykseen 30/2006 kirjattiin: "Yleisenä arviona työryhmä
totesi velkajärjestelyn toimivan nykyisin varsin hyvin. Työryhmä kuuli velallisten ja
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velkaneuvonnan edustajia eikä heidänkään tiedossaan ollut erityisiä epäkohtia
järjestelmässä. Kansainvälisen vertailun valossa velkajärjestelyä voidaan työryhmän
arvion mukaan pitää varsin kohtuullisena velallisen kannalta".

Velkajärjestelyn yleisen hyväksyttävyyden ja velkojille tulevan kertymän kannalta
olennaista on, kenelle velkajärjestely myönnetään, missä laajuudessa velallisen on
käytettävä tulojaan ja varallisuuttaan velkojen maksamiseen ja kuinka pitkään hänen
on maksettava velkojaan. Nämä seikat ovat mitä suurimmassa määrin oikeuspoliittisia
kysymyksiä, joiden arviointi on viime kädessä eduskunnan tehtävä.

Hovioikeuden näkemyksen mukaan esitetyt perusteet maksuohjelman lyhentämiselle
eivät ole vakuuttavat. Erillisuudistuksena uudistusta ei pitäisi toteuttaa.

Työryhmän ehdotuksessa uudistuksen tärkeimpänä perusteena näyttää olleen se, että
"luotonanto on nyky-yhteiskunnassa saanut sellaisia muotoja, että vastaavasti myös
velalliset tarvitsevat aiempaa tehokkaampaa suojaa. Ei voida pitää hyväksyttävänä
sitä, että osa luotonantajista toimii tavalla, joka johtaa laajat kansalaisryhmät
velkaantumisen vuoksi syrjäytymisvaaraan ja seuraukset jäävät yhteiskunnan
kannettaviksi." Tämän vuoksi on katsottu, että "painavat yhteiskunnalliset perusteet
puhuvat sen puolesta, että velallisilla on mahdollisuus lailla säädetyillä edellytyksillä
vapautua velkavastuustaan nykyistä nopeammin".

On kyseenalainen lähtökohta lyhentää maksuohjelman kestoa sillä perusteella, että
joidenkin velkojien luotonantoa ei voida kaikin osin pitää hyväksyttävänä. Ohjelman
keston lyhentäminen johtaisi kaikkien velkojien kertymän pienenemiseen ja näin siis
tapahtuisi silloinkin, kun velallisella ei edes ole velkaa moitittavasti menetelleille
velkojille. Velkojien menettelyyn pitäisi puuttua ensisijaisesti muilla keinoin.

Kun velkajärjestelyssä on kysymys velan takaisinmaksua koskevasta poikkeuksesta,
järjestelmän yleiseen hyväksyttävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota koko
lainsäädännön voimassaoloajan. Lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä
(183/1992) todettiin muun muassa: "Jotta velkajärjestely toisi velkojien kannalta
hyväksyttävänä pidettävän taloudellisen tuloksen, maksuohjelman keston olisi oltava
riittävän pitkä. Myös yleisen edun vuoksi on tärkeää, että velkajärjestely mielletään
kohtuullisen pitkän ajan kestäväksi menettelyksi, jonka avulla velkaongelmiinsa
vakavasti ratkaisua hakeva yksityishenkilö voi selviytyä vaikeuksistaan." Näihin
seikkoihin on kiinnitetty huomiota myös Pauliine Koskelon oikeusministeriölle
laatimassa selvityksessä vuodelta 2004, Henkilökohtainen velkavastuu ja
insolvenssimenettelyt: "Velalliset tarvitsevat kohtuullisen mahdollisuuden uuteen
alkuun, mutta veloista eroon pääseminen ei saa olla liian helppoa, jotta luoton
edellytykset ja oikeudenmukaisuus voidaan turvata. Insolvenssilainsäädännössä
haetaan optimaalista tasapainoa näiden päämäärien kesken." Lakivaliokunta
puolestaan on todennut hallituksen esityksestä 30/2006: "Toisaalta valiokunta katsoo,
ettei lisäsuoritusvelvollisuutta ainakaan tässä yhteydessä ole aiheellista lieventää
ehdotettua enempää. Jos lisäsuoritusvelvollisuus olisi kovin lievä, osa velallisista
saattaisi järjestellä tulotasonsa mahdollisimman alhaiseksi maksuohjelman
vahvistamisvaiheessa. Myös kertymät velkojille voisivat jäädä niin pieniksi, että
järjestelmän hyväksyttävyys kärsisi."



3

Maksuohjelman lyhentäminen on luonnollisesti yksittäisen velallisen etu.
Lyhentämistä vastaan puhuu kuitenkin yleisen velallistahon asema. Maksuohjelman
lyhentäminen voi kiristää luotonsaantia sekä kasvattaa velkansa kokonaan maksavien
ja velkajärjestelyssä veloistaan vapautuvien velallisten eroa.

Takaajan asema

Maksuohjelman kestolla on merkitystä myös velallisen velan maksaneelle takaajalle.
Mietinnön mukaan "Yksityisvelkojan, esimerkiksi takaajan erityisasema otettaisiin
huomioon säilyttämällä ennallaan mahdollisuus maksuohjelman keston jatkamiseen
enintään kahdella vuodella. Tällainen keston jatkaminen kerryttää koko velallisen
maksuvaran verran yksityisvelkojan saatavaa, koska muut velkojat eivät ole enää
maksuohjelmassa mukana."

On kuitenkin huomattava, että myös takaajalta poistettaisiin oikeus suorituksiin
nykyiseen verrattuna kahdelta vuodelta. Takaaja saa nykyisin muiden velkojien tavoin
suorituksen viiden vuoden maksuohjelmalla ja voi yksityisvelkojana saada sen lisäksi
kahden vuoden ajalta, jos maksuohjelman kestoa on hänen hyväkseen jatkettu.
Uudistuksen mukaan hän saisi suorituksia enää vain kolmen vuoden ja mahdollisesti
sen lisäksi kahden vuoden ajan. Takaajan taloudellinen menetys on sitä tuntuvampi,
mitä suuremman osan veloista hänen maksamansa velka muodostaa ja mitä parempi
velallisen maksukyky on.

Kansainvälinen kehitys

Mietinnössä todetaan, että "Käsillä oleva esitys on sopusoinnussa Euroopan neuvoston
ministerikomitean suosituksen, recommendation CM/Rec(2007)8 kanssa.
Suosituksessa muun muassa korostetaan jäsenvaltioiden vastuuta huolehtia siitä, että
velkajärjestelyn maksuohjelmat ovat kattavia sekä kohtuullisia niin maksettavan
määrän kuin keston suhteen."

Hovioikeuden käsityksen mukaan velkajärjestelylaki on jo nykyisessä muodossaan
mainitun suosituksen kanssa sopusoinnussa. Velkajärjestelylakia on myös useampaan
otteeseen vertailtu muiden maiden vastaavantyyppisiin lainsäädäntöihin.
Maksukyvyttömyystyöryhmän mietintöön (OM 2004:20) sisältyy laaja kansainvälinen
vertailu, jossa tiedot muiden maiden järjestelmistä perustuivat pääosin Koskelon
edellä mainittuun selvitykseen ja lisätiedot eräiden Euroopan neuvoston jäsenmaiden
oikeusministeriölle toimittamiin vastauksiin sekä Tanskan osalta lisäksi vuoden 2004
lopussa annettuun hallituksen esitykseen.

Lausunnolla olevaan mietintöön sisältyy kansainvälinen vertailu, josta tosin puuttuu
osa maista, joiden lainsäädäntöä on aikaisemmissa yhteyksissä selvitetty. Tehtyjen
vertailujen perusteella voidaan todeta, että oikeuskehitykseltään meitä lähimmissä
maissa - Pohjoismaat ja Saksa - maksuohjelman kesto on sama (Saksassa kuusi
vuotta). Meillä velkajärjestely myönnetään lähes kaikille, se koskee kaikkia velkoja ja
sisältää mahdollisuuden yhtäältä vapautumiseen veloista ilman suorituksia (ns.
nollaohjelma) ja toisaalta omistusasunnon säilyttämiseen. Nämä seikat huomioon
ottaen järjestelmäämme voidaan pitää varsin velallismyönteisenä. Muualla alle viiden
vuoden ohjelmat melko harvinaisia, järjestelmät eivät aina koske kaikkia velkoja ja/tai
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nollaohjelmat eivät ole mahdollisia vaan edellytetään, että jokin osuus veloista tulee
maksetuksi.

Maksuohjelman keston måäräytyminen ehdotuksen mukaan

Hovioikeus toteaa, että maksuohjelman kesto määräytyisi varsin hienojakoisesti. Tätä
sääntelyä on mietinnön mukaan vielä tarkoitus tarkistaa myöhemmin niin, että viiden
vuoden nollaohjelma voitaisiin lyhentää, jos velalliselle syntyy maksuvaraa.

Maksuohjelman kesto määräytyisi mietinnön mukaan eri perustein (30 §):

1) kolme vuotta, joka olisi pääsääntö.
2) alle kolme vuotta samoilla perusteilla, joilla nykyinen viiden vuoden ohjelma

voidaan määrätä lyhyemmäksi eli jos se on kohtuullista ottaen huomioon
velallisen olosuhteet, velkaantumisesta kulunut aika sekä se, miten ja missä määrin
velallinen on suorittanut velkojaan ennen maksuohjelman vahvistamista tai
suorittaa niitä omaisuuden rahaksimuutosta saatavilla varoilla.

3) viisi vuotta, jos velallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu maksuvaran
puuttumisen vuoksi, mutta viittä vuotta lyhyempi, jos velalliselta puuttuu
pysyvästi maksuvara sairauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4) viisi vuotta, jos velkajärjestelylle on ollut painavat perusteet esteestä huolimatta,
mutta viittä vuotta lyhyempi, jos velalliselta puuttuu pysyvästi maksuvara
sairauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Näin hienojakoinen sääntely lisää ennen muuta velkojien, selvittäjien ja
tuomioistuinten työtä ja siten velkajärjestelyn kustannuksia. Se voi myös vaikuttaa
niin, että velkojat haluavat vedota velkajärjestelyn esteisiin nykyistä useammin
kertymänsä lisäämiseksi. Lisäksi ehdotus voi vähentää velkajärjestelyä vastaavia
sopimuksia tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella, jos velkajärjestelyn esteestä ja sen
vaikutuksesta maksuohjelman kestoon vallitsee velallisen ja velkojien kesken
erimielisyys.

Niin kuin työryhmä arvioi, alle kolmen vuoden maksuohjelmat jäänevät harvinaisiksi,
jos maksuohjelman kesto on kolme vuotta. Tämä johtuu siitä, että kolme vuotta on
niin lyhyt aika, etteivät kohtuullisuusarvioinnissa muut huomioon otettavat seikat ole
yleensä riittävän painavia ohjelman keston lyhentämiseksi.

Velkajärjestelylain 9 a §:n mukaan velallisen maksukyvyn väliaikainen puute tai
vähäisyys on este velkajärjestelylle. Maksuvelvollisuuden poistaminen eli ns.
nollaohjelman vahvistaminen puolestaan on 25 §:n mukaan viimesijainen keino: velan
määrää voidaan alentaa tai velan maksuvelvollisuus poistaa kokonaan vain, jos
velkajärjestelyä ei muuten voida toteuttaa. Nollaohjelman vahvistaminen tulee siten
kysymykseen, jos velalliselta pysyvästi puuttuu maksuvaraa. Toisaalta
lisäsuoritusvelvollisuus turvaa velkojan asemaa tilanteessa, jossa velallisen
maksukyky myöhemmin ennakoimattomasta syystä paranee. Näiden seikkojen vuoksi
hovioikeus ei näe tarvetta ehdotukselle, jonka mukaan nollaohjelman kesto poikkeaisi
pääsäännöstä.
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Kun velkajärjestely myönnetään esteestä huolimatta 10 a §:n perusteella, velallisen on
omilla toimillaan täytynyt "ansaita" velkajärjestely tai hänen olosuhteittensa täytyy
puoltaa velkajärjestelyn myöntämistä erityisen voimakkaasti. Näissä tapauksissa ei ole
enää "velkajärjestelyn sisällä" aihetta asettaa velallisia eri asemaan. Maksuohjelman
keston tulisi siis määräytyä samoin perustein. Tämä vähentäisi riitaisuuksia eikä siis
lisäisi tuomioistuimen työtä.

Jos velallinen säilyttää omistusasuntonsa, maksuohjelman kesto vakuusvelkojen osalta
määräytyisi kuten nykyisin. Lähtökohtana on silloin vakuusvelkojen alkuperäinen
maksuaikataulu. Tavallisten velkojen osalta pääsääntö olisi nykyisen viiden vuoden
sijasta kolme vuotta, mutta maksuaikataulu voisi olla kolmea vuotta pitempi, ei
kuitenkaan yli kymmentä vuotta. Velkajärjestelyn yleisen hyväksyttävyyden kannalta
on erityistä merkitystä sillä, miten paljon tavallisia velkoja voidaan leikata tilanteessa,
jossa velallinen saa säilyttää omistusasuntonsa. Nykytilaan verrattuna maksuohjelman
keston liki puolittuminen voidaan kokea epäoikeudenmukaisena. Näin on muun
muassa silloin, kun velallisen velan maksaa takaaja käyttäen siihen useita vuosia,
mutta velallisen oma maksuvelvollisuus määräytyy kolmen vuoden perusteella ja
maksuvelvollisuutensa täytettyään hänellä on omistuksessaan asuntonsa.

Tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määräytyminen nykyisen viiden vuoden
sijasta kolmen tai viiden vuoden mittaisen maksuohjelman perusteella vaatii 32 §:n
tarkistamista, kun vähimmäiskertymä tulee mietinnön perustelujen mukaan
laskettavaksi sen mukaan, minkä mittainen maksuohjelma velalliselle vahvistettaisiin
tilanteessa, jossa asunto myytäisiin. Toisin kuin perusteluissa esitetään, säännöstä
muuttamatta ei ole selvää, että vähimmäiskertymää laskettaessa tulisi ottaa huomioon
se, onko velkajärjestely myönnettyesteestä huolimatta vai ei.

Tuomioistuinmenettely

Nykyisin velkojia kuullaan ennen velkajärjestelyn aloittamista tuomioistuimen
harkinnan mukaan. Jos kukaan kuulluista velkojista ei vetoa velkajärjestelyn esteisiin,
velkajärjestely yleensä aloitetaan ja määrätään selvittäjä. Selvittäjä tekee
maksuohjelmaehdotuksenja kuulee siitä velkojia. Velkojilla on tässä vaiheessa oikeus
esittää väitteensä velkajärjestelyn esteistä. Jos väite hyväksytään, mutta velkajärjestely
10 a §:n nojalla myönnetään, maksuohjelma voidaan vahvistaa.

Jos ehdotus toteutetaan, 10 a §:n soveltaminen johtaisi kolmen vuoden sijasta viiden
vuoden ohjelmaan. Edellä kuvatussa tapauksessa maksuohjelma olisi laadittava
uudestaan ja siitä olisi kuultava velallista ja velkojia uudelleen. Sama koskee
tilannetta, jossa velallisella on omistusasunto. Sen säilyttämisen kannalta voi olla
ratkaisevaa, lasketaanko vähimmäiskertymä kolmen vai viiden vuoden ohjelman
perusteella. Jotta maksuohjelmien uudelleen laatimiselta ja kuulemismenettelyn
toistamiselta vältyttäisiin, kaikkia velkojia olisi kuultava jo ennen velkajärjestelyn
aloittamista ja uudelleen maksuohjelmasta. Tämä on kuitenkin tarpeettoman raskas
menettely noudatettavaksi kaikissa tapauksissa.

Menettelyn vaikeutuminen ja sen kustannukset puhuvat osaltaan sen puolesta, että
maksuohjelman keston tulisi määräytyä myös tulevaisuudessa samoin perustein,
vaikka velkajärjestely myönnettäisiin esteestä huolimatta. Jos hallituksen esitys
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kuitenkin mietinnön mukaisena laaditaan, menettelyyn ja sen mahdolliseen
muutostarpeeseen sekä menettelyn kustannuksiin tulisi kiinnittää huomiota.

Erillisuudistus

Maksuohjelman lyhentämisen toteuttamista erikseen on mietinnössä perusteltu sillä;
että "velallisten ja velkojien tulee saada mahdollisimman nopeasti tietää, mikä
maksuohjelman kesto tulee olemaan. Epätietoisuus tätä keskeistä seikkaa koskevasta
mahdollisesta lainmuutoksesta aiheuttaa sen, että osa velkajärjestelyasioista pysyy
eräänlaisessa odotustilassa, koska velalliset eivät tiedä, miten heidän kannattaa
toimia." Tämä ei ole riittävä peruste erillisuudistukselle.

Maksuohjelman lyhentämistä ei ole perusteltua toteuttaa erikseen, kun seuraavassa
vaiheessa on tarkoitus vielä tarkistaa ainakin velkajärjestelyn estesäännöksiä ja
ilmeisesti myös maksuvelvollisuuden määräytymisperusteita. Vasta näillä muutoksilla
kokonaisuudessaan on mahdollista arvioida, säilyykö järjestelmä kokonaisuudessaan
hyväksyttävänä, myös perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan kannalta arvioituna.

Siirtymävaiheen sääntely on tällaisissa tilanteissa mutkikasta ja tulee aiheuttamaan
käytännön hankaluuksia ja tulkintaongelmia pitkän ajan. Erillisuudistus tuottaa
velkaneuvonnalle ja velkojille hankaluuksia tulevaisuudessa, jos noudatettavana on
maksuvelvollisuutensa puolesta eri säännösten perusteella määräytyviä
maksuohjelmia. Osa tällaisista hankaluuksista päätyy väistämättä tuomioistuimeen.

Ehdotuksen vaikutukset

Ehdotus voi lisätä tuomioistuinten työtä, jos esteväitteet lisääntyvät ja maksuohjelman
kesto joudutaan harkitsemaan erikseen myös ns. nollaohjelmissa. Toisaalta
maksuohjelmien kolmen vuoden kesto lyhentää sitä aikaa, jona maksuohjelman
muuttaminen voi tulla tuomioistuimen harkittavaksi. Tämä todennäköisesti vähentää
työtä, mutta vaikutus ei ole suuri, koska kynnys maksuohjelmien muuttamiselle on
suhteellisen korkea. Osa lisäsuorituksia koskevista riitaisuuksista vaatii
tuomioistuimen ratkaisun. Näiden tapausten määrä voi vähentyä, jos ohjelman kesto
lyhenee. Näin ollen muutoksen vaikutukset eivät kaikkiaan ole tuomioistuinten
kannalta välttämättä suuret. Olennaista on, kuinka paljon asioita kaikkiaan tulee
tuomioistuinten käsiteltäväksi. Tässä suhteessa vapaaehtoisten järjestelyjen määrä on
ratkaisevan tärkeää. Muutoksen vaikutuksia velkojien menettelytapoihin on vaikea
arvioida.

Muutosten aiheuttamat taloudelliset menetykset velkojille on mietinnössä laskettu
tuomioistuimessa vahvistettuj en maksuohj elmien perusteella. Pääosa tuottavista
velkajärjestelyistä toteutetaan kuitenkin tuomioistuimen ulkopuolella.
Maksuohjelmien kesto on yleensä vapaaehtoisissa menettelyissä sovittu lakia
vastaavasti viideksi vuodeksi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksesta käy
ilmi, että velkajärjestelyt tuomioistuimessa kohdistuvat yhä heikommassa
taloudellisessa asemassa oleviin velallisiin. Tämä huomioon ottaen työryhmän arvio
velkojien menetysten myöhemmästä korjautumisesta toimilla, joilla velallisia
kannustetaan pois nollaohjelmista erilaisilla kannustinjärjestelmillä, vaikuttaa
epärealistiselta.
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Velkaantumista koskeva tutkimus

Oikeusministeriön maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelmassa vuosille 2007-2011
todetaan velkajärjestelyn osalta, että järjestelmän vaikutusten seuranta määräajoin on
tärkeää. Etenkin järjestelyn saaneista velallisista (kenelle velkajärjestely myönnetään
ja minkälaisessa taloudellisessa tilanteessa) ja maksuohjelmien sisällöstä tarvitaan
ajankohtaista tietoa määräajoin. Viimeisin maksuohjelmatutkimus on tehty ja se
koskee vuonna 2005 vahvistettuja maksuohjelmia. Tarve tehdä UUSIa

maksuohjelmatutkimuksia määräajoin säilyy.

On toivottavaa, että maksuohjelmatutkimus toteutettaisiin koskien vuoden 2010
maksuohjelmia ja että siinä selvitettäisiin erityisesti ns. pikaluottojen ja muiden
kulutusluottojen määrää sekä vaikutusta velkajärjestelyn myöntämiseen. Vasta
tällaisen selvityksen perusteella on mahdollista arvioida työryhmän toisessa vaiheessa
valmisteltavia ehdotuksia.

Presidentti Mikko Könkkölä

Kansliapäällikkö Kristina Kahlas-Capodistrias

Hovioikeuden lausunto on valmisteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet
hovioikeudenneuvokset Pertti Lattunen ja Liisa Lehtimäki sekä viskaali Anu
Vannassalo. Lattunen on toiminut pitkään velkajärjestelyihin erikoistuneiden jäsenten
ja esittelijöiden rootelin vastuutuomarina. Lehtimäki toimii tehtävässä nykyisin ja on
aikaisemmin toiminut oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla muun muassa
velkajärjestelylainsäädännön vastuullisena valmistelijana. Vannassalo on rootelin
jäsen. Ehdotuksesta on ollut tilaisuus myös muilla rootelin jäsenillä lausua
mielipiteensä.


