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Eduskunnan talousvaliokunnalle

HE 83/2014 vp laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallitus antoi kesäkuussa eduskunnalle velkajärjestelylain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevan esityksen. Tavoitteena on saattaa velkajärjestelylaki saattamaan nykyisen yhteiskunnan vaatimuksia.
Merkittävimmät muutosehdotukset liittyvät velkajärjestelyn käytön lisäämiseen siten, että yksityisten
elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn parannettaisiin, työttömien pääsyä velkajärjestelyyn nopeutettaisiin ja nuorten pääsyä järjestelyn piiriin helpotettaisiin. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry pitää ehdotettuja muutoksia sinänsä perusteltuina. Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyn helpottamisen velkajärjestelyn piiriin osalta Kuluttajaliitto on kuitenkin huolissaan talous- ja
velkaneuvonnan voimavarojen riittävyydestä: ne ovat jo nykyisellään riittämättömät ja uuden erityisosaamista vaativan ryhmän tullessa laajemmin velkajärjestelyn piiriin voi vaikeuttaa tilannetta entisestään.
Vaikka tarkoituksena onkin hyödyntää Talousapu-palvelua, on varmistettava myös talous- ja velkaneuvonnan voimavarojen riittävyys.
Velkajärjestelyn esteperusteita esitetään muutettavaksi siten, että velkaantumisen moitittavuutta arvioitaessa kiinnitettäisiin huomiota velallisen ohella myös luotonantajan toimintaan. Kuluttajaliitto pitää esitystä erittäin perusteltuna: sen lisäksi, että se helpottaa velallisen pääsyä velkajärjestelyn piiriin, se korostaa myös luotonantajan vastuuta ja muuttaa velallisen ja velkojan välistä riskienjakoa oikeudenmukaisemmaksi.
Lisäsuoritusvelvollisuuden aiheuttavan tulon lisäyksen alarajaa ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 970
eurosta 1 500 euroon vuodessa ja lisäsuoritusvelvollisuuden täyttämisajankohta siirrettäväksi verotuksen
toimittamisen jälkeiseen aikaan. Velallisen oikeutta vapaakuukausiin lisättäisiin yli kolme vuotta kestävissä maksuohjelmissa. Kuluttajaliiton mielestä esitetyt muutokset parantaisivat velallisen taloudellista asemaa velkajärjestelyn aikana, lisäävät hänen motivaatiotaan lisätä tulojaan sekä helpottavat lisäsuoritusvelvollisuuden täyttämistä. Siksi Kuluttajaliitto kannattaa esitettyjä muutoksia.
Velan vanhentumisesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös velan lopullisesta vanhenemisesta. Lopullinen
vanhentumisaika koskisi vain luonnollisen henkilön sopimusperusteista velkaa. Vanhenemisaika olisi 20

——————————————————————————————————————————–
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
Malminrinne 1 B
Puh: +358 9 4542 210
sähköposti: info@kuluttajaliitto.fi
The Consumers' Union of Finland 00180 HELSINKI
Fax: +358 9 4542 2120
www.kuluttajaliitto.fi

Y-tunnus: 0896108-4

LAUSUNTO

2(2)

4.9.2014
vuotta velan eräpäivästä, velkojan ollessa luonnollinen henkilö vanhenemisaika olisi kuitenkin 25 vuotta.
Säännöstä sovellettaisiin taannehtivasti siten, että lain voimaan tullessa vanhenemisajasta katsottaisiin kuluneen enintään 15 vuotta. Kuluttajaliitto pitää lopullisen vanhenemisajan säätämistä perusteltuna, tällöin
saataisiin velka vanhentumaan lopullisesti myös niissä tapauksissa, joissa velkoja ei ole hakenut ulosottoperustetta.
Muilta osin Kuluttajaliitolla ei ole esitykseen kommentoitavaa.
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