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L a k i

N:o 63

yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain

(57/93) 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 1—4 kohta, 14 §, 24 §:n 2 ja 3 momentti, 29 §:n 1 mo-
mentti, 30 §:n 2 ja 4 momentti, 31 §:n 4 momentti, 36 §:n 12 kohta, 40 §:n 1 ja 3 momentti,
41 ja 42 §, 44 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 49 §:n 3 ja 4 momentti, 53 §:n
1 momentti, 54 §:n 4 momentti, 58 §:n 1 momentti, 61 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti,
62 §:n 1 momentti, 62 a §:n 1 momentti, 70 §:n 1 momentti, 84 § ja 85 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 31 §:n 4 momentti, 54 §:n 4 momentti, 58 §:n 1 momentti ja
62 a §:n 1 momentti 31 päivänä tammikuuta 1995 annetussa laissa (113/95) sekä

lisätään lakiin uusi 9 a, 11 a ja 28 a §, 30 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 31 a, 40 a
ja 43 a §, 48 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,
50 §:ään uusi 3 momentti ja 63 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §

Velallisen myötävaikutusvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Velallinen on velvollinen myötävaikutta-

maan siihen, että velkajärjestely voidaan
asianmukaisesti toteuttaa ja että selvittäjä voi
asianmukaisesti hoitaa tehtävänsä. Velkajär-
jestelyä haettuaan velallisen tulee pyrkiä yl-
läpitämään maksukykyään ja ryhtyä sellai-
siin toimenpiteisiin maksukykynsä paranta-
miseksi, joita häneltä kohtuudella voidaan
edellyttää.
— — — — — — — — — — — — —

3 luku

Velkajärjestelyn aloittaminen

9 a §

Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta
syystä

Jos velallisella ei väliaikaisena pidettävästä
syystä ole maksuvaraa tai velallinen ei sel-
laisen syyn vuoksi kykene maksuvarallaan
maksamaan tavallisia velkojaan vähäisenä
pidettävää määrää enempää, velkajärjestelyä
ei voida myöntää. Syyn väliaikaisuutta ja
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maksuvaran määrää arvioitaessa on otettava
huomioon erityisesti velallisen ansaintamah-
dollisuudet.

10 §

Velkajärjestelyn yleiset esteet

Jollei erityisiä vastasyitä ole, velkajärjeste-
lyä ei voida myöntää, jos:

1) velalliselle on määrätty rikoksen perus-
teella maksuvelvollisuus eikä velkajärjeste-
lyn myöntämistä voida pitää perusteltuna
velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsi-
neen asema ja muut seikat huomioon ottaen;

2) velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai
syytteessä rikoksesta taikka hänen syykseen
on luettu rikos, ja velkajärjestely voitaisiin 1
kohdan nojalla evätä, jos velalliselle määrä-
tään rikoksen perusteella maksuvelvollisuus;

3) merkittävänä pidettävää velkaa on syn-
tynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on mene-
telty törkeän sopimattomasti velkojia koh-
taan tai laiminlyöty olennaisesti lakisääteisiä
velvollisuuksia tai joka on ollut pääasialli-
sesti keinottelunluonteista;

4) velallinen on olemassa olevien tai odo-
tettavien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi
sopimattomasti heikentänyt taloudellista ase-
maansa tai suosinut jotakuta velkojaa taikka
muutoin järjestellyt taloudellista asemaansa
velkojien vahingoittamiseksi, tai on toden-
näköisiä syitä epäillä velallisen menetelleen
näin;
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Velkaantumiseen liittyvä selvitys

Velkajärjestelyä hakiessaan velallisen on
esitettävä selvitys velan ottamisen syistä se-
kä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoi-
tus maksaa takaisin, sekä seikoista, jotka
ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyy-
tensä.

14 §

Velkojan oikeus periä saatava kolmannen
asettamasta vakuudesta

Velkajärjestelyn alkaminen ei estä velkojaa
perimästä velkaa takaajalta taikka kolman-
nen henkilön asettaman vakuuden arvosta ei-
kä irtisanomasta tai muuten eräännyttämästä

velkaa takaajan tai edellä tarkoitetun vakuu-
den asettajan osalta. Suorituksen vaatiminen
takaajalta ei edellytä velalliseen kohdistettua
eräännyttämistointa.

24 §

Kanssavelallisten maksuohjelma

— — — — — — — — — — — — —
Milloin kanssavelalliset, jotka ovat yhteis-

vastuullisessa velkasuhteessa muusta kuin
vakuusvelasta, ovat hakeneet velkajärjestelyä
yhdessä, kunkin maksuohjelmassa otetaan
huomioon se osa velasta, joka hänen osal-
leen tulee, kun velka jaetaan velallisten ta-
loudellisen aseman mukaisessa suhteessa.
Velallisen taloudellisella asemalla tarkoite-
taan velallisen varojen ja viiden vuoden
maksuohjelmalla saatavan kertymän suhdetta
velallisen velkoihin. Mitä edellä säädetään,
sovelletaan vastaavasti, kun velallinen ja
takaaja ovat yhdessä hakeneet velkajärjeste-
lyä.

Kanssavelallisten ja takaajan takautumisoi-
keuteen perustuva velka on 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa velkajärjestelyssä
samanlaisessa viimesijaisessa asemassa kuin
31 §:n 3 momentissa tarkoitetut velat.

28 a §

Tavoittamattomien velkojien
asema

Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluu asetuk-
sella säädettävän markkamäärän alittava vel-
ka elinkeinonharjoittajalle, jota ei ole voitu
tavoittaa, velka voidaan jättää maksuohjel-
massa huomioon ottamatta. Edellä sanottu ei
estä tällaisen velan velkojaa hakemasta mak-
suohjelman muuttamista.

29 §

Maksuohjelman sisältö ja kesto
vakuusvelkojen osalta

Jos velallisella on velkaa, josta hänen pe-
rusturvaansa kuuluva omaisuus on vakuute-
na, tulee velallisen maksuvarasta ensin osoit-
taa tarpeellinen osuus tällaista velkaa varten
(vakuusvelkaosuus). Tämä vakuusvelkaosuus
on määrättävä niin suureksi, että vähintään
vakuusvelan nykyarvo tulee maksetuksi koh-
tuullisen ajan kuluessa. Ilman erityistä syytä
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tämä aika ei saa olla olennaisesti pitempi
kuin jäljellä oleva alkuperäinen luottoaika.
— — — — — — — — — — — — —

30 §

Yleissäännös maksuohjelmasta tavallisten
velkojen osalta

— — — — — — — — — — — — —
Tavallisten velkojen osalta velkajärjestelyn

ja maksuohjelman sisältö on määrättävä niin,
että maksuohjelman kesto on viisi vuotta.
Maksuohjelman kesto voi kuitenkin olla ly-
hyempi kuin viisi vuotta, jos se on kohtuul-
lista ottaen huomioon velallisen olosuhteet
sekä se, miten ja missä määrin velallinen on
suorittanut velkojaan ennen maksuohjelman
vahvistamista tai suorittaa niitä omaisuuden
rahaksimuutosta saatavilla varoilla.
— — — — — — — — — — — — —

Jos velallisen maksuvelvollisuus on mak-
suohjelmassa kokonaan poistettu, maksuoh-
jelman kesto on viisi vuotta, jollei 31 a §:stä
johdu muuta.

Jos velallisen on 70 §:n 1 momentin nojal-
la suoritettava selvittäjän saatava, maksuoh-
jelman kesto pitenee neljä kuukautta tai sitä
lyhyemmän ajan, jolta velallisen osuus sel-
vittäjän saatavasta kertyisi hänen maksuva-
rastaan maksuohjelman vahvistamisen jäl-
keen.

31 §

Tavallisten velkojien keskinäinen asema

— — — — — — — — — — — — —
Maksuohjelma voidaan laatia niin, että

velkojille tulevat määrältään vähäiset jako-
osuudet määrätään maksettavaksi ensin, ja
myös niin, että velalliselle määräajoin kerty-
vä maksuvara käytetään vuorotellen eri vel-
kojille tuleviin suorituksiin, mikäli se on
maksuohjelman toteuttamisen kannalta tar-
koituksenmukaista eivätkä muiden velkojien
mahdollisuudet maksun saantiin sen vuoksi
ilmeisesti vaarannu. Jos velkojia on useampi
kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää
ilman suoritusta velkoja, jolle kertyisi vähäi-
nen, asetuksella säädettävää markkamäärää
pienempi jako-osuus.

31 a §

Maksuohjelman keston jatkaminen
yksityisvelkojan hyväksi

Jos velkojana on yksityishenkilö (yksityis-
velkoja), maksuohjelman kesto voidaan hä-
nen vaatimuksestaan määrätä jatkumaan
enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun mak-
suohjelma on muiden tavallisten velkojen
osalta päättynyt. Jos velallinen säilyttää
omistusasuntonsa, tämä kahden vuoden aika
voidaan määrätä alkamaan myöhemmästäkin
ajankohdasta kuin siitä, kun maksuohjelma
on tavallisten velkojen osalta päättynyt.
Edellytyksenä ohjelman jatkamiselle on, että
siihen on erityisen painavia syitä ottaen huo-
mioon yksityisvelkojan saatavan määrä ja
hänen taloudellinen asemansa sekä velallisen
olosuhteet.

Päätös maksuohjelman jatkamisesta voi-
daan tehdä maksuohjelman keston aikana,
jos asiaa ei ole voitu päättää maksuohjelmaa
vahvistettaessa yksityisvelkojan saatavan
määrän epäselvyyden tai muun erityisen
syyn vuoksi.

36 §

Maksuohjelmaan sisällytettävät tiedot

Maksuohjelmasta tulee käydä ilmi riittä-
västi eriteltyinä seuraavat seikat:
— — — — — — — — — — — — —

12) toimenpiteet, joihin velallisen on ryh-
dyttävä, mikäli hänen maksukykynsä olen-
naisesti paranee;
— — — — — — — — — — — — —

40 §

Maksuohjelman oikeusvaikutukset

Kun maksuohjelma on vahvistettu, velka-
järjestelyn piiriin kuuluvien velkojen ja mui-
den maksuohjelmassa säänneltyjen oikeus-
suhteiden ehdot määräytyvät ohjelman mu-
kaisesti. Ohjelman keston päättymisestä huo-
limatta velallisen maksuohjelmassa määrätty
maksuvelvollisuus säilyy siltä osin kuin sitä
ei ole täytetty. Velallisen omaisuuteen koh-
distuva, velkajärjestelyn piiriin kuuluvaan
velkaan perustuva ulosmittaus raukeaa, kun
maksuohjelma on lainvoimaisesti vahvistet-
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tu. Sama koskee muuta sellaiseen velkaan
perustuvaa täytäntöönpanoa. Sakon muunto-
rangaistuksen täytäntöönpanoon ei saa ryh-
tyä maksuohjelman keston aikana.
— — — — — — — — — — — — —

Sitoumus tai sopimus, jonka mukaan velal-
lisen on tehtävä velkajärjestelyn piiriin kuu-
luvaan velkaan perustuva tai siihen liittyvä
suoritus, on mitätön, jollei suoritusvelvolli-
suus perustu vahvistettuun maksuohjelmaan
tai tämän lain säännöksiin. Maksuohjelman
päätyttyä velallinen voi kuitenkin vapaaeh-
toisesti suorittaa velkajärjestelyn piiriin kuu-
luvia velkoja.

40 a §

Tuntemattomien velkojien asema

Jos vasta maksuohjelman päätyttyä ilme-
nee velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka,
jonka perusteella maksuohjelmaa olisi voitu
muuttaa, velallisen on suoritettava velasta
määrä, jonka velkoja olisi saanut, jos velka
olisi sisältynyt maksuohjelmaan.

41 §

Maksuohjelman noudattaminen

Velallisen on suoritettava maksuohjelman
mukaiset maksut kullekin velkojalle ohjel-
massa määrättyä maksuaikataulua noudat-
taen. Tuomioistuin voi, milloin harkitaan
tarkoituksenmukaiseksi, määrätä, että velalli-
sen on suoritettava maksut osaksi tai koko-
naan ulosottomiehelle velkojille tilitettäväk-
si. Ulosottomies voi antaa ulosottolaissa tar-
koitetun maksukiellon maksuohjelman mu-
kaisten suoritusten pidättämiseksi velallisen
palkasta, eläkkeestä, elinkeinotulosta tai
muusta toistuvaissuorituksesta noudattaen
soveltuvin osin mitä maksukiellosta sääde-
tään ulosottolaissa. Määräys raukeaa, jos
ulosottomies katsoo, että edellytyksiä mak-
suohjelman toteuttamiselle ei ole. Ulosotto-
miehen on ilmoitettava raukeamisesta velal-
liselle.

42 §

Maksuohjelman laiminlyönnin seuraamukset
ja maksuohjelman raukeaminen

Jos velallinen laiminlyö maksuohjelman
mukaisen suorituksen velkojalle, jolla on

esinevakuusoikeus velallisen omaisuuteen,
velkoja saa käyttää 13 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan, kun suo-
rituksen laiminlyönnistä on kulunut enem-
män kuin kolme kuukautta ja suoritus on
edelleen maksamatta. Rahaksimuutossa so-
velletaan lisäksi, mitä 34 §:ssä säädetään.

Jos velallinen laiminlyö maksuohjelman
mukaisen suorituksen muulle kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetulle velkojalle, velkoja voi
maksuohjelman nojalla vaatia täytäntöön-
panoa niin kuin ulosottolaissa säädetään, kun
suorituksen laiminlyönnistä on kulunut
enemmän kuin kolme kuukautta ja suoritus
on edelleen maksamatta. Velkoja voi tällöin
vaatia koko ohjelmalla tulevan kertymän
perimistä. Maksuohjelmassa määrätyille suo-
rituksille ei viivästyksen vuoksi kerry kor-
koa. Täytäntöönpano jatkuu, kunnes velkoja
pyytää ulosmittauksen peruuttamista tai ve-
lallinen on suorittanut maksuohjelman mu-
kaan erääntyneet suoritukset velkojalle ja
saattaa uskottavaksi, että hän vastaisuudessa
noudattaa maksuohjelmaa. Jos velalliselta
ulosmitatun omaisuuden myynnistä on kuu-
lutettu, omaisuus voidaan myydä, jollei vel-
koja pyydä ulosmittauksen peruuttamista.

Ulosottomiehen on säilytettävä 1 tai 2 mo-
mentin nojalla ulosmitatun omaisuuden
myynnistä saadut varat, jos on syytä olettaa,
että varat voidaan käyttää velallisen muun
kuin täytäntöönpanoa hakeneen velkojan
velan suoritukseksi.

Tuomioistuin voi määrätä maksuohjelman
raukeamaan, jos:

1) velallinen on olennaisesti laiminlyönyt
maksuohjelman noudattamisen ilman hyväk-
syttävää syytä;

2) maksuohjelman vahvistamisen jälkeen
ilmenee seikkoja, jotka olisivat estäneet vel-
kajärjestelyn, jos ne olisivat olleet tiedossa
velkajärjestelystä päätettäessä; tai

3) velallinen on vaarantanut maksuohjel-
man toteutumisen velkaantumalla ilman vält-
tämättömään toimeentuloonsa liittyvää tai
siihen rinnastettavaa perustetta taikka laimin-
lyömällä muulla tavoin myötävaikutusvel-
vollisuutensa.

Jos maksuohjelma on määrätty rau-
keamaan, velkojilla on oikeus vaatia maksua
saatavastaan velalliselta niiden ehtojen mu-
kaan, joita olisi ollut noudatettava ilman vel-
kajärjestelyä. Velallisen ei kuitenkaan ole
suoritettava velalle viivästyskorkoa mak-
suohjelman keston ajalta, jollei tuomioistuin
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maksuohjelman raukeamisen syyn vuoksi
toisin määrää.

Päätöstä, jolla maksuohjelma on määrätty
raukeamaan, on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei tuomioistuin erityi-
sistä syistä määrää, että päätöstä on nouda-
tettava vasta, kun se on lainvoimainen tai
asiassa toisin määrätään.

43 a §

Velallisen kuolema maksuohjelman aikana

Jos velallinen maksuohjelman aikana kuo-
lee, maksuohjelma raukeaa ja velat on vai-
najan jälkeen otettava huomioon niiden eh-
tojen mukaan, joita olisi ollut noudatettava
ilman velkajärjestelyä. Maksuohjelman kes-
ton ajalta veloille ei kuitenkaan kerry viiväs-
tyskorkoa.

Jos velallinen on velkajärjestelyssä säilyt-
tänyt omistusasuntonsa, tuomioistuin voi
kuolinpesän osakkaiden hakemuksesta kui-
tenkin määrätä, että maksuohjelma ei ve-
lallisen kuoleman vuoksi raukea. Edelly-
tyksenä tälle on, että velallisen leski tai lapsi
asuu edelleen vakituisesti tässä asunnossa,
joka on heille tarpeen, ja osakkaat saattavat
todennäköiseksi, että maksuohjelman laimin-
lyöntiä ei tapahdu. Hakemus on tehtävä kuu-
kauden kuluessa perunkirjoituksesta 49 §:n 4
momentissa tarkoitetulle tuomioistuimelle.
Hakemuksesta on varattava niille velkojille,
joiden velat on otettu maksuohjelmassa huo-
mioon, tilaisuus tulla kuulluksi. Jollei hake-
musta tehdä määräajassa tai se hylätään,
maksuohjelma raukeaa 1 momentissa sääde-
tyin vaikutuksin.

44 §

Maksuohjelman muuttaminen

Maksuohjelmaa voidaan velallisen tai vel-
kojan hakemuksesta muuttaa, jos:
— — — — — — — — — — — — —

3) ohjelman vahvistamisen jälkeen ilmenee
velkajärjestelyn piiriin kuuluva velka, joka
ei ollut tiedossa maksuohjelmaa vahvistetta-
essa tai joka on 28 a §:n nojalla jätetty mak-
suohjelmassa huomioon ottamatta; tai
— — — — — — — — — — — — —

Velallisen maksukyvyn muuttumista voi-
daan pitää olennaisena vain, jos:

1) velallisen maksukyky on pitkäaikaisesti
heikentynyt niin, että häneltä ei voida koh-

tuudella edellyttää maksuohjelmassa mää-
rätyn maksuvelvollisuuden täyttämistä;

2) velallisen maksukyky on parantunut sen
vuoksi, että velallisen tulot ovat kasvaneet
tai välttämättömät menot velallisen asu-
misoloissa ja -kustannuksissa tapahtuneen
muutoksen vuoksi alentuneet kalenterivuo-
den aikana vähintään asetuksella säädettävän
markkamäärän; tai

3) velallinen saa perinnön, lahjan tai muun
kertaluonteisen suorituksen, jonka määrä
yksin tai yhdessä muiden suoritusten kanssa
ylittää asetuksella säädettävän markkamää-
rän.

Muutos, joka maksuohjelmaan tehdään
velkojien hyväksi, koskee kaikkia velkojia.
Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa velallisen on suoritettava velko-
jilleen kolme neljäsosaa lisääntyneistä va-
roistaan. Velkoja, jolle kertyisi vähäinen ase-
tuksella säädettävää markkamäärää pienempi
osuus, voidaan kuitenkin jättää ilman suori-
tusta. Muutos velkojien vahingoksı́ 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 sään-
nösten estämättä suoritettava velkojalle yhtä
suuri osuus velasta kuin muille samassa ase-
massa oleville velkojille, jollei se ole koh-
tuutonta ottaen huomioon velan määrä ja
peruste sekä suorituksen taloudellinen mer-
kitys velallisen olosuhteissa. Jos maksuohjel-
maa muutetaan velkojien hyväksi, ohjelman
kestoa voidaan pidentää sitä aikaa vastaaval-
la ajalla, jona velallisen maksukyky oli pa-
rantunut. Ohjelman kestoa voidaan pidentää
myös selvittäjän saatavan maksamista var-
ten.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Osakkeenomistajaa koskeva erityissäännös

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitetut velat kuu-

luvat kuitenkin velkajärjestelyn piiriin, jos
yhtiön osalta on aloitettu yrityksen sanee-
rauksesta annetussa laissa tarkoitettu menet-
tely tai yhtiölle on vahvistettu saneerausoh-
jelma.
— — — — — — — — — — — — —
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49 §

Käsittelyjärjestys ja toimivaltainen
tuomioistuin

— — — — — — — — — — — — —
Velkajärjestelystä päättää se tuomioistuin,

joka on velallisen yleinen oikeuspaikka tai,
jos velalliset hakevat velkajärjestelyä yhdes-
sä, se tuomioistuin, joka on heistä jonkun
yleinen oikeuspaikka. Edellä 45 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa ja 48 §:n 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa velkajärjestelystä
voi päättää se tuomioistuin, jossa saneeraus-
menettely on vireillä.

Maksuohjelman raukeamisesta ja muutta-
misesta päättää 3 momentissa tarkoitettu tuo-
mioistuin tai se tuomioistuin, joka on rat-
kaissut velkajärjestelyä koskevan asian.

50 §

Velkajärjestelyn hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Konkurssissa olevan velallisen hakemusta

ei voida ottaa tutkittavaksi.

53 §

Selvityksen hankkiminen

Tuomioistuimen on, milloin aihetta on,
velkojan esittämästä vaatimuksesta hankitta-
va tarpeellinen selvitys siitä, onko olemassa
sellaisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa ha-
kemuksen hylkäämisen 10 §:ssä mainituilla
perusteilla. Tuomioistuin voi hankkia selvi-
tystä myös omasta aloitteestaan.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Päätös velkajärjestelyn aloittamisesta

— — — — — — — — — — — — —
Tuomioistuimen on, jollei 66 §:stä muuta

johdu, viipymättä lähetettävä velkojille sekä
takaajille, vakuuden asettajille ja kanssave-
lallisille jäljennös päätöksestä, hakemuksesta
ja velallisen ehdotuksesta maksuohjelmaksi
sekä selvitys 31 a §:ssä tarkoitetusta mah-
dollisuudesta vaatia maksuohjelman keston
jatkamista.

58 §

Asian lykkääminen ja raukeaminen eräissä
tapauksissa

Jos ehdotusta maksuohjelmaksi ei voida
38 §:n mukaan vahvistaa, tuomioistuin voi
varata velalliselle tai selvittäjälle tilaisuuden
määräpäivään mennessä laatia uuden ehdo-
tuksen. Asiaan osallisilta on pyydettävä
määräpäivään mennessä lausuma uudesta
ehdotuksesta siltä osin kuin tuomioistuin
pitää sitä tarpeellisena aikaisempaan ehdo-
tukseen tehtävien muutosten merkitys ja an-
nettujen lausumien sisältö huomioon ottaen.
— — — — — — — — — — — — —

61 §

Maksuohjelman raukeamista ja muuttamista
koskeva hakemus

Maksuohjelman raukeamista tai muutta-
mista koskeva hakemus on tehtävä tuomiois-
tuimelle kirjallisesti. Hakemus on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun
peruste siihen on tullut velallisen tai velko-
jan tietoon. Hakemusta maksuohjelman
muuttamiseksi ei voida tehdä sen jälkeen,
kun maksuohjelman kesto on päättynyt. Ha-
kemus maksuohjelman raukeamisesta on
tehtävä viimeistään kahden vuoden kuluessa
siitä, kun maksuohjelmassa määrätty suori-
tusvelvollisuus on täytetty. Jos hakemuksen
perusteena on rikoslain 39 luvun 2 tai 3 §:ssä
tarkoitettu velallisen menettely, ha-
kemus voidaan kuitenkin tehdä ennen kuin
syyteoikeus rikoksesta on vanhentunut.
— — — — — — — — — — — — —

Velkojan hakemuksesta on varattava velal-
liselle ja niille velkojille, joiden kuulemista
tuomioistuin pitää tarpeellisena, tilaisuus
tulla kuulluksi. Jos tuomioistuin katsoo, että
maksuohjelman muuttamiseen on aihetta, se
voi asettaa määräpäivän, johon mennessä
velallisen on toimitettava tuomioistuimelle
ehdotus maksuohjelmaksi. Ehdotuksen käsit-
telystä on voimassa mitä edellä säädetään.

62 §

Oikeudenkäyntikulut ja kunnalle suoritettava
korvaus

Asiaan osalliset vastaavat itse menettelyyn
osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.
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Edellä 57 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
väitteiden ja, jos erityistä syytä on, mak-
suohjelman raukeamista koskevan hakemuk-
sen käsittelyssä sovelletaan kuitenkin vastaa-
vasti, mitä oikeudenkäyntikuluista riita-asias-
sa säädetään. Velallisen velvollisuudesta kor-
vata selvittäjän palkkio ja korvaus kustan-
nuksista säädetään 70 §:n 1 momentissa.
— — — — — — — — — — — — —

62 a §

Ilmoitukset ja tiedoksiantotapa

Maksuohjelmaa koskevan päätöksen anta-
mispäivä on ilmoitettava velalliselle, kaikille
velkojille, velallisen kotipaikan ulosottovi-
ranomaiselle ja selvittäjälle, jos sellainen on
määrätty. Ilmoituksessa on mainittava, onko
maksuohjelmaehdotusta muutettu sen jäl-
keen, kun ehdotus on toimitettu asiaan osal-
lisille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä
velkojalle, jonka saatava velalliselta on vä-
häinen ja joka ei ole toimittanut lausumaa
maksuohjelmaehdotuksesta. Maksuohjelman
muuttamista koskevan päätöksen antamis-
päivä on ilmoitettava velalliselle ja niille
velkojille, joille asiassa on varattu tilaisuus
tulla kuulluksi. Maksuohjelman rau-
keamisesta on ilmoitettava velalliselle, velal-
lisen kotipaikan ulosottoviranomaiselle sekä
velkojille siltä osin kuin tuomioistuin pitää
sitä tarpeellisena. Muutoksenhaku-
tuomioistuin voi antaa ilmoittamisen käräjä-
oikeuden tehtäväksi.
— — — — — — — — — — — — —

63 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Jos päätökseen, jolla velkajärjestelyä kos-

keva hakemus on hylätty, on haettu muutos-
ta ja velallinen on asetettu konkurssiin ennen
asian ratkaisemista muutoksenhakutuomiois-
tuimessa, konkurssi raukeaa, jos velkajärjes-
tely aloitetaan.

70 §

Selvittäjän palkkio ja kustannusten
korvaaminen

Selvittäjällä on oikeus saada tehtävästään
kohtuullinen palkkio sekä korvaus hänelle

aiheutuneista, tehtävän kannalta tarpeellisista
kustannuksista. Velallisen on maksettava
selvittäjän saatavasta määrä, joka vastaa ve-
lallisen maksuvaraa enintään maksuohjelman
vahvistamisen tai muuttamisen jälkeen seu-
raavien neljän kuukauden ajalta. Tämä velal-
lisen maksuosuus voidaan ottaa myös velal-
liselle velkajärjestelyn alkamisen jälkeen
kertyneistä varoista. Velallisen maksuosuu-
den ylittävä määrä selvittäjän saatavasta
määrätään maksettavaksi valtion varoista.
Jos hakemus hylätään, saatava määrätään
kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion
varoista. Velallisen on tällöin korvattava
valtiolle sen varoista maksettu saatava, jos
hakemuksen hylkääminen on perustunut sii-
hen, että velallinen on laiminlyönyt menette-
lyyn liittyviä velvollisuuksiaan. Jos selvittäjä
on määrätty huolehtimaan maksuohjelmassa
vahvistetusta rahaksimuutosta, palkkio ja
kustannukset tästä tehtävästä otetaan kuiten-
kin omaisuuden myyntihinnasta. Jos selvittä-
jänä on toiminut yleinen oikeusavustaja,
palkkio ja korvaus suoritetaan kunnalle. Oi-
keusministeriö vahvistaa palkkion ja kor-
vausten perusteet.
— — — — — — — — — — — — —

84 §

Velkojan oikeus eräiden tietojen saamiseen

Maksuohjelman nojalla velkojalla on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada
veroviranomaiselta velkajärjestelyn kannalta
tarpeelliset velallisen verotusta koskevat tie-
dot sekä tiedot työvoimaviranomaiselta siitä,
onko velallinen ilmoittautunut työvoimatoi-
mistoon, onko hänelle tarjottu työtä ja onko
hän kieltäytynyt työstä.

Ulosottomies voi, jos siihen on erityistä
syytä, velkojan vaatimuksesta maksuohjel-
man aikana selvittää velallisen taloudellista
asemaa noudattaen soveltuvin osin, mitä
ulosottolain 3 luvussa säädetään.

85 §

Sopimukseen perustuvan velkajärjestelyn
laiminlyönti ja muuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos tässä laissa tarkoitetun velallisen ja

velkojan kesken on sovittu velkajärjestelystä
eikä sopimuksessa ole muuta määrätty, so-
pimusta voidaan velallisen tai velkojan vaa-
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timuksesta muuttaa vastaavin perustein kuin
maksuohjelmaa voidaan 44 §:n 1—3 mo-
mentin mukaan muuttaa. Jolleivät osapuolet
pääse muutoksesta sopimukseen kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun muutosvaatimus
on saatettu toisen osapuolen tietoon, sopi-
muksen muuttamista vaatinut osapuoli saa
kanteella vaatia tuomioistuimelta päätöstä
sopimuksen muuttamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 1997.

Tämän lain 9 a §:ää ja 10 §:n 1—4 kohtaa
ei kuitenkaan sovelleta, jos hakemus on tul-
lut vireille 11 päivänä lokakuuta 1996 tai
sitä aikaisemmin. Tällöin sovelletaan kuiten-
kin yksityishenkilön velkajärjestelystä anne-
tun lain tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa ollutta 30 §:n 2 momenttia. Tämän lain
70 §:n 1 momenttia ei sovelleta, jos mak-
suohjelmaehdotus on toimitettu asiaan osal-
lisille ennen lain voimaantuloa.

Tämän lain säännöksiä maksuohjelman
muuttamisesta ja raukeamisesta sovelletaan,
jos maksuohjelman muuttamista tai rau-
keamista koskeva asia on vireillä käräjäoi-
keudessa tämän lain voimaan tullessa eikä
päätöksen antamispäivää ole ilmoitettu tai

jos asia tulee vireille tämän lain tultua voi-
maan. Muutoksenhakutuomioistuimessa so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä maksuohjelman
muuttamista ja raukeamista koskevassa asi-
assa, joka on ennen tämän lain voimaantuloa
ratkaistu alemmassa tuomioistuimessa ja sel-
laisessa asiassa myös käräjäoikeudessa, jos
asia on muutoksenhakutuomioistuimesta pa-
lautettu käräjäoikeuteen.

Jos maksuohjelma on vahvistettu ennen
tämän lain voimaantuloa, on velallisen mak-
suvelvollisuudesta voimassa mitä tämän lain
40 §:n 1 momentissa säädetään ja maksuoh-
jelman täytäntöönpanokelpoisuudesta ja täy-
täntöönpanosta mitä 42 §:n 1—3 momentis-
sa säädetään.

Tämän lain 31 a §:ää ei sovelleta, jos pää-
tös velkajärjestelyn aloittamisesta on tehty
ennen lain voimaantuloa.

Tämän lain 61 §:n 1 momentin säännöstä
määräajasta maksuohjelman raukeamista
koskevan hakemuksen tekemiseksi ei sovel-
leta, jos maksuohjelma on päättynyt ennen
lain voimaantuloa.

Tämän lain 43 a §:ää ei sovelleta, jos ve-
lallinen on kuollut ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies
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A s e t u s

N:o 64

yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Oikeusministerin esittelystä
muutetaan yksityishenkilön velkajärjestelystä 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuk-

sen (58/1993) 3 ja 6 a §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti sekä 9 ja 10 §, sellaisina kuin
niistä on 6 a § asetuksessa 115/1995, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 b ja 6 c § seuraavasti:

3 §

Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen
elinkeinon- tai ammatinharjoittajan tulee li-
säksi liittää hakemukseensa jäljennökset
elinkeinotoiminnan aloittamista koskevasta
ilmoituksesta ja viimeisistä tilinpää-
tösasiakirjoista. Avoimen yhtiön tai kom-
mandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vas-
tuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää hake-
mukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekis-
teriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakir-
joista sekä tilintarkastajan selvitys yhtiön ta-
loudellisesta tilanteesta. Velallisen, joka har-
joittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön joh-
toon kuuluvana osakkeenomistajana, tulee
liittää hakemukseensa jäljennökset yhtiön
kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilin-
päätösasiakirjoista.

Velallisen, joka on harjoittanut elinkeino-
toimintaa ja jolla on velkajärjestelyn piiriin
kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä
velkoja enemmän kuin vähän, tulee liittää
hakemukseensa seuraavat selvitykset:

1) kirjallinen selvitys yritysmuodosta, toi-
mialasta ja toiminnan laajuudesta sekä yri-
tyksen omistussuhteista viimeisten kolmen
toimintavuoden ajalta;

2) kirjallinen selvitys elinkeinotoiminnan
päättymisestä ja siihen johtaneista syistä;

3) toiminnan päättymistä edeltäneiltä kol-
melta vuodelta jäljennökset tilinpää-
tösasiakirjoista, kirjallinen selvitys toimin-
nan taloudellisesta tuloksesta sekä selvitys
yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hä-
nen perheenjäsenilleen maksetusta palkasta
tai, jos selvitystä ei joltain osin voida esittää,
syy siihen; sekä

4) kirjallinen selvitys siitä, kuinka paljon
velallisen vastuulla olevia elinkeinotoimin-
taan liittyviä velkoja on toiminnan päättymi-
sen jälkeen suoritettu ja minä ajanjaksona
suoritukset on tehty.

6 a §

Vähäisen jako-osuuden jättäminen
huomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, mak-
suohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta
velkoja, jolle kertyvä jako-osuus olisi pie-
nempi kuin 100 markkaa. Tällainen velkoja
voidaan jättää ilman suoritusta myös, kun
maksuohjelmaa muutetaan tai kun velallinen
tekee yksityishenkilön velkajärjestelystä an-
netun lain 44 §:n 2 momentin 2 tai 3 koh-
dan nojalla suorituksia velkojille.
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6 b §

Tavoittamattoman velkojan jättäminen
huomiotta

Jos velkajärjestelyn piiriin kuuluu yksityis-
henkilön velkajärjestelystä annetun lain
28 a §:ssä tarkoitettu velka elinkeinonhar-
joittajalle, jota ei ole voitu tavoittaa, velka
voidaan jättää maksuohjelmassa huomioon
ottamatta, jos velan määrä alittaa
10 000 markkaa.

6 c §

Velallisen maksukyvyn muuttuminen

Velallisen maksukyvyn muuttumista voi-
daan pitää olennaisena, jos hänen maksuky-
kynsä on parantunut sen vuoksi, että hänen
tulonsa ovat kasvaneet tai hänen välttämät-
tömät menonsa hänen asumisoloissaan ja
-kustannuksissaan tapahtuneen muutoksen
vuoksi alentuneet vähintään 3 600 markkaa
kalenterivuodessa taikka jos velallinen saa
perinnön, lahjan tai muun kertaluonteisen
suorituksen, jonka määrä yksin tai yhdessä
muiden suoritusten kanssa ylittää
6 000 markkaa.

7 §

Velkajärjestelyrekisteri ja sen
käyttötarkoitus

Oikeusrekisterikeskus ylläpitää velkajärjes-
telyrekisteriä automaattisen tietojenkäsittelyn
avulla velallisen maksuohjelman toteuttami-
sen turvaamiseksi ja hänen maksukykynsä
ylittävän vastaisen velkaantumisen estämi-
seksi, velkajärjestelyn myöntämisen edelly-
tysten selvittämiseksi sekä tilasto- ja tutki-
mustoimintaa varten.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Velkajärjestelyrekisterin tietosisältö

Asian käsittelevän tuomioistuimen on vii-
vytyksettä merkittävä rekisteriin siten kuin
oikeusministeriö tarkemmin määrää:

1) velallisen nimi, henkilötunnus, yhteys-
tiedot ja kotipaikka;

2) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä
asian tunnistetiedot;

3) hakemuksen tekijä ja hänen yhteystie-
tonsa;

4) velkajärjestelyasian käsittelystä:
a) hakemuksen vireilletulopäivä;
b) hakemuksen hylkääminen tai muu rat-

kaisu, jolla asian käsittely tuomioistuimessa
on päättynyt;

c) velkajärjestelyn alkaminen;
d) maksuohjelman vahvistaminen sekä oh-

jelman alkamis- ja päättymispäivä tarvitta-
essa erikseen tavallisten velkojen ja vakuus-
velkojen osalta;

e) maksuohjelman raukeaminen;
f) maksuohjelman muuttaminen ja ohjel-

man päättymispäivä;
g) muutoksenhakua koskevat tiedot;
h) selvittäjän nimi ja yhteystiedot; sekä
i) muu asiaan liittyvä tieto sen mukaan

kuin oikeusministeriö määrää.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteristä poistetaan rekisteröityä ja vel-
kajärjestelyä koskevat tiedot sen jälkeen,
kun:

1) maksuohjelman kesto on päättynyt;
2) on kulunut enintään kuusi kuukautta

siitä, kun velkajärjestelyasian käsittely on
muun kuin hakemuksen hylkäämisen vuoksi
tuomioistuimessa päättynyt; tai

3) on kulunut kaksi vuotta siitä, kun hake-
mus on hylätty tai maksuohjelma on määrät-
ty raukeamaan.

Virheen oikaisuun sovelletaan, mitä henki-
lörekisterilain (471/1987) 15 §:ssä säädetään.

Oikeusrekisterikeskuksen on arkistoitava
velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot.

10 §

Henkilötietojen massaluovutus

Velkajärjestelyrekisterissä olevista merkin-
nöistä saa luovuttaa henkilötietoja teknisen
käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henki-
lörekisterilaissa tarkoitettuna massaluovutuk-
sena. Lupa voidaan antaa tuomioistuimille
velkajärjestelyyn liittyviä tehtäviä, ulosotto-,
vero-, poliisi- tai muulle viranomaiselle pe-
rintä- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä luotto-
tietotoiminnan harjoittajille luottotietorekis-
terin pitämistä varten.
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Lupa saada tietoja teknisen käyttöyhteyden
avulla voidaan lisäksi antaa sille, joka tarvit-
see tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa
varten.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1997

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Kari Häkämies

103N:o 64



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 65

eräistä ministeriön päätöksistä

Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä
voimaan-
tulopäivä

MMMp kalahygieniapäätöksen (14/EEO/96)
muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/EEO/1997 8.1.1997 1.2.1997
MMMp eläville kaksikuorisille simpukoille,
piikkinahkaisille, vaippaeläimille ja merikoti-
loille asetettavista hygieniavaatimuksista
(simpukkahygieniapäätös)*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/EEO/1997 8.1.1997 1.2.1997
MMMp lampaiden pidolle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/EEO/1997 16.1.1997 1.2.1997
MMMp vuohien pidolle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/EEO/1997 16.1.1997 1.2.1997

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja
elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätökset ovat saatavissa maa- ja metsätalousminis-
teriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin
(09)1601.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1997

Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu-Kallio

Nuorempi hallitussihteeri Ritva Ruuskanen

*) Neuvoston direktiivi 91/492/ETY; EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 1
**) Neuvoston päätös 78/923/ETY; EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12, neuvoston päätös 92/583/ETY; EYVL
N:o L 395, 31.12.1992, s. 21
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