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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

 

 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kutsunut allekirjoittaneen valiokuntaan asiantuntijana 

kuultavaksi ns. velkasaneerauspaketin johdosta. En ole valtiosääntöoikeuden erityisasiantuntija 

ja tarkastelen asiaa lähinnä aineellisen oikeuden näkökulmasta. Tästä näkökulmasta katsoen 

esitän kunnioittaen seuraavaa. 
 

 

Perusongelmana taannehtivuus 
 

Sekä yrityksen saneerausta koskevan lainsäädännön että yksityishenkilön velkajärjestelyä 

koskevan lainsäädännön tarve on tällä hetkellä ilmeinen. Hallituksen esityksessä olevat 

perustelut perustuvat tältä osin pitkälti luotettavaan tutkimustietoon, jota ei tässä ole tarpeen 

toistaa (olemassaolevaa tutkimustietoa on koottu esim. julkaisussa Niemi-Kiesiläinen - Tala - 

Wilhelmsson, Kuluttajien velkasaneeraus, tarve ja mahdollisuudet, 1991). Ylivelkaantuneiden 

kotitalouksien ja saneerausta tarvitsevien yritysten määrä on viime vuosina räjähdysmäisesti 

kasvanut. 
 

Olemassaolevan tarpeen suuri ajankohtaisuus aiheuttaa sen, että uusia lakeja on pantava 

voimaan taannehtivasti siinä mielessä, että niiden mukainen järjestely koskisi myös velkoja, 

jotka ovat syntyneet ennen lain voimaantuloa. Jollei näin meneteltäisi, laeista ei olisi mitään 

apua nykyisten kriisien ratkaisemiseksi. Vain tulevaisuudessa syntyviä velkoja koskevasta 

lainsäädännöstä voisi tulla tehokas keino ylivelkaantumisongelmien lievittämiseksi vasta 

useiden vuosien, ehkä 5-10 vuoden kuluttua. Nykykriisin vallitessa tämän ratkaisun voidaan 

arvioida johtavan tuhansien saneerauskelpoisten yritysten "turhaan" lakkauttamiseen ja to-

dennäköisesti kymmenien tuhansien kotitalouksien pysyvään siirtymiseen "normaalin" työ-ja 

yhteiskuntaelämän ulkopuolelle. 
 

Kun muissa maissa on toteutettu vastaavaa lainsäädäntöä, sekin on usein pantu voimaan äsken 

mainitulla tavalla taannehtivasti ilman, että tässä olisi nähty mitään valtiosääntöoikeudellisia 

ongelmia. Mainittakoon, että esimerkiksi Ranskan uuden ylivelkaantumisen estämistä ja 

velkojen uudelleenjärjestelyä koskevan lain tullessa voimaan 1.3.1990 sen ensimmäisenä 

voimassaolopäivänä tehtiin jo 15 600 hakemusta velkajärjestelyn aloittamiseksi. 



 

On ilmeistä, että lakien säätämisjärjestystä koskevat ongelmat liittyvät juuri edellä mainittuun 

taannehtivuuteen. Kuten hallituksen esityksessä on todettu, on täysin vakiintuneesti katsottu, 

että sopimusoikeuden sääntely kuuluu tavallisen lainsäädännön alaan, mitä tulee vastedes 

tehtävien oikeustointen vaikutuksiin. Kun tavallisella lainsäädännöllä on voitu toteuttaa pitkälle 

meneviä rajoituksia sopimusvapauteen, jotka saattavat liittyä jopa suoranaisesti velallisen 

maksukykyyn (esimerkkinä mainittakoon vaikkapa korkolain 11 §, jonka mukaan 

viivästyskorkoa voidaan sovitella tai peräti poistaa, jos maksun viivästyminen on johtunut 

maksuvaikeuksista, joihin velallinen sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi 

pääasiallisesti omatta syyttään on joutunut) ja kun myös täytäntöönpanojärjes-telmä, 

mukaanlukien konkurssi lainsäädäntö, on tavallisen lainsäädännön alaan kuuluvaa, on vaikea 

nähdä, millä tavoin yrityksen saneerausta koskeva lainsäädäntö ja yksityishenkilön 

velkajärjestelyä koskeva lainsäädäntö olisi tässä suhteessa toisessa asemassa. Keskityn tämän 

vuoksi jatkossa kysymykseen taannehtivuudesta ja sen merkityksestä säätämisjärjestyksen 

kannalta. 
 

 

Yrityksen saneerausta koskeva lainsäädäntö 
 

Yrityksen saneerausta koskeva laki ei tavallisten velkojen osalta yleensä näytä heikentävän 

velkojien asemaa nykytilanteeseen verrattuna. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, laissa 

ehdotettua perintäkieltoa vastaavaa tilannetta voidaan nykyisinkin saada aikaan hakeutumalla 

konkurssiin. Velallinenhan voi voimassaolevan lain mukaan aina halutessaan hakeutua kon-

kurssiin. Luottokustannusten alentamista, maksuaikataulun muuttamista ja maksamatta olevan 

velan määrän alentamista koskevien säännösten vaikutusta voidaan myös verrata tilanteeseen, 

johon velkoja joutuu, jos velallinen asetetaan konkurssiin. Mikäli yritys on sellaisen yhteisön 

muodossa, johon ei liity osakkaiden henkilökohtaista vastuuta, eli lähinnä osakeyhtiö ja 

osuuskunta, se osa velkojan saamisesta, jota ei saada konkurssissa suoritettua, häviää velallisen 

häviämisen mukana. Yrityksen saneerausta koskeva lainsäädäntö johtanee näissä tapauksissa 

yleensä velkojan kannalta myönteisempiin tuloksiin kuin konkurssi. Konkurssimenettelyä 

voidaan myös täysin legitiimillä tavalla käyttää yrityksen saneeraukseen. Säännöstön 

takautuvalla vaikutuksella ei siten heikennetä velkojien asemaa nykyisestään. 
 

Äsken todettu ei sovellu silloin, kun yrittäjä toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai 

avoimen taikka kommandiittiyhtiön muodossa. Talloinhan konkurssissa suorittamatta jäävät 

velat rasittavat elinkeinonharjoittajaa ja vastuunalaista yhtiömiestä konkurssin jälkeenkin. 

Tähän tilanteeseen liittyvät ongelmat ovat samantyyppiset kuin yksityishenkilön velkajärjes-

telyä koskevasta laista seuraavat ongelmat. Tältä osin viittaan myöhemmin esittämääni. 

Lain säätämisjärjestyksen kannalta yrityksen saneerausta koskevan lain aiheuttamaksi kes-

keiseksi ongelmaksi näyttää muodostuvan vakuusvelkojen sääntely. Tähänkin palaan jäljem-

pänä. 
 

 

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskeva laki 
 

Muodollisesti yksityishenkilön velkajärjestelyä koskeva laki muuttaa velkojien asemaa ver-

rattuna nykytilanteeseen huomattavasti enemmän kuin yrityksen saneerausta koskeva laki. 

Tämä johtuu siitä, että konkurssi Suomessa ei johda velallisen vapautumiseen niistä veloista, 

joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. Konkurssimenettely on meidän maassamme 

järjestetty silmällä pitäen kilpailevien velkojien etua eikä velallisen etua. Näin ei ole kaikissa 

maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa konkurssi on perinteisesti johtanut myös yksityishenkilön 

vapautumiseen velkavastuusta. 
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Näin ollen saatettaisiin väittää, että ehdotetun lain mukainen velkajärjestely, joka voi johtaa 

jopa yksityishenkilön vapautumiseen veloistaan, selvästi heikentää velkojien asemaa nykyi-

sestään. Monissa tapauksissa tämä väite kuitenkin pitää paikkansa vain muodollis-juridisella 

tasolla. Todellisuudessa tilanne on toinen. Ammattimaisessa luotonannossa tiedetään, että 

pahasti ylivelkaantuneelta henkilöltä ei yleensä saada velkoja perityiksi. Käytännössä tällaiset 

luotot kirjataan yrityksessä jossakin vaiheessa luottotappioiksi. Luotonantajatkin siis tun-

nustavat sen, että luoton maksu tällaisissa tapauksissa voi jäädä lopullisesti saamatta. Kuten 

jäljempänä todetaan, ylivelkaantunut henkilö kohtaa yleensä huomattavan määrän muitakin 

ongelmia, joiden seurauksena hän helposti joko kokonaan syrjäytyy työmarkkinoilta tai siirtyy 

toimimaan harmailla työmarkkinoilla. Seurauksena tästä voi olla se, ettei velkojille kerry juuri 

mitään suoritusta. Jos sen sijaan yksityishenkilölle vahvistetaan maksuohjelma, joka antaa 

hänelle jonkinlaisia reaalisia mahdollisuuksia selviytyä velkataakastaan tietyn ajan kuluessa, on 

huomattavasti todennäköisempää, että velkojat saavat ainakin maksuohjelman mukaiset 

suoritukset. Lopputuloksena voi olla, että velkojat saavat velkajärjestelyn kautta paremmin 

osasuorituksen perittyä kuin ilman velkajärjestelyä. Todellisuudessa järjestely saattaa parantaa 

velkojien asemaa eikä heikentää sitä. 
 

Kun vastaavia järjestelmiä on luotu muissa maissa, on näiden järjestelmien eräänä tavoitteena 

nimenomaan ollut myös perintämahdollisuuksien parantaminen. On todettu, että velka-

selvittelyn tulisi parantaa velkojan mahdollisuutta saada velalliselta se osa saatavastaan, jonka 

hän omien resurssiensa puitteissa pystyy maksamaan. Tiedot siitä, ovatko järjestelyt johtaneet 

tähän, ovat hataria. Mainittakoon kuitenkin, että esimerkiksi Tanskan Suomen ehdotettua 

järjestelmää paljolti muistuttuva järjestelmä on saanut hyvät arviot kaikilta mark-

kinaosapuolilta. Haastattelutietoihin pohjautuvassa tutkimuksessa on todettu, että myös vel-

kojataho on yleisesti ottaen ollut erittäin tyytyväinen velkasaneerausinstituutioon. 
 

Näistä yleisistä vaikutuksista huolimatta saattaa tietysti jäädä yksittäisiä tapauksia, joissa 

velkajärjestely myös tosiasiassa heikentää velkojan asemaa verrattuna nykytilanteeseen. Tämä 

ei sinänsä välttämättä edellytä perustuslain säätämisjärjestyksen valitsemista. Kuten hal-

lituksen esityksen perusteluissa todetaan, on esimerkiksi oikeustoimilain 36 §, joka antaa 

tuomioistuimelle mahdollisuuden sovitella kohtuuttomia oikeustoimia, säädetty taannehtivaksi 

tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Tämä on yllä olevan kysymyksen kannalta erityisen 

huomion arvoista siitä syystä, että sanottua sääntöä on käytännössä katsottu voitavan soveltaa 

juuri muun muassa maksuvaikeustapauksissa. 
 

Ainakin eräissä yksityistapauksissa sopimusta on soviteltu muun muassa viitaten yksityis-

henkilön heikkoon maksukykyyn. Eräässä tapauksessa soviteltiin nuoren myymälänhoitajan 

osuuskunnan kanssa tekemää sopimusta, jonka mukaan myymälänhoitaja suostui korvaamaan 

hänen tuottamuksestaan aiheutunutta hävikkiä runsaalla 44.000 markalla. Alentaessaan 

korvauksen 28.000 markaksi, korkein oikeus viittasi myymälänhoitajan heikomman aseman ja 

hänen vähäisten osuuskaupan laskelmia koskevien tarkastusmahdollisuuksien lisäksi siihen, 

että sovittu vahingonkorvaus oli entisen myymälänhoitajan oloissa huomattavan suuri ja hänen 

mahdollisuutensa selviytyä sovitusta maksuvelvollisuudesta olivat epävarmat (KKO 1984 I 1). 

Niin sanottua sosiaalista suorituksenestettä, eli sitä seikkaa, että henkilöä on kohdannut 

sairaus, työttömyys tai siihen verrattava tapahtuma, joka on johtanut hänen maksukykynsä 

heikkenemiseen, on myös tieteisopissa pidetty varteenotettavana argumenttina oikeustoimilain 

36 §:ään perustuvan sovittelun puolesta. Myös kuluttaja-asiamies on käytännössään useasti 

käyttänyt tällaisia perusteluja (ks. WilheImsson, Social Civilrätt, 1987 s. 137). Samanlainen 



 

sosiaalinen suoritukseneste on yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevan lakiehdotuksen 9 §:n 

1 momentin 1 kohdan mukaan velkajärjestelyn aloittamisen keskeisimpänä edellytyksenä. 
 

Tarkasteltaessa asiaa tästä näkökulmasta tavallisten velkojen osalta ei näyttäisi välttämättö-

mältä säätää uusi laki perustuslain säätämisjärjestyksessä. Se seikka, että laki mahdollistaa 

jopa velan maksuvelvollisuuden poistamisen kokonaan, ei sinänsä muuta tätä johtopäätöstä. 

Kun tarkoitus on, että velkajärjestelyssä vahvistetaan velalliselle hänen maksukykyään vas-

taava ohjelma (23 §), jonka puitteissa velan määrää voidaan alentaa tai velan maksuvelvolli-

suus poistaa kokonaan vain, jos velkajärjestelyä ei muuten voida toteuttaa (25 §:n 3 momentti), 

velkavastuun poistamiseen voidaan ryhtyä vain, mikäli velkoja muutenkaan ei saisi kyseiseltä 

velalliselta mitään suoritusta. Kun vastuu lopullisesti poistuu vasta viiden vuoden kuluttua 

maksuohjelman vahvistamisesta (30 §:n 4 momentti) ja ohjelma siten voidaan muuttaa 

velallisen saadessa tämän ajan kuluessa uutta varallisuutta tai uusia tuloja, järjestely ei 

tältäkään osin yleensä voi heikentää velkojan asemaa verrattuna muutenkin olemassaolevaan 

tosiasialliseen tilanteeseen. 
 

 

Vakuusvelat: 
 

Edellä sanotun perusteella voidaan väittää, etteivät lakiehdotukset mainittavasti heikennä 

velkojan asemaa tavallisten velkojen osalta. Säätämisjärjestyksen kannalta ongelmallisin 

kysymys onkin nähdäkseni lakiehdotusten taannehtivuus myös suhteessa vakuusvelkoihin. 

Lakiehdotukset näyttävät jonkun verran ainakin väliaikaisesti myös reaalisesti heikentävän 

vakuusvelkojan asemaa verrattuna nykytilanteeseen. 
 

Tämän vuoksi onkin lakien taannehtivuutta rajoitettu ennen lain voimaantuloa syntyneen 

vakuutusvelan osalta erityissäännöksin (laki yrityksen saneerauksesta § 102 ja laki yksityis-

henkilön velkajärjestelystä § 86 mom. 3). 
 

Lakiehdotusten perusteluissa on laajalti selvitetty, miksi lait voidaan myös vakuusvelkojen 

osalta hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Minulla ei ole näihin argumentteihin 

mitään lisättävää. 
 

On kuitenkin syytä tähdentää, ettei uutta lainsäädäntöä saada toimivaksi, ellei vakuusvelkoja 

oteta täysimääräisesti mukaan järjestelmään lakiehdotuksissa ehdotetulla tavalla. Saneeratta-

vassa yrityksessä vakuusveloilla on keskeinen merkitys ja monissa ylivelkaantuneissa yksi-

tyistalouksissa asunto-omaisuus toimii keskeisten velkojen vakuutena. Sikäli kuin voidaan 

väittää, että lakiehdotuksia voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, koska ne 

ovat tärkeän yleisen edun vaatimia, tämä peruste koskee myös vakuusvelkoja. 
 

 

Tärkeä yleinen etu 
 

Ylivelkaantuminen ei ole pelkkä taloudellinen ongelma. Ylivelkaantuminen on yhteiskunnal-

linen ja sosiaalipoliittinen ongelma, koska yksityishenkilöiden maksuvaikeuksiin tutkimusten 

mukaan liittyy usein muitakin sosiaalisia komplikaatioita, jotka pahimmassa tapauksessa voivat 

johtaa yksityishenkilön lopulliseen syrjäyttämiseen hänen yhteiskunnallisista yhteyksistään. 
 

Syvään ylivelkaantumiskierteeseen joutuvan yksityishenkilön on usein vaikea nousta tästä 

kierteestä. Ylivelkaantuminen sinänsä aiheuttaa uusia kustannuksia, jotka jatkuvasti pahen-
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tavat velallisen tilannetta. Veloille lasketaan suhteellisen korkea viivästyskorko, osamaksu-

kaupalla ostettuja tavaroita otetaan takaisin vähäistä korvausta vastaan, luotot erääntyvät 

ennenaikaisesti maksettaviksi ja jos luottoja ryhdytään perimään syntyy perintäkustannuksia 

ja mahdollisesti myös oikeudenkäyntikustannuksia. Velallinen saattaa myös pyrkiä välttämään 

lopullista romahdusta ottamalla uusia kalliimpia luottoja jne. Pahasti ylivelkaantunut voi näin 

joutua tilanteeseen, jossa hänen velkansa ei vähene tai jopa kasvaa, siitä huolimatta, että hän 

jatkuvasti suorittaa maksuja. Tällaisesta tilanteesta on kuluttajatutkimuksessa toisinaan 

käytetty varsin kuvaavaa termiä "moderni velkavankeus". 
 

Tällaisessa velkavankeudessa elävän henkilön sosiaaliset ongelmat ovat monitahoisia. On 

helppo kuvitella, kuinka kuvatulla tavalla toivoton ylivelkaantuminen on omiaan heikentämään 

velallisen työmotivaatiota. Sellainenkin velallinen, joka vaikeuksista huolimatta ei lannistu, 

saattaa kohdata työmarkkinoilla uusia ongelmia. Joskin tutkimustieto on vähäistä, on useista 

Euroopan maista raportoitu ylivelkaantuneiden työntekijöiden olevan syrjittyjä heidän 

etsiessään uusia työpaikkoja. Lopulta velalliselta viedään asuntoja hän jää elämään 

sosiaaliviranomaisten varassa. Tällaiset tapaukset eivät käytännössä ole lainkaan harvinaisia. 

Ruotsissa on tehty selvitys, jossa on kuvattu seikkaperäisesti useita tapauksia, joissa velallinen 

on passivoitunut, hänen todellisuudentajunsa on hämärtynyt ja hän elää ikäänkuin pilvissä. 
 

Velkajärjestelyä koskevan lainsäädännön aikaansaaminen on näin ollen tärkeätä ei pelkästään 

yksityisen velallisen kannalta vaan myös koko yhteiskunnan kannalta. Sama koskee itsestään 

selvästi myös yrityksen saneerausta koskevaa lainsäädäntöä. Joskin tutkimustieto taas on 

vähäistä, on ilmeistä, että nykyinen lainsäädäntö useissa tapauksissa tarpeettomasti johtaa 

elinkelpoisten yritysten toiminnan lakkaamiseen. Kokonaistaloudellinen intressi puoltaa 

vahvasti sellaisten keinojen luomista, joiden avulla voidaan turvata sellaisten yritysten 

toiminnan jatkaminen, joilla näyttää olevan tähän edellytykset. 
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