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Oikeusministeriö

Lausunto työryhmän mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi
Oikeusministeriö on pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) lausuntoa työryhmän
mietinnöstä velkajärjestelylain muuttamiseksi. TEM toteaa lausuntonaan seuraavaa.
Kokonaisuutena ehdotetut muutokset ovat perusteltuja ja kannatettavia. On hyvä, että
yrittäjien veloista vapauttamisen helpottamisella edistetään myös sitä, että yrittäjät eivät
syrjäydy työmarkkinoilta, vaan voivat aloittaa myös liiketoiminnan uudelleen.
TEM:n mielestä on kannatettavaa, että säännös maksuohjelman kolmen vuoden kestosta
ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan kaikkia velallisia, jolloin myös yrittäjillä on mahdollisuus
vapautua veloistaan ja aloittaa uudestaan ilman velkataakkaa enintään kolmen vuoden
pituisen maksuohjelman suorittamisen jälkeen. On myös perusteltua, että velkajärjestelylain
9 §:ään lisätään säännös maksukyvyttömien yrittäjien pääsystä menettelyyn ilman, että 9
§:ssä säädettyjä muita edellytyksiä tutkitaan. Yrittäjän talousapu neuvontapalvelun
kokemusten mukaan pienimuotoisuuden vaatimus ja sen tulkinta on ollut merkittävä este
yrittäjien pääsylle velkajärjestelyyn. Näin ollen on perusteltua mahdollistaa velkajärjestely
myös sellaisille elinkeinonharjoittajille, jotka työllistävät itsensä lisäksi yhden tai kaksi
henkilöä.
Tilanteessa, jossa velallinen voi hakeutua joko velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen,
velallisella on myös mahdollisuus arvioida em. menettelyjen välillä. Velkajärjestely voi olla
usein edullisempi menettely muun muassa menettelyyn liittyvien kustannusten ja ohjelman
keston takia.
On olennaista, että velallinen saa asiantuntevaa neuvontaa tehdessään päätöksen
maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutumisesta. yrittäjää auttaa Yrittäjän Talousapu
neuvontapalvelu. Yrittäjät saavat neuvontaa muun muassa Yrittäjän talousapu
neuvontapalvelusta, jota ylläpitää ELY-keskus. Elinkeinonharjoittajan velkajärjestely oli
paljon esillä vuosina 2015 ja 2016 erilaisissa tiedotuskanavissa ja kyselyjä tehtiin paljon
Yrittäjän talousapu neuvontapalveluun. Tämän jälkeen kyselyt ovat vähentyneet. Yrittäjät
eivätkä myöskään yrittäjille neuvontaa antavat tahot tunne riittävästi po. mahdollisuutta.
Tiedotusta yrittäjien talousapu -neuvontapalvelusta olisikin lisättävä merkittävästi, varsinkin
kun po. ehdotettavien muutosten myötä entistä useammalla yrittäjällä olisi mahdollisuus
päästä velkajärjestelyyn.
TEM pitää hyvänä, että työryhmän mietinnössä tunnistetaan myös Suomen Early Warning
toimintamallin kehittäminen. Em. palvelu muodostuu valtakunnallisesta puhelin- ja
verkkopalvelusta (yrittäjantalousapu.fi) ja niitä tukevista alueellista palveluista. Palvelun
Postiosoite
Postadress
Postal Address
Työ- ja elinkeinoministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 32
00023 Valtioneuvosto

Aleksanterinkatu 4

29 516 001
35 829 516 001

916 062 160
+358 9 1606 2160

www.tem.fi

2 (2)
tavoitteena on auttaa yrittäjiä puuttumaan velkaongelmiin mahdollisen varhaisessa
vaiheessa.
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