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Mitä tehdä ylivelkaantuneiden auttamiseksi ? -seminaari 15.02.2017

Aihekokonaisuuden ymmärtämiseksi palautan kansanedustajien tietoon 90-luvun tapahtumat, jotka
käsitykseni mukaan ovat johtaneet siihen, että huomattava osa kansalaisistamme on ylivelkaantuneita,
eivätkä selviä taloudenpidostaan ilman sosiaalitoimiston tai KELAn tukea. Syyt ja niiden seuraukset ovat
moninaisia, mutta otan esille vain minusta neljä kaikkein tärkeintä kohtaa, jotka tähän ylivelkaantumiseen
ovat johtaneet.
1)

Ns. Koiviston konklaavi päätti 6.5.1992 pidetyssä talouspoliittisessa seminaarissa, että
instituutiot eivät saa hävitä, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että Pankit, Verohallinto,
Vakuutusyhtiöt ym. instituutiot ovat lähes poikkeuksetta voittaneet juttunsa Suomen
oikeuslaitoksissa ja toisaalta sitä, että Suomessa ei tuon ajankohdan jälkeen ole ollut
oikeuslaitosta. Oikeuslaitoksissa siirryttiin ns. summaariseen menettelyyn, mikä tarkoitti sitä,
että asioita ei kovin tarkkaan tutkita tuomioistuimissa ja yksipuolisista tuomioista vailla selvää
näyttöä velan perusteesta tuli arkipäivää.

2)

SSP-pankkisopimus solmittiin 30.12.1994 VVR:n, SSP:n. Arsenalin ja Suomen valtion välillä.
Tällä sopimuksella annettiin pankeille mahdollisuus ajaa konkurssiin tiettyjen toimialojen
yritykset sanomalla yhtiöiden lainat irti niiden vakavaraisuudesta huolimatta ja näin Suomen
valtion ja Pankkien yhteisellä sopimuksella kaadettiin 65.000 toimivaa yritystä ja tehtiin
500.000 työtöntä Suomeen. Näin tehtiin siksi, että Suomi valmistautui liittymään laittomasti
EY:hyn ja pankkien vakavaraisuusaste piti saada nostettua nopeasti 8 prosenttiin. Samalla
1.1.1993 lainmuutoksella oli lainsäädännöstä poistettu velkojan epärehellisyys-säännöstö ja
tähän mennessä ei ilmeisesti yhtäkään pankinjohtajaa ole tuomittu siitä, että he
sopimusrikkomuksen kautta veivät yrittäjien koko omaisuuden ja ajoivat yritykset konkurssiin.

3)

Ns. Arsenal kauppa 31.3.2000. Jotta suomalaisen yritystoiminnan tuho olisi täydellinen myi
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oyj, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-SSP Oyj ja
Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Silta Oyj talouspoliittisen valiokunnan päätöksellä 31.3.2000 ja
ns. Arsenal kauppakirjalla 57.000 yrittäjän 76.000 velkaa määrältään 12 miljardia markkaa 600
miljoonalla markalla Aktiv Hansa Oy:lle ja C & A Finland Oy:lle 5 %:lla saatavien määrästä
tarjoamatta yrittäjille mahdollisuutta maksaa velkaansa pois tuolla 5 %:n suorituksella.
Päätöksentekijöinä talouspoliittisessa valiokunnassa olivat Paavo Lipponen, Sauli Niinistö,
Heinonen, Monkäre, Hemilä, Suvi-Anne Siimes, Erkki Tuomioja ja Eeva Biaudet. Tämän jälkeen
perintäyhtiöt ovat nyt jo 17 vuotta perineet näitä saatavia 18 %:n korolla ja 18 %:n
viivästyskorolla, jolloin näiden saatavien arvo 31.12.2016 354 miljardia euroa ja näitä velkoja
siis peritään edelleen. 90-luvun laman yrittäjät ovat olleet velkaloukussa nyt jo 25-30 vuotta,
joten kohtuullista olisi velkojen perintä välittömästi lopetettaisiin ja että valtio velvoitettaisiin
korvaamaan näille valtion edun nimissä ryöstetyille yrittäjille kohtuullinen korvaus
omaisuutensa menettämisestä ja 25-30 vuoden velkavankeudesta. Tämä toimenpide pitäisi
tehdä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

4)

”Velkamoraali” Seminaarissa muutosvaatimusten perusteluissa läsnä olleet kansanedustajat
totesivat, että velkoja ei voida antaa anteeksi ja ulosotosta kokonaan luopua, koska kyse on
”velkamoraalista”. Velallisella pitäisi kaiken tämän valtiovallan omien toimien seurauksena
olla velkamoraalia, kun termi ”velkojan epärehellisyys” poistettiin lainsäädännöstämme
1.1.1993 ja tämän jälkeen pankit ovat saaneet vapaasti toimia ilman pelkoa mahdollisesta
törkeästä petoksesta. Näin pankkitoiminnasta on tehty todella kannattavaa, kun esim. 1,4
miljoonan velka vuonna 1988 on 5,5 miljoonan markan suorituksella vuonna 1993 edelleen
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31.12.2016 1,6 miljoonaa euroa. Pankeilla on siten ihan oma laskuoppi ja velkojan
epärehellisyyttä osoittava velanperintäjärjestelmä, joka on tähän mennessä jatkunut jo yli 20
vuotta.
Tässä seminaarissa olivat Velallisten tuki ry:n edustajat paikalla, kiitos siitä. Kun tilaisuudessa
oli niin vähän aikaa käydä palautekeskustelua, niin sovimme paikalla olleiden
kansanedustajien kanssa, että voimme antaa palautetta kirjallisesti myöhemmin. Tässä siis
palautteemme toimista, jotka olisivat kiireellisiä.
Tohtori Pekka Tiaisen esitys 15.02.2017
1) KTT Pekka Tiaisen esityksestä kävi selvästi ilmi. että ulosotto pitää
kannattamattomana
lopettaa.
Ulosotossa
maksetaan
ainoastaan
viivästyskorkoja, jotka 5 vuoden ulosotossa ovat 40 % pääomasta,
asianajopalkkiot, ulosottomiehen palkkiot ja oikeudenkäyntimaksut ovat 5 % ja
seurausulosotot
ulosotosta
johtuvien
lainojen
irtisanomisen
ja
maksuviivästysten vuoksi 5 % ja alkuperäinen vaade on 50 % tästä
kokonaisvelasta.. Mikäli ulosotto kestää 15 vuotta ovat viivästyskorot 60 % ja
muut edellä mainitut kulut 20 % ja alkuperäinen vaade 20 %. Mitä enemmän
vuosia tulee lisää, sitä enemmän viivästyskorkojen ja muiden kulujen osuus
kasvaa ja alkuperäinen vaade eli pääoma ei pienene koskaan.
Koko ulosottotoimi on siis valtiolle kannattamattomana lopetettava.

2) Perintätoimistot lakkautettava. Perintätoimistoista suuri osa toimii
veroparatiiseissä, joten niiden perinnällä on suuri vaikutus koko
kansantalouteemme. Perintätoimistot toimivat lisäksi hyvän perintätavan
vastaisesti velkakirjoja tai alkuperäistä laskua esittämättä, joten niiden
toimintaluvat pitää peruuttaa.
Perintätoimistojen toimiluvat pitää peruuttaa

3) Perinnässä olevien saatavien korko ja viivästyskorko pitää poistaa.
Pankkien korko on tällä hetkellä +-0, joten perinnässä olevan pääoman korko ja
viivästyskorko pitää kokonaan poistaa, jolloin velallinen maksaa vain pääoman.
Perinnässä olevien saatavien korko ja viivästyskorko pitää poistaa

4) Verohallinnon korkoprosentit, viivästyskorot ja veronkorotukset tulle
poistaa .Verohallinnon korkoprosentit ja viivästyskorot ja veronkorotukset
pitää myös kohtuullistaa vastaamaan tämän päivän rahoitustilannetta.
Yritystoimintaa pitää vaikeuksissakin tukea, joten veroveloille ei pidä määrätä
korkoja tai viivästyskorkoa, koska pankkikorko on 0 %.
Verohallinnon perimät korot, viivästyskorot ja veronkorotukset pitää poistaa
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5) Pankit, perintätoimistot ja ulosottotoimi pitää saada tekemään
lakisääteiset tilitykset. Pankit, perintätoimistot tai ulosotto eivät ole 25
vuoteen tehneet velallisille lain edellyttämää tilitystä, josta ilmenisi
alkuperäinen velkakirja siirtomerkintöineen tai alkuperäinen lasku, joten
velallinen ja takaajat eivät tiedä, mikä on velan todellinen saldo tai mitä kukin
on lainasta maksanut ja näin takaajan regressioikeus velalliseen nähden ei
toteudu, kun Pankki. Perintätoimistot ja ulosotto eivät näitä tietoja esitä ja
väittävät, että nämä tiedot ovat salaisia. Tällaisia ilman velkakirjoja tapahtuvia
pakkohuutokauppoja tapahtuu lähes päivittäin.
Velkojen perintä ilman alkuperäistä asiakirjaa siirtomerkintöineen pitää estää
ja pankit, perintätoimistot ja ulosottotoimi pitää velvoittaa antamaan
tilitykset sekä velallisen että takaajien osalta, jotta esim. velkojen
vanhentuminen ja suoritukset voidaan kiistatta todeta.
Velallisten tuki ry antaa mielellään tarvittaessa lisätietoa asiassa ja osallistuu mielellään ylivelkaantuneiden
auttamiseksi säädettävään lainsäädäntötyöhön.
Rovaniemellä 17.päivänä helmikuuta 2017
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