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368/2017
Laki
velkajärjestelyrekisteristä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Rekisterin tarkoitus ja ylläpito
Oikeusrekisterikeskus pitää yllä velkajärjestelyrekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on
varmistaa ajantasaisen tiedon saatavuus yksityishenkilön velkajärjestelyasioista tuomioistuin- ja viranomaistoimintaa, velkojien edunvalvontaa, sivullisten etujen ja oikeuksien
turvaamista sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten.
2§
Tietojen merkitseminen
Velkajärjestelyasiaa käsittelevän tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin tiedot niin
kuin tässä laissa säädetään.
3§
Tiedot hakemuksesta
Kun velkajärjestelyhakemus on tullut vireille, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:
1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero ja vireilletulopäivä;
2) velallisen nimi, kotipaikka, yhteystiedot ja henkilötunnus;
3) hakemuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa (prosessiosoite);
4) tieto siitä, koskeeko velkajärjestelyhakemus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 45 a §:ssä tarkoitettua elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyä.
Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekisteriin velallisen syntymäaika ja -paikka.
Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin myös velallisen yritys- ja yhteisötunnus, jos
velkajärjestelyhakemus koskee yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 45 a §:ssä
tarkoitettua elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyä.
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4§
Tiedot asian käsittelystä
Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin velkajärjestelyasian käsittelystä:
1) ennen velkajärjestelyn aloittamista määrätty väliaikainen kielto ja sen lakkaaminen;
2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös velkajärjestelyn aloittamisesta tehtiin;
3) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen taikka asian jääminen sillensä
tai siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;
4) maksuohjelman vahvistaminen sekä maksuohjelman alkamis- ja päättymispäivä
erikseen tavallisten velkojen ja vakuusvelkojen osalta sekä tieto maksuvelvollisuuden
poistamisesta kokonaan;
5) maksuohjelman raukeaminen;
6) maksuohjelman muuttaminen ja ohjelman päättymispäivä;
7) muutoksenhaku 3–6 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.
Kun velkajärjestely on aloitettu, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:
1) selvittäjän nimi ja yhteystiedot;
2) määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava velkajärjestelyn piiriin kuuluvan velan määrä;
3) määräpäivä, johon mennessä ehdotus maksuohjelmaksi on toimitettava tuomioistuimelle;
4) määräpäivä, johon mennessä lausuma maksuohjelmaehdotuksesta on annettava;
5) tuomioistuin, jossa velkajärjestelyn aloittamiseen voidaan hakea muutosta.
Rekisteristä on ilmettävä, että tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta perustuu maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2015/8483 artiklan 1 kohtaan. Samoin rekisteristä on ilmettävä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksenhaun määräaikojen laskentaperusteet.
Jos maksuohjelma raukeaa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 47 §:n nojalla, merkinnän tekee se tuomioistuin, jossa yrityksen saneerausmenettely on vireillä.
5§
Tietojen poistaminen rekisteristä
Rekisteristä poistetaan rekisteröityä ja velkajärjestelyä koskevat tiedot sen jälkeen, kun:
1) maksuohjelman kesto on päättynyt;
2) velkajärjestelyasian käsittely on muun kuin hakemuksen hylkäämisen vuoksi tuomioistuimessa päättynyt;
3) on kulunut kaksi vuotta siitä, kun hakemus on hylätty tai maksuohjelma on määrätty
raukeamaan.
Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut määräajat lasketaan päivästä, jona tuomioistuin on ratkaissut asian. Jos asia määräajan päättyessä on vireillä muutoksenhakutuomioistuimessa, tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on ratkaissut asian.
Virheen oikaisusta säädetään henkilötietolain (523/1999) 29 §:ssä.
6§
Tietojen merkitsemisen kiireellisyys
Merkinnät rekisteriin on tehtävä viivytyksettä. Merkintä velkajärjestelyn aloittamisesta
sekä väliaikaisesta kiellosta ja sen lakkaamisesta on tehtävä samana päivänä, jona päätös
on tehty.
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7§
Rekisteristä poistetut tiedot
Oikeusrekisterikeskuksen on arkistoitava velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot
kymmenen vuoden ajan siitä, kun tiedot on poistettu rekisteristä.
Velkajärjestelyrekisteristä poistetut tiedot on pidettävä salassa. Tietoja saa kuitenkin
antaa tuomioistuimelle velkajärjestelyn myöntämisen edellytysten selvittämiseksi.
8§
Tietojen julkisuus ja luovuttaminen
Velkajärjestelyrekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada tietoja ja otteita rekisteristä.
Jos velkajärjestely koskee yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 45 a §:ssä
tarkoitettua elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyä, velkajärjestelyrekisteriin merkityt
tiedot ovat saatavissa yleisen tietoverkon kautta henkilötunnusta lukuun ottamatta. Yleisen tietoverkon kautta saatavissa olevat tiedot asetetaan saataville myös Euroopan oikeusportaalin välityksellä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/848 tarkoitetulla tavalla.
Rekisteristä saadaan luovuttaa tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai
muuna massaluovutuksena tuomioistuimille velkajärjestelyyn liittyviä tehtäviä, ulosotto, vero-, poliisi- tai muulle viranomaiselle perintä- ja täytäntöönpanotehtäviä sekä luottotietotoiminnan harjoittajille luottotietorekisterin pitämistä varten. Tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä saadaan lisäksi luovuttaa sille, joka tarvitsee niitä luoton myöntämistä ja valvontaa varten.
9§
Maksut
Otteet velkajärjestelyrekisteristä ja velkajärjestelyrekisterin käyttö yleisen tietoverkon
kautta ovat maksuttomia.
Teknisen käyttöyhteyden kautta tai muuna massaluovutuksena velkajärjestelyrekisteristä annettavista tiedoista valtiolle perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).
10 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jollei tässä laissa toisin säädetä, henkilötietojen salassapitoon ja luovuttamiseen sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muuhun henkilötietojen
käsittelyyn henkilötietolakia.
11 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.
Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 87 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä mainitun lain 88 §:n nojalla annettujen säännösten nojalla ennen tämän lain voimaantuloa
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poistetut tiedot poistetaan mainittujen säännösten mukaisesta arkistosta kymmenen vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.
Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
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