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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki
sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta

HUOM! Tässä hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotettujen muutosten hahmottamisen helpottamiseksi
rinnakkaistekstit on laadittu lausuntovaihetta varten niin, että vasemmalle palstalle on sisällytetty myös sosiaalisesta luototuksesta annettuun lakiin hallituksen esityksessä 56/2021 vp ehdotetut muutokset. Kyseinen
hallituksen esitys 56/2021 vp on parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
Ehdotus (HE 56/2021 vp)

Ehdotus

2§

2§

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen ja toimeenpano

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen ja toimeenpano

Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista
luototusta päättämässään laajuudessa. Jos hyvinvointialue päättää järjestää sosiaalista luototusta, hyvinvointialueen tulee määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen
huomioon, mitä tässä laissa säädetään.

Hyvinvointialueen on järjestettävä sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan
sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttää. Hyvinvointialueen tulee määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet ottaen
huomioon, mitä tässä laissa säädetään.

4§

4§

Sosiaalisen luoton myöntäminen

Sosiaalisen luoton myöntäminen

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi
muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton
takaisinmaksusta.
Sosiaalisen luoton myöntämisestä päättää
hakemuksesta se hyvinvointialue, jonka alueella henkilöllä on kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta.
Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä on
luotonsaajalle annettava tiedot hyvinvointialueen määrittelemistä sosiaalisen luoton
myöntämisen perusteista kirjallisena.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi
muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja jolla on kyky suoriutua luoton
takaisinmaksusta.
Sosiaalisen luoton myöntämisestä päättää
hakemuksesta se hyvinvointialue, jonka alueella henkilöllä on kotikuntalaissa (201/1994)
tarkoitettu kotikunta.
Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä on
luotonsaajalle annettava tiedot hyvinvointialueen määrittelemistä sosiaalisen luoton
myöntämisen perusteista kirjallisena. Luoton
myöntäjää edustavan viranhaltijan on varmistuttava siitä, että luoton hakija on ymmärtänyt
luoton saamiselle asetettavat ehdot ja sen
myöntämisestä seuraavat velvoitteet.

5§

5§
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Ehdotus (HE 56/2021 vp)

Ehdotus

Hakijan takaisinmaksukyvyn arviointi

Hakijan takaisinmaksukyvyn arviointi

Sosiaalisen luoton hakijan takaisinmaksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon:
1) hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat
sekä hänen ansaintamahdollisuutensa ottaen
huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja muut
olosuhteet;
2) hakijan tosiasialliset menot;
3) hakijan velat; sekä
4) muut hakijan taloudelliseen asemaan vaikuttavat tekijät.

Sosiaalisen luoton hakijan takaisinmaksukykyä arvioitaessa otetaan huomioon:
1) hakijan käytettävissä olevat tulot ja varat
sekä hänen ansaintamahdollisuutensa ottaen
huomioon hänen ikänsä, perhesuhteensa, työkykynsä ja muut olosuhteet;
2) hakijan tosiasialliset menot;
3) hakijan velat; sekä
4) muut hakijan taloudelliseen asemaan vaikuttavat tekijät.

6§

6§

Sosiaalista luottoa koskeva sopimus

Sosiaalista luottoa koskeva sopimus

Sosiaalista luottoa koskevassa sopimuksessa on määriteltävä:
1) luoton käyttötarkoitus;
2) luoton määrä;
3) luoton korko; sekä
4) luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät sekä muut takaisinmaksuehdot.
Sosiaalisesta luotosta voidaan velalliselta
periä luotosta kohtuullinen vuotuinen korko,
joka kuitenkin voi olla enintään korkolain
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Sopimuksen ehdoissa voidaan määrätä, että luotosta maksettava korko muuttuu korkolain 12
§:ssä tarkoitetun viitekoron muutoksia vastaavasti.
Sosiaalisesta luotosta ei voida periä muita
luottokustannuksia.

Sosiaalista luottoa koskevassa sopimuksessa on määriteltävä:
1) luoton käyttötarkoitus;
2) luoton määrä;
3) luoton korko;
4) luoton takaisinmaksuerien suuruus ja eräpäivät;
5) mahdollisuus vapaakuukausien myöntämiseen sekä maksuvapautukseen;
6) oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti ja
siitä mahdollisesti perittävän korvauksen
määräytyminen; sekä
7) muut takaisinmaksuehdot.
Sosiaalisesta luotosta voidaan velalliselta
periä luotosta kohtuullinen vuotuinen korko,
joka kuitenkin voi olla enintään korkolain
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Sopimuksen ehdoissa voidaan määrätä, että luotosta maksettava korko muuttuu korkolain 12
§:ssä tarkoitetun viitekoron muutoksia vastaavasti.
Sosiaalisesta luotosta ei voida periä muita
luottokustannuksia.

7a§
Vapaakuukaudet
Jos velallisen maksukyky on tilapäisesti heikentynyt ja vapaakuukauden myöntämisen arvioidaan pitkällä aikavälillä edistävän velallisen maksukyvyn säilyttämistä sekä itsenäistä
suoriutumista, voidaan vapaakuukausi luoton
maksusta myöntää velallisen hakemuksesta;
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Ehdotus (HE 56/2021 vp)

Ehdotus
1) velallisen asumis- tai muiden elinkustannusten kohoamisen vuoksi;
2) velallisen tai hänen perheenjäsenensä
sairauden, kuoleman, työttömyyden tai muun
vastaavan syyn johdosta aiheutuneen tulojen
pienentymisen vuoksi;
3) velallisen avio- tai avoeron tai muun perhetilanteen muutoksen, kuten lapsen syntymän
johdosta aiheutuneiden menojen tai tulojen
äkillisten muutoksien vuoksi; tai
4) muun erityisen syyn vuoksi.
Vapaakuukausia voidaan myöntää vuosittain enintään kolme.
7b§
Maksuvapautus
Maksuvapautus sosiaalisen luoton sekä sille
kertyneiden korkojen maksamisesta voidaan
myöntää kokonaan tai osittain sen mukaisesti,
mitä tämän pykälän 2-3 momenteissa säädetään.
Maksuvapautus voidaan myöntää osittaisena, mikäli velallisen taloudellinen tilanne
on heikentynyt velallisen tai hänen perheenjäsenensä pitkään jatkuneen työttömyyden,
sairauden tai muun vastaavan velallisesta
riippumattoman syyn vuoksi siten, että lainan
perimistä kokonaan olisi pidettävä kohtuuttomana.
Maksuvapautus voidaan myöntää kokonaan, mikäli velallisen maksukyky on pysyvästi heikentynyt työkyvyn pysyvän alentumisen vuoksi ja perintää on lainansaajan taloudellinen tilanne ja muut olosuhteet huomioon
ottaen pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Lisäksi edellytetään, että;
1) perittävän määrä on vähäinen;
2) perintää ei luotonsaajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa tai;
3) perinnän jatkamisesta aiheutuisi perimättä olevaan määrän nähden kohtuuttomat
kustannukset.

9§

9§

Taloudellinen neuvonta ja ohjaus

Taloudellinen neuvonta ja ohjaus

Luotonhakijalle ja luotonsaajalle tulee tarLuotonhakijalle ja luotonsaajalle tulee tarvittaessa järjestää taloudellista neuvontaa ja vittaessa järjestää taloudellista neuvontaa ja
ohjausta sosiaalisen luoton myöntämisen yh- ohjausta sosiaalisen luoton myöntämisen yhteydessä ja takaisinmaksuajan kuluessa.
teydessä ja takaisinmaksuajan kuluessa.
Luotonhakijalle ja luotonsaajalle tulee järjestää mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilön
kanssa, kun luotonhakija tai luotonsaaja on
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Ehdotus (HE 56/2021 vp)

Ehdotus
tätä pyytänyt hyvinvointialueelta. Luotonsaajalle on järjestettävä neuvontaa ja ohjausta
edellä mainituissa 7 a, 7 b ja 8 §:n mukaisissa
tilanteissa.
Kun hyvinvointialue käsittelee sosiaalista
luototusta koskevaa asiaa, sen tulee tiedottaa
sosiaalisen luototuksen hakijalle edellä mainitusta oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun ja tarvittaessa neuvoa luotonhakijaa
tämän oikeuden käyttämisessä.
10 a §
Sosiaalisen luototuksen luottopääoman menoihin myönnettävä valtionavustus
Hyvinvointialueelle voidaan myöntää sosiaalisessa luotonantotoiminnassa tarvittavan
luottopääoman rahoittamiseen valtionavustusta.
Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa on sosiaali- ja
terveysministeriö. Sosiaalisen luototuksen
luottopääomaan myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa
(/) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
. .

