Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om social kreditgivning
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om social kreditgivning ändras. Det huvudsakliga syftet med
propositionen är att genomföra målet enligt Sanna Marins regeringsprogram om att social kreditgivning
kommer att tas i bruk i hela landet.
Syftet med propositionen är att genomföra sådana ändringar i lagen om social kreditgivning genom vilka
social kreditgivning blir en lagstadgad uppgifter som ska ordnas av välfärdsområdena. Välfärdsområdet
ska ordna social kreditgivning med sådant innehåll och i sådan omfattning som behovet i området
förutsätter. Dessutom ska välfärdsområdet fastställa grunderna för beviljandet av sociala krediter med
beaktande av vad som föreskrivs i lagen om social kreditgivning. I propositionen eftersträvas mer
omfattande regional tillgång till social kreditgivningsservice än tidigare.
I propositionen ingår också nya bestämmelser, enligt vilka frimånader och betalningsbefrielser kan
beviljas vid social kreditgivning när de förutsättningar som föreskrivs i lagen är uppfyllda. Det
föreskrivs också noggrannare än nu om ekonomisk rådgivning och handledning för dem som ansöker
om och får social kredit. Syftet med dessa förslag är att förhindra överskuldsättning. I propositionen
föreslås dessutom en bestämmelse om statsunderstöd som beviljas för utgifter för kreditkapitalet vid
social kreditgivning.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
—————

Lakiehdotus

Lag
om ändring av lagen om social kreditgivning

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om social kreditgivning (1133/2002) 2 §, 4 § 3 mom., 5 § 1 mom. 1 punkten och 6 § 2
mom. 4 punkten samt
fogas till 6 § 2 mom. nya 5—7 punkter, till lagen nya 7 a och 7 b §, till 9 § nya 2 och 3 mom. samt till
lagen en ny 10 a § som följer:
2§
Ordnande och verkställighet av social kreditgivning
Välfärdsområdet ska ordna social kreditgivning med sådant innehåll och i sådan omfattning som
behovet i området förutsätter. Välfärdsområdet ska fastställa grunderna för beviljandet av sociala
krediter med beaktande av vad som föreskrivs i denna lag.
4§
Beviljande av social kredit
——————————————————————————————
Innan social kredit beviljas ska kredittagaren skriftligen ges uppgifter om de grunder som
välfärdsområdet fastställt för beviljande av sociala krediter. Den tjänsteinnehavare som representerar
kreditbeviljaren ska försäkra sig om att den som ansöker om kredit har förstått villkoren för erhållande
av kredit och de förpliktelser som följer av beviljad kredit.
5§
Bedömning av sökandens återbetalningsförmåga
Vid bedömningen av om den som ansöker om social kredit har återbetalningsförmåga beaktas
1) sökandens disponibla inkomster och medel samt förtjänstmöjligheter med hänsyn till ålder,
familjeförhållanden, arbetsförmåga och andra omständigheter,
——————————————————————————————
6§
Avtal om social kredit
——————————————————————————————
I avtal om sociala krediter ska anges
1) kreditens användningsändamål,
2) kreditens belopp,
3) räntan,
4) storleken på återbetalningsraterna och förfallodagarna,
5) möjligheten att bevilja frimånader samt möjligheten till betalningsbefrielse,
6) rätten att betala krediten i förtid och bestämmande av en eventuell ersättning för detta, samt
7) andra återbetalningsvillkor.
7a§
Frimånader

Om gäldenärens betalningsförmåga har försämrats tillfälligt och beviljandet av en frimånad på lång
sikt bedöms främja gäldenärens fortsatta betalningsförmåga samt möjligheter att klara sig själv, kan en
frimånad vid betalning av krediten beviljas på gäldenärens ansökan
1) på grund av att gäldenärens boende- eller andra levnadskostnader stigit,
2) på grund av minskade inkomster till följd av gäldenärens eller hans eller hennes familjemedlems
sjukdom, död, arbetslöshet eller någon annan motsvarande orsak,
3) på grund av en plötslig förändring i utgifterna eller inkomsterna till följd av gäldenärens skilsmässa
eller upplösning av samboförhållande eller någon annan förändring i familjesituationen, såsom ett barns
födelse, eller
4) på grund av något annat särskilt skäl.
Under ett år kan högst tre frimånader beviljas.
7b§
Betalningsbefrielse
Befrielse från betalning av en social kredit eller räntor på den kan beviljas helt eller delvis i enlighet
med vad som föreskrivs i 2—3 mom.
Betalningsbefrielse kan beviljas delvis om gäldenärens ekonomiska situation har försämrats till följd
av gäldenärens eller en familjemedlems långvariga arbetslöshet, sjukdom eller någon annan
motsvarande av gäldenärens oberoende orsak så att det måste betraktas som oskäligt att driva in lånet
helt och hållet.
Betalningsbefrielse kan beviljas helt och hållet, om gäldenärens betalningsförmåga har försämrats
permanent på grund av permanent nedsatt arbetsförmåga och indrivning måste betraktas som uppenbart
oskälig med hänsyn till låntagarens ekonomiska situation och övriga förhållanden. Dessutom förutsätts
att
1) det belopp som ska indrivas är ringa,
2) det inte längre är ändamålsenligt att fortsätta indrivningen med hänsyn till kredittagarens
ekonomiska situation, eller
3) fortsatt indrivning skulle orsaka oskäliga kostnader i förhållande till det oindrivna beloppet.
9§
Ekonomisk rådgivning och handledning
——————————————————————————————
För kreditsökande och kredittagare ska ordnas möjlighet att diskutera personligen med en
yrkesutbildad person inom socialvården när en kreditsökande eller kredittagare har begärt detta hos
välfärdsområdet. För kredittagare ska ordnas rådgivning och handledning i ovannämnda situationer
enligt 7 a, 7 b och 8 §.
När välfärdsområdet behandlar ett ärende som gäller social kreditgivning ska det informera den som
ansöker om social kredit om ovannämnda rätt till personlig diskussion och vid behov ge en
kreditsökande råd vid utövandet av denna rätt.
10 a §
Statsunderstöd som beviljas för utgifter för kreditkapitalet vid social kreditgivning
Välfärdsområdet kan beviljas statsunderstöd för finansieringen av det kreditkapital som behövs vid
verksamheten med social kreditgivning.
Statsbidragsmyndighet för statsunderstöd som avses i denna lag är social- och hälsovårdsministeriet.
På statsunderstöd som beviljas för kreditkapitalet vid social kreditgivning tillämpas
statsunderstödslagen (/).

———
Denna lag träder i kraft den 20 .
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