
 

   

Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/58 

3 § Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset 

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai ammatin-

harjoittajan tulee lisäksi liittää hakemukseensa jäljennökset 

elinkeinotoiminnan aloittamista koskevasta ilmoituksesta ja viimeisistä 

tilinpäätösasiakirjoista. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön 

henkilökohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää 

hakemukseensa jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä 

tilinpäätösasiakirjoista sekä tilintarkastajan selvitys yhtiön taloudellisesta 

tilanteesta. Velallisen, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa osakeyhtiön 

johtoon kuuluvana osakkeenomistajana, tulee liittää hakemukseensa 

jäljennökset yhtiön kaupparekisteriotteesta ja viimeisistä tilinpäätösasiakirjoista. 

Velallisen, joka on harjoittanut elinkeinotoimintaa ja jolla on 

velkajärjestelyn piiriin kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä velkoja 

enemmän kuin vähän, tulee liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset: 

1. kirjallinen selvitys yritysmuodosta, toimialasta ja toiminnan laajuudesta 

sekä yrityksen omistussuhteista viimeisten kolmen toimintavuoden 

ajalta; 

2. kirjallinen selvitys elinkeinotoiminnan päättymisestä ja siihen johtaneista 

syistä; 

3. toiminnan päättymistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta jäljennökset 

tilinpäätösasiakirjoista, kirjallinen selvitys toiminnan taloudellisesta 

tuloksesta sekä selvitys yksityisottojen määrästä ja velalliselle ja hänen 

perheenjäsenilleen maksetusta palkasta tai, jos selvitystä ei joltain osin 

voida esittää, syy siihen; sekä 

4. kirjallinen selvitys siitä, kuinka paljon velallisen vastuulla olevia 

elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on toiminnan päättymisen jälkeen 

suoritettu ja minä ajanjaksona suoritukset on tehty. 

Elinkeinotoimintaa harjoittavan yksityisen elinkeinon- tai 

ammatinharjoittajan, joka hakee elinkeinotoimintaan liittyvien 

velkojensa järjestelyä, tulee 1 momentissa mainittujen selvitysten lisäksi 

liittää hakemukseensa seuraavat selvitykset tai, jos selvitystä ei joltain osin 

voida esittää, syy siihen: 

1. jäljennös tilinpäätösasiakirjoista kahdelta viimeisimmältä tilikaudelta 

sekä, jos viimeisimmän tilikauden päättymisestä on kulunut yli neljä 

kuukautta, jäljennös välitilinpäätöksestä, joka ei saa olla kolmea 

kuukautta vanhempi; 



 

   

2. kirjallinen selvitys toiminnan laajuudesta, taloudellisesta tuloksesta ja 

taloudellisten vaikeuksien keskeisistä syistä sekä selvitys yksityisottojen 

määrästä ja velalliselle ja hänen perheenjäsenelleen maksetusta 

palkasta; sekä 

3. Kauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan tai muun luotettavan 

asiantuntijan antama selvitys 3 a §:ssä tarkoitetuista seikoista. 

Jos velallisella ei ole kirjanpitolain (1336/1997) mukaan velvollisuutta laatia 

tilinpäätöstä, hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijaan selvitys 

toimitetusta verotuksesta tai siltä osin kuin verotusta ei vielä ole toimitettu, 

veroilmoituksesta liitteineen. Välitilinpäätöksen sijasta velallinen voi liittää 

hakemukseen kirjanpitoon perustuvan selvityksen elinkeinotoiminnan tuloista ja 

menoista toimitetun verotuksen tai veroilmoituksen antamisen jälkeiseltä ajalta.  


