
Tuusulan kunta/Talous- ja velkaneuvonta  ►►►►►►► 

YRITTÄJÄ JA YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY 

Yrittäjä voi olla talous- ja velkaneuvonnan asiakkaana, jos: 
 

1. neuvontatarve koskee yksityistalouden velkoja  
 

2. velkaongelmat liittyvät sekä yksityistalouteen että yksityisen elinkeinon- tai 
ammatinharjoittajan elinkeinotoimintaan ja velkajärjestelylain edellytykset 
täyttyvät yksityishenkilön velkajärjestelyn hakemiseen 

 

3. velkaongelmat liittyvät päättyneeseen yritystoimintaan 

 

YKSITYISENÄ ELINKEINON- TAI AMMATINHARJOITTAJANA 
TOIMIVAN YKSITYISTALOUDEN JA ELINKEINOTOIMINNAN 
VELKOJEN JÄRJESTELY 

Yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivan yrittäjän velkoja voidaan 

järjestellä tietyin edellytyksin yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyllä tai 
yrityssaneerausmenettelyllä. 

YRITYSSANEERAUS 

Jos yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi vaaditaan 
yritystoimintaa koskevia järjestelyjä ja velkajärjestelylain mukaiset keinot eivät riitä, on 

hakeuduttava yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on taloudellisissa 
vaikeuksissa olevan jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttäminen. 

Yrityssaneerauksiin erikoistuneita asianajajia voi hakea Suomen Asianajaja Liiton 
internet-sivuilta www.asianajajat.fi 

YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY 

Talous- ja velkaneuvonnassa avustetaan velkajärjestelyasioissa. Yksityishenkilön 
velkajärjestelyssä voidaan järjestellä vain velkoja, ei tehdä yritystoimintaa koskevia 
järjestelyjä kuten yrityssaneerauksessa. Velkajärjestelyn tarkoituksena on järjestellä 

ylivoimainen velkataakka. Velkajärjestelyllä ei voida korjata tai järjestellä kannattamatonta 
elinkeinotoimintaa tai huonoa liikeideaa.  

 
Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyä 
yksityistalouden ja elinkeinotoiminnan velkojen järjestelyyn, jos yritystoiminta on 

kannattavaa, melko pienimuotoista ja tavallisten velkojen maksamiseen on maksuvaraa. 
Yritystoiminnasta saatavien tulojen on riitettävä kaikkien yritystoimintaan liittyvien 

menojen maksamiseen. Lisäksi edellytyksenä on, että järjestellään sekä 
yksityistalouden että elinkeinotoiminnan velat, joiden osalta tulee olla maksukyvytön. 

 

VELKAJÄRJESTELYN YLEISET EDELLYTYKSET (VJL 9 §) 

 Velallinen on maksukyvytön ja maksukyvyn olennainen heikentyminen on tapahtunut 
pääasiallisesti ilman velallisen omaa syytä  
 

TAI 
 

 Velkajärjestelylle on painavat perusteet ottaen huomioon velvoitteiden määrä 

suhteessa maksukykyyn eikä velallinen kohtuudella kykene parantamaan 
maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuneista menoista  

VELKAJÄRJESTELYN ESTEISTÄ SÄÄDETÄÄN VJL 10 §:SSÄ 

Velkajärjestely voidaan myöntää esteestä huolimatta, jos siihen on painavia 
syitä (VJL 10 a §) 
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ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVAA VELALLISTA KOSKEVAT 

ERITYISSÄÄNNÖKSET  (VJL:N 7. LUKU) 

 

YKSITYISTALOUDEN VELAT VOIDAAN JÄRJESTELLÄ VAIN, JOS:  
 

 on maksuvaraa velkojen maksamiseen, elinkeinotoiminnan jatkamiselle ei ole 

estettä ja elinkeinotoiminnan velkaa ei ole lainkaan tai on vain vähän 
 

 elinkeinotoiminnan velkaa on enemmän kuin vähän, mutta niitä ei ole eräänty-

neinä maksamatta ja velallinen kykenee maksamaan ne elinkeinotoiminnasta 
saatavilla tuloilla niiden erääntyessä 
TAI 

 elinkeinotoimintaan liittyvät velat järjestellään velkajärjestelyllä 
(45 § 1. mom.) 

 

ELINKEINOTOIMINTAAN LIITTYVÄT VELAT VOIDAAN JÄRJESTELLÄ 
VELKAJÄRJESTELYLLÄ VAIN, JOS: 

 yksityistalouden velat järjestellään velkajärjestelyllä 
 

 elinkeinotoiminta on melko pienimuotoista (elinkeinoharjoittajan oma työpanos 
ratkaiseva) eikä sen tervehdyttäminen edellytä yritystoimintaa koskevia järjestelyjä 
 

 menettelyn alkamisen jälkeen syntyvät elinkeinotoimintaan liittyvät velat kyetään 
maksamaan toiminnasta saatavilla tuloilla sitä mukaan kuin ne erääntyvät 
 

 toiminnan jatkaminen ei aiheuta 46 § 1 mom. tarkoitettua luoton ottoa laajempaa 

velkaantumista (VJL 45 a § 1. mom.) 
 

 elinkeinotoiminta on jatkamiskelpoista, asiasta on oltava asiantuntijan selvitys.  
 

Asiantuntijan selvitys elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuudesta 
(Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 1993/58, 3 a §) 
 

Velkajärjestelyä haettaessa elinkeinotoiminnan kannattavuus on osoitettava kauppakamarin 
hyväksymän tilintarkastajan tai muun luotettavan asiantuntijan selvityksellä. Jos selvitystä ei 
joltain osin voida esittää, on esitettävä syy siihen. Asiantuntijaselvityksen tulee sisältää: 
 

 lausunto hakemukseen liitetystä viimeisimmästä tilinpäätöksestä* tai sen 
korvaavista verotustiedoista, sekä välitilinpäätöksestä*  
*Jos velallisella ei ole kirjanpitolain (1336/1997) mukaan velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, 

hakemukseen voidaan liittää tilinpäätösasiakirjojen sijasta 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. 

 lausunto elinkeinotoiminnan jatkamiskelpoisuudesta ja seikoista, jotka on otettava 

huomioon arvioitaessa velallisen taloudellista asemaa 
 

 tarpeellisessa laajuudessa tiedot muista seikoista, joilla saattaa olla merkitystä 

velkajärjestelyn kannalta. 
 

Elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja ei voida järjestellä, jos on perusteltua syytä olettaa, 
että hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena on velkojien perintätoimien estäminen tai 

muu velkojan oikeuden loukkaaminen (VJL 45 b §). 
 

Maksuohjelmaa ei voida vahvistaa, jos velkoja saattaa todennäköiseksi, että 

maksuohjelman mukaan tuleva kertymä on pienempi kuin mitä hän saisi velallisen 
konkurssissa ilman omistusasunnon huomioon ottamista (VJL 46 a §).  

Jos elinkeinon- tai ammatinharjoittaja on merkitty kaupparekisteriin, tehdään 
velkajärjestelystä merkintä kaupparekisteriin (VJL 87 b §). 


