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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 

 
Yhtiö muodossa toimivan yrityksen (kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö), velkoja 
voidaan järjestellä vain yrityssaneerausmenettelyllä. Yrityssaneerauksen tarkoituksena 

on taloudellisissa vaikeuksissa olevan jatkamiskelpoisen yritystoiminnan 
tervehdyttäminen. Yrityssaneerauksiin erikoistuneita asianajajia voi hakea Suomen 

Asianajaja Liiton internet-sivuilta www.asianajajat.fi 

 

YRITYSTOIMINTA JA YKSITYISTALOUDEN VELKOJEN JÄRJESTELY  
 

 Velkaongelmat liittyvät vain velallisen yksityistalouteen ja yritystoiminta on 

tulolähteenä 

 Yritystoiminnan on oltava kannattavaa ja siitä saatavan tulon riittävää  

 Yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivalla on oltava 

maksuvaraa, ei sovelleta VJL 9 a § 

 Yhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoittavan osalta sovelletaan VJL 9 a §, 

velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä. Maksukyky ei saa puuttua 
väliaikaisen syyn johdosta tai yritystoiminta ei saa olla vakiintumatonta. 

 

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 kykene kohtuudella parantamaan 

maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista   

 

VELKAJÄRJESTELYN ESTYMINEN VÄLIAIKAISESTA SYYSTÄ (VJL 9 a §) 

 Jos maksukyvyttömyys on väliaikaista (esimerkiksi opiskelun, äitiysloman tai 

väliaikaiseksi arvioidun työttömyyden vuoksi), velkajärjestelyä ei voida myöntää. 

Maksukyvyttömyys ei ole väliaikaista, jos maksuvaran puuttuminen tai vähäisyys 

johtuu työttömyydestä, joka on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin kestänyt yli 

18 kuukautta. Säädöstä ei sovelleta yksityisenä elinkeinon- tai ammatin-

harjoittajana elinkeinotoimintaa harjoittavaan velalliseen. 
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VELKAJÄRJESTELYN ESTEISTÄ SÄÄDETÄÄN VJL 10 §:SSÄ 

Velkajärjestely voidaan myöntää esteestä huolimatta, jos siihen on painavia 

syitä (VJL 10 a §) 
 

ELINKEINOTOIMINTAA HARJOITTAVAA VELALLISTA KOSKEVAT 
ERITYISSÄÄNNÖKSET  (VJL:N 7. LUKU) 

YKSITYINEN ELINKEINON- TAI AMMATINHARJOITTAJA 

 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 

erääntyneinä maksamatta ja velallinen kykenee maksamaan ne 
elinkeinotoiminnasta saatavilla tuloilla niiden erääntyessä 

TAI 
 Elinkeinotoimintaan liittyvät velat järjestellään velkajärjestelyssä  

(VJL 45 § 1. mom.) 

 

AVOIMEN YHTIÖN TAI KOMMANDIITTIYHTIÖN VASTUUNALAINEN 

YHTIÖMIES 

 Yksityistalouden velat voidaan järjestellä vain, jos yhtiö on maksukykyinen 
eikä sitä uhkaa maksukyvyttömyys tai jos yhtiön osalta on vireillä yrityssaneeraus  

 Elinkeinotoimintaan liittyvät velat voidaan järjestellä vain, jos yhtiön osalta on 
vireillä yrityssaneeraus ja kysymys on yhtiömiehen velasta, eivätkä 
yrityssaneerausmenettelyn toimenpiteet ulota vaikutuksiaan yhtiömieheen  

 Velkajärjestelyssä ei voida järjestellä yhtiön velkaa  

(VJL 45 a § 2. mom.) 

 

OSAKKEENOMISTAJAA KOSKEVA SÄÄNNÖS 

 Jos velallinen harjoittaa yritystoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana 
osakkeenomistajana, niin yhtiön velasta annettuun takaussitoumukseen perustuva 

velka ei kuulu yksityishenkilön velkajärjestelyn piiriin. 
Yrityssaneerausmenettelyssä olevan yrityksen velasta annettu takausvelka 

kuitenkin kuuluu yksityishenkilön velkajärjestelyn piiriin. (VJL 48 §) 

 Henkilökohtainen velkavastuu voi syntyä vain erillisellä sitoumuksella, esimerkiksi 

panttaamalla omaisuutta yhtiön velkojen vakuudeksi tai antamalla niitä koskeva 
takaus. 

 


