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

YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY 
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57 

Viimeisenä vaihtoehtona ratkaista ylivelkaantumistilanne on hakea lakisääteistä 

yksityishenkilön velkajärjestelyä. Tuomioistuin voi aloittaa velkajärjestelyn ja vahvistaa 

maksuohjelman, mikäli edellytykset täyttyvät eikä ole velkajärjestelylain mukaisia 

esteitä. 

 

Velkajärjestely ei tule kysymykseen, jos velallinen selviää veloistaan myymällä muuta 

kuin perusturvaan kuuluvaa omaisuuttaan, vähentämällä menojaan tai lisäämällä 

tulojaan. Jos tulon ulosmittauksella kertyy veloille kohtuullisessa ajassa riittävä suoritus 

tai velat voidaan maksaa muuten pois kohtuullisessa ajassa, ei velkajärjestely tule 

kysymykseen. (Lisätietoa yksityishenkilön velkajärjestelystä löydät kotisivuiltamme  

www.tuusula.fi -> Sosiaali- ja terveyspalvelut -> Sosiaalipalvelut -> Talous- ja velkaneuvonta) 

 

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 ammatinharjoittajana elinkeinotoimintaa harjoittavaan velalliseen. 

 

VELKAJÄRJESTELYN YLEISET ESTEET (VJL 10 §) 

Jollei 10 a §:stä muuta johdu, velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos: 

1. velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä 

velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen 

laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen; 

2. velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta taikka hänen 

syykseen on luettu rikos, ja hänelle voidaan määrätä rikoksen perusteella 

maksuvelvollisuus, eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna 

velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon 

ottaen; 
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3. merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on 

menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty 

olennaisesti muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvasta syystä 

lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti 

keinottelunluonteista; 

4. velallinen on olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi 

sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta 

velkojaa taikka muutoin järjestellyt taloudellista asemaansa velkojien 

vahingoittamiseksi, tai on todennäköisiä syitä epäillä velallisen menetellen näin; 

5. velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan 

taikka antanut niistä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; 

6. velallinen on tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemastaan vääriä tai 

harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton 

myöntämiseen, ja velallisen menettelyä on luoton määrä ja muut olosuhteet 

huomioon ottaen pidettävä erityisen moitittavana; 

7. velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai 

muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on 

velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai velallisen velkaan-

tumiseen johtaneita toimia voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää piittaa-

mattomina ja vastuuttomina ottaen huomioon velallisen ikä, asema ja muut 

olosuhteet sekä se, ovatko luotonantajat toimineet vastuullisesti; 

8. velallinen on velkajärjestelyä varten antanut taloudellisesta asemastaan vääriä tai 

harhaanjohtavia tietoja, laiminlyönyt 6 §:ssä säädetyn 

tietojenantovelvollisuutensa tai 7 §:ssä säädetyn myötävaikutusvelvollisuutensa, 

rikkonut 12 §:ssä säädetyn maksu- ja vakuudenasettamiskiellon tai muutoin 

menettelyllään tai laiminlyönnillään vaikeuttanut velkajärjestelyä; 

9. on perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan 

maksuohjelmaa;  

   10. velalliselle on aikaisemmin vahvistettu maksuohjelma; tai 

11. yksityishenkilöiden välisen merkittävän vahingonkorvauksen, 

kauppahinnanpalautuksen tai muun vastaavan velan järjesteleminen olisi 

kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta. 

VELKAJÄRJESTELY VOIDAAN MYÖNTÄÄ ESTEESTÄ HUOLIMATTA, JOS SIIHEN 

ON PAINAVIA SYITÄ (VJL 10 a §) 

Velkajärjestely voidaan 10 §:n estämättä myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen 

erityisesti huomioon velallisen toimet velkojen maksamiseksi, velkaantumisesta 

kulunut aika ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen 

ja velkojien kannalta. 


