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VELKOJEN SELVITTÄMINEN 
 

 Älä heitä velkojilta tulleita kirjeitä roskiin 
 

 Avaa velkojilta tullut posti 
 

 Seuraa velkojilta tulevaa postia 
 

 Lajittele velkojittain ja veloittain 
- uusin tosite päällimmäiseksi 
 

 Kerää velkatositteet yhteen paikkaan (esim. mappi) 
 

 Aloita velkojen selvittäminen ajoissa 
 

A. Hanki ulosotosta velallisen ulosottoasiat –tuloste (velkajärjestelylista) 
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto, puh. 029 56 23289 tai henkilö-

kohtaisilla verkkopankkitunnuksilla www.oikeus.fi -> sähköinen asiointipalvelu 
-> ulosotto 

 

1. Käy lävitse ulosoton velkajärjestelylistat (vireillä olevat ulosottoasiat ja 
päättyneet ulosottoasiat) ja kirjoita velkojaluetteloon (apulomake  

yhteydenotoissa velkojiin) kaikkien eri velkojien nimet, jotka esiintyvät 

listoissa. 
 

2. Soita ja pyydä kaikilta eri velkojilta velkasaldotodistus.  

Yksityishenkilön velkajärjestelyä haettaessa tee velkaselvittely,  
katso kohta C. Käytä apuna velkojaluetteloa. 

  

3. Tarkista, että olet saanut kaikilta velkojilta ja kaikista  
veloista velkasaldotodistuksen/velkaselvittelyn mukaiset tiedot. 

 

4. Jos ulosottolistalla on velka/velkomustuomio (täytäntöönpanoperuste), 
josta ei ole velkasaldotodistusta/velkaselvittelyn mukaisia tietoja, niin  

soita velkojalle ja selvitä missä kyseinen velka on: 
- onko velka maksettu?  

- onko velka myyty? 
- onko toimeksianto päättynyt/siirtynyt? 

 

5. Soita puuttuvan velan nykyiselle velkojalle ja tilaa  

velkasaldotodistus/velkaselvittelyn mukaiset tiedot. 
 

 Huom. ulosotossa näkyvät vain ne velat, joita velkoja perii ulosoton kautta 
 

 Samalla velkojalla voi olla velkoja perittävänä 
 ulosotossa 

 velkojalla itsellään 
 perintätoimistolla    

 

B. Selvitä myös muut kuin ulosottovelat velkojaluetteloa apuna käyttäen 

 - hoidossa olevat velat 
 - erääntyneet velat  

 - osamaksusopimukset ja/tai luotolliset tilit 
 - perintätoimistoilla olevat velat 

 - ”vanhat” maksamattomat laskut (soita ja tarkista tarvittaessa) 
 - yksityishenkilöiltä otetut velat (vipit) 

 - takaukset ja panttaukset 

http://www.oikeus.fi/
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C. YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY JA VELKASELVITTELY 
 

Jos olet hakemassa yksityishenkilön velkajärjestelyä käräjäoikeudesta, pyydä  

kaikilta velkojilta samalle saldopäivälle velkajärjestelylain (VJL 11 b §)  
mukaiset velkaselvittelyn tiedot. Saldopäivän tulee olla sama kaikissa  

veloissa/velkojan antamissa tiedoissa velkaselvittelyä varten, koska velkajärjeste-
lyssä velkojien suhteellinen osuus (%) lasketaan velkajärjestelyn saldopäivän  

perusteella.  
 

Velkaselvittelyn mukaisten tietojen velkajärjestelyn saldopäiväksi kannattaa  

laittaa tulevaisuuden päivä, esimerkiksi kaksi viikkoa pyynnöstä eteenpäin. 
Jos jälkikäteen ilmenee velka, josta ei ole tehty velkaselvittelyä, pyydä velka-

selvittely velkojalta samalle takautuvalle saldopäivälle. 
 

Katso mallikirje velkojille – Tiedot velkaselvittelyä varten velkajärjestelyn  

saldopäivälle. Mallikirje velkojille löytyy kotisivuiltamme: www.tuusula.fi - >  
Sosiaali- ja terveyspalvelut -> Sosiaalipalvelut -> Talous- ja velkaneuvonta koh-

dasta yksityishenkilön velkajärjestely. 
 

D. KIRJAA KAIKKI VELKASI SALDOTODISTUKSISTA/LASKUISTA TAI  
VELKASELVITTELYSTÄ (EI ULOSOTTOLISTALTA) VELKALUETTELOON 

Puolisot täyttävät oman velkaluettelon 
Velkaluettelo laskentaominaisuudella löytyy kotisivuiltamme: 

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

 

Kirjaa velkaluetteloon 
- velkojan nimi 

- velan kokonaismäärä (kirjaa yhteisvastuullisesta velasta  
koko velan määrä) 

- täytäntöönpanoperuste: käräjäoikeuden nimi ja pvm velkasaldotodistuksista 
- saldon pvm (huom! yksityishenkilön velkajärjestelyä haettaessa saldon päivän 

on oltava sama kaikissa veloissa) 
- velan käyttötarkoitus (kirjaa velan muut osalliset ja/tai reaalivakuus ja mihin 

raha on käytetty) 

- velan nostovuosi 
- velan kk-lyhennys 

- laske velat yhteensä ja kuukausilyhennykset yhteensä 
 

Jos sinulle on varattu aika talous- ja velkaneuvontaan, ota asiakastapaamiselle 

mukaan velkojaluettelo, velkaluettelo ja kustakin velasta pyytämäsi velka- 
saldotodistus ja/tai hoidossa olevista veloista uusin tosite. Yksityishenkilön  

velkajärjestelyä haettaessa ota mukaan velkaselvittelyn mukaiset tiedot.  
Takuu-Säätiön järjestelylainan takausta haettaessa katso erillinen ohjeistus. 

 

E. Velkojen järjestely edellyttää aina kaikkien velkojen selvittämistä! 
 

Neuvoja velkojen selvittämiseen ja lomakkeiden täyttämiseen saat tarvittaessa  

talous- ja velkaneuvonnasta, puh. 09 8718 3055 (ma klo 9 - 11, ti klo 9 – 10 ja  
to - pe klo 9 - 10) 

 

EI OLE OLEMASSA REKISTERIÄ, JOSTA KAIKKI VELKASI NÄKYISIVÄT 
VASTUU VELKOJEN SELVITTÄMISESTÄ ON SINULLA 
 

VAIN SINÄ TIEDÄT, MISTÄ OLET OTTANUT VELKAA TAI   
MITKÄ LASKUT OVAT JÄÄNEET MAKSAMATTA 

http://www.tuusula.fi/
http://www.tuusula.fi/

