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TALOUS- JA VELKANEUVONTA TUUSULA, KERAVA JA JÄRVENPÄÄ 
 
 

ENNEN ENSITAPAAMISTA VELKANEUVONNASSA 
 

♦ lue velkojen selvittämisen ohje ja selvitä velkasi. Käytä velkojen selvittämisessä 

apuna omat velkani -lomaketta ja velkojaluetteloa (apulomake yhteydenotoissa velkojiin). 
 

♦ kun olet selvittänyt kaikki velkasi, kirjaa ne velkaluetteloon ks. velkojen selvittämisen 

ohje kohta D 
 

♦ täytä oheinen velkaantumisen taustat -lomake 
 

♦ kirjaa maksuvaralomakkeeseen talouden tulot ja menot sekä laske maksuvara = tulojen 

ja välttämättömien menojen erotus = määrä, jolla velkoja maksetaan kuukausittain 
 

♦ maksa välttämättömät menot, huolehdi siitä, ettei uutta velkaa tai laskurästejä tule ja 

 maksa velkoja mahdollisuuksien mukaan 
 
 

OTA ENSITAPAAMISELLE MUKAAN SEURAAVAT TOSITTEET: 
 

♦ perheen tuloista (palkka-, eläke- ym. tulot, elatusapu/tuki, asumistuki, yritystulot) 
 

♦ välttämättömistä menoista (vuokra tai vastike, vesi, sähkö, kotivakuutus, elatus-

maksu, työmatkat, päivähoito, terveydenhoitomenot) 
 

♦ veloista ja ulosoton selvitys ns. velkajärjestelylista (velallisen ulosottoasiat)  

 Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto, puh. 029 56 23289 
 

♦ omat velkani –lomake, velkojaluettelo, velkaluettelo, velkaantumisen taustat 

 -lomake ja maksuvaralaskelma 
 

♦ omaisuudesta ja viimeisin vahvistettu verotuspäätös  
 

♦ toimivasta ja/tai päättyneestä yritystoiminnasta tarvittavat asiapaperit 
 
 

PUHELINNEUVONTA JA AJANVARAUS  

numerosta 09 8718 3081, soittoaika ma klo 9 – 11, ti klo 9 - 10 ja to – pe klo 9 – 10 
 

ASIAKASTAPAAMISET AJANVARAUKSELLA. Palvelu on maksutonta. 
 

NEUVOJA VELKOJEN SELVITTÄMISEEN JA LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN SAAT  
TARVITTAESSA numerosta 09 8718 3055, soittoaika ma 9 – 11, ti 9 - 10 ja to – pe 9 – 10 
 
 

Toimintamme perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta 1 §.  
 

Yksityishenkilölle 
 

♦ annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja  

 avustetaan taloudenpidon suunnittelussa 
♦ avustetaan Takuusäätiön järjestelylainan takauksen hakemisessa 
 

Yksityishenkilölle ja yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivalle 
 

♦ selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuudet ja  

 avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä velkojiensa kanssa  

 sovinto velkajärjestelylain periaatteiden mukaisesti 
♦ avustetaan velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimelta velkajärjestelylain  

 edellytysten täyttyessä (laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993),  
velkajärjestelyn vastineiden/lausumien tekemisessä käräjäoikeudelle,  

lisäsuorituslaskelmien tekemisessä ja maksuohjelmien muutoksissa 
♦ ohjataan tarvittaessa hakemaan muuta oikeudellista apua 


