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TAKUUSÄÄTIÖN TAKAAMA JÄRJESTELYLAINA VELKOJEN 

MAKSAMISEEN  

 

Järjestelylaina yhdistää maksuvaikeuksiin joutuneen henkilön velat yhdeksi  

uudeksi lainaksi. 

 

EDELLYTYKSET JÄRJESTELYLAINAN SAAMISELLE 

 

 2 000 € - 34 000 € kotitaloutta kohden 

 Takaisinmaksuaika enintään 8 vuotta maksuvarasta ja velan määrästä riippuen 

 Yhdistetään kaikki velat, joissa ei ole vakuutta tai on henkilötakaus 

 Järjestelylainan ulkopuolelle jäävät mm. asuntolaina, hoidossa oleva opintolaina 

tai eräin edellytyksin autolaina - maksuvaran täytyy riittää kaikkien velkojen 

maksamiseen 

 Velat voivat olla hoidossa, perinnässä tai ulosotossa olevia 

 On oltava säännölliset tulot 

 Järjestelylainan kuukausierä ja laina-ajan pituus perustuvat maksuvara-

laskentaan 

 Järjestelylainan kuukausierä on maksuvaran mukainen 

 Maksuvaran on riitettävä koko takaisinmaksuajalle 

 Olosuhteiden tulee olla vakiintuneet (talous, työ, asunto, perhesuhteet) 

 Velkaantumiseen johtaneet syyt ovat poistuneet tai hallinnassa  

 Parisuhteessa asuvien on yleensä haettava takausta yhdessä 

Poikkeus; velat ovat syntyneet selkeästi ennen parisuhdetta tai vain toisen 

puolison elämäntilanteesta 

 Yhteistaloudessa asuvan puolison maksuvara ja velat tulee myös selvittää, 

vaikka hän ei hakisi takausta 

 Kesämökki, vene, moottoripyörä ym. perusturvaan kuulumaton varallisuus on 

myytävä ja niillä on maksettava velkoja 

 Kaikki luotto- ja maksukortit sekä tililimiitit on lopetettava 

 Järjestelylainasta tehdään merkintä luottotietoihin, TK –merkintä 

(vapaaehtoinen velkajärjestely), joka on rekisterissä 2 vuotta 
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TAKAUKSEN SAAMISEKSI JÄRJESTELYLAINAAN ON ELÄMÄNTILANTEEN 

OLTAVA VAKIINTUNUT JA TALOUDELLINEN TILANNE TASAPAINOSSA  
 

 Kaikki välttämättömät menot tulee maksaa kuukausittain; vuokra tai vastike, 

sähkö, vesi, kotivakuutus, elatusmaksu, työmatkat, päivähoito, lääkkeet 
 

 Velkoja tulee maksaa vähintään maksuvaran verran kuukausittain 
 

 Uutta velkaa ei saa ottaa 
 

 Laskurästejä ei saa tulla 
 

KUN HAET TAKAUSTA 
 

 Selvitä kaikki velkasi (katso ohje; Velkojen selvittäminen) 
 

 Takuusäätiön takauksella järjesteltävien velkojen määrä voi olla enintään  

33 000 € (huomioitu lainannosto- ym. kulut) 
 

 Täytä Takuusäätiön takaushakemus 
 

 Laske maksuvara. Maksuvaralaskurin, jolla voit arvioida maksuvarasi, löydät 

Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvonnan kotisivuilta ja Takuusäätiön 

kotisivuilta. Jos tarvitset apua maksuvaran laskemiseen, soita Takuusäätiön 

velkalinjan maksuttomaan neuvontanumeroon 0800 9 8009, soittoaika arkisin 

klo 10.00 – 14.00. 
 

 Kirjaa takaushakemukseen kaikki velat yksitellen velkojen lähettämistä 

saldotodistuksista tai laskuista (ei ulosottolistalta). Muista laittaa myös velan 

asianumero/tunnus. Jos hakemuksen velkasivut eivät riitä kaikkien velkojesi 

kirjaamiseen, ota hakemuksen velkasivuista kopioita ja kirjaa kaikki velat.  
 

Hakemuksen voit täyttää myös sähköisesti osoitteessa www.takuusaatio.fi -> 

palvelumme -> Takuusäätiön takaus -> lomakkeet. Jos täytät hakemuksen 

sähköisesti, tulosta hakemus. Sivustolta voi tulostaa myös käsin täytettävän 

hakemuksen. Numeroi velkatositteet samoin kuin olet ne hakemukseen kirjannut. 
 

 Täytä halutessasi talouden seurantalomake (maksuvaralaskelma vähintään 3 

peräkkäistä kuukautta), joka auttaa sinua kokoamaan näytön velkojesi hoitami-

sesta. Ennen kuin Takuusäätiön takaus myönnetään, on oltava vähintään  

3 kuukauden ajalta näyttö maksuvaran mukaisesta velanhoidosta. 

Velanhoidon näyttö osoittaa, että olet jo tottunut maksamaan velkojasi 

maksuvarasi suuruisella summalla ja näin myös järjestelylainan takaisinmaksu 

onnistuu. Velanhoidon näyttö on todennettava tiliotteilla ja tositteilla. 
 

Jos sinulle on varattu aika Tuusulan kunnan talous- ja velkaneuvontaan, ota 

mukaasi täyttämäsi takaushakemuslomake ja hakemukseen kuuluvat 

liitteet. Ehdotus Takuusäätiölle järjestelyluoton määrästä ja maksuaikataulusta 

täytetään talous- ja velkaneuvonnassa. Ota myös halutessasi mukaan talouden 

seurantalomake (maksuvaralaskelma vähintään 3 peräkkäistä kuukautta).  

http://www.takuusaatio.fi/

