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MÄÄRÄYKSET LISÄSUORITUSVELVOLLISUUDESTA VUONNA 2018 
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (VJL) 25.1.1993/57, 35 a §  

 
Tuloihin perustuva lisäsuoritusvelvollisuus 
 

Jos velallisen tulot vähennettyinä lisääntyneillä työmatkakustannuksilla ja muilla tulojen 
hankkimisesta velalliselle aiheutuneilla välittömillä lisämenoilla kasvavat maksuohjelmaan 

merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana vähintään 1 975 euroa, velallisen on 
käytettävä velkojensa suoritukseksi puolet 1 975 euroa ylittävästä osasta. Näin laskettua 
määrää ei kuitenkaan tarvitse käyttää velkojen suoritukseksi siltä osin kuin velallinen on 

tarvinnut sitä muihin välttämättömiin menoihinsa. 
 

Velallisen tuloilla tarkoitetaan nettotuloa, joka lasketaan vähentämällä velallisen tuloista 
ennakonpidätyksen tai ennakonkannon mukainen vero ja siihen liittyvät työntekijän 

lakisääteiset maksut. Tuloihin perustuvat veronpalautus ja verovelka otetaan huomioon 
tulojen lisäyksenä tai vähennyksenä siltä vuodelta, jona ne on maksettu tai olisi pitänyt 
maksaa. 

 
Rahamäärä 1 975 euroa koskee kalenterivuotta 2018. Rahamäärää tarkistetaan siten kuin 

kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Tarkistetut rahamäärät 
julkaistaan vuosittain marraskuun aikana säädöskokoelmassa oikeusministeriön asetuksella. 
 

Lisäsuorituksen laskeminen 
 

Velallisen on laskettava kultakin kalenterivuodelta kertyneet nettotulonsa yhteen ja 
nettotuloja on verrattava maksuohjelmasta ilmeneviin tuloihin kyseiseltä vuodelta. 
Jos lisätulojen määrä ei ylitä 1 975 euroa, lisäsuoritusvelvollisuutta ei ole, vaan velallinen saa 

pitää varat kokonaisuudessaan. Jos lisätulojen määrä ylittää vähintään 1 975 eurolla 
kyseiselle vuodelle arvioidut tulot, velallisen on maksettava velkojille lisäsuorituksena puolet 

1 975 euroa ylittävistä lisätuloistaan.  
 
Kyseisen vuoden toteutuneet välttämättömät menot tulee kattaa velalliselle jäävällä 

lisätulojen määrällä. Jos velalliselle jäävä lisätulojen määrä ei riitä kattamaan nousseita 
välttämättömiä menoja, lisätulojen määrän ylittävä välttämättömien menojen nousu 

vähentää lisäsuoritettavaa määrää (jos lisäsuoritettavaa syntyy). Laskennassa tarkastellaan, 
paljonko välttämättömät menot ovat nousseet maksuohjelmassa vastaaviin menoihin nähden. 
 

Lisäsuoritusten maksaminen 
 

Lisäsuoritusvelvollisuus on täytettävä seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksuohjelman 
päättymisvuodelta lisäsuoritukset on kuitenkin maksettava samaan aikaan kuin viimeisen 
kokonaisen kalenterivuoden lisäsuoritukset tai ohjelman päättymistä seuraavien kuuden 

kuukauden aikana riippuen siitä, kumman määräajan perusteella lisäsuoritukset tulevat 
myöhemmin maksettavaksi. Maksuajankohdasta voidaan määrätä toisin, jos se on 

tarkoituksenmukaista lisäsuoritusten vähäisyyden tai muun erityisen syyn vuoksi. 
 
Kullekin velkojalle on suoritettava maksuohjelmassa vahvistettu osuus (%) lisäsuoritusten 

kokonaismäärästä. 
 

Lisäsuoritusten maksamisen yhteydessä velallisen on ilmoitettava velkojille lisäsuoritusten 
perusteet; kyseisen kalenterivuoden nettotulojensa määrä. Jos velallinen katsoo, että hänen 

osuutensa nettotuloista ei riitä lisääntyneiden välttämättömien menojen kattamiseen, 
velallisen on esitettävä selvitys välttämättömien menojensa lisääntymisestä. 
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Kertaluonteiseen suoritukseen perustuva lisäsuoritusvelvollisuus 
 
Jos velallinen saa maksukykyään parantavan perinnön, lahjan tai muun kertaluonteisen 
suorituksen, jonka määrä yksin tai yhdessä muiden suoritusten kanssa ylittää 1 000 euroa, 

velallisen on maksettava velkojille 1 000 euroa ylittävä osa tällaisten suoritusten 
yhteenlasketusta määrästä. 

 
Lisäsuoritusten maksaminen 
 

Kertaluonteiseen suoritukseen perustuva maksuvelvollisuus on täytettävä kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun velallinen sai varat haltuunsa.  

 
Jos suorituksia on useampia, varat on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
suoritusten yhteismäärä on ylittänyt 1 000 euroa. Kullekin velkojalle on tilitettävä 

maksuohjelmassa vahvistettu osuus (%). Lisäsuoritusvelvollisuutta velkojille ei aiheudu 
kuitenkaan esimerkiksi kivusta ja särystä, viasta tai muusta pysyvästä haitasta taikka 

sairaanhoitokustannuksista suoritettavien korvausten perusteella. 
 
Velallisen ilmoitusvelvollisuus 

 
Maksuohjelman aikana velallisen on velkojan pyynnöstä esitettävä selvitys 35 a §:ssä 

tarkoitetun lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena olevista seikoista. Maksuohjelman keston 
päätyttyä selvitys on esitettävä vielä pyynnöstä, joka on tehty ennen kuin ohjelman keston 
päättymisestä on kulunut kolme kuukautta. Velallisen on esitettävä selvityksensä ilman 

aiheetonta viivytystä. (VJL 7 §) 


