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Velkajärjestelyä (ja myös vapaaehtoista selvitystä) varten tarvitsemme seuraavia dokumentteja: 

1)  ULOSOTOSTA NS ULOSOTTOLISTA 

2)  Oikeusapuhakemusta varten voidaan hakea yleisen oikeusavun päätös, jolloin on mahdollista saada 

avustajan palkkiot valtion varoista. Voitte tehdä koelaskelman 

https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma , mutta laskemme sen kyllä vielä täälläkin erikseen 

kunhan saamme tiedot. 

 

YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYHAKEMUKSEN LIITTEET  

 
1.         Jäljennökset verotodistuksista 3 viimeiseltä vuodelta,  
-           hakijasta 
-           samassa taloudessa asuvilta täysi-ikäisiltä 
 
2.         Palkkatodistukset, kertymät (velallisen ja puolison) 
-         kk-tulot 
-         kuluvan vuoden + edellisen vuoden kertymä 
 
3.         Jäljennös velallisen ja hänen puolisonsa (päätökset) 
-           eläkkeestä 
-           työttömyyspäivärahasta 
-           koulutustuesta 
-           sairauspäivärahasta 
-           muusta päivärahasta 
-           lasten kodinhoitotuesta 
-           asumistuesta 
-           opintotuesta 
-           muusta etuudesta 
Jos päivärahaa, kertymät kuluvalta vuodelta. 
 
4.         Maksajan antaman kirjallinen selvitys tai asiakirja muista kuin edellä 2-4 kohdista maksetuista    
tuloista 
-           velalliselta 
-           puolisolta 
 
5.         Jäljennös laskusta tai sopimuksesta josta käy ilmi 
-           vuokra 
-           vastike 
-           muut asumiskulut; sähkö, vesi, pakolliset vakuutukset, lämmitys, yms. 
 
6.         Jäljennös tuomioistuimen elatusapupäätöksestä velallisen osalta  
tai sosiaalilautakunnan sopimus sekä selvitys elatusavun määrästä.  

https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma
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7.         Veloista: 
-           velkakirjat 
-           takaussitoumukset 
-           panttaussitoumukset 
-           haltijavelkakirjat 
-           lainan saldo, tämänhetkinen 
-           lyhennyssuunnitelma 
-          korko %, viivästyskorko 
-          ulosottolista, mikäli velkoja ulosottoperinnässä ja todistus kuinka paljon näihin on kertynyt maksuja 
           Otamme yleensä valtakirjan ja hankimme tässä kohdassa (pl ulosotto) tarvittavat tiedot. 
 
8.         Velallisen varallisuus 
-           asunto-osakkeet (esim. isännöitsijätodistus) 
-           osuudet, osakkeet (esim. puhelinosake) 
-           asumisoikeudet 
-           muu varallisuus: kiinteistö, arvio tai arviokirja LKV:ltä. 
 
9.         Velallisen kirjallinen selvitys hakemukseen sisältyvän varallisuuden arvosta 
            - asuntonykyarvo, realisointihinta, jos hankittu hiljattain; kauppakirja 
 -           auto                  nykyarvo, TM, Tuulilasi 
 -          osakkeet           nykyarvo 
 
10.      Kirjallinen selvitys 
-        sairaudesta (mikäli sairauskuluja, tositteet niistä) 
-        työttömyydestä 
-        työkyvyttömyydestä 
-        muusta olosuhteen muutoksesta 
 
- velkaantumishistoria omin sanoin (ks alla mitä siinä tulee tuoda esiin) 

 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat lisäksi seuraavat kohdat: 

11.  Elinkeinonharjoittajan lomakkeelle laadittu tulonselvitys velallisen ja aviopuolison: 
-maatalousyrittäjätulosta 
-muusta yrittäjätulosta 
 

12. Elinkeinotoimintaa harjoittavan/ entisen yrittäjän tulee liittää hakemukseensa jäljennös -
elinkeinoilmoituksesta -viimeiset tilinpäätösasiakirjat –lopettamisilmoitus sekä konkurssiasiakirjat: 
pesäluettelo, velalliselvitys (nämä saat pesänhoitajalta) 

 

13.  Avoimen yhtiön ja Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen tulee liittää -kaupparekisteriote -
yhtiön tilinpäätösasiakirjat -tilintarkastajan lausunto 
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Velkaantumishistorian kirjoittaminen ( vastaa näihin kysymyksiin niin se tulee kirjoitettua 

automaattisesti) 

• Minkälaisia velkoja Sinulle on kertynyt, paljonko ja milloin? Kerro niin hyvin kuin muistat. Aloita 
ensimmäisestä velasta.  
 
o Millaista velkaa Sinulla on ollut ja on edelleen: opintolainaa, asuntolainaa, autolainaa, luottokortteja, 
kulutusluottoa, tililimiittiä, postimyyntivelkaa, pikavippiä, maksamatta jääneitä laskuja jne.  
o Minkä suuruisia?  
o Minä vuosina velat syntyivät? Velkatositteista ja ulosottolistasta saattaa löytyä päivämääriä, jotka 
auttavat. Jos et muista, niin arvioi.  
o Mihin tarpeeseen ja millaisessa elämäntilanteessa velkaa on otettu?  
 
Aivan kaikkea ei tarvitse luetella. Kirjoita suurimmista veloista ja niistä, joilla on ollut eniten merkitystä. 
Mainitse myös, jos sinulla on takausvelkaa, joka on päävelallisen hoidossa.  
 
• Kuvaile erityisesti millainen taloudellinen tilanne Sinulla oli lainojen ottamisen aikaan? Miten velat oli 
tarkoitus maksaa takaisin?  
 
• Mitä tapahtui ja milloin, kun velkojen hoito enää onnistunut? Esimerkiksi avioero, työttömyys itsellä tai 
puolisolla, sairaus, päihderiippuvuus, epäonnistunut yritystoiminta tai muu olosuhdemuutos, jolla oli 
erityistä vaikutusta maksukykyyn. Kerro merkittävistä veloista, jotka maksoit pois tai mihin asti kykenit 
hoitamaan velkojasi.  
 
• Oletko yrittänyt sopia velkojen maksamisesta, miten ja milloin?  
 
• Miten hoidat velkojasi ja mikä on elämäntilanteesi tällä hetkellä? Kuvaile myös tulevaisuuttasi, esimerkiksi 
työpaikan saamista, eläkkeelle siirtymistä, tervehtymistä. Kerro minkä vuoksi et kykene nyt etkä jatkossa 
selviytymään kaikkien velkojesi maksamisesta vaan tarvitset järjestelyn?  
 
Sopiva pituus velkaantumishistorialle on 1–2 sivua. Päivää ja allekirjoita kertomus. Se voi olla myös käsin 
kirjoitettu. Jos tuntuu ettet osaa kirjoittaa – katsotaan yhdessä. 


