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Valtioneuvoston asetus
yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
kumotaan yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen (58/1993) 1 §,
muutetaan 2 §, 3 §:n 2 momentin johdantokappale ja 6 a §, sellaisina kuin niistä ovat

2 § osaksi asetuksissa 1029/2001 ja 1379/2014, 3 §:n 2 momentin johdantokappale ase-
tuksessa 64/1997 ja 6 a § asetuksessa 1379/2014, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 1275/2002 kumotun 6 c §:n tilalle uusi 6 c § seu-
raavasti:

2 §

Hakemuksen liitteet

Velallisen hakemukseen velkajärjestelystä tulee liittää:
1) jäljennökset velallisen verotuspäätöksistä kolmelta viimeiseltä vuodelta;
2) velallisen ja hänen aviopuolisonsa työnantajan palkkalaskelma, josta ilmenee palk-

kakertymä edelliseltä ja kuluvalta kalenterivuodelta sekä palkka viimeiseltä palkanmak-
sukuukaudelta;

3) jäljennös päätöksestä tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velallisen ja hänen
aviopuolisonsa eläke, työttömyyspäiväraha tai koulutustuki, sairausvakuutuksen päivära-
ha, äitiysraha tai muu päiväraha, lasten kotihoidontuki, asumistuki, opintotuki tai muu
etuus sekä sellaisen etuuden kesto;

4) vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu elinkeinonharjoittajan tulosel-
vitys velallisen ja hänen aviopuolisonsa maatalousyrittäjätulosta ja muusta yrittäjätulosta;

5) maksajan antama kirjallinen selvitys tai muu asiakirja, josta ilmenevät velallisen ja
hänen aviopuolisonsa muut kuin 2–4 kohdassa tarkoitetut tulot;

6) jäljennös vuokran, vastikkeen ja muiden asumiskulujen määrän osoittavista asiakir-
joista;

7) jäljennös tuomioistuimen päätöksestä tai sopimuksesta, joka koskee velallisen lap-
selle suoritettavaa elatusapua, sekä selvitys elatusavun määrästä;

8) jäljennös tositteesta tai muusta asiakirjasta, josta ilmenee velan jäljellä oleva määrä,
ei kuitenkaan alle 340 euron suuruisista veloista, sekä selvitys panttausta koskevista si-
toumuksista; 

9) huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden, osuuksien ja asumisoikeuden sekä
muun merkittävän varallisuuden osalta jäljennös asiakirjasta, josta ilmenee velallisen
omistusosuus; sekä

10) kirjallinen selvitys sairaudesta, työttömyydestä, työkyvyttömyydestä tai muusta
olosuhteiden muutoksesta, jolla on merkitystä hakemuksen kannalta.

Velallisella on oikeus saada 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut verotuspäätökset mak-
sutta velkajärjestelyhakemukseen liittämistä varten.
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Edellä 1 momentin 1–5 kohdassa tarkoitetut liitteet voidaan korvata myös tulotietojär-
jestelmästä annetussa laissa (53/2018) tarkoitetusta tulorekisteristä saatavalla tulosteella,
josta vastaavat tiedot käyvät ilmi.

Jos velallisen oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimii talous- ja velkaneuvon-
nasta annetun lain (813/2017) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu talous- ja velkaneuvoja, asi-
anajajista annetussa laissa (496/1958) tarkoitettu asianajaja tai luvan saaneista oikeuden-
käyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäynti-
avustaja ja hakemukseen on liitetty velallisen ehdotus maksuohjelmaksi, 1 momentissa
tarkoitetut liitteet tulee toimittaa tuomioistuimelle ainoastaan, jos tuomioistuin niin mää-
rää. Silloin kun liitteitä ei toimiteta tuomioistuimelle, edellä tarkoitetun velallisen oikeu-
denkäyntiasiamiehen tai -avustajan tulee toimittaa liitteet selvittäjälle, jos selvittäjä mää-
rätään, ja velkojalle tämän pyynnöstä.

3 §

Elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Velallisen, joka on harjoittanut elinkeinotoimintaa ja jolla on velkajärjestelyn piiriin

kuuluvia elinkeinotoiminnassa syntyneitä velkoja, tulee liittää hakemukseensa seuraavat
selvitykset:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 a §

Vähäisen jako-osuuden jättäminen huomiotta

Jos velkojia on useampi kuin yksi, maksuohjelmassa voidaan jättää ilman suoritusta
velka, jolle kertyvä jako-osuus olisi pienempi kuin 50 euroa. Tällainen velka voidaan jät-
tää ilman suoritusta myös, kun maksuohjelmaa muutetaan.

6 c §

Vähäisen lisäsuorituksen jättäminen tekemättä

Velallinen ei ole velvollinen tekemään velalle lisäsuoritusta, jonka määrä on alle 20 eu-
roa.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.
Jos lisäsuoritusvelvollisuus on täytettävä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, 6 c §:n

asemasta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 9.6.2022

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist
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