
  

Hakijan asunto on

Vuokra- 
suhde

Saapumispäivä 
käräjäoikeuteen

VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS

Käräjäoikeuden asianumeroHAKIJAN HENKILÖTIEDOT

VELKOJAN (myös takaajan, kanssavelallisen ja vakuuden asettajan) VELVOLLISUUDESTA PITÄÄ SALASSA HAKEMUKSESTA JA SEN LIITTEISTÄ 
ILMENEVÄT TIEDOT, SÄÄDETÄÄN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSTÄ ANNETUN LAIN 80 §:SSÄ JA RANGAISTUKSESTA 
SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA LAIN 82 §:SSÄ.

Lisäselvitykset

Nimi ja osoite
HAKIJAN AVUSTAJA HAKEMUKSEN LAATIJA

Arvo tai ammatti

TelefaksiSähköpostiosoitePuhelin

Ilmoitukset, kehotukset ja kutsut asiassa lähetetään hakijalle ja avustajalle/hakemuksen laatijalleavustajallehakijalle

Hakemus on yhteinen päävelallisen kanssatakaajan kanssakanssavelallis(t)en kanssa puolison kanssa

Yhteishakijan nimi (jos muu kuin puoliso)

Puolison koulutus ja ammatti

Perheessä asuvien hakijan ja puolison yhteisten lasten nimet ja syntymäajat

Perheessä asuvien puolison lasten nimet ja syntymäajat

Muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät henkilöt ja heidän syntymäaikansa

Hakijan muualla asuvien alaikäisten lasten nimet ja syntymäajat

Lisätietoja

Puolison nimi Puolison syntymäaika

Perheessä asuvien hakijan lasten nimet ja syntymäajat

YksinhuoltajaRekisteröidyssä parisuhteessaAvoliitossaAvioliitossaYksin asuva

TIEDOT HAKIJAN ASUNNOSTA

Asumis-
muoto vuokra-asunto omistusasunto asumisoikeusasunto

Tarkemmat tiedot omistus- tai asumisoikeusasunnosta sivulla 5

Vuokra- 
asunto

  

Huoneisto- 
tyyppi

  

Huoneisto 
-ala

Päävuokra-
suhde

Alivuokra-
suhde

Työsuhde-
asunto

Osaomistus-
vuokra-asunto

 m
 h+k/ 
kk

Vuokranantajan nimi ja osoite Vuokranantaja on 
hakijan perheenjäsen 
tai muu läheinen

Vuokranantaja on hakijan, hakijan 
perheenjäsenen tai muun läheisen  
omistama yritys

Vuokrasuhteen alkamispäivä Vuokrasopimuksen 
voimassaolo Toistaiseksi määräajan, päättymispäivämäärä:
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YHTEINEN HAKEMUS

Nimi ja osoite
Henkilötunnus Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

PERHESUHTEET

muu, mikä:

OIKEUSMINISTERIÖN 16.6.2015 VAHVISTAMAN KAAVAN MUKAINEN LOMAKE.



HAKIJAN NYKYINEN ANSIO- TAI MUU TOIMINTA

Palkan-
saaja

Ammatti

Työsuhteen alkamisajankohta

Työ on osa-aikaistaTyö on 
kokopäiväistä

Työsuhde on 
määräaikainen

Työnantajan nimi

Työsuhde on toistaiseksi 
voimassaoleva

Työsuhteen päättymisajankohta

Elinkeinonharjoittaja

Työnantaja on perheenjäsenen 
tai muun läheisen yritys, kenen:  

Tutkinto tai ammatti, jota varten opiskelee

 päätoimisesti  osa-aikaisesti

Opiske-
lija

Opintojen 
alkamisajankohta

Opintojen vaihe ja arvioitu 
päättymisajankohta

Opiskelu on 
työvoimapoliittista 
aikuiskoulutusta

Eläkeläinen
Eläkkeelle siirtymisen ajankohta

Työtön
Työttömyyden alkamisajankohta

Muu, mikä
Lisäselvitykset

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Kansakoulu Keski-/
peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen 

koulutus:

Työvoimapoliittinen 
aikuiskoulutus

Korkea-
koulu

Ammatti-
korkeakouluOpistoAmmattikoulu

Suoritettu tutkinto ja valmistumisvuosi

Tärkeimmät työsuhteet, hakijan oma yritystoiminta ja 
työttömyysjaksot (alkamis- ja ja päättymisajankohdat) 
viimeisen viiden vuoden ajalta:

Jos työnantaja on hakijan perheenjäsen/muu läheinen tai jos yritys on 
hakijan, hakijan perheenjäsenen/muun läheisen, merkintä siitä 
rastimalla

Erillinen liite, mikä:
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T11   Verot

HAKIJAN MAKSUVARALASKELMA 
Tulot kuukaudessa

T3 Tulot elinkeinotoiminnasta

T5 Eläkkeet

T8 Pääoma- ja osinkotulot

T9 Muut tulot (ei lapsilisä eikä elatusapu tai -tuki, jotka otetaan 
huomioon kohdassa M1)

T4 Päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut sen kaltaiset 
korvaukset (luontoisedut ilmoitetaan kohdassa "Lisäselvitykset ja 
muut maksukykyyn vaikuttavat seikat)

Ay-jäsenmaksu

Muut lakisääteiset maksut

T7 Asumistuki

T12 Nettotulot

T13 Hakijan tulot muodostavat 

T1 Ansiotulot päätoimesta

Menot kuukaudessa

Hakija

 % aviopuolisoiden tuloista

M1 Välttämättömät elinkustannukset -  
 • hakija ja puoliso 
 • lasten elinkustannukset 

vähennettyinä lasten saamilla 
etuuksilla ja tuloilla 

M2 Asumiskustannukset: 
 • vuokra/yhtiövastike  
 • lämmitys 
 • sähkö 
 • koti- tai kiinteistövakuutus  
 • muut asumismenot, mitkä: 
  
  
  
  
Asumiskustannukset yhteensä

Puoliso

Menojen yhteismäärä Hakijan osuus Puolison osuus
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T10 Tulot yhteensä

T6 Työttömyyspäiväraha/kotihoidontuki/
sairausvakuutuspäiväraha/äitiysraha yms.

T2 Lomarahat 

M3 Päivähoitomaksut

M4 Paikallisliikennemaksun ylittävät 
työmatkakustannukset; menot, joiden 
maksuun päivärahat tai km-korvaukset 
tarkoitettu; muut työstä aiheutuvat 
kustannukset, mitkä:



Hakijan tuloista ulosmitataan tällä hetkellä

Lisäselvitykset ja muut hakijan maksukykyyn vaikuttavat seikat

Hakijan saamat luontoisedut (esim. asunto-, auto-, ravintoetu)

Perusteet maksuvaralaskelman muille menoille (M6)

Selvitys muista maksukykyyn vaikuttavista seikoista

€/kk Puolison tuloista ulosmitataan tällä hetkellä €/kk
Tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat hakijan maksukykyyn (esim päivähoitomaksujen tai elatusmaksujen 
päättymispäivämäärä):

Hakija ei saa luontoisetuja
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M5 Elatusapu

M6 Tavanomaista suuremmat 
terveydenhoitomenot; lapsen 
tapaamisoikeuskustannukset; muut 
menot eriteltyinä:

Menot yhteensä

  
 Hakijan maksuvara kuukaudessa (tulojen ja menojen erotus)

 = Maksuvara €

 - Menot €

 Nettotulot €



Kuolinpesän yksilöinti
Osuus kuolinpesässä

Omistusosuus Koko omaisuuden arvo €

Hakijan omaisuuden arvo €

Yhtiön nimi
Osuudet yhtiöissä

Omistusosuus Koko omaisuuden arvo €

Hakijan omaisuuden arvo €

Auto
Koko omaisuuden arvo €OmistusosuusVuosimalli ja hankintavuosiTyyppi ja malli

Hakijan käytössä on muun 
henkilön omistama auto

Omistajan nimi

Syy auton tarpeeseen

Hakijan omaisuuden arvo €
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Asumisoikeusasunnon  
asumisoikeusmaksu

VARALLISUUS 
Omassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus-, tai osaomistusvuokra-asunto

Omistus-
asunto

Asumisoikeus-
asunto

Osaomistus-
vuokra-asunto

Omistusosuus

Huoneistotyyppi  Huoneistoala Hankintavuosi/Rakennustyöt aloitettu

 €

2
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    Omistusasunto on

Arvio asunnon arvosta (koko asunto) €

kerrostalohuoneisto rivitalohuoneisto omakotitalo

Yksilöinti (osakkeiden yksilöinti tai kiinteistötunnus)

Kauppahinta € Omakotitalon maapohja
Oma tontti/tila Vuokratontti

Pinta-ala Omakotitalo on hakijan 
rakennuttama

Hakija on asunut  
asunnossa 

Hakijan omaisuuden arvo €

Muut kiinteistöt
Kiinteistötunnus tai muu yksilöinti Koko omaisuuden arvo €Omistusosuus

Hakijan on tarkoitus säilyttää 
asuntonsa velkajärjestelyssä

Asuu edelleen 
asunnossalukien

Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset

Hakijan omaisuuden arvo €

Yhtiön tai yhteisön nimi Omistusosuus Koko omaisuuden arvo €

Hakijan omaisuuden arvo €

 h+k/kk



              Velkaantumiseen liittyvä selvitys on erillisessä liitteessä (huom! selvitys on pakollinen).

VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET
Yleiset  
edellytykset

Hakijan maksukyky on 
olennaisesti heikentynyt

sairauden 
vuoksi

työttömyyden 
vuoksi

työkyvyttömyyden 
vuoksi muusta syystä

Muu syy

Jos hakijan työsuhde on päättynyt, syy siihen

Velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä 
suhteessa hakijan maksukykyyn.

Velkojen 
kokonaismäärä

  

Hakijan velkojen kokonaismäärä (erittely velkaluettelossa):

Selvitys 
velkaantumi-
sesta

X
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Velkojen 
erääntyminen

Kaikki velat 
erääntyneet

osa veloista  
erääntymättä, mitkä: 

A 
(nrot)

B 
(nrot)

C 
(nrot)

Pankkitalletukset (jos yli 1000 €)

Käteisvarat (jos yli 200€)

Muu varallisuus

Rahamäärä

viimeisimpien tili-
otteiden mukaan

muun ajankohdan 
mukaan

Rahamäärä

Muu varallisuus, mikä: Arvo €

Hakijan omaisuuden arvo €

RahamääräVapaaehtoiset säästö- ja eläkevakuutukset

Arvo €  
Hakijan varallisuus yhteensä

Hakijan alaikäisillä lapsilla 
ei ole merkittävää 
omaisuutta

on merkittävää omaisuutta, mitä 
ja mistä omaisuus on saatu:

HAKIJAN AIKAISEMMIN OMISTAMA VARALLISUUS  (jos omaisuus on ollut merkittävä)
Hakija on omistanut (osaksi tai kokonaan) viimeisten kymmenen vuoden aikana:

kiinteistön hakijan ja perheensä asuntokäytössä

muita osakkeita

muussa käytössä, missä:

asunto-osakeyhtiön 
osakkeita

hakijan ja perheensä 
asuntokäytössä muussa käytössä, missä:

Yhtiön tai yhteisön nimi, omistusosuus

osuuden 
kuolinpesässä

Kuolinpesän yksilöinti

muuta merkittävää 
omaisuutta

Omaisuuden erittely (esim. yhtiöosuudet, arvopaperit yms.)

Selvitys omaisuudesta sekä siitä, miten ja milloin omaisuudesta on luovuttu, vastikkeen määrä ja mihin tarkoitukseen vastike on 
käytetty selvitys liitteenä

Hakija on luopunut perinnöstä tai testamenttiin perustuvasta 
oikeudesta viimeisten kymmenen vuoden aikana. 

Hakijalla ei ole ollut tässä kohdassa tarkoitettua 
varallisuutta.



SALDOPÄIVÄ
 Päivä, jolle jokaista velkojaa on pyydetty ilmoittamaan velan saldo:

VÄLIAIKAINEN KIELTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKEYTTÄMINEN
Väliaikaista kieltoa ja täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus perusteluineen on liitteenä.

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen taikka velkojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa velkajärjestelyn 
epäämiseen. Sellaisen menettelyn rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa (velallisen petos).

VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vakuutan, että olen oikein antanut tässä hakemuksessa ja liitteenä olevassa velkaluettelossa kaikki tarpeelliset tiedot velkajärjestelyn 
kannalta merkityksellisistä seikoista. Olen perehtynyt velallisen myötävaikutusvelvollisuuden sisältöön.
Päiväys (paikka ja aika) Allekirjoitus

           Velkaantumiseen 
liittyvä selvitys

           Luettelo velkojista ja 
muista asianosaisista

           Selvitys veloista

HAKEMUKSEN LIITTEET

Verotustodistusjäljennökset

Vuosi Verotettava tulo yhteensä € Vuosi Verotettava tulo yhteensä €

Vuosi Verotettava tulo yhteensä €

X
Palkkatodistukset

Selvitys muista 
tuloista

Selvitys asumis-
kuluista

Elinkeinoharjoittajan tuloselvitysSelvitys eläkkeestä, sosiaali- tai 
muusta etuudesta

Selvitys elatus- 
avusta

Selvitys muista 
menoista

X Selvitys 
varallisuudesta

Selvitys päättyneestä 
elinkeinotoiminnasta

Selvitys velkajärjestelyn 
erityisistä edellytyksistä

X Pyyntö maksuohjelman vahvistamisesta 
yksinkertaistetussa menettelyssä

Vuosi Verotettava tulo yhteensä €

Erityiset 
edellytykset Hakijan maksukykyä heikentää tällä hetkellä väliaikainen syy. 

Perustelut sille, miksi velkajärjestely voidaan tästä huolimatta myöntää:

Perustelut 
erillisellä 
liitteellä nro:

Elinkeinotoimintaa harjoittavan hakijan lisäedellytykset täyttyvät, selvitys elinkeinoharjoittajan tuloselvityksessä 
ja sen liitteissä.

Selvitys siitä, miten sovintomahdollisuudet on pyritty selvittämään ja kuka tai ketkä velkojista ovat kieltäytyneet 
sovintoratkaisusta ja millä perusteella

Sovintoratkaisun 
mahdollisuuden  
selvittäminen

Aikaisempi 
velkajärjestely-
hakemus 
tuomio-
istuimessa

Hakija on hakenut 
aikaisemmin 
velkajärjestelyä.

Hakemuksen käsitelleen käräjäoikeuden nimi

Asian ratkaisu

Painavat syyt Syyt, joihin hakija vetoaa, jos velkajärjestelylle olisi este
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Hakijan asunto on
Vuokra- suhde
VELKAJÄRJESTELYHAKEMUS
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
VELKOJAN (myös takaajan, kanssavelallisen ja vakuuden asettajan) VELVOLLISUUDESTA PITÄÄ SALASSA HAKEMUKSESTA JA SEN LIITTEISTÄ ILMENEVÄT TIEDOT, SÄÄDETÄÄN YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSTÄ ANNETUN LAIN 80 §:SSÄ JA RANGAISTUKSESTA SALASSAPITOVELVOLLISUUDEN RIKKOMISESTA LAIN 82 §:SSÄ.
Ilmoitukset, kehotukset ja kutsut asiassa lähetetään
Hakemus on yhteinen
TIEDOT HAKIJAN ASUNNOSTA
Asumis-muoto
Tarkemmat tiedot omistus- tai asumisoikeusasunnosta sivulla 5
Vuokra- asunto
 
Huoneisto-
tyyppi
 
Huoneisto
-ala
Vuokrasopimuksen voimassaolo
2
YHTEINEN HAKEMUS
PERHESUHTEET
OIKEUSMINISTERIÖN 16.6.2015 VAHVISTAMAN KAAVAN MUKAINEN LOMAKE.
HAKIJAN NYKYINEN ANSIO- TAI MUU TOIMINTA
KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS
Ammatillinen koulutus:
Tärkeimmät työsuhteet, hakijan oma yritystoiminta ja työttömyysjaksot (alkamis- ja ja päättymisajankohdat) viimeisen viiden vuoden ajalta:
Jos työnantaja on hakijan perheenjäsen/muu läheinen tai jos yritys on hakijan, hakijan perheenjäsenen/muun läheisen, merkintä siitä rastimalla
2
T11   Verot
HAKIJAN MAKSUVARALASKELMATulot kuukaudessa
T3 Tulot elinkeinotoiminnasta
T5 Eläkkeet
T8 Pääoma- ja osinkotulot
T9 Muut tulot (ei lapsilisä eikä elatusapu tai -tuki, jotka otetaan huomioon kohdassa M1)
T4 Päivärahat, kilometrikorvaukset ja muut sen kaltaiset korvaukset (luontoisedut ilmoitetaan kohdassa "Lisäselvitykset ja muut maksukykyyn vaikuttavat seikat)
Ay-jäsenmaksu
Muut lakisääteiset maksut
T7 Asumistuki
T12 Nettotulot
T13 Hakijan tulot muodostavat 
T1 Ansiotulot päätoimesta
Menot kuukaudessa
Hakija
M1 Välttämättömät elinkustannukset - 
hakija ja puolisolasten elinkustannukset vähennettyinä lasten saamilla etuuksilla ja tuloilla
M2 Asumiskustannukset:
vuokra/yhtiövastike lämmityssähkökoti- tai kiinteistövakuutus muut asumismenot, mitkä: 
 
 
 
Asumiskustannukset yhteensä
Puoliso
Menojen yhteismäärä
Hakijan osuus
Puolison osuus
3
T10 Tulot yhteensä
T6 Työttömyyspäiväraha/kotihoidontuki/sairausvakuutuspäiväraha/äitiysraha yms.
T2 Lomarahat 
M3 Päivähoitomaksut
M4 Paikallisliikennemaksun ylittävät työmatkakustannukset; menot, joiden maksuun päivärahat tai km-korvaukset tarkoitettu; muut työstä aiheutuvat kustannukset, mitkä:
Hakijan tuloista ulosmitataan tällä hetkellä
Lisäselvitykset ja muut hakijan maksukykyyn vaikuttavat seikat
Puolison tuloista ulosmitataan tällä hetkellä 
4
M5 Elatusapu
M6 Tavanomaista suuremmat
terveydenhoitomenot; lapsen tapaamisoikeuskustannukset; muut menot eriteltyinä:
Menot yhteensä
 
 Hakijan maksuvara kuukaudessa (tulojen ja menojen erotus)
 = Maksuvara €
 - Menot €
 Nettotulot €
Osuus kuolinpesässä
Osuudet yhtiöissä
Auto
5
Asumisoikeusasunnon  asumisoikeusmaksu
VARALLISUUSOmassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus-, tai osaomistusvuokra-asunto
Huoneistotyyppi
 Huoneistoala
2
    Omistusasunto on
Omakotitalon maapohja
Hakija on asunut  asunnossa 
Muut kiinteistöt
Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset
              Velkaantumiseen liittyvä selvitys on erillisessä liitteessä (huom! selvitys on pakollinen).
VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET
Yleiset  edellytykset
Velkojen kokonaismäärä
 
Hakijan velkojen kokonaismäärä (erittely velkaluettelossa):
Selvitys velkaantumi-sesta
X
6
Velkojen erääntyminen
Pankkitalletukset (jos yli 1000 €)
Käteisvarat (jos yli 200€)
Muu varallisuus
Muu varallisuus, mikä:
Vapaaehtoiset säästö- ja eläkevakuutukset
 
Hakijan varallisuus yhteensä
HAKIJAN AIKAISEMMIN OMISTAMA VARALLISUUS  (jos omaisuus on ollut merkittävä)
Hakija on omistanut (osaksi tai kokonaan) viimeisten kymmenen vuoden aikana:
SALDOPÄIVÄ
 Päivä, jolle jokaista velkojaa on pyydetty ilmoittamaan velan saldo:
VÄLIAIKAINEN KIELTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKEYTTÄMINEN
Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen taikka velkojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa velkajärjestelyn epäämiseen. Sellaisen menettelyn rangaistavuudesta säädetään rikoslaissa (velallisen petos).
VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Vakuutan, että olen oikein antanut tässä hakemuksessa ja liitteenä olevassa velkaluettelossa kaikki tarpeelliset tiedot velkajärjestelyn kannalta merkityksellisistä seikoista. Olen perehtynyt velallisen myötävaikutusvelvollisuuden sisältöön.
           Velkaantumiseen liittyvä selvitys
           Luettelo velkojista ja muista asianosaisista
           Selvitys veloista
HAKEMUKSEN LIITTEET
Verotustodistusjäljennökset
X
X
X
Erityiset edellytykset
Sovintoratkaisun  mahdollisuuden  selvittäminen
Aikaisempi velkajärjestely-hakemus tuomio-istuimessa
Painavat syyt
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