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Lukijalle
Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka painiskelet talous- ja
velkaongelmien kanssa tai olet kiinnostunut velkojen hoitamisesta
esimerkiksi läheisesi vuoksi.
Oppaasta saat tietoja erilaisista ratkaisuista velkojen hoitoon,
velan etenemisestä perinnässä ja ulosotossa, maksuhäiriömerkinnästä, velkojen vaikutuksesta työllistymiseen sekä vinkkejä
talous- ja velkaongelmien välttämiseen tulevaisuudessa. Jokaisen
tilanne on kuitenkin yksilöllinen, joten ammattilaisen puoleen kääntyminen on aina suositeltavaa.
Talous- ja velkaongelmia ei kannata hävetä, sillä talous- ja velkaongelmasi eivät määritä sinua ihmisenä tai kerro millainen olet.
Tärkeintä on katsoa eteenpäin, eikä jäädä murehtimaan jo tapahtunutta. Ensimmäinen askel tiellä kohti velatonta tulevaisuutta on
tilanteen myöntäminen itselleen ja avun hakeminen. Tie voi olla
kivikkoinen ja hidas, mutta se kannattaa kulkea.

”Vaikka tilanne näyttäisi kuinka tukalalta, niin
nykyään monesta paikasta saa apua, kun vain
ymmärtää kysyä hyvissä ajoin.”

Nimim. Vielä jonain päivänä täysin velaton

VELKOJEN HOITO PÄHKINÄNKUORESSA
Tilanteen myöntäminen
itselle on ensimmäinen
askel velkaongelmista
selviytymisessä

Ethän jätä avaamatta
laskujasi

Mitä aiemmin toimit, sitä
varmemmin saat hoidettua
velkaongelmasi

Pyri välttämään
hätäratkaisuja, esimerkiksi
vanhan velan maksaminen
uudella velalla johtaa helposti
velkakierteeseen

Ottamalla avun vastaan
sinun ei tarvitse selvitä
ongelmasta yksin
Olemalla aktiivinen
velka-asiasi hoitamisessa
varmistat, että saat kaiken
tarvittavan avun
Velkojan maksuohjelmaa
noudattamalla varmistat,
että velkasi tulevat
hoidetuiksi
Raha- ja velkatilanteesi
selvittäminen auttaa sinua
hahmottamaan millaista
apua tarvitset
velkaongelmasi
ratkaisussa
Saatavilla olevaa apua
kannattaa hyödyntää
Suhteuttamalla menosi
tulotasosi mukaiseksi
estät lisävelkaantumisen
Velkojen hoitaminen vaatii
pitkäjänteisyyttä, sillä helppoja
ja nopeita ratkaisuja ei
valitettavasti ole olemassa
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MILLOIN APUA KANNATTAA
HAKEA?

Talous- ja velkaongelmiin on useita syitä. Näitä ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työttömyys
ero ja muut perhetilanteet
sairastuminen
eläkkeelle jääminen
toisen puolesta velkaantuminen
pienituloisuus
tulotasoon nähden liian suuret menot/lainat
hätäratkaisut, esimerkiksi velan maksu velalla
ns. kulutuskulttuuri ja velkaantumisherkkyys
erilaiset riippuvuudet

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
viimeistään silloin kun rahasi eivät enää riitä kulujen kattamiseen.
Oman talouden hälytysmerkkejä ovat:
• rahasi loppuvat ennen tilipäivää
• et pysty maksamaan vuokraa tai laskuja eräpäivänä tai
myöhemminkään
• joudut ostamaan ruokaa ja muuta välttämätöntä velaksi
• maksat vanhoja velkoja uudella velalla
• joudut turvautumaan kalliskorkoiseen pikaluottolaitoksen velkaan,
koska et saa enää halvempaa velkaa
”Olennaista ei ole velkamääräsi, vaan kokemus siitä,
että kaipaat neuvoja ja muutosta tilanteeseesi.”

			

Takuusäätiö
Milloin apua kannattaa hakea?

7

2

RAHA- JA VELKATILANTEEN
SELVITTÄMINEN

Raha- ja velkatilanteen selvittäminen auttaa sinua hahmottamaan,
selviydytkö veloistasi itsenäisesti, vai tarvitsetko siinä apua ja jos
tarvitset, millaista apua.

TULOT JA MENOT
Voit selvittää tulosi ja menosi esimerkiksi palkkalaskelmista, pankkitiliotteista, etuuspäätöksistä ja laskuista.
Aloita kokoamalla yhteen kaikki sekä paperiset tositteet että sähköiset tiedostot, joissa on tietoja tuloistasi ja menoistasi.
Muistathan lisätä menoihisi myös sellaiset kulut, jotka toistuvat
harvemmin, kuten sähkölaskut ja vakuutukset.
Kirjaa ylös säännölliset tulosi ja säännölliset menosi ja laske, kuinka
paljon sinulla on tuloja ja menoja kuukaudessa.
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Laske seuraavaksi paljon sinulle jää rahaa kuukaudessa muihin arkimenoihin säännöllisten menojen jälkeen. Saat tämän selville laskemalla tulojen ja menojen erotuksen. Arkimenoihin jäävän summan on
riitettävä esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin ja terveyskeskusmaksuihin.
Lopuksi, tee yhteenveto koko kuukauden rahankäytöstäsi vähentämällä tuloistasi kuukauden säännölliset menot ja arkimenot.
Voit käyttää Takuusäätiön Penno-työkirjaa
rahatilanteesi selvittämiseen.

VELAT
Veloista ei ole olemassa yhtä rekisteriä, josta näkisit kaikki velkasi
kerralla, vaan joudut todennäköisesti selvittelemään niitä useasta eri
paikasta ja rekisteristä.
Aloita kotoa löytyvistä tiedoista:
• Käy läpi pankkitiliotteet ja maksamattomat laskut sekä velkojilta,
perintätoimistoilta tai ulosotosta viimeksi tulleet laskut ja kirjeet.
• Listaa löytämäsi tiedot paperille.
• Merkitse jokaisesta velasta velkojan ja/tai perintätoimiston
nimi, velan jäljellä oleva määrä (sisältäen pääoman, korot ja kulut)
ja kuukausierä, jonka maksat kuukausittain velkojalle/perintätoimistolle.
• Laske lopuksi kunkin sarakkeen summat yhteen, jolloin näet
paljon sinulla on kokonaisuudessaan velkaa ja paljon sinun tulisi
niitä yhteensä maksaa joka kuukausi.
Voit käyttää myös Takuusäätiön oppaasta velkojen
selvittelyyn löytyvää valmista velkalistalomaketta.

Raha- ja velkatilanteen selvittäminen
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Seuraavaksi tiedustele velkojasi eri paikoista:
• Velkojat ja perintätoimistot: pyydä saldotodistukset eli yhteenvedot veloistasi.
Jos olet epävarma siitä, mihin kaikkialle olet velkaa, pyydä saldotodistukset mahdollisimman monelta perintätoimistolta. Löydät
niiden yhteystietoja oppaan lopusta.
• Luottotietoja ylläpitävät yritykset Suomen Asiakastieto Oy ja
Bisnode Finland Oy: hanki luottotietorekisteriote.
• Ulosottovirasto: tilaa Velallisen ulosottoasiat -tuloste, jos sinulla
on tai on ollut velkoja ulosotossa.
Voit tilata tulosteen oikeushallinnon asiointipalvelusta
asiointi.oikeus.fi/ulosotto. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.
Otsikon Omat tiedot alta näet ulosotossa vireillä olevat asiat ja ulosottoon sinun asiassa tulleet maksutapahtumat reaaliaikaisesti.
• Verotoimisto: pyydä verovelkatodistus, jos sinulla on verovelkaa.
• Oikeusrekisterikeskus: pyydä rikosvahinkotiedustelu/sakkorekisteripyyntö, jos sinulla on maksamattomia sakkoja tai rikosvelkaa.
Lopuksi, ota yhteyttä kunnan talous- ja velkaneuvojaan JA/TAI Takuusäätiöön (Velkalinja-puhelimeen tai Puhu rahasta -chattiin). Voitte
miettiä yhdessä ammattilaisen kanssa, mikä velkojen järjestely olisi
sinun tilanteessasi paras.
Lisätietoja:
Opas velkojen selvittelyyn, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
https://www.takuusaatio.fi/sites/default/files/velkaopas_web.pdf
Penno-työkirja, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
https://www.takuusaatio.fi/takuusaatio/oppaat-ja-esitteet
Selvitä rahatilanteesi ja velkasi, Takuusäätiö: itseapu
https://www.takuusaatio.fi/itseapu/selvita-rahatilanteesi-ja-velkasi
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Raha- ja velkatilanteen selvittäminen
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MISTÄ APUA VOI HAKEA?

Velkoihin ja niiden hoitamiseen liittyy paljon vääriä luuloja ja tietoja. Lisäksi ratkaisu, joka sopii kaverille, ei välttämättä ole paras sinun
tilanteessasi. Ammattilaisen puoleen kääntyminen on siksi aina
järkevää.
Voit hakea apua:
• oikeusaputoimistosta
• Takuusäätiöstä
• ulosottovirastosta
• sosiaalisesta talousohjauksesta
• työttömien neuvontapalvelusta
• kirkkojen diakoniatyöstä
Löydät näiden yhteystiedot oppaan lopusta.
Voit hakea apua ilman etukäteisvalmisteluja, mutta saat neuvoista
enemmän irti, kun osaat kertoa tilanteestasi tarkemmin.
Apua kannattaa hakea jo siinä vaiheessa, kun oma taloustilanne
huolestuttaa. Yhteydenotto ei edellytä jo olemassa olevaa velkaongelmaa.
”Monesti pelkkä keskustelu auttaa huomaamaan asioita,
joita ei yksin tule ajatelleeksi.”
Takuusäätiö
Talous- ja velkahuolten taustalla on toisinaan myös sairautta,
työttömyyttä, eroja ja/tai jotain riippuvuutta. Omaan jaksamiseen
kannattaa hakea talous- ja velkaneuvonnan lisäksi muutakin apua.
Takuusäätiön nettisivulle on koottu kattavat listat eri järjestöjen tarjoamasta avusta eri elämäntilanteisiin (katso oppaan lopusta lähdeluettelosta). Lisäksi voit hakea apua sosiaali- ja terveyspalveluista.
Mistä apua voi hakea?
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ERILAISIA RATKAISUJA
VELKAONGELMIIN –
MIKÄ NIISTÄ KÄVISI SINULLE?

Sinulle sopiva ratkaisu velkaongelmaasi riippuu maksukyvystäsi,
velkojesi kokonaismäärästä ja elämäntilanteestasi.
Sinun kannattaa olla yhteydessä kunnan talous- ja velkaneuvontaan,
sillä neuvoja osaa kertoa, mikä velkojen järjestelykeino olisi mahdollinen sinulle.
Velkojen järjestelyn onnistumisen edellytyksenä on, että velkaantuminen on päättynyt ja että elämäntilanne on riittävän vakiintunut
(esimerkiksi peliongelmat ovat hallinnassa).
Vaihtoehtosi ovat:
- uusien maksusopimusten neuvottelu velkojien kanssa
- velkojen yhdistäminen yhdellä lainalla
- velkojen päästäminen ulosottoon
- yksityishenkilön velkajärjestely
- Pohjois-Karjalassa ei ole tällä hetkellä saatavilla sosiaalista luottoa
Jos sinulla on maksukykyä
koko laina-ajaksi
Neuvo�ele maksusopimukset velkojiesi kanssa
Yhdistä velkasi
Hae Takuusää�ön
takausta
Hae sosiaalista luo�oa
kunnasta

Jos maksukykysi on heikko
tai sitä ei ole lainkaan
MAKSUTONTA
NEUVONTAA KAIKISSA
TILANTEISSA:
- oikeusaputoimistot
- Takuusää�ön
Velkalinja

Päästä velat uloso�oon

Hae yksityishenkilön
velkajärjestelyä

Vaihtoehdot velkaongelmissa (mukaillen, Takuusäätiö)
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MAKSUKYKY JA MAKSUVARALASKELMA
Maksukykysi selvittämiseen voit käyttää maksuvaralaskelmaa (katso
luvun lopusta lisätiedoista). Maksuvara tarkoittaa sitä osaa tuloista,
joka jää jäljelle välttämättömien asumis- ja elinkustannusten jälkeen.
Välttämättömillä asumis- ja elinkustannuksilla on tarkoitus kattaa
esimerkiksi ruoka-, hygienia- ja vähäiset terveydenhoitomenot.
Välttämättömät elinkustannukset (2018):
Yksinasuva, yksinhuoltaja 			

532 €/kk

Avio- tai avopuoliso kumpikin
tai muu 18 v. täyttänyt 			

448 €/kk

Ensimmäinen ja toinen lapsi			

341 €/kk

Kolmas jne. lapset kukin 			

318 €/kk

17 v. kotona asuva lapsi			

377 €/kk

						
				

Takuusäätiö

Esimerkkejä Takuusäätiön sivuilta:
Yksin asuva henkilö
Pekka asuu yksin vuokra-asunnossa. Hänen palkkansa on keskimäärin
1 400 nettona kuukaudessa, eikä hänellä ole muita tuloja. Elinkustannuksiin hänelle varataan 532 euroa kuukaudessa (€/kk). Pekan vuokra
on 570 €/kk ja muut asumismenot (esim. sähkö ja vesi) keskimäärin
40 €/kk.
Elinkustannusten, vuokran ja muiden asumismenojen jälkeen hänen
maksuvaransa on 258 €/kk.

Erilaisia ratkaisuja velkaongelmiin
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Yksinhuoltaja
Marja asuu yksin kahden alaikäisen lapsen kanssa. Hänen palkkansa
on keskimäärin 1 800 €/kk. Muina tulona hän saa lapsilisää (yksinhuoltajakorotus) sekä elatustukea yhteensä 583 €/kk. Hän maksaa
vuokraa 800 €/kk ja muut asumismenot ovat keski-määrin 50 €/kk.
Molemmat lapset ovat päivähoidossa ja päivähoitomaksut ovat yhteensä noin 196 €/kk. Elinkustannuksiin varataan 1 214 €/kk.
Marjalle jää maksuvaraa nyt noin 123 €/kk. Lasten päivähoitomaksut
muuttuvat päivähoidon tarpeen mukaan ja tämä vaikuttaa myös kuukausittaiseen maksuvaraan.
VINKKI: Voit parantaa maksuvaraasi esimerkiksi
muuttamalla edulliseen asuntoon. Maksuvaraa
parantavat myös työllistyminen, paremmin palkattu
työ ja työttömyyspäivärahalta eläkkeelle siirtyminen.
Tarkista myös, että kaikki sosiaalietuudet, kuten asumistuki tai hoitotuet on haettu ja että ennakonpidätysprosentti on kohdallaan.

Lisätietoja:
Maksuvaralaskelma, Takuusäätiö: palvelumme, takuusäätiön takaus:
https://www.takuusaatio.fi/palvelumme/takuusaation-takaus
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TARINA: Sain järjestelylainan takauksen
Sairastuttuani otin lainoja arkipäivän asioihin. Kulutusluottoja
ja pikavippejä. Velkamäärä kasvoi, postilaatikko tulvi karhukirjeitä ja velat menivät ulosottoon. En välittänyt, enkä sairauteni takia ymmärtänyt, mihin tilanne johtaa.
Kun pääsin hoitoon ja kuntouduin hiljalleen työelämään, tajusin tilanteen vakavuuden. Sosiaalityöntekijäni varasi ajan velkaneuvontaan. Velkaneuvojan kanssa haimme Takuusäätön
takausta järjestelylainaan, jolla eri velkani yhdistettäisiin
yhdeksi uudeksi lainaksi. Kuuden kuukauden ajan annoin
näyttöä talouden sopeuttamisesta ja velkojen hoidosta, mikä
tarkoitti sitä, että osoitin kykeneväni hoitamaan maksuvarani ja peruselämiseni laskut. Kirjasin tuona aika kaikki tuloni ja
menoni ylös joka ikistä kahvikuppia myöten. Prosessi oli pitkä ja
raskas, mutta näin jälkikäteen ajateltuna raskaampaa oli aika
ennen sitä.
Nyt maksan velkaani pois lähes kolmasosalla nettopalkasta joka
kuukausi. Järjestelylainan ehdot ovat tiukat, esimerkiksi maksuvapaita kuukausia ei ole. Olen kuitenkin onnellinen, että pääsin
tämän järjestelyn piiriin. Velaton tulen olemaan kesällä 2020.
Samassa tilanteessa oleville minulla on yksi neuvo: hae apua
ennemmin kuin myöhemmin. Vaikeastakin talousahdingosta
selviää, kun rehellisesti tunnustaa tilanteensa ja päättää tehdä
muutoksen.

Erilaisia ratkaisuja velkaongelmiin
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TARINA: Ulosotto oli helpotus
Monta vuotta taistelin laskupinojen kanssa. Sovin ja siirsin
maksuja jos mitenkin. Aikani sitä tehtyä tajusin, ettei taktiikka
toimi. Maksupino ei pienentynyt, ja olin jaksamiseni äärirajoilla.
Päätin, että annan kaiken mennä ulosottoon.
Otin itse yhteyttä ulosottovirastoon. Tämän ja muita hyviä
neuvoja sain saman kokeneelta ystävältä. Osasin ehdottaa
muun muassa maksusuunnitelman tekemistä, ja onnekseni
tähän suostuttiin. Minulle oli tärkeää, ettei tieto ulosostosta mennyt työnantajalle palkanpidätyspyyntönä, vaan sain
lyhentää velkaani itsenäisesti. Sama summahan se oli, mutta
henkinen merkitys oli suuri.
Ulosottovirastossa tilanteeseeni on suhtauduttu hyvin. En tiedä, onko minulla ollut hyvä tuuri vai onko toiminta aina näin
joustavaa. Ulosottomieheltäni olen saanut hyviä neuvoja,
ymmärrystä ja kannustusta. Ja mikä parasta: olen saanut
pysäytettyä velkaantumiseni. Viime vuoden aikana olen lyhentänyt velkaani useilla tuhansilla euroilla. Helppoa ei ole ollut,
eikä tule taloudellisesti lähivuosina olemaan, mutta pitkästä
aikaa näen kuitenkin valoa tunnelin päässä.
Kokemukseni on se, että vouti ei ole
vain perimässä rahoja, vaan valvoo
myös velallisen etua auttaen asiakasta saamaan taloutensa paremmalle mallille. Ulosotto, jota vuosia
pelkäsin, olikin helpotus ja pelastus.
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Erilaisia ratkaisuja velkaongelmiin
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VELAN ETENEMINEN PERINNÄSSÄ
JA ULOSOTTO

Laskun perinnän vaiheet ja ulosotto (maksumyöhässä.fi):
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MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ

Perintä tarkoittaa toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen
maksamaan maksamaton lasku. Perinnän voi tehdä joko velkoja tai
tämän toimeksiannolla esimerkiksi perintätoimisto. Perinnän voidaan
katsoa alkavan ensimmäisestä maksumuistutuksesta.
Velka etenee perinnän kautta ulosottoon tai sinulla voi olla mahdollisuus yksityishenkilön velkajärjestelyyn.
Ulosotossa on tavallisimmin kyse velan perinnästä. Mikäli
velallinen ei vapaaehtoisesti noudata oikeuden määräystä
maksuvelvollisuudesta, velka pannaan täytäntöön ulosotossa.
Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat muun muassa maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus.
Voit yrittää välttää ulosottosi kantautumisen työnantajasi korviin tekemällä maksusuunnitelman ja maksaessasi velan vapaaehtoisesti.

Tehdessäsi maksusuunnitelman ja maksaessasi velkaa suoraan ulosottoon, ulosottomiehen ei tarvitse toimittaa työantajalle palkanpidätyspyyntöä. Kuukausittain ulosottoon maksamasi summa
vastaa kuitenkin palkan ulosmittauksessa pidätettävää määrää ja ulosottomies harkitsee aina tapauskohtaisesti, onko edellytyksiä tehdä
maksusuunnitelma.
Velan eteneminen perinnässä ja ulosotto
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On hyvä muistaa, että voit missä vaiheessa perintää tahansa neuvotella velkojan kanssa maksujärjestelyistä, jolloin voit välttyä
enemmiltä lisäkuluilta.
Kuluja aiheuttaa:
1. Viivästyskorko (kertyy koko perinnän ajan laskun eräpäivästä
alkaen)
2. Muistutusmaksut velkojalle
3. Perintätoimiston perintäkulut (maksuvaatimusmaksut)
4. Oikeudenkäyntikulut ja tuomioistuimen käsittelymaksut
5. Velkojan oikeudenkäyntikulut (riitaisassa oikeudenkäynnissä)
6. Ulosottomaksut
Esimerkki puhelinlaskun perintäkulujen etenemisestä:
Alkuperäinen puhelinlasku				

30 €

1. maksumuistutus					
+ 5€
2. maksumuistutus					
+ 5€
1.maksuvaatimus perintätoimistolta		
+ 14 €
2. maksuvaatimus perintätoimistolta		
+ 7€
Haaste käräjäoikeuteen:
- oikeudenkäyntikulut 				
+ 50 €
- käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksu
+ 60 €
					
Yhteensä= 171 €
Maksuhäiriömerkintä luottotietoihin (Käräjäoikeus antaa
velkomustuomion)
Ulosottomaksu (kertamaksu)			
+ 27 €
					
Yhteensä: = 198 €
Lisäksi:
• Koko ajalta kertyy viivästyskorkoa
• Liittymä voidaan sulkea, kun maksamattomia laskuja on
kertynyt 50 €
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
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Suojaosuus
Velalliselle ja hänen perheelleen jätetään aina suojaosuus toimeen
tuloa varten. Ulosmittaus tehdään suojaosuuden ylittävään
summaan. Ulosmitattavaan määräänvaikuttaa palkan suuruus
suhteessa suojaosuuteen, esimerkiksi jos nettopalkka on pienempi
kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.
Suojaosuuden määrä vaihtelee velallisen perhetilanteen mukaan.
Suojaosuuden määrä on päivässä 22,41 € velallisen itsensä osalta JA
8,04 € päivässä jokaisen velallisen elatuksessa olevan, esimerkiksi
lapsen, osalta.
Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus
palkanmaksukauden päivien lukumäärällä (esimerkiksi 30).
Suojaosuus kuukaudessa on siten 672,30 € yksin asuvan velallisen
tapauksessa ja esimerkiksi silloin kun velallisen elatuksessa on 2 lasta,
suojaosuus kuukaudessa on yhteensä 1154,70 €.
Maksukieltolaskurilla (katso luvun lopusta lisätiedoista) voit laskea
palkasta kuukausittain ulosottoon maksettavan määrän. Huomaathan
kuitenkin, että ulosoton suojaosuudet eivät turvaa asumis- ja muita
perusmenoja. Tämä tarkoittaa, että ulosmittauksen jälkeen rahaa ei
välttämättä jää riittävästi elämiseen ja asumiseen. Jos näin käy, hae
toimeentulotukea.
Ulosmittaukseen on mahdollista saada lykkäystä, vapaakuukausia ja
sitä voidaan rajoittaa.

Lisätietoja:
Maksukieltolaskuri, Oikeushallinto asiointipalvelut: ulosotto:
https://asiointi.oikeus.fi/ulosotto

Velan eteneminen perinnässä ja ulosotto
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6

MAKSUHÄIRIÖMERKINTÄ

Maksuhäiriömerkintä tulee silloin kun:
- tuomioistuin on antanut velasta tuomion
- ulosottomies toteaa velallisen ulosottoperinnässä varattomaksi
- toistuvaistulon eli säännöllisen tulon ulosmittaus on kestänyt yhtä
jaksoisesti yli 2 vuotta.
- kulutusluoton maksu on viivästynyt yli 60 päivää ja kulutusluoton
myöntäjä on ilmoittanut siitä luottotietorekisterinpitäjälle
(esimerkiksi osamaksun laiminlyönti)
Maksuhäiriö- ja muita luottotietomerkintöjä on erilaisia ja eripituisia.
Laskuista, veloista ja ulosotosta tulleet merkinnät säilyvät yleensä 2–4
vuotta. Merkintä ei poistu rekisteristä, vaikka maksaisit koko velan
pois. Maksuhäiriömerkintöjä ovat:
- velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä
- käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät
- luottohäiriömerkintä velkajärjestelyissä
- merkintä edunvalvonnasta ja oma luottokieltomerkintä
Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää moni tavoin. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa esimerkiksi seuraavien saamista:
- asunnon vuokraaminen
- matkapuhelinliittymä ja internet-yhteys
- pankkilaina, opintolaina
- osamaksukaupat, nettikauppa
- pankki- ja luottokortit
- vakuutukset
- työpaikka (silloin kun työssä käsitellään rahaa, tehdään merkittäviä
taloudellisia päätöksiä tai työskennellään yksityiskodeissa)
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Toimi näin, jos sinulle tulee maksuhäiriömerkintä:
Vältä uusia maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkinnät rekisteröidään luottorekisteriin. Saatat menettää luottotiedot hyvin pitkäksi
aikaa, jos et ole huolehtinut laskuista ja veloista.
Hae jotain velkojen järjestelyä, jolloin merkintä poistuu maksuohjelman päätyttyä. Velan maksamisesta saa merkinnän rekisteriin, joka
voi auttaa esimerkiksi opintolainan tai vakuutuksen saamisessa.
Lisätietoja:
Maksuhäiriömerkintä, Takuusäätiö: tietoja ja ratkaisuja:
https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja

Maksuhäiriömerkintä
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7

VINKKEJÄ TALOUS- JA VELKAONGELMIEN VÄLTTÄMISEEN

TEE TALOUSSUUNNITELMA
Taloussuunnitelman avulla voit hallita raha- ja velkatilannettasi sekä
laittaa menosi tärkeysjärjestykseen. Jos rahasi eivät riitä kaikkien
laskujen maksamiseen niiden eräpäivänä, maksa ensin tärkeimmät.
Näitä ovat sellaiset laskut ja välttämättömät menot, joiden maksamatta jättäminen hankaloittaa elämääsi merkittävästi, esimerkiksi asumiseen liittyvät menot (vuokra, sähkö, vesi) sekä muut välttämättömät
menot (ruoka, lääkkeet, vakuutukset). Pyydä muille laskuille lisäaikaa.
Voit käyttää myös Takuusäätiön Pennoa menojesi
seuraamiseen. Takuusäätiön sivulta löydät myös
ohjevideot Pennon käyttämiseen (katso luvun lopusta
lisätiedoista).

Suunnitelma auttaa sinua:
• hahmottamaan paljonko sinulla menee rahaa välttämättömiin
menoihin ja paljon rahaa jää muihin menoihin
• säästämään tulevia ja yllättäviä menoja varten
• välttämään harkitsematonta velkaantumista
• välttämään epärealististen maksusopimusten tekemistä velkojien
kanssa
• huomaamaan, jos tarvitset taloudellista tukea tai ammattilaisen
apua velkaongelmissasi
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MUITA VINKKEJÄ:
• Varmista, että saat kaikki sosiaalietuudet, joihin olet oikeutettu.
• Pyydä muuttamaan esimerkiksi asumistuki ja lasten päivähoito
maksut nykyisten tulojesi mukaiseksi.
• Sopeuta menosi tulojesi mukaiseksi.
• Laita rahaa säästöön mahdollisuuksien mukaan yllättävien
menojen tai tilanteiden varalle.
• Käytä mieluummin käteistä rahaa ostosten tekoon pankkikortin
sijaan.
”Elämän täyteys ja onnellisuus ei riipu
siitä, miten paljon ja miten hienoo mie omistan vaan että
hyvin monet hyvät asiat elämässä ovat lähes ilmaisia”

Diakoni Saila Musikka

Lisätietoja:
Penno-työkirja, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
Penno-työkirjan ohjevideo, Takuusäätiö: itseapu, selvitä raha- ja
velkatilanteesi

Vinkkejä talous- ja velkaongelmien välttämiseen
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8

VELAT JA TYÖLLISTYMINEN –
VIEKÖ ULOSOTTO KAIKEN?

Ulosotto ei vie koko palkkaa, sillä velalliselle ja hänen perheelleen
jätetään aina suojaosuus toimeentuloa varten, ja mikäli suojaosuus
ei riitä kattamaan asumis- ja elämiskuluja, sinun voi olla mahdollista
saada toimeentulotukea niiden kattamiseen.
Ulosottoon liittyvistä kannustinloukuista huolimatta työn vastaanottaminen kannattaa monista muista kuin lyhytaikaisista taloudellisista
syistä. Ulosottoon liittyvillä työllistymisen kannustinloukuilla tarkoitetaan sitä, että pienet työttömyys- ja sosiaalietuudet ovat suojassa velkojilta, mutta palkka ei, ja palkasta saattaa jäädä käytännössä
vähemmän käteen kuin tuista.
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Työllistymisen hyviä puolia ovat esimerkiksi
• eläkkeen karttuminen
• mielekäs tekeminen
• työkokemuksen saaminen ja jatkotyöllistyminen
• velkojen maksu ja velkamäärän pieneminen
• näyttö maksuhalukkuudesta ja jonkin velkojen järjestelykeinon
saamisen mahdollisuus
• byrokratia vähenee, kun ei välttämättä tarvitse hakea erilaisia
tukia eri paikoista
• itsetunto kohoaa
• saa olla osa työyhteisöä
Voit saada myös ulosmittaukseen
• lykkäystä, jolloin ulosmittausta ei aloiteta heti sinun työllistyessäsi
• vapaakuukausia, jolloin ulosmittaus palkastasi keskeytetään
määräajaksi; sinulle jää siis kyseisinä kuukausina koko palkka
omaan käyttöösi
Voit lisäksi saada velallisen erottamisedun ulosmittauksessa, jolla
tarkoitetaan sitä, velallinen voi jättää ulosmittauksen ulkopuolelle
tiettyjä esineitä. Pääasiassa nämä ovat toimeentulon turvaamiseen
liittyviä, esimerkiksi auto voi usein olla välttämätön työmatkojen takia.
Voit laskea maksukieltolaskurilla, miten tulosi muuttuisivat työllistymisen myötä (katso oppaan lopun lähdeluettelosta).

Velat ja työllistyminen - viekö ulosotto kaiken
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TARINA: Töihin konkurssin jälkeen
Konkurssin jälkeen ajattelin, että tässä se oli, minun työni on
tehty. Halusin kadota. Tunneskaala oli pitkään helvetillinen: hävetti, suututti, ahdisti, itketti, pelotti. Onneksi oli vanhempien
mökki. Siellä helpotti. Kalastin ja poimin sieniä enemmän kuin
ikinä.
Kaksi vuotta meni työttömänä. Ja ajatukset olivat sen suuntaisia, että kalastan ja sienestän loppuelämäni. Uusi ihmissuhde
herätteli kuitenkin miettimään asioita ja suuntaamaan katsetta
tulevaisuuteen. Kun tein päätöksen työnhausta, sain työpaikan
hyvin nopeasti.
Siitä alkoi aktiivinen asiakassuhde ulosottomiehen kanssa.
Asiointi on sujunut kaikin puolin hyvin. Kun pitää sovituista
asioista kiinni, ei ongelmia tule. Maksuvapaita kuukausiakin voi
hakea.
Palkkatyöstäni saan ulosoton jälkeen käteen noin 300 euroa
enemmän kuin työttömänä ollessani. Onneksi tykkään työstäni:
työ ja työyhteisö on antanut elämään uutta sisältöä. Ja
kertyyhän tässä työkokemusta ja eläkettä ja on työterveyshuolto ja liikuntaetu.
Velka, se lyhenee hiljalleen. Kokonaissumman ajatteleminen kirpaisee vieläkin. En sitä juurikaan ajattele. Jos tämä jotakin on
antanut, niin ainakin sen, etten murehdi asioita, joihin en voi
vaikuttaa. Elän hetkessä, ja tässä hetkessä kaikki on hyvin.
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TARINA: Työllistyminen auttoi minua velkojen
maksussa
Muutin armeijan jälkeen omaan asuntoon ja aloin hakea
opiskelupaikkaa. Ensimmäiset haut eivät tuottaneet tulosta,
mutta lopulta pääsin opiskelemaan. Samoihin aikoihin aloin
käyttää enemmän alkoholia ja pelata erilaisia nettipelejä, mm.
nettipokeria. Kun rahat olivat lopussa, keksin että voisinhan
ottaa pikavipin ja maksaa sen pois pelivoitoilla. Tämä onnistuikin ja otin muutamia vippejä, jotka aina sain maksettua
takaisin. Vaikutti siltä, että voin käyttää rahaa, miten halusin
esim. juhlimiseen ja aina pelata tarvittaessa lisää ja maksaa
voitoilla laskut ja muun elämisen.
Aloin pelata yhä isommilla panoksilla ja samaan aikaan otin
yhä isompia vippejä, sain myös opintolainaa ja luottokortin.
Jossain vaiheessa en voittanutkaan peleistä enää mitään ja
jouduin maksamaan velat uusilla vipeillä, jatkoin kumminkin
pelaamista koska uskoin, että tuuri vielä kääntyy. Loppujen
lopuksi velkaa oli niin paljon, että en saisi millään maksettua
kaikkea takaisin ilman todella isoa pelivoittoa, osa vipeistä oli
jo perinnässä. Viimeisenä oljenkortena kävin kaikki netin pikavippifirmat läpi ja lainasin niin paljon rahaa kuin sain, suunnitelmana pelata ja voittaa sen verran, että saan maksettua kaikki
pois. Tämä ei tietenkään onnistunut ja lopulta kaikki oli ulosotossa.
Opiskeluinto loppui saman tien, kun ymmärsin, että en voi saada oman alan töitä luottotiedottomana ja jäin koulusta pois.
Oli muutaman vuoden työttömänä ja alkoholin käyttö lisääntyi
entisestään. Jossain vaiheessa menin nuorille tarkoitettuun
pajatoimintaan mukaan ja siellä ohjaajan kanssa keskusteltuani
päätin jatkaa opintojani. Sain aikaisemmista opinnoista hyväksilukuja ja valmistuinkin vähän alle 2 vuodessa. Valmistuttuani
ryhdistäydyin ja sainkin toiselta paikkakunnalta töitä.

Velat ja työllistyminen - viekö ulosotto kaiken
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Asunnon saaminen oli kumminkin todella vaikeaa ja jouduin
lähettämään kymmeniä hakemuksia ennen kuin tärppäsi. Kun
työ oli toisella paikkakunnalla, jouduin tätä ennen kulkemaan
työmatkat bussilla. Suuri osa palkasta meni ulosottoon ja
jouduin välillä tekemään lisätöitä, jotta rahat riittäisivät. Motivaatio hoitaa asiat kuntoon oli kova ja kehityinkin työssäni sen
verran hyväksi, että lopulta pärjäsin pelkästään sillä palkalla.
Työkaverini oli samankaltaisessa tilanteessa kuin minä ja hän
päätti hakea pankista lainaa ulosottovelkojen pois maksamiseksi. Luulin, että luottotiedottomana on mahdotonta saada pankkilainaa mutta työkaverilleni kuitenkin myönnettiin
kulutusluotto. Tästä rohkaistuneena hain itsekin lainaa ja se
myönnettiin myös minulle. Nykyään olen ollut töissä 4 vuotta
ja maksan edelleenkin samaa lainaa pois, lyhennys ja korko
ovat kuitenkin paljon pienempiä verrattuna ulosottoon. Luottotiedotkin sain puhtaaksi äskettäin mikä oli itsessään iso asia.
Muille velkaantuneille vinkkinä voin sanoa, että apua kannattaa
hakea ajoissa eikä koskaan pidä maksaa velkaa uudella velalla. Itse en missään vaiheessa hakenut apua esim. velkaneuvojalta, mikä johti siihen, että en osannut hoitaa tilannetta järkevästi ennen kuin luottotietoihin tuli merkintä. Velkojien kanssa
kannattaa myös neuvotella ja tehdä mahdollisuuksien mukaan
maksusuunnitelma heti kun maksamisessa tulee ongelmia.
Vaikka tilanne näyttäisi kuinka tukalalta, niin nykyään monesta
paikasta saa apua, kun vain ymmärtää kysyä hyvissä ajoin.
		

28

Nimim: Vielä jonain päivänä täysin velaton

Velat ja työllistyminen - viekö ulosotto kaiken
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SANASTO
Järjestelylaina

Pankin/rahoitusyhtiön myöntämä laina,
jolla useampi eri velka yhdistetään yhdeksi
lainaksi.

Luottotiedot

Luottotiedot kertovat henkilön maksukyvystä ja siitä, miten hän on huolehtinut laskuista ja veloista. Maksuhäiriömerkinnät
rekisteröidään luottotietorekisteriin. Luottotiedot tarkistetaan eri tilanteissa, kuten
lainaa myönnettäessä.

Maksuhäiriömerkintä Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa merkintää
luottotietoihin, joka seuraa maksamattomasta velasta tai laskusta. Kuitenkaan maksun myöhästyminen ei aiheuta merkintää
välittömästi.
Maksukieltolaskuri

Laskurilla voi itse laskea paljon tuloista
voidaan ulosmitata.

Maksuvara

Maksuvara tarkoittaa sitä osaa tuloista, joka
jää jäljelle välttämättömien asumis- ja elinkustannusten jälkeen.

Nettotulo

Summa, joka jää, kun palkasta tms. on
vähennetty verot.

Perintä

Toimet, joiden tarkoituksena on saada
velallinen maksamaan erääntynyt velka.
Perinnän voi tehdä joko velkoja tai tämän
toimeksiannolla esimerkiksi perintätoimisto. Perinnän voidaan katsoa alkavan ensimmäisestä maksumuistutuksesta.
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Perintätoimisto

Yritys, joka perii velalliselta velkaa alkuperäisen velkojan puolesta.

Suojaosuus

Ulosmittauksessa jätettävä summa velalliselle ja hänen perheelleen. Ulosmittaus
tehdään vain suojaosuuden ulkopuolelle
jäävästä summasta.

Toimeentulotuki

Viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen
tuen myöntämistä selvitetään mahdollisuudet saada toimeentulo muulla tavoin.
Tuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi ja sitä
myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan.

Ulosotto

Ulosotossa on tavallisimmin kyse velan perinnästä. Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesti noudata oikeuden määräystä maksuvelvollisuudesta, velka pannaan täytäntöön
ulosotossa. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat muun muassa maksukehotuksen lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus.

Ulosmittauksen
lykkääminen

Ulosmittauksen aloituksen lykkääminen,
kun henkilö työllistyy.

Ulosmittauksen
rajoittaminen

Velallisen työttömyys tai hänen maksama
elatusapu, sairaus tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksen määrässä.

Ulosmittauksen
vapaakuukaudet

Palkkaa ei ulosmitata kyseisinä kuukausina.

Sanasto
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Varattomuusmerkintä

Ulosottomies toteaa velallisen varattomaksi silloin, kun häneltä ei löydy ulosottoperinnässä ulosmittauskelpoista tuloa tai
omaisuutta. Ulosottomies palauttaa tällöin
ulosottoasian velkojalle (= varattomuuseste). Velkoja voi tämän jälkeen jatkaa velan
perintää uudelleen maksuvaatimuskirjeillä
ja lähettää sitten velan myöhemmin uudelleen ulosottoon.

Velallinen

Henkilö, joka on lainannut velkaa joltakin
taholta eli velkojalta.

Velallisen erottamisetu Tarkoittaa sitä, että velallinen voi jättää
ulosmittauksessa
ulosmittauksen ulkopuolelle tiettyjä esineitä. Pääasiassa nämä ovat toimeentulon
turvaamiseen liittyviä, esimerkiksi auto voi
usein olla välttämätön työmatkojen takia.
Velan
anteeksiantaminen

Velka annetaan osin tai kokonaan anteeksi.

Velkoja

Taho, joka on lainannut velalliselle velkaa ja
perii velkaa.

Velkojen järjestely

Velkojen uudelleen järjestely, joka voi olla
joko vapaaeh-toinen järjestely (uusien maksusopimusten neuvottelu velkojien kanssa
tai lainojen yhdistäminen) tai lakisääteinen.
Lakisääteinen yksityishenkilön velkajärjestely tulee kysymykseen vasta sitten, jos
vapaaehtoinen järjestely ei onnistu.

Velkojen vanhentuminen Velkaa ei peritä loputtomiin, vaan se vanhenee lopulta. Eri veloille on erilaisia vanhentumisaikoja.
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Velkojen yhdistäminen

Velkojen yhdistäminen tarkoittaa usean eri
velan maksamista yhdellä lainalla. Jatkossa
maksat siis vain yhtä lainaa useamman lainan sijaan.

Viivästyskorko

Laskun tai muun velan maksun myöhästymisestä aiheutuva lisämaksu. Viivästyskorko alkaa kertyä eräpäivästä alkaen.

Välttämättömät
elinkustannukset

Rahamäärä, joka jätetään kuukaudessa velalliselle arjen perusmenojen kattamiseen.
Käytetään velallisen maksuvaran eli kohtuullisen velanhoitomenon laskemisessa
esimerkiksi yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja Takuusäätiön takauksessa.

Yksityishenkilön
velkajärjestely

Velkoja maksetaan oman maksukyvyn
mukaan 3–5 vuotta ja loput velat saa
anteeksi. Haetaan käräjäoikeudesta.

Sanasto
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LÄHTEET
Sähköiset lähteet tarkistettu lokakuussa 2019.
OPPAAT:
Opas velkojen selvittelyyn, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
https://www.takuusaatio.fi/takuusaatio/oppaat-ja-esitteet
Penno-työkirja, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
https://www.takuusaatio.fi/takuusaatio/oppaat-ja-esitteet
Puhu rahasta – pieni opas talouden käsittelyyn
https://muntalous.fi/wp-content/uploads/2017/09/puhurahasta_
opas_210x210_010_interaktiivinen.pdf
Takausopas, Takuusäätiö: oppaat ja esitteet
https://www.takuusaatio.fi/takuusaatio/oppaat-ja-esitteet
Velkaopas, Kuluttajaliitto: tietopankki, oman talouden hallinta, velkaantuminen ja maksuhäiriöt https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/oman-talouden-hallinta/velkaantuminen-ja-maksuhairiot/
SÄHKÖISET LÄHTEET:
Apua erilaisiin elämäntilanteisiin, Takuusäätiö: hae apua
https://www.takuusaatio.fi/hae-apua
Diakonia, Luterilainen kirkko Joensuussa: apua ja tukea
https://www.joensuunevl.fi/apua+ja+tukea/diakonia/
Diakonia, Joensuun ortodoksinen seurakunta
https://www.joensuunortodoksit.fi/diakoniatyo/
Kilpailu- ja kuluttajavirasto www.kkv.fi
Maksuhäiriömerkintä, Takuusäätiö: tietoja ja ratkaisuja
https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja
Maksukieltolaskuri, Oikeushallinto asiointipalvelut: ulosotto
https://asiointi.oikeus.fi/ulosotto
Maksuvaralaskelma, Takuusäätiö: palvelumme, takuusäätiön takaus
https://www.takuusaatio.fi/palvelumme/takuusaation-takaus
Maksu myöhässä www.maksumyohassa.fi
Oikeusapu, Oikeus.fi https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html
Penno-työkirjan ohjevideo, Takuusäätiö: itseapu, selvitä raha- ja velkatilanteesi https://www.takuusaatio.fi/itseapu/selvita-rahatilanteesi-ja-velkasi
Selvitä rahatilanteesi ja velkasi, Takuusäätiö: itseapu
https://www.takuusaatio.fi/itseapu
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Siun sote, talous- ja velkaneuvonta
https://www.siunsote.fi/talous-ja-velkaneuvonta
Takuusäätiö www.takuusaatio.fi
Ulosotto www.oikeus.fi/ulosotto
Ulosoton suojaosuuksiin ei muutoksia vuoden 2018 alusta, Oikeus.fi
https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/12/ulosotonsuojaosuuksiineimuutoksiavuoden2018alusta.html
Ulosottoloukku estää tuhansien työttömien töihin paluuta – ”ojasta allikkoon”, Yle uutiset https://yle.fi/uutiset/3-7915581
Ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkaminen,
Oikeusministeriö http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80236/OMML_38_2017.pdf
Velallisen erottamisetu ulosmittauksessa, Minilex https://www.minilex.
fi/a/velallisen-erottamisetu-ulosmittauksessa
Velkaneuvontaan pisin jono Oulussa, lyhin Joensuussa – Ensi vuonna voit
itse valita mistä neuvontayksiköstä haet apua, Yle uutiset:
https://yle.fi/uutiset/3-10054324
HAASTATTELUT:
Haastattelu: Diakoni Saila Musikka, Pielisensuun seurakunta
Haastattelu: Diakoniatyöntekijä Eeva Timonen, Joensuun Ortodoksinen
seurakunta
Haastattelu: Kaiku-hankkeen työhönvalmentaja Hilkka Pirhonen,
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
Haastattelu: Kihlakunnanvouti Piia Väkiparta, Pohjois-Karjalan
ulosottovirasto
Haastattelu: Kuminan sosiaaliohjaaja Mira Piiroinen, Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry
Haastattelu: Talous- ja velkaneuvoja Reima Laakkonen, Siun sote/ Talous- ja
velkaneuvonta
Haastattelu: Työttömien neuvoja Taina Ben Daoud, Pohjois-Karjalan
Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
MUUT LÄHTEET
Sosiaaliohjaaja Merja Niemi, Siun sote
Työhönvalmentaja TalousTsempparina -koulutusmateriaalit, Joensuussa
11.1.2018.
Työllisyyden asiakasraati

Lähteet
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YHTEYSTIETOJA
Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
Joensuun toimipaikka, Torikatu 19, 3. krs, 80100 Joensuu
Ajanvaraus: puh. 029 566 0920
pohjois-karjala.oikapu@oikeus.fi
https://oikeus.fi/oikeusapu/pohjois-karjalanoikeusaputoimisto
Talous- ja velkaneuvonta: pohjois-karjala.velkaneuvonta@oikeus.fi
puh. 029 566 0975
Takuusäätiö
Takuusäätiö, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.
Velkalinja: palvelee arkisin kello 10–14 numerossa 0800 98009.
Kysy rahasta -chat on auki maanantaista torstaihin klo 12.30–15.00,
keskiviikkoisin myös 17–19.
Sosiaalinen talousohjaus
Sosiaaliseen talousohjaukseen pääsee ottamalla yhteyttä oman
alueen sosiaalityöntekijään. Sosiaaliseen talousohjaukseen pääsee
oman sosiaalityöntekijän alkuarvioinnin jälkeen. Tällä hetkellä sosiaalista talousohjausta on tarjolla Joensuun kantakaupungin alueen
asiakkaille. Voit etsiä sosiaalityöntekijöiden yhteystietoja Siun soten
sivuilta: http://www.siunsote.fi/yhteystietohaku
TAI www.siunsote.fi > Yhteystiedot > Yhteystietohaku
Työttömien neuvontapalvelu TYYNE
Joensuu: Koulukatu 24 B 23, 2. kerros, puh. 050 571 9643
Torikatu 30, 80100 Joensuu
Lieksa: Kainuuntie 96 (Merilänhovi) puh. 050 307 7270
Lisäksi TYYNE-neuvojat päivystävät Pielisen Karjalassa ja KeskiKarjalassa eri paikkakunnilla. Voit sopia tapaamisen ottamalla
yhteyttä neuvojiin puhelimitse tai chat-palvelussa www.tyyne.info.
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Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Diakoniatyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä sopiakseen henkilökohtaisen tapaamisajan joko toimistolle tai kotiin. Päivystysaikoina vastaanotolle voi tulla myös ilman ajanvarausta. https://www.joensuunevl.fi/apua+ja+tukea/diakonia/ajanvaraus+ja+paivystys/
Joensuun seurakuntakeskus, Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
Ajanvaraus päivystykseen puhelimitse maanantaisin klo 9–11
puh. 013 2635 314. Päivystys vain ajanvarauksella ti–ke klo 9–10.30.
Diakonatyö, puh. 050 3855 139 ja 050 4387 474
Noljakan kirkko ja Marjalan seurakuntatalo
Ajanvaraukset päivystykseen puhelimitse koskien taloudellisia tukitoimenpiteitä ma ja ti klo 8–10. Toimipisteet: Noljakan kirkko, Noljakantie 81 ja Marjalan seurakuntatalo, Syyskatu 2.
Ajanvarauspäivystykset ma klo 10–14 sekä ti klo 12–15.
Diakoni puh. 050 385 5137 ja 050 327 1382.
Pielisensuun kirkko, Huvilakatu 8 b, 80200 Joensuu
Päivystys ke klo 9–11. Diakonit, puh. 050 3591 302
Hukanhaudan seurakuntatalo, Lonikintie 18, 80230 Joensuu
Päivystys ma klo 9–11. Diakoniatyö, puh. 050 5508 335, diakonissa,
puh. 050 3855 146
Rantakylän kirkko, Rantakylänkatu 2 B
Puhelinpäivystys ma–ti klo 9–10, puh. 013 2635 522
Päivystys ma–ti klo 10–11.30, toimistoon voi tulla ilman ajanvarausta.
Diakoniatyö, puh. 050 3855 140, 050 3386 065 ja 050 3386 066
Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti
Ajanvaraus puhelimitse suoraan diakoniatyöntekijälle. Puhelinaika
maanantaisin klo 9–13.
Diakonityö, puh. 050 3636 909 ja 050 3407 382
Yhteystietoja
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Enon seurakunta: Puhelinajat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9–11.
Kunnantie 2, 81200 Eno. Diakoniatyö puh. 0400 490 598
Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10
Diakoni, puh. 050 3775 607
Ajanvaraus puhelimitse.
Kiihtelysvaaran seurakuntatalo, Tohmajärventie 31
puh. 050 3775 607
Ajanvaraus puhelimitse.
Joensuun ortodoksinen seurakunta
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu
Puh: 0400 397 900, tekstiviestit numeroon: 040 643 7664
Kirkkoherranvirasto avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–15, ke klo 12–15
Diakoniatyö, puh. 050 539 4932, pastori puh. 0400 269 996
Lieksan toimipiste: Iljankatu 14, 81700 Lieksa, avoinna ke klo 10.30–12
http://www.joensuunortodoksit.fi/diakoniatyo/
Pohjois-Karjalan ulosottovirasto
Joensuun päätoimipaikka: Torikatu 36 A, 1. krs, Joensuu
Postiosoite: PL 40, 80101 Joensuu
Puhelinvaihde: 029 56 27740 , faksi: 029 56 27746
Sähköposti: pohjois-karjala.uo@oikeus.fi
Toimialue: Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu,
Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Nurmeksen sivutoimipaikka
Käyntiosoite: Nurmeksenkatu 25, 75500 Nurmes
Postiosoite: PL 40, 80101 Joensuu
Faksi: 029 56 27626
Sähköposti: pohjois-karjala.uo@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 27740
Toimialue: Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo
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Perintätoimistoja:
Gothia Oy
Puh. 02 279 2000
info.fi@gothiagroup.fi
www.gothiagroup.com

OK Perintä
Puh. 030 10 5620
contactcenter@okperinta.fi
www.okperinta.fi

iKassa
Puh. 020 456 0000
www.ikassa.fi

PRA Suomi Oy
Puh. 0800 96400
asiakaspalvelu@pragroup.fi
www.pragroup.fi

Intrum Justitia
Puh. 09 229 111
asiakaspalvelu@intrum.com
www.intrum.com/fi/

Sergel
Puh. 0200 13113
asiakaspalvelu@sergel.com
sergel.fi

Perintätoimisto Kontio/WestStar Oy
Puh. 03 3399 3603
Svea Perintä
asiakaspalvelu@perintatoimistokontio.fi Puh. 09 4242 3050
www.perintatoimistokontio.fi
www.svea.com/fi/fi/start/
Lowell (Lindorff)
Puh. 02 2700 300
www.lowell.fi

Trust Kapital Group
Puh. 09 8560 8045
asiakaspalvelu@ropocapital.fi
www.ropocapital.fi

Yhteystietoja
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KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
•
•
•
•
•

Korkolaki 633/1982
Laki saatavien perinnästä 513/1999
Laki velan vanhentumisesta 728/2003
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993
Ulosottokaari 705/2007
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Keskeinen lainsäädäntö

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Kiitokset
Tein oppaan osana sosionomiopintoihini kuuluvaa syventävää harjoittelua
keväällä 2018. Minua auttoivat oppaan teossa useat henkilöt, joille haluan
esittää kiitokseni.
Sain haastatella opasta varten useaa eri alan ammattilaista, jotka kohtaavat
työssään velkaongelmien kanssa painiskelevia ihmisiä. Haluankin kiittää
talous- ja velkaneuvoja Reima Laakkosta Siun soten Talous- ja velkaneuvonnasta, kihlakunnanvouti Piia Väkipartaa Pohjois-Karjalan ulosottovirastosta, diakoni Saila Musikkaa Pielisensuun seurakunnasta, diakoniatyöntekijä Eeva Timosta Joensuun ortodoksisesta seurakunnasta,
työttömien neuvojaa Taina Ben Daoudia Pohjois-Karjalan Työttömien
Yhdistysten Toimintajärjestöstä sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Kaiku-hankkeen työhönvalmentajaa Hilkka Pirhosta ja Kuminatoiminnan sosiaaliohjaaja Mira Piiroista. Kiitos, että sain haastatella teitä.
Kiitos myös arvokkaista kommenteista ja täsmennyksistä oppaaseen.
Kiitos myös oppaan lukemisesta ja saadusta palautteesta kehittämispäällikkö Johanna Seppäselle Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksestä,
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Työllisyyden asiakasraadille,
sosiaaliohjaaja Merja Niemelle Siun sotesta ja aluekoordinaattori Hanna
Pieviläiselle Takuusäätiöstä. Kommenttinne ja palautteenne auttoivat
minua paljon. Kiitos myös Hanna Pieviläiselle pitämästäsi Työhönvalmentaja TalousTsempparina -koulutuksesta Joensuussa (11.1.2018), josta sain
paljon hyödyllistä tietoa oppaan tekoon.
Iso kiitos myös teille, jotka jaoitte oman tarinan velkaantumisestanne ja
siitä selviämisestä. Tarinanne luovat uskoa siihen, että velkaongelmista on
mahdollista selviytyä.
					

Elisa Ryynänen

”Vaikka tilanne näyttäisi kuinka tukalalta, niin
nykyään monesta paikasta saa apua, kun vain
ymmärtää kysyä hyvissä ajoin.”

Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry

