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VELATON UUSI ALKU? –
Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä 

ja tilanne sen jälkeen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan velkajärjestelyn kokonaisvaikutuksia 
maksuohjelman läpivieneen yksityishenkilön kannalta. Miten järjestelyn 
läpikäyneet velalliset arvioivat velkajärjestelyn merkitystä? Millaiseksi 
velallisen elämä on muodostunut velkajärjestelyn jälkeen: onko järjestely 
korjannut velallisen taloustilanteen sekä avannut mahdollisuuden ”uuteen 
alkuun”? Kuinka moni on ajautunut uudelleen velkaongelmiin? Tutkimuksen 
tiedot perustuvat velkajärjestelyn suorittaneille velallisille suunnattuun ky-
selyyn (n=240) sekä Suomen Asiakastiedon luottotietorekisterin tietoihin. 

Tiivistelmä
Velkajärjestelyvelallisilla on heikko maksukyky ja vain pieni osa heidän  ●
veloistaan tulee maksettua velkajärjestelyn maksuohjelmassa.
 Hieman yli puolet (57 %) velallisista oli maksanut suorituksia velkojille  ●
maksuohjelman aikana. Loppuosa velallisista ei kyennyt maksamaan 
velkojaan takaisin lainkaan. 
 Viidesosalla (18 %) velkajärjestelyn suorittaneista velallisista oli jäänyt  ●
maksuohjelman ulkopuolelle velkoja. 
 Enemmistö velallisista ei ollut käynyt palkkatyössä velkajärjestelyn aikana.  ●
Tulot maksuohjelman aikana muodostuivat pääosin erilaisista sosiaali-
etuuksista. 
 Toimeentulovaikeudet maksuohjelman aikana olivat yleisiä. ●
 Kohtuullisen hyvä toimeentulo oli velallisilla, jotka olivat lisänneet työntekoa  ●
maksuohjelman aikana. 
 Tiukasta taloudenpidosta huolimatta velalliset olivat selviytyneet kohtuulli- ●
sen hyvin laskujen maksuista. Vain harva oli ottanut uutta velkaa elämiseen 
ohjelman aikana. 
 Velkajärjestelyn päätyttyä enemmistö (78 %) velallisista arvioi velkajärjes- ●
telystä olleen heille apua velkaongelmiin.
 Tyytymättömimpiä olivat velalliset, joille oli jäänyt lisäsuorituksia makset- ●
tavaksi ohjelman päättymisen jälkeen. 
 Velaton ”uusi alku” ei toteudu aina heti maksuohjelman päätyttyä. Peräti  ●
37 prosentilla velallisista oli velkaa noin vuosi maksuohjelman päättymisen 
jälkeen.
 Joka neljäs velallinen oli ottanut uutta velkaa velkajärjestelyn päätyttyä.  ●
 Velalliset arvioivat velkajärjestelyn läpikäymisen vaikeuttaneen heidän  ●
luotonsaantiaan.
 Velkajärjestelyn suorittaneista 15 prosentilla oli uusia maksuhäiriöitä luot- ●
totietorekisterissä 2 vuotta velkajärjestelyn päättymisen jälkeen. 

1    JOHDANTO
Suomessa asuvalla yksityishenkilöllä on ollut vuodesta 1993 mahdollisuus 
vapautua ylivoimaisesta velkavastuusta velkajärjestelyn avulla (Laki yk-
sityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993). Velkajärjestelyn avulla voidaan 
puuttua takautuvasti ja voimaperäisesti luottosopimusten sisältöön. Vel-
kajärjestelyn tarkoituksena on turvata tasapainoisesti eri osapuolten edut. 
Velallisen näkökulmasta päätavoitteena on korjata ylitsepääsemättömiä 
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velkaongelmia ja velkojien näkökulmasta turvata mah-
dollisimman suuri osa saatavista.1  

Tuomioistuimen vahvistamassa velkajärjeste-
lyssä velalliselle vahvistetaan 3–5 vuoden pituinen 
maksuohjelma, jonka suoritettuaan hän vapautuu 
loppujen velkajärjestelyn piiriin sisältyneiden velkojen 
maksamisesta. Velkajärjestely on tarkoitettu tilanteisiin, 
joissa velallinen on pysyvästi maksukyvytön, eikä hä-
nen taloustilanteeseen ole odotettavissa parannusta 
tulevaisuudessa. Niin ikään oletetaan, että velallisen 
taloudellinen tilanne on vaikeutunut ilman hänen omaa 
syytään.2 

Velkajärjestelyn päätavoitteena on korjata velalli-
sen taloudellinen tilanne ja palauttaa velallisen toimin-
takyky. Tämän niin sanotun rehabilitaatiomenettelyn 
avulla velallisen velkavastuu pienennetään hänen 
maksukykyään vastaavaksi ja velallinen autetaan 
uuteen velattomaan alkuun (fresh start).

Velkajärjestelyllä on myös sosiaalipoliittisia ja 
kansantaloudellisia tavoitteita. Järjestelyn avulla on 
tarkoitus lieventää maksukyvyttömyydestä johtuvia 
sosiaalisia ongelmia ja vähentää viimesijaisen toi-
meentuloturvan käyttöä. Veloista vapautuminen aktivoi 
usein myös työntekoon ja yrittäjyyteen.3 Velkajärjes-
telylainsäädännöllä uskotaan voitavan ehkäistä myös 
velkaongelmista johtuvia kielteisiä seurauksia, kuten 
harmaata taloutta.

Velkajärjestelylain vaikutuksia, velallisia ja mak-
suohjelmia on tutkittu aiemmin pääasiassa tuomiois-
tuinaineistojen sekä rekisteri- ja tilastotietojen avulla. 
Velkajärjestelyn suorittaneiden subjektiivisia kokemuk-
sia on tuotu esille 2000-luvun alkupuolella laadullisis-
sa tutkimuksissa.4 Kyselytutkimukseen perustuvaa 
tilastotietoa velkajärjestelyn läpikäyneiden henkilöiden 
kokemuksista velkajärjestelystä ei ole kuitenkaan ollut 
aiemmin saatavilla. 

Velkajärjestelyn toimivuuden ja vaikutusten ar-
viointi on monesta syystä tärkeää. Yksityishenkilön 
velkajärjestelyllä on nykyään merkittävä asema va-
kavien velkaongelmien hallinnassa. Myös velallisten 
selviytyminen maksuohjelmista ja asema velkajärjes-
telyn jälkeen ovat lain toimivuuden kannalta tärkeitä 
kysymyksiä. 

Tutkimustieto velkajärjestelyn onnistumisesta voi 
tukea myös oikeusministeriössä parhaillaan menossa 
olevaa lainvalmisteluhanketta, jolla pyritään paranta-
maan velkajärjestelylain toimivuutta ja tuloksellisuutta.5 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa velkajärjestelylakia 
muutettiin lyhentämällä maksuohjelman kestoa. Lainval-

misteluhankkeen toisessa vaiheessa on selvitetty muun 
muassa velkajärjestelyn edellytysten ja esteperusteiden 
sekä lisäsuoritusjärjestelmän ajantasaisuutta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan velkajärjeste-
lyn kokonaisvaikutuksia maksuohjelman läpivieneen 
yksityishenkilön kannalta. Erityisesti tarkastellaan 
sitä, millaiseksi velallisen elämä on muodostunut 
velkajärjestelyn jälkeen: onko järjestely korjannut 
velallisen taloustilanteen ja tilanteeseen tyypillisesti 
kytkeytyvät sosiaaliset ongelmat sekä avannut mah-
dollisuuden ”uuteen alkuun”, kuten lakia laadittaessa 
on tavoiteltu. 

Tutkimuskysymystä virittää epäily siitä, että läpivie-
ty velkajärjestely ei johda aina tarkoitettuun tulokseen 
eli velallisen taloustilanteen pysyvään korjaantumiseen. 
Täsmentäviä tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa; 
millaisia vaatimuksia velkojat esittävät velallisille 
maksuohjelman päättymisajan jälkeen, missä määrin 
velalliset ovat ottaneet uutta velkaa luottomarkkinoilta 
velkajärjestelyn päätyttyä ja kuinka he suhtautuvat 
luotonottoon tulevaisuudessa. Tutkimusaineisto tuottaa 
myös yleistä informaatiota velallisten selviytymisestä 
velkajärjestelyn maksuohjelmasta. 

Tutkimuksessa on selvitetty myös velkajärjes-
telyn suorittaneiden velallisten maksuhäiriötietoja 
maksuohjelman jälkeen. Maksuhäiriöt luottotiedoissa 
velkajärjestelyn jälkeen ovat yksi mittari, jonka avulla 
voidaan arvioida ”uuden alun” toteutumista. Tiedot 
velkajärjestelyn läpikäyneiden henkilöiden maksuhäi-
riömerkinnöistä kerättiin Suomen Asiakastieto Oy:n 
maksuhäiriörekisteristä. 

1.1 Tutkimusaineistot 

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja se perustuu 
velkajärjestelyn läpikäyneille velallisille suunnattuun 
kyselyyn (n=240). Velallisten yhteystiedot tutkimusta 
varten saatiin oikeusministeriön velkajärjestelyrekis-
teristä. Velkajärjestelyrekisteristä poimittiin tapaukset, 
joissa henkilön velkajärjestely oli päättynyt (tavalliset ja 
vakuusvelat) vuonna 2010 (n=3 885). Perusjoukosta 
tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla (simple ran-
dom sampling) kaikkiaan 600 henkilöä.

Kysely toteutettiin postikyselynä kesäkuussa 
2011. Velallisia pyydettiin täyttämään kyselylomake 
nimettömänä ja palauttamaan se kirjekuoressa tutki-
muslaitokselle määräaikaan mennessä. Kyselylomake 
muodostui kaikkiaan neljästä osiosta: henkilön tausta-
tiedot, velkatilanne ennen velkajärjestelyn hakemista, 

1 Muttilainen 2002. 
2 HE 183/1992. 
3 Työllisyyskertomus vuodelta 2010. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011. Ks. myös Iivari & Mälkiä 
1999.
4 Muttilainen & Valkama 2003.
5 Oikeusministeriö asetti syyskuussa 2009 työryhmän laatimaan ehdotuksia velkajärjestelylain uudistamiseksi (Asettamispäätös OM 
15/41/2009). Työryhmän työn ensimmäisestä vaiheesta annettiin mietintö ”Maksuohjelman kesto” joulukuussa 2009. Hallituksen 
esitys (HE 52/2010) johti lakimuutokseen (L 632/2010), joka tuli voimaan 1.8.2010. Työryhmä antoi 8.3.2011 loppumietintönsä 
(OM, Mietintöjä ja lausuntoja 11/2011). Mietintö on ollut lausuntokierroksella 15.6.2011 saakka.
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maksuohjelmasta suoriutuminen ja tilanne velkajärjes-
telyn päättymisen jälkeen. Kyselylomakkeita palautui 
tutkimuslaitokselle kaikkiaan 240 kappaletta. Kyselyn 
vastausprosentiksi muodostui näin 40 prosenttia.6  

Velkajärjestelyn läpikäyneiden nykyistä velkatilan-
netta ja mahdollisia taloudellisia ongelmia selvitettiin 
Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäiriötilastojen avulla. 
Suomen Asiakastieto Oy:stä pyydettiin tutkimuslaitok-
selle maksuhäiriötiedot velkajärjestelyn päättäneistä 
velallisista. Poimintakriteerinä olivat velkajärjestelyohjel-
man päättyminen ja vanheneminen vuonna 2008 sekä 
uudet maksuhäiriömerkinnät kahden vuoden kuluessa 
velkajärjestelyn vanhenemispäivästä eteenpäin. Tämä 
aineisto käsittää kaikkiaan 3 442 päättynyttä velkajär-
jestelyn maksuohjelmaa.
 
1.2 Aineiston edustavuus

Kyselytutkimusten tulosten yleistettävyyteen ja vastaa-
jien edustavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka 
suuri on tutkimuksen otoskoko ja vastausprosentti. 
Yleensä kyselyihin perustuvien tutkimusten vastaus-
prosentit vaihtelevat 20–60 prosenttiin. Kyselytutki-
muksiin liittyykin usein ongelma, kuinka saada ihmiset 
vastaamaan kyselyyn. Vastaajien osuus voi jäädä 
alhaiseksi etenkin silloin, kun kyseessä on henkilö-
kohtainen tai arka aihe.7  

Tämän tutkimuksen kyselyaineiston vastauspro-
senttia (40 %) voidaan pitää kohtalaisen hyvänä ottaen 
huomioon tutkimuksen vaikea ja henkilökohtainen 
aihealue: velkaongelmat ja maksuvaikeudet. Tässä 
tutkimuksessa vastausprosenttia ei ollut myöskään 
mahdollista nostaa markkinatutkimusten ”kannustimil-
la”, vaan kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista eikä 
tuonut vastaajalle etua tai palkintoa.

Yksi tutkimuksen epävarmuustekijöistä liittyy 
vastaajien valikoitumiseen. Kyselytutkimuksiin 
vastaavat yleensä henkilöt, joilla on halua ja taitoa 
ilmaista itseään ja jotka kokevat, että heillä on jotakin 
sanottavaa tutkimuskohteesta. Näin ollen on mah-
dollista, että tutkimuskohteeseen välinpitämättömästi 
suhtautuneet ja heikoimmassa asemassa olevat ovat 
saattaneet jäädä tämän aineiston ulkopuolelle. 

Postikyselyissä saadaan vain harvoin luotettavaa 
tietoa vastaamatta jättämisen syistä. Tässä tutkimuk-
sessa katoanalyysi ei ollut mahdollista vastausten 
anonymiteetin takia. Tutkimuksella ei saatu tietoa siitä, 
miksi ei-vastaajat jättivät vastaamatta kyselyyn tai poik-
kesivatko he muutoin esimerkiksi sosioekonomiselta 
taustaltaan vastanneista. 

Tutkimusaineiston laatua on arvioitu vertailemalla 
käsillä olevan tutkimuksen velallisprofi ilia aiempiin 
tutkimustietoihin. Näin voidaan esittää joitakin arvioita 
siitä, millaiset henkilöt ovat vastanneet tähän kyselyyn 
ja mitä ryhmiä tutkimuksesta on jäänyt kenties puuttu-
maan. Vertailun perusteella tutkimukseen vastanneet 
velalliset vastaavat ominaispiirteitään myös aiempia 
havaintoja velkajärjestelyvelallisista.8 Tästä voitaneen 
tehdä päätelmä, että kyselyyn vastanneet edustavat 
jokseenkin monipuolisesti kaikkia velallisryhmiä, eikä 
mitään tiettyä ryhmää ole jäänyt otoksen ulkopuolel-
le. 

Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistoa voidaan pitää 
riittävän laajana ja luotettavana, jotta sillä voidaan vas-
tata tutkimuksessa asetettuihin tavoitteisiin. Kvantitatii-
vinen aineisto ja sen runsas tietosisältö antavat mah-
dollisuuden velkajärjestelyn toimivuuden tarkasteluun 
niin yleisellä tasolla kuin erityiskysymystenkin valossa. 
Lisäksi tutkimusaineisto on suhteellisen tuore. 

2 TARKASTELUN LÄHTÖKOHTIA

2.1 Velkajärjestelylain tavoitteet ja sisältö

Yksityishenkilön velkajärjestelylain (L 57/1993) pääta-
voitteena on vakavien velkaongelmien korjaaminen. 
Velkajärjestelyn maksuohjelman läpikäytyään velal-
linen vapautuu lopuista veloistaan ja pääsee aloitta-
maan elämänsä niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Lain 
tavoitteena on auttaa niitä velkaongelmaisia henkilöitä, 
joiden selviytyminen veloista suhteessa maksukykyyn 
on epätodennäköistä tai mahdotonta. Velkajärjestelyn 
tulisi aina olla viimeinen vaihtoehto velkatilanteen rat-
kaisemiseen, kun muut ratkaisukeinot on käytetty.

Velkajärjestelylain päätavoitteet:

• velallisen taloudellisen tilanteen korjaaminen 
• velallisen auttaminen ”uuteen alkuun” (fresh start)
• sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
• harmaan talouden ehkäiseminen
• velallisen toimintakyvyn palauttaminen (ansiotyöhön, 

yritystoimintaan)
• suoritusten turvaaminen velkojille siinä määrin kuin se on 

mahdollista ottaen huomioon velallisen taloudellinen tilanne

Velkajärjestelyn tarkoituksena on järjestellä velallisen 
kaikki velkasuhteet siten, ettei kukaan velkojista jää 
järjestelyn ulkopuolelle. Velkajärjestelyn piiriin kuulu-

6 Tutkimuslaitokselle palautui 18 kappaletta kyselylomakkeita, joiden vastaanottaja oli kuollut. Kyselylomakkeita palautui jonkin 
verran (n=19) myös tuntemattomien osoitetietojen takia. 
7 Ks. Heikkilä 2004; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007.
8 Muttilaisen (2007) tutkimuksessa on tarkasteltu velallisia ja velkajärjestelyn maksuohjelmia vuonna 2005. Tutkimus sisältää 
perustietoja velallisten ominaispiirteistä, velkaantumisesta ja maksukyvystä. Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa vastaajien 
maksuohjelmat oli vahvistettu pääsääntöisesti vuonna 2005, koska ne olivat päättyneet vuonna 2010 (maksuohjelman kesto on 
keskimäärin 5 vuotta). Näin ollen on todennäköistä, että osa tämän tutkimuksen velallisista on samoja kuin Muttilaisen julkaise-
massa tutkimuksessa maksuohjelmista vuonna 2005. 
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vat kaikki ennen velkajärjestelyn alkamista syntyneet 
velat, mukaan luettuina vakuusvelat ja velat, joiden 
peruste tai määrä on ehdollinen, riitainen tai muusta 
syystä epäselvä.

Velkajärjestelyssä voidaan sen piiriin kuuluvien 
velkojen osalta: 1) muuttaa velan maksuaikataulua; 
2) määrätä, että velallisen maksusuoritukset on 
luettava ensin velan pääoman ja vasta sen jälkeen 
luottokustannusten lyhennykseksi; 3) alentaa jäljellä 
olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannusten 
maksuvelvollisuutta; 4) alentaa maksamatta olevan 
velan määrää; 5) poistaa velan maksuvelvollisuus ko-
konaan. Velkajärjestely voi sisältää velan maksamisen 
kokonaan tai osaksi kertasuorituksena tätä tarkoitusta 
varten otettavalla uudella velalla. 

Velkajärjestelyyn pääsemiseksi velallisen tulee 
täyttää tietyt laissa mainitut edellytykset (VJL 9 §). 
Velkajärjestely voidaan myöntää jos 1) velallinen ei 
kykene maksamaan velkojaan ja taloudellisen tilan-
teen korjaantuminen tulevaisuudessa on epätoden-
näköistä, 2) velallisen velkamäärä suhteessa hänen 
maksukykyynsä on kohtuuttoman suuri tai 3) velallisen 
maksukyky on heikentynyt ilman hänen omaa syytään 
esimerkiksi työttömyyden tai sairauden takia. Ennen 
velkajärjestelyn myöntämistä velallisen tulisi aina 
selvittää mahdollisuutensa vapaaehtoiseen neuvot-
teluratkaisuun.

Tuomioistuin voi myöntää velkajärjestelyn, jos 
velallinen täyttää edellä mainitut edellytykset, eikä vel-
kajärjestelylle ole laissa mainittua estettä (VJL 10 §). 
Tuomioistuin ei voi vahvistaa velkajärjestelyä ilman 
painavia syitä, jos jokin seuraavista esteperusteista 
toteutuu. Velkajärjestelyn esteitä ovat 1) velallisen 
tilapäinen maksukyvyttömyys esimerkiksi opiskelun 
tai lyhytkestoisen työttömyysjakson takia, 2) rikoksen 
perusteella syntynyt maksuvelvollisuus, 3) esitutkinta, 
4) velallisen tahallinen toiminta velkojien harhautta-
miseksi tai väärien tietojen antaminen velkojille, 5) 
ulosottomenettelyn vaikeuttaminen tai 6) ilmeisen 
kevytmielinen velkaantuminen tai velkaantuminen 
harkitusti silmällä pitäen velkajärjestelyä. 

Velkajärjestelyhakemus voidaan hylätä myös 
tapauksissa, joissa on perusteltu syy olettaa, ettei 
velallinen tulisi noudattamaan tuomioistuimen vahvis-
tamaa maksuohjelmaa tai velalliselle on jo aiemmin 
myönnetty velkajärjestely. Velkajärjestelylle ei ole 
myöskään perusteita, jos velallisella on mahdollisuus 
selvitä veloista myymällä perusturvaan kuulumatonta 
omaisuutta. 

Velkajärjestely voidaan kuitenkin myöntää es-
teestä huolimatta, jos siihen on erityisiä vastasyitä.9 
Tällöin voidaan huomioida velkaantumisesta kulunut 
aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut 
velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys 
velallisen ja velkojien kannalta. Näissä tapauksissa 
asia ratkaistaan käyttäen kokonaisharkintaa, jolloin 
punnitaan toisaalta niitä seikkoja, jotka puoltavat 
velkajärjestelyn myöntämistä ja toisaalta syitä, joiden 
vuoksi velkajärjestelylle olisi este. 

Kun käräjäoikeus on kuullut velkojia ja tutkinut 
velkajärjestelyn edellytykset ja esteet, se joko hyväk-
syy hakemuksen tai hylkää sen. Aloituspäätöksen 
jälkeen selvittäjä tai velallinen laatii käräjäoikeudelle 
maksuohjelmaehdotuksen. Mikäli ehdotus hyväksy-
tään, velalliselle vahvistetaan hänen maksukykyään 
vastaava maksuohjelma. 

Velallisen maksukyvyn arvioinnissa huomioidaan 
muun muassa velallisen tulot ja ansaintamahdolli-
suudet, välttämättömät elinkustannukset sekä mah-
dollinen elatusvelvollisuus. Velkajärjestelyohjelmaksi 
tulisi vahvistaa vain toteuttamiskelpoinen ohjelma. 
Maksuvelvollisuus tulisi mitoittaa niin, ettei taloutta tar-
vitsisi tasapainottaa yhteiskunnan varoin, esimerkiksi 
toimeentulotuella.10 Velallisen tulee maksaa maksuoh-
jelman aikana lisäsuorituksia, mikäli hänen tulonsa 
tai varallisuutensa kasvavat kalenterivuoden aikana 
vähintään asetuksella säädettävän rahamäärän.11  

Tavallisten velkojen osalta velkajärjestelyn mak-
suohjelman kesto on kolme vuotta. Jos velallinen säilyt-
tää omistusasuntonsa, maksuohjelman kesto voi olla kol-
mea vuotta pitempi. Maksuohjelman kesto ei kuitenkaan 
saa tavallisten velkojen osalta ylittää kymmentä vuotta. 
Jos velallisen maksuvelvollisuus on maksuohjelmassa 
kokonaan poistettu tai velkajärjestely on myönnetty es-
teestä huolimatta, maksuohjelman kesto on viisi vuotta, 
lukuun ottamatta velallisia joilta puuttuu pysyvästi mak-
sukyky iän, sairauden tai vastaavan syyn takia. Velallinen 
vapautuu velkajärjestelyn piiriin kuuluvista veloistaan 
täytettyään hänelle määrätyn maksuvelvollisuuden eli 
suoritettuaan maksuohjelman loppuun.12  

Velkajärjestelyn maksuohjelmaa voidaan tietyin 
edellytyksin muuttaa ohjelman aikana. Muutos voi 
kohdistua velan maksuaikatauluun, luottokustannuk-
siin tai maksamatta olevan velan määrään. Muutos on 
mahdollinen, jos velallisen maksukyky on heikentynyt 
niin oleellisesti, ettei häneltä voida kohtuudella edellyt-
tää maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden 
täyttämistä. 

9  Vuoden 2003 alussa velkajärjestelyyn pääsy helpottui (L 1273/2002). Lakiin lisättiin yksityiskohtaisemmat syyt, joiden perusteella 
velkajärjestely voidaan esteestä huolimatta myöntää. Lakimuutoksen arvioitiin tuovan velkajärjestelyn piiriin niitä lama-aikana 
velkaantuneita, joiden velkajärjestelylle oli ollut aiemmin este.
10 Laakso & Viilo 2010.
11 Velallisen velvollisuudesta maksaa velkojaan lisää (lisäsuoritusvelvollisuus) säädetään 35 a §:ssä. Jos velallinen saa perinnön 
tai muun kertaluonteisen suorituksen, jonka määrä ylittää 1 000 euroa, velallisen on maksettava velkojille 1 000 euron ylittävä 
osa. Jos velallisen tulot kasvavat maksuohjelmaan merkittyihin tuloihin verrattuna kalenterivuoden aikana vähintään 831 euroa, 
velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi puolet 831 euroa ylittävästä osasta. 
12 Velkajärjestelylakia muutettiin 1.8.2010. Maksuohjelman kesto lyheni viidestä vuodesta kolmeen vuoteen (VJL 30 § 
24.6.2010/632).
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Velallisen on suoritettava maksuohjelman mukai-
set suoritukset velkojille ohjelmassa määrätyssä aika-
taulussa. Mikäli velallinen laiminlyö maksuohjelman 
noudattamisen ilman hyväksyttävää syytä, velkajär-
jestely voidaan määrätä raukeamaan. 

2.2  Tilastotietoja velkajärjestelyasioista 
 tuomioistuimissa

Velkajärjestelyn hakeminen ja myöntäminen. 
Velkajärjestelylaki tuli voimaan talouslaman keskellä 
vuonna 1993. Velkajärjestelyä hakeneiden velallisten 
määrä kohosi tuolloin vuositasolla noin 10 000:een. 
Velkajärjestelyn hakemusmäärät olivat korkeimmillaan 
vuonna 1996, jolloin tuomioistuimiin saapui kaikkiaan 
yli 14 000 velkajärjestelyhakemusta. Lain voimaantulon 
jälkeen velkajärjestelyhakemuksia on jätetty maamme 
käräjäoikeuksiin yli 100 000.13 

Velkajärjestelyasioiden määrä on kuitenkin las-
kenut oleellisesti 1990-luvun lama-ajasta.14 Nykyään 
tuomioistuimissa käsitellään vuosittain noin 3 000 vel-
kajärjestelyhakemusta. Vuonna 2010 tuomioistuimissa 
loppuun käsiteltiin kaikkiaan 2 951 velkajärjestely-
hakemusta. Näistä hakemuksista 2 384 (81 %) johti 
maksuohjelman vahvistamiseen ja velkajärjestelyn 
aloittamiseen.  

Velkajärjestelyn hakeminen johtaa siis valtaosassa 
tapauksia hakemuksen hyväksymiseen ja maksuoh-
jelman vahvistamiseen. Vuosina 2000–2010 käräjä-
oikeuksiin saapuneista velkajärjestelyhakemuksista 
hyväksyttiin keskimäärin 80–90 prosenttia. Velkajär-
jestelyhakemusten hylkäysprosentti on vaihdellut lain 
voimassaoloaikana runsaasta viidestä prosentista 15 
prosenttiin.

Maksuohjelmien muuttaminen ja raukeaminen. 
Velkajärjestelyn maksuohjelmaa voidaan velallisen 
tai velkojan hakemuksesta muuttaa ohjelman aikana. 
Vuosina 1995–2010 käräjäoikeuksiin toimitettiin noin 
24 000 hakemusta velkajärjestelyn maksuohjelman 
muuttamiseksi. Maksuohjelmia muutettiin eniten lain 
toimeenpanon ensimmäisinä vuosina. Vuonna 1996 
muutoksia tehtiin yli 4 000:n maksuohjelmaan. Velka-
järjestelyn maksuohjelmat ovat nykyään pysyvämpiä 
ja muutosta maksusuunnitelmaan haetaan aiempaa 
harvemmin. Vuonna 2010 käräjäoikeudet muuttivat 
352 velkajärjestelyn maksuohjelmaa. 

Maksuohjelman läpivieminen voi olla joskus 
velalliselle niin ylivoimaista, että maksuohjelma rau-
keaa. Vuosina 1995–2010 käräjäoikeudet määräsivät 
kaikkiaan 3 433 velkajärjestelyn maksuohjelmaa 
raukeamaan. Raukeamispäätösten osuus oli suurim-

millaan vuonna 1999, jolloin yli 450 maksuohjelmaa 
raukesi. Velkajärjestelyjä raukeaa nykyään aiempaa 
vähemmän. Vuonna 2010 käräjäoikeudet käsittelivät 
kaikkiaan 98 maksuohjelman raukeamishakemusta. 
Yksi syy tähän on velkajärjestelyasioiden väheneminen 
kaiken kaikkiaan 2000-luvulla. 

Toisaalta on kiinnostavaa, että raukeamispää-
tösten määrä kohosi hetkellisesti vuonna 2008. On 
mahdollista, että vuosien 2008–2009 taantuma eli 
yleinen talouden laskusuhdanne on vaikuttanut myös 
velallisten selviytymiseen velkajärjestelyn maksuohjel-
mista. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan Suomen 
kansantalouden katsottiin olevan taantumassa vuonna 
2008, jolloin bruttokansantuotteen määrä aleni ja glo-
baali talouskriisi ulottui myös Suomeen.15  

Velkajärjestelyn raukeaminen johtuu yleensä tu-
lojen muuttumisesta maksuohjelman aikana. Tulojen 
aleneminen voi johtaa siihen, ettei maksuohjelmaa 
kyetä noudattamaan. Tulojen lisääntyminen aiheuttaa 
puolestaan lisäsuoritusvelvollisuuden, jonka maksami-
sesta velallisen voi olla vaikea suoriutua.

Raukeamispäätösten kokonaismäärä on kuitenkin 
pieni suhteessa vahvistettujen maksuohjelmien mää-
rään. Enemmistö velallisista suorittaa maksuohjelman-
sa loppuun saakka. Kaikista velkajärjestelyn maksuoh-
jelmista raukeaa keskimäärin vain viisi prosenttia. 

3 VELKAJÄRJESTELYN 
 ONNISTUMINEN 
 VELALLISKYSELYN VALOSSA
Tutkimuksen kyselyaineiston avulla on tutkittu velka-
järjestelyn läpikäyneiden velallisten tilannetta ennen 
velkajärjestelyä, sen aikana ja järjestelyn päättymisen 
jälkeen. Tutkimukseen valittiin satunnaisotannalla 
velallisia, joiden velkajärjestely oli päättynyt vuonna 
2010 (n=240). Tutkimuksessa selvitetään velallisten 
elämäntilannetta noin vuosi velkajärjestelyn päätty-
misen jälkeen.16 

Velallisten näkemyksiä velkajärjestelystä tuodaan 
esille kolmen asiakokonaisuuden avulla. Ensiksi 
selvitetään niitä muutoksia ja tapahtumia velallisten 
elämässä, jotka johtivat velkaongelmiin. Toinen tavoi-
te on tutkia velallisten toimeentuloa ja selviytymistä 
maksuohjelman aikana. Tutkimuksen kolmas, ja kes-
keisin tavoite on saada tietoa velallisten tilanteesta 
velkajärjestelyn päättymisen jälkeen. Tutkimus antaa 
tietoa muun muassa siitä, onko velallisten talous- ja 
velkatilanne korjaantunut velkajärjestelyn avulla ja 
missä määrin he ovat velkaantuneet uudelleen jär-

13 Tämän jakson tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietokantoihin: Suomen virallinen tilasto SVT: Käräjäoikeuksien siviiliasioiden 
ratkaisut (http://tilastokeskus.fi )
14 Muttilainen 2007.
15 Ks. Tilastokeskus 2009; Haavio & Kontulainen & Kortelainen 2009.
16 Kysely toteutettiin kesäkuussa 2011. Kyselyyn vastanneiden velallisten velkajärjestely oli päättynyt vuonna 2010 
(1.1.–31.12.2010). Tutkimuksen tekohetkellä maksuohjelman päättymisestä oli kulunut siis aikaa 6–18 kk.
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jestelyn päätyttyä. Vastaajia pyydettiin vertailemaan 
muutosta velkajärjestelyyn pääsemisen ja nykyhetken 
välillä. Lisäksi tiedusteltiin yleisesti henkilön asemasta 
luottomarkkinoilla ja suhtautumista velanottoon tule-
vaisuudessa.

3.1 Taustatietoja velallisista

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna niukka enemmistö 
tutkimukseen vastanneista velallisista oli naisia (51 %). 
Suurimman ikäryhmän velallisista muodostivat 55–64-
vuotiaat. Nuorin vastaajista oli iältään 30-vuotias ja 
vanhin 80-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli 58 vuotta 
(mediaani).  

Yli puolet velallisista oli yksineläviä. Noin 40 
prosenttia asui avo- tai avoliitossa. Vain joka seit-
semännessä vastaajataloudessa asui tutkimuksen 
tekohetkellä alaikäisiä lapsia. Enemmistö velallisista 
asui vuokra-asunnossa (74 %), ja joka kuudes asui 
omistusasunnossa. 

Pääasiallisen toiminnan perusteella yli puolet ve-
lallisista oli tutkimuksen tekohetkellä eläkkeellä (53 %) 
ja viidesosa oli työttömiä. Palkkatulot muodostivat pää-
asiallisen tulonlähteen vain joka viidennellä vastaajalla 
(22 %). Omaa yritystoimintaa oli muutamalla prosentilla 
velallisista. 

Tutkimusaineiston velkajärjestelyn läpikäyneet 
velalliset vastaavat myös aiempia havaintoja velkajär-
jestelyvelallisista. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna 
velkajärjestelyn saaneissa velallisissa on jokseenkin 
yhtä paljon miehiä ja naisia. Velallisista 85 prosenttia 
on iältään 35–64 vuotta. Perheaseman mukaan enem-
mistö velallisista asuu yksin. Pääasiallisen toiminnan 
perusteella eläkeläiset ja työttömät muodostavat 
velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista suurimman 
osan.17  

Subjektiivista ylivelkaantumista ja toimeentu-
lovaikeuksia koetaan kaiken kaikkiaan keskimää-
räistä useammin heikoimmassa tilanteessa olevien 
keskuudessa. Tilastokeskuksen tulonjakotilastoissa 
ylivelkaantuneet kotitaloudet löytyvät alimmista 
tulonsaajaryhmistä, johon kuuluvat muun muassa 
eläkeläiset, pitkäaikaistyöttömät ja yksinhuoltajat. 
Tulotason ohella asumisen kalleus ja velkaisuus ovat 
keskeisessä yhteydessä toimeentulovaikeuksien 
kokemiseen.18  

3.2 Tilanne ennen velkajärjestelyä

Velallisia pyydettiin erittelemään niitä tekijöitä, jotka 
heidän mielestään olivat johtaneet velkaongelmien 
syntymiseen. Lisäksi kysyttiin tietoja velkamääristä, 
velkojien lukumääristä ja velkalajeista ennen velka-
järjestelyn hakemista. 

Valtaosalla velallisista talousvaikeudet olivat alka-
neet jostakin elämänmuutoksesta. Lähes neljällä ve-
lallisella kymmenestä (37 %) vaikeudet olivat alkaneet 
työttömyydestä ja joka neljäs oli kokenut parisuhteen 
purkautumisen ja siitä seuranneet talousvaikeudet. 
Päättyneen yritystoiminnan takia velkaongelmiin oli 
joutunut kolmasosa velallisista.19 Heistä valtaosa oli 
toiminut yrittäjinä 1990-luvun lama-aikana. Velkajärjes-
telyyn oli hakeutunut takausvastuiden takia niin ikään 
kolmasosa (33 %) vastaajista.

Velallisten velkaongelmiin johtaneet syyt näyttäisi-
vät johtuvan pääasiassa joko sosiaalisista suorituses-
teistä tai yritystoiminnan vaikeuksista. Sosiaalisella suo-
ritusesteellä tarkoitetaan velallisen elämäntilanteessa 
tapahtunutta yllättävää muutosta. Valtaosalla velallisista 
velkaongelmien taustalla oli kuitenkin monia yhtäaikai-
sesti vaikuttavia syitä. Myös aiemmissa tutkimuksissa 
on havaittu, että velallisten talousvaikeuksien taustalla 
on usein monia eri tekijöitä, jotka kasautuessaan joh-
tavat velkakriisiin.20  

Toisaalta velkaongelmia voi syntyä, vaikka elä-
mäntilanne ei muuttuisi merkittävästi. Tällöin ongel-
mien taustalla saattaa olla yleinen taitamattomuus 
taloudenpidossa tai velanoton riistäytyminen käsistä.21 
Velkajärjestelyn läpikäyneistä joka viides arvioi, että 
velkaongelmat johtuivat pääasiassa omasta toiminnas-
ta, kuten harkitsemattomasta luotonotosta tai liiallisesta 
kulutuksesta suhteessa tuloihin. 

Näyttää siltä, että vuonna 2010 velkajärjestelyn 
päättäneissä on ollut vielä kohtuullisen runsaasti velal-
lisia, joiden velat ovat peräisin 1990-luvun talouslamas-
ta. Niin ikään takausvelallisten osuus on melko suuri 
(33 %). Nykyään yritys- ja takausvelallisten määrä on 
huomattavasti alhaisempi. Esimerkiksi takausvelallisia 
on kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan asiakkaista 
enää vain muutama prosentti.22  

Velkojen rahamääriä tarkasteltaessa havaittiin, 
että velkajärjestelyvelallisten velkamäärät ovat vähen-
tyneet viime vuosina. Tämän tutkimuksen velallisilla oli 
velkaa maksuohjelmaa vahvistettaessa keskimäärin 
43 000 euroa. Kyseessä olevista maksuohjelmista 
valtaosa oli vahvistettu vuonna 2005. Tilastokeskuksen 

17 Vertailutiedot perustuvat julkaisuun Muttilainen 2007. Julkaisussa tarkastellaan velallisia ja velkajärjestelyn maksuohjelmia 
vuonna 2005. Tutkimuksen mukaan palkansaajia on velkajärjestelyn läpikäyneissä velallisissa entistä vähemmän, kun taas 
työttömiä ja eläkeläisiä on aikaisempaa enemmän. Velallisilla on nykyään myös aiempaa vähemmän sidoksia yritystoimintaan. 
18 Reijo 2011.
19 Myös Muttilaisen (2007) tutkimuksessa havaittiin, että omasta yritystoiminnasta johtuvat velat oli tulkittu tärkeimmäksi haku-
perusteeksi kolmasosassa tapauksia. 
20 Ks. esim. Valkama & Muttilainen & Tala 2002.
21 Ks. Valkama 2011. Vuonna 2010 toteutetun valtakunnallisen talous- ja velkaneuvonnan asiakasseurannan perusteella merkittävä 
yksittäinen syy asiakkaiden velkaongelmien taustalla on nykyään yleinen taitamattomuus taloudenhallinnassa, kuten esimerkiksi 
liian suuri kulutus suhteessa tuloihin.
22 Valkama 2011. 
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mukaan vuonna 2010 vahvistetuissa maksuohjelmis-
sa mediaanivelka oli 31 000 euroa.23 Velkamäärien 
pienentyminen johtunee ennen kaikkea siitä, että vel-
kajärjestelyllä korjataan nykyään yhä useammin koh-
tuullisen pienistä, mutta moninaisista kulutusluotoista 
johtuvia velkaongelmia. 

Kokonaisvelkamäärä muodostui valtaosassa tapauk-
sia useista eri veloista. Yli kolmasosalla velallisista pääosa 
veloista oli velkajärjestelyä haettaessa yritystoimintaan 
liittyviä velkoja ja jokseenkin yhtä monella oli takausvelkaa 
(kuvio 1). Yritysvelallisilla velkaa oli keskimäärin 110 000 
euroa ja takausvelallisilla 83 000 euroa.24 

0 10 20 30 40
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Verovelka
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Kuvio 1 Velkajärjestelyn läpikäyneiden velallisten velkojen 
              rakenne ennen velkajärjestelyä (n=210)25 

Vajaa kolmasosalla velallisista velkamäärä koostui 
pääasiassa kulutusluotoista, joita heillä oli keskimäärin 
30 000 euroa. Asuntovelkaa ennen velkajärjestelyä oli 
joka viidennellä (22 %). Tutkimuksen velallisista kuitenkin 
vain 17 prosenttia asui velkajärjestelyn päätyttyä omis-
tusasunnossa. On mahdollista, että joissakin tapauksissa 
asuntoa varten otettua velkaa on jäänyt jäljelle, vaikka 
lainan vakuutena ollut asunto olisi myyty. 

Opintovelat ja rikosperusteiset velat muodostavat 
vain muutaman prosentin osuuden velallisten ko-
konaisvelkamäärästä. Tämä johtuu velkajärjestelyn 
myöntämiseen liittyvistä säännöksistä. Velkajärjestelyä 
ei voida pääsääntöisesti myöntää, mikäli velallisen 
velat johtuvat rikoksista. Opiskelusta johtuva maksu-
kyvyttömyys voidaan puolestaan tulkita väliaikaiseksi, 
jolloin velkajärjestelyyn pääseminen on vaikeaa. 

Kyselyyn vastanneiden velallisten velkaongelmien 
taustasyyt ja velkojen rakenne vastaavat myös aiempia 
havaintoja velkajärjestelyn läpikäyneistä henkilöistä. 
Vuonna 2010 päättyneissä velkajärjestelyissä on jär-
jestelty enimmäkseen yritys- ja takausvelkoja.

Tuoreimpien tutkimusten mukaan yritys- ja takaus-
velallisten määrä on kuitenkin pudonnut merkittävästi 
2000-luvun loppupuolella. Nykyään velkajärjestelyä 
haetaankin yhä useammin pienistä kulutusluotoista 
johtuvien velkaongelmien korjaamiseen. Velallisilla on 
nykyään entistä vähemmän velkaa, mutta enemmän 
kappalemäärältään velkasuhteita. Velkojen perusteena 
on yhä useammin kulutuksen rahoittaminen.26  

Velkajärjestelyn tavoitteena on korjata velallisen 
ylivelkatilanne kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa 
sitä, että järjestelyn ulkopuolelle ei tulisi jäädä velkoja. 
Velallisilta tiedusteltiin mahdollisista velkajärjestelyn 
ulkopuolelle jääneistä veloista.27 On merkille pantavaa, 
että lähes viidesosalla (18 %) velallisista velkajärjestely 
oli kattanut vain osan veloista ja osa oli jäänyt järjestelyn 
ulkopuolelle. Tämä on kiinnostava tutkimushavainto, 
koska velkajärjestelyn tarkoituksena on nimenomaan 
velallisen kokonaisvelkatilanteen saaminen hallintaan. 
Velkajärjestelyn piiriin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki 
velat, mukaan lukien vakuusvelat, jotka ovat syntyneet 
ennen velkajärjestelyn alkamista.

Tässä tutkimuksessa velallisten velkajärjestelyn 
ulkopuoliset velat olivat pääasiassa velkoja yksityis-
henkilöille. Osalla velallisista järjestelyn ulkopuolelle 
jäi sairaala- ja lääkärikuluja, vuokrarästejä, elatusapu-
maksuja ja kulutusluottoja. Velkasummat vaihtelivat 
muutamasta kymmenestä eurosta 30 000 euroon.

Velkajärjestelyn onnistumisen kannalta on tärkeää, 
että järjestely kattaa velallisen kaikki maksusaatavat. 
Velkajärjestelyn perusperiaate velallisen velkaongel-
mien korjaamisesta yhdellä kertaa ei toteudu, mikäli 
järjestelyssä eivät ole mukana kaikki ne velat, joista 
velallinen on vastuussa. Toiseksi velallisen voi olla 
vaikeaa selviytyä samanaikaisesti sekä velkajärjes-
telyn maksuohjelman mukaisista suorituksista että 
järjestelyn ulkopuolisten velkojen lyhennyksistä. Tällöin 
vaarana voi olla velkajärjestelyn epäonnistuminen ko-
konaisuudessaan eli järjestelyn raukeaminen.

3.3 Velkajärjestelyn maksuohjelmasta 
 selviytyminen

Käräjäoikeuden vahvistama velkajärjestelyn mak-
suohjelma määrää, miten ja kuinka paljon velallisen 
on maksettava velkojaan. Kyselyyn vastanneilla ve-
lallisilla velkajärjestelyn maksuohjelma oli kestänyt 
keskimäärin viisi vuotta. 

Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velkojen 
maksamiseen koko maksuvaransa. Maksuvara on se 
osa nettotuloista, joka jää jäljelle kun tuloista vähenne-
tään asumismenot, elatusapumaksut ja välttämättömät 

23 Tilastokeskus. Oikeus 2011. Velkajärjestelyt 2010. 
24 Tutkimuksessa esitettävät keskimäärätiedot ovat mediaaniarvoja, ellei toisin mainita. 
25 Prosenttilukujen summa ylittää yli sata, koska yhdellä velallisella voi olla useita eri velkalajeja.
26 Ks. Muttilainen 2007; Valkama 2011; Rantala & Tarkkala 2009. 
27 Lomakkeen kysymys nro 13. ”Jäikö teiltä velkajärjestelyn ulkopuolelle velkaa, joka oli syntynyt ennen velkajärjestelyn alka-
mista?”. 
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elinkustannukset.28 Maksuvara on se rahamäärä, jonka 
velallinen tilittää maksuohjelman ajan kuukausittain 
velkojille. 

Kaikista velkajärjestelyn läpikäyneistä henkilöistä 
kuusi kymmenestä (57 %) oli maksanut velkojille suori-
tuksia ohjelman aikana. Yli 40 prosentille velallisista oli 
vahvistettu niin sanottu nollaohjelma (maksuvarakerty-
mä = 0), eli he eivät kyenneet maksamaan velkojaan 
takaisin lainkaan. Kaikkien velallisten maksuvaran me-
diaaniarvo oli 65 euroa kuukaudessa. Niillä velallisilla, 
joilla oli maksuvaraa, sen määrä kohosi keskimäärin 
167 euroon kuukaudessa. 

Kaikkiaan näyttää siltä, että tutkimuksen velallisten 
maksukyky on ollut heikko ja vain pieni osa heidän 
veloistaan on tullut maksettua velkajärjestelyn mak-
suohjelmassa. Tätä havaintoa tukevat myös aiemmat 
tiedot siitä, että velkajärjestelyvelallisilla ei ole yleensä 
merkittävää maksuvaraa tai realisoitavaa omaisuutta. 
Puolella velkajärjestelyä läpikäyvistä velallisista ei 
ole maksuvaraa lainkaan eli toisin sanoen joka toinen 
velallinen sai niin sanotun nollaohjelman. Velallisten 
maksukyky on kaikkiaan heikentynyt 2000-luvulla, 
ja yhä useampi velallinen saa koko velkamääränsä 
anteeksi.29  
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Kuvio 2  Velallisten pääasiallinen toimeentulonlähde 
               velkajärjestelyn aikana (n=199)
 
Pääasiallisen toiminnan perusteella enemmistö velka-
järjestelyn läpikäyneistä velallisista ei ollut työelämässä 
maksuohjelman aikana. Ainoastaan vajaa puolet (43 %) 
velallisista oli käynyt palkkatyössä velkajärjestelyn aikana. 
Yrittäjänä oli toiminut vain muutama prosentti. Valtaosalla 
velallisista päätulot maksuohjelman aikana muodostuivat 
eläketuloista tai työttömyysetuuksista (kuvio 2). Velkajär-

jestelyssä näyttäisi siis olevan runsaasti henkilöitä, joiden 
pääasialliset tulot muodostuvat muista tulonlähteistä kuin 
palkkatuloista.30  

Velallisen taloudenpidon ja elämänlaadun kannal-
ta on olennaista, kuinka paljon velalliselle jää rahaa 
välttämättömiin menoihin velanhoitomenojen jälkeen. 
Erilaisissa hyvinvointitutkimuksissa on viime aikoina 
painotettu käytettävissä olevien tulojen lisäksi yhä 
enemmän vastaajien subjektiivisia arvioita toimeen-
tulostaan. Tällaisen subjektiivisen näkökulman tavoit-
teena on paikantaa ihmisten tuntemuksiin perustuvat 
toimeentulovaikeudet. Toisaalta subjektiivisten mitta-
reiden ongelmana on pidetty sitä, että samantyyppinen 
vaikea taloudellinen tilanne saatetaan tulkita vastaajas-
ta riippuen eri tavalla. Lisäksi ihmiset näyttävät sopeu-
tuvan tulotasoonsa ja huonoihin elinoloihinsa.31  

Velkajärjestelyssä pelkkä maksuvaralaskelma 
ei myöskään kerro täyttä totuutta siitä, kuinka paljon 
velallisille jää maksujen jälkeen elämiseen rahaa. Ve-
lallisilla voi olla maksuohjelman ulkopuolisia velkoja 
maksettavana tai elämäntilanne voi maksuohjelman 
aikana muuttua niin, etteivät maksuvaralaskelmat 
vastaa enää todellista tilannetta. 

Kyselyyn vastanneilta velallisilta tiedusteltiin 
subjektiivista arviota toimeentulosta maksuohjelman 
aikana.32 Tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka 
välttämättömiin elinkustannuksiin varattu rahamäärä 
oli tosiasiallisesti riittänyt. Toimeentuloa arvioitiin myös 
sillä perusteella, olivatko velalliset jättäneet laskuja 
maksamatta tai ottaneet uutta velkaa maksuohjelman 
aikana. 

Tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että 
velallisten toimentulovaikeudet ovat yleisiä velkajärjes-
telyn maksuohjelman aikana. Kyselyyn vastanneista 
velallisista peräti seitsemän kymmenestä (70 %) oli 
sitä mieltä, että heidän taloudellinen tilanteensa mak-
suohjelman aikana oli ollut heikko tai erittäin heikko. 
Kohtuulliseksi toimeentulonsa arvioi joka kolmas 
velallinen. Ainoastaan yksi prosentti velallisista arvioi 
tulleensa toimeen hyvin.  

Toimeentulo oli heikointa työttömien ja eläkeläisten 
keskuudessa. On merkille pantavaa, että työssäkäy-
vistä ja yrittäjistäkin yli 60 prosenttia kuvaili toimeen-
tuloaan maksuohjelman aikana heikoksi. 

Tiukasta taloudenpidosta huolimatta velalliset 
olivat suoriutuneet kohtalaisen hyvin kuukausittaisista 
laskujen maksuista, kuten sähkö- ja puhelinlaskuista 
sekä vuokrasta. Vain joka kymmenes (12 %) velallinen 
ilmoitti jättäneensä maksuohjelman aikana laskuja 
maksamatta. 

28 Välttämättömiin elinkustannuksiin luetaan mm. velallisen ja hänen perheensä ruoka- ja vaatemenot, terveydenhoitokulut sekä 
kodin ylläpidosta aiheutuvat menot. Ks. tarkemmin Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksi-
tyishenkilön velkajärjestelyssä 30.3.2001/322.
29 Muttilainen 2007. 
30 Tässä tutkimuksessa havaittiin, että työssäkäyvien osuus putoaa entisestään velkajärjestelyn päätyttyä. Noin vuosi maksuoh-
jelman päättymisen jälkeen palkkatyössä kävi enää joka viides velallinen.
31 Kangas & Ritakallio 2008; ks. myös Reijo 2011.
32 Lomakkeen kysymys nro 23. ”Tulitteko toimeen maksuohjelman aikana 1 erittäin hyvin, 2 hyvin, 3 kohtuullisesti, 4 heikosti, 5 
erittäin heikosti.” 
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Toimeentulovaikeuksia olivat kokeneet runsaasti 
ne velalliset, joilla jäänyt maksuohjelman ulkopuolelle 
velkoja. Luultavasti näissä tilanteissa välttämättömiin 
elinkustannuksiin varattu rahamäärä on jäänyt to-
dellisuudessa hyvin pieneksi. Velallisen on täytynyt 
selviytyä samanaikaisesti sekä velkajärjestelyn mak-
suohjelman mukaisista suorituksista että järjestelyn 
ulkopuolisten velkojen maksuista.

Toimeentulovaikeuksia maksuohjelman aika-
na kokivat suhteessa vähiten velalliset, jotka olivat 
maksaneet lisäsuorituksia.33 Lisäsuoritusvelvollisilla 
väljempi toimeentulo johtunee aktiivisesta työnteos-
ta maksuohjelman aikana. Heillä on ollut enemmän 
tuloja käytössään maksuohjelman aikana. Kaikista 
velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista joka viides 
oli maksanut maksuohjelman aikana lisäsuorituksia. 
Velvollisuus maksaa velkojille lisäsuorituksia syntyy, 
mikäli velallisen tulot tai varallisuus kasvavat mak-
suohjelman aikana. 

Lisävelan ottaminen velkajärjestelyn maksuohjel-
man aikana ei ole velallisten keskuudessa yleistä. Vain 
pieni osa velallisista (7 %) oli helpottanut taloustilan-
nettaan ottamalla uutta velkaa maksuohjelman aikana. 
Nämä velat oli otettu pääasiassa yksityisiltä henkilöiltä, 
kuten ystäviltä ja sukulaisilta. Uutta velkaa oli otettu 
muun muassa muuttokuluihin, takuuvuokraan, auton 
ostoon, lisätilitysten maksamiseen ja lasten hyvinvoin-
nin turvaamiseen. 

Velallisten suhteellisen vähäistä velkaantumista 
maksuohjelman aikana voidaan tulkita useammalla 
tavalla. Ensinnäkin lakisääteisestä velkajärjestelystä 
seuraava maksuhäiriömerkintä estää yleensä luoton 
saamisen vapailta luottomarkkinoilta. Toiseksi velka-
järjestelylaki korostaa velallisen myötävaikutusvelvolli-
suutta velkajärjestelyn asianmukaisessa toteuttamises-
sa. Laki kieltää uuden velan ottamisen maksuohjelman 
aikana, ellei se ole toimeentulon turvaamiseksi aivan 
välttämätöntä. On myös mahdollista, että velkajär-
jestelyvelalliset suhtautuvat ylipäätänsä varovasti tai 
negatiivisesti elämän rahoittamiseen luotoilla. 

Tiukasta taloudenpidosta huolimatta velallisten 
toimeentulo oli pääsääntöisesti parantunut velka-
järjestelyyn pääsemisen jälkeen. Suuri osa (37 %) 
velallisista oli käyttänyt velkojen maksamiseen ennen 
velkajärjestelyä suuremman rahamäärän kuin mak-
suvara velkajärjestelyssä. Merkittävimpiä syitä tähän 
olivat ulosoton perintätoimet ennen velkajärjestelyä 
sekä velallisten yritykset säilyttää omistusasunto.34  

Velkajärjestelyn maksuohjelmaa on mahdollista 
muuttaa ohjelman aikana, mikäli velallisen talous-, 
työ-, tai perhetilanne muuttuu oleellisesti. Näyttää siltä, 
että velkajärjestelyn alussa vahvistettu maksuohjel-
ma kyetään kuitenkin viemään usein loppuun ilman 
maksuohjelman muutoksia. Vain joka viides (20 %) 
velallinen oli hakenut velkajärjestelyn aikana muutosta 
maksuohjelmaan ja loppuosassa tapauksia maksuohjel-
ma oli pysynyt samana koko ajan (mediaani 5 vuotta). 
Maksuohjelman muutoksissa taustalla oli useimmiten 
velallisten tulotason nouseminen tai laskeminen. Muu-
tosta haettiin harvemmin perhe- tai työolosuhteissa 
tapahtuneiden muutosten takia.

On mahdollista, että myös alkuperäisessä mak-
suohjelmassa pysyneiden velallisten talous- tai perheti-
lanne on vaihdellut ohjelman aikana, vaikka he eivät ole 
hakeneet siihen muutosta. Aiemmissa tutkimuksissa 
on havaittu, että velkajärjestelyä suorittavat velalliset 
eivät aina tiedä muutosmahdollisuudesta tai kokevat 
maksuohjelman muuttamisen muutoin vaikeaselkoi-
seksi.35  

3.4 Tilanne velkajärjestelyn päättymisen jälkeen

Yksityishenkilön velkajärjestelyn päätavoite on velal-
lisen talous- ja velkatilanteen korjaaminen pysyvästi. 
Onnistunut velkajärjestely ei tarkoita velalliselle 
ainoastaan suurta taloudellista helpotusta, vaan se 
parantaa myös sosiaalisen toimintakyvyn edellytyk-
siä. Velkaongelmien poissaolo merkitsee monelle 
mahdollisuutta osallistua, elää ja kuluttaa niin, että 
perustarpeiden tyydytys täyttää tietyt yhteiskunnan 
mukaiset vaatimukset.36  

Velkajärjestelyssä kokonaisrehabilitaatioajalla 
tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kuluu velallisen maksuky-
vyttömäksi tulemisesta hänen taloudellisen tilanteensa 
tervehdyttämiseen. Maksuohjelman kesto on vain yksi 
keskeinen kokonaisrehabilitaatioajan osa. Tämän 
lisäksi on merkityksellistä, kuinka paljon aikaa kuluu 
ennen maksuohjelman vahvistamista (esim. käsittelyai-
ka tuomioistuimessa, talous- ja velkaneuvontaan pää-
semisen nopeus) ja toisaalta maksuohjelman jälkeen 
(maksamattomat maksuohjelmaerät, lisäsuoritukset), 
kunnes velallinen vapautuu veloistaan lopullisesti.37  

Tilastotietojen perusteella valtaosa velallisista 
onnistuu maksuohjelmassaan ja vapautuu veloistaan, 
ennemmin tai myöhemmin. Rauenneiden maksuohjel-
mien määrä on vähentynyt merkittävästi 2000-luvulla. 

33 Ks. Muttilainen & Valkama 2003. Myös haastattelututkimuksessa velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista havaittiin, että lisä-
suorituksia maksaneet olivat tulleet yleensä paremmin toimeen maksuohjelman aikana kuin muut velalliset. Taloutta oli helpotettu 
yleensä tekemällä lisää töitä. 
34 Velkajärjestelyn vahvistaminen johtaa ulosotossa estetodistuksen antamiseen ja ulosmittauskieltoon. Aiemmissa tutkimuksissa 
on havaittu, että velkajärjestelyvelallisilla välttämättömiin elinkustannuksiin varattu rahamäärä oli suurempi velkajärjestelyssä 
kuin ulosotossa. Tämä voi selittää ulosottovelallisten kokemuksia toimeentulon paranemista velkajärjestelyyn pääsyn jälkeen 
(ks. esim. Muttilainen & Valkama 2003). 
35 Ks. Valkama 2004; Muttilainen & Valkama 2003.
36 Ks. myös Lehtonen 1999. 
37 Linna 2011. 
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Nykyään kaikista vahvistetuista maksuohjelmista rau-
keaa noin viisi prosenttia. Aiempien tutkimustietojen 
perusteella velaton uusi alku toteutuu noin seitsemälle 
velalliselle kymmenestä, kun otetaan huomioon velal-
lisen kokonaistilanne muutama vuosi velkajärjestelyn 
päättymisen jälkeen.38  

Tässä tutkimuksessa velkajärjestelyn onnistumista 
on arvioitu selvittämällä velallisten talous- ja velkati-
lannetta noin vuosi järjestelyn päättymisen jälkeen. 
Velallisilta kysyttiin, oliko heille jäänyt maksuohjelman 
päättymisen jälkeen lisäsuorituksia maksettavaksi ja 
olivatko he ottaneet uutta velkaa vapailta luottomarkki-
noilta. Lisäksi velallisia pyydettiin arvioimaan nykyistä 
toimeentuloaan sekä kuvailemaan muutosta talousti-
lanteessaan ennen ja jälkeen velkajärjestelyn. 

Toimeentulo ja lisäsuoritusvelvollisuus maksuoh-
jelman jälkeen. Velallisista valtaosalla toimeentulo oli 
parantunut huomattavasti velkajärjestelyn päättymisen 
jälkeen. Lähes kuusi kymmenestä (57 %) velallisesta 
kuvaili nykyistä toimeentuloaan hyväksi tai kohtuulli-
seksi.

Huolimatta velkajärjestelyn positiivisista vaiku-
tuksista, on velkajärjestelyn läpikäyneissä vielä koh-
tuullisen runsaasti heikosti toimeentulevia. Kaikista 
velkajärjestelyn noin vuosi sitten päättäneistä velalli-
sista yli 40 prosenttia kuvaili nykyistä toimeentuloaan 
heikoksi tai erittäin heikoksi. On mahdollista, että tässä 
ryhmässä on henkilöitä, joiden toimeentuloon velkajär-
jestely ei ole vaikuttanut suuntaan tai toiseen. Heidän 
toimeentulonsa on saattanut olla alhaisen tulotason tai 
koulutuksen takia jo lähtökohtaisesti heikkoa. 

Tutkimusaineiston valossa näyttäisi kuitenkin siltä, 
että toimeentulovaikeuksia velkajärjestelyn päättymi-
sen jälkeen kokivat eniten velalliset, joille oli jäänyt 
maksuohjelmaan liittyviä lisäsuorituksia maksettavaksi. 
Velkojilla on velkajärjestelylain mukaan oikeus vaatia 
velalliselta lisäsuorituksia kahden vuoden kuluessa 
maksuohjelman päättymisestä. Hakemus lisäsuori-
tusten vahvistamiseksi on tehtävä ilman viivytystä 
sen jälkeen, kun maksuohjelma on päättynyt tai kun 
peruste lisäsuoritusvelvollisuudelle on tullut velkojan 
tietoon. 

Kaikista velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista 
joka kolmas (29 %) oli maksanut vielä maksuohjelman 
päättymisen jälkeen lisäsuorituksia velkojille. Velkojille 
tilitettävät summat vaihtelivat 150–15 000 euroon. 
Keskimäärin velallisille jäi lisäsuorituksia maksetta-
vaksi 2 000 euroa. Velallisilta tiedusteltiin myös kei-
noja, joilla he arvioivat selviytyvänsä lisämaksuista. 
Enemmistö velallisista oli sopinut velkojiensa kanssa 

1–2 vuoden maksuaikatauluista. Osa velallisista oli 
kuitannut lisäsuoritukset kerralla pankkilainalla. 

Tilanne oli synkin velallisilla, joilla ei ollut maksu-
kykyä lisäsuoritusten maksamiseen. Osalla velallisista 
maksamattomat lisäsuoritukset olivat edenneet ulosot-
toperintään, ja osalla tilanne oli edelleen avoin. Näissä 
tapauksissa velkajärjestelyn maksuohjelman päättymi-
nen ei siis lakkauta velallisen maksuvelvollisuutta, vaan 
veloista vapautuminen (rehabilitaatio) tosiasiallisesti 
lykkääntyy tai se jää kokonaan toteutumatta. Maksuoh-
jelman kesto ja velallisen maksuvelvollisuus eivät siis 
välttämättä ala ja pääty yhtä aikaa. Ohjelman keston 
päättymisestä huolimatta velallisen maksuohjelmassa 
määrätty maksuvelvollisuus säilyy siltä osin kuin sitä 
ei ole täytetty.39 

Maksuohjelman mukaisia maksueriä oli jäänyt 
suorittamatta joka seitsemännellä (15 %) velallisella. 
Heistä osalla maksamattomia maksueriä perittiin jo 
ulosoton kautta. Velkajärjestelylain mukaan velkoja 
voi vaatia erääntyneitä suorituksia maksuohjelman 
aikana tai sen jälkeen. Kun suorituksen laiminlyönnistä 
on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta, velkojalla 
on oikeus viedä saatavansa ulosottoperintään. 

Nykyinen velkatilanne velkajärjestelyn päätyttyä.  
Velkajärjestelyn läpikäyneiden nykyistä velkatilannet-
ta selvitettiin tiedustelemalla, kuinka paljon heillä oli 
maksuohjelman päättymisen jälkeen velkaa ja mihin 
tarkoitukseen sitä oli otettu. Lähtökohtaisesti voidaan 
ajatella, että velkajärjestelyn päätyttyä ”velallinen saa 
lähteä puhtaalta pöydältä” tai saa velattoman ”uuden 
alun”. Tutkimusaineiston valossa velaton uusi alku ei 
kuitenkaan toteudu suurella osalla velallisista, ei aina-
kaan heti maksuohjelman päättymisen jälkeen. Lähes 
neljällä velallisella kymmenestä (37 %) oli velkaa noin 
vuosi velkajärjestelyn päättymisen jälkeen. 

Kaikista velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista 
joka neljäs (25 %) oli ottanut uutta velkaa maksuoh-
jelman päättymisen jälkeen. Heistä puolella velat 
koostuivat kulutusluotoista ja loppuosassa tapauksia 
velkaa oli otettu asunnon tai auton ostoon. Valtaosa 
velallisista arvioi, että velkajärjestelyn läpikäyminen oli 
vaikeuttanut heidän luotonsaantiaan.40  

Velkajärjestelyn läpikäyminen ei kuitenkaan vält-
tämättä vähennä halukkuutta ottaa uutta luottoa tule-
vaisuudessa. Uudelleen velkaantuneiden osuus velka-
järjestelyvelallisista on kohtuullisen suuri. Kuten edellä 
todettiin, kysely toteutettiin noin vuosi velkajärjestelyn 
päättymisen jälkeen. Todennäköisesti uudelleen vel-
kaantuneiden osuus on sitä suurempi, mitä kauemmin 
velkajärjestelyn päättymisestä kuluu aikaa.

38 Muttilainen & Valkama 2003.
39 Velkajärjestelytyöryhmä on ehdottanut mietinnössään, että maksuohjelmien valvonta kuuluisi jatkossa ulosottolaitokselle. 
Työryhmän ehdottamalla tulojen mukaan muuttuvalla reaaliaikaisella maksuvelvollisuudella yhdessä ulosottovalvonnan kanssa 
pyrittäisiin välttämään maksuohjelmien jälkiselvittelyt (OMTR 2011:11). Ks. myös Linna 2011. 
40 Velkajärjestelyä koskevat maksuhäiriömerkinnät poistuvat Suomen Asiakastiedon tietokannasta yksityishenkilön velkajärjes-
telystä annetun asetuksen 9 §:n mukaisesti maksuohjelman päätyttyä.



Valkama, Elisa                                                                                                                    OPTL Verkkokatsauksia 22/2011

11

Toisaalta on kiinnostavaa, että kyselylomakkeen 
vastauksissa enemmistö velallisista suhtautui velkaan-
tumiseen ja takauksen antamiseen tulevaisuudessa 
erittäin negatiivisesti. Aiemmin on havaittu, että ihmiset 
eivät yleensä halua puhua todellisista lainanottoaikeis-
taan julkisesti tai näitä aikeita vähätellään.41 

Velallisilta kysyttiin arvioita siitä, kuinka hyvin tai 
huonosti heidän nykyinen velkojen hoitonsa oli hallin-
nassa, mikäli heillä oli velkaa. Uutta velkaa maksuohjel-
man jälkeen ottaneet arvioivat nykyisen velkatilanteen 
olevan kohtuullisen hyvin hallinnassa. Velkaongelmia 
kokivat eniten velalliset, joille oli jäänyt lisäsuorituksia 
tai maksamattomia eriä maksettavaksi. 

Yleisarvio velkajärjestelystä. Velkajärjestelyn pääta-
voite on saada velallisen talous hallintaan ja vapauttaa 
velallinen ylivoimaisesta velkavastuusta kohtuullisessa 
ajassa. Tämän kyselytutkimuksen valossa velkajärjes-
tely oli vaikuttanut myönteisesti velallisten elämään. 
Lähes kahdeksan velallista kymmenestä (78 %) arvioi, 
että velkajärjestelystä oli ollut apua heidän talous- ja 
velkatilanteensa korjaamisessa. Toisaalta joka kym-
menes oli sitä mieltä, ettei velkajärjestelystä ollut heille 
lainkaan apua. Loppuosassa tapauksia velallinen ei 
osannut vielä sanoa, oliko järjestely auttanut vai ei.

Kyselyn lopuksi velallisilta kysyttiin myös yleisarviota 
velkajärjestelystä. Tällä avoimella kysymyksellä pyrittiin 
selvittämään velallisten myönteisiä ja kielteisiä näkemyk-
siä velkajärjestelystä. Seuraavat vastaukset kuvaavat 
velallisten positiivisia kokemuksia velkajärjestelystä: 

• ”On se ihan selvä, ettei yhteiskunta tienaa mitään siitä, 
että joku on ylivelkaantunut. Ettei töihin pysty mennä kun 
ulosotto vie kaiken.” 

• ”Se on hyvä asia kun saa velat pois, mutta sitten pitää elää 
siivommin, ettei velkaannu enää. Velkajärjestely on vain 
yhden kerran.”

• ”On hienoa, että löytyy järjestelmä, jonka avulla ihminen 
voi selvitä velkataakastaan. Tie ei välttämättä ole helppo 
ja kivuton, mutta ainoa järkeväksi katsomani tapa jatkaa 
elämää. Vaatii kyllä henkistä vahvuutta. Koin järjestelmän 
joustamattomaksi hetkittäin.”

• ”90-luvun puolivälissä minua käsiteltiin kuin suurta ri-
kollista, mikä aiheutti itsellenikin 10 vuoden odotuksen 
ennen kuin hain velkajärjestelyä. Hoidin velkajärjestelyn 
säntillisesti. Halusin päästä muiden ihmisten kanssa tasa-
vertaiseksi.”

• ”Ilman velkajärjestelyyn pääsyä olisin ollut ulosotossa lop-
puelämäni. Velkaneuvojani oli erittäin positiivinen henkilö. 
Tämä auttoi paljon.”

• ”Arvosanaksi annan 10. Erittäin hyvin meni 5 vuotta ja sain 
itsetuntoni ja arvomaailmani oikeaan järjestykseen.”

• ”Auttoi minut uuteen uskoon, nyt on halu hakea töitä ja 
luottoa tulevaisuuteen.”

• ”Antaa toivoa kokonaan toivottomille?”

• ”En olisi koskaan päässyt veloista ja elämään kiinni ilman 
velkajärjestelyä. Nyt elän ”suu säkkiä myöten” ettei enää 
elämän- ja taloudenhallinta karkaa käsistä!”

Kuten velallisten näkemyksistä voi päätellä, oli vel-
kajärjestelyyn pääsy ollut monelle suuri helpotus. 
Velkajärjestelystä suoriutumista ei pidetty helppona, 
mutta kaiken vaivan arvoisena. Vapautuminen veloista 
oli vaikuttanut osalla vastaajista myös motivaatioon 
tehdä tulevaisuudessa töitä. Monet toivat esille myös 
velkataakasta vapautumisen vaikutukset omanarvon-
tuntoon ja itseluottamukseen. 

Huolimatta velkajärjestelyn voittopuolisesti myön-
teisistä kokemuksista, osa velallisista oli tyytymättömiä 
järjestelyyn. Kielteisiä kokemuksia velkajärjestelystä 
kuvaavat seuraavat vastaukset:

• ”Maksuohjelma on liian tiukka. Ei ole mitään ihmisarvoa. 
Kaikki ovet sulkeutuvat, mistään ei saanut apua. Olin 
toisten armoilla. Minulla olisi ollut mahdollisuus jatkaa 
yrittäjänä, mutta tähän ei annettu mahdollisuutta (ei luotto-
tietoja, ei rahoitusta). En selvinnyt henkisesti tästä viidestä 
vuodesta.” 

• ”Tässä ruljanssissa meni yhteensä 10 vuotta. Minussa 
menetettiin hyvä työntekijä ja yrittäjä. Jäin yhteiskunnan 
rattaisiin. Tuntuu, että jätettiin yksin ja kohdeltiin kriminaa-
lina.” 

• ”Jos tulot muuttuvat, byrokratia on työläs.”

• ”Alituinen huoli mitä velkojat tekevät. Stressiä. Raha ei 
riitä.”

• ”Alku oli vaikeaa, tunsin itseni suuren luokan rikolliseksi. 
Pankin lausunto veloista oli pommi vasten kasvoja. Olin 
heidän mielestään viettänyt hulvatonta elämää!” 

• ”Erittäin tarkka piti olla. Pelkäsin lisätilityksiä. Maine on 
mennyt yrittäjänä sekä ihmisenä lasten ja sukulaisten 
silmissä.” 

• ”Kaikkiaan kova ohjelma. Heikkopäinen ei olisi selvinnyt 
järjissään. Painostus oli kovaa, varsinkin verottajan taholta. 
Lakimiehiltä puuttui taito. Pitäisi valita sellaiset lakimiehet, 
jotka olisivat perillä yritysalasta.”

• ”Lisämaksut huonoja. Jaloilleen pääsy vie kauan. Kän-
nykkä on toisten nimissä ja luottotiedot menneet. Eipähän 
ole tarvinnut matkustella, ei Suomessa eikä ulkomailla. 
Ikivanha putki-tv on, mutta ei littanaa.”

• ”Velkojen periminen pitäisi päättyä samana päivänä kun 
velkajärjestely. On vaikeaa saada taloutta tasapainoon jos 
pitää maksella vielä vanhoja.”

• ”Äärimmäisen sekava! Ensimmäinen viranomainen laati 
maksuohjelman väärin ja toinen sekoili sen kanssa muu-
ten.”

41 Muttilainen & Valkama 2003.
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Vastaajien negatiiviset kokemukset velkajärjestelystä 
liittyivät muun muassa järjestelmän byrokraattisuuteen, 
joustamattomuuteen muuttuvissa elämäntilanteissa ja 
lisäsuoritusvelvollisuuteen. Monet kritisoivat esimer-
kiksi sitä, etteivät tienneet maksuohjelman todellista 
päättymisajankohtaa lisäsuoritusten takia. 

Suuri osa velallisista arvioi, että heidän maksuva-
ransa oli mitoitettu liian tiukaksi ja elämiseen jäi todelli-
suudessa vähemmän rahaa kuin maksuvaralaskelmien 
mukaan olisi pitänyt jäädä. 

Velkajärjestelyn maksuohjelmasta aiheutuva mak-
suhäiriömerkintä luottotietorekisteriin aiheutti monissa 
velallisissa tyytymättömyyttä. Luottokelpoisuuden me-
nettäminen oli vaikeuttanut arkielämästä selviytymistä 
muun muassa kaventamalla kulutusmahdollisuuksia ja 
vaikeuttamalla asunnon vuokrausta. 

Velkajärjestelyä arvostelivat tiukimmin entiset yrit-
täjät. Keskeisenä ongelmana tuotiin esille avustajien 
vaihteleva ammattitaito ja velkajärjestelykoneiston 
raskaus. Niin ikään monet olivat katkeria siitä, ettei 
heille suotu mahdollisuutta jatkaa yritystoimintaa. 

3.5 Maksuhäiriöt velkajärjestelyn jälkeen

Tässä tutkimuksessa selvitettiin myös velkajärjestelyn 
läpikäyneiden henkilöiden uusia maksuhäiriömerkin-
töjä kahden vuoden kuluessa velkajärjestelyn mak-
suohjelman päättymisestä. Tiedot luottotietorekisteriin 
tallennetuista maksuhäiriöistä ovat yksi mittari, jonka 
avulla voidaan arvioida velkajärjestelylain päätavoit-
teen toteutumista. Toisaalta maksuhäiriöt kertovat 
vain osittain velallisen sen hetkisestä taloustilanteesta. 
Maksuhäiriön saaneiden velallisten joukossa voi olla 
velallisia, joiden talous on suurin piirtein kunnossa. 
Maksuhäiriöttömällä velallisella taas saattaa olla va-
kavia toimeentulovaikeuksia.42 

Suomen Asiakastiedolta pyydettiin tutkimusta var-
ten tietoja velkajärjestelyn suorittaneiden maksuhäiriö-
merkinnöistä kahden vuoden kuluessa maksuohjelman 
päättymisestä.43 Kysymys on siis pitkittäistarkastelusta, 
jossa arvioidaan vuonna 2008 velkajärjestelyn päät-
täneiden velallisten tilannetta pari vuotta ohjelman 
päättymisen jälkeen. 

Vuonna 2008 päättyi kaikkiaan 3 442 henkilön vel-
kajärjestelyn maksuohjelma. Heistä 511 henkilölle tuli 
uusi maksuhäiriöitä kahden vuoden kuluessa velkajär-
jestelyn päättymisestä. Toisin sanoen velkajärjestelyn 
suorittaneista joka seitsemännellä (15 %) oli uusia 
maksuhäiriöitä luottotietorekisterissä järjestelyn päätty-
misen jälkeen. Vuonna 2010 noin seitsemällä prosen-
tilla täysi-ikäisestä väestöstä oli maksuhäiriömerkintä 
luottotiedoissa.44 Velkajärjestelyn päättäneissä maksu-
häiriöllisten osuus on siis kaksinkertainen verrattuna 
vastaavaan osuuteen kaikilla täysi-ikäisillä. 

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 
2003 velkajärjestelyn läpikäyneistä henkilöistä joka 
kahdeksannella (12 %) oli maksuhäiriömerkintä luot-
totietorekisterissä kolmen vuoden sisällä maksuohjel-
man päättymisestä. Näyttäisi siis siltä, että nykyään 
maksuhäiriöllisten velkajärjestelyn läpikäyneiden 
henkilöiden osuus on hieman suurempi kuin aiemmin. 
Tämän lisäksi velkaongelmia alkaa ilmaantua aiempaa 
varhaisemmin. 

Velkajärjestelyn suorittaneilla oli keskimäärin neljä 
häiriömerkintää. Velallisten maksuhäiriömerkinnät joh-
tuivat pääasiassa yksipuolisista velkomustuomioista 
(35 %) ja ulosottomenettelyssä todetusta varattomuu-
desta tai muusta esteestä (55 %). Velkomustuomiot 
jakautuivat asiatyypeittäin seuraavasti (taulukko 1). 

Taulukko 1  Velkajärjestelyn suorittaneiden henkilöiden velkomustuomiot luottotietorekisterissä asiatyypin mukaan 
                     (Suomen Asiakastieto Oy) 

Asiatyyppi 
(n=770)
Pankkiluotot 0,5 1 366 2 254
Tili- ja kertaluotot, rahoitusyhtiöiden saatavat yleensä 47,5 365 902
Postimyyntisaatavat 4 335 413
Televelat 7,6 341 592
Huoneiston vuokrat, vastikkeet 14,3 1 368 1 770
Energia-, vesi-, lämpö-, jätehuolto- ja polttoainesaatavat 4,5 273 481
Luokittelemattomat muut saatavat 21,6 255 606

Asiatyypin osuus 
(%)

Mediaani 
(€)

Keskiarvo 
(€)

42 Muttilainen & Valkama 2003. 
43 Maksuhäiriötietojen poimintakriteerinä olivat maksuohjelman päättyminen ja vanheneminen vuonna 2008 sekä uudet mak-
suhäiriöt kahden vuoden kuluessa velkajärjestelyn vanhenemispäivästä eteenpäin. Tarkastelu perustuu Suomen Asiakastieto 
Oy:n luottotietorekisteristä poimittuihin tietoihin. Suomen Asiakastieto Oy kerää rekisteriinsä tietoja yksityishenkilöiden ja yritysten 
maksuhäiriöistä viranomaislähteistä ja velkojilta.
44 Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäiriötilastot 2005–2011.
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Lähes puolet velallisten velkomustuomioista oli annettu 
tili- ja kertaluotoista sekä rahoitusyhtiöiden saatavista. 
Seuraavaksi eniten maksuhäiriöitä oli syntynyt, lukuun 
ottamatta luokittelemattomia saatavia, huoneiston 
vuokrista ja vastikkeista sekä televeloista. 

Saatavien rahamäärät olivat suurimpia pank-
kiluottoja ja huoneiston vuokrasaatavia koskevissa 
velkomusasioissa. Tili- ja kertaluotoista johtuvissa saa-
tavissa rahamäärä oli keskimäärin 365 euroa. Aiemmin 
on havaittu, että luottotietorekisterissä noin 300 euron 
kulutusluotoista johtuvat yksipuoliset velkomustuomiot 
johtuvat pääosin matkapuhelimella otetuista pikaluo-
toista.45 Tästä voidaan tehdä päätelmä, että ainakin osa 
velkajärjestelyn läpikäyneistä velallisista on joutunut 
uudelleen velkaongelmiin pikaluottojen takia. Aineiston 
perusteella on kuitenkin vaikea arvioida tarkasti sitä, 
missä määrin velallisten maksuvaikeudet johtuvat 
nimenomaan pikaluotoista. Osa velkomustuomioista 
voi liittyä myös muihin pieniin kulutusluottoihin. 

4    YHTEENVETO 

Vuonna 2010 päättyneissä velkajärjestelyn maksuoh-
jelmissa on järjestelty pääasiassa yritysveloista ja 
takausvastuista johtuvia velkaongelmia. Tuoreimpien 
tutkimusten mukaan yritys- ja takausvelallisten mää-
rä on kuitenkin pudonnut merkittävästi 2000-luvulla. 
Nykyään velkajärjestelyä haetaan yhä useammin 
moninaisista kulutusluotoista johtuvien velkaongelmien 
järjestelemiseen. 

Muutoksia on tapahtunut myös velallisten maksu-
kyvyssä. Kyky maksaa velkoja on kokonaisuudessaan 
heikentynyt 2000-luvulla ja nykyään yhä useampi 
velallinen saa velkajärjestelyssä koko velkamääränsä 
anteeksi. Samantyyppisiä havaintoja tuli esille myös 
käsillä olevassa tutkimuksessa. Tutkimukseen vastan-
neiden velallisten maksukyky oli heikko ja vain pieni 
osa heidän veloistaan tuli maksettua maksuohjelman 
aikana. Velkajärjestelyn suorittaneista 57 % oli mak-
sanut velkojille suorituksia maksuohjelman aikana. 
Loppuosalla velallisista ei ollut velkajärjestelyä vah-
vistettaessa maksukykyä lainkaan, ja he saivat niin 
sanotun nolla-ohjelman. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että peräti joka 
viidennellä velkajärjestelyn suorittaneista velallisista oli 
jäänyt maksuohjelman ulkopuolelle velkoja. Tämä on 
kiinnostava tutkimushavainto, koska velkajärjestelyn 
tavoitteena on nimenomaan korjata velallisen velkati-
lanne kokonaisuudessaan. Velkajärjestelylain mukaan 
järjestelyn pitäisi lähtökohtaisesti kattaa velallisen 
kaikki velat ja muut saatavat.

Velkajärjestelyn onnistumisen kannalta on oleel-
lista, että järjestelyssä ovat mukana velallisen kaikki 
velat. Maksuohjelmasta suoriutuminen voi epäonnistua 
jos velallisen on maksettava sekä maksuohjelman 

mukaiset suoritukset velkojille että järjestelyn ulko-
puolisia velkoja samanaikaisesti. Näissä tapauksissa 
välttämättömiin elinkustannuksiin varattu rahamäärä 
jää todellisuudessa hyvin pieneksi.

Velallisilta tiedusteltiin, kuinka he olivat tulleet 
toimeen maksuohjelman aikana. Tutkimusaineiston 
valossa näyttää siltä, että toimeentulovaikeudet ovat 
yleisiä velkajärjestelyvelallisten keskuudessa. Lä-
hes 70 prosenttia velallisista kuvaili toimeentuloaan 
maksuohjelman aikana heikoksi tai erittäin heikoksi. 
Toimeentulon niukkuus maksuohjelman aikana on 
toisaalta oletettavaa. Velallisten taloudenpito on luon-
nollisesti tiukempaa velkajärjestelyn maksuohjelmassa 
kuin mitä se olisi ilman sitä. 

Kolmasosa velallisista arvioi tulleensa toimeen 
kohtuullisesti. Kohtuullisesti tulivat toimeen enimmäk-
seen velalliset, jotka olivat lisänneet työntekoa mak-
suohjelman aikana. Lisätilityksistä huolimatta heille oli 
jäänyt rahaa enemmän elämiseen. Joka viides velalli-
nen oli maksanut velkojille maksuohjelman aikana lisää 
maksusuorituksia kasvaneiden tulojen takia.

Toimeentulovaikeudet maksuohjelman aikana 
voivat johtua monista eri syistä. Kuten jo aiemmin tuli 
esille, velkajärjestelyn ulkopuolisista veloista suoriu-
tuminen voi johtaa toimeentulovaikeuksiin ja elinkus-
tannuksista tinkimiseen, kun elinkustannuksiin varattu 
rahamäärä ei vastaa todellista tilannetta.

Toimeentulovaikeuksia maksuohjelman aikana voi-
vat aiheuttaa myös muutokset työ- tai perhetilanteessa 
ohjelman aikana. Maksuohjelma kestää vuosia, joten 
on mahdollista että elämäntilanteet muuttuvat ohjelman 
aikana. Maksuohjelmasta suoriutuminen voi vaikeutua 
esimerkiksi sairastumisen, parisuhteen purkautumisen, 
lapsen syntymän tai työpaikan menettämisen takia. 
Tällaisissa tilanteissa velallisella on periaatteessa 
mahdollisuus maksuohjelman muuttamiseen esi-
merkiksi pienentämällä maksueriä tai pidentämällä 
maksuohjelman kestoa.

Muutosmahdollisuudesta huolimatta vain 20 
prosenttia velallisista oli muuttanut maksuohjelmaa 
velkajärjestelyn aikana. Aiemmissa tutkimuksissa on 
havaittu, että velkajärjestelyvelallisilla ei ole tarpeeksi 
tietoa muutosmahdollisuudesta. Jatkossa tulisikin 
pohtia sitä, pitäisikö velallisia informoida paremmin 
velkajärjestelyn pääperiaatteista. Joustavalla mak-
suohjelmalla voidaan parantaa velallisten toimeentuloa 
ohjelman aikana ja estää pahimmassa tapauksessa 
koko velkajärjestelyn raukeaminen. 

Heikkoa toimeentuloa maksuohjelman aikana 
selittänee myös velallisten vähäinen osallistuminen 
palkkatyöhön maksuohjelman aikana. Kaikista velka-
järjestelyn läpikäyneistä velallisista alle puolet (43 %) 
oli käynyt ohjelman aikana palkkatyössä ja muutama 
prosentti oli toiminut yrittäjänä. Toisin sanoen yli puo-
lella velkajärjestelyvelallisista pääasialliset tulot mak-
suohjelman aikana muodostuivat erilaisista etuuksista, 

42 Valkama & Muttilainen 2008.
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kuten eläkkeistä ja työttömyyskorvauksista. Kaikkiaan 
näyttäisi siis siltä, että velkajärjestelyssä on runsaasti 
henkilöitä, joiden tulot muodostuvat muista tulonläh-
teistä kuin palkkatuloista. 

Tutkimuksessa vertailtiin myös velallisten toimintaa 
maksuohjelman aikana ja sen jälkeen. On merkille 
pantavaa, että työssäkäyvien osuus putoaa melkein 
puoleen velkajärjestelyn maksuohjelman päätyttyä. 
Kun maksuohjelman aikana velallisista palkkatyössä 
kävi 43 %, noin vuosi järjestelyn päättymisestä enää 
22 prosenttia oli työelämässä. Näyttää siltä, että vel-
kajärjestelyn päätyttyä yhä useampi siirtyy eläkkeelle. 
Eläkeläisten osuus velkajärjestelyn läpikäyneissä on 
53 prosenttia. Tähän vaikuttanee osaltaan velallisten 
ikäjakauma. Vastaajien keski-ikä oli tässä tutkimuk-
sessa 58 vuotta. 

Yksi tutkimuksen päätavoitteista oli selvittää sitä, 
millaiseksi velallisten elämä on muodostunut velkajär-
jestelyn päättymisen jälkeen. Onko järjestely korjannut 
velallisen talous- ja velkatilanteen ja avannut mahdol-
lisuuden uuteen alkuun (fresh start), kuten lakia laa-
dittaessa on tavoiteltu. Tutkimuksen velallisista lähes 
80 prosenttia oli sitä mieltä, että velkajärjestelystä oli 
ollut merkittävää apua heidän talous- ja velkatilanteen 
korjaamisessa. Myös tilastotietojen perusteella suurin 
osa vahvistetuista velkajärjestelyn maksuohjelmista 
onnistuu. Aiempien tutkimushavaintojen perusteella 
velaton uusi alku toteutuu noin 70 prosentille velka-
järjestelyvelallisista, kun otetaan huomioon velallisen 
kokonaistilanne muutama vuosi maksuohjelman päät-
tymisen jälkeen.

Valtaosalla velallisista toimeentulo oli väljempää 
maksuohjelman päättymisen jälkeen. On kuitenkin 
merkille pantavaa, että toimeentulovaikeuksia mak-
suohjelman päättymisen jälkeen koki edelleen noin 
40 prosenttia velallisista. Toimeentulo oli tiukinta ve-
lallisilla, joiden tuli maksaa maksuohjelmaan liittyviä 
lisäsuorituksia tai maksamattomia eriä. Kaikista velka-
järjestelyn läpikäyneistä joka kolmas oli maksanut vielä 
ohjelman päättymisen jälkeenkin suorituksia velkojille. 
Velkojille tilitettävät summat vaihtelivat 150–15 000 
euroon. 

Vaikka velkajärjestelyn läpikäyneet velalliset koki-
vat velkajärjestelyn vaikuttaneen pääasiassa positiivi-
sesti taloustilanteeseen, ei velaton ”uusi alku” toteudu 
aina heti maksuohjelman päätyttyä. On kiinnostavaa, 
että peräti 37 prosentilla velkajärjestelyn suorittaneista 
velallisista oli noin vuosi maksuohjelman päättymisen 
jälkeen velkaa. Heistä kolmasosalla velat koostuivat 
maksuohjelmaan liittyvistä velvoitteista, ja loppuosassa 
tapauksia uutta velkaa oli otettu maksuohjelman päät-
tymisen jälkeen. Kaikista velkajärjestelyn läpikäyneistä 
velallisista joka neljäs (25 %) oli ottanut maksuohjel-
man päätymisen jälkeen uutta velkaa. 

Velkajärjestelyn pitkäaikaisvaikutuksia selvitettiin 
tarkastelemalla maksuhäiriömerkintöjen yleisyyttä 
velkajärjestelyn suorittaneiden keskuudessa. On 
merkille pantavaa, että 15 prosentilla velkajärjestelyn 
läpikäyneistä velallisista oli uusia maksuhäiriömerkin-

töjä luottotietorekisterissä kahden vuoden kuluessa 
maksuohjelman päättymisestä. Maksuhäiriöiden 
määrä velkajärjestelyn suorittaneilla velallisilla on lä-
hes kaksinkertainen verrattuna vastaavaan osuuteen 
kaikilla täysi-ikäisillä. Tämän perusteella näyttää siltä, 
että osa velkajärjestelyn kertaalleen suorittaneista on 
mahdollisesti uuden järjestelyn tarpeessa tulevaisuu-
dessa. 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että valtaosalla 
velallisista taloudellinen tilanne on korjaantunut tai 
ainakin parantunut oleellisesti velkajärjestelyn avulla. 
Toisaalta huolestuttavana voidaan pitää sitä, että vel-
kajärjestelyn suorittaneista suuri osa on veloissa vielä 
vuosi maksuohjelman päättymisen jälkeen. Osa velois-
ta on maksuohjelman lisäsuorituksia, mutta yllättävän 
moni velallinen on ottanut uutta velkaa maksuohjelman 
päätyttyä. 

Uudelleen velkaantuminen ja luotonottaminen ei-
vät merkitse välttämättä velkaongelmia, mikäli henkilön 
talous on muutoin hallinnassa. Toisaalta tutkimus antoi 
viitteitä siitä, että osalla velkajärjestelyn läpikäyneistä 
velallisista talous on ajautunut uuteen kriisiin jo suhteel-
lisen pian maksuohjelman päättymisen jälkeen. Joka 
seitsemäs velkajärjestelyn läpikäynyt henkilö oli saanut 
luottotietorekisteriin maksuhäiriömerkinnän jo kahden 
vuoden kuluessa velkajärjestelyn päättymisestä. 
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