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Velkaantumisen syyt

• Elämänhallinnan haasteet

• Elämäntilanteen muutokset

• Ylisukupolvisuus

• Pienituloisuus 

• Puutteet talousosaamisessa

• Rahankäytön konkreettinen häviäminen
• Verkkoshoppailun lisääntyminen

• Lainarahaa ja osamaksuja on helposti ja nopeasti saatavilla
• Luottojen aggressiivinen mainonta

• Maksamattomat laskut ja sakot mm. terveydenhoitomaksut, vakuutukset ja vuokrat

Velkaantumisen syyt 
ovat moninaiset – usein 
itsestä riippumattomien 
tekijöiden aiheuttamat.



”Ei haittaa, vaikka laskua ei maksa eräpäivänä.”

Jokaisella laskulla on 
oma eräpäivänsä, 

jolloin se tulee 
maksaa.

Eräpäivän jälkeen
laskulle alkaa kertyä 

viivästyskorkoa ja kuluja.

Laskun maksamatta 
jättäminen voi aiheuttaa 

luottotietoihin 
merkinnän.

Vinkki! Ota laskun lähettäjään yhteyttä, jos et pysty 
maksamaan laskua eräpäivään mennessä.



Vapaaehtoinen perintä
(Yksityisoikeudellinen velka) 

V e l k o j a

Alkuperäinen 
lasku 

30 €

V e l k o j a / p e r i n t ä t o i m i s t o

1. 
Maksumuistutus

+ 5 €
(+ viivästyskorko)

35 €

2. 
Maksumuistutus

+ 5 €
(+ viivästyskorko) 

40 €

1. 
Maksuvaatimus

+ 14 €
(+viivästyskorko)

54 €

2. 
Maksuvaatimus

+ 7 €
(+ viivästyskorko)

61 €

eräpäivä

vähintään 
14 päivää

vähintään 
14 päivää 

Vähintään
14 päivää 

muistutuksesta

Vähintään 
14 päivää

vaatimuksesta



Oikeudellinen perintä 

Asian ajallinen eteneminen on tilannekohtaista 

K ä r ä j ä o i k e u s 

Velkoja tekee 
haastehakemuksen 

käräjäoikeuteen  

+ 110 €

171  €

Käräjäoikeus 
käsittelee

Yksipuolinen 
tuomio

Maksuhäiriö-
merkintä !

Haaste-
mies 
lähestyy

U l o s o t t o
Velkoja tekee ulosotto-

hakemuksen.

Vireilletuloilmoitus / 
maksukehoitus

Ulosmittaus

TAI

varattomuuseste

Maksuhäiriö
merkintä !

Esimerkiksi  
ulosmittaus

tuloista 

Velka 
palautuu 
takaisin 
velkojalle

+ ulosottomaksu 27 € 

( jos lasku maksetaan yhdellä kertaa)   
198 € (+ viivästyskorko)



Alkuperäinen puhelinlasku 30 €

1. maksumuistutus + 5 €

2. maksumuistutus + 5 €

1. maksuvaatimus perintätoimistolta + 14 €

2. maksuvaatimus perintätoimistolta + 7 €

Haaste käräjäoikeuteen

• oikeudenkäyntikulut 50 €

• käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksu 60 € + 110 €

Käräjäoikeus antaa velkomustuomion

maksuhäiriömerkintä 

Ulosottomaksu, jos velka maksetaan kerralla + 27 €

Yhteensä: = 198 €

+ koko ajalta kertyvä viivästyskorko (tällä hetkellä 7 %)

Laskuesimerkki



Oikeudellinen perintä ja 
maksuhäiriömerkinnät

Into ry
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Velan siirtyminen ulosottoon

Haaste
Velkoja hakee (haastehakemus) 
tuomioistuimelta velan vahvistamista.

Tuomio
Tuomioistuin tutkii velan oikeellisuuden 
ja antaa asiassa tuomion.

Ulosotto

Velan siirtämiseksi ulosoton perintään velkoja 
tekee ulosottohakemuksen, johon tarvittaessa 
liitetään päätös/tuomio (täytäntöönpanoperuste). 
Ulosotto aloittaa velan perinnän hakemuksen ja 
täytäntöönpanoperusteen mukaisesti.

• Pääoma, kulut ja korot on määritelty
tuomiossa.
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Mitä tapahtuu ulosotossa ja sen jälkeen?

• Velka tulee maksetuksi, hyvä! 

• Jos ulosotto ei pysty perimään 
velkaa, todetaan asialle este ja 
velka palautetaan velkojalle. 

• Kun velka palautuu velkojalle, 
velkoja voi siirtää sen uudelleen 
perittäväksi ulosottoon. Velka ei 
katoa esteen myötä.
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“Velat pysyvät aina ulosotossa, 
kun ovat sinne kerran menneet.” 

Velka poistuu 
ulosotosta, kun se 

maksetaan kokonaan 
tai järjestellään.

Jos velkaa ei saada 
perittyä, velka palautuu 

velkojalle. Velkoja voi 
laittaa velan uudelleen
perintään ulosottoon.

Velka poistuu 
ulosotosta, kun 
se vanhenee.

Vinkki! Ulosotossa perinnässä 
olevat velat näkee ulosoton 
sähköisestä asiointipalvelusta.



Maksuhäiriömerkinnät
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1. Miten maksuhäiriömerkintä syntyy?

• Maksuhäiriömerkintä tulee useimmiten käräjäoikeuden 
maksutuomion tai ulosoton ilmoituksen perusteella.

2. Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä on voimassa?

• 2-4 vuotta

• Velallisen on itse pyydettävä merkinnän poistamista 
tai maksetuksi merkitsemistä, kun velka on maksettu

3. Mihin maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa?

• Vuokra-asunnon, vakuutuksen, puhelinliittymän ja luottojen saamiseen

• Työnhakuun

4. Mistä omat luottotiedot voi tarkistaa?

• Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy

• Kerran 12 kuukauden aikana maksutta



Asiointi

Ulosottolaitos sekä talous- ja velkaneuvonta

7.10.2021



Yhteystiedot

Ulosoton sähköinen asiointipalvelu
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto

Asiasta vastaavan ulosottomiehen 
yhteystiedot ovat saamassasi 
kirjeessä

Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 
029 56 58800 virka-aikana kello 8─16.15

Lisätietoja: www.ulosottolaitos.fi

https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto
http://www.ulosottolaitos.fi/


Ulosottolaitoksen verkkosivut



Sähköisen asiointipalvelun kirjautumisen etusivu



Asiointikanavat

Yhteydenotto:

• Sähköinen asiointi – yhteydenotto itselle sopivaan aikaan

• Puhelimitse – talous- ja velkaneuvojat tavoitettavissa päivittäin

• Chat

• Talousneuvola – tukea pieniin ja suuriin talouskysymyksiin

Asiointi:

• Henkilökohtaiset tapaamiset

• Puhelinneuvonta

• Etäpalvelu

Chatissa anonyymiä neuvontaa: 
• Avoinna arkisin joka päivä 
• Ma-pe klo 10-12, to klo 15-17
• Palvelua saatavissa myös ruotsiksi

ja englanniksi



Talous- ja velkaneuvonnan internetsivut

Internetsivuilta löytyy muun muassa: 

• Talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointi

• Toimistojen yhteystiedot

• Chat (avoinna ma-pe klo 10-12 ja to 15-17)

• Talousneuvoloiden toimipaikat

• Tietoa taloudensuunnittelusta, velkaantumisen pysäyttämisestä, perinnästä, maksuhäiriömerkinnöistä 
ja velkojen järjestelyvaihtoehdoista jne. 

www.talousjavelkaneuvonta.fi 

http://www.talousjavelkaneuvonta.fi/


www.talousjavelkaneuvonta.fi



Kiitos!
Elina Lindgren ja Johanna Mattila
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