OHJEITA

Maksuohjelman
noudattamiseen
TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT
Sinulle on vahvistettu yksityishenkilön velkajärjestelyn mukainen maksuohjelma. Tärkein
tehtäväsi maksuohjelman aikana on maksaa velkojille suoritukset ajallaan, mikäli se ei ole
tilanteesi kannalta täysin kohtuutonta. Samoin maksuohjelmassa myytäväksi määrätty
omaisuus on realisoitava viivytyksettä ja tehtävä tilitykset velkojille, ellei selvittäjä tai joku
muu ole sitä jo hoitanut.
Jos sinulla on säännölliset kuukausitulot, kannattaisi harkita toisen pankkitilin avaamista
maksuohjelman maksuja varten. Tilille pitäisi myös yrittää kerätä hieman vararahastoa
yllättävien menojen varalle, eli sinne pitäisi siirtää hieman enemmän rahaa kuin mitä on
maksuohjelman mukaiset maksut kuukaudessa. Voit tehdä velkojien kanssa suoraveloitussopimuksen, jolloin maksut tulee hoidettua automaattisesti tililtäsi ilman pankkikuluja.
Maksuohjelmaan varatuilla välttämättömillä elinkustannusrahoilla sinun tulee maksaa mm:
• ruokamenot
• vaate- ja jalkinemenot
• tavanomaisen suuruiset terveydenhoitomenot
• henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta ja ylläpidosta aiheutuvat menot
• kodinkoneiden hankinnat maksuohjelman aikana
• paikallisliikenteen matkat
• lehtien tilausmaksut
• televisiolupamaksu
• puhelinlaskut
• harrastus- ja muut vapaa-ajan menot

MITÄ TARKOITTAA MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS?
Sinulla säilyy koko maksuohjelman ajan myötävaikutusvelvollisuus. Se edellyttää, että
seuraat tulojasi, ja mikäli maksukykysi on parantunut tai olet saanut kertaluontoisen suorituksen, joka on enemmän kuin kulloinkin oikeusministeriön asetuksella määrätään, pitää
sinun suorittaa veloille lisätilityksiä.
Sinun on säilytettävä ansaintamahdollisuutesi ja oltava myös valmis niitä lisäämään – et
saa kieltäytyä tarjotusta työstä, jos se on kohtuullista ottaen huomioon koulutuksesi ja
elämäntilanteesi.
Jos velkoja pyytää, sinun on esitettävä maksuohjelman aikana ja vielä kolme kuukautta
sen päättymisen jälkeenkin selvitys lisäsuoritusvelvollisuuden perusteena olevista seikoista.
Selvitys on esitettävä viivytyksettä.

TOSITTEET KANNATTAA SÄILYTTÄÄ
Lisäsuoritusten laskemiseen saa apua talous- ja velkaneuvojalta. Säilytä kuitenkin koko
maksuohjelman ajalta kaikki tärkeät laskemiseen tarvittavat tositteet vielä kaksi vuotta
maksuohjelman päättymisen jälkeenkin.
• veroliput
• tiliotteet
• lisääntyneiden menojen maksukuitit, mikäli suoritukset eivät näy tiliotteista
• kaikki velkajärjestelyyn liittyvät asiakirjat
• palkka- yms. tulotositteet
• velkojille tehdyt ilmoitukset
• lisäsuorituksista tehdyt laskelmat, selvitykset ja niiden liitteet
• velkojien ilmoitukset, selvityspyynnöt, vaatimukset ja vastaukset
• suoritukset velkojille, elleivät ne ilmene tiliotteista

JOS ET PYSTY MAKSAMAAN
Mikäli maksukykysi on heikentynyt, on sinulla oikeus lykätä kullekin velkojalle tulevan
maksun suorittamista maksuohjelman keston aikana yhteismäärältään enintään kolmen
kuukauden maksuvelvollisuutta vastaavalla määrällä. Sinun on kuitenkin aina tehtävä
velkojalle ilmoitus lykkäyksestä ja sen syistä. Lykätyt maksuerät tulevat maksettavaksi
maksuohjelman jatkeena.
Voit hakea maksuohjelmaasi muutosta maksuohjelman aikana, mikäli maksukykysi on
heikentynyt niin olennaisesti, että et kohtuudella selviydy maksuistasi. Muistathan, että
maksuohjelmaasi voidaan muuttaa vain maksuohjelman keston aikana, ei enää sen päättymisen jälkeen. Maksuohjelman muuttamiseen tai raukeamiseen liittyvissä kysymyksissä on
syytä ottaa yhteyttä oman kunnan talous- ja velkaneuvojaan.
Maksuohjelman aikana joudut venyttämään euroja selvitäksesi. Jos tuntuu, että et selviä,
niin käänny talous- ja velkaneuvojan puoleen. Uutta velkaa et saa tehdä, ellei se ole
toimeentulosi turvaamisen takia välttämätöntä.

MAKSUOHJELMAN PÄÄTTYMINEN
Maksuohjelman päättyminen merkitsee, että vapaudut loppuveloistasi, jos olet suorittanut
kaikki maksuohjelman mukaiset maksut ja hoitanut lisätilitysvelvollisuutesi.
Maksuohjelman päättymisestä sinulle ei tule erillistä ilmoitusta.
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