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Velkajärjestelijä on Windows-ympäristössä käytettävä tietokoneohjelma velkajärjestelylain 
mukaisten hakemusten, maksuohjelmien ja laskelmien tekemiseen. Ohjelman levinneisyys on niin 
suuri, että jo joka toinen tuomioistuimen käsittelemä velkajärjestelyasia on hakemus-, 
maksuohjelma- tai maksuohjelman muutosvaiheessa Velkajärjestelijän käsittelyssä. 

Velkajärjestelijä -ohjelma on käytössä valtaosalla kunnallisia velkaneuvontayksiköitä, ja aktiivisesti 
selvittäjinä toimivista yksityistä tahoista. Velkajärjestelijän ohjelmaversiot ovat toteuttaneet 
lisensiointitasosta riippuen lain mukaiset hakemukset, maksuohjelmat, maksuohjelman muutokset 
ja lisäsuoritusvelvollisuuden laskennat, sekä tulostanut tulokset valmiiksi täytettyinä kaavakkeina jo 
lähes neljäntoista vuoden ajan, ja ohjelma on elänyt muuttuvan lainsäädännön mukana. 

Ohjelma sisältää varsinaisen velkajärjestelyorosessin lisäksi mm Kuluttajaviraston tilastoinnin. 
Tilastointiominaisuutta on kehitetty eteenpäin niin, että sitä voidaan hyväksikäyttää laajempaankin 
tarpeeseen kuin Kuluttajaviraston tarpeita ajatellen. Lomakkeiden ulkonäköä on päivitetty 
Oikeusministeriön toiveiden mukaisesti varsinaisten lainsäädäntömuutosten lisäksi. 
Maksuohjelman laadinnassa on kehitetty yksittäisen velan maksuaikataulua sekä velallisen 
kuukausisuoritusraporttia entisestään. Nämä muutokset on tehty kokeneen käyttäjäkunnan 
toiveiden mukaisesti. 

Velkajärjestelijä on todellinen ammattilaisen työkalu kaikkien laskenta- ja asiakirjatehtävien 
suorittamiseen, mitä laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (VJL) edellyttää. Sen avulla tehdään 
tehokkaasti ja laadukkaasti muun muassa hakemus, maksuohjelmaehdotus sekä vahvistetun 
maksuohjelman seuranta ja muutokset. Tehokkaana työkaluna Velkajärjestelijä pienentää 
ratkaisevasti työkuormaa niin velkaneuvonnassa, selvittäjiltä kuin velkojien edustajiltakin. Sitä 
käyttäen työketjusta myös eliminoituu päällekkäiset työt ja näinkin koko ketjun läpimeno nopeutuu, 
kaikkien asianosaisten eduksi. 

OMINAISUUDET 
Yleisiä 
-Yhteishakijoita rajoittamaton määrä
-Velkoja rajoittamaton määrä
-Velkojia rajoittamaton määrä, vakiovelkojien rekisteri
-Tulosteet "räätälöidään" automaattisesti tietomääriä vastaaviksi (säästö sivumäärissä)
-Puolisoiden nopeutettu käsittely (ei moninkertaista tietojen syöttöä)

Asian kirjaaminen 
-Välttämättömät elinkustannukset automaattisesti (OM:n määräykset)
-Lapsilisät automaattisesti
-Yhteisvastuullisten menojen käsittely avio- ja avopuolisoiden tapauksessa
-Lasten aikuistumisen (17 v. ja 18 v. täyttäminen) vaikutukset maksuvaraan automaattisesti
-Tulevaisuuden tulot ja menot
-Panttioikeusrajaukset
-Panttien etuoikeudet
-Puolisoiden yhteispanttaus
-Velkaluetteloille automaattinumeroinnilla valinnainen järjestys (mm. velkojittain, syntyajan
mukaan, suurimmasta pienimpään)

Hakemuksenteko 
-Asian sisäänkirjaus valmistelee hakemuksen
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-"Risteilijä"-ikkunaan on kirjattavissa työskentelyn kuluessa vapaamuotoisia selityksiä, jotka 
sijoittuvat asianmukaisiin kappaleisiin asiakirjalla. 

Hakemusasiakirja 
-Hakemuslomake
-Velkojaluettelo
-Velkaluettelo
-Elinkeinonharjoittajan tuloselvitys
-Päättynyt yritystoiminta
-Velkaantumishistoria
-Ristiintaulukointi: asianosaiset/velat
-Tuomioistuimen yhteenveto

Maksuohjelmanteko 
-Maksuohjelma suoraan hakemustiedoilla
-Maksuvaralaskelma OM:n määräysten mukaan
-Vakuusvelkaosuuksien automaattinen selvittäminen
-Vakuusrealisointien automaattinen kohdistaminen veloille / velkojille
-Yhteishakijoiden vastuiden automaattinen ositus
-Useita ositusperiaatteita käytettävissä
-Tavallisille ja vakuusveloille eri ositukset
-Ositusperiaatteiden tapauskohtainen määritysmahdollisuus
-Maksuohjelman tehokkaat räätälöintikeinot
-Automaattiset nykyarvolaskennat erikseen vakuusveloille ja tavallisille
-Mahdollisuus muunnella helposti inflaatiotasoa- ja diskonttauskorkoa
-Etuoikeutetuille elatusapumaksulle täysi suoritus ennen muita tavallisia velkoja
-Pienet kertymät jaetaan muille velkojille
-Etuoikeutetut elantovelat maksuun etuoikeutettujen elatusapumaksujen jälkeen
-Pienet velkojat maksuun (järjestyksessä pienimmästä suurempiin) etuoikeutettujen jälkeen
-Pienet maksuerät keräillään halutun suuruisiksi
-Viimesijaisten velkojen käsittely
-Ehdollisten velkojen käsittely
-Sulkutilin käyttömahdollisuus
-Yksityisvelkojien maksuohjelma
-Selvittäjän palkkiolaskun käsittelyautomatiikka
-Asunnon säilytyslaskelmat
-Vuokra-asumisen normikustannusten huomiointi automaattisesti vähimmäiskertymälaskelmassa
ja asunnon realisoinnissa
-"Tinkiminen" asunnon säilyttämiseksi
-Yhteinen maksuohjelma asunnon säilyttämiseksi
-Automaattinen maksuohjelman tarkastus ja sen tulokset suoraan asiakirjavalmiina lauseina.

Maksuohjelma-asiakirja 
-Maksuohjelmalomake
-Maksuaikataulu
-Maksuvaralaskelma
-Käytetyt velkajärjestelykeinot veloittain (tiivistelmä)
-Erittely velkajärjestelyistä velkojittain/veloittain
-Realisointien tilityslistat
-Tuomioistuimen tilastotiedot

Toteutumisen seuranta 
-Maksuaikataulun nouto toteutumaehdotukseksi
-Toteutuneiden maksujen kirjaus tiliotteelta tai velkojittain
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-Toteutuneiden realisointien ja niiden tuottojen tilityksen kirjaus
-Toteutuneiden maksujen automaattinen kohdistus veloille
-Tiliote maksuista ja niiden jaosta veloittain sekä kohdentumisesta lyhennyksiin ja korkoihin

Maksuohjelmamuutos 
-Muutosmaksuohjelman automatiikka ottaa huomioon toteutuneen ja suunnitelmat ja huolehtii
automatiikalla vakuusvelkojen, yhteishakijoiden ja vähimmäiskertymällä tavallisten velkojen
asemasta
-Muutosmaksuohjelma korjaa automaattisesti velkojien suhteellisen aseman
-Muutosmaksuohjelmalla voidaan toteuttaa vakuusvelan vaihtuvakorkoisuus

Maksuohjelmamuutosasiakirja 
-Maksuohjelma-asiakirjan sisältö
-Tiliote dokumentoimassa toteutuneiden maksujen huomiointia
-Velkajärjestelykeinoina näkyy kokonaistilanne (toteutunut + suoritukset)
-Maksuaikatauluna maksut muutospäivästä eteenpäin

Muuta 
-Asiakirjapohjien hyväksikäyttö
-Vakiolausumien "varasto" asiakirjan tehomuokkaukseen
-Asunnon säilytyslaskuri
-Annuiteettilaskuri
-Pääoman ensisijaistamislaskuri
-Kertyneen (pääomitettavan) koron ja viivästyskoron laskuri mahdollisuudella 360-päivän
laskentaan
-Välttämättömien elinkustannusten laskuri
-Velkojien tulostus osoitetarroina
-Mahdollisuus toimittaa asian tiedot ja ottaa ne vastaan suoraan tiedostona levykkeeltä, verkosta,...
-Käyttövinkkien muistio koko ajan esillä ja muokattavissa (haluttaessa suljettavissa)

Erityistä 
-Uusi hakemuskaava käytössä
-Selvittäjän palkkion käsiteltävissä
-Yksityisvelkojat käsiteltävissä
-Tuntemattomat velkojat käsiteltävissä
-Lisämaksuvarasta velkojan osuuden maksuohjelmamuutos käsiteltävissä
-Maksuvaran vuositarkastus
-Lisäsuoritusten käsittely (satunnaiset tulot ja parantunut maksuvara)
-Maksuohjelman täydentäminen uudella (ns. tuntemattomalla velalla)
-Vakuusvelan menettelyaikaisen koron automatiikka
-Velkojan reskontratarpeiden huomiointi (Contant-ominaisuus)
-Velallisen maksusuunnitelma aikajärjestyksessä
-Verolaskuri (tuloveron arviointi)
-Kuluttajaviraston tilastointi sekä laaja tilastointi ja seuranta 

KÄYTTÖTUKI JA KOULUTUS 
Velkajärjestelijä:n käyttäminen ei sinällään edellytä osallistumista koulutukseen. Käyttämiseen 
rutinoitumista edistää kuitenkin osallistuminen koulutukseen. Velkajärjestelijä:n käyttäjällä on 
tukenaan puhelinneuvonta, mikä on lisenssin takuuajan veloituksetonta toimistoaikaan. 

TEKNISET VAATIMUKSET 
Ohjelmisto toimii kaikissa Windows-ympäristöissä.  
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LISENSIOINTI JA HINTA 
Velkajärjestelijä 3.20 -ohjelmalisensioinnin hintaan vaikuttaa lisenssien lukumäärä, joka 
lasketaan sen mukaan kuinka moneen työasemaan ohjelma asennetaan. Kirjoitamme 
toimistollenne mielellään edullisen tarjouksen lisensiointiin. 

Mahdolliseen muuhun kuin VJL:n mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettu 
käyttö (esimerkiksi julkinen tai maksullinen koulutuskäyttö) lisensioidaan erillisellä 
sopimuksella. 


