
Võlanõustamine ehk kuidas ennetada või toime tulla 
majanduslike raskustega?

Majanduslikesse raskustesse sattumise tagajärjed on igal perel erinevad ja sõltuvad konkreetse 
inimese võimetest, sotsiaalsetest oskustest toimetulekuprobleemide lahendamisel. 
Majanduslik toimetulek sõltub eelkõige perede igakuiste sissetulekute, väljaminekute, 
maksekohustuste tasakaalust, oskustest eristada hädavajalikke ning valikulisi väljaminekuid. Iga 
väiksemgi tõrge elus võib perekonna eelarve tasakaalust välja lüüa. Millises järjekorras tuleks seada 
prioriteedid raha kulutades? Esmaseks tuleb tõsta hädavajalikud kulutused, mis on seotud 
eluasemekulude, toidukorvi, majapidamistarvete, riiete - jalatsite eest tasumisega seonduvalt. 
Samavõrra tähtsad on sissetuleku kindlustamiseks vajalikud kulutused, mis puudutavad 
sõiduvahendit, telefoni, infosaamise ja edastamise vahendeid. Kolmandaks prioriteediks võib tuua 
järelmaksu kohustuste, laenude ja liisingute maksmise, seejärel kulutada ülejäänud osa sissetulekust 
inkassofirmadele jt võlausaldajatele maksmiseks. NB! Eelarvet silmas pidades võiks igakuine väike 
taskuraha jääda lastele, soovitavalt ka laste huvitegevuse kindlustamiseks.
Paljude elus seni ettenägematute asjaolude tõttu, nagu töökoha kaotus; haigestumine; lahutus jms, 
võivad taolised olukorrad viia suutmatusele olemasolevaid maksekohustusi täita. 
Tähtis on eristada ning hinnata erinevaid laenutooteid. Positiivsete laenudena saab välja tuua 
väärtust säilitavate või kasvatavate asjade soetamiseks (õppelaen, kodulaen) võetud kohustused, 
kuigi käesoleval ajal on paljud pered Eestis kaotanud eluasemelaenuga soetatud kodud, kuna ei 
suutnud adekvaatselt hinnata oma laenukoormust järjest süveneva tööpuuduse tingimustes. Teiste 
laenutoodete puhul, nagu väärtust kaotavate varade - tarbekaupade ostmiseks võetud tarbimislaenu, 
liisingu, arvelduslaenu (krediitkaart) puhul peaks iseendale esitama küsimuse, kas mul on neid 
tooteid ikka vaja. Pigem siiski säästa ning koguda selleks vajaminev raha. Kui on tekkinud panga 
ees maksekohustused, mida ei suudeta tähtajaks täita, peaks koheselt ühendust võtma pangaga, sest 
mida varem koostööd alustatakse, seda tõenäolisemalt ning kiiremini leitakse lahendused.
Võimalikeks pangapoolseteks lahendusteks koos lepingu muudatusega võivad olla põhiosa 
maksepuhkus, täielik maksepuhkus (tavapäraselt kinnisvaraga tagatud laenude ja autoliisingute 
puhul), lisasumma taotlemine võla tasumiseks, lepingutähtaja pikendamine, väiksemate 
laenukohustuste ühendamine suuremaks laenuks. Eelpooltoodud võimalusi pakub pank siiski 
isikutele individuaalselt ning võib juhtuda, et võlgnikule ei kohaldata teatavatel põhjustel ühtegi 
talle sobivat lahendust.
Ettevaatlik tuleb olla kiirlaenude tarbimisel, mis on mõeldud väga lühiajaliseks kasutamiseks. 
Skeem, mille puhul kiirlaenuga kustutada teisi laenukohustusi, võib osutada ohtlikuks, viies inimese 
üha suuremasse võlakoormusesse. NB! Laenude tagasimaksmiseks ja intressideks ei tohiks kuluda 
enam kui 15% sissetulekust. Laenulepingute tingimustega tuleb väga põhjalikult tutvuda, enne kui 
vastav otsus teha.
Oluline on pere eelarve planeerimine, mille koostamiseks on erinevaid võimalusi, analüüsides 
igakuiseid väljaminekuid ja kulutusi. Seetõttu oleks vajalik säilitada kõik ostutšekid ja arved. 
Olulist informatsiooni maksekäitumise suhtes annab ka pangakonto väljavõte. Pidevalt tuleb 
mõelda selle peale, milline on tulude ja kulude suhe ehk kui suur on teenistus, kui suured on 
kulutused ning eelkõige, mille peale raha kulutada. Kasulik on koostada paberkandjal 
majapidamiseelarve, kuhu kirjutatakse kõik perekonna tulud ning kulude poole pealt märgitakse 
kõik majapidamise kulud; söök ja jook; haridus ja vaba aeg; transport; laste kulud; ravikulud; 
isikliku kulud; finantsteenused ja muud kulud. 
Kulutusi planeerides saab seada endale konkreetsed eesmärgid, mis võivad olla nii lühiajalised kui 
ka pikaajalised: 
a) kulutada on võimalik ainult raha, mis on igakuisest kulude mahaarvamisest järele jäänud, 
b) jätta tahaplaanile mugavuse ja meelelahutusega seotud kulud, 
c) kui raha pole igakuise laenusumma täieliku kuumakse tasumiseks, peaks proovima tasuda osa 
võlgnevusest ning samas võtta ühendust võlausaldajaga, et teda sellest informeerida.



Lahendamata võlaprobleemid võivad tekitada inimeses ebakindlust ja hirmu, eneseväärikustunde 
tugevat langust, depressiooni ning enesetapumõtteid. Kui võlad on elus peamisteks probleemi 
tekitajateks, tuleks koheselt pöörduda võlanõustaja vastuvõtule.
Võlanõustamine on terviklik abiliik, mis on suunatud finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud 
isikutele ja peredele, kelledel majanduslikest raskustest põhjustatuna on tekkinud või tekkimas 
sotsiaalsed probleemid. Võlanõustamise kui sotsiaalteenuse ülesandeks on majanduslikest 
raskustest tekkida võivate sotsiaalsete probleemide vältimine või leevendamine. 
Võlanõustaja olulisemad tegevused on võlgadesse sattumise põhjuste väljaselgitamine, sissetulekute 
ja majapidamiseelarve nõustamine, võlgniku eneseabi potentsiaali kindlaks tegemine ja 
olemasolevate ressursside aktiveerimine, uute võlgade teket vältivate tegevusstrateegiate 
väljatöötamine, abi maksegraafikute koostamisel ja täitmisel, vahendamine võlgniku ja tema 
võlausaldaja vahel.
Võlausaldajate struktuurina võib välja tuua pankasid, inkassofirmasid, eluruumi omanikke ja 
haldajaid, Eesti Energiat, telekommunikatsioonifirmasid, kaubakatalooge, kaubandust, avalik-
õiguslikke organisatsioone, kindlustusfirmasid jm. Tuleb meeles pidada, et enamikel võlgnikest on 
mitu võlausaldajat.
Võlaprobleemidega perede maksekohustuste täitmisega seonduvalt võiks tugiisik teada võlgnike 
kaitsega seonduvat seadusandlust.
Eristada tuleks võlakohustuste juures mõisted: 
põhisumma;
viivis, mille eesmärgiks on mõjutada võlgnikku rahalist kohustust tähtaegselt täitma ning hüvitada 
võlausaldajale tekkida võiv kahju (VÕS § 94, 113; 8% + 0,50% põhisummalt aastas), eranditeks 
võivad olla lepingulised nt tarbijakrediidileping. Viivis ei tohi ületada põhivõlga (TsMS § 133 lg 2) 
nõudekulu on sissenõudmisega kaasnev kahju (VÕS § 115, 127).
Võlgade sissenõudmine. Selleks on kohtuvälised võimalused, nii firmasisesed, kui esindaja-
inkassofirma poolsed. Kohtu teel nõutakse võlgu sisse maksekäsu kiirmenetluse, hagimenetluse, 
pankroti, likvideerimise kaudu.
Põhiliselt nõuab võlausaldaja võlgnikult täitmata jäänud kohustusi läbi maksekäsu kiirmenetluse, 
kus kohus teeb otsuse üksnes võlausaldaja avalduse põhjal. Seetõttu on võimalik võlgnikul, kui on 
tegemist ebamõistliku nõudega (kõrged viivised, intressid jne), esitada kohtule vastuväide 14 päeva 
vältel alates makseettepaneku kättesaamisest. Kui võlgnik vastuväidet ei esita, teeb kohus vastava 
maksekäsu, kus on kirjas võlgnetav summa. Kui võlgnikul puuduvad rahalised vahendid antud 
võlakohustuse täitmiseks, edastab võlausaldaja nõude täitemenetluse korras kohtutäiturile 
sundtäitmiseks.
Täitmisele kuuluvad kohtuotsused, notariaalsed lepingud, politseitrahvid, parkimistasu otsused, 
maksuotsused, töövaidlus, -üüri-ja liikluskindlustuskomisjoni otsused.
Täitemenetluses on võimalikud täitmise viisid:
rahalise nõude arest, mille alusel arestitakse võlgniku töötasu, pension, pangakonto
vallasasja arestimine ja müük
kinnisasja arestimine ja müük
Meeles tasub pidada, et sissetulekute arestimisel peab võlgnikule jääma sõltumata sissetulekute 
liigist üks kuupalga alammäär ja 1/3 alammäärast iga tema ülalpeetava kohta (TäMS § 132).
Erandiks on elatisraha võlgnik, kelle palgast võib kinni pidada nii palju, et talle endale jääks 
elamiseks pool kehtivast alampalgast (TäMS § 132, 1/1, elatisabiseadus).
Täitemenetluse käigus võib pensionist kinni pidada 50% riiklikust pensionist, seejuures 
väljamaksmisele peab jääma 50 % rahvapensioni määrast (RPS § 47). NB. Riigikohtu kohtumäärus 
nr 3-2-1-68-07.
Meeles tasuks pidada seda, et võlgnik peab ise tõendama, kui laekuvad sissetulekud, mida ei saa 
arestida või kui töötasu, mille osas on kaitstud summa olemas. Samuti esitama andmeid 
ülalpeetavate kohta. Võlgnikul tuleb teada, palju tal on erinevaid kohtutäitureid ning kirjutama neile 
kõigile avaldused elatusmiinimumi jätmiseks enda pangakontole.
Vastavalt täitemenetluse seadustiku § 131 ei saa sissenõuet pöörata järgmistele sissetulekutele:



riiklikele peretoetustele
puudega inimeste sotsiaaltoetustele
sotsiaaltoetustele sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses
seadusel põhineval elatisele
ravikindlustushüvitisele
vanemahüvitisele
Töötukassa polt määratud toetus ja stipendium jne
Täitemenetluses olevaid võlanõudeid on võimalik kontrollida Kohtutäiturite-ja Pankrotihaldurite 
Kojas aadressil Narva mnt 11d, Tallinn (6 korrus).
Kui isik saab päranduse ning pärandaja puhul võib kahtlustada võlgnevusi, on isikul võimalik 
taotleda kohtutäiturilt inventuuri (tasuline) ja otsustada pärandvarast loobumise üle, mille tähtajaks 
on kolm kuud.
Kiirlaenude võlgnevuste puhul tasub olla ettevaatlik kokkulepete, maksegraafikute sõlmimisel, 
kuna seda saab käsitleda nagu võlatunnistust. Inimene on nõustunud kokkuleppes sätestatud 
nõuetega, mis puudutab intresse, käsitluskulusid jne. Juhul kui võlgnikul ei jätku raha kogu makse 
tegemiseks, tuleb maksekorralduses selgelt märkida, millise kohustuse katteks makse tehakse. 
Soovitavalt märkida põhiosa makse.
Vastutus probleemi ees peab ikkagi olema võlgnikul endal, kes peab olemasolevat probleemi 
teadvustama.


