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Helsinki 13.10.2009  Tiedotusvälineille 
   JULKAISUVAPAA HETI 
 
 
Tutkimus ulosoton asiamieskiellosta ja perintäkuluista 

 
Eduskunta hyväksyi vuosina 1999, 2004 ja 2006 lausumat, joilla se kehotti hallitus-
ta seuraamaan saatavien perimiskulujen kehitystä, arvioimaan perimiskuluja kos-
kevien lakisääteisten taulukoiden vaikutuksia sekä selvittämään julkisoikeudellisten 
saatavien perintää koskevien asiamieskieltojen toimintaa ja arvioimaan kieltojen 
tarkoituksenmukaisuutta. Nyt julkistetun tutkimuksen tavoitteena on vastata näihin 
tiedontarpeisiin.  

Tutkimuksessa toteutettiin kunnille ja perimistoimistoille suunnatut kyselyt se-
kä haastateltiin useita asiantuntijoita. Sen lisäksi selvitettiin perimiskulujen suu-
ruutta ulosotossa sekä käräjäoikeuksissa.  
 
Kuntien saatavien periminen   
Kunnissa ja kuntayhtymissä on jo usean vuoden ajan ollut käynnissä julkisoikeu-
dellisten saatavien perimisen ulkoistaminen perimistoimistoille. Kolme neljäsosaa 
kyselyyn vastanneista kunnista käytti perimistoimistoa ainakin joidenkin saatavien-
sa perimisessä. Erityisesti perimistoimistojen käyttöön olivat siirtyneet suuret kau-
pungit.  

Kunnat ja kuntayhtymät voivat nykyisen lainsäädännön mukaan käyttää asia-
miestä, kuten perimistoimistoa julkisten saataviensa, kuten esimerkiksi terveyskes-
kusmaksujen, perinnässä. Asiamiestä ei lain mukaan kuitenkaan saada käyttää siinä 
vaiheessa, kun maksu lähetetään ulosottoon (ns. asiamieskielto). Kuitenkin kol-
mannes kyselyyn vastanneista kunnista ilmoitti käyttävänsä perintätoimistoa ”tek-
nisenä välittäjänä”. Tällainen tekninen välittäjä lähettää saatavat ulosottoon teknistä 
käyttöyhteyttä pitkin. Asiamieskiellon vuoksi ulosotossa perittyjen varojen tilitys 
tapahtuu kuitenkin suoraan kunnalle. Tutkimuksen mukaan kielto käyttää asiamies-
tä saatavien perimisessä varmistaa tällöin, että perityt varat menevät kunnan saami-
sen lyhentämiseen eivätkä perimiskuluihin.  

Perimistoimisto voi tällaisessa tilanteessa lähettää vapaamuotoisessa perinnässä 
kertyneen perimiskulunsa ulosoton perittäväksi ilman kunnan päätöstä. Tämä on 
merkittävä poikkeus siihen pääsääntöön, että saatava saadaan lähettää suoraan 
ulosottoon vain, kun se perustuu julkisyhteisön maksuunpanopäätökseen. 

Kuntien käsitykset perimistoimiston käytön hyödyistä ja ongelmista vaihtelivat. 
Toisaalta perinnän arvioitiin tehostuvan perimistoimistojen asiantuntemuksen ja 
teknisten järjestelmien ansiosta, toisaalta kuntien katsottiin pystyvän perimään 
omat saamisensa. Kuntatalouden kannalta periminen heikossa asemassa olevilta ve-
lallisilta koettiin ongelmaksi, koska perimiskulujen kasvu voi lisätä toimeentulotu-
kimenoja.  

Perimistoimistojen veloituksista sovitaan velkojien ja toimistojen kesken, ilman 
velallisten edustusta. Kulut tulevat kuitenkin viime kädessä velallisten maksetta-
viksi. Osa kunnista oli onnistunut kilpailuttamaan perimistoimistoja siten, että ve-
lallisilta veloitettavia perimiskuluja oli saatu alaspäin. 
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Vapaamuotoisen perinnän perimiskulut  
Vapaamuotoisen perinnän kulujen ylärajoista säädettiin vuonna 2005 perintälaissa. 
Näillä ylärajoilla on ollut voimakas perimistoimistojen käytäntöä ohjaava vaiku-
tus. Kohtuuttomien perimiskulujen veloittaminen on niiden ansiosta vähentynyt.  

Maksumuistutuksen kulun yläraja 5 euroa on muodostunut muistutuksen va-
kiohinnaksi. Julkisoikeudellisten saamisten maksuvaatimuksen yläraja 12 euroa on 
perimistoimistojen käytännössä vallitseva veloitus. Myös yksityisoikeudellisten 
saamisten perinnässä maksuvaatimuksista tavallisimmin veloitettiin ylärajan 
(21/45 €) mukaan, joskin toisen ja kolmannen maksuvaatimuksen osalta käytettiin 
alempiakin veloituksia.  

Hyvän perintätavan mukaan velalliselle saa lähettää maksumuistutuksen lisäk-
si korkeintaan kaksi maksuvaatimusta sekä tehdä yhden maksusuunnitelman. Tä-
mä suositus on käytännössä erittäin tärkeä, sillä kulujen kokonaismäärään vaikut-
taa eniten maksumuistutusten ja maksuvaatimusten määrä.  

Vapaamuotoisen perinnän kokonaiskulut olivat perimistoimistojen mukaan 
keskimäärin 38 euroa alle 250 euron saatavissa ja 88 euroa yli 250 euron saatavis-
sa. Käräjäoikeuksissa oli tuomittu yksityisoikeudellisten saatavien vapaamuotoi-
sen perinnän kuluja keskimäärin 54 euroa alle 250 euron saatavissa ja 105 euroa 
yli 250 euron saatavissa.  

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen saatavien perimiskulujen kokonaismäärä 
vaihteli perimistoimistojen mukaan 19–50 euron välillä. Ulosoton kautta perittyjen 
julkisoikeudellisten saatavien vapaamuotoisen perinnän kulujen keskiarvo oli 24 
euroa.  
 
Tutkimuksen johtopäätöksiä  
Tutkimuksen mukaan huomattava osa kunnista on ulkoistanut saataviensa perin-
tää. Asiamieskielto rajoittaa ulkoistamista siltä osin kuin saatavia peritään ulos-
oton kautta. Tässä tilanteessa asiamieskielto rajoittaa perinnän kustannusten ko-
hoamista. Jos asiamieskiellosta halutaan luopua, on tärkeää huolehtia muilla ta-
voin velallisten oikeusturvan takaamisesta ja perimiskulujen pysymisestä kohtuul-
lisina.  

Merkittävä oikeusturvan tae on se, että suoraan ulosottokelpoiset saatavat pe-
rustuvat julkisyhteisön päätökseen tai muuhun maksuunpanoon. Poikkeuksena tä-
hän pääsääntöön perimistoimistojen kulut saadaan lähettää ulosottoon ilman jul-
kisyhteisön päätöstä. Jos asiamieskiellosta luovutaan, tämän poikkeuksen perus-
teet olisi aiheellista ottaa uudelleen harkittavaksi. 

Suoran ulosottokelpoisuuden vastapainoksi julkisoikeudellisia saatavia koske-
vat erityiset oikeussuojakeinot, kuten perustevalitus. Nykyistä selvemmin tulisi 
varmistaa, että tieto oikeussuojakeinoista saavuttaa velalliset perintälain edellyt-
tämällä tavalla. Julkisoikeudellisten saamisten maksuvaatimuksia tulisi sen vuoksi 
kehittää yhdessä julkisyhteisöjen edustajien (esim. kuntaliitto), perintäalan ja ku-
luttajaviranomaisten kanssa.  

Nykyisin perimistoimistojen veloituksista sovitaan velkojien ja toimistojen 
kesken, ilman velallisten edustusta. Yksi vaihtoehto kulujen pitämiseksi kohtuulli-
sina voisi olla se, että kuluttaja-asiamies seuraisi julkisyhteisövelkojien ja perimis-
toimistojen välisiä neuvotteluja kuluttajien etujen varmistamiseksi.  

Kulujen pitämiseksi kohtuullisina voidaan harkita muitakin erilaisia kehittä-
misvaihtoehtoja. Hyvän perintätavan mukaista suositusta siitä, että maksuvaati-
muksia tulisi olla korkeintaan kaksi, tulisi valvoa tarkasti. Maksumuistutusten 
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määrälle kaivattaisiin selkeää ylärajaa. Maksusuunnitelmaa koskevan veloituksen 
sääntelyä olisi syytä tarkastella uudelleen kiinnittäen huomiota siihen, että hinnoit-
telu tukisi kestävien suunnitelmien laatimista.  

Yksi mahdollisuus olisi muuttaa maksujen kohdentamista koskevia perimis-
käytäntöjä tai lainsäädäntöä siten, että velallisen suoritukset käytetään ensisijaises-
ti korkojen ja pääoman ja vasta niiden jälkeen perimiskulujen suorittamiseen.  
 
Lisätietoja: Johanna Niemi puh. 010 3665376 johanna.k.niemi(at)om.fi 
 
 
 
Julkaisun tiedot: Niemi, Johanna, Väkiparta, Hanna & Tarkkala, Heta: Asiamies-
kielto ja perintäkulut. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 
98/2009. 
 
 
Tutkimus on OPTL:n kotisivuilla http://www.optula.om.fi 
 
Julkaisun voi tilata Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta puh. 010 366 5355 
 
 


