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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SAATAVIEN PERINNÄSTÄ 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 21/2004 vp) 
 
 

Esityksen tausta ja tavoitteet 
 

Hyväksyessään vuonna 1999 saatavien perinnästä annetun lain eduskunta edellytti, että hallitus 
seuraa perimistoimistojen veloituskäytäntöä ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin tauluk-
komaksujen aikaansaamiseksi. Kuluttajavirasto on sittemmin selvittänyt tavanomaisten ja 
riidattomien kuluttajasaatavien perinnästä velalliselta veloitettavia perintäkuluja. Selvitys 
osoitti, että perintäkulujen vaihteluväli on tavattoman suuri. Halvimman ja kalleimman toi-
miston veloittamien kulujen ero oli suurimmillaan lähes tuhat euroa. 
 

Esityksen perustavoitteena on poistaa perintäkulujen huomattavat erot sekä varmistaa yleisen 
perintäkulutason kohtuullisuus ja kuluttajavelallisten yhdenvertainen kohtelu. 
 
 

Valtiosääntöoikeudelliset kysymykset 
 

Valtiosääntöoikeuden dosentti Pekka Länsineva on lakivaliokunnalle 29.4.2004 antamassaan 
lausunnossa pitänyt aiheellisena perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä ja 
kiinnittänyt valtiosääntöoikeuden kannalta huomiota kolmeen esityksen ehdotukseen: 1. niiden 
perintätoimien luettelointiin, joista saa vaatia korvauksen kuluttajavelalliselta, 2. lain 
taannehtivuuteen ja 3. asetuksenantovaltuuteen. Oikeusministeriö esittää näistä kysymyksistä 
seuraavan. 
 

1. Perintätoimet (lakiehdotuksen 10 § 1 mom.) 
 

Länsinevan mielestä ei ole ainakaan riidatonta, että ehdotettu tapa luetella laissa tyhjentävästi 
ne perintätoimet, joista kuluja ylipäänsä on mahdollista periä, olisi aina kohtuullinen velkojan 
tai sen perintätoiminnan harjoittajan kannalta, joka tällaisen velan perintätehtävän on vastaan-
ottanut. Länsinevan mukaan ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että perintätoiminnasta 
syntyy muitakin mahdollisia kuluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi velallisen etsintään tai 
vastaaviin toimiin ja joista korvauksen saaminen saattaisi olla kohtuullista perintätoiminnan 
harjoittajalle. 

 

OM: Perintälain tarkoittamassa ns. vapaaehtoisperinnässä velkoja ja velkojan 
asiamies eivät voi käytännössä tehdä muuta kuin eri tavoin kehottaa velallista 
maksamaan velkansa. Lakiehdotuksen 10 §:n 1 momentin luettelo perintätoimista 
kattaa kaikki muut kehottamistavat paitsi henkilökohtaiset perintäkäynnit. 
Suomessa perintäalan elinkeinonharjoittajat eivät tee perintäkäyntejä. On mah-



 
dollista, että joku yksittäinen velkoja käy vaatimassa maksua velallisen kotona tai 
työpaikalla, mutta tällainen menettely on epäilemättä hyvin poikkeuksellista. 
Ehdotetussa luettelossa ovat siten mukana kaikki ne perintätoimet, joilla on käy-
tännön merkitystä. 
 

Velallisen etsintä, jonka Länsineva mainitsee, ei ole perintätoimi, vaan perintään 
sisältyvää selvittelytyötä. Tämä työ otetaan perintälain 10 §:n 1 momentin nojalla 
huomioon kohtuullisten perintäkulujen määrissä. Koska velallisen tavoittaminen 
saattaa joskus olla työlästä, vaikea tavoitettavuus on esityksessä (s. 11) mainittu 
esimerkkinä syystä, joka oikeuttaisi ylittämään asetuksella säädettävät 
enimmäismäärät. 

 

2. Taannehtivuus (lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 2 mom.) 
 

Länsineva viittaa tältä osin edellä mainittuun perintätoimien luetteloon ja katsoo sen merki-
tyksen korostuvan niiltä osin kuin sääntely kohdistuu ennen lain voimaantuloa syntyneisiin 
sopimussuhteisiin. Tästä näkökulmasta ei Länsinevan mielestä ole riidatonta, että uusi sääntely 
vain täydentäisi ja täsmentäisi olemassa olevaa yksityisiä oikeussuhteita koskevaa sääntelyä, 
vaan se voi merkitä tällaisiin suhteisiin ja niihin perustuvan elinkeinotoiminnan harjoittamisen 
edellytyksiin olennaisiakin muutoksia. 

 

OM: Taannehtivuuden vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä. Velkojan ja ve-
lallisen välisessä sopimussuhteessa taannehtivuus merkitsisi käytännössä sitä, 
ettei maksumuistutuksista saisi periä asetuksella säädettäviä määriä ylittävää 
korvausta niiltäkään velallisilta, joiden velkasuhde on alkanut ennen lain voi-
maantuloa ja joiden sopimuksissa mahdollisesti on ehto ankarammasta muistu-
tusmaksusta. 
 

Esitys ei koske perintätoimeksiannosta tehtyjä sopimuksia. Velallisen korvaus-
vastuun rajat voivat kuitenkin välillisesti vaikuttaa toimeksiantosuhteeseen, koska 
perintäalalla on tavanomaista, että perimistoimisto perii myös omat kulunsa ja 
palkkionsa suoraan velalliselta. Toimeksiantajan (velkojan) kuluvastuu on tällöin 
joko toissijainen tai toimeksiantajaa ei perinnän epäonnistuessakaan laskuteta. 
Taannehtivuuden vaikutukset rajoittuvat sellaisiin toissijaisen vastuun tilanteisiin, 
joissa toimeksiannon hoitamisesta sovittu korvaus ylittää velallisen vas-tuurajan. 
Toimeksiantaja voi tällöin joutua maksamaan erotuksen sopimuksen perusteella. 
 

Taannehtivuuden vaikutuksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin on selvitetty 
perustelujen 6. jaksossa (Voimaantulo s. 11). OM viittaa lisäksi siihen, mitä sää-
tämisjärjestysperusteluissa on esitetty. 

 

3. Asetuksenantovaltuus (lakiehdotuksen 10 § 4 mom.) 
 

Länsinevan mielestä valtuussäännös on ongelmallinen erityisesti siinä suhteessa, ettei siinä 
pyritä mitenkään täsmentämään niitä puitteita ja kriteerejä, joiden varassa ministeriön tulisi 
toimenpidemaksujen ylärajat ja perintätoimien väliset aikarajat määrittää. Länsinevan mielestä 
ei ole myöskään riittävää, että poikkeusmahdollisuus ilmenee vasta asetustasolla. 
OM: Asetuksella täsmennetään perintälain 10 §:n 1 momentissa säädettyä perin-täkulujen 
yleistä kohtuullisuusvaatimusta. Enimmäismääriä vahvistettaessa tulevat tällöin sovellettaviksi 
10 §:n 1 momentissa säädetyt kohtuullisuuden arviointikriteerit. Eräänä kriteerinä on mainittu 
perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa, johon asetuksella säädettäviksi ehdotetut 
aikarajat liittyvät. Jatkuvasti, lyhyin väliajoin lähetettävät maksumuistutukset on pykälän 
perusteluissa (HE 199/1996 s. 16) mainittu esimerkkinä epätarkoituksenmukaisesta ja velalli-
selle tarpeettomia kuluja aiheuttavasta menettelystä. OM:n käsityksen mukaan 



 
asetuksenantovaltuus on riittävän täsmällinen. On myös asianmukaista, että mahdollisuus 
tietyin edellytyksin ylittää enimmäismäärät sisältyy asetukseen, koska sekin perustuu laissa 
säädettyyn kohtuullisuusperiaatteeseen. 
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Pekka Länsineva 
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti 
julkisoikeuden yliassistentti Turun 
yliopisto 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 1.6.2004 klo 10 
 
 
 

Hallituksen esitys nro 21/2004 laiksi saatavien laiksi saatavien perinnästä annetun lain 

muuttamisesta 
 
 

Johdanto 
 
 

Olen eduskunnan lakivaliokunnalle 29.4.2004 antamassani lausunnossa tarkastellut käsillä olevan 

lakiesityksen keskeistä sisältöä ja nostanut esille siihen liittyviä perustusla-kikysymyksiä. Siirryn 

seuraavassa niin ollen suoraan ehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin. 
 

Kuten aiemmasta lausunnostani käy ilmi, lakiesityksessä voidaan erottaa kolme toisiinsa 

kiinteästi liittyvää valtiosääntöoikeudellista kysymystä, joiden vuoksi myös lakivaliokunta on 

katsonut aiheelliseksi pyytää asiassa perustuslakivaliokunnan lausunnon. Ensinnäkin esityksen 10 

§:ään sisältyviä ehdotuksia siitä, millaisista toimenpiteistä perintäkuluja voidaan 

kuluttajasaatavien osalta vaatia samoin kuin kysymystä perintäkulujen enimmäismääristä sekä 

perintätoimien välisistä aikarajoista on arvioitava niin omaisuuden perustuslainsuojan (PL 15.1 §) 

kuin elinkeinovapaudenkin (PL 18.1 §) näkökulmasta. Tähän liittyy läheisesti kysymys siitä, 

onko esityksen 10.4 §:ssä ehdotettu asetuksenantovaltuus sisällöltään ja laajuudeltaan 

sopusoinnussa PL 80.1 §:n mukaisen ja perusoikeuksien rajoittamiseen kytkeytyvän lailla 

säätämisen vaatimuksen kanssa. Lisäksi esityksen anioinnissa on merkitystä sillä, että uusia 

perintäkuluja koskevia säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi velallisten hyväksi taannehtivasti 

myös aiemmin tehtyihin sopimuksiin. 
Sallitut perintätoimet ja perintäkulujen enimmäismäärä 
 



 
 

Ehdotetut säännökset sallituista perintätoimista (10.1 §) sekä asetukseen perustuvista 

perintäkulujen enimmäismääristä sekä perintätoimien välisistä aikarajoista (10.4 §) merkitsevät 

sellaista omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen kohdistuvaa rajoitusta, jonka 

perustuslainmukaisuutta on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytys-ten kannalta. 
 

Sääntelyn lakitasoisuutta sekä täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevien vaatimusten osalta 

ehdotukseen niistä sallituista perintätoimista, joista perintäkuluja voidaan kulutta-jasaatavaa 

perittäessä vaatia, ei näyttäisi liittyvän erityisiä ongelmia. Sen sijaan perintäkulujen 

enimmäismäärää ja aikarajoja koskeva päätöksenteko näyttää esityksen perusteella jäävän 

jokseenkin rajoittamattomasti oikeusministeriön asetuksen varaan. Oikeusministeriö saisi 

ehdotuksen 10.4 §:n mukaan valtuuden määrätä niiden perintäkulujen enimmäismäärät, jotka 

velalliselta saadaan vaatia säännöksen 1 momentissa tarkoitetuista maksumuistutuksesta, 

maksuvaatimuksesta, maksusuunnitelmasta sekä velallisen kuluvastuun enimmäismäärästä. 

Lisäksi säännöksellä annetaan ministeriölle varsin avoin valtuutus säätää asetuksella 

kuluttajasaatavaa koskevien maksuvaatimusten ja muistutusten välisistä aikarajoista. 
 

Kyseinen valtuutussäännös on ongelmallinen erityisesti siinä suhteessa, ettei siinä pyritä 

mitenkään täsmentämään niitä puitteita ja kriteerejä, joiden varassa ministeriön tulisi 

toimenpidemaksujen ylärajat ja permtätoirnien väliset aikarajat määrittää. Kun kysymys 

kuitenkin on perusoikeusrajoituksen sisältöön olennaisesti vaikuttavan säädösvallan antamisesta, 

tulisi tämän rajoitustoimivallan keskeisen sisällön ilmetä lakitekstistä ja vain asian tarkempi 

sääntely olisi mahdollista jättää asetustasolle. Lakitasolle otettavasta asetuksenantovaltaa 

määrittävästä ja rajaavasta säännöksestä tulisi käydä vähintään ilmi se, että maksujen ylärajat ja 

aikarajat tulee määrätä niin, että ne ovat kohtuullisia kaikille osapuolille sekä millä edellytyksillä 

niistä voidaan poiketa. Ei ole riittävää, että poik-keusmahdollisuus ilmenee vasta asetustasolla. 

Siitä ei liene epäilystä, etteikö ehdotuksen taustalla olisi sellaisia hyväksyttäviä perusteita, joita 

käsillä olevan kaltaisilta perusoikeusrajoituksilta edellytetään. Ehdotuksen keskeisenä 

tavoitteenahan on parantaa kuluttaja-asemassa olevien velallisten asemaa kehittämällä 

perintäkulujen kohtuullisuutta varmistavaa sääntelyä. Tämä on tavoite, jonka tärkeyttä mm. 

eduskunta korosti nykyistä perintälakia vuonna 1998 säädettäessä. Selvää myös lienee, ettei 

sääntely merkitse sellaista lainsäädännöllistä toimenpidettä, joka kielletyllä tavalla kajoaisi 

omaisuudensuojan tai elinkeinovapauden ytimeen. 
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Entä kysymys sääntelyn asianmukaisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta? Tältä osin lakiesityksen 

perustelut jättävät jossakin määrin toivomisen varaa eikä niiden perusteella voida ainakaan täysin 

aukottomasti päätellä, onko ehdotettu sääntely kaikin osin välttämätöntä ja oikeasuhtaista ja 

voitaisiinko asetettuihin tavoitteisiin päästä joillakin lievemmillä rajoituksilla. Perintäkuluihin 

oikeuttavien sallittujen perintätoimien luettelosta esityksen perusteluissa esimerkiksi todetaan, 

että kyseiset toimenpiteet ovat käytännössä tavallisimpia toimia kuluttajasaatavien perinnässä ja 

että ehdotus on tässä suhteessa lähellä Ruotsin lakia (s. 8/II). Silti ei voitane täysin poissulkea sitä 

mahdollisuutta, että perintätoiminnasta syntyy muitakin merkityksellisiä kuluja, jotka voivat 

liittyä esimerkiksi velallisen etsintään tai vastaaviin toimiin ja joista korvauksen saarninen 

saattaisi olla perintätoiminnan harjoittajalle kohtuullista. Samoin esityksen perustelujen pohjalta 

jää avoimeksi, voidaanko kaavamaisesti asetettavia perintäkulujen enimmäismääriä pitää kaikissa 

tilanteissa kohtuullisina vai tulisiko lakia näiltä osin täydentää rajatulla poik-

keusmahdollisuudella. 
 

Toisaalta lakiesityksen perusteluista käy kuitenkin kohtalaisen selkeästi ilmi, etteivät nykylain 

mukaiset sääntelytavat ole olleet sellaisenaan riittäviä, vaan pidemmälle meneviin rajoituksiin on 

ilmennyt painavia perusteita. Aivioinnissa on myös huomattava, että ehdotettu sääntely koskee 

vain kuluttajasaatavia eli se vaikuttaa erityisesti elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä 

suhteissa, minkä lisäksi sääntelyllä on merkitystä velkojayrityksen ja perintäyrityksen välisissä 

suhteissa. Tällaisessa tilanteessa lainsäätäjän liikkumatila on lähtökohtaisesti laajempi kuin 

asetelmissa, joissa sääntely rajoittaisi välittömämmin luonnollisten henkilöiden oikeuksia. 

Lisäksi perintäkulujen kohtuullisuuden turvaaminen on tärkeätä luotonantotoirninnan 

oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden sekä kuluttajavelallisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. 

Velkaa tehdessäänhän kuluttaja ei voi juurikaan ennakoida, miten velan perintä tullaan 

mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa järjestämään ja siten pyrkimys perintäkulujen 

yhtenäistämiseen edistäisi merkittävästi tällaista ennakoitavuutta. Ei myöskään voitane pitää 

kuluttajan kannalta kohtuullisena, jos perintäkulut käytännössä määrittyvät kaavamaisesti esimer-

kiksi velan suuruuden mukaan eikä sen perintään liittyvän todellisen työmäärän ja tosiasiallisten 

kulujen perusteella. Samoin on ongelmallista, jos kulut nousevat alkuperäisen velan määrään 

nähden suhteettomiksi. Näin ollen sääntelyn kiristämiseen on monia painavia perusteita eikä 

sääntely lain tyypillisissä soveltamistilanteissa voine muodostua perintätoimen harjoittajille ja 

velkojille kohtuuttomaksi. Lakiin otettavalla tarkasti rajatulla poikkeussäännöksellä voitaisiin 

lisäksi varmistaa, että sääntely pysyy kohtuullisena myös poikkeustilanteissa. 



 
 
 

Taannehtivuus 
 
 

Ehdotuksen voimaantulosäännöksen mukaan lakia sovellettaisiin "lain voimaantulon jälkeen 

velalliselta perittäviin permtäkuluihin, vaikka velallisen vastuu perintäkuluista on ennen lain 

voimantuloa tehdyn sopimuksen mukaan tässä laissa säädettyä ankarampi". Kysymys on siis 

muodollisesti ottaen sellaisesta taannehtivasta puuttumisesta voimassa oleviin sopimussuhteisiin, 

joita perustuslakivaliokunnan viime aikaisessa käytännössä on yleensä arvioitu perusoikeuksien 

yleisten rajoitusedellytysten pohjalta. Nyt ehdotettu voimaantulon taannehtivuus ei kuitenkaan 

nähdäkseni muodosta esityksen kokonaisvaikutuksiin suhteutettuna erityisen mittavaa 

erityisongelmaa esityksen perustuslainmukaisuuden kannalta. Esityksen 

säätämisjärjestysperusteluista ilmenee, että sääntelyn taannehtiva voimaansaattaminen on 

tärkeätä erityisesti velallisten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi. On myös korostettava, 

että nykylain mukaankin pääperiaatteena on, että perintäkulujen tulee olla kohtuullisia ja nyt 

ehdotetut muutokset lähinnä vain täsmentävät tätä kohtuusperiaatetta eivätkä siten merkitse 

olennaisesti uudenlaisen oikeudellisen sääntelyn tuomista kyseisiin suhteisiin. Voidaan myös 

ajatella, että perintäkulut ovat päävelkaan nähden samalla tavoin liitännäisiä seikkoja kuin 

viivästyskorotkin, joiden taannehtivan muutoksen osalta perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei 

kysymys ollut omaisuudensuojaa loukkaavasta puuttumisesta sopimussuhteiden pysyvyyteen 

(PeVL 5/2002 vp). Näillä perusteilla katson, ettei ehdotuksen taannehtivaan voimaantuloon liity 

erityisiä valtiosääntöisiä ongelmia. 
 
 

Loppuarvio 
 
 

Jotta lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisella lailla on sen 10.4 §:n mukaista asetuk-

senantovaltuutta merkittävästi rajattava lakitasolla. 



 

Juha Karhu 
Velvoiteoikeuden professori 
Lapin yliopisto 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 1.6.2004 klo 10.00 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 21/2004 vp laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

(i) Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintäkulujen korvaamista koskevia säännöksiä. 
Lakiin lisättäisiin säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen 
kuluttajavelalliselta. Näille perintätoimille vahvistettaisiin enimmäismäärät. Lakiesitys merkitsisi 
siten asiallisesti hintakaton asettamista perintäkuluille. 
 

(ii) Lakia sovellettaisiin kuluttajavelallisen eduksi taannehtivasti sellaisiinkin luottosopimuksiin, 
joissa on sopimusehtoja velallisen korvattavaksi tulevista perintäkuluista. 
 

Taannehtivan puuttumisen kohteena olisi kahdentyyppisiä sopimuksia. Ensiksikin luotonantajan ja 
kuluttajavelallisen välisessä luottosopimuksessa on voitu sopia perintäkuluista. Tällainen sopimus on 
voitu tehdä nimenomaisesti maksuviivästyksestä aiheutuvat perintäkulut toimenpiteittäin yksilöiden tai 
viittaamalla yleisesti luotonantajan kulloinkin käyttämään palveluhinnastoon. Jos tällä tavoin sovitut 
kulujen määrät ovat joko yksittäisistä toimenpiteistä tai perintäkuluista kokonaisuudessaan suuremmat 
kuin mitä oikeusministeriön asetuksessa tultaisiin vahvistamaan, ei luotonantaja tai muu 
luottosopimuksen perusteella luottoa perivä taho voisi toteuttaa sopimusta tältä osin. 
 

Toiseksi luotonantaja on voinut toimeksiantosopimuksella siirtää luoton perimisen perintätoimistolle. 
Tällaisiin toimeksiantosopimuksiin sisältyy tyypillisesti sopimusehtoja siitä, että perimistoimiston 
kulukorvaus ja palkkio-osuus peritään ensisijaisesti velalliselta. Jos perimistoimisto ei pystykään 
käyttämään luottosopimusta täysimääräisesti esitetyn perintälain muutoksen asettamien 
enimmäismäärien vuoksi, voi velkojalle eli alkuperäiselle luotonantajalle jäädä maksettavaksi suurempi 
osuus toimeksiantosopimuksen mukaisista perimistoimiston korvauksesta ja palkkiosta kuin mitä 
toimeksiantosopimuksessa alun perin sovittiin. 
 

(iii) Oikeusministeriön asetuksella säädettäisiin tällaisten toimien toimenpidekohtainen kulujen 
enimmäismäärä ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärä. Lisäksi ao. kulujen perusteena 
oleville toimenpiteille voitaisiin asettaa aikarajoja. 
 
 

2. Lakiesityksen arviointi perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta 
 

Lakiesitystä on syytä arvioida perusoikeuksien kannalta kolmessa suhteessa. Ensiksikin ehdotettu 
hintakatto puuttuu erityisesti perintätoimialan mutta laajemminkin luotonantaja-asemassa olevien 
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elinkeinonharjoittajien toiminnan olennaisiin reunaehtoihin. Toiseksi muutoksia ehdotetaan 
sovellettavaksi taannehtivasti kuluttajavelallisten hyväksi, ja näin lakiesityksellä puututtaisiin 
sopimussuhteiden pysyvyyteen. Kolmanneksi oikeusministeriölle on ehdotettu asetuksenantovaltuutta 
perintäkulujen määräämiseen. 
 
 

A. Perintätoimialan elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja 
 

Ehdotetusta sääntelystä aiheutuu haittoja elinkeinotoiminnalle ja erityisesti perimistoimialalle. 
Perusoikeusjärjestelmän kannalta omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajankäynti on perinteisesti 
toteutettu pitämällä silmällä sitä, onko taannehtivassa sääntelyssä kysymys puuttumisesta 
sopimussuhteisiin vai elinkeinon harjoittamisen hallinnollisiin edellytyksiin kuten esimerkiksi 
toimilupaan. Vakioidut perintäkulut merkitsevät tosiasiassa palvelusuoritteiden hintasääntelyä. Lisäksi 
niiden noudattaminen edellyttää muutoksia velkojatahon käyttämissä tietojärjestelmissä. Näistä 
haitoista kumpikaan ei ole perinteisen elinkeinovapausarvioinnin ydinalueella. Toisaalta ne eivät 
luonnostaan palaudu sopimusten pysyvyyteen puuttumiseenkaan. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan 
näkökohtaa on syytä soveltaa myös perusoikeuksien välisen rajankäynnin tulkintaan tällaisessa 
tilanteessa. Kun kuvatut haitat ovat taloudellisessa mielessä todellisia, on niille syytä antaa merkitystä 
harkittaessa taannehtivuuden asianmukaisuutta perusoikeusjärjestelmän valossa. 
 

Tietojärjestelmien muuttamistarvetta voidaan pitää ohimenevänä ja lain voimaantuloon liitetyn 
siirtymäajan (esityksessä kolme kuukautta) avulla hallittavissa olevana haittana. Tietojärjestelmien 
muuttamisen merkitys haittana jää siten vähäiseksi. 
 

Vakioitujen perintäkulujen vaikutusta perimisliiketoiminnan harjoittamisen yleisiin edellytyksiin on 
vaikeampi arvioida. Kuten hallituksen esityksessä on selvitetty, vakioitu perintäkulujärjestelmä 
näyttäisi olleen käytössä useita vuosia muissa Pohjoismaissa. Mitään selvitystä siitä, että tämä olisi 
johtanut ao. liiketoiminta-alan käymiseen liiketaloudellisessa mielessä erityisen vaikeaksi, ei sisälly 
käyttämääni tausta-aineistoon. Siksi myöskään tämän tekijän merkitystä ei ole perusteita olettaa 
vähäistä suuremmaksi. 
 

Kun ehdotetulla muutoksella on taustanaan painavat yhteiskunnalliset tarpeet yksityishenkilö-
kuluttajavelallisten oikeusaseman vahvistamisessa ja yhdenvertaisen kohtelun varmistamisessa, eikä se 
yleisen omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmasta aiheuta huomattavampia haittoja, ei 
sääntelyyn näyttäisi tältä osin sisältyvän perusteita perustuslainsäätämisjärjestyksen tarpeellisuudelle. 
 
 

B. Taannehtiva puuttuminen velkasopimusten pysyvyyteen 
 

Omaisuudensuoja ulottuu yksityisoikeudellisiin varallisuusarvoisiin sopimuksiin. Omaisuudensuoja 
turvaa siten sopimussuhteiden pysyvyyttä. Taannehtivan puuttumisen perusoikeuksien suojaamiin 
oikeusasemiin tulee täyttää perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset. Kuten 
hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevassa osassa mainitaan, lähtökohtana voidaan pitää, että 
puuttumisen on oltava perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan yhteiskunnallinen tarpeen vaatimaa. 
Sääntelyn on myös oltava välttämätöntä tämän hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi sekä 
otettava oikeasuhtaisesti huomioon eri tahojen intressit. 
Lakiesityksen perustavoitteena on perintäkulujen kohtuullisen tason varmistaminen. Voimassa olevaan 
perintälakiin sisältyy perintäkuluja koskeva säännös (10 §), jonka mukaan "(v)elallisen on korvattava 
perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut...". Kohtuullisuuden juridisina tunnusmerkkeinä mainitaan 
samassa säännöksessä "... saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen 
suorittamistapa ja muut seikat". Vaatimus kohtuullisesta tasosta sisältyy siten jo nykyiseen sääntelyyn 
eikä lakiesityksellä tuoda tässä mielessä aineelliseen oikeuteen mitään olennaisesti uutta. Vaatimus 
varallisuusoikeudellisten suhteiden kohtuullisuudesta, erityisesti tilanteissa jotka peruspiirteiltään 
muistuttavat velkojan ja kuluttajavelallisen oikeussuhdetta, on myös sekä pohjoismaisen että ey-



 

oikeuden kantavia periaatteita. Siksi aineellisen oikeuden vahvistamista kohtuullisuuden toteutumisen 
näkökulmasta ei tältäkään kannalta voi pitää sellaisena toimena, joka toisi aineelliseen oikeuteen 
olennaisesti uutta. 
 

Lakiesityksen lisätavoitteena on myös yhdenmukaistaa kuluttajavelallisilta perittäviä perintäkuluja ja 
näin vähentää nykyisiä huomattaviakin eroja samantyyppisissä luotoissa. Yhdenmukaistaminen 
toteutetaan ja konkretisoidaan kaavamaistamalla perintäkulut sekä tyypeiltään että määriltään. 
Taannehtivuudella tämä yhdenmukaistaminen ulotetaan myös sellaisiin kuluttajavelallisiin, joiden 
aikanaan tekemissä sopimuksissa on sovittu ankarammasta kuluvastuusta. Kuluttajavelallisten 
yhdenvertainen kohtelu varallisuusoikeudellisissa suhteissa muodostaa omalta osaltaan hyväksyttävää 
perustetta taannehtivuudelle. Kun otetaan huomioon sääntelyn kohdentuminen nimenomaan kuluttajan 
taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeään tilanteeseen eli maksuviivästyksen aiheuttamiin 
lisävastuisiin jo olemassa olevalle velkavastuulle, voidaan tavoitteen taustana olevaa yhteiskunnallista 
perustetta myös tältä osin pitää painavana. 
 

Taannehtivuuden asianmukaisuusharkinnassa on merkitystä myös sillä, onko ehdotettu muutos 
välttämätön tavoitteena olevan tarkoituksen saavuttamiseksi. Hallituksen esityksessä on kuvattu 
nykytilaa ja muutoksen syitä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota selvityksiin, joiden mukaan 
perimistoimistojen veloituskäytäntö vaihtelee suuresti. Tämä johtuu siitä, että osa perimistoimistoista 
määrittää perintäkulunsa suhteessa saatavan suuruuteen toisten periessä kiinteitä toimenpidekohtaisia 
kuluja. Samantyyppisessä asemassa ja samanlaisten perintätoimenpiteiden kohteena olevien velallisten 
kokonaiskuluvastuu saattaa siten muodostua hyvinkin erisuuruiseksi. Kaikkia perimistoimistoja koskee 
luonnollisesti aiemmin mainittu perintälain 10 §:n vaatimus perintäkulujen kohtuullisuudesta. 
Selvityksissä ei ole käynyt ilmi, että perimistoimistojen perintäkulujen erot selittyisivät perintälain 10 
§:ssä mainituilla suoritettuun työmäärään, perintätehtävän tarkoituksenmukaiseen suorittamiseen tai 
muihin vastaaviin seikkoihin perustuvalla erolla. Saatavan suuruutta näytettäisiin käytetyn irrallaan 
näistä tunnusmerkeistä varsin mekaanisella tavalla kulujen määrittämiseen. Juuri tämä mekaaninen 
käyttö johtaa suuriinkin eroihin erityisesti suuremmissa kuluttajaveloissa. 
 

Kuluttajaviraston selvitys on tehty osana eduskunnan vastaukseen (EV 302/1998 vp - HE 199/1996 vp) 
liitettyä lausumaa siitä, että hallitus seuraa perimistoimistojen veloituskäytäntöä ja ryhtyy tarvittaessa 
toimenpiteisiin taulukkomaksujen aikaansaamiseksi. Selvitys jättää eräissä suhteissa toivomisen varaa. 
Erityisesti kiinnittää huomiota se, että perimistoimistojen vastausaktiivisuus jäi alhaiseksi (79:stä 
kyselyn saaneesta 39 vastasi). Toisaalta asian valmistelun yhteydessä, muun muassa 
kuulemistilaisuuksissa, ei näytettäisi tuodun esiin sellaista, joka olisi perustavanlaatuisesti riitauttanut 
selvityksen päätulokset. Erimielisyydet ovat koskeneet valittuja keinoja eli taulukkomaksuja, eivät 
selvityksen tuloksia sinänsä. 
 

Sääntelyn välttämättömyyttä voidaan siksi arvioida suhteessa vuosien 2000 ja 2001 kokemuksiin 
järjestelmästä, jossa perintäkulujen kohtuullisuuden tavoitteeseen on pyritty joustavammalla ja siten 
erityisesti perimistoimistojen omaksumiin käytäntöihin nojautuvalla sääntelyllä. Kokemukset vuosilta 
2000ja 2001 osoittavat vähintään merkittäviä, kenties olennaisiakin, puutteita sääntelyn keskeisen 
tavoitteen toteutumisessa. Kuluttajavelallisten oikeudellinen asema perintäkulujen maksajina on myös 
sellainen, ettei tilanteen paranemista ja perintäkuluj en yhdenmukaistumista ole perusteltua odottaa 
tapahtuvan kuluttajavelallisten ns. markkinakäyttäytymisen johdosta. Tehdessään päätöstä ottaa luottoa 
kuluttajavelallisen tosiasialliset mahdollisuudet neuvotella perintäkuluvastuusta ovat vähäiset. 
Perintäkuluvastuun erojen ei siksi voi arvella muodostuvan tekijäksi, jonka perusteella 
kuluttajavelalliset alkaisivat valita velkojatahojaan. Myöskään velkojatahon harkintaan sen päättäessä 
velkasuhteesta tai myöhemmästä perimistoimistolle annettavasta toimeksiannosta ei näyttäisi sisältyvän 
vahvaa taloudellista kannustinta perintäkuluj en tason kohtuullisuuden ja perintäkuluj en 
yhdenmukaisuuden turvaamiseen. Pikemminkin voi otaksua, että perintäkuluilla osaltaan turvataan 
luoton takaisinmaksua ja näin vähennetään velkojan luottotappioriskiä. Kuten hallituksen 



 

esityksessäkin todetaan, perintäkulut rinnastuvat tältä osin viivästyskorkoon: molempien tarkoituksena 
on ehkäistä mahdollisuus hyötyä siitä, että velallinen jättää luottonsa maksamatta. 
 

Edellä esitettyjä näkökohtia kokonaisuutena arvioiden pidän ehdotusta riittävästi perusteltuna myös 
siltä kannalta, että sääntely on välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. 
 

Lopuksi on arvioitava sitä, onko taannehtiva sääntely myös oikeasuhtaista eli onko siinä riittävällä 
tavalla otettu huomioon velkojatahon omaisuudensuojaan perustuvat intressit. Muutoksen jälkeenkin 
velkojilla on oikeus saada kohtuulliset perintäkulunsa korvatuiksi. Lisäksi oikeusministeriön 
asetusluonnoksen 4 § sisältää poikkeuksia enimmäismääristä tilanteissa, joissa perinnästä aiheutuu 
erityisestä syystä vakiomääriä suurempia perintäkuluja. Tällöin velkoja voi periä todelliset perintäkulut 
noudattamalla tiettyä menettelytapaa. Velkojataholla on, kuten elinkeinoelämää edustavat järjestöt 
kuulemisvaiheessa esittivät, mahdollisuus ja taloudelliset syyt siirtää alentuneista perintäkuluista 
aiheutuvat kustannukset velallistahon kannettaviksi muun muassa velkojen yleistä korkotasoa 
nostamalla. Tätä toimenpidettä ei voida pitää yksistään toivottavana, sillä se lisää asianmukaisesti 
luotostaan huolehtivien kuluttajavelallisten velkakustannuksia. Kuten kuitenkin perimistoimistojen 
antamassa kannanotossa on viitattu, useimmiten maksuviivästysten syynä eivät ole tarkoitukselliset 
väärinkäytökset. Lisäksi korkotaso on toimiva kilpailutekijä luottomarkkinoilla. Tärkeää 
suhteellisuusnäkökohdan toteutumisen kannalta on se, että koko kustannusvaikutus taannehtivuudesta 
ei pysyvästi jää velkojatahon kannettavaksi. 
 

Vihdoin suhteellisuutta on syytä arvioida velkojatahon perusteltujen odotusten ja luottamuksensuojan 
näkökulmasta. Tältä kannalta luottamusta siihen, että perintäkulusääntely säilyy joustavana, ei voida 
pitää erityisen perusteltuna. Velkojatahot ovat olleet, tai ainakin niiden on pitänyt olla, tietoisia siitä, 
että sääntelytapa jätettiin myöhemmän arvioinnin kohteeksi. Kohtuullisten perintäkuluj en tavoitteen 
tärkeys ja keskeisyys sääntelyn kokonaisuudessa on myös ollut velkojatahon tiedossa. Siten 
mahdollisuus perintäkuluj en joustavampaan määrittämiseen, ja erityisesti perintäkulutason 
määrittäminen velkojatahon itse päättämien palveluhinnastojen mukaisiksi, ei ole muodostanut sellaista 
luottosopimusten perustaa, joka olisi erityisen vahvasti suojanarvoista. 
 
 

C. Oikeusministeriön asetuksenantovaltuus 
 

Ehdotuksen 10 §:n 4 momenttiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan oikeusministeriön asetuksella 
säädetään niiden perintäkuluj en enimmäismäärät, jotka velalliselta saa kuluttajasaatavaa perittäessä 
vaatia muun muassa maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta ja maksusuunnitelmasta. Lisäksi 
asetuksella voitaisiin säätää velallisen kuluvastuun enimmäismäärä perittäessä kuluttajasaatavaa. 
 

Ehdotuksen 10 §:n 1 momenttiin sisältyy sääntelyä niistä seikoista, joille on annettava merkitystä 
perintäkulujen kohtuullisuuden harkinnassa. 10 §:n 1 momentin mukaan "(kohtuullisuutta arvioitaessa 
on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen 
suoritustapa ja muut seikat". Ehdotetun 10 §:n ehdotetun 4 momentin perusteella annettavissa 
asetuksissa on kysymys perintätoimialan eri toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavasta 
asetuksenantovaltuudesta. Jotta tämä valtuussäännös olisi täsmällinen ja tarkkarajainen olisi, 
selvyydenkin vuoksi, myös 10 §:n 4 momentissa syytä erikseen viitata 10 §:n 1 momentin mukaisiin 
seikkoihin perusteina, joiden pohjalta oikeusministeriö määrittää perintäkulujen enimmäismäärät ja 
tiettyjen toimenpiteiden aikarajat. Lisäksi olisi syytä 10 §:n 4 momentissa mainita mahdollisuudesta 
poikkeuksiin enimmäismääristä ja velkojan oikeuteen periä todelliset kulut silloin, kun perinnästä 
aiheutuu erityisestä syystä enimmäismääriä enemmän perintäkuluja. 
 
 
 
 
 



 

4. Yhteenveto 
 

(i) Perintäkulujen enimmäismäärien säätäminen asetuksella merkitsee asiallisesti ottaen 
perintätoimialan tiettyjen keskeisten toimintojen hintasääntelyä. Tältä osin se puuttuu 
perintätoimialan elinkeinonharjoittajien omaisuudensuojaan ja elinkeinovapauteen. Hintakatto ei 
kuitenkaan olennaisella tavalla heikennä perintätoimialan harjoittamisen edellytyksiä tai tee sitä 
taloudellisesti erityisen kannattamattomaksi. Maksujärjestelmien muutos on puolestaan vain 
väliaikainen haitta. 
 

(ii) Muutokset olisivat taannehtivia kuluttajasaatavia perittäessä. Tästä taannehtivuudesta aiheutuvat 
haitat ovat oikeassa suhteessa muutoksella tavoiteltavaan tärkeään yhteiskunnalliseen syyhyn eli 
yksityishenkilö-kuluttajavelallisten oikeusaseman vahvistamiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun. 
Velkojatahon luottamusta siihen, että perintäkulusääntely säilyy joustavana, ei voida pitää erityisen 
perusteltuna. 
 

(iii) Asetuksenantovaltuutta koskevaan säännökseen eli 10 §:n 4 momenttiin olisi syytä tehdä 
selventävä viittaus 10 §:n 1 momentissa mainittuihin perintäkulujen kohtuullisuutta arvioitaessa 
huomioon otettaviin seikkoihin. Lisäksi olisi syytä myös laissa eli 10 §:n 4 momentissa mainita 
mahdollisuudesta, että perintäkulut voidaan tietyissä olosuhteissa poikkeuksellisesti periä 
täysimääräisinä. 
 
 

Esittämilläni perusteilla ja ehdottamallani lisäyksellä selvennettynä katson, että esitykseen laiksi 
saatavien perinnästä annetun lain muuttamiseksi sisältyvä perusoikeuksiin puuttuva sääntely ei estä lain 
säätämistä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Olli Mäenpää 
1.6.2004 
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Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
(HE 21/2004 vp) 
 
 
 

Perintäkulujen enimmäismäärän sääntely 
 

Lakiehdotuksen mukaan voimassaolevan lain 10 §:n 1 momenttiin lisättäisiin 
säännös, jossa määritellään tyhjentävästi ne kolme perimistoimenpidettä, joista 
perintäkuluja voidaan vaatia kuluttajasaatavan velalliselta. Nämä toimenpiteet 
ovat maksumuistutus, maksuvaatimus ja yhdessä velallisen kanssa laadittu 
jäännösvelan maksamista koskeva maksusuunnitelma. Muista 
perintätoimenpiteistä ei sen sijaan saisi vaatia minkäänlaisia perintäkuluja. 



 

Tällaisista hyvään perintätapaan kuuluvista muista perintätoimenpiteistä 
hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkinä perintäkäynnit (s. 8), mutta on 
ilmeistä, että muitakin vastaavanlaisia periniätoimenpiteitä voisi kohdistua 
kuluttajasaatavaan. 
 

Sopimusvapautta, johon ehdotettu sääntely rajoittavasti puuttuisi, ei ole 
nimenomaisesti suojattu perustuslaissa. Sopimusvapaus saa kuitenkin tietyssä 
määrin suojaa omaisuutta turvaavan perustuslain 15 §:n 1 momentin 
yleislausekkeen kautta (HE 309/1993 vp, s. 62/II; vrt. samoin hallitusmuodon 
omaisuudensuojasäännöksen kannalta PeVL 33/1998 vp). Lisäksi 
kuluttajasaatavien perintään kohdistuva sääntely voi vaikuttaa myös perustuslain 
18 1:n 1 momentissa turvattuun elinkeinovapauteen. Siksi ehdotettua 
rajoitussäännöstä on tältä osin arvioitava perusoikeuksien yleisten 
rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Sääntelylle on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet, jotka 
liittyvät lähinnä kuluttajavelkasuhteen heikomman osapuolen suojaan. 
Perustuslakivaliokunta onkin toisessa yhteydessä katsonut, että velallisten 
selviytymismahdollisuuksien edistäminen on perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttävä peruste puuttua velkojan varallisuus-arvoisiin oikeuksiin (ks. myös 
PeVL 5/2002 vp, s. 2/II, PeVL 12/2002 vp, s. 2/II). Myös kuluttajasaatavan 
perintään kohdistuvien perintäkulujen kohtuullisuuden turvaamista voidaan pitää 
tällaisena velallisen selviytymismahdollisuuksia tukevana perusteena. 
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Perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvattuun omaisuuden suojaan ja siihen 
tukeutuvaan sopimusvapauteen kohdistuvan sääntelyn on oltava myös riittävän 
tarkkarajaista ja täsmällistä. Tältä osin ehdotus täyttää vaadittavat kriteerit. 
 

Sääntelyn on lisäksi otettava eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 
oikeasuhtaisesi huomioon esimerkiksi niin, ettei se muodostu jonkun osapuolen 
kannalta kohtuuttomaksi taikka perusteettomasti jotakuta syrjiväksi tai suosivaksi 
(PeVL 13/2003 vp). Oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ehdotus kohdistuu 
ensisijaisesti velallisen aseman kohentamiseen. Siinä ei toisaalta rajoiteta 
perintätoimenpiteitä, joita kuluttajasaatavaan voidaan kohdistaa. Käytännössä 
tällaista rajoitusta merkitsee kuitenkin se, että vain laissa nimenomaisesti 
mainituista kolmesta perintötoimenpiteestä on mahdollista vaatia velalliselta 
perintäkuluja. Perusteluna on hallituksen esityksen mukaan (s. 8), että ne ovat 
tavallisimmat perintätoimenpiteet ja niitä pidetään myös riittävinä. Täysin 
hyväksyttäviä, hyvän perintätavan mukaisia ja todennäköisesti tehokkaita 
perintätoimenpiteitä jäisi kuitenkin ehdotetun rajoituksen ulkopuolelle. Niiden 
käyttö kuluttajasaatavien perinnässä ei siten ilmeisesti olisi taloudellisesti 
järkevää, vaikka tällaiset toimet sinänsä olisivatkin laillisia. 
 

Suhteellisuusperiaate ei sinänsä estä heikomman osapuolen suojelua 
velkasuhteessa, jos siihen on painavia perusteita. Hallituksen esitys merkitsisi 
kuitenkin, että osa käyttökelpoisista ja ilmeisesti tehokkaista perintätoimenpiteistä 
ei olisi käytettävissä kuluttajasaatavien perinnässä. Hallituksen esityksestä käy 
ilmi, että tällaiset keinot eivät ole käytännössä kovin yleisiä, joten niiden käytön 
tosiasialliseen rajoittamiseen ei välttämättä ole myöskään kovin painavia 
perusteita. Itse asiassa ainoana perusteluna rajoitukselle on arvio siitä, että laissa 
mainitut kolme perintätoimenpidettä "voidaan katsoa myös riittäviksi" (s. 8). 
Rajoitus-säännöksen perustelut ovat siten hyvin niukat ja pintapuoliset. 



 

Suhteellisuusvaatimuksen kannalta onkin pulmallista, että muiden, sinänsä 
tehokkaiden perintätoimenpiteiden karsimiselle ei ole esitetty riittäviä perusteluja. 
Myös tällaisiin muihin toimenpiteisiin kohdistuu jo nyt kohtuullisuuden vaatimus, 
mikä osaltaan lisää ehdotetun rajoituksen ongelmallisuutta. 

 

Asetuksenantovaltuus ja asetusluonnos 
 

Oikeusministeriön asetuksella määriteltäisiin 10 §:ään lisättävän uuden 4 
momentin mukaan niiden perintäkulujen enimmäismäärät, jotka velalliselta saisi 
kuluttajasaatavaa perittäessä vaatia 1 momentissa tarkoitetuista 
perintätoimenpiteistä. Sääntelyn toteuttamistapa olisi asetusluonnoksen mukaan 
se, että asetuksella annettaisiin täsmällinen euromääräinen sisältö sille, mitkä 
ovat 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut kohtuulliset kulut perinnästä. 
Asetuksenantovaltuutta on arvioitava perustuslain 80 §:n kannalta. 

 

Ehdotuksessa on asiallisesti kysymys myös hintasääntelystä, jollaista on arvioitava 
elinkeinovapauden kannalta. Yksityiskohtainen, esimerkiksi euromääräinen hintojen 
vahvistaminen viranomaisen säädöksellä tai päätöksellä on lähtökohtaisesti ongelmallista 
elinkeinovapauden kannalta. Sen sijaan hintojen kohtuullisuuteen kohdistuvat 
lakisääteiset kriteerit eivät ole yhtä ongelmallisia. 
 

Lakiesityksen perusteluissa arvioidaan, että voimassaolevaan lakiin sisältyvä 
kohtuullisuusvaatimus ei ole toiminut asianmukaisesti käytännössä, perintäkulujen erot 
ovat varsin suuret ja että perintäkulut määräytyvät kaavamaisesti. Näitä seikkoja voidaan 
sinänsä pitää painavana perusteena perintäkulujen sääntelylle elinkeinovapauden 
kannalta, mikäli viranomaisvalvonnalla ei pystytä takaamaan lain noudattamista. 
Voimassaolevan lain mukaan perintäkuluja rajoittaa joka tapauksessa jo nyt se, että 
niiden kohtuullisuutta arvioitaessa on 10 §:n 1 momentin mukaan otettava huomioon 
saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen 
suoritustapa ja muut seikat. Hintasääntelyä korvaavaa viranomaisvalvonnan tehostamista 
ei sanottavasti pohdita hallituksen esityksessä. 
 

Voimassaolevan lain sisältämät kriteerit ovat epäilemättä aiheellisia ja mahdollisia 
elinkeinovapaudenkin näkökulmasta, koska ne ovat suhteellisen joustavia. Niitä on nyt 
juuri niiden joustavuuden vuoksi kuitenkin arvioitava tiukemmin, koska lakiehdotuksessa 
on kysymys elinkeinovapauteen vaikuttavasta yksityiskohtaisesta hintasääntelystä, joka 
toteutettaisiin ministeriön asetuksella. Asetuksenantovaltaan kytkettyinä sääntelyn 
perusteita tulisikin säännellä täsmällisemmin laissa siten, että sääntelyn perusteet ja 
enimmäishintojen perusteet käyvät tarkemmin ilmi laintasoisesta sääntelystä. Vain 
sisällöllisesti näin rajattuna perintäkulujen tiukempaa sääntelyä ja asetuksenantovaltuutta 
voitaisiin pitää asianmukaisena perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvän lain alaa 
koskevan säännöksen kannalta. 
 

Asetuksenantovaltuuden mukaan myös maksumuistutusten ja maksuvaatimusten 
toimittamisen aikarajoista säädettäisiin oikeusministeriön asetuksella. Säännös on 
sisällöllisesti ongelmallisen väljä, koska tällaisten aikarajojen perusteita ei ole mitenkään 
määritelty laissa. Lisäksi aikarajojen tarkoitus ja sisältö käyvät ilmi vasta 
asetusluonnoksesta, mikä osoittaa myös valtuutuksen epämääräisyyttä. Valtuutusta 
olisikin välttämätöntä täsmentää myös tältä osin. 
 

Asetusluonnos on kaavamaisuudessaan varsin ongelmallinen. Esitetty luonnos ei 
selvästikään pysy valtuuttavan säännöksen rajoissa, koska asetuksessa ei riittävän 
monipuolisesti ja tilannesidonnaisesi oteta huomioon saatavan suuruutta, suoritettua 
työmäärää, perintätehtävän tarkoituksenmukaista suoritustapaa ja muita seikkoja. Tämä 



 

seikka puoltaa osaltaan asetuksenantovaltuuden täsmentämistä. Olennaisempaa on 
kuitenkin, että se edellyttää myös asetuksen säätämisessä tiukempaa valtuuttavan 
säännöksen noudattamista. Tämä edellyttää myös erilaisten olosuhteiden ja tilanteiden 
joustavampaa erottelua. 
 

Sääntelyn takautuva soveltaminen 
 

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan lakia sovellettaisiin 
myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, vaikka velallisen vastuu 
tällaisen ennen lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen mukaan olisi tässä laissa 
säädettyä ankarampi. Ehdotettu säännös merkitsee puuttumista jo olemassa 
olevien sopimusten sisältöön. Tällaiseen taannehtivana pidettyyn puuttumiseen 
on perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä suhtauduttu kielteisesti, koska 
perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös omaisuuden suojasta turvaa myös 
sopimussuhteiden pysyvyyttä. Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien 
pysyvyyden suojan taustalla on lisäksi ajatus oikeussubjektien perusteltujen 
odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 
33/2002 vp, s. 3/I). Perusteltujen odotusten suojaan liittyy oikeus luottaa 
sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän 
lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, 
joka kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 45/2002 
vp, s. 2-3). 
 

Tosin sopimussuhteen pysyvyys ja koskemattomuus eivät ole muodostuneet 
aivan ehdottomiksi (esimerkiksi PeVL 28/1994 vp, PeVL 27/1996 vp, PeVL 
29/1998 vp, PeVL 37/1998 vp, s. 2/I, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II, PeVL 13/2003 vp). 
Yleensä valiokunta on arvioinut varallisuusoikeudellisiin oikeussuhteisiin 
taannehtivasti puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, 
kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden 
kannalta (PeVL 63/2002 vp, s. 2-3, PeVL 1/2003 vp, s. 3-4). Tässä arviossa on 
ollut merkitystä myös sillä vakiintuneella lähtökohdalla, että varallisuus-
oikeudellisia oikeussuhteita voidaan uudella sääntelyllä selventää ja täydentää, 
kunhan aineelliseen oikeuteen ei tuoda olennaisesti uutta sisältöä (PeVL 28/1994 
vp). Kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva uusi sääntely on lisäksi helpommin 
toteutettavissa kuin tavanomaisiin ja kohtuullisiin sopimusehtoihin kohdistuva 
sääntely. 
 

Ehdotetun sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyttä on arvioitu edellä. Siltä osin 
ehdotukseen ei ole huomauttamista. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on 
merkityksellistä, että taannehtivat vaikutukset kohdistuisivat perintäkuluihin.    
Kyse on velan maksun viivästymisestä johtuvasta lisäkulusta eikä sopimuksen 
varsinaiseen ydinsisältöön kuuluvasta sellaisesta ehdosta, jonka perusteella 
esimerkiksi velkojan tuotto-odotukset tyypillisesti määräytyvät (vrt. viivästyskoron 
osalta myös PeVL 9/1998 vp, PeVL 5/2002 vp). Perintäkuluihin vain osittain 
kohdistuvaa taannehtivaa vaikutusta ei voitane siten pitää velkojan kannalta 
kohtuuttomana eikä myöskään täysin odottamattomana. Koska jo voimassaoleva 
laki edellyttää perintäkulujen kohtuullisuutta, niiden kohtuullisuuteen kohdistuva 
lisäsääntely ei myöskään tuo aineelliseen oikeuteen olennaisesti uutta sisältöä. 

 

Perintäkulujen korvaamisen kohtuullisuuteen kohdistuva taannehtivuus ei nämä 
näkökohdat huomioon ottaen sellaisenaan vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
Tämä arvio on kuitenkin mahdollinen vain, mikäli korvaamissääntelyyn sinänsä 
kohdistuvat laadulliset valtiosääntöoikeudelliset kriteerit otetaan asianmukaisesti 
huomioon. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 1.6.2004 
 
 
 
 

1. Lausuntopyyntö 
 

Lakivaliokunnan perustuslakivaliokunnalle osoittama lausuntopyyntö koskee ensinnäkin 

sitä, miten saatavien perinnästä annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen 10 §:ssä 

tarkoitettua perintäkulujen enimmäismäärän sääntelyä on arvioitava perustuslain 15 §:ssä 

turvatun omaisuudensuojan ja perustuslain 18 §:n 1 momentissa suojatun 

elinkeinovapauden kannalta ottaen huomioon myös sääntelyn ehdotettu takautuva so-

veltaminen. Lakivaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lisäksi lausuntoa siitä, 

miten ehdotetun 10 §:n 4 momentin sisältämää asetuksenantovaltuutta ja hallituksen 

esityksen liitteenä olevaa luonnosta oikeusministeriön asetukseksi on arvioitava perus-

tuslain 80 §:n 1 momentin ja sitä koskevan perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. 
 
 

2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

Ehdotetun 10 §:n 1 momentissa lueteltaisiin tyhjentävästi ne kuluerät, jotka kulutta-

jasaatavaa perittäessä velalliselta saa periä. Näitä ovat maksumuistutus, lain 5 §:ssä tar-

koitettu maksuvaatimus ja lain tarkoittama kirjallinen maksusuunnitelma. Perustelujen 

mukaan momentissa mainitut perintätoimet ovat käytännössä tavallisimmat ja kulutta-

jasaatavien perinnässä ne voidaan katsoa myös riittäviksi (ks. HE, s. 8/II). 

Tämän ohella lakiehdotuksen 10 §:n 4 momentin mukaan oikeusministeri- 

ön asetuksella säädettäisiin edellä mainituista kulueristä muodostuvien perintäkulujen 

enimmäismäärät sekä velallisen kuluvastuun enimmäismäärä perittäessä samaa saatavaa. 

pet/p /óyfaô sy/̂  y 



 

Tällaisessa enimmäismäärän säätämisessä voidaan katsoa olevan kysymys hin-tasääntelyn 

kaltaisesta menettelystä. 
2 

 

Lakia sovellettaisiin lain voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaantulon 

jälkeen velalliselta perittäviin perintäkuluihin, vaikka velallisen vastuu perintäku-luista 

olisi ennen lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen mukaan tässä laissa säädettyä ankarampi. 

Lailla olisi siten taannehtivia vaikutuksia. Ne voisivat koskea tilannetta, jossa varsinaisessa 

kuluttajavelkaa koskevassa luottosopimuksessa olisi sovittu perintä-kuluista. Lisäksi on 

mahdollista, että luotonantaja on toimeksiantosopimuksella jo siirtänyt luoton perimisen 

perintätoimistolle, jolloin toimeksiantosopimuksessa on voitu sopia perimiskulujen 

kohdentamisesta ensisijaisesti velallisen maksettavaksi. 

Tältä osin ehdotusta on arvioitava perustuslain 15 §:n omaisuudensuoja-

säännöksen kannalta, joka antaa suojaa sopimussuhteiden pysyvyydelle. Perustuslaki-

valiokunnan vakiintuneessa käytännössä on suhtauduttu kielteisesti taannehtivana pi-

dettyyn puuttumiseen varallisuusoikeudellisiin sopimussuhteisiin, joskaan sopimussuh-

teiden koskemattomuus ei ole muodostunut ehdottomaksi. Tällaista sopimussuhteisiin 

puuttumista on perustuslakivaliokunnan uudemmassa käytännössä arvioitu - kuten 

muutakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä - perusoikeuksien yleisten rajoi-

tusedellytysten kannalta (ks. Pe VL 5/2002 vp, PeVL 45/2002 vp, PeVL 63/2002 vp ja 

PeVL 13/2003 vp). 

Ehdotetulla hintasääntelyn luonteisella sääntelyllä on yleistä merkitystä 

perintätoiminnan harjoittajien elinkeinotoiminnalle. Enimmäismäärän asettaminen ku-

luttajavelaliiselta perittäville perimiskuluille sekä sallittujen kuluerien tyhjentävä luet-

telointi vaikuttavat perimistoiminnan elinkeinonharjoittamisen oikeuteen tavalla, jota on 

arvioitava myös perustuslain 18 §:n 1 momentin elinkeinovapauden näkökulmasta. 

Tällöinkin olennaista on, täyttääkö ehdotus perusoikeuksien rajoittamiselle asetettavat 

yleiset edellytykset. 

Ehdotuksen taustalla on pyrkimys turvata kuluttajavelallisen asemaa var-

mistamalla perintäkulujen säilyminen kohtuullisena ja riittävän yhdenmukaisina. Eh-

dotuksen taustalla on empiiristä selvitystä siitä, että nykyinen perintäkulujen kohtuulli-

suutta yleisellä tasolla edellyttävä lainsäädäntö ei ole riittävästi pystynyt turvaamaan näitä 

tavoitteita, vaan perintäkulujen vaihteluväli kuluttajasaatavia perittäessä on muodostunut 

erittäin suureksi ja se on usein ollut myös huomattavassa epäsuhteessa saatavan suuruuteen 

(ks. HE, s. 3-4). Hallituksen esityksessä onkin päädytty selvityksen pohjalta siihen, että 

velallisen yhdenvertainen asema on turvattavissa vain säätämällä kuluvastuusta nykyistä 



 

täsmällisemmin (HE, s. 6). Ehdotuksen taustalla on siten käsitykseni mukaan 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet, jotka palautuvat perustuslaissa 

turvattuun yhdenvertaisuuteen (PL 6 §) ja velallisen omaisuudensuojaan (PL 15 §), jonka 

voidaan katsoa perustelevan velallisen suojaamista lailla kohtuuttomia perintäkuluja 

vastaan. 

Perusoikeusrajoituksen suhteellisuusvaatimuksen kannalta ei ehdotettu 

kuluttajasaatavan perimiskulujen tyhjentävä luettelointi ole nähdäkseni ongelmallinen, 

koska mainittuja toimenpiteitä (maksumuistutus, maksuvaatimus ja maksusuunnitelma) on 

yleinen perimiskäytäntö huomioon ottaen pidettävä riittävinä ja normaaleina toimina 

kuluttajavelan perinnässä (ks. HE, s. 8). 

Myöskään enimmäismäärän asettaminen perimiskuluille ei itsessään muo-

dostu nähdäkseni välttämättä ongelmalliseksi perusoikeuksien rajoittamisen suhteelli-

suusvaatimuksen kannalta. Enimmäismäärän asettaminen perimiskuluille voidaan nähdä 

nimittäin jo nykyisin laissa asetetun perimiskulujen kohtuullisuusvaatimuksen konkre-

tisointina. Perustuslain ei voida katsoa antavan suojaa mahdollisuudelle periä velalliselta 

kohtuuttomia perimiskuluja. Perimiskulujen enimmäismäärää asetettaessa on harkintaa 

rajaavana seikkana otettava huomioon 10 §:n 1 momentissa säädetyt kohtuullisuuden 

arviointiin vaikuttavat tekijät (saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintä-tehtävän 

tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat). 

Tästä enimmäismäärän sääntelyn mahdollisuutta koskevasta yleisarviosta 

huolimatta lakiehdotus ei kuitenkaan ole ongelmaton perusoikeuksien yleisten rajoi-

tusedellytysten kannalta. Tämä liittyy ensi sijassa lakiehdotuksen puutteisiin perusoike-

usrajoitusten lailla säätämisen vaatimuksen kannalta. Perusoikeuksien rajoitusedelly-tysten 

täyttymisen kannalta on selvää, että omaisuudensuojan (PL 15 §) ja elinkeinon-vapauden 

(PL 18 § 1 mom.) rajoittamisen tulee perustua riittävän täsmälliseen ja tarkkarajaiseen lain 

säännökseen, eikä itse rajoitusta voida delegoida asetuksenantajan tehtäväksi. 

Käsillä olevassa asetelmassa enimmäismäärästä säätäminen on osoitettu 

varsin avoimesti oikeusministeriön asetuksella tehtäväksi. Tällä seikalla voi olla merkitystä 

myös perusoikeusrajoituksen suhteellisuusvaatimuksen kannalta. Nyt ainoastaan asetuksen 

säännöksestä näkyisi, että tietyissä tilanteissa voidaan asetuksella säädetyistä 

enimmäismääristä poiketa ja vaatia velalliselta todellisia perimiskuluja (asetusluonnoksen 4 

§). Tällaisella poikkeamismahdollisuudella voi olla merkitystä arvioitaessa, voidaanko 

emmmäismääräjärjestelmää yksittäistapauksessa pitää velkojan tai toimeksian-

tosopimuksen perusteella perimistä suorittavan perimistoiminnan harjoittajan kannalta 

kohtuullisena. Tällaisen keskeisen arviointiin vaikuttavan seikan tulisi kuitenkin käydä ilmi 

suoraan laista eikä vasta asetuksesta. 



 

Ehdotettua asetuksenantovaltuutta on arvioitava myös perustuslain 80 §:n 1 

momentin kannalta, jonka mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-

suuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muutoin kuuluvat lain alaan. 

Arvioni mukaan perintäkulujen enimmäismäärästä ja velallisen kuluvastuun 

enimmäismäärästä säätämisessä on kyse selvästi yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 

perusteisiin kuuluvasta asiasta. Lisäksi näillä seikoilla on edellä mainitulla tavalla pe-

rusoikeuskytkentä, joka edellyttää sekin sääntelyn ehdotettua täsmällisempää sääntelyä 

laissa. Perustuslain 80 § ja asiaan vaikuttavat perusoikeussäännökset edellyttävät, että 

enimmäismääristä säädetään suoraan laissa tai ainakin laissa olennaisesti ehdotettua 

täsmällisemmin määritetään ne tekijät, jotka vaikuttavat enimmäismäärän määräytymiseen 

ja näin rajoittavat asetuksenantajan harkintavaltaa. 

Hallituksen esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 4 §:n säännös 

poikkeuksista enimmäismääristä käsittää myös sellaisia seikkoja, joista tulee säätää lailla. 

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa myös siitä, että ehdotettu 10 §:n 4 momentin 

asetuksenantovaltuus ei hallituksen esityksessä olevassa muodossaan näyttäisi edes 

ulottuvan kyseisen asetuksen säännöksen antamiseen. Asetuksenantovaltuudessa puhutaan 

vain enimmäismääristä säätämisestä, ei sen sijaan siitä, voidaanko velallisen kuluvastuu 

ulottaa säädettyjä enimmäismääriä suuremmaksi, mistä asetuksen 4 §:ssä on kyse. 

Ongelmallisena pidän myös maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toi-

mittamisen aikarajojen asettamista koskevaa asetuksenantovaltuutta, koska ehdotetussa 

sääntelymallissa vasta asetuksessa (ks. asetusluonnoksen 3 §) määräytyisi, milloin ve-

lalliselta voidaan ylipäätään vaatia perintäkuluja. Näin velallisen velvollisuuden synty-

minen olisi olennaisesti riippuvainen asetuksen säännöksestä. Perustuslain 80 §:n vaatimus 

yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteiden laissa säätämisestä edellyttää 

nähdäkseni asetusluonnoksen 3 §:ää vastaavan säännöksen ottamista suoraan lakiin. 

Yhteenvetona katson, että lakiehdotus on säädettävissä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä vain, jos lakiehdotuksen 10 §:n 4 momentissa olevaa asetuk-

senantovaltuutta olennaisesi rajataan niin, että siinä tarkoitetuista enimmäismääristä tai 

ainakin niiden täsmällisemmistä määräytymisperusteista poikkeusmahdollisuuksi-neen 

samoin kuin maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen aikarajoista säädetään 

suoraan laissa. 
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Hallituksen esityksen perusteluihin sisältyy vajaan sivun mittainen Säätämisjärjestys- 

jakso. Jaksossa käsitellään vain lakiehdotuksen voimaantulosäännöksessä 

siirtymäsäännöksessä) edellytettyä ehdotetun lain taannehtivaa soveltamista ja tämän 

soveltamisen suhdetta omaisuuden perustuslainturvaan. Tämä kysymys onkin keskeinen 

ehdotuksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa. Sen lisäksi on ehdotuksessa syytä 

arvioida ministeriölle ehdotetun asetuksenantovallan suhdetta asetuksenantovaltaa 

koskeviin säännöksiin PL 80 §:ssä. 
 

Lakiehdotuksen      voimaantulosäännös   on   voimaantulopäivän   osalta   avoin. 

Perustelujen mukaan on tarkoituksena, että lain vahvistamisen ja voimaantulon 

väliseksi ajaksi jäisi noin kolme kuukautta. Voimaantulosäännöksen mukaan 

"lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen velalliselta perittäviin perintäkuluihin, 
vaikka velallisen vastuu perintäkuluista on ennen lain voimaantuloa tehdyn 
sopimuksen mukaan tässä laissa säädettyä ankarampi." 

Säännöksessä tarkoitettu "ankarammuus" voi syntyä siitä, että lain 10 §:ään ehdotetaan 

lisäystä, jossa yhtäältä nimenomaan säädettäisiin, mistä asioista aiheutuneita kuluja 

saadaan kuluttajasaatavaa perittäessä vaatia velalliselta, ja toisaalta annettaisiin 

oikeusministeriölle valta asetuksella määrätä tällaisten perintäkulujen enimmäismäärät 

sekä velallisen (koko) kuluvastuun enimmäismäärä perittäessä samaa saatavaa. Niiden 

tietojen perusteella, joita hallituksen esityksessä on käytännön tilanteista esitetty, tulevat 

voimaantulosäännös ja 10 §:ään ehdotetut lisäykset ilmeisesti merkitsemään useissa 

tapauksissa sitä, että velalliselta ei enää voida periä sellaisia ( niin suuria ) 

perimiskustannuksia kuin velkojan ja velallisen välisessä luottosopimuksessa on 

edellytetty. Joissain tapauksissa muutokset voivat vaikuttaa velkojan asemaan välillisesti 

sen kautta, että velkojan kannettavaksi jää sellaisia perimiskustannuksia, joiden voitiin 

velkojan ja perimistoimiston välistä toimeksiantosopimusta tehtäessä perustellusti olettaa 

jäävän velallisen kannettavaksi. Ehdotettu voimantulosäännös voi siten tapauksittain 

merkitä heikennystä siihen taloudelliseen asemaan, joka velkojalle kuuluu 
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voimassaolevien yksityisoikeudellisten lain ja hyvän tavan mukaisten sopimusten 

perusteella. 
 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on perustuslain omaisuudensuojasaannöksen 

pohjalta lähdetty siitä, että lainsäätäjä ei saa puuttua voimassaolevan yksityisoikeudellisen 

sopimussuhteen sisältöön toisen sopijapuolen vahingoksi. Tähän voimassaolevien 

sopimusten suojaan on käytännössä kuitenkin hyväksytty joitakin joustoja. Olen 

selostanut valiokunnan sopimusten suojan suhteen omaksumaa käytäntöä valiokunnalle 

vastikään (26.5.2004) antamassani lausunnossa, joka koski esitystä vapaaehtoisten 

eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännösten uudistamisesta (HE 80/04 vp). En 

pidä tässä tarpeellisena toistaa, mitä tuolloin esitin. Todettakoon lyhyesti vain, että 

valiokunta on pitänyt mahdollisena uudella lailla vaikuttaa myös voimassaolevien 

sopimussuhteiden sisältöön, jos kysymys on ollut vain sopimussuhteen selventämisestä 

ilman että aineelliseen oikeuteen tuodaan mitään uutta, tai jos kyse on kohtuuttomien tai 

hyvän tavan vastaisten sopimusehtojen sivuuttamisesta taikka sopimuksen ehtojen 

kohtuullistamista tarkoittavasta sovittelusta taikka täytäntöönpanoluonteisiksi katsotuista 

normeista taikka ylipäätään vähäisiksi katsotuista muutoksista. Mainitussa lausunnossa 

tarkastelemieni valiokunnan kannanottojen lisäksi voidaan tässä viitata viivästyskorkoja 

koskeneeseen valiokunnan lausuntoon pevl 5/02 vp. Siinä valiokunta piti taannehtivaakin 

puuttumista viivästyskorkojen suuruuteen mahdollisena lähinnä siksi, että puuttumisella 

pyrittiin kohtuullisten lopputulosten saavuttamiseen. Valiokunta viittasi myös siihen, että 

viivästyskorkosäannöksiä voitiin pitää lähinnä täytäntöönpano-oikeudellisina normeina, 

joita voitiin omaisuudensuojaan kohdistuvinakin pääsääntöisesti saattaa voimaan 

tavallisella lailla. 
 

Useat seikat näyttäisivät tässä puoltavan päätelmää, että nyt ehdotetut mahdollisuudet 

vaikuttaa olemassa olevien sopimussuhteiden sisältöön voidaan perustuslakivaliokunnan 

käytännön valossa tarkasteltuina hyväksyä säädettäviksi tavallisessa laissa. Lain 10 §:n 1 

momentin säännös   edellyttää  jo nykyisessä muodossaan perintäkulujen kohtuullisuutta 

(vain kohtuullisten kulujen 

korvaamis velvoitetta). Täydentäviä säännöksiä on nyt pidetty tarpeellisina sen vuoksi, 

että nykyisten säännösten ei katsota käytännössä johtaneen perintäkulujen 

kohtuullisuusvaatimuksen (yhdenmukaiseen) toteutumiseen. 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä sopimuksiin puuttumisen oikeutusperusteeksi 

hyväksyttyä kohtuullistamista voidaan siten tässäkin yhteydessä pitää merkittävänä 



 

perusteena. Perintäkuluja koskevia normeja voidaan pitää luonteeltaan täytäntöönpanoon 

liittyvinä: niissä ei ole - viivästyskorkoja koskenutta lausuntoa pevl 5/02 vp lainaten - 

kysymys "sopimuksen varsinaiseen ydinsisältöön kuuluvasta sellaisesta ehdosta, jonka 

perusteella esimerkiksi velkojan tuotto-odotukset tyypillisesti määräytyvät." Ehkä voidaan 

myös katsoa, että sopimussuhteen sisältöön puuttumisen merkitys velkojalle jää tässä 

kaiken kaikkiaan vähäiseksi. 
 

Vastakkaiseen suuntaan käyviä huomioita voidaan myös kyllä esittää. 

Voimaantulosäännös ja 10 §:n lisäykset yhdessä voivat tulla merkitsemään selvää 

poikkeamista hyvin konkreettisista alkuperäisen luottosopimuksen ehdoista ja ilmeisesti 

myös sellaisissa tilanteissa, joissa noita sopimusehtoja ei sopijapuolten tilanteen 

huomioon ottaen ole syytä pitää kohtuuttomina. Kyseessä ei toisin sanoen ole vastaava 

tilanne kuin oikeustoimilain kohtuullistamissäännöksiä koskeneessa lausunnossa pevl 

3/82 vp, jossa kyseessä oli tuomioistuimille annettu valta konkreettisessa tapauksessa - 

siis kunkin tapauksen piirteet erikseen harkiten -kohtuullistaa sopimuksen sisältöä. Tässä 

ehdotuksessa on kyseessä yleistä kohtuullisuutta sinänsä tavoittelevan, mutta kaavamaisin 

perustein ja siis yksittäisten tapausten mahdollisista erityispiirteistä riippumatta 

määrättävän kohtuulliseksi arvioidun tason taannehtiva soveltaminen. 

Kohtuullisuusarvioinnille ei tässä ymmärtääkseni myöskään ole sellaista selvältä 

vaikuttavaa yleistä "kehystä" - ja samalla painavaa yhteiskunnallista syytä - kuin edellä 

viitatussa viivästyskorkoja koskeneessa asiassa (pevl 5/02 vp), jossa pyrittiin parantamaan 

yksityishenkilön mahdollisuuksia selviytyä veloistaan sellaisissa tilanteissa, "joissa 

aikaisemman lain sallimat viivästyskorot ovat korkotason yleisen laskun vuoksi 

muodostuneet kohtuuttoman korkeiksi." 
 

Taannehtivan järjestelyn perusteiden vakuuttavuutta heikentää tässä mielestäni myös se, 

että     esityksestä ei   oikein ilmene, mikä konkreettisesti on se "painava 

 

yhteiskunnallinen tarve", jonka "vaatima" tällainen taannehtivuus on. Kun kyseessä on 

perusoikeuden suojaan puuttuva järjestely, olisi esityksessä tullut myös tarkemmin 

arvioida, olisiko käytettävissä muita, perusoikeuden suojaan vähemmän kajoavia 

menettelytapoja asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Näin olisi ollut syytä tehdä siitä 

huolimatta, että esim. tuomioistuimen mahdollisuutta tapauksittain kohtuullistaa 

perintäkustannuksia ei ehkä olisi pidetty käytännössä riittävän turvaavana velallisen 

kannalta. 
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En pidä perusteita, joita tässä on esitetty taannehtivalle tällaiselle järjestelylle, oikein 

vakuuttavina. Voidaan kuitenkin ajatella, että laissa asianmukaisesti järjestettynä tällainen 

taannehtivuus on valiokunnan käytännön linjan puitteissa hyväksyttävissä. Järjestelyn 

asianmukaisuuden kannalta on aiheellista kiinnittää huomiota ainakin kahteen seikkaan. 

Ehdotetussa lisäyksessä lain 10 §:n 1 momenttiin on esitetty tyhjentäväksi tarkoitettu 

luettelo toimista, joista voidaan vaatia perintäkuluja. Jos tämän luettelon ulkopuolelle jää 

toimintoja, joita perintätoiminnassa tavanomaisesti ja hyväksyttävästi esiintyy (esim. dos. 

Länsinevan lausunnossa mainittu velallisen etsintä) ja joita on voitu edellyttää myös 

velkojan tekemissä sopimuksissa, saattaa 10 §:n 1 momentti tulla tapauksittain 

merkitsemään sellaista rajoitusta voimassaolevien sopimussuhteiden sisältöön, että 

rajoituksen taannehtivalle soveltamiselle ei enää löydy riittävää perustetta. 
 

Toinen huomiota ansaitseva näkökohta tässä on se, että asetuksen tasolle mahdollisesti 

sijoitettavat normit eivät mitenkään voi korjata tai "pelastaa" lakitekstiä. Jos lakiteksti on 

edellä viitatulla tavalla liian rajoittava, ei sitä voida korvata asetustekstiin ehkä 

sijoitetuilla joustoilla tai joustomahdollisuuksilla. Periaatteellisesti vielä tärkeämpää on se, 

että asetustekstillä ei voida korvata perusoikeuksia koskevassa laintasoisessa säätelyssä 

mahdollisesti olevia puutteita. Perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset ja perusoikeuksien 

saama suoja on osoitettava laissa. Se, miten oikeusministeriön asetusluonnosta 

mahdollisesti tulkitaan tai muutetaan, ei siten voi vaikuttaa itse lain asianmukaisuuteen 

perusoikeuksien suojan kannalta. (Tähän kuvaan kuuluu tietysti sekin, että eduskunnalle 

näin esitettyjenkään asetustekstien mahdollinen myöhempi muuttaminen ei ole 

eduskunnan oikeudellisessa kontrollissa.) 

Tulevien sopimussuhteiden sisältöön vaikuttaminen on omaisuuden perustuslainsuojan 

kannalta erilainen ja väljemmin suojattu asia kuin voimassaolevien sopimussuhteiden 

sisältöön vaikuttaminen. Se, että asetuksenantajalle ehkä voidaan antaa valtuus antaa 

tarkempia säännöksiä myöhemmin solmittavien sopimusten sisällöstä, ei mitenkään vielä 

merkitse, että samansisältöinen valtuus voitaisiin antaa myös voimassa oleviin 

sopimuksiin ulottuvana. Nyt ehdotetun, myös taannehtivasti sovellettavan järjestelyn 

konkreettinen sisältö jää tosiasiassa merkittävästi riippumaan asetuksenantajasta. 

(Valtuuden sisältöä tarkastellaan seuraavassa erikseen.) Minusta tällaista 

sopimussuhteiden sisällön määrittelyvaltaa ei voida taannehtivan soveltamisen - siis 

olemassa olevien sopimussuhteiden sisältöön puuttumisen - osalta jättää 

asetuksenantajalle. 
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Toinen huomiota vaativa kysymys ehdotuksessa on oikeusministeriölle osoitettu 

asetuksenantovalta. Tämän valtuuden ja PL 80§:n suhteen arvioinnissa ei ole merkitystä 

sillä, minkälainen asetusteksti nyt on saatettu luonnoksena eduskunnan nähtäville. 

Valtuuden valtiosäännönmukaisuus on ts. ratkaistava valtuuden eikä sen yhden 

mahdollisen käyttöesimerkin perusteella. 
 

Ehdotuksen 10 §:n 4 momentin mukaan ministeriön asetuksenantovalta sisältäisi kolme 

asiaa: saman säännöksen 1 momentissa mainituista toimista perittävät enimmäismäärät, 

yhden ja saman saatavan perimisessä velalliselle kertyvän kuluvastuun enimmäismäärä 

sekä maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen aikarajat. Perintäkulujen ja 

velallisen kuluvastuun enimmäismäärän määräämiselle ei em. 4 momentissa ole osoitettu 

mitään kriteerejä. Jonkinlainen yleiskriteeri muodostuu kyllä siitä, että säännöksen 1 

momentissa edellytetään perinnän kohtuullisten kulujen korvaamista ja edellytetään 

kohtuuden arvioinnissa otettavaksi huomioon "saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, 

perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat." Pidetäänkö tämän 

säännöskohdan asetuksenantajan harkinnalle antamaa ohjausta riittävän tarkkana, jää 

viimekädessä valiokunnan harkintaan. Kovin tarkkana ohjauksena säännöskohtaa ei 

nähdäkseni voida pitää. Kohtuuden harkinta sinänsä soveltuu ehkä paremmin yksittäisiä 

tapauksia ratkaisevalle viranomaiselle kuin kaavamaisesti sovellettavia rajoja asettavalle 

orgaanille. Ohjauksen väljyys näkyy ehkä selvimmin "saatavan suuruus"-kriteerin 

kohdalla - esim. siinä, miten kriteeriä on sovellettu asetusluonnoksen 2 §:n 1 momentin 2) 

kohdassa ja 5 §:ssä. Huomattavaa väljyyttä sisältyy myös kriteeriin "muut seikat". Paljon 

harkintavaltaa asetuksenantajalle jää väistämättä myös velallisen kokonaiskuluvastuun 

määrittelyssä. Minusta olisi syytä harkita asetuksenantajalle annettavan ohjauksen 

kirjoittamista tarkemmin. Tätä puoltaisi myös se, että asetuksella tässä annettavat ohjeet 

koskevat elinkeinotoimintaa ja siten erästä perustuslaissa suojattua vapautta. Edellä olen 

jo katsonut, että asetuksenantajan näin suuri tosiasiallinen harkintavalta ei mitenkään 

sovellu taannehtivaan puuttumiseen sopimussuhteisiin. 
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- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan saatavien perinnästä annettuun lakiin lisättäväksi säännökset niistä 

perintätoimista, joista saa kuluttajasaatavaa perittäessä vaatia velalliselta korvauksen. 

Oikeusministeriön asetuksella säädetään lakiehdotukseen sisältyvän valtuussäännöksen 

nojalla perintäkulujen enimmäismääristä ja velallisen kuluvastuun enimmäismäärästä 

samoin kuin maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen aikarajoista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväk-

symisestä ja vahvistamisesta. Lakia sovelletaan kuluttajavelallisen eduksi silloinkin, kun 

velallisen korvattavaksi tulevista perintäkuluista on sovittu toisin ennen lain voimaantuloa 

tehdyssä sopimuksessa. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan sääntelyn taannehtivuutta pe-

rustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta. Perustelujen mukaan ehdotus lain 

soveltamisesta myös ennen lain voimaantuloa syntyneisiin sopimussuhteisiin ei estä lain 

käsittelemistä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Velallisen korvattavat perintäkulut 

Velalliselta saa kuluttajasaatavaa perittäessä vaatia 10 §:n 1 momentin perusteella pe-

rintäkuluja vain maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta ja maksusuunnitelmasta. 

Näiden kulujen enimmäismäärästä samoin kuin velallisen kuluvastuun enimmäismäärästä 

perittäessä samaa saatavaa säädetään 4 momentin nojalla oikeusministeriön asetuksella. 

Velkoja tai esimerkiksi toimeksiannon saanut perintätoimisto voi suorittaa 1 mo-

mentissa mainittujen toimenpiteiden lisäksi muitakin hyvän perintätavan mukaisia pe-
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rintätoimia. Velalliselta ei kuitenkaan saa vaatia tällaisista muista toimista aiheutuvien 

kulujen korvaamista, vaan näiltä osin perintäkulut jäävät käytännössä velkojan kannet-

taviksi. Ehdotuksen 1 momentissa mainituista perintätoimista aiheutuneet kulut jäävät 

käytännössä velkojan maksettaviksi myös siltä osin kuin ne mahdollisesti ylittävät velallisen 

korvattaviin kuuluvien perintäkulujen enimmäismäärän. 

Velallisen maksuviivästyksestä velkojalle aiheutuvat perintäkulut voidaan valio-

kunnan mielestä rinnastaa henkilön muusta laiminlyönnistä toiselle aiheutuneeseen ta-

loudelliseen vahinkoon ja kulukorvaussaatava vastaavasti omaisuuden perustuslainsuojaa 

lähtökohtaisesti nauttivaan vahingonkorvaussaatavaan (PeVL 3/1982 vp, s. 3/II). Ehdotus 

sisältää myös hintasääntelyn piirteitä, vaikka säännökset eivät muodollisesti es-täkään 

velkojaa tai perintätoimistoa ylittämästä velallisen korvattaviin kuuluvien kulujen 

enimmäismäärää. Sääntelyn voidaan kuitenkin olettaa vaikuttavan velkojien halukkuuteen 

ottaa kannettavakseen säännösten mukaisten enimmäismäärien ylittäviä perin-täkuluja ja 

siten esimerkiksi perintätoimistojen tarjoamien palveluiden hintatasoon. Ehdotuksella on 

välillisiä vaikutuksia myös elinkeinon harjoittamiseen. Ehdotus on näistä syistä 

merkityksellinen perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuuden suojan kannalta. 

Sääntelyn tavoitteena on varmistaa velallisen korvattavaksi kuuluvien perintäkulujen 

kohtuullinen tasoja turvata velallisten yhdenvertaista kohtelua kuluttajasaatavien perinnässä. 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt velallisten selviytymismahdollisuuksien 

edistämistä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävänä perusteena puuttua velkojan 

varallisuusarvoisiin oikeuksiin (PeVL 33/2002 vp, s. 3/1). Velallisten yhdenvertaisen 

kohtelun turvaamistavoite tukeutuu puolestaan perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännöksiin. Ehdotetulle sääntelylle on siten perusoikeusjärjestelmän 

kannalta hyväksyttävät perusteet. 

Esityksessä  on  tehty  empiiristen  selvitysten  pohjalta  selkoa  siitä,  että  voimassa  

olevalla sääntelyllä ei ole riittävästi kyetty turvaamaan perintäkulujen pysymistä koh-

tuullisella tasolla. Perintäkulujen vaihteluväli on osoittautunut huomattavan suureksi, ja 

perintätoimistojen veloituskäytäntöjen erilaisuus on johtanut ongelmiin velallisten yh-
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denvertaisen kohtelun kannalta. Ehdotetulle kuluvastuusta säätämiselle on valiokunnan 

mielestä näistä syistä painava yhteiskunnallinen tarve. 

Velalliselta saa 10 §:n 1 momentin sanamuodon perusteella vaatia korvausta vain 

momentissa mainituista perintätoimista. Perusteluissa kyseisten tointen todetaan olevan 

käytännössä tavallisimmat ja kuluttajasaatavan perinnässä niiden voidaan katsoa olevan 

riittäviä. Tästä huolimatta on sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ongelmallista, että 

säännös ei kaavamaisuudessaan jätä sijaa tapauskohtaiselle harkinnalle. Sanamuodon 

perusteella velkoja ei voi vaatia velalliselta kulukorvausta sellaisistakaan muista — sinänsä 

hyväksyttävistä ja hyvän perintätavan mukaisista — perintätoimista, joiden käyttäminen on 

yksittäistapauksessa ollut tarpeen esimerkiksi velallisen toiminnasta johtuvista tai muista 

perustelluista syistä. 

Ehdotus enimmäismäärän säätämisestä velallisen korvattaviin kuuluville perintä-

kuluille ei valiokunnan mielestä sinänsä ole perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan 

näkökulmasta ongelmallinen. Sääntely voidaan nähdä voimassa olevaan lakiin sisältyvän 

kohruullisuusvaatimuksen täsmentämisenä, eikä perustuslaki valiokunnan mielestä anna 

suojaa velkojan mahdollisuudelle vaatia velalliselta kohtuuttomien perimiskulujen 

korvaamista (PeVL 3/1982 vp, s. 3). Lakiehdotus ei kuitenkaan tältäkään osin näytä 

mahdollistavan tapauskohtaista harkintaa, minkä vuoksi sääntely voi joissakin tilanteissa 

muodostua velkojan kannalta kohtuuttomaksi. 

4 Perusteluista ja esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 4 §:n 1 momentista ilmenee 

sääntelyn tarkoituksena olevan, että velallista voidaan erityisestä syystä — kuten 

tavanomaista  suuremman  työmäärän  perusteella  tai  siksi,  että  velallista  on  ollut  vaikea  

tavoittaa — vaatia korvaamaan lakiin sisältyvän kohtuusvaatimuksen rajoissa pysyvät 

todelliset perintäkulut. Tämä sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta olennainen seikka ei käy 

lainkaan ilmi lain sanamuodosta. Lakiehdotusta on välttämätöntä täydentää esityksen 

tarkoitusta vastaavalla säännöksellä velkojan mahdollisuudesta vaatia velalliselta korvaus 

todellisista perintäkuluista. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 

Asetuksenantovaltuudet 
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Ehdotettuja säännöksiä lainsäädäntövallan delegoinnista ministeriölle on arvioitava pe-

rustuslain 80 §:n näkökulmasta. Sen 1 momentin mukaan valtioneuvostoja ministeriö voivat 

antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on 

kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka 

perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Valtuuden säätämiseen laissa on 

perustuslakivaliokunnan käytännössä kohdistettu vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja 

tarkkarajaisuudesta (ks. esim. PeVL 1/2004 vp, s. 2/1). 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin lähtökohtana on, että asetukset antaa valtioneuvosto. 

Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluonteisissa sekä 

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa (HE 1/1998 vp, s. 

132/11, PeVL 34/2000 vp, s. 3—4). 

Perustuslakivaliokunta on toistuvasti korostanut, että perustuslain 80 §:n 1 momentin 

säännökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla 

annettavien säännösten sisältöä. Asetuksella ei siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä lain 

alaan kuuluvista asioista (PeVL 1/2004 vp, s. 2/1). 

Velallisen korvattaviin kuuluvien perintäkulujen ja velallisen kuluvastuun enim-

mäismääristä säädetään 10 §:n 4 momentin perusteella oikeusministeriön asetuksella. 

Valtuutus on asiallisesti täysin avoin. Valtuuden käyttöä sitoo vain 10 §:n 1 momentissa 

oleva yleinen kohtuullisuusvaatimus samoin kuin säännös kohtuullisuutta arvioitaessa 

huomioon otettavista seikoista. Tällainen ensi sijassa yksittäistapauksellista harkintaa 

ohjaava säännös ei valiokunnan mielestä rajaa asetuksenantajan toimivaltaa valtiosään-

töoikeudellisesti asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Asetuksenantovaltuus on näiltä osin 

ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvien vaatimusten kanssa. 

Edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 

on, että säännökset enimmäismääristä sisällytetään lakiin ja valtuus asetuksen antamiseen 

poistetaan lakiehdotuksesta. Vaihtoehtoisesti valtuussäännöstä on täsmennettävä 

olennaisesti. 
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Oikeusministeriön asetuksella voidaan 10 §:n 4 momentin nojalla säätää kulutta-

jasaatavaa koskevien sellaisten maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen 

aikarajoista, joiden kulut voidaan vaatia velallisen korvattaviksi. 

Esityksen liitteenä olevan asetusluonnoksen 3 §:stä käy ilmi, että aikarajojen nou-

dattaminen muodostaa edellytyksen velkojan oikeudelle vaatia kyseisistä toimista ai-

heutuvia perintäkuluja velalliselta ja vastaavasti velallisen velvollisuudelle korvata kuluja. 

Sääntelyssä on siten kysymys yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien sellaisista perusteista, 

joista ei perustuslain 80 §:n 1 momentin takia voida säätää asetuksella. Ase-

tuksenantovaltuuden käyttöala jää sen vuoksi vähäiseksi. Asetusluonnoksessa olevat 

säännökset perintätoimien aikarajoista tulee siksi nostaa lain tasolle, jos sääntelyä pidetään 

tarpeellisena. Vaihtoehtoisesti lakiin on lisättävä perustuslain näkökulmasta riittävän tarkat 

säännökset aikarajasääntelyn perusteista niin, että asetuksenantovaltuus voidaan rajata lakia 

tarkempien säännösten antamista tarkoittavaksi. 
Sääntelyn taannehtivuus 

Lakia sovelletaan voimaantulosäännöksen 2 momentin perusteella lain voimaantulon 

jälkeen velalliselta perittäviin perintäkuluihin, vaikka velallisen vastuu kuluista on ennen 

lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen mukaan tässä laissa säädettyä ankarampi. 

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan 

kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole muodostunut 

perustuslakivaliokunnan käytännössä ehdottomaksi. Tällaistakin omaisuuden suojaan 

puuttuvaa sääntelyä on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedeilytysten kannalta 

(ks.esim. PeVL 21/2004 vp, s. 3/1 ja siinä mainitut kannanotot), kuten hallituksen 

esityksessä on tehtykin. 

Ehdotettu sääntely ei muodostu sen takautuvien vaikutusten näkökulmasta ongel-

malliseksi, jos valiokunnan edellä lakiehdotuksen 10 §:n 1 ja 4 momentista esittämät 

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Muussa ta-

pauksessa voimaantulosäännöksen 2 momentti johtaa lakiehdotuksen käsittelemiseen 

perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 
 

Lausunto 
 



PeVL */2004 vp — HE 21/2004 vp 

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 
 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 

1 ja 4 momentista sekä voimaantulosäännöksen 2 

momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset 

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. 
Helsingissä päivänä lokakuuta 2004 
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