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Täysistunto lähettänyt 16.03.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten Lakivaliokunta 
lähettänyt 04.05.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Lakivaliokunta 

Saapunut 16.03.2004 
Käsittely päättynyt 14.12.2004 LaVM 14/2004 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 
18.03.2004      Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I käsittely 

15.04.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K) 
- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K) 
- lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto (K) 

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys (K) Jatkettu 
I käsittely 

20.04.2004 Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vahinkovakuutuspäällikko Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden 
Keskusliitto ry (K) 
- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K) 
- puheenjohtaja Ritva Anttonen, Velkaneuvonta ry (K) 
- varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K) 
- professori Matti Rudanko, (K) 
Merkitty saapuneeksi 

 

- Kirjanpitotoimistojen Liitto ry: n kirjallinen lausunto. 
23.04.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- kilpailuasiainneuvos Liisa Lundelin-Nuortio, Kilpailuvirasto (K) Merkitty 
saapuneeksi 
- Suomen Kuluttajaliitto ry: n kirjallinen lausunto. 

28.04.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Juha Karhu, (K) 

29.04.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K) 

04.05.2004     Pyydetty lausunto: 
-PeV 

12.10.2004     Merkitty saapuneeksi lausunto 
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- PeVL 27/2004 vp. 
17.11.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

01.12.2004     Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n lisälausunto. 

09.12.2004      Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys. 
Yleiskeskustelu 

14.12.2004      Jatkettu yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 14/2004 vp 
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01.06.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö (K) 
- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K) 
- professori Juha Karhu, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Veli-Pekka Viljanen, (K) 

Jatkettu I käsittely 
15.06.2004     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Mikael Hiden, (K) 
Todettu asiantunti jakuuleminen päättyneeksi. 

08.10.2004 Yleiskeskustelu 
- 5.10. esitelty lausuntoluonnos 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- PeVL 27/2004 vp 
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OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO 
Lainvalmisteluosasto 15.4.2004 Marjo Lahelma 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

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

1. 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 toimiston veloittamien kulujen ero oli 
suurimmillaan lähes tuhat euroa. 
 

Esityksen tavoitteena on poistaa perintäkulujen huomattavat erot sekä varmistaa yleisen perin-täkulutason 
kohtuullisuus ja kuluttajavelallisten yhdenvertainen kohtelu. 
 

Eri yhteyksissä on tullut ilmi, että velallisilla on ollut hankaluuksia saada velkojilta ajantasaisia tietoja 
velkatilanteestaan. Esityksen toisena tavoitteena on varmistaa lailla velallisen tiedonsaantioikeus. 
 
 

2. Keskeiset ehdotukset 

• Lakiin lisätään säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä velkojalta ajantasaiset tiedot 
velkatilanteestaan ja selvitys velkapääomaile kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä 
(lakiehdotuksen 4 a §). 

• Laissa luetellaan ne perintätoimet, joista saa vaatia korvauksen kuluttajavelalliselta. Ne ovat 
maksumuistutus, perintälain 5 §:ssä tarkoitettu maksuvaatimus ja velallisen kanssa laadittu 
maksusuunnitelma (lakiehdotuksen 10 §:n 1 mora.). 

• Oikeusministeriön asetuksella säädetään yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja 
kuluttajavelallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärät (lakiehdotuksen 10 §:n 5 mom. ja 
asetusluonnoksen 2,4 ja 5 §). 

• Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää myös aikarajoja sellaisten maksumuistutusten ja 
maksuvaatimusten lähettämiselle, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta (lakiehdotuksen 
10 §:n 5 mom. ja asetusluonnoksen 3 §). 
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3. Intressitahojen yleiset kannanotot sekä eräitä eriäviä näkemyksiä esityksestä 
 

Lausunnoissa esitetyt kannanotot perintäkulujen tarkemman sääntelyn tarpeesta jakautuivat selkeästi 
kahtia. Useimmat viranomaiset samoin kuin ne järjestöt ja yhteisöt, jotka tarkastelivat ehdotuksia 
etupäässä kuluttajavelallisen näkökulmasta, pitivät ehdotusten toteuttamista tärkeänä ja tarpeellisena. 
Lähes kaikki elinkeinoelämää, siis lähinnä kuluttajavelallisten velko-jatahoja edustavat järjestöt pitivät 
sääntelyä perusteettomana ja tarpeettomana. 
 

Yksittäisistä ehdotuksista elinkeinoelämän kritiikki kohdistui erityisesti seuraaviin, asetuksella 
säädettäväksi ehdotettuihin seikkoihin, jotka tullevat esille myös valiokuntakäsittelyssä. 

• Perintäkulujen porrastaminen saatavan suuruuden mukaan (asetusluonnoksen 2 ja 5 §). Erityisesti 
perintäala pitää ehdotettua porrastusta riittämättömänä ja katsoo, että suuremmista saatavista 
tulisi voida periä suuremmat perintäkulut. OM:n kanta: Maksuvaatimusten laatimisesta ja 
lähettämisestä aiheutuva työ ja muut kulut eivät juurikaan riipu saatavan määrästä. Perintäkulujen 
porrastamiselle on siksi vaikea löytää päteviä perusteita. Ehdotettu porrastus on sama, jota 
sovelletaan vastapuolen maksettavaksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin ns. summaarisissa 
velkomusasioissa. 1 

• Aikarajat sellaisille maksumuistutuksille ja maksuvaatimuksille, joista veloitetaan perintäkuluja 
velalliselta (asetusluonnoksen 3 §) Elinkeinoelämä vastustaa aikarajoja ja epäilee niistä koituvan 
haittaa myös velallisille. OM:n kanta: Aikarajat on katsottu aiheellisiksi, koska maksunsa 
tunnollisestikin hoitavalta voi jäädä lasku tai eräpäivä huomaamatta esim. matkan tai loman takia. 
Ei ole tarpeen, että velkojat ryhtyisivät vähäisen maksuviivästyksen takia velallisille lisäkuluja 
aiheuttaviin perintätoimiin. Lisäksi aikarajojen tarkoituksena on estää velallisen kokonaisvelan 
tarpeeton kasvattaminen lähettämällä hänelle jatkuvasti, lyhyin väliajoin uusia maksumuistutuk-
sia ja-vaatimuksia ja laskuttamalla vastaavasti lyhyin väliajoin uusia perintäkuluja. 
 

Asetusluonnoksen aikarajasääntelyä on toisaalta syytä vielä tarkistaa. Siinä ei nyt ole otettu 
huomioon sellaisia maksuja, jotka on sovittu maksettaviksi tiettyinä eräpäivinä ilman, että 
erääntymisestä erikseen ilmoitettaisiin (esim. asunnon vuokrat, yhtiövastikkeet ja eräät suoraan 
pankkitililtä veloitettavat maksut). 
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' OikMA vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä 
tarkoitetuissa asioissa (1311/2001) 
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Eduskunnan lakivaliokunta 14.4.2004 
 
 
 
 
 
 
 

Kuulemistilaisuus 15.4.2004 hallituksen esityksestä 21/2004 vp 
 

KULUTTAJAVIRASTON JA KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KANNANOTTO 
 

Kuluttajavirasto ja perintälain noudattamista valvova kuluttaja-asiamies 
pitävät perintälain muutosta koskevaa hallituksen esitystä lähtökohtaisesti 
sekä perusteiltaan että toteutustavaltaan kannatettavana. 
 

Kuluttajaviraston tekemissä perimistoimistojen veloittamien perintäkulujen 
määriä koskevissa selvityksissä on käynyt selkeästi ilmi, että vaihteluväli 
kuluttajasaatavien perintäkuluissa toimistojen välillä on erittäin suuri ja 
kuluttajavelalliselta perittävien kulujen määrissä esiintyy selvästi sellaista 
kohtuuttomuutta, jota yksistään nykyisellä perintälain velallisen kuluja 
koskevalla yleisellä kohtuullisuus-vaatimuksella ei pystytä tyydyttävästi 
hallitsemaan. Kuluttaja-asiamies on perintälain valvontaa suorittaessaan 
todennut myös yksiselitteisen tarpeen saada velalliselta perittävien kulujen 
määrille yksityiskohtaisempaa sääntelyä perintäkulujen kohtuullisuuden ja yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi nykyistä paremmin. Velallisen asemaa 
valvoessaan kuluttaja-asiamies on myös havainnut, että velallisten tiedon-
saannissa velkatilanteestaan on sellaisia ongelmia, jotka eivät näytä ratkeavan 
muutoin kuin selkeillä lain määräyksillä. 
 

Velallisen maksettavaksi tulevien perintäkulujen määrää koskevan 
sääntelytarpeen taustalla on asetelma, jossa velkoja ostaa perintäpalvelun 
perintäyritykseltä ja tämän toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kulut 
tulevat perinnän kohteen eli velallisen maksettavaksi. Velkojalle on näin ollen 
täysin yhdentekevää, millaisia palkkaperusteita hänen valitsemansa 
perimistoimisto käyttää. Kulut maksava velallinen sen sijaan ei voi vaikuttaa 
perimistoimiston valintaan tai toimeksiannon ehtoihin perintä-kulujen 
määräytymisestä ja veloittamisesta. Velallisten yhdenvertainen kohtelu ei siksi 
ole toteutettavissa muutoin kuin säätämällä velallisen maksettavaksi tulevien 
kulujen määrästä yksityiskohtaisemmin. Kuten hallituksen esityksestä ilme-
nee, myös muissa Pohjoismaissa on velallisen perittäväksi tulevien 
perintäkulujen määrää katsottu kohtuullisuussyistä tarpeelliseksi säännellä 
erikseen. 

Nyt ehdotetussa mallissa velallisen maksettavaksi vyörytettäviä kuluja koskisi 
edelleenkin ensisijaisesti yleinen kohtuullisuusvaatimus, jonka arvioimiseksi 
huomioon on otettava saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän 
tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Kuluttajasaatavien 
perinnässä velalliselta saisi ehdotuksen mukaan periä kuluja vain 
maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta ja koko velallisen jäännössaatavan 
kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta. Ehdotus on selkeä ja pitää 
sisällään kaikki tavanomaiset kuluttajaperinnässä käytettävät menettelytavat. 
 

Oikeusministeriön asetusehdotusluonnoksessa esitetyt perintä-toimikohtaiset 
kulujen enimmäismäärät samoin kuin saman saatavan perinnästä velalliselta 
vaadittavien kokonaiskulujen ylärajat ovat perusteltuja siitäkin huolimatta, että 
velalliskulujen enimmäismäärien asettaminen voi käytännössä johtaa 
pyrkimyksiin vakioida kulut enimmäismääriin. Kulut pysyvät kuitenkin 
kohtuullisella tasolla ja nyt veloituskäytäntöjen suuresta vaihtelusta johtuva 
velallisten huomattava eriarvoisuus väistämättä tasaantuisi. 
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Asetusehdotukseen liittyvällä aikarajasääntelyllä on tärkeä merkitys laskutus- 
ja perintäkäytännöissä nykyisin ilmenneiden epäkohtien korjaamisessa. 
Velkojien laskutuskäytännöt vaihtelevat ja laskutuksen kohteena olevan 
kuluttajan mahdollisuuksia varautua tulossa oleviin laskuihin on syytä 
parantaa. Maksumuistutuskulujen perimis-mahdollisuuden kytkeminen laskun 
kohtuulliseen maksuaikaan edistäisi sitä, ettei erillisiin perintätoimiin tarvitse 
edes ryhtyä. Kuluttajalle tulisi kuitenkin jäädä todelliseksi maksuajaksi 
vähintään kaksi viikkoa, jolloin laskun lähettämisen olisi tapahduttava 
ehdotettua aiemmin, esimerkiksi vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. 
Kuluttajan mahdollisuudet sekä laskun tarkistamiseen ja maksamiseen että 
mahdollisesti tarvittaviin maksujärjestelyihin ryhtymiseen paranisivat. 
 

Perimiskäytäntöjen tervehdyttämisen kannalta erityisen tarpeellinen on 
säännös minimiajasta, joka erilaisten kuluttajalle maksullisten 
maksuvaatimusten välillä on oltava. Kuluttaja-asiamiehen valvonta-
käytännössä ovat lyhyin väliajoin lähetetyt perintäkirjeet tyypillinen ongelma, 
jonka poistamiseksi tarvitaan selkeä ja yksiselitteinen normi velasta 
muistuttamiselle erityisesti silloin, kun näillä muistutuksilla lisätään velallisen 
kuluja. 
 

Velalliselle annettavia tietoja koskevan säännöksen tarve on käynyt selväksi 
useissa eri yhteyksissä, ei pelkästään perintätilanteissa. Yleisen velallisen 
tiedonsaantia velkatilanteestaan koskevan normin sisällyttäminen perintälakiin 
vaikuttaa kuitenkin perustellulta. Tiedonsaantioikeuden sisällön määrittely nyt 
ehdotetulla tavalla kattaa tavallisimmin esiintyneet käytännön 
ongelmatilanteet, joskaan ei vastaa kaikkiin niihin odotuksiin, joita erityisesti 
ylivelkaantuneiden piirissä esimerkiksi perusteettomaksi koetun perinnän 
osalta on tiedonsaanti-pykälän osalta esitetty. 



 

 

Suomen Kuntaliitto 
Lakiasiat 14.4.2004 HE 21/2004 vp 
Pasi Pönkä 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Lausuntonaan Suomen Kuntaliitto esittää seuraavaa. 

1. Velallisen oikeudesta saada tietoja (lakiehdotuksen 4 a §) osalta hallituksen 
esityksessä sivulla 8 todetaan: "Velallisella olisi oikeus saada ajantasainen 
tieto velkojensa kokonaismäärästä aina maksutta. Pykälässä tarkoitetun 
velkaerittelyn tai korko- ja kuluselvityksen velallisen saisi maksutta vain 
kerran vuodessa. Tätä useammin pyydetyistä erittelyistä tai selvityksistä 
velkoja saisi vaatia velalliselta korvauksen." 

 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että velallisella tulisi olla oikeus saada ajantasainen 
tieto velkojensa kokonaismäärästä maksutta vain kerran vuodessa. Ei voida pitää 
perusteltuna, että veronmaksajien varoja käytetään esimerkiksi jatkuvien tietojen 
antamiseen maksutta. 

2. Lain 10 §:ään esitetään säädettäväksi uusi 4 momentti, joka ensimmäisen 
virkkeen mukaan kuuluisi: "Oikeusministeriön asetuksella säädetään niiden 
perintäkulujen enimmäismäärät, jotka velalliselta saa kuluttajasaatavaa 
perittäessä vaatia 1 momentissa tarkoitetusta maksumuistutuksesta, 
maksuvaatimuksesta ja maksusuunnitelmasta sekä velallisen kuluvastuun 
enimmäismäärää perittäessä samaa saatavaa." 

 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että esitystä tulisi muuttaa siten, että laissa tulisi 
säätää perintäkulujen vähimmäis- ja enimmäismäärät euromääräisesti. Lisäksi 
perintäkuluja määrättäessä tulisi ottaa huomioon myös saatavan suuruus. 

3. Lain 10 §:ään esitetään säädettäväksi uusi 4 momentti, joka toisen virkkeen 
mukaan kuuluisi: "Oikeusministeriön asetuksella voidaan lisäksi säätää 
sellaisten kuluttajasaatavaa koskevien maksumuistutusten ja 
maksuvaatimusten toimittamisen aikarajoista, joiden kuluista vaaditaan 
korvaus velalliselta." 

Suomen Kuntaliitto katsoo, ettei ole perusteltua säätää kuluttajasaa-tavaa 
koskevien maksumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen aikarajoista. 
Kuntaliitto katsoo, että niissä tapauksissa, joissa kunnat toimivat perintälain 
säännösten mukaisesti kuntien tulee aina voida periä perintäkulut velalliselta. Jos 
halutaan ottaa käyttöön yhden kuukauden määräaika tulisi muuttaa perintälain 4 
§:n säännöksiä hyvästä perintätavasta. 
 

4. Oikeusministeriön asetusluonnoksen 5 §:n 2 momentissa esitetään seuraavaa: 
"Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoraan ulosottokelpoisen saatavan 
perinnästä velalliselta ei kuitenkaan saa vaatia pe-rintäkuluna yhteensä 
enempää kuin 60, 50 euroa. 

 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että kyseinen säännös aiheuttaa merkittävästi lisätyötä 
kunnissa ja on toisaalta omiaan lisäämään velallisten maksuhaluttomuutta. Tämän 
vuoksi kyseistä määräystä ei tulisi ottaa asetukseen. 
 
 

SUOMEN KUNTALIITTO 
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Pasi Pönkä 

lakimies 
SUOMEN PANKKIYHDISTYS 
BANKFÖRENINGEN I FINLAND 
THE FINNISH BANKERS' ASSOCIATION 

Lausunto 
15.4.2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta (HE 21/2004) 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sisällytettäväksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset 
kuluttajasaatavien perinnästä. Esityksen liitteenä on luonnos oikeusministeriön asetukseksi 
kuluttajasaatavien perintäkuluista. Yksittäisille perintätoimille ehdotetaan säädettäväksi 
euromääräiset perintäkulut. Samoin esitetään aikarajoja maksumuistutuksen toimittamiselle. 
 

Kulujen enimmäismäärän sääntely 
 

Tarve säännellä perintäkulujen enimmäismäärää perustellaan hallituksen esityksessä erityisesti 
Kuluttajaviraston vuonna 2001 tekemällä perintätoimistoille tekemällä kyselytutkimuksella. 
Kyselyyn vastasi puolet kyselyn saaneista perintätoimistoista. Hallituksen esitykseen sisältyvän 
selvityksen edustavuus on kyseenalainen eikä tutkimustuloksista käy ilmi, ovatko kohtuuttoman 
korkeat perintäkulut niin merkittävä epäkohta, että sen korjaamiseksi olisi ryhdyttävä 
poikkeukselliseen elinkeinotoiminnassa perittävien kulujen enimmäismäärän sääntelyyn. 
Keinotekoinen lakiin perustuva kulujen sääntely johtaa väistämättä toiminnan tehottomuuteen ja 
kilpailun vääristymiseen. Yksittäisten perintätoimien aiheuttamista kuluista ei tule säätää 
asetuksella. 

Arvioitaessa tarvetta erilliseen kulujen lakisääteiseen sääntelyyn on huomattava, että 
kuluttajavelallisilla on useita keinoja, joihin hän voi turvautua kokiessaan perintäkulut 
kohtuuttoman korkeiksi. Kuluttaja-asiamies valvoo hyvän perintätavan noudattamista 
kuluttajaperinnässä. Kuluttaja voi saattaa perintäkulujen kohtuullisuutta koskevan asian 
Kuluttajavalituslautakunnan ratkaistaviksi. 
 

Velkojien oma perintä 
 

Esitettyjä säännöksiä perustellaan ammattimaisessa perintätoiminnassa havaituilla epäkohdilla, 
erityisesti kohtuuttoman suuriksi koetuilla palkkioilla. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että 
velallinen on perintätoimeksiantosuhteen ulkopuolinen taho, joka ei voi vaikuttaa esim. 
toimeksiannon ehtoihin perintäkulujen määräytymisestä ja veloittamisesta. Tilanteissa, joissa 
velkoja itse suorittaa perinnän tai velkoo saatavaansa, velalli 

 



10 

 

nen ei ole perusteluissa kuvatulla tavalla ulkopuolinen. Lakiesityksessä puututaan kuitenkin myös 
velkojan itsensä suorittamaan perintään ja perintäkuluihin, jotka perustuvat velkojan ja velallisen 
väliseen sopimukseen. 
 
Pankin saatavien perintä liittyy perinteisesti velallisen kanssa tehtyyn sopimukseen, velkakirjaan, 
ja velasta perittävistä maksuista ja palkkioista on myös sovittu asiakkaan kanssa 
kuluttajansuojalaissa edellytetyllä tavalla kirjallisessa sopimuksessa. Laajasti tulkiten pankin 
perintä alkaa jo siinä vaiheessa, kun laina on maksettu asiakkaalle ja asiakas alkaa maksaa sitä 
takaisin. Nyt ehdotetut uudet säännökset rajoittavat aikaisemmin velallisen kanssa sovittuja 
maksuja, joiden ei ole esitettykään olevan kohtuuttomia. 
 

Erilaisten kuluttajasaatavien perinnästä velkojille aiheutuvat kulut poikkeavat suurestikin 
toisistaan riippuen siitä, millainen kuluttajasaatava on kyseessä. On selvää, että esim. 
maksamattoman sähkölaskun perintä on yksinkertaisempaa kuin pankkiluoton perintä. 
Pankkiluotoissa on myös usein useita vastuullisia velallisia kuten kanssavelallisia, takaajia tai 
pantinantajia, mikä edelleen monimutkaistaa perintää. Perintäkulujen yksityiskohtainen sääntely 
asetusehdotuksessa esitetyllä tavalla ei johda velkojien oikeudenmukaiseen ja kohtuulliseen 
kohteluun. 
 
Laki edellyttää velalliselle etukäteen lähetettävää erääntymisilmoitusta, jotta kuluja 
maksuvaatimuksesta voi periä. Pankkilainojen osalta lyhennysohjelma sovitaan luottoa 
myönnettäessä ja lyhennysten hoidosta tehdään lähes aina automaattinen maksupalvelusopimus. 
Erillisiä erääntymisilmoituksia ei lähetetä. Laista tai sen perusteluista ei selviä, onko luoton 
noston yhteydessä sovittu lyhennyssuunnitelma riittävä ennakkoilmoitus. Lakiesityksessä ei 
myöskään oteta kantaa takaajille ja pantinantajille lähetettävien maksumuistutusten kuluihin. 
 
Pankkiyhdistys kiinnittää huomiota siihen, että asetusehdotuksessa ehdotettu 5 euron 
enimmäiskulu maksumuistutuksesta ei välttämättä kata maksumuistutuksesta pankille aiheutuvia 
kuluja. Pankit lähettävät tuhansia maksuvaatimuksia kuukausittain ja maksumuistutuksia varten 
on rakennettu järjestelmät. Samoin perintäkuluasetuksen 2 §:n 1 momentin 3 kohdan 
tarkoittamalle maksusuunnitelmalle esitetty 30 euron enimmäismäärä voi olla riittämätön 
kattamaan takaisinmaksusuunnitelman perimisestä aiheutuvia kuluja. Lakiesitys voi johtaa siihen, 
että pankin hinnaston mukaiset kulut voidaan periä vain niissä tapauksissa, joissa saatava ei ole 
erääntynyt. Mikäli saatava on erääntynyt, voidaan periä enintään 30 euron kulut. 
 
Maksumuistutuksen vähimmäisaika 
 
Maksumuistutukselle säädetty 14 päivän vähimmäisaika on liian pitkä silloin, kun kyse on 
ensimmäisestä muistutuksesta. Maksuviivästyksiin on puututtava sekä perinnän tehokkuuden että 
velallisen omien oikeuksien vuoksi nopeammin. Suurin osa velallisista kuitenkin maksaa 
erääntynet erät heti ensimmäisen kirjeen saatuaan ja nopea puuttuminen tilanteeseen parantaa 
velallisen maksuhalua enemmän kuin asian viivyttäminen. Tilanteissa, joissa velkoja on 
lähettänyt huomautuskirjeen, 14 päivän raja on perusteltu. 
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Maksuvaatimuksesta aiheutuvien kulujen korvaaminen 
 
Esityksen mukaan vain perimistoimisto voi vaatia 2 §:n 2) kohdan mukaisia kuluja perintälain 5 
§:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta. Pankin hoitaessa perintänsä itse se ei voisi vaatia 
kyseisiä kuluja, vaikka maksuvaatimuksen sisältö olisi täysin sama. Lakiesityksen lähtökohtana 
ovat olleet perintätoimistojen kulut. Esitetyssä muodossaan laki kuitenkin puuttuu erityisesti 
velkojan oman perinnän kuluihin. Pankin oman perintäosas-ton työ ei suinkaan ole ilmaista. Lain 
tarkoittaman maksuvaatimuksen kulut tulisikin korvata myös silloin, kun tekijänä on velkoja itse. 
Esitys johtaisi siihen, että mikäli pankki antaa saatavan ulkopuolisen perintätoimiston tehtäväksi, 
kulut voidaan periä. Mikäli taas pankki perii saatavan itse, kuluja ei voida periä. 
 
Velallisen oikeus saada tietoja 
 

Esityksen mukaan velallisella on oikeus saada maksutta tieto velkojensa kokonaismääristä. 
Esityksen mukaan velallisella olisi myös oikeus saada erittely lyhennyksistä koroista yms. kerran 
vuodessa maksutta. Veloista annettavan erittelyn tekeminen voi eräissä tapauksissa olla erittäin 
työlästä, koska erittelyä ei aina saada tulostettua suoraan järjestelmistä, vaan erittely voi vaatia 
mittavaa manuaalityötä. Tästä työstä tulisi aina voida olla mahdollisuus periä kustannukset 
velalliselta. 
 
Siirtymäaika 
 
Lain voimaantulolle esitetty 3 kuukauden siirtymäaika on liian lyhyt. Laki vaatii tietojär-
jestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen isoissa tietojärjestelmissä ei käytännössä ole 
mahdollista 3 kuukauden siirtymäajalla. Siirtymäajan tulisi olla vähintään 6 kuukautta. 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SAATAVIEN PERINNÄSTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 21/2004) 

 
 
 

Hallituksen esityksessä (HE 21/2004) ehdotetaan saatavien perinnästä annettuun 
lakiin sisällytettäväksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset 
kuluttajasaatavien perinnästä. Merkittävimpänä muutoksena voidaan pitää 
perintäkulujen määrällistä sääntelyä. 
 

Hintasäantely on aina markkinataloudessa poikkeuksellista eikä siihen tulisi ryhtyä 
ilman erityisen painavia perusteita. Ehdotusta varten tehdyt yksityiskohtaiset 
selvitykset on tehty vain yhden vuoden tilastojen perusteella ja koskevat vain 
perintätoimistojen kuluja. Esimerkiksi selvitystä siitä, että velkojien omat 
perintäkulut olisivat kohtuuttomia, ei ole esitetty. SVK katsookin, ettei esitykseen 
liittyvässä selvityksessä ole osoitettu riittävän painavia perusteita ainakaan sille, 
että hintasäantely pitäisi ulottaa velkojien omiin perintäkuluihin. 
 

Esityksen mukaan vain perimistoimisto voi periä kuluja perintälain 5 §:ssä 
tarkoitetusta maksuvaatimuksesta. Velkojan hoitaessa perintänsä itse se ei voisi 
vaatia kyseisiä kuluja, vaikka maksuvaatimuksen sisältö olisi täysin sama. Esitys 
johtaisi siihen, että mikäli velkoja antaa saatavan ulkopuolisen perintätoimiston 
tehtäväksi, maksuvaatimuksesta aiheutuvat kulut voidaan periä. Mikäli taas 
velkoja perii saatavan itse, näitä kuluja ei voida periä. Lain tarkoittaman 
maksuvaatimuksen kulut tulisikin korvata myös silloin, kun tekijänä on velkoja 
itse. Tämän tulisi koskea ainakin niitä velkojia, kuten vakuutusyhtiöitä ja 
pankkeja, jotka ovat julkisen valvonnan alaisia. 
 

Mikäli nyt ehdotettuun perintäkulujen määrälliseen sääntelyyn päädytään, on 
tärkeää, että asetuksella vahvistettujen määrien riittävyyttä seurataan 
oikeusministeriössä säännöllisesti ja päätökset kulujen määristä tehdään riittävän 
laajan ja perusteellisen selvityksen perusteella. 

niukasti mitoitettu, eikä se välttämättä kovin kauan riitä kattamaan muistutuksesta 
velkojille aiheutuvia kuluja. SVK toivoo, että valiokunta kiinnittäisi tähän 
huomiota lausunnossaan. 
 

Lainmuutoksen voimaantulolle esitetty vain 3 kuukauden siirtymäaika voi 
aiheuttaa momile velkojille ongelmia, koska käytännössä lain vaatimiin 



 

 

muutostöihin ryhdytään usein vasta lain vahvistamisen jälkeen. Riittävänä 
siirtymäaikana voidaan pitää vähintään 6 kuukautta. 
 
 
 
 
 
Hannu Ijäs 
Vahinkovakuutuspäällikkö 
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 
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Eduskunnan lakivaliokunta HE 21/2004 vp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Perintäkuiujen osalta esitys perustuu eduskunnan lausumaan, jossa edellytettiin hallituksen 
seuraavan perimistoimistojen veloituskäytäntöä. Esityksessä selostetaan kuluttaja-
asiamiehen vuosia sitten tekemiä kyselyitä, joista ilmeni yksittäisiä kohtuuttomia veloituksia. 
Selvitysten mediaani osoitti kuitenkin toimistojen perivän saatavien suuruuteen 
suhteutettuja, varsin kohtuullisia kuluja. 
 

Hallituksen varsinainen peruste nykyistä yksityiskohtaisemmalla sääntelylle onkin 
kuluttajasaatavien perintäkuiujen kohtuullisuuden ja riittävän yhdenmukaisuuden 
varmistaminen. Todellisen yhteiskunnallisen epäkohdan puuttumisen osoittaa se, että 
hallitus esittää säännöstelyä myös velkojan oman perinnän kuluihin "vastaisen varalle", 
vaikka niihin ei edes väitetä liittyvän ylilyöntejä. 
 

Hintasäännöstely on markkinataloudessa aina poikkeuksellinen toimenpide, jonka tulee 
olla perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa sekä 
välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. Lisäksi sääntelyn on oltava 
oikeasuhteista. 
 

Kun epäkohtia ei ole osoitettu sellaisessa mittakaavassa, että niiden korjaamiseksi 
säännöstelytoimia voidaan mitenkään pitää hyväksyttävinä, jää ainoaksi hyväksyttäväksi 
tavoitteeksi yhdenmukaisuuden varmistaminen. Säännöstelyllä ja taannehtivilla 
määräyksillä puututaan voimakkaasti elinkeinonharjoittamisen vapauteen, mikä 
edellyttäisi vastakkaisten perusoikeuksien tarkkaa erittelyä ja punnintaa. Tämä vertailu 
esityksestä puuttuu. Erityisen tärkeää vertailu olisi etenkin siksi, että nyt ehdotetaan 
elinkeinotulon rajoittamista koko-naiskuluvastuun rajaamisella. Tällaista rajausta ei ole 
olemassa vertausryh-missä eli oikeudenkäyntikulujen ja ulosottomaksujen osalta. 
 

Jos yhdenmukaisuuden varmistaminen tapahtuu vakiintuneen kohtuullisen 
kustannustason puitteissa, sitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Tällöin ei myöskään 
ajauduta ruotsalaismalliseen suoraviivaiseen oikeudelliseen perintään ja sen aiheuttamaan 
maksuhäsriömerkintöjen kasvuun. Eduskunnan tulisi tehdä tarvittavat muutokset 
asetusluonnoksen taksoihin. 
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Perimistoimistojen perintäkulujen osalta hallitus viittaa eduskunnan lausumaan. Perintälain 
säätämisen yhteydessä eduskunta pohti perusteellisesti perintätoiminnan rajoituksia. 
Päätyessään lain 9 §:n sisällön osalta alkuperäisen hallituksen esityksen sanamuodon 
kannalle eduskunnan lakivaliokunta mietinnössään 12.2.1999 (LaVM 30/1998 vp) edellytti 
hallituksen seuraavan, aiheutuuko rajoituksista vaikeuksia kuntien perinnän 
tarkoituksenmukaiselle hoitamiselle ja tarvittaessa ryhtyvän toimenpiteisiin myös tämän 
säännöksen muuttamiseksi. Hallitus on laiminlyönyt nämä selvitykset. Hallitus ei myöskään 
valmistelun kuluessa tai esityksessä kommentoinut esim. Suomen Kuntaliiton vaatimuksia 
pysäköintivirhemaksujen ja julkisen liikenteen tarkastusmaksujen vapauttamisesta 
rajoituksista. Saamiemme tietojen mukaan monet peruskunnat kokevat 
toimintavapautensa rajoitukset hankaliksi ja tehtävien hoidon kannalta 
epätarkoituksenmukaisiksi. Ehdotammekin, että nimenomaan peruskuntien edustajia 
esimerkiksi Helsingistä ja Tampereelta kuultaisiin valiokunnassa asian selvittämiseksi. 
 

Velallisen oikeus saada tietoja on kuluttajan kannalta perusteltu säännös, mutta sopii 
mielestämme luontevammin kuluttajansuojalakiin kuin saatavien perinnästä annettuun 
lakiin. Esimerkiksi kuluttajasaatavan vanhentumisesta säädettiin ennen vuoden alusta 
voimaan tullutta vanhentumislakia kuluttajansuojalaissa. Velallisena oleva yhteisö tai 
ammatin/liikkeenharjoittaja on kirjanpitovelvollinen ja voi kirjanpidostaan joka hetki 
varmistaa maksamansa lyhennykset, korot, viivästyskorot ja kulut sekä jäännössaldon. 
Maksujen kohdistus-järjestys on laissa määrätty, joten velkoja ei voi suorituksia kohdistaa 
mielivaltaisesti. Miksi velallisena oleva yritys saisi kysellä saldoja velkojalta (joka voi olla 
yksityishenkilökin) maksutta, mutta ei päinvastoin? 
 

Voimaantulosäännöksessä tulisi varata kohtuullinen siirtymisaika velkojien ja 
perimisyhtiöiden tietojärjestelmien muutostöihin. Ulosoton uuden atk-järjestelmän 
käyttöönottamisesta saadut kokemukset osoittavat, että lain hyväksymisestä ja 
vahvistamisesta tulisi kulua vähintään puoli vuotta sen voimaantuloon. 
 

Lain taannehtivuudelle on esityksessä osoitettu perusteita, jotka eivät ole painavan 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia. Taannehtivuus on joka tapauksessa perusoikeuksien 
valossa ongelmallista, koska perintäkulujen huomattavia ja kohtuuttomuuksia aiheuttavia 
eroja ei ole osoitettu olevan olemassa. Ainakin on selvää, että jo tehdyistä perintätoimista 
aiheutuneet kohtuulliset pe-rintäkulut tulisi voida periä, vaikka ne ylittäisivät uudet taksat. 
Tällaisia maksamattomia perintäkuluja on joillakin yhtiöillä runsaasti jälkiperinnässä. 

 

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 
 

2.1, 1) § Kirjallinen maksumuistutus. Valmistelun marraskuun versiossa ollut 6,5 euroa 
kattaa juuri ja juuri muistutuksen lähettämisestä aiheutuvat kulut. Myös kokonaiskulujen 
katto 5,2 §:ssä on laskettu 6,5 euron mukaan (6,5 + 1 2 + 12 + 30 = 60,50). 
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2.1, 2) § Maksuvaatimus. Jotta oikeudellisen perinnän merkittävättä lisääntymiseltä 
vältytään, tulisi porrastukseen lisätä ainakin yksi askelma ylöspäin eli jos saatavan pääoma 
on yli 1.000 euroa saisi perintäkulu olla enintään 90 euroa. Taksoissa on mukana myös 
arvonlisävero. 
 

2.3, 3) § Kirjallinen maksusuunnitelma. Esitetty 30 euroa mahdollistaa kolmen, 
korkeintaan neljän erän maksuohjelman. Pelkät avisointi- ja maksulii-kennekulut estävät 
nykyään yleisten 12, jopa 18 kuukauden maksusuunnitelmien tekemisen. Neljää erää 
pidemmistä maksusuunnitelmista tulisi saada lisäksi 6,50 euron avisointimaksu erältä. 
 

2.2 § Puhelinperinta yms. Myös ammattiperijän tulisi voida periä todelliset kustannukset 
puhelimitse tapahtuvasta perinnästä, jota harjoitetaan hyvin laajassa mitassa. Nyt vain 
velkoja saisi kulunsa puhelimitse tehdystä maksumuistutuksesta. 
 

3 § Aikarajat. Erityisen hankala kestovelkasuhteissa ja esimerkiksi pankki- ja 
kirjastoperinnässä. Laskutusvaiheeseen puuttuminen perintälaissa ei ole perusteltua. 
 

Nykyisen lain perusteluissa kuluttajalle taataan 10 päivän maksu-ja huomau-tusaika 
maksukehotuksen lähettämisestä, joka voi tapahtua 3-4 päivän kuluttua eräpäivästä. 
Perinnän pitkittyminen myös lisää velallisen kuluja (viivästyskorko, myöhästymismaksut). 
Kuluttaja-asiamies toisaalta korostaa ripeää perintää ohjeissaan. 
 

Velallisen kannalta olisi täysin riittävää, että tuo maksuaika sovittaisiin elinkeinoelämän ja 
kuluttaja-asiamiehen yhdessä hyväksymässä käytännesäännössä 14 päiväksi, mitä 
olemme kuluttaja-asiamiehelie esittäneet. Aikarajoja koskeva säännös olisi näin 
menetellen tarpeeton. 
 

5 § Velallisen kokonaiskuluvastuu. Hallituksen vertailukohtana käyttämä summaaristen 
velkomusasioiden oikeuskuluja koskeva ohje tuntee myös korkean taksan, 265 euroa < 
250 euroa > 300 euroa. Rajat tulisi määritellä korkeammiksi ainakin, kun käytetään 4 §:n 
mukaisia poikkeuksia enimmäismääristä. 
 

Asetuksen systematiikka ja sisältö ovat eduskunnan punnittavina. Myös euromääriin tulisi 
ottaa kantaa. Hallitus ei esityksessään koskettele perintäpro-sessin loppuosaa eli 
ulosottoperintää, jota eduskunta perintälain säätämisen yhteydessä piti pääasiallisena 
vertauskohteena vapaaehtoisperinnälle. Ulosottomaksut ja niiden systematiikka olisi paljon 
luontevampi kuluvertailun kannalta kuin Ruotsin, Norjan ja Tanskan perintämaksut. 
Oikeudenkäyntikulut aiheutuvat perintätoiminnasta poikkeavasta prosessista. Ulosoton 
yksikkökustannus on > 30 euroa. 
 

Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y. 
Timo Mäki 
puheenjohtaja 
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Lakivaliokunta on kutsunut Velkaneuvonta ry:n kuultavaksi hallituksen esityksestä HE 21/2004 vp 
laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 



 

 

 
 

10 § Perintäkulut 
 

Esityksen pääasiallista sisältöä koskevassa osassa todetaan että, 
 
"Voimassa olevan lain periaate, jonka mukaan veiailisen on korvattava perinnästä velkojalle 
aiheutuvat kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, säilyisi ennallaan." 

 
Tämä periaate ei toteudu hallituksen esityksessä, sillä velkojat voivat sisällyttää viivästyskoron lisäksi 
velallisen maksettavaksi muita kuluja niin paljon, että velalle maksettava efektiivinen korko muodostuu 
kohtuuttomaksi, jopa koron kiskonnaksi. 
 

Viivästyskoron tulee olla ensisijainen laillinen seuraamus laskun viivästymisestä. Tämän lisäksi ei pitäisi 
tulla muita kuluja, koska viivästyskoron on tarkoitus peittää velkojalle tullut haitta viivästyksestä. 
Kulutusluottojen juokseva korko on jo usein yleistä viivästyskorkoa suurempi. Näiden kalliiden 
kulutusluottosaatavien viivästyksen seurauksena perimistoimistojen ja asiakkaan kesken tehdyissä 
maksusopimuksissa muodostuu velalle kohtuuttoman suuri, jopa 35 prosentin efektiivinen korko. 
Viivästyskorkoa voidaan periä lakisääteistä korkoa huomattavasti suurempana piilotetusti nimeämällä 
muita toimenpidekuluja viivästyskoron lisäksi. 
 

Velan kohtuuton todellinen korko aiheuttaa velallisen ylivelkaantumista ja velan siirtymistä ulosoton 
perintään. Palkan, eläkkeen tai yritystulon ulosmittaaminen puolestaan johtaa siihen, että velallinen 
joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Toimeentulotukilaskelmissa on hyväksyttävä ulosmittaus 
menona. Tästä seuraa se, että velallisen maksaessa perusturvaansa tarvittavilla tuloilla 
perimistoimistojen ja velkojien kuluja velallinen elää toimeentulotuen varassa. Näin veronmaksajat 
subventoivat perimistoimistoja ja velkojia. 
 

Kalliit kulutusluotot ja ylisuuret kulutusluottojen viivästymisestä perittävät todelliset korot ovat suurimpia 
tekijöitä vähävaraisten ja mielenterveysongelmaisten lisääntyvään ahdinkoon. Yleensä juuri heikoimmat 
ihmisryhmät turvautuvat näihin kalliisiin kulutusluottoihin, ja hyväosaiset saavat halvempia 
pankkiluottoja. Korkolakiin on jätetty tältä osin aukko, eli sallittu poikkeussäännös näille kulutusluotoille. 
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Hallituksen esityksessä on ehdotettu perintäkuluille asetuksella vahvistettavat saatavan 
suuruuteen sidotut euromääräiset vähimmäis- ja enimmäismäärät. Tästä voi aiheutua se, että 
enimmäismäärät otetaan käyttöön kaikessa perinnässä, ja enimmäismääristä tulee yleinen 
hintataso, josta ei poiketa siiloinkaan kun työmäärä on ollut vähäinen. Euromääräisen 
enimmäismäärän lisäksi tarvitaan hintatason kohtuullistamiseksi velan määrään sidotut 
prosentuaaliset enimmäismäärät Tällä olisi myös sopimista edistävä vaikutus. 
 

Velkaneuvonta ry ehdottaa ensisijaisesti, että lakiesitystä muutetaan niin, että pääsääntöisesti 
luoton maksun viivästymisestä ei voi periä yleisen viivästyskoron ylittäviä kuluja. Jos velan 
juokseva korko ylittää yleisen viivästyskoron, viivästymisestä ei voi periä juoksevan koron lisäksi 
muita viivästyskuluja. 
Velkaneuvonta ry ehdottaa toissijaisesti, että vahvistettavien euromääräisten enimmäismäärien 
lisäksi tulisi asettaa velan määrään sidotut prosentuaaliset enimmäismäärät. 
 
Ulosottokelpoisuus ja perimiskulujen valvonta 
 

Vähävaraisille ja heikoimmassa asemassa oleville asiakkaille muodostuu perintätoiminnasta 
kohtuuttoman paljon lisäkustannuksia perinnän pitkittyessä. Oikeudenkäyntikulut kasvattavat 
pienet saatavat jopa kymmenkertaiseksi. Tämän vuoksi mahdollisimman monet velat pitäisi voida 
siirtää suoraan ulosoton perittäväksi. Ainakin julkisen sektorin saatavien tulisi olla kahden 
maksukehotuksen jälkeen suoraan ulosottokelpoisia. Ulosottoviranomainen voisi lisäksi 
kontrolloida perinnän yhteydessä velkojan perimiskulujen kohtuullisuutta. 
 
4 § Velallisen oikeus saada tietoja 
 
Velkaneuvonta ry toteaa vielä, että viivästyskorko kattaa velan viivästyksestä aiheutuneet tappiot 
velkojille. Jos kuitenkin muita kuluja voidaan velalliselta periä, velkoja tulee velvoittaa kertomaan 
velalliselle loppuvelan efektiivinen korko maksusopimuksen teon yhteydessä. 
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LAUSUNTO Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
(HE 21/2004 vp) 
 

Matti Rudanko 
Yksityisoikeuden professori, Helsingin kauppakorkeakoulu 

 
 

1.  Ehdotuksen sisältö ja tavoitteet 
 

Esityksen tavoitteena on ensinnäkin lisätä kuluttajasaatavien perintäkulujen kohtuullisuutta ja yh-
denmukaisuutta nykyistä yksityiskohtaisemman sääntelyn avulla. Kuluttajasaatavalla tarkoitetaan laissa (3 §, 
johon ei ehdoteta muutoksia) sellaista elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen 
luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle. Määritelmä ei kata kaikkia kuluttajan ja 
elinkeinonharjoittajan välistä suhteita, vaan mm. sopimuksenulkoiset vahingonkor-vaussaatavat jäävät sen 
ulkopuolelle. Toisaalta säännökset ulottuvat myös velan perintään yksityishenkilön asemassa olevalta 
takaajalta. 
 

Lakiin lisättäisiin säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kuluttajave-lalhselta. 
Oikeusministeriön asetuksella, joka koskisi vain kuluttajasaatavia, säädettäisiin yksittäisistä perintätoimista 
veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärät. Asetuksella säädettäisiin myös 
aikarajoja sellaisten maksumuistutusten tai maksuvaatimusten lähettämiselle, joiden kuluista vaaditaan 
korvaus kuluttajavelalliselta. 
 

Toinen tärkeä uudistus koskisi muitakin kuin kuluttajasaatavia. Velallisen oikeusaseman parantamiseksi 
lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä velkojalta ajantasaiset tiedot 
velkatilanteestaan ja selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Velallisen 
tiedonsaantioikeus koskisi siis kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia saatavia. 

 
 

2. Ehdotuksen arviointia 
2.1. Perintäkulut 

 

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö saatavaa 
velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan 
suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat (lain 10 §, 
johon ei tältä osin ehdoteta muutosta). 
 

Toimeksiantaja maksaa toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kulut ja palkkiot sopimuksessa sovitulla 
tavalla. Perintäkuluista ja niihin sisältyvästä palkkio-osuudesta joutuu kuitenkin toimeksian-tosuhteen 
ulkopuolinen taho, velallinen ensisijaisesti vastuuseen. Velallinen ei voi vaikuttaa perimistoimiston valintaan 
tai toimeksiannon ehtoihin perintäkulujen määräytymisestä ja veloittamisesta. Perimistoimistojen erilaiset 
veloituskäytännöt saattavat johtaa velallisten eriarvoiseen asemaan myös yrityssaatavien perinnässä. 
Velallisten yhdenvertaista asemaa pyritään ehdotuksessa turvaa 
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maan säätämällä kuluvastuusta nykyistä täsmällisemmin laissa. Tällaista sääntelyä ehdotetaan kuitenkin vain 
kuluttajasaatavien perinnästä. 
 

Ehdotuksen mukaan kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saisi vaatia perintäkuluja vain maksu-
muistutuksesta, 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta ja yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko 
jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta. Uutta olisi myös se, että oikeusministeriön 
asetuksella säädettäisiin niiden perintäkulujen enimmäismäärät, jotka velalliselta saa kuluttajasaatavaa 
perittäessä vaatia 1 momentissa tarkoitetusta maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta ja 
maksusuunnitelmasta, sekä velallisen kuluvastuun enimmäismäärä perittäessä samaa saatavaa. Nämä 
enimmäismäärät sisältyvät hallituksen esityksen liitteenä olevaan asetusluonnokseen. Lisäksi 
asetusluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi kiinteisiin enimmäismääriin perustuvat velallisen 
kokonaiskuluvastuut saman saatavan perintäkuluista. 
 

Ehdotetuista enimmäismääristä poiketen todelliset perintäkulut saisi asetusluonnoksen mukaan kuitenkin 
yleensä vaatia velalliselta, jos perinnästä aiheutuisi erityisestä syystä ehdotettuja määriä enemmän kuluja. 
Tarkoituksena näyttää olevan, että velallisen kokonaiskuluvastuuta ei tällä perusteella kuitenkaan saa ylittää. 
Tämä ei kuitenkaan käy yksiselitteisesti selväksi asetustekstistä, joten sen sanamuotoja tai rakennetta tulisi 
tältä osin selventää. 
 

Nykyään velallisen kuluvastuun sääntely perustuu siis yleiseen kohtuullisuusvaatimukseen, jota on arvioitava 
laissa säädettyjen kriteerien mukaan. Ehdotuksen mukaan kuluvastuu rajoittuisi lisäksi laissa lueteltuihin 
toimiin, joista aiheutuvalle vastuulle säädettäisiin myös enimmäismäärät. Tämä sääntelymalli menee siten 
jonkin verran pitemmälle kuin tavanomainen kohtuullisuussääntely. Se ei ole sopimusehtojen sääntelyä. 
Silloin, kun perintä on annettu toimeksisaajan tehtäväksi, kyseessä on toimeksiantajan eli velkojan ja perintää 
suorittavan toimeksisaajan välisen sopimussuhteen ulkopuolella olevan velallisen korvausvastuun 
rajoittaminen. Jos taas velkoja suorittaa perintää itse, kuluvastuu on lähinnä korvausvastuuta 
sopimusrikkomuksesta velkojalle aiheutuneista kuluista. Molemmissa tapauksissa ehdotettu sääntely 
rinnastuu lähinnä vahingonkorvausvelvollisuuden ylärajan asettamiseen. 
 

Korvausvelvollisuuden kiinteät ylärajat eivät ole tuntemattomia lainsäädännössämme, jossa niitä on 
erityisesti kuljetusoikeuden alueella (esimerkiksi merilaki 674/1994 9, 10, 13 ja 15 luvut, ilmakulje-tuslaki 
387/1986 22 § ja tiekuljetussopimuslaki 345/1979 32 - 35 §). Muuntyyppisestä määrällisestä 
vastuunrajoituksesta voidaan esimerkkinä mainita tuotevastuulain (694/1990) 2.350 markan oma-
vastuusäännös (8,2 § 99/1993). Sääntelymallina korvauksen ylärajojen asettamista on niin sopimus- kuin 
vahingonkorvausoikeudenkin kannalta pidetty mahdollisena, eikä esimerkiksi sopimustasapainon periaatteen 
ole katsottu olevan esteenä sen sisällyttämiselle lakiin. 
 

Asetuksella voitaisiin ehdotuksen mukaan lisäksi säätää sellaisten kuluttajasaatavaa koskevien mak-
sumuistutusten ja maksuvaatimusten toimittamisen aikarajoista, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta. 
Asetusluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi näitä aikarajoja, joilla pyritään turvaamaan velalliselle riittävä 
reagointiaika ja rajoittamaan hänen kuluvastuutaan nopeasti toistuvista muistutuksista tai vaatimuksista. 
Ehdotusta tarvitaan, koska selvitysten mukaan sellaisia maksuvaatimuksia, joiden kulut peritään velalliselta, 
saatetaan lähettää useita hyvinkin lyhyin väliajoin. Etenkin pienten saatavien perinnässä voivat perintäkulut 
tämän vuoksi nousta suhteessa saatavaan huomattavan suuriksi. 
 

Toisaalta ehdotuksessa myös laajennetaan kuluttajasaatavien perintäkulujen perimismahdolli-suuksia. Jos 
perittävänä on kuluttajasaatava, joka voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään, myös saatavan perintäkulut 
voidaan jo nykyään periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin mainitussa laissa säädetään. 
Uutta olisi, että tällainen perimismahdollisuus koskisi kuluja siitä riippumatta, johtuvatko ne velkojan 
perintätoimista vai perintätoimeksiannon hoitamisesta. Nykyisen lain mukaan tämä mahdollisuus koskee vain 
toimeksisaajan suorittamaa perintää. 

 
 

2.2. Velallisen oikeus saada tietoja 
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Perintälain 5 §:ssä säädetään kuluttajavelailiselle toimitettavan maksuvaatimuksen muodostaja vä-
himmäissisällöstä silloin, kun saatavaa perii perimistoimisto tai muu perintätoimintaa ammattimaisesti 
harjoittava. Maksuvaatimuksen on pykälän mukaan oltava kirjallinen ja siinä on mainittava velkojan nimi ja 
osoite, saatavan peruste, eriteltyinä saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja pe-rintäkulut, vaadittu 
kokonaissumma sekä kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava. 
 

Perintälaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä velalliselle annettavista tiedoista silloin, kun velkoja perii 
saataviaan itse tai kun ammattimainen perintä koskee yrityssaatavaa. Laissa ei nykyisin säädetä myöskään 
velallisen oikeudesta saada velkojalta tietoja velkatilanteestaan. Takaajalla on sen sijaan takauslain (laki 
takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 361/1999) 14 §:n mukaan pyynnöstä oikeus saada velkojalta 
päävelkaa koskevia tietoja. 
 

Eri yhteyksissä on tullut esille, että velallisilla on ollut hankaluuksia saada velkojalta tietoja velkojensa 
kokonaismäärästä. Hankaluudet ovat tyypillisesti liittyneet tilanteisiin, joissa velkojalla on samalta 
velalliselta useampia saatavia. Jos saatavat ovat perinnän eri vaiheissa, osittain velkojan oman perinnän 
piirissä, osittain perimistoimistolla ja osittain ulosotossa ja jos saatavia velallisen lisäksi maksavat myös 
takaajat, ajantasaisen ja oikean tiedon saanti velkasaldosta on joissakin tapauksissa osoittautunut 
ongelmalliseksi. Velallisilla on myös ollut vaikeuksia saada velkojalta selvitys velkapääomalle kertyneiden 
korkojen ja kulujen määräytymisestä. Kuten esityksen perusteluissa todetaan (s. 7), on syytä täsmentää laissa 
velallisen tiedonsaantioikeutta. 

3. Kokonaisarvio ehdotuksen vaikutuksista 
 

Esityksen tavoitteiden toteutumiselle ehdotetut säännökset antaisivat nykyisiin verrattuina paremmat 
normatiiviset edellytykset. 

4. Säätämisjärjestys 
 

Ehdotuksen mukaan kuluvastuu rajoittuisi laissa lueteltuihin toimiin, joista aiheutuvalle vastuulle 
säädettäisiin myös enimmäismäärät. 
 

Kuten esityksen perusteluissa todetaan pemstuslakivaliokunnan linjauksiin (PeVM 25/1994 vp) viitaten, 
perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttuvan sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää, painavan 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa, oikeasuhtaista sekä välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen 
saavuttamiseksi. Lailla voidaan taannehtivasti selventää ja täydentää oikeussuhteita, kunhan aineelliseen 
oikeuteen ei tuoda olennaisesti uutta sisältöä (PeVL 28/1994 vp). 

Ehdotuksen tarkoituksena on poistaa kuluttajavelallisilta perittävien perintäkulujen huomattavat ja 
kohtuuttomuuksia aiheuttavat erot ja turvata siten kuluttajavelallisten yhdenvertaista kohtelua. Korvauksen 
ylärajojen asettamista on niin sopimus- kuin vahingonkorvausoikeudenkin kannalta pidetty mahdollisena, 
eikä esimerkiksi sopimustasapainon periaatteen ole katsottu olevan esteenä sen sisäl- 



 

 

lyttämiselle lakiin. Ehdotus ei myöskään tuo aineelliseen oikeuteen mitään olennaista uutta, vaan sillä 
täsmennetään voimassa olevan lain vaatimusta perintäkuiujenkohtuullisuudesta. 

Vaikka ehdotus menee jonkin verran pitemmälle kuin tavanomainen kohtuullisuussääntely, varallisuuteen 
kohdistuvien perusoikeuksien rajoituksena se rinnastuu lähinnä sopimussuhteiden ja vahingonkorvauksen 
kohtuullistamiseen. Tässä yhteydessä oikeana rinnastuskohtana voidaan pitää esityksen perusteluissa 
mainittua viivästyskoron enimmäismäärän pakottavaa sääntelyä. 

Voidaan yhtyä ehdotuksen perusteluissa esitettyyn kantaan, jonka mukaan ehdotetut säännökset voidaan 
säätää tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 
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Kirjanpitotoimistojen Liitto jäsentoimistoineen edustaa yli 100.000:n suomalaisen 
yrityksen taloushallinto-, kirjanpito-, vero-, ja palkanlaskentapalvelui-den hoitoa. 
Liiton jäsenille on asetettu alan osaamisvaatimusten mukaiset koulutus-, kokemus- ja 
laatuvaatimukset. Näkökulmamme lakimuutokseen on pk-yrityslähtöinen, koska 
valtaosa jäsentemme asiakkaista on pk-yrityksiä. 

 

Laki saatavien perinnästä 
 

10§ 
Velkojan (pienyrittäjän) näkökulma: 
Ehdotettu muutos ei ole sopusoinnussa hallitusohjelman yrittäjyysnäkökul-man 
kanssa. 
 

Velallista pyritään suojaamaan siinä määrin, että luovutaan vakiintuneesta 
käytännöstä, että vahingon aiheuttaja maksaa vahingosta aiheutuneet kulut. Tämä 
osaltaan kasvattaa yrittäjäriskiä ja voi olla esteenä uusien yritysten synnylle ja 
jatkajien löytämiselle sukupolvenvaihdosta suunnitteleville yrityksille. 
 

Koska ehdotetut perintäkulujen enimmäismäärät monessa tapauksessa eivät riittäisi 
kattamaan perinnästä aiheutuvat kulut, velkojat eli useassa tapauksessa pienyrittäjät 
joutuisivat maksamaan yhä suuremman osan perintäkuluista itse, varsinkin kun myös 
ulosottoviranomainen 1.9.2004 ottaa käyttöön uuden velkojalta perittävän 
ulosottomaksun, jonka suuruus enimmillään on 200 euroa. 
 

Perinnän epäonnistuessa esimerkiksi velallisen varattomuuden tai hankalan 
tavoitettavuuden takia, riski perintäkuluista on jo tällä hetkellä ollut velkojalla. 
Mikäli perintätoimistot ottavat käyttöön asetukseen perustuvat kulujen 
enimmäismäärät vakiohintoina, perintätoimistojen välinen kilpailu poistuisi ja 
velkojan riski perintäkuluista olisi aina sama riippumatta käytettävästä pe- 
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rintätoimistosta. Kilpailun poistuminen ei ole nyky-yhteiskunnassa kannatettavaa. 
 

Maksumoraali huononee entisestään kun vahingon aiheuttajan ei enää tarvitse 
kokonaan vastata aiheuttamastaan vahingosta. 
 

Velallisen näkökulma: 
Velallisen kannalta on huonoa se, että säädetyt perintäkulujen enimmäismäärät 
käytännössä tulisivat olemaan vakiomääriä. Näin velallinen joutuisi maksamaan 
saman palkkion aivan pienissä ja yksinkertaisissa perintätapauksissa. 
 

Lisäksi muutos tulisi käytännössä merkitsemään sitä, että vapaaehtoinen perintä jäisi 
muodolliseksi esi-asteeksi oikeudelliselle perinnälle. Oikeudelliseen perintään 
ryhdyttäisiin entistä nopeammassa aikataulussa ja tämä tulisi lisäämään velallisten 
luottohäiriömerkintöjä huomattavasti. Vapaaehtoisessa perinnässä on tähän saakka 
ollut tarpeellista toimia kärsivällisesti, mikä jossain määrin on lisännyt 
kokonaiskustannuksia, mutta kuitenkin on tullut edullisemmaksi velalliselle kuin jos 
tarpeettomasti olisi käytetty oikeudellista perintää. 
 

Oikeusministeriön asetus 2§ 
Asetustekstissä ei ole otettu perintätoimeksiantojen erilaisuutta ja monipuolisuutta 
riittävästi huomioon. Tekstistä saa sen käsityksen, että perintätoimisto ainoastaan 
lähettää asiakkaalle määrämuotoisia kirjeitä, joita on jaettu vaikeusasteensa mukaan 
kolmeen vaikeusluokkaan. 
 

Käytännössä perintätoimisto suorittaa monia erilaisia työvaiheita. Työn määrään ja 
erilaisiin kustannuksiin vaikuttaa se maksaako velallinen velkansa suoraan 
alkuperäiselle velkojalle, vaiko perintätoimiston tilille, riittävätkö velallisen varat 
maksamaan vaadittua summaa yhtenä vaiko useampana eränä, joudutaanko 
neuvottelemaan tai käymään kirjeenvaihtoa pääoman oikeellisuudesta tai 
tavaran/työsuorituksen määrästä, laadusta ja sovituista maksuehdoista ja joudutaanko 
selvittämään velallisen osoitetietoja tai juridisen henkilön vastuunalaisia henkilöitä 
tai asiamiehiä. Perintätoimisto ei käytännössä voi kohdistaa kaikkia kuluja erikseen 
jokaiselle perintätoimeksiannolle, koska suoritettavaa työmäärää ja suoritukseen 
kohdistuvia kuluja ei aina ole tiedossa ennen kuin toimeksianto on loppuunsuoritettu. 
 
Siksi perintätoimiston on käytettävä maksutaulukkoa, joka perustuu keskimääräisiin 
kustannuksiin. Taulukkosummiin vaikuttaa erityyppiset tehtävät ja myös perittävän 
summan suuruus. Perittävän summan suuruus ei suoraan vaikuta palkkion suuruuteen 
suhteellisen kaavan mukaan. Jokaiseen toimeksiantoon sisältyy perustyö joka on 
sama summasta riippumatta. Kuitenkin toimeksiantoon liittyy riski, joka on 
suurempi, mitä suurempi summa on kysymyksessä. 
 

Riskiin kuuluu vastuu rahan käsittelystä, mutta lisäksi asian luonteeseen kuuluu 
riitauttamisen riski, joka pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa huomattavia kuluja 
perintätoimistolle, tai alkuperäiselle velkojalle. 
Lisäksi riskiin vaikuttaa se, että mitä suurempi summa on kyseessä, sitä to-
dennäköisempi on, että sitä ei saa perityksi yhdessä erässä vaan joudutaan 
vastaanottamaan osamaksuja. Asetusluonnos lähtee siitä, että aina tällaisessa 
tapauksessa tehdään kirjallinen maksusuunnitelma. 
 

Käytännössä varmasti useasti osamaksuja tehdään joko oma-aloitteisesti tai suullisen 
sopimuksen mukaisesti taikka satunnaisesti ilman pätevää maksusuunnitelmaa. 
Näissäkin tapauksissa perintätoimistolle aiheutuu lisäkustannuksia, joita ei enää 
pystyisi perimään velalliselta. 
 

Perintätoimiston palkkiota voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään: toimeksiannon 
suorat vakiokulut, asian luonteesta johtuvat erityiset kulut, perintätoimiston kiinteät 
yleiskulut ja toimeksiannon kate. Vakiokuluihin kuuluvat postimaksut velalliselle ja 
toimeksiantajalle, pankin toimitusmaksu tulevasta ja lähtevästä maksusta, kirjekuoret, 
lomakkeet, paperit ja valokopiot. Erityisiin kuluihin kuuluvat esimerkiksi 
kaupparekisteriote, mahdollinen osoitetut-kimus, puhelinkulut, kirjeenvaihtokulut 
ym. Kiinteisiin yleiskuluihin kuuluvat kulut ATK-järjestelmästä, hankinta- + 
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ylläpitokulut, konttorikoneet, käytetty työaika ja muut konttorikulut sekä 
vastuuvakuutus. 
 
Maksumuistutuksen ehdotettu maksu 5,00 euroa ei kaikissa tapauksissa kata kuluja. 
Maksuvaatimuksen ehdotetut kulut 21 ja 45 euroa voi aivan yksinkertaisissa 
tapauksissa kattaa kulut, mutta ei läheskään riitä kattamaan toimeksiannon kuluja 
keskimäärin. Kirjallisen maksusuunnitelman kulut 30 euroa voi joissakin tapauksissa 
kattaa kulut, mutta ongelmana on usein että maksusuunnitelmasta pystytään 
sopimaan suullisesti ja kirjallisen sopimuksen allekirjoitus jää velalliselta saamatta. 
 

Koska vapaaehtoisen perinnän työn sisältö on olennaisesti laajempaa ja vaativampaa 
kuin ulosotossa, enimmäiskuluja ei saisi missään tapauksessa säätää alemmaksi kuin 
ulosotossa käytettäviä velalliselta ja velkojalta perittäviä yhteenlaskettuja maksuja. 
 

3§ 
Tarkkojen aikarajojen säätäminen vaikeuttaisi perintätoimia, erityisesti sellaisissa 
tapauksissa, jolloin velan maksamatta jättäminen on ollut tahallista. Nopea 
reagoiminen on tällöin tarpeen, sillä tällaiset velalliset saattavat vaihtaa osoitetta niin 
tiheään, että perintä säädetyllä viiveellä tekisi perinnän hyvin vaikeaksi. Erityisen 
ongelmallinen viive olisi kestovelkasuhteiden osalta. Niissä se saattaisi aiheuttaa lisää 
velkaantumista ja samalla lisää luottotieto-merkintöjä. 
 
 

4§ 
Poikkeaminen enimmäismääristä jäänee teoriaksi, koska jokaisen postimaksun, 
pankin toimitusmaksun, lomakkeiden ym. eritteleminen olisi erittäin hankalaa ja 
perintätoimiston yleiskulujen, työajan ja katteen esittäminen olisi mahdotonta ja 
lisäisi entisestään kuluja. 
Sinänsä perintäkulujen katto voisi olla sama kuin oikeudenkäyntikulujen katto. 
 

Yhteenveto asetuksesta 
Mikäli asetusluonnos muuttumatta vahvistetaan, tämä merkitsisi suurta muutosta 
periaatteeseen, että vahingon aiheuttaja maksaa vahingon kulut ja vahingon kärsinyt 
saa korvauksen vahingon kuluista. Ehdotetun maksutaulukon käyttöönotto tulisi 
monessa tapauksessa merkitsemään sitä, että toimeksiantaja eli alkuperäinen velkoja 
joutuisi maksamaan huomattavan osan perintäku-luistaan itse. Yleisenä käytäntönä 
on ollut että perintätoimeksiannot hoidetaan niin, että saatavien oikeudet on siirretty 
perintätoimistolle, joka sitten tilittää pankkitililleen kertyneet varat edelleen 
toimeksiantajalle. Näin joudutaan käymään kirjeenvaihtoa sekä toimeksiantajan että 
velallisen kanssa ja varojen edelleenmaksun jälkeen joudutaan antamaan kirjallinen 
tilitys toimeksiantajalle. 
 

Koska ehdotetut maksut monessa tapauksessa ovat riittämättömät, olisi parempi 
luopua niiden vahvistamisesta tai tehdä paljon seikkaperäisempi taulukko, missä olisi 
myös korkeampi katto. 
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HALLITUKSEN ESITYS HE 21/2004 VP LAIKSI SAATAVIEN PERINNÄSTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA 

Hallituksen esitys HE 21/2004 vp laiksi saatavien perinnästä annetun lain (jäljempänä 
perintälaki) muuttamisesta koskee kuluttajasaatavien perintäkulujen nykyistä 
yksityiskohtaisempaa sääntelyä ja velallisen tiedoksisaantioikeutta. Kuluttajasaatavien 
perintäkuluista säädettäisiin tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. 

Kilpailuvirasto keskittyy puheenvuorossaan perintäkulujen sääntelyä koskeviin esityksiin, 
joilla voidaan katsoa olevan perintätoimialan kilpailua rajoittava ja alan elin-
keinonharjoittajien toimintavapautta vähentävä vaikutus. 
 
 

Nykyinen perintäkulujen sääntely on yleisen kohtuullisuusvalvonnan luonteista, 
(perintälain 10 § ja 4 §); yksityiskohtaisemmin perintäkuluja säädellään ainoastaan 
suoraan ulosottokelpoisten kuluttajasaatavien osalta. Kuluttajavelalliset voivat tar-
vittaessa kääntyä valvonta- ja valitusviranomaisten puoleen: Kuluttaja-asiamies valvoo 
hyvän perintätavan noudattamista kuluttajaperinnässä, ja perintäkulujen kohtuullisuutta 
koskevat yksittäiset kuluttajariita-asiat voidaan maksutta saattaa Ku-
luttajavalituslautakunnan ratkaistaviksi. 

Hallituksen esityksen mukaan yleiseen kohtuullisuusvaatimukseen ja hyvään perin-
tätapaan perustuva sääntely ei kuitenkaan ole toiminut käytännössä niin kuin perin-
tälakia säädettäessä oletettiin. Hallituksen esityksen mukaan Kuluttajaviraston vuosia 
2000 ja 2001 koskevat selvitykset osoittavat, että perimistoimistojen veloittamien 
kuluttajasaatavien perintäkuluissa on ollut erittäin suuria ja kohtuuttomia vaihteluja. 
Perintälakiin esitetäänkin lisättäväksi säännökset siitä, millaisista perintätoimista saa 
vaatia korvausta velalliselta, ja lisäksi oikeusministeriön asetuksella säädettäisiin näiden 
yksittäisten perintätoimien kulujen ja velallisen kokonaiskulu-vastuun enimmäismääristä. 
Tavoitteena on kuluttajasaatavien perintäkulujen kohtuullisuuden ja riittävän 
yhdenmukaisuuden varmistaminen. 

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan hintasääntely, myös enimmäishintojen muodossa, 
on aina omiaan jäykistämään ja yhdenmukaistamaan yritysten hinnoittelua, 
vähentämään hintakilpailua ja siten alentamaan toimialan tehokkuutta. Enimmäishinnat 
toimivat yleensä markkinoilla viitehintoina ja siten muodostuvat yritysten yleisesti 
perimiksi hinnoiksi. Hallituksen esityksen mukaisella yksityiskohtaisella sääntelyllä on 
myös alan elinkeinonharjoittajien toimintavapautta selkeästi rajoittava vaikutus. Näistä 
syistä säädösuudistukselle tulisi olla erittäin vahvat yhteiskunnalliset perusteet, ja 
sääntelyn avulla saavutettavien hyötyjen tulisi selkeästi ylittää kilpailun ja elinkeinon 
harjoittamisen vapauden rajoittamisesta aiheutuvat haitat. 
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Kilpailuvirasto katsoo, että tässä tapauksessa ei ole esitetty riittäviä perusteita hin-tasääntelyn 
käyttöönotolle. Kuluttajaviraston selvitysten tulokset eivät yksiselitteisesti osoita, etteikö jo 
nykyinen perintäkuluja koskeva kohtuullisvalvonta toimisi tai voisi toimia riittävän hyvin. 
Kuluttajaviraston selvitysten tulosten perusteella voidaan Kilpailuviraston mielestä tehdä 
korkeintaan se johtopäätös, että perimistoimistojen kuluttajavelallisilta veloittamissa 
perintäkuluissa esiintyy vaihtelua ja että yksittäistapauksissa perintäkulut voivat siten olla 
kohtuuttomiakin. Siitä, miten laaja ja merkittävä ongelma kohtuuttomat perintäkulut todella 
ovat, ei esitettyjen selvitysten perusteella voida suoraan vetää johtopäätöksiä. 
Kuluttajavalituslautakunnan käsittelemien perintäkuluja koskevien valitusten vähäinen määrä 
ei myöskään tue sitä näkemystä, että kohtuuttomuus olisi merkittävä, yksittäistapauksia 
laajempi ongelma. 

Oikeusministeriön asetukseen sisältyisi mahdollisuus erityisestä ja perustellusta syystä vaatia 
velalliselta säädettyjä enimmäismääriä suurempia perintäkuluja. Vaikka tämä 
poikkeusmahdollisuus tuo joustoa hintasääntelyyn, se merkinnee sitä, että toteutuvat 
perintäkulut joustavat enimmäismääristä lähinnä ylöspäin. 
 
Kuluttajavelalliselta saisi vaatia perintäkuluja vain kirjallisesta maksumuistutuksesta, 
maksuvaatimuksesta ja yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaa-tavan 
kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta. Velkoja ja toimeksisaaja (perimistoimisto) voivat 
sopia muistakin perintätoimista, kuten perintäkäynneistä, mutta näistä ei kuitenkaan saisi 
vaatia korvausta velalliselta. Kilpailuvirasto pitää tällaista eri perimistoimenpiteiden erottelua 
keinotekoisena ja yritysten toimintavapautta tarpeettomasti rajoittavana, kun kyse on hyvän 
perintätavan mukaisista perintätoimista. 
 
Hallituksen esityksen mukainen perintäkulujen yksityiskohtainen hintasääntely koskisi vain 
kuluttajasaatavia. Esityksessä kuitenkin todetaan, että perimistoimistojen erilaiset 
veloituskäytännöt voivat johtaa velallisten eriarvoiseen asemaan myös yri-tyssaatavien 
perinnässä. Ehdotuksessa ei ole riittävällä tavalla perusteltu sitä, miksi yrityssaatavien 
perintäkuluja ja toisaalta kuluttajasaatavien perintäkuluja tultaisiin jatkossa sääntelemään 
toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Kilpailuasiainneuvos Liisa Lundeiin-Nuortio 

 
Suomen Kuluttajaliitto ry 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunta 
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Suomen Kuluttajaliitto ry esittää kunnioittavasti Eduskunnan lakivaliokunnalle 
seuraavaa: 
 
 
 
 
 
Suomen Kuluttajaliitto ry pitää perintälain muutosta koskevaa hallituksen esitystä 
kannatettavana. Kuluttajaviraston tekemissä perimistoimistojen veloittamien 
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perintäkulujen määriä koskevissa selvityksissä, joihin hallituksen esityksessäkin on 
viitattu, on käynyt selkeästi ilmi, että kuluttajasaatavien perintäku-luissa 
perintätoimistojen välillä on erittäin suuria eroja. Kuluttajien kannalta tilanne on 
kohtuuton ja se saattaa kuluttajat keskenään eriarvoiseen asemaan. On käynyt selväksi, 
että yleisellä kohtuullisuus vaatimuksella ei pystytä riittävästi hallitsemaan syntyneitä 
ongelmatilanteita. Suomen Kuluttajaliiton käsityksen mukaan myös velallisten 
tiedonsaannissa velkatilanteestaan on sellaisia ongelmia, joiden ratkaiseminen 
edellyttää selkeitä lain määräyksiä. 
 

Toimeksiantosuhteessa on yleisenä käytäntönä, että toimeksiantaja maksaa 
toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kulut sopimuksessa sovitulla tavalla. Perintäala 
poikkeaa tästä yleisestä käytännöstä, sillä perintätiianteissa velkoja ostaa 
perintäpalvelun yritykseltä ja tämän toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat 
kustannukset tulevat velallisen maksettavaksi. Velkojalle on näin ollen täysin 
yhdentekevää, millaisia palkkioperusteita hänen valitsemansa perimistoimisto käyttää. 
Kulut maksava velallinen ei voi mitenkään vaikuttaa perimistoimiston valintaan tai 
toimeksiannon ehtoihin. Suomen Kuluttajaliitto kannattaa sitä, että velallisen 
maksettavaksi tulevien kulujen määrästä säädetään yksityiskohtaisemmin. Näin voidaan 
vaikuttaa sekä yksittäisen velallisen kannettavaksi tuleviin kustannuksiin että parantaa 
velallisten keskinäistä tasa-arvoa. 
 

Hallituksen esittämässä mallissa velallisen maksettavaksi tulevia kuluja koskee edelleen 
yleinen kohtuullisuusvaatimus, jonka arvioimiseksi on huomioon otettava saatavan 
suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja 
muut seikat. Kuluttajasaatavien perinnässä velalliselta saisi ehdotuksen mukaan periä 
kuluja vain maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta ja koko velallisen 
jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta. Ehdotus on selkeä ja 
kannatettava. 

Oikeusministeriön asetusehdotusiuonnoksessa esitetyt perintätoimikohtaiset 
kulujen enimmäismäärät samoin kuin saman saatavan perinnästä velalliselta 
vaadittavien kokonaiskulujen ylärajat ovat perusteltuja. Ongelmaksi voi kuitenkin 
muodostua se, että enimmäiskulumääran asettaminen voi käytännössä johtaa 
pyrkimyksiin vakioida kulut annettuihin enimmäismääriin. 
 

Suomen Kuluttajaliittoon tulleiden valitusten perusteella ongelmana ovat olleet liian 
lyhyet maksuajat sekä maksumuistutusten liian tiheä lähettämisväli. Usein syntyy 
tilanteita, jolloin kuluttajalle on lähetty uusi maksullinen maksumuistutus ennen kuin 
ensimmäinenkään on ehtinyt saapua perille. Suomen Kuluttajaliitto kannatta esitystä, 
jonka mukaan kuluttajille lähetettävillä maksullisilla maksumuistutuksilla on oltava 
tietty minimiväliaika. Kuluttajalle tulisi jäädä todelliseksi maksuajaksi vähintään kaksi 
viikkoa, jolloin laskun lähettämisen olisi tapahduttava ehdotettua aiemmin, esimerkiksi 
vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. Kuluttajan mahdollisuudet laskun 
maksamiseen ja mahdollisiin huomautustoimiin ja maksujärjestelyihin paranisivat. 
 

Velallisen tiedonsaantioikeus on eräs keskeisestä velallisen oikeuksista. Tämä on 
kuitenkin syytä kirjata nyt esitetyllä tavalla selkeästi lakiin. Myös tiedonsaantioikeuden 
sisällön täsmentäminen lain tasolla on tarpeellista. 
 
 
 

Suomen Kuluttajaliitto ry 

Sinikka Turunen 
pääsihteeri 
Tuula Sario 
johtava lakimies 
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Asia; Hallituksen esitys 21/2004 vp laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
 
 
 
 
 
 

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintäkulujen korvaamista koskevia säännöksiä. Lakiin lisättäisiin 
muun muassa säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kumt-tajavelalliselta. 
Oikeusministeriön asetuksella säädettäisiin tällaisten toimien toimenpidekohtainen kulujen enimmäismäärä ja 
velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärä. Lisäksi ao. kulujen perusteena oleville toimenpiteille 
voitaisiin asetuksella asettaa aikarajoja. Lakia sovellettaisiin kulutta-javelallisen eduksi taannehtivasti eli 
sellaisiinkin luottosopimuksiin, joissa on sopimusehtoja velallisen korvattavaksi tulevista perintäkuluista. 
 

Taannehtivan puuttumisen kohteena voi olla kahdentyyppisiä sopimuksia. Ensiksikin luotonantajan ja 
kuluttajavelallisen välisessä luottosopimuksessa on voitu sopia perintäkuluista. Tällainen sopimus on voitu 
tehdä nimenomaisesti maksuviivästyksestä aiheutuvat perintäkulut toimenpiteittäni 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 tehdä perimistoimiston kanssa toimeksiantosopimuksen ja siirtää 
näin luoton perimisen perimistoimistolle. Tällaisiin toimeksiantosopimuksiin sisältyy tyypillisesti 
sopimusehtoja siitä, että perimistoimiston kulukorvaus ja palkkio-osuus peritään ensisijaisesti velal- 
liselta. Juridisesti perimistoimisto voi käyttää velalliselta perittävien kuluerien pohjana kahta oike- 
usperustetta. Ensinnäkin perintälain 10 § sisältöä säännöksen siitä, että velallisen on korvattava pe- 
rintäkulut myös silloin kun perimistoimisto perii luottoa velkojan lukuun. Toiseksi velallisen kulu- 
vastuusta on saatetni tehdä osa motonarttajän ja Velallisen vähstä mottosöpra perimis- 
toimiston oikeus periä kuluja velalliselta perustuu viime kädessä velkojan ja^ kuhittajavelallisen al- 
kuperäisen luottosopimuksen permMkuIuja koskeville ehdoille. Jos perimistoimisto ei pystykään 
käyttämään tätä luottosopimusta täysimääräisesti esiter^ enim- 
mäismäärien vuoksi, voi velkojalle eli alkuperäiselle luotonantajalle jäädä omalle vastuulleen suu- 
rempi osuus toraeksiantosöpim^ perimistoimiston korvauksesta ja palkjkiösta kuin 
mitä toimeksiantosopimusta tehtäessä edellytettiin ja jörife 
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2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan näkökulmasta 
 

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. 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 on siten olennainen osa voimassaolevaa sääntelyä 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 (ks. kohtuuttomuusperusteisen sovittelun asemasta tältä 
kannalta Pe VL 5/2002 vp "viivästyskorko" s. 2-3). 
 

Lakiesityksen tavoitteena on myös yhdenmukaistaa kuluttajavelallisilta perittäviä perintäkuluja ja näin 
vähentää nykyisiä perintäkulujen huomattaviakin määrällisiä eroja samantyyppisissä luotoissa. 
Yhdenmukaistaminen toteutetaan ja konkretisoidaan kaavamaistamalla perintäkulut sekä tyypeiltään että 
määriltään. Taannehtivuudella tämä yhdenmukaistaminen ulotetaan myös sellaisiin kulut-tajavelallisiin, joiden 
aikanaan tekemissä sopimuksissa on sovittu ankarammasta kuluvastuusta. Kuluttajavelallisten yhdenvertainen 
kohtelu varallisuusoikeudellisissa suhteissa on hyväksyttävä peruste taannehtivuudelle (ks. 
varallisuusoikeudellisesta yhdenvertaisuudesta perusoikeuden rajoi-tusharkinnan näkökohtana myös Pe VL 
13/2003 vp "konkurssilaki" s. 2 velkojien kannalta sekä PeVL 33/2002 vp "velkajärjestelylaki" s. 3 ja PeVL 
5/2002 vp "viivästyskorko" s. 2 velallisten kannalta). Kun otetaan huomioon sääntelyn kohdentuminen 
nimenomaan yksityishenkilö-kuluttajien taloudellisen turvallisuuden kannalta tärkeään tilanteeseen eli 
maksuviivästyksen aiheuttamiin lisävastuisiin jo olemassa olevalle velkavastuulle, voidaan tavoitteen taustana 
olevaa yhteiskunnallista perustetta 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 nämä erot selittyisivät perintälain 10 
§:ssä mainituilla suoritettuun työmäärään, perintätehtävän tarkoituksenmukaiseen suorittamiseen tai muihin 
vastaaviin seikkoihin perustuvalla erolla. Saatavan suuruutta näytettäisiin käytetyn irrallaan näistä tunnusmer-
keistä 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 varsin 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 taulukkomak-suja, 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 2000 ja 2001 
osoittavat vähintään merkittäviä, kenties olennaisiakin, puutteita sääntelyn keskeisen tavoitteen 
toteutumisessa. Kuluttajavelallisten oikeudellinen asema perintäkulujen maksajina on myös sellainen, ettei 
tilanteen paranemista ja perintäkulujen yhdenmukaistumista ole perusteltua odottaa tapahtuvan 
kuluttajavelallisten käyttäytymisen johdosta. Tehdessään päätöstä ottaa luottoa kuluttajavelallisen tosiasialliset 
mahdollisuudet neuvotella perintäkuluvastuusta ovat vähäiset. Pe-rintäkuluvastuun erojen ei siksi voi arvella 
muodostuvan tekijäksi, jonka perusteella kuluttajavelal-liset alkaisivat valita velkojatahojaan. Myöskään 
velkojatahon harkintaan sen päättäessä velkasuhteesta tai myöhemmästä perimistoimistolle annettavasta 
toimeksiannosta ei näyttäisi sisältyvän vahvaa taloudellista kannustinta perintäkulujen tason kohtuullisuuden 
ja perintäkulujen 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 velallisen mahdollisuus hyötyä siitä, että tämä 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 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 laissa vaadittua menettelytapaa. 
Velkojataholla on, kuten elinkeinoelämää edustavat järjestöt kuu-lemisvaiheessa esittivät, mahdollisuus ja 
taloudelliset syyt siirtää alentuneista perintäkuluista aiheutuvat kustannukset koko velallistahon kannettaviksi 
muun muassa velkojen yleistä korkotasoa nostamalla (ns. pulverisointi). 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 pidettäessä silmällä 
velkojatahon omaisuudensuojaa on se, että koko kustannusvaikutus taannehtivuudesta ei pysyvästi jää 
velkojatahon kannettavaksi. 
 

Vihdoin suhteellisuutta on syytä arvioida velkojatahon perusteltujen odotusten ja luottamuksensuojan 
näkökulmasta (PeVL 13/2003 vp "konkurssilaki" s. 2, PeVL 1/2003 vp "moniäaniosakkeet" s. 3, PeVL 
45/2002 vp "asumisoikeuslaki" s. 2-3, PeVL 33/2002 vp "velkajärjestelylaki" s. 3, PeVL 5/2002 vp 
"viivästyskorko" s. 2, PeVL 48/1998 vp "aravalaki" s. 2). Tältä kannalta luottamusta siihen, että 
perintäkulusääntely säilyy joustavana, ei voida pitää erityisen perusteltuna. Velkojatahot 
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ovat olleet, tai ainakin niiden on pitänyt olla, tietoisia siitä, että sääntelytapa jätettiin myöhemmän arvioinnin 
kohteeksi. Kohtuullisten perintäkulujen tavoitteen tärkeys ja keskeisyys sääntelyn kokonaisuudessa on myös 
ollut velkojatahon tiedossa. Siten mahdollisuus perintäkulujen joustavampaan määrittämiseen, ja erityisesti 
perintäkulutason määrittäminen velkojatahon itse päättämien palveluhinnastojen mukaisiksi, ei ole 
muodostanut sellaista luottosopimusten perustaa, joka olisi erityisen vahvasti suojanarvoista. 

3. Lakiesityksen arviointi elinkeinovapauden näkökulmasta 
 

Kuulemisvaiheessa kiinnitettiin huomiota niihin haittoihin, joita sääntelystä aiheutuisi 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 yleisiin edellytyksiin kuten esimerkiksi 
toimilupaan. Tämä oli erityisen tärkeää vanhan vuoden 1919 hallitusmuodon aikana, koska vain 
omaisuudensuoja oli tuolloin turvattu perusoikeutena. 
 

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 
jää siten vähäiseksi. Vakioitujen perintäkulujen vaikutusta perimisliiketoi-minnan 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. Asiakkaan suojaan liittyviä perusteita on pidetty yhtenä tekijänä harkittaessa 
elinkeinovapauden rajoitusten hyväksyttävyyttä (PeVL 16/2003 vp "sijoitusrahastolaki" s. 2). 
Kuluttajavelallisia voidaan pitää perimistoimialalla yhtenä asiakasryhmänä tässä mielessä. 

4. Yhteenveto 
 

Esittämilläni perusteilla katson, että esitykseen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamiseksi 
sisältyvät taannehtivat vaikutukset voimassa oleviin sopimussuhteisiin tai puuttuminen peri-mistoimialan 
liiketoiminnan harjoittamisen edellytyksiin eivät estä lain säätämistä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
Vaikka asiassa ajankohtaistuu monentyyppisiä perusoikeuksien rajoitusedel-lytyksiä, ei esittämääni 
linjaukseen, tilannetta kokonaisuutena arvioiden, sisälly sellaista epäselvyyttä joka perustelisi 
perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista asiassa. 
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Hallituksen esitys n:o 21/2004 laiksi saatavien laiksi saatavien perinnästä annetun lain 

muuttamisesta 
 
 

Lakiesitys 
 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys saatavien perintää koskevan lain osittaisuudistuksesta. Uudella 

sääntelyllä laajennetaan velallisen oikeutta saada velkojalta tietoja velkatilanteestaan (4 a §) sekä 

täsmennetään perintäkulujen kohtuullisuuteen tähtäävää sääntelyä määrittelemällä kuluttajasaatavien 

osalta yksityiskohtaisesti, millaisista toimenpiteistä velalliselta voidaan perintäkuluja vaatia (10.1 §). 

Lisäksi oikeusministeriölle esitetään annettavaksi valtuus määrittää asetuksella niiden perintäkulujen 

enimmäismäärät, jotka kuluttajasaatavien perintään liittyvistä 10.1 §:n mukaisista toimenpiteistä voidaan 

velalliselta vaatia (10.4 §). Ehdotuksen siirtymäsäännöksen mukaan perintäkuluja koskevia uusia 

säännöksiä sovelletaan velalliselta perittäviin perintäkuluihin taannehtivasti eli sellaisissakin tilanteissa, 

joissa velallisen vastuu perintäkuluista olisi voimassaolevaan sopimukseen perustuen ankarampi. 

Ehdotettu sääntely on esityksen mukaan yhteydessä siihen, että eduskunta edellytti nykyistä perintälakia 

säädettäessä (1998 vp), että jatkossa seurataan, turvaako sääntely perintäkulujen kohtuullisuuden 

toteutumisen ja että tarvittaessa ryhdytään lamsä^däntötoirnenpiteisiin taulukkomaksujen aikaansaami-

seksi. 
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Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tarkastellaan lähinnä kysymystä sääntelyn taannehtivuudesta ja 

sen suhteesta PL 15 §:ssä turvattuun omaisuuden perustuslainsuojaan ja erityisesti sopimussuhteiden 

pysyvyyteen. Säätämisjärjestysperusteluissa katsotaan, että ehdotettu sääntely täyttää taannehtivilta 

osiltaan perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset eikä lakiehdotuksen säätämiselle tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä ole perustelujen mukaan esteitä. Asian lähettämistä perustuslakivaliokunnan 

arvioitavaksi ei hallitus esitä. 
 
 

Esityksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 
 

Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta lakiesitykseen liittyy nähdäkseni kolme merkityksellistä 

kysymysryhmää. Ensinnäkin lakiehdotus sisältää sellaista yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden 

sääntelyä, jonka perustuslainmukaisuutta on arvioitava sekä omaisuuden perustuslainsuojan (PL 15.1 §) 

että elinkeinovapauden (PL 18.1 §) näkökulmasta. Toinen (edelliseen läheisesti kytkeytyvä) 

kysymysryhmä liittyy niiden esityksen taannehtivien vaikutusten arviointiin, joihin lakiehdotuksen 

säätämisjärjestysperusteluis-sakin on keskitytty. Kolmanneksi on aihetta arvioida, onko esityksen 10.4 

§:ssä ehdotettu asetuksenantovaltuus sisällöltään ja laajuudeltaan sopusoinnussa Pl 80.1 §:n mukaisen ja 

perusoikeuksien rajoittamiseen yleisemminkin kytkeytyvän lailla säätämisen vaatimuksen kanssa. 
 
 

1) Ehdotettu sääntely on siis nähdäkseni luonteeltaan sellaista, että sillä voi olla merkitystä sääntelyn 

kohteena olevien henkilötahojen oikeusaseman kannalta niin omaisuudensuojan kuin 

elinkeinovapaudenkin toteutumisen osalta. Ehdotusta arvioitaessa merkitystä on mm. sillä seikalla, ettei 

se sääntele ainoastaan (alkuperäisten) velkojien ja kuluttaja-asemassa olevien velallisten välistä 

oikeussuhdetta, vaan sääntely vaikuttaa tyypillisesti myös esimerkiksi perintätoiminnan harjoittajien 

oikeusasemaan. Siitä ei sinänsä ole epäselvyyttä, etteikö lainsäätäjällä ole toimivaltaa ja usein jopa 

perusoikeuksista johtuva velvollisuus suojata tämän kaltaisissa asetelmissa yksityisen oikeussuhteiden 

heikompia osapuolia siltä, etteivät oikeussuhteiden muut osapuolet voi esimerkiksi kohtuuttomasti 

käyttää hyväkseen vahvempaa asemaansa. On myös korostettava, että lainsäätäjällä on kohtalaisen laaja 

harkintavalta arvioida ja valita keinoja, miten se eri osapuolten välisiä oikeussuhteita lainsäädännöllä 

muotoaa ja täsmentää. Toisaalta hakiessaan tasapainoa yksityishenkilöiden välisiin oikeussuhteisiin 

lainsäätäjän tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei sääntely muodostu minkään sääntelyn osapuolen 

kannalta kohtuuttomaksi, toisin sanoen, ettei minkään osapuolen perusoikeuksiin kajota laajemmin kuin 

toisten osapuolten oikeuksien tai painavien julkisten etujen vuoksi on perusteltua. 
 
 

Nähdäkseni lakiehdotuksen 4 a §:n mukainen sääntely velallisen oikeudesta saada velkojalta maksutta 

tietoja kerran vuodessa velkojensa kokonaismäärästä yms. seikoista ei merkitse sellaista lisävelvoitetta 
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velkojataholle, joka rajoittaisi merkittävällä tavalla tämän omaisuudensuojaa tai elinkeinovapautta. Yhtä 

varma en sen sijaan ole ehdotetusta sääntelytavasta pyrkiä turvaamaan perintäkulujen pysyrriinen 

kohtuullisena kuluttajasaa-tavien osalta. Ei mielestäni ole ainakaan riidatonta, että ehdotettu tapa luetella 

tyhjentävästi laissa ne toimenpiteet, joista kuluja ylipäänsä on mahdollista periä, olisi aina kohtuullinen 

velkojan tai sen perintätoiminnan harjoittajan kannalta, joka on tällaisen velan perintätehtävän 

vastaanottanut. Esityksen perusteluissa todetaan, että kyseiset toimenpiteet ovat käytännössä 

tavallisimpia toimia kuluttajasaatavien perinnässä ja että ehdotus on tässä suhteessa lähellä Ruotsin 

lakia. Silti ei voida nähdäkseni poissulkea sitä mahdollisuutta, että perintätoiminnasta syntyy muitakin 

merkityksellisiä kuluja, jotka voivat liittyä esimerkiksi velallisen etsintään tai vastaaviin toimiin ja joista 

korvauksen saaminen saattaisi olla kohtuullista perintätoiminnan harjoittajalle. Ei myöskään ole varmaa, 

että ehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (s. 8/II) mainittu mahdollisuus tällaisten kulujen 

saamisesta toimeksiantajalta toteutuisi ainakaan niiden toimeksian-tosuhteiden osalta, jotka ovat 

syntyneet ennen lain voimaantuloa. Ainakaan tällainen vyöryttämismahdollisuus ei tule silloin 

kyseeseen kun velkoja itse perii erääntynyttä saatavaansa ja velallista on vaikea tavoittaa. Edellä 

sanottua mutkistaa vielä se seikka, että laissa "sallittujen" perintätoimien aiheuttamien kulujen yläraja 

sidottaisiin varsin ehdottomasti säädöstasolla. 

Sinänsä en aseta kyseenalaiseksi lakiehdotuksen taustalla olevaa pyrkimystä nykyistä paremmin 

varmistaa perintäkulujen pysyminen kohtuullisina kuluttajasuhteissa sekä turvata näin velallisten 

yhdenvertaista kohtelua tällaisissa asioissa. Velkaa tehdessään kuluttaja ei voi juurikaan ennakoida, 

miten velan perintä tullaan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa järjestämään ja siten pyrkimys 

perintäkulujen yhtenäistämiseen edistäisi merkittävästi ennakoitavuutta. Ei myöskään voitane pitää 

kuluttajan kannalta kohtuullisena, jos perintäkulut käytännössä määrittyvät kaavamaisesti esimerkiksi 

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 muuttamiseen on monia hyviä perusteita. 
 
 

Esitys ei kuitenkaan vakuuta täysin siinä suhteessa, että "sallittujen" perintätoimien näin ehdoton 

luettelointi laissa ja niihin liittyvien kulujen ylärajan tiukka sitominen säädöstasolla olisi välttämätön 

tapa saavuttaa kyseiset tavoitteet. Jäänkin aprikoimaan, olisiko lakiin aiheellista lisätä jonkinlainen 

joustavoittava tai tasapainottava lauseke, joka pyrkisi takaamaan sen, ettei ehdotettu kaavamainen 

sääntelytapa poikkeuksellisissakaan tilanteissa muodostu kohtuuttomaksi velkaa perivien tahojen 

kannalta. 
 
 

2) Edellä sanotun merkitys korostuu erityisesti niiltä osin kuin ehdotetut sääntelyt kohdistuvat ennen 

lain voimaantuloa syntyneisiin sopimussuhteisiin. Vaikka kysymys perintäkuluista voikin alkuperäisen 
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velkasuhteen näkökulmasta eräällä tavalla liitännäinen ja esimerkiksi viivästyskorkoon rinnastuva 

seuraamus, on se taas varsin keskeinen osatekijä perintätoimeksiantosuhteen kannalta. Tästä 

näkökulmasta ei ole riidatonta, että uusi sääntely vain täydentäisi tai täsmentäisi olemassa olevaa 

yksityisiä oikeussuhteita koskevaa sääntelyä, vaan se voi merkitä tällaisiin suhteisiin ja niihin 

perustuvan elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiin olennaisiakin muutoksia. Vaikka taannehti-

vuuskieltoon ei perustuslakivaliokunnan nykyisessä käytännössä suhtaudutakaan yhtä tiukan kielteisesti 

kuin aiemmin oli käytäntönä, on yksityisoikeudellisten oikeussuhteiden olennaiseen sisältöön 

puuttuminen uudella lailla nähdäkseni aina sellainen kysymys, jonka perustuslainmukaisuus tulisi 

huolellisesti selvittää. 
 
 

3) Valtiosääntöiseltä kannalta ongelmaton ei ole myöskään ehdotuksen 10.4 §:n mukainen 

asetuksenantovaltuus, jonka mukaan oikeusrninisteriö saisi valtuuden määrätä niiden perintäkulujen 

enimmäismäärät, jotka velalliselta saadaan vaatia säännöksen 1 momentissa tarkoitetuista 

maksumuistutuksesta, maksuvaatimuksesta, maksusuunnitelmasta sekä velallisen kuluvastuun 

enimmäismäärästä. Lisäksi säännöksellä annetaan varsin avoin valtuutus säätää asetuksella 

kuluttajasaatavaa koskevien maksuvaatimusten ja muistutusten välisistä aikarajoista. Hallituksen 

esitykseen sisältyy myös asetusluonnos. 
 
 

Lakiehdotuksen valtuutussäännös 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. 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. Laissa olevasta asetuksenantovaltaa määrittävästä ja rajaavasta 

säännöksestä tulisi käydä vähintään ilmi se, että maksujen ylärajat ja aikarajat tulee määrätä niin, että ne 

ovat kohtuullisia kaikille osapuolille ja millä edellytyksillä niistä voidaan poiketa. Ei ole riittävää, että 

poikkeus-mahdollisuus ilmenee vasta asetustasolla. 
 
 
 
 

Edellä mainituilla perusteilla katsoisin, että käsillä olevan lakiehdotuksen perustuslainmukaisuuteen 

liittyy kaikkineen siinä määrin lisäselvittelyä kaipaavia kysymyksiä, että perustuslakivaliokunnan 

lausunnon hankkiminen asiassa olisi eduskunnan työjärjestyksen 38 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

aiheellista. 
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Lausuntopyyntö 
 
 
 
 

Lakivaliokunta pyytää kohteliaimmin perustuslakivaliokunnalta lausuntoa 
hallituksen esityksestä HE 21/2004 vp laiksi saatavien perinnästä annetun 
lain muuttamisesta siltä osin, miten saatavien perinnästä annetun lain 
muuttamista koskevan lakiehdotuksen 10 §:ssä tarkoitettua perintä-kulujen 
enimmäismäärän sääntelyä on arvioitava perustuslain 15 §:ssä turvatun 
omaisuudensuojan ja perustuslain 18 §:n 1 momentissa suojatun 
elinkeinovapauden kannalta ottaen huomioon myös sääntelyn ehdotettu 
takautuva soveltaminen. 
 

Niin ikään lausuntoa pyydetään siitä, miten ehdotetun 10 §:n 4 momentin 
sisältämää asetuksenantovaltuutta ja hallituksen esityksen liitteenä olevaa 
luonnosta oikeusministeriön asetukseksi on arvioitava perustuslain 80 §:n 
1 momentin ja sitä koskevan perustuslakivaliokunnan käytännön valossa. 
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Oikeusministeriön ehdotukset perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 27/2004 vp) johdosta 
 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan asettanut seuraavat kolme edellytystä sille, että lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisessa lain säätämisjärjestyksessä: 1) lakiehdotusta täydennetään esityksen 
tarkoitusta vastaavalla säännöksellä velkojan mahdollisuudesta vaatia velalliselta korvaus todellisista 
perintäkuluista; 2) säännökset perintäkulujen enimmäismääristä sisällytetään lakiin ja valtuus 
asetuksen antamiseen poistetaan taikka vaihtoehtoisesti valtuussäännöstä täsmennetään olennaisesti; 
sekä 3) säännökset perintätoimien aikarajoista nostetaan lain tasolle. 
 

Oikeusministeriö ehdottaa, että asetusluonnoksessa oleva materiaalinen sääntely siirretään 
kokonaisuudessaan lakiin, esimerkiksi alla olevan ehdotuksen mukaisesti. (Muutokset HE:een 
verrattuna on lihavoitu.) Tämä ratkaisu täyttäisi edellä mainitut pemsmslaldvaliokiinnan asettamat 
edellytykset. 
 

Alla olevan OM:n ehdotuksen mukaisesti muutettaisiin 10 §:n otsikko "Perintäkulut" pykälän sisältöä 
tarkemmin vastaavaksi. Muutos on tarpeen koska perintäkuluista ei enää säädettäisi yksinomaan 10 
§:ssä. 
 

Ehdotettu uusi 10 a § vastaa asetusluonnoksen 2 §:ää (Yksittäisten perintätoimien kulut) ja 4 §:ää 
(Poikkeukset enimmäismääristä). Pykälätekstejä on laissa voitu lyhentää ja pykälät yhdistää, koska 
eräät asetustekstissä selvyyden vuoksi mainitut seikat käyvät suoraan ilmi uutta pykälää edeltävästä 
10 §:stä. 
 

Uusi 10 b § vastaa asetusluonnoksen 3 §:ää (Aikarajat). OM:n muistiossa lakivaliokunnalle 
15.4.2004 esitetystä syystä pykälään on lisätty säännökset aikarajojen määräytymisestä silloin, kun 
velalliselle ei lähetetä laskua tai muuta erääntymisilmoitusta. 
 

Uusi 10 c § vastaa asetusluonnoksen 5 §:ää (Velallisen kokonaiskuluvastuu) eräin teknisin 
tarkistuksin. Suoraan ulosottokelpoisia saatavia koskevaa kattoa on tarkistettu 59 euroon, jotta se 
vastaisi perusteluissa esitettyä määräytymisperustetta eli yhden maksumuistutuksen, kahden 
maksuvaatimuksen ja yhden maksusuunnitelman yhteenlaskettua enimmäismäärää. Ase-
tusluonnokseen on virheellisesti jäänyt aiemman tekstiversion mukainen enimmäismäärä. 
 

Uusi 10 d § sisältää asetuksenantovaltuuden, joka rajoittuu laissa säädettyjen rahamäärien 
tarkistamiseen rahanarvon muutosta vastaavasti. 



 
 
 
 

10 § 

 

2 

Perintäkulujen korvaaminen ja ulosottokelpoisuus 
 

1, 2 ja 3 mom. kuten HE:ssä 4 
mom. poistetaan 

 

1 0 a §  
Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät 

 

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluttajasaatavien perintätoimista velalliselta saa vaatia 
kohtuulliset perintäkulut, kuitenkin enintään seuraavat määrät: 
1) kirjallinen maksumuistutus 5 euroa; 
2) (poisto) 5 §:ssä tarkoitettu maksuvaatimus 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 
euroa tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa; 
3) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskeva 5 §:n mukainen 
maksuvaatimus 12 euroa; 
4) (poisto) kirjallinen maksusuunnitelma 30 euroa. 
 

Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kirjallisesta maksumuistutuksesta 
saa vaatia muistutuksen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan 
määrätä käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten 
kustannusten mukaisiksi. 
 

Jos perinnästä aiheutuu erityisestä syystä (poisto) 1 momentissa säädettyjä määriä 
enemmän perintäkuluja, velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut. Velalliselle on 
tällöin eriteltävä vaadittujen perintäkulujen määrä ja niiden perusteet sekä ilmoitettava 
määrän olevan tässä pykälässä säädettyä enimmäismäärää suurempi. Enimmäismääriä ei 
kuitenkaan saa ylittää, jos perittävänä on 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu suoraan 
ulosottokelpoinen saatava. 

 

1 0 b §  
Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavan perinnässä 

 

Edellä 10 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta velalliselta 
saa vaatia perintäkuluja vain, jos saatavasta on vähintään 14 päivää ennen sen 
erääntymistä lähetetty velalliselle lasku tai muu erääntymisilmoitus ja erääntymisestä 
on ennen muistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Jos saatava on 
sopimuksen mukaan maksettava tiettynä eräpäivänä ilman erillistä ilmoitusta, velalliselta saa vaatia 
perintäkuluja vain, jos eräpäivästä on ennen muistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 
päivää. 
 

Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta 10 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa 
tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos 
edellisen muistutuksen tai vaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. 
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1 0 c §  
Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä 

 

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa aatia perintäkuluina yhteensä 
enintään seuraavat määrät: 
1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän; 
2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa. 
 

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoraan ulosottokelpoisen saatavan perinnästä 
velalliselta ei kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina yhteensä enempää kuin 59 euroa. 

 

10 d §  
Asetuksenantovaltuus 

 

Edellä 10 a ja 10 c §:ssä säädettyjä perintäkulujen enimmäismääriä voidaan tarkistaa 
oikeusministeriön asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

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

Oikeusministeriön kommentit valiokunnalle annetuista lausunnoista 

I. LAKIEHDOTUS 

I. Sääntelyn tarve 

Kilpailuvirasto, Suomen Perimistoimistojen Liitto, Suomen Pankkiyhdistys ja Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto pitävät ehdotusta hintasääntelynä, jolle ei kuitenkaan ole esitetty 
riittäviä perusteita. 

 

OM: Ehdotus ei ole hintasääntelyä, vaan sillä täsmennetään velallisen sopimus-
rikkomukseen - maksuviivästykseen - perustuvaa vahingonkorvausvastuuta. Pe-
rintätoimeksiannon osapuolet, velkoja ja toimeksisaaja, voivat edelleen sopia vapaasti 
toimeksisaajan palkkiosta ja kulukorvauksista, mutta sovittuja määriä ei voitaisi enää 
kanavoida velallisen maksettaviksi siltä osin kuin ne ylittävät velallisen lakisääteisen 
korvausvastuun määrän. Velkojan omassa perinnässään veloittamat kiinteät 
maksumuistutuskulut eivät ole "hintoja" vaan vakioituja vahingonkorvauksia. Nekään 
eivät ehdotuksen mukaan saisi olla lakisääteisiä korvausmääriä suurempia. Ehdotettu 
sääntely on OM:n käsityksen mukaan välttämätön, jotta kuluttajavelallisten 
korvausvastuun kohtuullisuus ja riittävä yhdenmukaisuus voidaan turvata. 

 
 

2. Perintätoimeksiantojen rajoitukset 
(voimassa olevan lain 9 § !, johon ei ehdoteta muutoksia) 
 

Suomen Perimistoimistojen Liitto viittaa lakivaliokunnan perintälakiesityksestä (HE 199/1996 vp) 
antamaan mietintöön (LaVM 30/1998 vp), jossa pidetään tärkeänä, että perintälain toimivuutta 
seurataan ja selvitetään, aiheutuuko 9 §:stä rajanveto-ongelmia ja vaikuttaako se julkisyhteisöjen 
mahdollisuuteen järjestää perintätoimensa tarkoituksenmukaisesti. Mietinnössä todetaan edelleen, 
että jos epäkohtia ilmenee, on välittömästi ryhdyttävä niiden korjaamiseen. Perimistoimistojen Liitto 
katsoo, että hallitus on laiminlyönyt nämä selvitykset eikä myöskään ole valmistelun kuluessa tai 
esityksessä kommentoinut Suomen Kuntaliiton vaatimuksia pysäköintivirhemaksujen ja julkisen 
liikenteen tarkastusmaksujen vapauttamisesta rajoituksista. Perimistoimistojen Liiton mukaan monet 
peraskunnat kokevat toimintavapautensa rajoitukset hankaliksi ja tehtävien hoidon kannalta 

epätarkoituksenmukaisiksi. (Suomen Kuntaliitto ei ole valiokuntakuulemisessa ottanut esille tätä 
asiaa.) 

 

OM: Perintälain 9 §:ssä on kyse oikeuspoliittisesta linjanvedosta periaatteellisesti 
merkittävässä asiassa eli hallintotehtävien yksityistämisessä. Kysymys on siis siitä, 
mitä tehtäviään viranomainen voi delegoida hallinnon ulkopuolisille ja mitkä 

9 §. Perintätoimeksiantoja koskevat rajoitukset Toimeksisaajan perittäväksi ei saa antaa sellaisia valtion 
saatavia tai lainvastaisen menettelyn vuoksi määrättyjä julkisoikeudellisia maksuseuraamuksia, jotka voidaan 
periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
säädetään. 



 

 

tehtävänsä viranomaisen on hoidettava itse. Pykälä oli perintälain valmisteluvaiheessa 
ja myös eduskuntakäsittelyssä lain kiistanalaisin säännös. Pykälään liittyvän 
peruskysymyksen - hallintotehtävien delegointivaltuuksien - osalta tilanne ei ole 
miksikään muuttunut, eikä sen vuoksi katsottu olevan syytä ottaa tätä asiaa uudelleen 
esille. Pykälän käytännön soveltamisessa ei ole tullut ilmi rajanveto-ongelmia eikä 
muitakaan epäselvyyksiä. 

 
 

3. Velallisen oikeus saada tietoja (lakiehdotuksen 4 a §) 
 

Suomen Perimistoimistojen Liitto pitää pykälää perusteltuna vain kuluttajien kannalta, joten se tulisi 
sijoittaa kuluttajansuojalakiin. Liikesuhteissa sääntely on Liiton mielestä tarpeeton, koska velallinen 
voi tarkistaa velkatilanteensa kirjanpidostaan. 

 

OM: Ne velalliset, joilla on useita velkoja eri perintävaiheissa ja jotka tiedon-
saantioikeutta eniten tarvitsevat, ovat usein entisiä yrittäjiä ja heidän velkansa 
yritystoiminnasta syntyneitä. Oikeutta ei siksi pidä rajoittaa kuluttajiin eikä pykälää 
sijoittaa kuluttajansuojalakiin. 

 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että oikeus saada maksutta tieto velkojen kokonaismäärästä tulisi rajoittaa 
yhteen kertaan vuodessa. Suomen Pankkiyhdistys esittää, että pykälässä tarkoitetun velkaerittelyn 
laatimisesta tulisi aina voida vaatia korvaus velalliselta, koska erittelyä ei aina saada suoraan 
järjestelmistä, vaan sen tekeminen voi vaatia mittavaa manuaalityötä. 

 

OM: Velkasaldon ilmoittaminen ei ole niin työläs tehtävä, että siitä olisi perusteltua 
laskuttaa, vaikka velallinen kysyisi saldoa useamminkin kuin kerran vuodessa. 
Velkaerittelyn laatiminen saattaa vaatia selvästi enemmän työtä, mutta velallisen 
kannalta on kohtuullista, että hän kerran vuodessa voi maksutta saada yksilöidyt tiedot 
velkatilanteestaan. 

 

Velkaneuvonta katsoo, että jos velalliselta voidaan maksuviivästyksistä periä muutakin kuin 
viivästyskorko, velkoja tulee velvoittaa kertomaan velalliselle loppuvelan efektiivinen korko 
maksusopimuksen teon yhteydessä. 

 

OM: Velallinen voi viivästyksen varalta sitoutua maksamaan viivästyskoron sijasta tai 
sen lisäksi muita jatkuvia tai toistuvia suorituksia, esim. kuukausittaisia 
myöhästymismaksuja. Tällaisten suoritusten ja viivästyskoron yhteismäärä ei saa 
korkolain mukaan ylittää lakisääteistä viivästyskorkoa. Ehdotuksellaan Velkaneuvonta 
pyrkinee siihen, että jos kaikki viivästyssuoritukset on ilmoitettava yhtenä todellisena 
vuosikorkona, määrän lainmukaisuus on helpompi todeta. Velkaneuvonnan ehdotus ei 
kuitenkaan liity tämän esityksen tiedonsaantioikeuteen, vaan korkolaissa säänneltyihin 
viivästysseuraamuksiin. Perintäkuluihin ehdotus ei sovellu, sillä perintäkulut eivät ole 
sidoksissa viivästysaikaan, vaan tosiasiallisesti tehtyihin perintätoimiin ja niiden 
kustannuksiin. 

 
 

4. Perintäkulujen tarkempi sääntely (lakiehdotuksen 10 §) 
 

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja Suomen Pankkiyhdistys katsovat, ettei ehdotettua tarkempaa 
sääntelyä pidä ulottaa velkojan omiin perintäkuluihin, koska ei ole esitetty selvitystä siitä, että 
velkojien omat kulut olisivat kohtuuttomia. 

 

OM: Kuten esityksen perusteluissa (s. 7/1) on todettu, velkojat ovat viime aikoina 
ryhtyneet aiempaa yleisemmin perimään velallisilta erillisiä korvauksia huo-
mautuslaskuistaan. Muistutusmaksujen määrät ovat epäyhtenäisiä (tavallisimmin 3-10 
euroa) eivätkä välttämättä perustu todellisiin kustannuksiin. Tämän takia on pidetty 
tarpeellisena asettaa katto myös velkojan maksumuistutuksen kuluille, jotta 



 

 

perintäkulujen kohtuullisuus ja riittävä yhdenmukaisuus voitaisiin näiltäkin osin 
varmistaa. 

 

Kilpailuvirasto viittaa 10 §:n 1 momentin luetteloon perintätoimista, joista saa vaatia korvauksen 
kuluttajavelalliselta, ja pitää tällaista perintätoimien erottelua keinotekoisena ja yritysten 
toimintavapautta tarpeettomasti rajoittavana. 

 

OM: Perintälain soveltamisalaan kuuluvassa ns. vapaaehtoisperinnässä velkoja, 
perimistoimisto tai muu velkojan asiamies ei 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 mahdollista, 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 käytännön 
merkitystä. 

 

Suomen Kuntaliitto katsoo, että perintäkulujen vähimmäis- ja enimmäismäärät tulisi säätää laissa. 
 

OM: Perintäkulujen vähimmäismääristä säätäminen ei ole tarpeen, koska velkoja saa 
halutessaan kokonaankin luopua perintäkuluista. Enimmäismääristä säätäminen 
siirrettäneen lakiin (ks. muistio 1). 

 

Velkaneuvonta ehdottaa lakiehdotuksen muuttamista ensisijaisesti niin, että maksun viivästymisestä ei 
pääsääntöisesti saisi periä yleisen viivästyskoron ylittäviä kuluja. Jos velan juok-sukorko ylittää 
yleisen viivästyskoron, viivästymisestä ei saisi periä juoksukoron lisäksi muita viivästyskuluja. 
Toissijaisesti Velkaneuvonta ehdottaa, että vahvistettavien euromääräisten enimmäismäärien lisäksi 
asetettaisiin velan määrään sidotut prosentuaaliset enimmäismäärät. 

 

OM: Lakisääteinen viivästyskorko (nyt 9,5 % vuodessa) ei riitä kattamaan pe-
rintäkuluja ainakaan silloin, kun saatava on pieni, viivästysaika lyhyt ja velkoja 
käyttää perimistoimistoa. Velkaneuvonnan ehdotus merkitsisi, ettei velkoja näissä 
tapauksissa saisi korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista kuluistaan. Se ei ole 
velkojien kannalta oikeudenmukaista. Ehdottaessaan velan määrään sidottuja 
prosentuaalisia enimmäismääriä Velkaneuvonta on ilmeisesti ajatellut pieniä saatavia 
ja halunnut estää perintäkulujen nousemisen suhteettoman suuriksi saatavan pääomaan 
verrattuna. Prosentuaaliset määrät johtaisivat toisaalta suurten saatavien osalta 
todelliset kulut olennaisesti ylittäviin, kohtuuttoman korkeisiin perintäkuluihin. Tämän 
takia Velkaneuvonnan ehdotusta ei pidä toteuttaa. 

5. Ulosottokelpoisuus 
 

Velkaneuvonta kiinnittää huomiota erityisesti vähävaraisille velallisille koituviin kohtuuttomiin 
lisäkustannuksiin perinnän pitkittyessä. Tämän vuoksi mahdollisimman monet pienet velat pitäisi 
voida siirtää suoraan ulosoton perittäviksi. Ainakin julkisen sektorin saatavien tulisi olla kahden 
maksukehotuksen jälkeen ulosottokelpoisia. 

 

OM: Julkisyhteisöjen saatavat perustuvat useimmiten julkisoikeudellisiin suoritteisiin, 
ja tällaiset saatavat ovat nykyisinkin suoraan ulosottokelpoisia. Yksityisoikeudellisten 
saatavien suora ulosottokelpoisuus on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen 
kysymys, eikä Velkaneuvonnan ehdotusta voida ainakaan tämän esityksen yhteydessä 
toteuttaa. 

6. Voimaantulon siirtymäaika 
 



 

 

Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Perimistoimistojen Liitto ja Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto katsovat, 
että siirtymäajan olisi oltava vähintään kuusi kuukautta, jotta tietojärjestelmien muutokset ehdittäisiin 
tehdä. 

 

OM: Esityksessä ehdo1 ttu kolmen kuukauden siirtymäaika on kohtalaisen pitkä 
verrattuna mm. siihen, että korkolain vuoden 2002 muutokset, jotka edellyttivät 
mittavia tietojärjestelmämuutoksia, tulivat voimaan kahden kuukauden kuluttua lain 
vahvistamisesta. Kuuden kuukauden siirtymäaika vaikuttaa tähän nähden 
ylimitoitetulta. 

 
 

II. ASETUSLUONNOS 
 

1. Yksittäisten perintätoimien kulut (luonnoksen 2 §) 
 

Kirjanpitotoimistojen Liitto, Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Perimistoimistojen Liitto ja Suomen 
Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto pitävät ehdotettuja enimmäismääriä joko niukkoina tai riittämättöminä ja 
arvostelevat myös sitä, ettei asetuksessa ole otettu riittävästi huomioon perintätoimeksiantojen 
erilaisuutta. 

 

OM: Enimmäismääriä harkittaessa on otettu huomioon käytännössä perityt pe-
rintäkulut ja muiden pohjoismaiden, erityisesti Ruotsin ja Norjan korvaustaso. Määrät 
ovat OM:n käsityksen mukaan asianmukaiset ja riittävät. Suoraan ulosottokelpoisten 
saatavien toimeksiantoperinnästä saa nykyään veloittaa enintään 12 euroa 
perintäkerralta eli huomattavasti vähemmän kuin esityksessä toimek-siantoperintään 
yleisesti ehdotetut 21 ja 45 euroa. OM:n tietoon ei ole tullut, että 12 euron kattokaan 
olisi kohtuuttoman alhainen tavanomaisessa perinnässä. Tavanomaista työläämmästä 
perinnästä aiheutuvat lisäkulut on otettu huomioon asetusluonnoksen 4 §:ssä, joka 
siirrettäneen lakiin (ks. muistio 1). 

 

Kirjanpitotoimistojen liitto, Suomen Kuntaliitto ja Perimistoimistojen Liitto katsovat, että perintäkuluja 
määrättäessä tulisi ottaa enemmän huomioon saatavan suuruus. Tähän liittyen Perimistoimistojen 
Liitto esittää luonnoksen 2 §:n 1 mom. 2 kohtaan (maksuvaatimuksen enimmäiskulut) lisäporrastusta 
niin, että jos pääoma on yli 1000 euroa, perintäkulu saisi olla enintään 90 euroa. Kirjapitotoimistojen 
Liitto katsoo, että olisi laadittava paljon seikkape-räisempi taulukko, jossa olisi myös korkeampi 
katto. 

 

OM: Maksuvaatimusten laatimisesta ja lähettämisestä aiheutuva työ ja muut kulut eivät 
juurikaan riipu saatavan määrästä. Perintäkulujen enemmälle porrastamiselle on siksi 
vaikea löytää päteviä perusteita. Ehdotettu porrastus on sama, jota sovelletaan 
vastapuolen maksettavaksi tuomittaviin oikeudenkäyntikuluihin ns. summaarisissa 
velkomusasioissa. On myös otettava huomioon, että velkoja saa lisäksi 
viivästyskorkoa, jonka määrään saatavan suuruus vaikuttaa. 

 

Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja Suomen Pankkiyhdistys katsovat, että myös velkojan tulisi 
voida periä maksuvaatimuksesta asetusluonnoksen mukaiset 21 tai 45 euroa, koska velkojan laatima 
maksuvaatimus voi olla täysin samansisältöinen kuin lain 5 §:ssä tarkoitettu perimistoimiston laatima 
asiakirja. 

 

OM: Velkojan oikeus korvaukseen rajoittuu aiheutuneisiin, kohtuullisiin perin-
täkuluihin. Perimistoimistoille saatavien perintä on liiketoimintaa, joten niiden 
veloittamien perintäkulujen osalta on otettava huomioon toiminnan yleiskulut ja 
liikevoitto. Tästä syystä perintäkulut eivät voi velkojan omassa perinnässä olla yhtä 
suuria kuin ammattiperinnässä, vaikka velkojan maksumuistutuksen tietosisältö 
olisikin sama kuin perimistoimiston maksuvaatimuksessa. 

 



 

 

Suomen Perimistoimistojen Liiton mukaan maksusuunnitelmalle ehdotettu 30 euroa mahdollistaa 
korkeintaan kolmen, neljän erän suunnitelman. Neljää erää pidemmistä maksusuunnitelmista tulisi 
Liiton mukaan saada lisäksi 6,50 euron avisointimaksu erältä. 

 

OM: Jos velallinen noudattaa sovittua maksusuunnitelmaa, on vaikea ymmärtää, mihin 
maksueräkohtaisia lisämaksuja tarvitaan. Sopimuksen mukaisista suorituksista ei ole 
tarpeen ilmoittaa erikseen toimeksiantajalle eikä osasuorituksia tarvinne myöskään 
tilittää erikseen. Jos velallinen ei suunnitelmaa noudata ja hänelle joudutaan 
lähettämään maksumuistutus tai -vaatimus, siitä voidaan veloittaa erikseen 
lakisääteiset perintäkulut. 

 

Suomen Perimistoimistojen Liitto huomauttaa, että myös ammattiperijän eikä vain velkojan tulisi voida 
periä puhelinperinnästä aiheutuvat todelliset kustannukset. 

 

OM: Liiton huomautus perustunee väärinkäsitykseen. Puhelinperintää koskevaa 2 § 3 
momenttia ei ole rajoitettu velkojan omaan perintään. Ammattiperijä on tosin 
perintälain 5 §:n nojalla aina velvollinen lähettämään erityisen maksuvaatimuksen, 
jossa on oltava laissa säädetyt tiedot. Laissa ei sen sijaan aseteta estettä sille, että 
perintää maksuvaatimuksen lähettämisen jälkeen jatkettaisiin esim. muistuttamalla 
velallista puhelimitse. 

2. Aikarajat (luonnoksen 3 §) 
 

Kirjanpitotoimistojen Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Perimistoimistojen Liitto 
pitävät aikarajoja hankalina ja tarpeettomina. Jos aikarajat halutaan ottaa käyttöön, tulisi Kuntaliiton 
mielestä muuttaa perintälain 4 §:n säännöksiä hyvästä perintätavasta. Perimistoimistojen Liiton 
mielestä riittäisi, että maksuajoista sovitaan kuluttaja-asiamiehen ja toimialan yhdessä hyväksymissä 
käytännesäännöissä. 

 

OM: Aikarajat on katsottu aiheellisiksi, koska maksunsa tunnollisestikin hoitavalta voi 
jäädä lasku tai eräpäivä huomaamatta esim. matkan tai loman takia. Ei ole tarpeen, 
että velkojat ryhtyisivät vähäisen maksuviivästyksen takia velallisille lisäkuluja 
aiheuttaviin perintätoimiin. Lisäksi aikarajojen tarkoituksena on estää velallisen 
kokonaisvelan tarpeeton kasvattaminen lähettämällä jatkuvasti, lyhyin väliajoin uusia 
maksumuistutuksia ja -vaatimuksia ja laskuttamalla vastaavasti lyhyin väliajoin uusia 
perintäkuluja. Tällaista menettelyä pidetään hyvän perintätavan vastaisena perintälain 
nykyisen 4 §:n nojalla, joten Kuntaliiton esittämä 4 §:n muuttaminen ei ole tarpeen. 

 

Suomen Kuluttajaliiton mielestä todelliseksi maksuajaksi tulisi jäädä vähintään kaksi viikkoa, joten 
lasku pitäisi lähettää ehdotettua aiemmin, esimerkiksi vähintään kolme viikkoa ennen eräpäivää. 

 

OM: Velallisella olisi esityksenkin mukaan vähintään kaksi viikkoa todellista 
maksuaikaa ennen kuin lisäkuluja aiheuttavaan perintään voidaan ryhtyä. (Esityksen 
mukaan lasku olisi lähetettävä viimeistään 14 pv ennen eräpäivää ja I maksumuistutus 
aikaisintaan 14 pv eräpäivästä.) 

 

Suomen Pankkiyhdistys pitää 14 päivän väliaikaa liian pitkänä ensimmäiselle maksumuistutukselle. 
Maksuviivästyksiin on puututtava nopeammin sekä perinnän tehokkuuden että velallisen omien 
oikeuksien vuoksi. Pankkiyhdistys kiinnittää huomiota myös siihen, ettei esimerkiksi pankkilainoista 
lähetetä erillistä erääntymisilmoitusta vaan lyhennysten hoidosta tehdään lähes aina automaattinen 
maksupalvelusopimus. Pankkiyhdistys huomauttaa myös siitä, ettei esityksessä oteta kantaa takaajille 
ja pantinantajille lähetettävien maksumuistutusten kuluihin. 

 

OM: Ehdotettua 14 päivää lyhyempi väliaika olisi liian lyhyt erityisesti lomakausina. 
Pankkiyhdistyksen huomautus maksupalvelusopimuksista on sen sijaan aiheellinen. 
Asetusluonnoksen 3 §:ää on syytä tarkistaa, sillä siinä ei nyt ole otettu huomioon 
sellaisia maksuja, jotka on sovittu maksettaviksi tiettyinä eräpäivinä ilman, että 
erääntymisestä erikseen ilmoitettaisiin (esim. asunnon vuokrat, yhtiövastikkeet ja 



 

 

pankkilainojen lisäksi eräät muutkin suoraveloitusmak-sut). Takaajia ja pantinantajia 
koskeva Pankkiyhdistyksen huomautus perustunee väärinkäsitykseen. Perintälakia 
sovelletaan erääntyneen saatavan perintään siitä riippumatta, kohdistuuko perintä 
alkuperäiseen velalliseen vai muuhun saatavan maksamisesta vastuussa olevaan 
henkilöön. 

3. Velallisen kokonaiskuluvastuu (luonnoksen 5 §) 
 

Suomen Kuntaliiton mukaan pykälän 2 momentin ehdotus aiheuttaa kunnissa merkittävästi lisätyötä ja 
on toisaalta omiaan lisäämään velallisen maksuhaluttomuutta. Säännöstä ei tämän takia tulisi ottaa 
asetukseen. 
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OM: Velkoja, kuten perimistoimistokin, joutuu joka tapauksessa seuraamaan 
maksumuistutusten ja -vaatimusten lähettämisen ajankohtia sekä velallisen vastuuseen 
lisättävien perintäkulujen kertymää. Kulukaton täyttymisen seuranta ei näin ollen 
aiheuttane erityistä lisätyötä. Koska kuntien saatavat ovat yleensä suoraan 
ulosottokelpoisia, kunnat siirtänevät ne ulosottoperintään viimeistään kulukaton 
täytyttyä. On vaikea uskoa, että tämä olisi omiaan lisäämään velallisten 
maksuhaluttomuutta. 

 

Suomen Perimistoimistojen Liitto huomauttaa siitä, että summaaristen velkomusasioiden 
oikeudenkäyntikuluille on perustaksan lisäksi säädetty korkea taksa (enintään 250 euron saatavalle 
265 euroa ja yli 250 euron saatavalle 300 euroa). Liiton mielestä ehdotettujen perustaksaa vastaavien 
enimmäismäärien sijasta tulisi voida käyttää korkeaa taksaa vastaavia määriä ainakin, kun käytetään 
4 §:n mukaisia poikkeuksia enimmäismääristä. 

 

OM: Velallisen kokonaiskuluvastuu on esityksessä rajoitettu velkomusasiain 
oikeudenkäyntikulujen perustaksan määriin, koska on pidetty asianmukaisena, etteivät 
velallisen kulut saman saatavan vapaaehtoisperinnässä nouse suuremmiksi kuin 
oikeudellisessa perinnässä. 



 

 

Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y. HE 21/2004 vp 
 
 

26.11.2004 ' 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentteja oikeusministeriön iausuntovastineista LaV:lie 
16.11.2004 (HE 21/2004 vp) 

 
 

I Lakiehdotus 

1. Sääntelyn tarve 
 
-   Perustuslakivaliokunnan mielestä hankkeessa on hintasääntelyn piirteitä, vaikka 

kysymys on vahingonkorvauksesta. 

2. Perintätoimeksiantojen rajoitukset (Perintä L 9 §) 
 

Kuinka OM tietää, ettei tilanne ole muuttunut vuodesta 1999, kun se ei ole selvittänyt 
asiaa? Suomen Kuntaliitto on selvästi ja painokkaasti vaatinut rajoitusten poistamista 
pysäköintivirhemaksujen ja julkisen liikenteen tarkastusmaksujen osalta. 
Kaikenlaisten kunnan tehtävien ulkoistaminen on yleistynyt viiden viimeksi kuluneen 
vuoden aikana merkittävästi. 
 

Ei kai eduskunnan lakivaliokunnan edellyttämää seurantaa voida näin yliolkaisesti 
laiminlyödä? 

3. Velallisen oikeus saada tietoja 
 

Entinen yrittäjä on kuluttajan asemassa myös vanhojen yritysvelkojen perinnässä, 
vrt. yksityishenkilön velkajärjestely. 

4. Perintäkulujen tarkempi sääntely 
 

OM jättäisi ehdotuksen 10 §:n 1 momentin ennalleen. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
kuluttajalta voisi vaatia perintäkuluja vain kirjallisesta maksumuistutuksesta, 
maksuvaatimuksesta ja yhdessä velallisen kanssa tehdystä maksusuunnitelmasta. 
 
Esitetty uusi 10 a §:n 2 momentti (esim. puhelimitse esitetty muistutus tai vaatimus) 
on ristiriidassa 10.1 §:n kanssa, jossa on tyhjentävä luettelo. 
 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää aivan oikein lausunnossaan huomiota siihen, että 
hyvä perimistäpä hyväksyy muitakin perintäkeinoja kuin kirjallisen muistutuksen, 
vaatimuksen ja maksusuunnitelman. Hallituksen esityksessä HE 199/1996 vp 
mainitaan esimerkkeinä hyvän perintätavan mukaisesta perinnästä mm. puhelimitse 
suoritettava perintä ja velalliskäynti. 

Laista on käytävä ilmi, että kuluttajavelaliinen on velvollinen korvaamaan kaikesta luvallisesta ja 
aiheellisesta perinnästä syntyvät kulut. 

5. Ulosottokelpoisuus 
 

Esitys merkitsee lisää pieniä, enintään 40 euron suuruisia asioita ulosottoon, Joka ei UL 4:15 
säännöksen mukaan voi kuitenkaan toimittaa niistä ulosmittausta. Ellei ulosoton 
maksukehotuksella saada velallista maksamaan kunnan ulosottoon lähettämää 5 euron 
maksumuistutusmaksua, on jokainen 5 euron muistutusmaksu palautettava hakijalle 
varattomuusesteellä ja perittävä siitä hakijalta käsittelymaksu 6,80 euroa. Varattomuusesteestä 
aiheutuu kansalaisille kohtuutonta haittaa vain sen vuoksi, ettei ulosotto peri kattavasti vähäisiä 
saatavia. 
 

Onnistuessaankin ulosotto perii velalliselta vähintään 7 euron taulukkomaksun jokaiselta perityltä 
5,12 tai 30 euron perintäkululta. 
 



 

 

Eivätkö nämä kulut ole velallisen kannalta kohtuuttomia? Samasta saatavasta perittäville ulosoton 
taulukkomaksuille ei ole määritelty enimmäismäärää. 

6. Voimaantulon siirtymäaika 
 

Oikeusministeriö pitää kiinni kolmen kuukauden siirtymäajasta ja viittaa korkolain vuoden 2002 
muutosten kahden kuukauden voimaantuloaikaan lain vahvistamisesta. 
 

Yleisesti tunnettua on, että ulosoton atk-järjestelmän uudistaminen on kestänyt vuosia eikä toimi 
vieläkään tyydyttävästi. 
 

Erityisesti velallisen tiedonsaantioikeutta koskeva uudistus vaatii mittavia tietojärjestelmämuutoksia 
yrityksissä, joista suuri osa ei seuraa viivästyskoron kertymiä tosiaikaisesti, vaan kohdistaa 
lyhennykset pääomaan ja laskuttaa viivästyskorot vasta pääoman tultua kokonaan maksetuksi. 

Siirtymäajan tulee olla vähintään kuusi kuukautta. 

tl Asetusluonnos 

1. Yksittäisten perintätoimien kulut 

- Maksuvaatimuksen lisäporrastus on perusteltua, koska sillä ehkäistään oikeudellisen perinnän 
olennainen lisääntyminen erityisesti suurempien saatavien perinnässä. Vapaaehtoisperintä 
koskee riidattomien saatavien lisäksi myös epäselviä ja riitaisia juttuja, joissa voi olla 
suuret rahalliset intressit. Asiamiehen työ ja kustannukset keskittyvät toimeksiannon vas-
taanottovaiheeseen, ja vastuu korostuu suurten saatavien ensimmäisen maksuvaatimuksen 
lähettämisessä. 
 

Riidattoman saatavan haastehakemusvaihe on useimmiten helpompi tehtävä kuin sekavan ja 
riitaisen velkomusasian vapaaehtoisen perinnän aloittaminen. 

- Maksusuunnitelmasta avisoidaan (muistutuskirje lähestyvästä eräpäivästä ja 
tilillepanokortti) jokaisesta maksuerästä velalliselle, ei velkojalle. Näitä ilmoituksia voidaan 
tehdä 30 euron taksalla kolme, enintään neljä kappaletta. Osasuoritukset luonnollisesti tilitetään 
velkojalle erikseen. Sekä tuleva että lähtevä maksu aiheuttaa toimeksisaajalle pankkikuluja. 
 

Velallisen etu on, että hänen kanssaan voidaan tehdä - hänen niin halutessaan - nykyiseen 
tapaan kymmenen tai useammankin erän sopimuksia. Erillinen esim. 5 euron avisointimaksu 
neljännestä erästä lähtien esitetyn 30 euron maksusuunnitelmataksan lisäksi mahdollistaisi 
pidempien sopimusten tekemisen vastaisuudessakin. Taloudellisissa vaikeuksissa olevan 
velallisen on käytännössä useimmiten pakko maksaa ainakin isommat räs-tivelat vähittäin 
pitkähkön ajan kuluessa. 

- Puhelinperintää koskevan lisämaksun perintä tarkoittaa esityksen mukaan vain velkojaa, 
koska tekstissä puhutaan "muistutuksesta". Jos lain 10.1 § säilytetään nykyisellään, ei tällaisen 
maksun periminen ole mahdollista, koska kuluttajavelalliselta saisi periä kuluja vain 
kirjallisesta muistutuksesta, vaatimuksesta ja suunnitelmasta. 

 

2. Aikarajat 
 

Oikeusministeriön täsmennys tekee esityksestä toteuttamiskelpoisen, mutta on edelleen 
kyseenalaista, että perintälaissa annetaan toimintaohjeita eräpäivää edeltävästä luottovaiheesta. 

3. Velallisen kokonaiskuluvastuu 

- OM:n mukaan vapaaehtoisperinnän kulut eivät saa nousta suuremmiksi kuin oikeudellisessa 
perinnässä. Vertauskohtana pidetään riidattoman normaalisaatavan oikeusperintää. 
Vapaaehtoisperintä koskee kuitenkin kaikkien, myös vaikeitten ja riitaisten saatavien käsittelyä, 
jossa toimeksisaajan suurin työmäärä keskittyy asian perustamisvaiheeseen ja ensimmäisen 
maksuvaatimuksen laatimiseen. Vertauskohtana tulisi näin ollen huomioida yhtä hyvin 
riitaisen velkomusjutun oikeuskulut, joita ei ole OK 21 luvun mukaan taulukoitu. 
 

Riidattoman velkomusasian oikeuskuiujen osalta OK 21 luvussa on OM:lle annettu juuri 
sellainen avoin valtuutus, jota perustuslakivaliokunta ei hyväksy vapaaehtoisperintään. 
Ne rajat, joihin OM vetoaa, ovat siis OM:n itsensä piirtämät eikä kansanedustajilla ole missään 
vaiheessa ollut tilaisuutta niitä arvioida. 



 

 

- Joka tapauksessa on selvä, että jos vaikean asian vapaaehtoisperinnästä saa ottaa 
taulukoituja korkeammat ja todella syntyneitä kustannuksia ja tehtyä työmäärää vastaavat 
perintäkulut, ei kokonaiskulujen määrää voida rajata samaksi kuin selvän ja riidattoman 
saatavan oikeuskuiujen perustaksa, vaan vähintäänkin tulee verrata korkeaan taksaan, jota 
sovelletaan työläämmissä riidattomissa velkomusjutuissa. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SAATAVIEN PERINNÄSTÄ JA 
LAEIKSI ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (199/96 vp) 

 
 
Tässä muistiossa kaskellaan kahta hallituksen esitykseen liittyviä kysymystä, joista 
oikeusministeriön saaman tiedon mukaan erityisesti keskusteltu lakivaliokunnassa. 

 
Perimistoiminnan luvanvaraiseksi säätäminen 

 
Valiokunnassa on ollut esillä kysymys perimistohninnan säätämisestä luvanvaraiseksi. Tällä osin 
oikeusministeriö toteaa, että ehdotetut säännökset ovat tarpeellista riippumatta siitä, räärieräänkö 
perinnetoiminta luvanvaraiseksi vai eL Saatavien perintää koskeva lakiehdotus on luonteeltaan 
yksityisoikeudellinen: se sääntelee velkojan, perimistoimeksianoon saajan sekä velallisen välisiä 
suhteita. Näitä kysymyksiä ei voida ratkaista elinkeino-oikeudellisella sääntelyllä. 
 
Perinnän osapuolten keskinäisistä suhteista, perintään liittyvästä kuluttajansuojasta sekä myös 
perintätoiminnan elinkeinovalvonnasta, kuten touninnan luvanvaraisuudesta voidaan säätää 
tietenkin samassa laissa. Näin on menetelty esimerkiksi Ruotsissa (Inkassolagen). Mitenkään 
välttämätöntä tämä ei ole. Vaikka päädyttäisiin siihen, että perintätouninnan tulisi olla 
luvanvaraista, on täysin mahdollista ja perusteltuakin säätää siitä erillisessä laissa. 
 
Kysymys luvanvaraisuudesta on ollut esillä esityksen valmistelun eri vaiheissa. Luvanvaraisuutta ei 
katsottu kuitenkaan tarpeelliseksi, koska muut keinot (mm. lakiehdotukseen sisältyvä valvonta) 
katsottiin riittäviksi. Huomioon otettiin myös se, että luvanvaraiseksi säätäminen olisi vastoin yleistä 
suuntausta, jossa elinkeinovalvontaa pyritään purkamaan. 
 
Oikeusministeriön lakivaliokunnalle 17.4.1997 antamassa vastineessa valiokunnalle annetuista 
lausunnoista todettiin, että ennen kuin luvanvaraisuuden * tarpeellisuutta arvioidaan telisi seurata 
ehdotetun valvonta-ja seuraamusjärjestelmän toimivuutta. Jos käy ilmi, ettei alalla ilmeneviin 
epäkohtiin voida tehokkaasti puuttua, tulisi eUnkeincH>ikeadellincn sääntely ottaa uudelleen 
harkittavaksi. 
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bxvanvaraisuuna voidaan puoltaa erilaisilla syillä, muun muassa sillä, että toiminnassa käsitellään 
huomattaviakin määrä asiakkaille kuuluvia varoja, jolloin luotettavuusvaatimus on korostettu. On 
vaata, että perimistoimintaa harjoittavat sellaisctHn yritykset tai tahot, jotka valvontaviranomaisen 
toimenpiteistä puttaamatta kohdistavat velallisiin epäasianmukaisia menettelytapoja tai joiden 
toiminnalla on jopa rikollisia yhteyksiä. Perimistoiminnan kehittämistä ja kansauivälistymistäkin 
silmällä pitäen saattaa olla pitkällä tähtäimellä eduksi, jos perimistoiminta myös Suomessa olisi 
auktorisoitua. 
 
Kysymys perimistoiminnan luvanvaraisuudesta on siis monitahoinen. Oikeusministeriön käsityksen 
mukaan luvanvaraisuuden tarpeellisuutta ja mahdolliseen luvanvaraisuuteen liittyviä lukuisia 
kysymyksiä (mihin toimintaan luvanvaraisuus ulottuu, luvan myöntämisen edellytykset, 
hipaviranomainen, mahdollinen vakuusvaatimus) « vnM» ratkaista nyt kasteltavin esityksen 
yhteydessä. 
 
Elinkeinotouninnan ohjaus ja sääntely kuuluu valtioneuvostossa kauppa- ja 
teollisuusim t̂eriöntoiniialaaii. Oikeusministeriö on tehnyt5.2.1998kanppa-ja teollisuusininisteriölle 
esityksen, että se asettaisi työryhmän selvittämään perunLstoiininnan luvanvaraisuuden 
tarpeellisuutta ottaen huomioon myös nyt eduskunnan käytettävänä olevan esityksen sekä 
iriahdolliseen luvanvaraisuuden sääntelyyn liittyviä peruskysymyksiä, kuten lavanvarai-suuden 
ulottuvuutta, lupaviranomaista ja vakuuden asettamisen tarvetta. 

 
 
Eräiden suoraan täytäntöönpanokelpoisten saatavien periminen 

 
Saatavien perintää koskevassa lakiehdotuksessa (9 §) on rajoitettu eräiden julkisoikeudellisten 
saatavien siirtämistä yksityisen perittäväksi. Tällaisia saatavia ovat: 

- kaikki sellaiset valtion saatavat, jotka voidaan periä suoraan ulosottotoimin ilman 
tuomiota, tai päätöstä sjten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottoimin 
annetussa laissa säädetään; 

- sellaiset lainvastaisen menettelyn vuoksi määrätyt (muut kuin valtion kantama f) 
julkisoikeudelliset maksuseuraamukset, jotka voidaan periä ulosottotoimin suoraan 
cm. lain mukaisesti. 

 
Rajoituksella on käytännön merkitystä erityisesti pysäkointivuiiemaksujen (julkisoikeudellinen 
maksuseuraamus), joukkoliikenteen tarkastusmaksujen (valtion saatava, juUdsoikeudelluien 
maksuseuraamus) ja televisiolupatnaksujen (valtion saatava) osalta. Näiden saatavien 
markkamäärät ovat pieniä, mutta asiamäärät ovat huomattavia. Näin ollen perintäkulujen osuus 
kertymästä voi olla huomattava. Kysymyksessä on myös luonteeltaan massaperintä. # 
 
Käytännössä perimistounistoille on jo annettu perittäväksi eräitä edellä mainit-mjasaatavatyhmiä. 
Perimismenettelytavat eivät mamiltavaŝ  oikeudellisten saatavien perinnästä. Erona voidaan 
mainita se, että perimistoimisto ei voi velkojan asiamiehenä toimittaa edellä tarkoitettua saatavaa 
ulosot- 

tzoia snxsaxmaaYi xvi LV.ZT *wz z i/90 

toon. Perimistoimiston käyttäminen ei vaikuta maksuvelvollisen oikeuteen esittää 
maksun johdosta huomautuksia velkojalle. 
 
Saatavien perintää koskevan lakiehdotuksen 9 §:n rajoituksen perusteena ovat ennen kaikkea 
oikeuspoliittiset syyt Yleisenä periaatteena on pidetty, että kaiken mikä liittyy julkioikeudellisiin 
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saataviin, tulee tapahtua julkisyhteisön piirissä (maksun määrääminen, perintä, ulosotto), 
lakiehdotuksessa tämä periaate on ehdoton valtion saatavien osalta. Ei ole pidetty asianmukaisena, 
että valtio keskeisenä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä käyttäisi perinnässä yksityisiä 
perintätoimistoja. 
 
Muiden julkisyhteisöjen osalta vastaavaa yleistä kieltoa ei esityksessä ole. Tällöin on ajateltu erityisesti 
kuntien asemaa. Etenkään pienissä kunnissa ei välttämättä ole saatavilla perintään perehtynyttä 
henkilöstöä, ja on tarkoituksenmukaista, että kunnat voivat käyttää apunaan perintäyrityksiä. 
Kuntien saatavat perustuvat sitä paitsi yleensä palvelutyyppisiin suoritteisiin, jolloin saatavilla ei ole 
voimakkaan juUtisoikcudellista leimaa. 
 
Sanktiotyyppiset saatavat (esim. pysäköuitivirhemaksu) perustuvat sitä vastoin seivästi julkisen 
vallan käyttämiseen ja niissä on yhtymäkohtia varsinaisiin rikosoikeudellisiin maksuseuraamuksiin 
(esim. rikesakko). Siksi on näidenkin osalta pidetty suotavana, että julkisyhteisöt kaikissa tapauksissa 
huolehtisivat myös perintätoimista. Tässä on ajateltu myös maksuvelvollisia, jotka saattavat kokea 
ehkä yksityisen perinnän kielteisenä tai jopa loukkaavana. 
 
Oikeusministeriö ei pidä hallituksen esityksessä omaksuttua kantaa ainoana mahdollisena. 
Lähtökohtana voi olla myös se, että j ulkisoikeudel-lisenkin saatavan perintää pidetään lähinnä 
epäitsenäisenä ja teknisenä palveluna, jonka käyttäminen jäisi asianomaisen julkisyhteisön harkin-
taan. Julkisyhteisön tulisi kuitenkin aina varmistautua siltä, että perimis-toiminta hoidetaan kaikin 
tavoin asianmukaisesti. Julkisyhteisö el siten voisi siirtää vastuutaan saatavan perinnästä yksityiselle 
perintäyritykselle. 
 
Sen periaatteen, että julkisyhteisön tulee varmistautua käyttämänsä yksityisen perimistoimiston 
toiminnan asianmukaisuudesta, tulisi koskea yhtälailla kaikkia julkisyhteisön saatavia eikä 
pelkästään vain suoraan ulosottokelpoisia saatavia. 
 
Ehdotettu laki saatavien perinnästä on tarkoitettu toissijaiseksi (1 §). Siksi sanottua mahdollisuutta 
käyttää yksityisiä perimistoimistoja ei sovellettaisi esimerkiksi veroihin tai sakkoihin, koska niiden 
perinnästä on säädetty erikseen. 
 
Edellä mainittu vaihtoehto voitaisiin toteuttaa alla olevien säännösluonnosten mukaisesti. Niissä on 
ensinnäkin pyritty varmistamaan se, että julkisyhteisö käyttää vain ammattitaitoisia ja tuotettavia 
toimeksisaajia ja on vastaisuudessakin itse vastuussa perinnän asianmukaisuudesta. Lisäksi on 
katsottu olevan tarpeen laajentaa perimistoinuotaa harjoittavan tiedonantovelvollisuutta niin, että 
julkisyhteisövetkojan ja perittävän saatavan luonteesta johtuvat, erityisesti velallisen oikeusturvaan 
liittyvät seikat saatetaan velallisen tietoon. 

zz om suxsaxiuaHYi UZmt68SC+ XVi Lf .ZT *00Z ZT/80 
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Saatavien perineistä ehdotetun iain 5 §:iä (Maksuvaatimus kuhirtajasaatavan 
perinnässä) on luonnoksessa täydennetty niin, että velalliselle olisi ihnohetts va suoraan 
ulosottokelpoisen saatavan perinnässä käytettävissä olevista oikeuskeinoista aekä 
mahdollisuudesta hakea maksunlykkäystä. Säännöksessä tarkoitettuja oikeuskeinoja 
ovat esimerkiksi velallisen oikeus hakea oikaisua tai muutosta, oikeus tehdä perustevalitus 
sekä pyytää näihin toaneuphsisiin uittyvää täytäntöönpanon Idehomäiräystä. 
Yksiryisoikeudellisien vakuutusmaVfaisaatavien perinnässä täUaiaen oikeuskeino on 
vakuutussopimuslain (543/1994) 40 §:n 2 uiomeritm mukainen vakmmiksenottajan 
oikeus Iririallisesd niääräajassa kiistää maksuvelvollisuutensa. 
 
Jos peritään julkisyhteisön saatavaa, olipa se suoraan ulosottokelpoinen tai ei, maksuvaatimuksessa 
olisi lisäksi ilmoitettava sen julkisyhteisön perintää hoitavan yksikön tai henkilön yhteystiedot, jolle 
velallinen voi tehdä saatavaa ja perintää koskevat huomautuksensa. 
 
Pykälän mukainen kujallinen maksuvaatimus olisi toimitettava velalliselle aina, kun kysymyksessä 
on jalkisyhteisövelkojan saatava, joka on annettu ulkopuolisen perittäväksi. Maksuvaatimusta ei siis 
näissä tapauksissa olisi rajoitettu vain kuluttajasaataviin. 
 
Luonnoksessa lain 9 §:n 1 momentiksi olisi säännökset seikoista, joista julkisyhteisön olisi 
varmistauduttava antaessaan saatavan yksityisen toimeksisaajan perittäväksi. Toimeksiannon saisi 
antaa vain sellaiselle tohneksisaajaUe, joka on ammattitaitoinen, luotettava ja vakavarainen ja jonka 
toiminnassa otetaan asianmukaisesti huomioon velallisen oikeusturva. Pykälä koskisi kaikkia 
perintätouneksiantoja, ei ainoastaan suoraan ulosottokelpoisia saatavia. Pykälin mukainen 
huolellisuusvelvoite merkitsee myös sitä, että julkisyhteisö voi joutua korvaus vastuuseen, jos 
toimeksisaaja ei täytä asetettuja vaatimuksia ja silti aiheutuu vahinkoa velalliselle tai muulle perinnän 
kohteeksi joutuvalle. 
 
 
Säannösluoaaokset: 

 
5 §  

Maksuvaatimus kuluxajasaatavan perumassa 

5) kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava; f poisto] 

6) velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta 
sekä [poisto] missä ajassa huornautukset onesitettä-vä: ios perittävänä on saatava 
inka voidaan periS nlosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verofen ja 
mafa^m pwi- 

saasasiuaHYi *iZZZCt6SS£+ Vii L f ' Z T  tWZ  ZT/90  
miseai* nkwnttr*mnHn ammftiaaa laiaaa fVrc/IQfitt1 säädetään. 
»~V™»»tinwlra»«iM nn nmrtitiHtava vglalUgrlte sfcllai^n saatavan 
r«»rinni«i Itgyt^ttiviadl «tavat nilraialn-innt seiti mahdollisuus halcea 
malrsttntyMflystfl- 

71 fcenrile hnftmantnlcset on esitettävä; jos peritt&v8rf r>n nil-lri8Vhte«fln 
gpatav» mafraivaarhmik-sessa nn ilmniiseaava mvfis aen plHsylrty«ftp, 
pwhw«« hoitavan vkaifcfln tai henlrilftn vhlevs-n>rtnt inlte velallinen voi 
tehdä Matavaa ia nerintää koskevat 
himrnauOikssp â 
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9 §  

JulHipktcisän antamat p0rintfh^}m0lr^mnfa 
 
HfrffYMfilfift «atavn yksityisen toimeksisaajan peritti, 

väkri vain, jos jullrisvhfetefi on varmistautunut siitg, etffl toimelf-sisaaja fm 
ammarritairolnen. hiotettava ja vakavarainen tele» etts I     «en taimhmaasa 
otetaan asianmukaisesti hnnminnn velallisen oikeusturva, 

 
Edellä 1 momenrt/JM mrlmifrtnii vutfavaa pcrittäc5sa.on vdalli- 
selle aina toimitettava 5 S n mukainen malnaivanrimi^ 

 
 
Edellä oleva luonnos tarkoittaa siis sitä, että 

- r"ria7"fTBfifii K*i>rM <tflafavaf yrfi^vi velkojan niin halutessa 
antaa nnVnnynlisen nerittäväksi: merkitystä  ei  Siis  Olisi  velkojan  tai  
saatavan luonteella; lain toissijaisuuden takia periaate ei kuitenkaan koske 
niitä saatavia, joiden perinnästä on muussa laissa säädetty erikseen; 

- perittäviksi yoidaan sihtiä esimerkiksi valtiolle tulevat oikeu-
dcnldlyntimaksut ja televisiolupamaksut, kuntien sairaalamaksut, 
päivähoitomaksut ja oikeusapumaksut sekä kunnille tai valtiolle tulevat 
pysäköintivirhemaksut ja joukkoliikenteen tarkastusmaksut; 

- perittäväksi ei kuhankaan voida «Hirtä a esimerkiksi veroja, tulleja, 
sakkoja ja rikesakkoja, koska niiden perinnästä säädetään 

rzom soxsasiuaEyi wzzzc*em+ XVd i»:zt tooz ZT/80 

1 SUaoMacMi on käytetty ouea iHrffltaanfroldep Idrjotaiatapaa: vuosiluku täydelliseni. Vastaava tarkttmg lienee ayytt 
tehdi etitykaettft ehdotettujen lakien muihinkin sUdäsviimnksim (laki saatavien perinnfstä 12 ja 14 f teki laki 
markkJaanioinirHttunncsta annetun Urin mwmamhr«a 1 ft- Mtnmoriakfen jnhtpbn^Brtrin v.«».«.̂  auta, taflOrtnofltaan lyhyempiä 
kiijonnitipii. 
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erikseen; 

- kun velkojana on julkisyhteisö (valtio, kunta, seurakunta), sen on 
varmistauduttava käyttämänsä oeTimifrcoirnisTon asiaifflinm-mnksjaffi 
ja hlQtetmyyTKtota; velvollisuus koskee kaikkia pcrintä-
toimeksiantoja; se ei ole riippuvainen saatavan perusteesta tai 
luonteesta taikka siitä, onko velallinen yksityishenkilö vai yritys; 

- kun velkojana on julkisyhtfflffi, perintätoinKksiannon saajan on aina 
Toimitettava velalliselle kissa säädetyt vähimmäistiedot Sisältävä 
kirjallinen tnafaaivaatimiM; tämäkään VelvolllSUUS ei 
riipu saatavan tai velallisen luonteesta; 

- kun toimeksisaaja perii mitä hvvänsä julkisyhteisön saatavaa 
makmvaatmmksessa olisi aina oltava myös asiaa julkisyhteisössä taitavan 
yksikön tai henkilön yhteystiedot; 

- kun toimeksisaaja perii suoraan ulosottokelpoista saatavaa. 
mataivanftrrnikaasa olisi oltava myös Ycialiiscn fllKcBsmrvaan 
liittyvät erityistiedot: vaatimus koskee kaikkia suoraan ulosotto-
kelpoisia saatavia, olipa velkojana julkisyhteisö tai yksityinen 
yhteisö, kuten vakuutusyhtiö. 

 
 
Oikeusministeriö IrimniftäS vielä lakivaliokunnan huomiota ministeriön muisti' oon 
17.4.1997, jossa oikeustilan selventämiseksi ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin pykälä 
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta perintitotmek-siannon hoitamista varten. 

SI13S3SI113HV1 tiZZ2C*6S8C+ Vii LV-ZT *0OZ ZT/80 
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OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO yS* 
Lainvalmisteluosasto 8.12.1998 /*.'*' 
Marjo Lahclma 

 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 

 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI SAATAVIEN PERINNÄSTÄ JA LAEIKSI 
ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (199/1996 vp) 
 
 
Johdanto 
 
 
1. Oikeusministeriö on asiantuntijakuulemiscn päätyttyä antanut valiokunnalle 

17.4.1997 päivätyn vastineen asiantuntijoiden esittämistä kommenteista. Vastineessaan 
oikeusministeriö piti ainoana tarpeellisena muutoksena sitä, että saatavien perintää koskevaan 
lakiin otettaisiin oikeustilan selventämiseksi nimenomainen säännös velkojan oikeudesta antaa 
salassa pidettäviä tietoja permtätoimeksiannon hoitamista varten ja tällä tavoin saatujen 
henkilötietojen suojaamisesta (kts. säännösluonnos jäljempänä). [ 

 
 
2. Oikeusministeriö toimitti valiokunnalle 23.2.1998 päivityn muistion, jossa 

käsiteltiin kahta hallituksen esitykseen liittyvää kysymystä, joista ministeriön saaman tiedon 
mukaan oli valiokunnassa erityisesti keskusteltu. Kysymykset koskivat perimistoiminnan 
säätämistä luvanvaraiseksi ja eräiden suoraan täytäntöönpanokelpoisten saatavien perimistä 
(saatavien perintää koskevan lakiehdotuksen 9 §). 
 
Luvanvaraistamisen osalta oikeusministeriö totesi muistiossaan, että ehdotetut säännökset ovat 
tarpeellisia riippumatta siltä, säädetäänkö perimistohnlnta luvanvaraiseksi vai el. Saatavien 
perintää koskeva lakiehdotus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen: sen sääntelee velkojan, 
perimistoimeksiannon saajan ja velallisen välisiä suhteita. Näitä kysymyksiä ei voida ratkaista 
elinkeino-oikeudellisella sääntelyllä. 
 
Oikeusministeriö kuitenkin totesi saattavan olla pitkällä tähtäimellä eduksi, jos perlmistoiminta 
myös Suomessa olisi auktorisoitua. Luvanvaraistamiseen liittyvien moninaisten kysymysten 
johdosta, asiaa ei ministeriön mielestä voitu ratkaista käsiteltävänä olevan esityksen yhteydessä. 
Oikeusministeriö ilmoitti tehneensä 5.2.1998 kauppa-ja teollisuusministeriölle esityksen, että se 
asettaisi työryhmän selvittämään luvanvaraistamisen tarvetta ja muita asiaan liittyviä 
kysymyksiä. 
 
Saatavien perintää koskevan lakiehdotuksen 9 §:n osalta oikeusministeriö totesi, ettei se pidä 
halUtuksen esityksessä omaksuttua kantaa ainoana mahdollisena. Lähtökohtana voisi olla myös 
se, että julkisoikeudellisenkin saatavan perintää pidetään epäitsenäisenä ja teknisenä palveluna, 
jonka käyttä- 

stoPi snasaaiiiHHYi 

minen jäisi asianomaisen julkisyhteisön harkintaan. Julkisyhteisön tulisi kuitenkin aina 
varmistautua siitä, että perimistoimiota hoidetaan asianmukaisesti. Julkisyhteisö ei siten voisi siirtää 
vastuutaan saatavan perinnästä yksityiselle toimeksiantajalle. Muistiossa esitettiin myös 
säädösluonnokset tällaista kompromissiratkaisua" silmällä pitäen (saatavien perintää koskevan 
lakiehdotuksen  S  ja  9  §).  Näistä  5  §:ään  ehdotetut  lisäykset  ovat  jäljempänä  aikaisemman  
sisältöisinlja 9 § seuraavassa kohdassa esitetystä syystä tarkistettuna. 



 

 

3. Lakivaliokunta ilmoitti 24.2.1998 oikeusmMsteriöllc, että hallituksen esityksen 199/1996 vp 
hyväksyminen edellyttää perimistoimistojen luvanvaraisuutta. Hallitus antoi lokakuussa 1998 
Eduskunnalle esityksen laiksi permtätoiminnan luvanvaraisuudesta (178/1998 vp). 
Talousvaliokunta on mietinnössään 34/1998 vp 2.12.1998 ehdottanut lakiehdotuksen hyväksymistä 
muutettuna. 
 
Esityksen hyväksyminen ei edellytä muutoksia nyt käsiteltävä olevan hallituksen esityksen 
lakiehdotuksiin. Oikeusministeriön muistiossa 23.2.1998 esille tuodun kompromissiratkaisun 
(saatavien perintää koskevan lain 9 §) muotoiluun luvanvaraistamlsella on sen sijaan vaikutusta, 
(kts. säännösluonnos jäljempänä) 

4. Esityksen käsinelyaikana on toteutettu tai toteumassa eräitä lainmuutoksia, joista aiheutuu 
lakiteknisiä tarkistus tarpeita esityksessä ehdotettuihin lakeihin. Useimmat tarkistukset johtuvat 
Kuluttajavirastosta annetusta laista, jolla mm, kumotaan kuluttaja-asiamiehestä annettu laki. 
Eduskunta on lain hyväksynyt, mutta sitä ei vielä ole vahvistettu. KTM:stä saadun tiedon mukaan 
laki on tarkoitus viedä vahvistettavaksi viikolla 51 ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1999 alusta. 

 
 
Säännösluonnokset: 

 
 
1. Laid saatavien perinnästä 

 
 
5 §  

Maksuvaatimus kulunajasaatavan perinnässä 

5) kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava; f poisto] 

6) velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta 
sekä [poisto! missä ajassa huomautukset on esitettävä; ios perittävänä nn saatava 
jnka voidaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siten koin veroien ja 
maksujen 

ÖTOPl snssasiiiaHyi W2?2CW«8C+ XVi W.ZJ fOOZ 
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perimisestä H™f'TH»7t?Uffiin IIIHff̂ lffPI {^fnn%x,)i 
$Wfk*Ml\, m»w.w»»rim»ksess*on ilmnltrttaya velalliselle 
sellaisen saatavan 

hakea âVsanlvkkMvatä: 
 
7̂  kenelle huomautukset on esitettävä: ios perittävänä on iul- îfY ĵ̂ P 
VJTF* ™***"Ya/röm»ky*«» on nmofteffava mytte °*« jiindjV îrison 
perintää hoitavan yksikön tai henkilön yhteystiedot Jolle vrf«»t«nftn voi 
t̂ lyffl mt*™ f" r̂ Ttff huomautuksensa. 

 
 
 

18 



2 

 

 

9 §  
Julkisyhteisön antamat nerintätoimeksiannot 

 
Jos julkisyhteisö antaa saatavan vksitvisen toimeksisaajan perittäväksi, 
julkisyhteisön on honlehriiflfya sfitä. että toimeksisaajan toiminnassa 
otetaan asianmukaisesti huomioon P̂ KlffYhtftlTftP harjoittaman 
perintään jiihyv«t eriryjsvaatjmpk  ̂seftfl yfltf ] j m  
oikeosmrva. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua saatavaa perittäessä on vclalli-«flh ms 
« f a f rVm  * frp, myBirtT m°knivaatimus. 

 
 
Edellä oleva luonnos merkitsisi mm. sitä, että julkisyhteisön on itsekin varmistauduttava 
siitä, että toimeksisaajan laatimassa maksuvaatimuksessa on asiamukaiset tiedot 
suotaan täytäntöönpanokelpoisten saatavien perinnässä käytettävissä olevista erityisistä 
oikeussuojakeinoista ja velallisen mahdollisuudesta hakea maksunlykkäystä. 

 
 

121 
Valvonta 

 
Kuluttajavirastosta annetun lain johdosta olisi poistettava 12 S:n toinen 
virke; 'Tällöin on soveltuvin osin voimassa, mitä kulutta-ja-
asiamiehestä annetussa laissa (40/78) säädetään markkinoin-ninja 
sopimusehtojen sääntelyn noudattamisen valvonnasta." 



 

 

 
Vastaava viittaus uuteen lakiin ei ole tarpeen, koska kuluttaja-asiandehen tehtäviä ja 
toimivaltaa ei siinä ole samalla tavoin kytketty marlddnoinnin ja sopimusehtojen 
sääntelyn noudattamisen valvontaan. 

snasHsiuanvi UZZZC*688C+ Tfd 9t-ZX *00Z ZT/80 

14§ 

Kiellon määrääminen Pykälän 3 

1 Säännöksessä on käytetty uutta saMÖSnumerolden kirjoitustapaa: vuosiluku täydellisenä. Vastaava tukistus Uenee syytä 
tehdä esityksessä ehdotettujen Uiden muihinkin saädbsviittauksiin (laki saatavien perinnästä 14 f seka laki 
maitMnanjomioistuimma annetun lain muuttamisesta 1 §). Muutoslakien johtolauseetkin voisi korjata vastaamaan osita, 
sanonnoiltaan lyhyempää kujoitnstapaa. 

Kuluttaja-asiamies voi määrätä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon tai antaa kiellon väliaikaisena noudattaen, mitä Kulut-
taiavirastnste anotussa laissa f /19981 säädetään kulutteia-asia-mirfiBn 
antamasta kiellosta. 

 
Tässä tapauksessa viittaus tarvitaan, koska uudessakin laissa kuluttaja-asia-miehen 
oikeutta määrätä kielto tai antaa se väliaikaisena on samalla tavoin kuin aiemmin 
rajoitettu määrättyihin tilanteisiin ja tarkoituksena on, että nämä rajoitukset tulisivat 
sovellettaviksi myös permtätoiminnan osalta. Saannoksen voisi kirjoittaa myös 
muotoon: 

 
...noudattaen, mjta hTl"miB-OT8m?ffhffB afflOTl̂ tt Moste, 
mmialla iratoffln, 

Tietojen luovuttamista koskeva säännös voitaisiin sijoittaa esim. 16 §:n edelle: 
 
§ 

Velkojan oikeus salassa pidettävien tietojen antamiseen 

Sffl ttdhpUffi mitl \mm ffgHfetyf" ri»toien salassapidosta. 
veTrT1?ja13a vf1 oitetls antfla perintateiBM ânnon hoitam jg^rfTf? 
välttämättömät tiedot ToinTefriannon hoitamista varten, siftTyfcn 
henkilötietojen suoiasta on voimassa, mitä siitä vtejsesff 

(Luonnoksessa ei ole viittausta henkilörekisterilakiin, toisin kuin OM:n vastineessa 
olleessa versiossa. Tämä johtuu siitä, että faenkilön^dsteriiaki kumottaneen lakjaikoina 
ja korvattaneen uudella henkilotietoIaiEa. Asiaa koskeva HE 9671998 vp on 
hallintovaliokunnan käsiteltävänä. Yllä olevan pykJQäluonnok-sen asiasisältöön 
netosuojauudismksella ei ole vaikutusta.) 

17 § 
Voimaantulo 

 
Jos 9 § muutetaan tässä muistiossa esitetyn sisältöiseksi, v̂ agntulosäfionflk-sen 2 
momentiin viirtans 9 S.ään olisi poistettevâ  

2. Laki kuluttajajisuojalain muuttamisesta 
 
Kuluttajarisuojalakiifl on lisätty uusi luku lama 1162/1997, minfca vuoksi esityksessä 
muutettavaksi ehdotetun 10 luvun (Rangaistussäännökset) numero 
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momentti olisi korjattava esim, seuraavasti: 
sassHsmaBYi fLZZZMQ9M+ Vi* W-ZT tOOZ Zl /90 



 

 

 

 
8T0P1 srasaaiiiaHYi 

On vaihdfttt»v« H;M foMftltllftfflftf ffffii f̂rftyfrtifftf fr johtolauseen ^̂ vftYJiitt*'̂  on 
korjattava. Korjattu johtolause olisi kokonaisuudessaan seuraava: 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun ktuuttajansuoja-lain 
(38/1978) 7 luvun 18 f, sellaisena kun se on laissa 385/1986, sekä 
muutetaan I X luvun 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1162/1997. 
seuraavasti: 

 
(Johtolauseessa on käytetty nykyistä kirjoitustapaa niittäkin osin, joihin ei asiallista 
muutosta tarvita.) 
 
Ja lakiteksti: 

Il luku 

Rangaistussäännökset 

4. Laki markkinataoroio&stuimesta annetun lain muuttamisesta 

Molemmissa muutettaviksi ehdotetuissa flykjjliff«s \ ia 6 8 oleva viittaus kuluttaj a-
asiamiehestä annettuun lakiin olisi korjattava viittaukseksi Kuluttajavirastosta annettuun 
lakiin. 
 
5. Laki taihtttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
 
Lakiehdotus olisi hylättävä, koska on ilmeistä, että laki on jo kumottu ennen kuin muutos 
tulisi hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. 

ŷ uflpeM
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Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 

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

 
Suomen Kuntaliitto esittää lisäselvityksenään 14.4.2004 antamaansa lau-
suntoon eduskunnan lakivaliokunnalle käsityksensä siitä, että saatavien 
perinnästä annetun lain 9 §:n säännöstä tulisi muuttaa siten, että myös sanktion 
luontoiset maksut, kuten pysäköintivirhemaksut ja joukkoliikenteen 
tarkastusmaksut tulisi voida kunnan niin päättäessä antaa perimistoimistolle 
toimeksiantona perittäväksi. 
 
Kuntien saamat kokemukset ennen perintälakia vallitsevasta tilanteesta, jolloin 
myös rangaistuksen luontoiset maksut annettiin perintätoimistolle perittäväksi, 
olivat kuntien kannalta myönteisiä. Samoin eri yhteyksissä kuntien 
perintätointa hoitavien henkilöiden taholta on esitetty toivomuksia lain 
muutoksesta. 
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LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
14/2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä 
annetun lain muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 

(HE 21/2004 vp). 
 
 
Lausunto 

Lakivaliokunta pyysi 4 päivänä toukokuuta 2004 perustuslakivaliokunnan lausunnon 

hallituksen esitykseen liittyvistä, eräistä lausuntopyynnössä tarkemmin yksilöidyistä 

valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä. Perustuslakivaliokunnan lausunto on otettu 

tämän mietinnön liitteeksi (PeVL 27/2004 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö 

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto 

- kilpailuasiainneuvos Liisa Lundelin-Nuortio, Kilpailuvirasto 

- lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto 

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry 

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 
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- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys 

- puheenjohtaja Ritva Anttonen ja varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Matti Rudanko. 



 

 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Kirjanpitotoimistojen Liitto ry 

- Suomen Kuluttajaliitto ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saatavien perinnästä annettua lakia. Ehdotetut 

muutokset koskevat perintäkulujen korvaamista ja velallisen tiedonsaantioikeutta. 

Voimassa olevan lain periaate, jonka mukaan velallisen on korvattava perinnästä 

velkojalle aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, säilyisi ennallaan. Lakiin lisättäisiin 

säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kuluttajave-lalliselta. 

Oikeusministeriön asetuksella säädettäisiin yksittäisistä perintätoimista veloitettavien 

kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärät. Oikeusministeriön asetuksella 

voitaisiin säätää myös aikarajoja sellaisten maksumuistutusten tai maksuvaatimusten 

lähettämiselle, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta. 

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä 

velkojalta ajantasaiset tiedot velkatilanteestaan ja selvitys velkapääomalle kertyneiden 

korkojen ja kulujen määräytymisestä. Velallisen tiedonsaantioikeus koskisi kaikkia lain 

soveltamisalaan kuuluvia saatavia. 

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

symisestä ja vahvistamisesta. Lakia sovellettaisiin kuluttajavelallisen eduksi silloinkin, kun 

velallisen korvattaviksi tulevista perintäkuluista on sovittu toisin ennen lain voimaantuloa 

tehdyssä sopimuksessa. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 



 

 

Perintäkulujen kohtuullisuus 

Saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, jäljempänäperintälaki) 10 §:n 1 momentin 

mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuneet aiheutuvat kohtuulliset 

kulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. 

Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, 

perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Perintälain säätämisen 

yhteydessä lakivaliokunta katsoi, ettei perintäkuluista ollut siinä vaiheessa syytä säätää 

yksityiskohtaisemmin (ks. LaVM 30/1998 vp, s. 3/H). Valiokunnan ehdotuksesta 

eduskunta hyväksyi kuitenkin lausuman, jossa hallituksen edellytettiin seuraavan 

perintätoimistojen veloituskäytäntöä ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin 

taulukkomaksujen aikaansaamiseksi (EV 302/1998 vp). 

Hallituksen esityksestä (s. 3 s.) ilmenee, että Kuluttajavirasto on selvittänyt peri-

mistoimistojen veloittamien perintäkulujen määriä vuosina 2000 ja 2001. Kumpikin sel-

vitys osoitti, että perintäkulujen vaihteluväli kuluttajasaatavia perittäessä oli varsin suuri. 

Lakivaliokunnan mielestä ei ole asianmukaista, jos velallisen suoritettavaksi tulevat 

perintäkulut voivat vaihdella sattumanvaraisesti sen mukaan, mitä perimistoimistoa vei 
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koja sattuu käyttämään. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että perintäkulujen määrät pysyvät 

yleisesti kohtuullisina ja että määrät ovat myös velallisen ennakoitavissa. Näistä syistä valiokunta 

pitää hallituksen esityksessä ehdotettua sääntelyä perusteltuna. 

Lakivaliokunnan mielestä perintäkulujen kehitystä on säännöllisesti seurattava. 

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavien toimijoiden kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että 

laissa säädetyt kulujen enimmäismäärät seuraavat alan kustannuskehitystä ja että ne siten vastaavat 

perintätoiminnan tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta näille toimijoille aiheutuvia kohtuullisia 

kuluja. 

Valiokunnan käsityksen mukaan nykytilanteessa ei ole nähtävissä, että laissa olevia 

enimmäismääriä jouduttaisiin kovin usein muuttamaan. Sen vuoksi valiokunta katsoo 

lainsäädännön selkeyden ja läpinäkyvyyden puoltavan ratkaisua, jossa tarvittavat perintäkulujen 

enimmäismäärien tarkistukset tehdään perintälakia muuttamalla eikä esimerkiksi ministeriön 

asetuksella. 
 

Velallisen oikeus saada tietoja 

Ehdotetulla perintälain muutoksella pyritään myös parantamaan velallisen mahdollisuuksia saada 

velkojalta tietoja velkatilanteestaan. Nykyisin perintälain 5 §:ssä säädetään kuluttajavelalliselle 

toimitettavan maksuvaatimuksen muodosta ja vähimmäis-sisällöstä silloin, kun saatavaa perii 

perimistoimisto tai muu perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava taho. Sen sijaan perintälaissa 

ei ole säännöksiä velalliselle annettavista tiedoista silloin, kun velkoja perii saatavaansa itse tai kun 

ammattimaisen perinnän kohteena on yrityssaatava. 

Lainsäädäntöön ei myöskään sisälly yleistä säännöstä velallisen oikeudesta saada velkojalta 

tietoja velkatilanteestaan. Valiokunnan mielestä lakiin nyt ehdotettu velallisen tiedonsaantioikeutta 

koskeva säännös on sekä periaatteellisesti että käytännön toiminnan kannalta erittäin merkittävä 

uudistus. 

Valiokunta huomauttaa, että joihinkin lakeihin sisältyy jo nyt erityissäännöksiä oikeudesta 

tietojen saantiin.Takaajan tiedonsaantioikeudesta säädetään takauksesta ja vieras vei 

kapanttauksesta annetussa laissa (361/1999). Sen 14 §:n mukaan takaajalla on pyynnöstä oikeus 

saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Yksityistakaajalla on lisäksi oikeus saada 

luotonantajalta tieto sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista 

seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Mainitun lain 13 §:n mukaan 

luotonantajan on pääsäännön mukaan myös ilmoitettava yleistakauksen antaneelle 

yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden väliajoin. 
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Myös ulosottolaissa on säännöksiä velallisen tiedonsaantioikeudesta. Velallisella, jolla on 

tai on ollut velkoja perittävänä ulosotossa, on oikeus tarkastaa itseään koskevat ulosottorekisterin 

tiedot. Ulosottolain 1 luvun 34 §:n mukaan velalliselle tulee lisäksi pyynnöstä antaa niin sanotut 

asianhallintatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa 

tätä pitemmältä ajalta. Asianhallintatietoja ovat muun muassa tiedot hakijan saatavasta, 

ulosottomiehen suorittamista täytäntöönpanotoimista ja niiden ajasta, kertyneistä ja hakijalle 

tilitetyistä rahamääristä sekä täytäntöönpanon esteistä. Takaajalla puolestaan on vastaava oikeus 

saada asianhallintatietoja siihen saatavaan kohdistuneista toimista, josta hän saattaa joutua 

vastaamaan. 

Lakivaliokunnan mielestä perintälakiin ehdotettu velallisen tiedonsaantioikeudesta täydentää 

hyvin nykyistä lainsäädäntöä. Kyseinen säännös on myös omiaan sopivalla tavalla yleisesti 

korostamaan velkojien velvollisuutta järjestää velkojen perintä ja sitä koskevat tiedot niin, että 

velallisen velkatilannettaan koskeviin tiedusteluihin voidaan vastata täsmällisesti ja joutuisasti. 
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Yksityiskohtaiset perustelut 
 

3 §. Kulutiajasaatava (Uusi). Pykälässä säädetään kuluttajasaatavasta ja sitä koskevien säännösten 

soveltamisesta perittäessä julkisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai julkisen tehtävän 

hoitamiseen liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä. Koska valiokunta jäljempänä ehdottaa lakiin 

lisättäväksi uudet säännökset kuluttajasaatavan perintäku-luista ja perintätoimien aikarajoista, on 

pykälän 2 momenttiin lisättävä viittaus näihin uusiin pykäliin. 
 

10 §. Perintäkulut, Pykälässä säädetään siitä, mistä perintätoimista velkoja on oikeutettu saamaan 

korvauksen velalliselta ja millä tavoin nämä kulut voidaan periä. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että 1 momentissa oleva perintätoimien 

luettelo on sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ongelmallinen, koska säännöksen 

perusteella velkoja ei voi vaatia velalliselta kulukorvausta sellaisistakaan muista — sinänsä 

hyväksyttävistä ja hyvän perintätavan mukaisista — perintätoimista, joiden käyttäminen on 

yksittäistapauksessa ollut tarpeen. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tavallisen lain 

säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä, että lakiehdotusta täydennetään velkojan 

mahdollisuudella vaatia velalliselta korvaus todellisista perintä-kuluista. Perustuslakivaliokunnan 

lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 1 momentissa olevan luettelon poistetaan. 

Käytännössä tavallisimmista perintätoimista ja niistä velalliselta vaadittavien perintäkulujen 

enimmäismääristä säädetään valiokunnan ehdotuksen mukaan jäljempänä 10 a §:ssä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä pykälän 4 momentissa on asetuksenantovaltuus. Koska 

lakivaliokunta jäljempänä ilmenevin tavoin ehdottaa, että oikeusministeriön asetuksella 

annettavaksi suunnitellut säännökset sijoitetaan lakiin, voidaan asetuksenantovaltuus 

tarpeettomana poistaa. 

Koska perintäkuluista valiokunnan ehdottamien muutosten jälkeen säädetään muuallakin 

kuin 10 §:ssä, valiokunta ehdottaa myös pykälän otsikkoa muutettavaksi. 
 

10 a §. Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät (Uusi). Pykälässä säädetään siitä, 

kuinka paljon kuluttajasaatavien perinnässä suoritettavista eri perintätoimista saa enintään 

veloittaa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan perintäkulujen enimmäismääristä säädettäväksi 

oikeusministeriön asetuksella. Perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossaan, että ehdotettu 
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asetuksenantovaltuus on asiallisesti täysin avoin ja että 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 perustuslakivaliokunnan mielestä rajaa asetuksenantajan toimivaltaa 

valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Tämän vuoksi 

perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossaan asetuksenantovaltuuden olevan näiltä osin 

ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentin kanssa. Edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan mukaan, että 

säännökset perintäkulujen enimmäismääristä sisällytetään lakiin ja valtuus asetuksen antamiseen 

poistetaan lakiehdotuksesta. Vaihtoehtona tälle perustuslakivaliokunta pitää valtuussäännöksen 

olennaista täsmentämistä. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että perintäkulujen 

enimmäismääristä säädetään pykälän / momentissa. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan muusta kuin ehdotetun 

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kirjallisesta maksumuistutuksesta saa kuitenkin vaatia 

muistutuksen esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Käytännössä kyse on lähinnä puhelimitse 

esitetyistä maksumuistutuksista. Tällaisissa tapauksissa ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että 

kulut todettaisiin jokaisen maksumuistutuksen 
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osalta erikseen. Tämän vuoksi momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että kulut voidaan periä 

käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan perintäkulujen enimmäismääristä säätäminen ei 

sinänsä ole ongelmallista perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta, koska sääntely 

voidaan nähdä voimassa olevaan lakiin sisältyvän kohtuul-lisuusvaatimuksen täsmentämisenä. 

Perustuslakivaliokunta huomauttaa kuitenkin, että koska lakiehdotus ei näy mahdollistavan 

tapauskohtaista harkintaa, sääntely voi joissakin tilanteissa muodostua velkojan kannalta 

kohtuuttomaksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotusta on välttämätöntä täydentää 

säännöksellä, jonka mukaan velallista voidaan vaatia korvaamaan lakiin sisältyvän 

kohtuusvaatimuksen rajoissa pysyvät todelliset perintäkulut. Tämä on myös edellytys 

lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 3 

momenttiin otetaan säännös, jonka mukaan velalliselta saa vaatia perinnästä aiheutuneet todelliset 

kulut, jos perinnän suorittaminen on edellyttänyt tavanomaista enemmän työtä. Tällainen tilanne 

voi olla esimerkiksi silloin, jos maksuvaatimuksen laatiminen edellyttää tavallista 

monimutkaisempien korkolaskelmien tekemistä. Säännös koskee myös muita kuin 1 momentissa 

tarkoitettuja perintätoimia, jos tällaisia on poikkeuksellisesti tarpeen suorittaa. Lakivaliokunta 

painottaa tässä yhteydessä erityisesti sitä, että myös 3 momentin mukaisesti perittävien kulujen 

tulee aina olla 10 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti kohtuullisia. 

Momenttiin viimeiseen virkkeeseen ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että 1 momentin 

mukaisia enimmäismääriä ei saa ylittää niissä tapauksissa, joissa perittävänä on 10 §:n 3 

momentissa  tarkoitettu  suoraan  ulosottokelpoinen  saatava.  Tämä  johtuu  siitä,  että  näissä  

tapauksissa velkojalla on aina vaihtoehtona saatavan siirtäminen suoraan ulosottoteitse 

perittäväksi. 
 

10 b §. Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavan perinnässä (Uusi). Pykälässä säädetään 

maksumuistutusten ja maksuvaatimusten esittämisen aikarajoista, joiden noudattaminen on 

edellytyksenä sille, että velallista voidaan vaatia suorittamaan perintäkuluja. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan perintätoimien aikarajoja koskevassa 

sääntelyssä on kyse yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien sellaisista perusteista, joista ei 

perustuslain 80 §:n 1 momentin takia voida säätää asetuksella. Tämän vuoksi perus-

tuslakivaliokunta katsoo, että säännökset perintätoimien aikarajoista tulee siirtää lain tasolle, jos 

niitä pidetään tarpeellisina. Vaihtoehtona tälle perustuslakivaliokunta esittää sen, että lakiin 

lisätään riittävän tarkat säännökset aikarajasääntelyn perusteista. 
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Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että säännökset 

perintätoimien aikarajoista sisällytetään lakiin. Pykälän 1 momentissa säädetään-erääntymi s 

ilmoitukseen ja maksumuistutukseen liittyvistä aikarajoista. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan puolestaan otettavaksi säännökset oikeudesta uuden 

maksumuistutuksen tai uuden maksuvaatimuksen lähettämisestä aiheutuvien kulujen perintään. 
 

10 c §. Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä (Uusi). Koska valiokunta 

edellä ehdottaa tietyistä perintätoimista vaadittavien perintäkulujen enimmäismääristä 

säädettäväksi laissa, on myös velallisen kokonaiskuluvastuuta koskeva säännös syytä ottaa lakiin. 

Pykälässä säädetään siitä, mikä on velallisen kokonaiskuluvastuu perittäessä samaa 

kuluttajasaatavaa. Pykälän / momentin porrastus ja enimmäismäärät vastaavat niitä säännöksiä, 

joita sovelletaan summaarisissa velkomusasioissa. Niissä suoritettavien oikeudenkäyntikulujen 

määrät perustuvat vastapuolen maksettaviksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista 

oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annettuun oikeusministeriön 

asetukseen (1311/2001). 

Pykälän 2 momentin ensimmäiseen virkkeeseen ehdotetaan otettavaksi säännös niistä 

edellytyksistä, joilla 1 momentissa säädetyt velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärät 

voidaan ylittää. Ylitykselle asetetaan säännöksessä kaksi edellytystä. Ensinnäkin kyseessä tulee 

olla tilanne, jossa perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Tämä edellytys täyttyy 

lähinnä silloin, jos velallinen on omilla aktiivisilla toimillaan — esimerkiksi aiheettomia väitteitä 

esittämällä — tietoisesti pyrkinyt vaikeuttamaan perintää. Toiseksi toteutetut perintätoimet eivät 

myöskään saa olla suhteettomia etenkään saatavan pääoma huomioon ottaen. Suhteettomana 

voidaan pitää esimerkiksi sitä, jos velalliselle lähetetään jatkuvasti maksuvaatimuksia tilanteessa, 

jossa on selvää, että hän on maksukyvytön. 

Jos perintäkuluja poikkeuksellisesti vaaditaan yli 1 momentissa säädettyjen enim-

mäismäärien, velalliselle on ehdotetun säännöksen mukaan esitettävä erittely vaadituista kuluista ja 

niiden perusteista. Samalla hänelle on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi muutoin sovellettava 

kokonaiskuluvastuun enimmäismäärä siinä yksittäistapauksessa ylitetään. Tällainen perustelu on 

velallisen kannalta tärkeä, jotta hän voi tarvittaessa riitauttaa säädetyn enimmäismäärän ylittävän 

perintäkuluvaatimuksen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään myös siitä, että silloin kun perittävänä on 10 §:n 3 

momentissa tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava, perintäkulujen enimmäismäärä on 59 

euroa. Määrä vastaa sitä, mitä 10 a §:n 1 momentissa säädettävän pääsäännön mukaan voidaan 
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yhteensä enintään veloittaa yhdestä maksumuistutuksesta, kahdesta maksuvaatimuksesta ja yhdestä 

maksusuunnitelmasta. 
 

Voimaantulosäännös. Pykälän / momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen. Lisäksi 2 

momentissa säädetään uusi laki sovellettavaksi lain voimaantulon jälkeen kuluttajavelalliselta 

veloitettaviin perintäkuluihin, vaikka velallisen vastuu perintäkuluista olisi ennen lain 

voimaantuloa tehdyssä sopimuksessa ankarampi kuin nyt säädettävän lain mukaan. 

Ehdotetulla lailla on siis joiltakin osin takautuvia vaikutuksia voimassa oleviin sopimussuhteisiin. 

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan lausunnossaan pidä tällaisia vaikutuksia ongelmallisina, jos 

sen lakiehdotuksen 10 §:n 1 ja 4 momentista esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset 

otetaan asianmukaisesti huomioon. Koska lakivaliokunta on edellä ehdottanut lakiin tehtäväksi 

perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaiset muutokset, voimaantulosäännöksen 2 momentti ei 

vaikuta lakiehdotuksen käsit-f 
telyjärjestykseen, jos valiokunnan esittämät muutosehdotukset hyväksytään. 

Lakivaliokunta on lain takautuvien vaikutusten vuoksi kiinnittänyt huomiota siihen 

mahdollisuuteen, että velallinen on lain voimaan tullessa jo saattanut joutua maksamaan velkojalle 

perintäkuluja enemmän kuin häneltä uuden lain 10 aja 10 c §:n mukaan voidaan periä. Tämän 

vuoksi valiokunta huomauttaa, että voimaantulosäännöksen 2 momentin säännöksen sanamuodon 

mukaan uutta lakia sovelletaan vain velalliselta lain voimaantulon jälkeen perittäviin kuluihin. 

Näin ollen ehdotetusta siirtymäsäännöksestä ei seuraa, että velkoja joutuisi palauttamaan jo 

perittyjä kuluja, vaikka niiden määrä ylit-täisikin uuden lain mukaiset enimmäismäärät. 
 

Johtolause. Koska lakivaliokunta ehdottaa perintälain 3 §:n 2 momenttia muutettavaksi ja lakiin 

lisättäväksi uudet 10 a—10 c §:n, ehdotukset hyväksyttäessä myös lakiehdotuksen johtolausetta 

on tarkistettava. 
 
 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: 
Valiokunnan muutosehdotukset 

 
 
 
 
 

Laki 

saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
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muutetaan saatavien perinnästä 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (513/1999) 1 §:n 1 

momentti, 3 §:n 2 momentti ja. 10 § sekä lisätään lakiin uusi 4 a ja 10 a—10 c § seuraavasti: 

1 §  

(Kuten HE) 

3 § (Uusi) 

Kuluttajas aatav a 
 
 

Tämän lain 5—7, 10, 10 a—10  c  ja  12—14 §:n säännöksiä kuluttajasaatavasta on 

soveltuvin osin noudatettava perittäessä julkisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai julkisen 

tehtävän hoitamiseen liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä. 
 
 

10 § 
 

Perintäkulujen korvaaminen ja ulosottokelpoisuus 

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, 

periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on 

otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perin-tätehtävän tarkoituksenmukainen 

suoritustapa ja muut seikat. (Poist.) 
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(2 ja 3 mora. kuten HE) (4 

mom. poist.) 
 
 

10 a § (Uusi) 
 

Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät 

Kuluttajasaatavien perintätoimista velalliselta saa vaatia enintään seuraavat määrät: 

1) kirjallisesta maksumuistutuksesta 5 euroa; 

2) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa 

tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa; 

3) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta 5 §:n 

mukaisesta maksuvaatimuksesta 12 euroa; sekä 

4) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta 

maksusuunnitelmasta 30 euroa. 

Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia sen 

esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan periä käytetystä muistut-tamistavasta 

keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina. 

Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän 

tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut 1 momentissa säädetyt enimmäismäärät 

ylittäviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perin-täkuluista ja niiden 

perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä 

suurempi. Enimmäismääriä ei kuitenkaan saa ylittää, jos perittävänä on 10 §:n 3 momentissa 

tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava. 
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10 b § (Uusi) 
 

Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavien perinnässä 
 

Edellä 10 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta velalliselta saa 

vaatia perintäkuluja vain, jos saatavasta on vähintään 14 päivää ennen sen erääntymistä lähetetty 

velalliselle lasku tai muu erääntymisilmoitus ja erääntymisestä on ennen maksumuistutuksen 

lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Jos saatava on sopimuksen mukaan maksettava tiettynä 

eräpäivänä ilman erillistä ilmoitusta, velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain, jos eräpäivästä on 

ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. 

Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta 10 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa 

tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen 

maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. 
 
 

10 c § (Uusi) 
 

Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä 

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä 

enintään seuraavat määrät: 

1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän; ja 

2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa. 

Velalliselta saa vaatia 1 momentissa säädetyt määrät ylittävät todelliset perintä-kulut, jos 

perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida 

pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä 

erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden 

vuoksi kuluja vaaditaan yli muutoin sovel 
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lettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän. Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoraan 

ulosottokelpoisen saatavan perinnästä velalliselta ei kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina 

yhteensä enempää kuin 59 euroa. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Siraö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors Ix  
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 14.12.2004 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
14/2004 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä 
annetun lain muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta (HE 

21/2004 vp). 
 
 
Lausunto 

Lakivaliokunta pyysi 4 päivänä toukokuuta 2004 perustuslakivaliokunnan lausunnon hallituksen 

esitykseen liittyvistä, eräistä lausuntopyynnössä yksilöidyistä valtiosääntöoikeudellisista 

kysymyksistä. Perustuslakivaliokunnan lausunto on otettu tämän mietinnön liitteeksi (PeVL 

27/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma, oikeusministeriö 

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto 

- kilpailuasiainneuvos Liisa Lundelin-Nuortio, Kilpailuvirasto 

- lakimies Pasi Pönkä, Suomen Kuntaliitto 

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry 

- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 
 
HE 21/2004 vp Versio 
0.1 
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- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys 

- puheenjohtaja Ritva Anttonen ja varapuheenjohtaja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry 

- professori Juha Karhu 

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva 

- professori Matti Rudanko. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

- Kirjanpitotoimistojen Liitto ry 

- Suomen Kuluttajaliitto ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saatavien perinnästä annettua lakia. Ehdotetut muutokset 

koskevat perintäkulujen korvaamista ja velallisen tiedonsaantioikeutta. 

Voimassa olevan lain periaate, jonka mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle 

aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut, säilyisi ennallaan. Lakiin lisättäisiin säännökset siitä, 

minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kuluttajave-lalliselta. Oikeusministeriön 

asetuksella säädettäisiin yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen 

kokonaiskuluvastuun enimmäismäärät. Oikeusministeriön asetuksella voitaisiin säätää myös 

aikarajoja sellaisten maksumuistutusten tai maksuvaatimusten lähettämiselle, joiden kuluista 

vaaditaan korvaus velalliselta. 

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä velkojalta 

ajantasaiset tiedot velkatilanteestaan ja selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen 

määräytymisestä. Velallisen tiedonsaantioikeus koskisi kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia 

saatavia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä 

ja vahvistamisesta. Lakia sovellettaisiin kuluttajavelallisen eduksi silloinkin, kun velallisen 

korvattaviksi tulevista perintäkuluista on sovittu toisin ennen lain voimaantuloa tehdyssä 

sopimuksessa. 
 
 
 



2 
 

Johdanto La VM 14/2004 vp — HE 21/2004 vp 

 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Perintäkulujen kohtuullisuus 

Saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, jäljempänäperintälaki) 10 §:n 1 momentin mukaan 

velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, 

periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on 

otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen 

suoritustapa ja muut seikat. Perintälain säätämisen yhteydessä lakivaliokunta katsoi, ettei 

perintäkuluista ollut siinä vaiheessa syytä säätää yksityiskohtaisemmin (ks. LaVM 30/1998 vp, s. 

3/II). Valiokunnan ehdotuksesta eduskunta hyväksyi kuitenkin lausuman, jossa hallituksen 

edellytettiin seuraavan perintätoimistojen veloituskäytäntöä ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin 

taulukkomaksu-jen aikaansaamiseksi (EV 302/1998 vp). 

Hallituksen esityksestä (s. 3 s.) ilmenee, että Kuluttajavirasto on selvittänyt peri-

mistoimistojen veloittamien perintäkulujen määriä vuosina 2000 ja 2001. Kumpikin selvitys 

osoitti, että perintäkulujen vaihteluväli kuluttajasaatavia perittäessä oli varsin suuri. 

Lakivaliokunnan mielestä ei ole asianmukaista, jos velallisen suoritettaviksi tulevat perintäkulut 

voivat vaihdella sattumanvaraisesti sen mukaan, mitä perimistoimistoa veikoja sattuu käyttämään. 

Valiokunta pitää myös tärkeänä, että perintäkulujen määrät pysyvät yleisesti kohtuullisina ja että 

määrät ovat myös velallisen ennakoitavissa. Näistä syistä valiokunta pitää hallituksen esityksessä 

ehdotettua sääntelyä perusteltuna. Samalla valiokunta huomauttaa, että perittävien kulujen taso ei 

saa itsessään aiheuttaa painetta siirtää asioita oikeudelliseen pakkotäytäntöönpanoon. 

Lakivaliokunnan mielestä perintäkulujen kehitystä on säännöllisesti seurattava. 

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavien toimijoiden kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että 

laissa säädetyt kulujen enimmäismäärät seuraavat alan kustannuskehitystä ja että ne siten vastaavat 

perintätoiminnan tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta näille toimijoille aiheutuvia kohtuullisia 

kuluja. 

Valiokunnan käsityksen mukaan nykytilanteessa ei ole nähtävissä, että laissa olevia 

enimmäismääriä jouduttaisiin kovin usein muuttamaan. Sen vuoksi valiokunta katsoo 
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lainsäädännön selkeyden ja läpinäkyvyyden puoltavan ratkaisua, jossa tarvittavat perintäkulujen 

enimmäismäärien tarkistukset tehdään perintälakia muuttamalla eikä esimerkiksi ministeriön 

asetuksella. 
 

Velallisen oikeus saada tietoja 

Ehdotetulla perintälain muutoksella pyritään myös parantamaan velallisen mahdollisuuksia saada 

velkojalta tietoja velkatilanteestaan. Nykyisin perintälain 5 §:ssä säädetään kuluttajavelalliselle 

toimitettavan maksuvaatimuksen muodosta ja vähimmäis-sisällöstä silloin, kun saatavaa perii 

perimistoimisto tai muu perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava taho. Sen sijaan perintälaissa 

ei ole säännöksiä velalliselle annettavista tiedoista silloin, kun velkoja perii saatavaansa itse tai kun 

ammattimaisen perinnän kohteena on yrityssaatava. 

Lainsäädäntöön ei myöskään sisälly yleistä säännöstä velallisen oikeudesta saada velkojalta 

tietoja velkatilanteestaan. Valiokunnan mielestä lakiin nyt ehdotettu velallisen tiedonsaantioikeutta 

koskeva säännös on sekä periaatteellisesti että käytännön toiminnan kannalta erittäin merkittävä 

uudistus. 

Valiokunta huomauttaa, että joihinkin lakeihin sisältyy jo nyt erityissäännöksiä oikeudesta 

tietojen saantiin.Takaajan tiedonsaantioikeudesta säädetään takauksesta ja vie-

rasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999). Sen 14 §:n mukaan takaajalla on pyynnöstä 

oikeus saada velkojalta päävelkaa koskevia tietoja. Yksityistakaajalla on lisäksi oikeus saada 

luotonantajalta tieto sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista 

seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Mainitun lain 13 §:n mukaan 

luotonantajan on pääsäännön mukaan myös ilmoitettava yleistakauksen antaneelle 

yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden väliajoin. 

Myös ulosottolaissa on säännöksiä velallisen tiedonsaantioikeudesta. Velallisella, jolla on 

tai on ollut velkoja perittävänä ulosotossa, on oikeus tarkastaa itseään koskevat uiosottorekisterin 

tiedot. Ulosottolain l luvun 34 §:n mukaan velalliselle tulee lisäksi pyynnöstä antaa niin sanotut 

asianhallintatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa 

tätä pitemmältä ajalta. Asianhallintatietoja ovat muun muassa tiedot hakijan saatavasta, 

ulosottomiehen suorittamista täytäntöönpanotoimista ja niiden ajasta, kertyneistä ja hakijalle 

tilitetyistä rahamääristä sekä täytäntöönpanon esteistä. Takaajalla puolestaan on vastaava oikeus 

saada asianhallintatietoja siihen saatavaan kohdistuneista toimista, josta hän saattaa joutua 

vastaamaan. 
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Lakivaliokunnan mielestä perintälakiin ehdotettu velallisen tiedonsaantioikeus täydentää 

hyvin nykyistä lainsäädäntöä. Kyseinen säännös on myös omiaan sopivalla tavalla yleisesti 

korostamaan velkojien velvollisuutta järjestää velkojen perintä ja sitä koskevat tiedot niin, että 

velallisen velkatilannettaan koskeviin tiedusteluihin voidaan vastata täsmällisesti ja joutuisasti. 
Perintätoimeksiantoja koskevat rajoitukset 

Perintälain 9 § sisältää säännökset perintätoimeksiantoja koskevista rajoituksista. Niiden mukaan 

toimeksisaajan perittäväksi ei saa antaa sellaisia valtion saatavia tai lainvastaisen menettelyn 

vuoksi määrättyjä julkisoikeudellisia maksuseuraamuksia, jotka voidaan periä ulosottotoimin ilman 

tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 

(367/1961) säädetään. Tätä säännöstä ei nyt ehdoteta muutettavaksi. 

Nykyisin voimassa olevan rajoituksen perusteluna oli saatavien luonne ja nimenomaan se, 

perustuuko saatava julkisen vallan käyttämiseen. Säännöksen taustalla olivat oikeuspoliittiset syyt; 

lähtökohtana pidettiin sitä, että kaikkien julkisoikeudellisiin saataviin liittyvien toimien tulee pysyä 

julkisyhteisön piirissä. Tuolloin pidettiin epäasianmukaisena erityisesti sitä, että valtio keskeisenä 

oikeushenkilönä käyttäisi perinnässään perintätoimistoja. Perintätoimeksiantoja rajoitettaessa 

merkitystä oli myös sillä, että erilaiset sanktiotyyppiset saatavat perustuvat julkisen vallan 

käyttämiseen ja että niillä on yhtymäkohtia varsinaisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. (Ks. 

LaVM 30/1998 vp, s. 5). 

Perintälakia säädettäessä lakivaliokunta päätyi edellä mainittuun hallituksen esityksen 

mukaiseen perintätoimeksiantojen rajoitukseen vasta pitkän harkinnan jälkeen. Valiokunta piti 

tuolloin tärkeänä, että lain toimivuutta seurataan ja selvitetään, aiheutuuko sen 9 §:stä rajanveto-

ongelmia ja vaikuttaako se julkisyhteisöjen mahdollisuuteen järjestää perintätoimensa 

tarkoituksenmukaisesti. Samalla valiokunta edellytti, että jos epäkohtia ilmenee, niiden 

korjaamiseen on ryhdyttävä välittömästi. 

Lakivaliokunta pitää edelleen välttämättömänä edellä mainitun selvityksen tekemistä. Sen 

tärkeyttä korostaa se, että voimassa olevalla rajoituksella on käytännössä merkitystä erityisesti 

pysäköintivirhemaksujen ja joukkoliikenteen tarkastusmaksujen perimisen kannalta. Näissä 

saatavien määrät ovat pienehköjä mutta asiamäärät huomattavia. Valiokunta huomauttaa myös 

siitä, että rajoituksen vaikutus kuntien toimintaan tulee edelleen kasvamaan, jos oikeusministeriön 

työryhmän1 ehdotus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain (469/1979) soveltamisalan 

laajentamisesta koko maahan toteutetaan. 
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Edellä esitetyistä syistä lakivaliokunta pitää tärkeänä, että perintätoimeksiantojen hoitamista 

koskevien rajoitusten tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan uudelleen ja että tämän arvioinnin 

perusteella valmistellaan mahdollisesti tarvittavat ehdotukset perintälain muuttamiseksi. 

Valiokunta ehdottaa tätä tarkoittavan lausuman hyväksymistä (Valiokunnan 1. lausuntoehdotus). 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 

3 §. Kuluttajasaatava (Uusi). Pykälässä säädetään kuluttajasaatavasta ja sitä koskevien säännösten 

soveltamisesta perittäessä julkisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai julkisen tehtävän 

hoitamiseen liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä. Koska valiokunta jäljempänä ehdottaa lakiin 

lisättäväksi uudet säännökset kuluttajasaatavan perintäku-luista ja perintätoimien aikarajoista, 

pykälän 2 momenttiin on lisättävä viittaus näihin uusiin pykäliin. 

4 a §. Velallisen oikeus saada tietoja. Pykälässä säädetään velallisen oikeudesta saada velkojalta 

ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä, erittely maksamattomista veloista ja niiden 

lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. 

Lakivaliokunnan tietoon on tullut, että velallisella ei aina ole ollut riittäviä mahdollisuuksia 

varmistua häneltä perittävän saatavan oikeellisuudesta. Valiokunnan käsityksen mukaan tällaisia 

ongelmia on ilmennyt lähinnä pankkilainojen kohdalla pankki- 
 
 
 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksut. Oikeusministeriön työryhmämietintö 2004:14. 
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g 
 
 
 
 

toiminnan rakennejärjestelyjen yhteydessä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän mukaista 

velallisen tiedonsaantioikeutta täydennettäväksi niin, että se kattaa myös velkojen perusteita 

koskevat tiedot. Jos velkasuhde perustuu asiakirjaan, kuten velkakirjaan, velallisella on ehdotetun 

lisäyksen mukaisesti oikeus saada asiakirjasta tietoja ja tarvittaessa jäljennös siitä. Niin ikään 

velallisella on oikeus saada nähtäväkseen ja tarkastettavaksi myös alkuperäinen asiakirja. Lisäksi 

velallisella on oikeus saada tieto siitä, mistä yksittäisistä veloista hänelle ilmoitettu velkojen 

kokonaismäärä koostuu ja mitkä lyhennykset kyseisessä määrässä on otettu huomioon. 

Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että selvitetään velallisten tosiasialliset mahdollisuudet 

varmistua perittävien saatavien oikeellisuudesta ja puolustautua aiheetonta perintää vastaan. Kun 

ongelmat ovat ilmeisesti liittyneet lähinnä pankkialaan, selvityksessä tulee kiinnittää huomiota 

erityisesti luottolaitosten käytäntöihin samoin kuin luottolaitoksia koskevaan lainsäädäntöön ja 

viranomaisohjeistukseen. Valiokunta ehdottaa tätä koskevan lausuman hyväksymistä (Valiokunnan 

2. lausuntoehdotus). 
 

10 §. Perintäkulut. Pykälässä säädetään siitä, mistä perintätoimista velkoja on oikeutettu saamaan 

korvauksen velalliselta ja millä tavoin nämä kulut voidaan periä. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut, että 1 momentissa oleva perintätoimien 

luettelo on sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta ongelmallinen, koska säännöksen 

perusteella velkoja ei voi vaatia velalliselta kulukorvausta sellaisistakaan muista — sinänsä 

hyväksyttävistä ja hyvän perintätavan mukaisista — perintätoimista, joiden käyttäminen on 

yksittäistapauksessa ollut tarpeen. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tavallisen lain 

säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä, että lakiehdotusta täydennetään velkojan 

mahdollisuudella vaatia velalliselta korvaus todellisista perintä-kuluista. Perustuslakivaliokunnan 

lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 1 momentissa oleva luettelo poistetaan. 

Käytännössä tavallisimmista perintätoi 
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mistä ja niistä velalliselta vaadittavien perintäkulujen enimmäismääristä säädetään valiokunnan 

ehdotuksen mukaan jäljempänä 10 a §:ssä. 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä pykälän 4 momentissa on asetuksenantovaltuus. Koska 

lakivaliokunta jäljempänä ilmenevin tavoin ehdottaa, että oikeusministeriön asetuksella 

annettavaksi suunnitellut säännökset sijoitetaan lakiin, voidaan asetuksenantovaltuus tarpeettomana 

poistaa. 

Koska perintäkuluista valiokunnan ehdottamien muutosten jälkeen säädetään muuallakin 

kuin 10 §:ssä, valiokunta ehdottaa myös pykälän otsikkoa muutettavaksi. 
 

10 a §. Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät (Uusi). Pykälässä säädetään siitä, 

kuinka paljon kuluttajasaatavien perinnässä suoritettavista tietyistä perintätoimista saa enintään 

veloittaa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan perintäkulujen enimmäismääristä säädettäväksi 

oikeusministeriön asetuksella. Perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossaan, että ehdotettu 

asetuksenantovaltuus on asiallisesti täysin avoin ja että 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 perustuslakivaliokunnan mielestä rajaa asetuksenantajan toimivaltaa 

valtiosääntöoikeudellisesti asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Tämän vuoksi 

perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossaan asetuksenantovaltuuden olevan näiltä osin 

ristiriidassa perustuslain 80 §:n 1 momentin kanssa. Edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on tämän vuoksi perustuslakivaliokunnan mukaan, että 

säännökset perintäkulujen enimmäismääristä sisällytetään lakiin ja valtuus asetuksen antamiseen 

poistetaan lakiehdotuksesta. Vaihtoehtona tälle perustuslakivaliokunta pitää valtuussäännöksen 

olennaista täsmentämistä. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että pykälässä erikseen 

mainittujen perintäkulujen enimmäismääristä säädetään pykälän 1 momentissa. Lakivaliokunta 

huomauttaa, että momentin mukaiset määrät ovat enimmäismääriä ja että perittävien kulujen tulee 

yksittäistapauksessa aina täyttää myös 10 §:n 1 momentissa säädettävä yleinen 

kohtuullisuusvaatimus. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan muusta kuin ehdotetun 

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa kuitenkin vaatia muistutuksen 

esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Käytännössä kyse on lähinnä puhelimitse esitetyistä 
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maksumuistutuksista. Tällaisissa tapauksissa ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että kulut 

todettaisiin jokaisen maksumuistutuksen osalta erikseen. Tämän vuoksi momentissa ehdotetaan 

säädettäväksi, että kulut voidaan periä käytetystä muistuttamistavasta keskimäärin aiheutuvien 

todellisten kustannusten mukaisina. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan perintäkulujen enimmäismääristä säätäminen ei 

sinänsä ole ongelmallista perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan näkökulmasta, koska sääntely 

voidaan nähdä voimassa olevaan lakiin sisältyvän kohtuul-lisuusvaatimuksen täsmentämisenä. 

Perustuslakivaliokunta huomauttaa kuitenkin, että koska lakiehdotus ei näy mahdollistavan 

tapauskohtaista harkintaa, sääntely voi joissakin tilanteissa muodostua velkojan kannalta 

kohtuuttomaksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotusta on välttämätöntä täydentää 

säännöksellä, jonka mukaan velallista voidaan vaatia korvaamaan lakiin sisältyvän 

kohtuusvaatimuksen rajoissa pysyvät todelliset perintäkulut. Tämä on myös edellytys 

lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti lakivaliokunta ehdottaa, että pykälän 3 

momenttiin otetaan säännös, jonka mukaan velalliselta saa vaatia perinnästä aiheutuneet todelliset 

kulut, jos perinnän suorittaminen on edellyttänyt tavanomaista enemmän työtä. Tällainen tilanne 

voi olla esimerkiksi silloin, jos maksuvaatimuksen laatiminen 

edellyttää tavanomaista monimutkaisempien korkolaskelmien tekemistä. Säännös koskee myös 

muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja hyvän perintätavan mukaisia perintätoimia, jos tällaisia on 

poikkeuksellisesti tarpeen suorittaa. Lakivaliokunta painottaa tässä yhteydessä erityisesti sitä, että 

myös 3 momentin mukaisesti perittävien kulujen tulee aina olla 10 §:n 1 momentissa säädetyn 

mukaisesti kohtuullisia. 

Momentin viimeiseen virkkeeseen ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että 1 momentin 

mukaisia enimmäismääriä ei saa ylittää niissä tapauksissa, joissa perittävänä on 10 §:n 3 

momentissa tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava. Tämä johtuu siitä, että näissä 

tapauksissa velkojalla on aina vaihtoehtona saatavan siirtäminen suoraan ulosottoteitse 

perittäväksi. 
 

10 b §. Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavan perinnässä (Uusi). Pykälässä säädetään 

maksumuistutusten ja maksuvaatimusten esittämisen aikarajoista, joiden noudattaminen on 

edellytyksenä sille, että velallista voidaan vaatia suorittamaan perintäkuluja. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan perintätoimien aikarajoja koskevassa 

sääntelyssä on kyse yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien sellaisista perusteista, joista ei 
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perustuslain 80 §:n 1 momentin takia voida säätää asetuksella. Tämän vuoksi perus-

tuslakivaliokunta katsoo, että säännökset perintätoimien aikarajoista tulee siirtää lain tasolle, jos 

niitä pidetään tarpeellisina. Vaihtoehtona tälle perustuslakivaliokunta esittää sen, että lakiin 

lisätään riittävän tarkat säännökset aikarajasääntelyn perusteista. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lakivaliokunta ehdottaa, että säännökset 

perintätoimien aikarajoista sisällytetään lakiin. Pykälän 1 momentissa säädetään-

erääntymisilmoitukseen ja maksumuistutukseen liittyvistä aikarajoista. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan puolestaan otettavaksi säännökset oikeudesta vaatia uuden 

maksumuistutuksen tai uuden maksuvaatimuksen lähettämisestä aiheutuvat kulut. 

10 c §. Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä (Uusi). Hallituksen esityksen 

mukaan velallisen korvattaviin kuuluvien perintäkulujen ja velallisen ku-luvastuun 

enimmäismääristä säädettäisiin oikeusministeriön asetuksella. Perustuslakivaliokunnan mukaan 

ehdotettu valtuutus on asiallisesti täysin avoin. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta katsoo, että 

säännökset enimmäismääristä on sisällytettävä lakiin ja valtuus asetuksen antamiseen poistettava 

ehdotuksesta. Tämä on myös edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Vaihtoehtona säännösten sijoittamiselle lakiin on se, että valtuussäännöstä 

täsmennetään olennaisesti. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaen lakivaliokunta ehdottaa, 

että säännökset velallisen kokonaiskuluvasruusta otetaan lakiin. 

Pykälässä säädetään siitä, mikä on velallisen kokonaiskuluvastuu perittäessä samaa 

kuluttajasaatavaa. Sen 1 momentin porrastus ja enimmäismäärät vastaavat niitä säännöksiä, joita 

sovelletaan summaarisissa velkomusasioissa. Niissä suoritettavien oikeudenkäyntikulujen määrät 

perustuvat vastapuolen maksettaviksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 

21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annettuun oikeusministeriön asetukseen (1311/2001). 

Pykälän 2 momentin ensimmäiseen virkkeeseen ehdotetaan otettavaksi säännös niistä 

edellytyksistä, joilla 1 momentissa säädetyt velallisen kokonaiskuiuvastuun enimmäismäärät 

voidaan ylittää. Ylitykselle asetetaan säännöksessä kaksi edellytystä. Ensinnäkin kyseessä tulee 

olla tilanne, jossa perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa. Tämä edellytys täyttyy 

lähinnä silloin, jos velallinen on omilla aktiivisilla toimillaan — esimerkiksi aiheettomia väitteitä 

esittämällä — tietoisesti pyrkinyt vaikeuttamaan perintää. Toiseksi toteutetut perintätoimet eivät 

myöskään saa olla suhteettomia etenkään saatavan pääoma huomioon ottaen. Suhteettomana 

voidaan pitää esimerkiksi sitä, jos velalliselle lähetetään jatkuvasti maksuvaatimuksia tilanteessa, 

jossa on selvää, että hän on maksukyvytön. 
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Jos perintäkuluja poikkeuksellisesti vaaditaan yli 1 momentissa säädettyjen enim-

mäismäärien, velalliselle on ehdotetun säännöksen mukaan esitettävä erittely vaadituista kuluista 

ja niiden perusteista. Samalla hänelle on ilmoitettava ne syyt, joiden vuoksi muutoin sovellettava 

kokonaiskuluvastuun enimmäismäärä siinä yksittäistapauksessa ylitetään. Tällainen perustelu on 

velallisen kannalta tärkeä, jotta hän voi tarvittaessa riitauttaa säädetyn enimmäismäärän ylittävän 

perintäkuluvaatimuksen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään myös siitä, että silloin kun perittävänä on 10 §:n 3 

momentissa tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava, perintäkulujen enimmäismäärä on 59 

euroa. Määrä vastaa sitä, mitä 10 a §:n 1 momentissa säädettävän pääsäännön mukaan voidaan 

yhteensä enintään veloittaa yhdestä maksumuistutuksesta, kahdesta maksuvaatimuksesta ja yhdestä 

maksusuunnitelmasta. 
 

Voimaantulosäännös. Pykälän / momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen. Lisäksi 2 

momentissa säädetään uusi laki sovellettavaksi lain voimaantulon jälkeen kuluttajavelalliselta 

veloitettaviin perintäkuluihin, vaikka velallisen vastuu perintäku-luista olisi ennen lain 

voimaantuloa tehdyssä sopimuksessa ankarampi kuin nyt säädettävän lain mukaan. 

Ehdotetulla lailla on siis joiltakin osin takautuvia vaikutuksia voimassa oleviin so-

pimussuhteisiin. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan lausunnossaan pidä tällaisia vaikutuksia 

ongelmallisina, jos sen lakiehdotuksen 10 §:n 1 ja 4 momentista esittämät valtiosääntöoikeudelliset 

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Koska lakivaliokunta on edellä ehdottanut lakiin 

tehtäväksi perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaiset muutokset, voimaantulosäännöksen 2 

momentti ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen, jos valiokunnan esittämät 

muutosehdotukset hyväksytään. 

Lakivaliokunta on lain takautuvien vaikutusten vuoksi kiinnittänyt huomiota siihen 

mahdollisuuteen, että velallinen on lain voimaan tullessa jo saattanut joutua maksamaan velkojalle 

perintäkuluja enemmän kuin häneltä uuden lain 10 a ja 10 c §:n mukaan voidaan periä. Tämän 

vuoksi valiokunta huomauttaa, että voimaantulosäännöksen 2 momentin säännöksen sanamuodon 

mukaan uutta lakia sovelletaan vain velalliselta lain voimaantulon jälkeen perittäviin kuluihin. 

Näin ollen ehdotetusta siirtymäsäännöksestä ei seuraa, että velkoja joutuisi palauttamaan jo 

perittyjä kuluja, vaikka niiden määrä ylit-täisikin uuden lain mukaiset enimmäismäärät. 
 

Johtolause. Koska lakivaliokunta ehdottaa perintälain 3 §:n 2 momenttia muutettavaksi ja lakiin 

lisättäväksi uudet 10 a—10 c §:n, ehdotukset hyväksyttäessä myös lakiehdotuksen johtolausetta on 

tarkistettava. 
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Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti: 
 
 
 

Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 
 
 

Laki 

saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan saatavien perinnästä 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (513/1999) 1 §:n 1 

momentti, 3 §:n 2 momentti ja 10 § sekä lisätään lakiin uusi 4 a ja 10 a—10 c § seuraavasti: 

1 §  

(Kuten HE) 

3 § (Uusi) Kulutta) 

as aatava 
 
 

Tämän lain 5—7, 10, 10 a—10 c ja 12—14 §:n säännöksiä kuluttajasaatavasta on 

soveltuvin osin noudatettava perittäessä julkisoikeudellisen oikeushenkilön saatavaa tai julkisen 

tehtävän hoitamiseen liittyvää saatavaa yksityishenkilöltä. 
 
 

4 a §  
 

Velallisen oikeus saada tietoja 

Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa 

kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä 

selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Jos velallinen pyytää 

erittelyn tai selvityksen useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada velalliselta 

kohtuullinen korvaus erittelyn tai selvityksen laatimisesta aiheutuvista kustannuksista 
 
 

10 § 
 

Perintäkulujen korvaaminen ja ulosottokelpoisuus 
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Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, 

periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on 

otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perin-tätehtävän tarkoituksenmukainen 

suoritustapa ja muut seikat. (Poist.) 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 

(4 mom. poist.) 10 a § (Uusi) 
 

Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät 
 

Kulutta)asaatavaa perittäessä velalliselta saa tässä momentissa tarkoitetuista pe-

rintätoimista vaatia enintään seuraavat määrät: 

1) kirjallisesta maksumuistutuksesta 5 euroa; 

2) 5 §:ssä tarkoitetusta maksuvaatimuksesta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa 

tai vähemmän, ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa; 

3) 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua suoraan ulosottokelpoista saatavaa koskevasta 5 §:n 

mukaisesta maksuvaatimuksesta 12 euroa; sekä 

4) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta 

maksusuunnitelmasta 30 euroa. 

Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia sen 

esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut voidaan periä käytetystä muistut-tamistavasta 

keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina. 

Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän 

tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut muita kuin 1 momentissa mainittuja tai 

siinä säädetyt enimmäismäärät ylittäviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista 

perintäkuluista ja niiden perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin 

sovellettavia enimmäismääriä suurempi. Enimmäismääriä ei kuitenkaan saa ylittää, jos 

perittävänä on 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu suoraan ulosottokelpoinen saatava. 
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10 b § (Uusi) 
 

Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavien perinnässä 

Edellä 10 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta velalliselta saa 

vaatia perintäkuluja vain, jos saatavasta on vähintään 14 päivää ennen sen erääntymistä lähetetty 

velalliselle lasku tai muu erääntymisilmoitus ja erääntymisestä on ennen maksumuistutuksen 

lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Jos saatava on sopimuksen mukaan maksettava tiettynä 

eräpäivänä ilman erillistä ilmoitusta, velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain, jos eräpäivästä on 

ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. 

Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta 10 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa 

tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen 

maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. 
 
 

10 c § (Uusi) 
 

Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä 

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä 

enintään seuraavat määrät: 

1) 190 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän; ja 

2) 220 euroa, jos saatavan pääoma on yli 250 euroa. 

Velalliselta saa vaatia 1 momentissa säädetyt määrät ylittävät todelliset perintä-kulut, jos 

perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida 

pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä 

erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden 

vuoksi kuluja vaaditaan yli muutoin sovellettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän. Edellä 

10 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoraan ulosottokelpoisen saatavan perinnästä velalliselta ei 

kuitenkaan saa vaatia perintäkuluina yhteensä enempää kuin 59 euroa. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 



17 
 

Päätösehdotus La VM 14/2004 vp —HE 21/2004 vp 

 

Valiokunnan lausuntoehdotukset 

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää perintälain 9 

§:ään sisältyvien, perintätoimeksi-antoja koskevien 

rajoitusten tarkoituksenmukaisuuden. 

2. Eduskunta edellyttää, että että hallitus selvittää, onko 

velallisilla riittävät keinot varmistua heiltä perittävien 

saatavien oikeellisuudesta ja, jos epäkohtia ilmenee, 

ryhtyy tarvittaviin toimiin velallisen oikeusaseman 

parantamiseksi. 
 
 
 

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.  Tuija  Brax/vihr  ~  vpj.  Susanna  Rahkonen  /sd  
f&J»Ähif / jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /Icesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
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Päätösehdotus LaVM 14/2004 vp — HE 21/2004 vp 

 

Lyly Rajala /kok Jukka 
Roos /sd Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok Pertti 
Salovaara /kesk Minna 
Sirnö /vas Timo Soini /ps 
Astrid Thors /r Marja 
Tiura /kok Jan 
Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 

 


