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Laki
saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) 7 §, sellaisena

kuin se on laissa 31/2013, sekä
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 3 b–3 e § seuraavasti:

3 b §

Perintäkulujen enimmäismäärät muiden kuin kuluttajasaatavien perinnässä

Muuta kuin kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa vaatia tässä momentissa tarkoi-
tetuista perintätoimista seuraavat määrät:

1) kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimitetusta maksumuistutuksesta enintään
10 euroa;

2) perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan kirjallisesti tai muulla pysyvällä ta-
valla toimittamasta 5 a §:n mukaiset tiedot sisältävästä maksuvaatimuksesta enintään:

a) 50 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
b) 80 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa;
3) puolet 2 kohdassa mainitusta määrästä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uu-

desta maksuvaatimuksesta;
4) perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan kirjallisesti tai muulla pysyvällä taval-

la toimittamasta 5 a §:n mukaiset tiedot sisältävästä maksuvaatimuksesta enintään 10 eu-
roa, jos saatavaa perii perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetun lain
(411/2018) 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu perintätoiminnan harjoittaja;

5) velallisen pyynnöstä tehdystä maksuajan pidennyksestä enintään 10 euroa;
6) yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta maksusuunni-

telmasta, joka on tehty kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, enintään:
a) 30 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa tai maksusuunnitelma käsittää

enintään neljä maksuerää;
b) 60 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enem-

män kuin neljä maksuerää;
c) tämän kohdan a tai b alakohdassa säädetyn määrän lisäksi 5 euroa maksuerästä seit-

semännestä maksuerästä lukien, jos maksusuunnitelman on sovittu käsittävän enemmän
kuin kuusi maksuerää;

7) tratan käyttämisestä aiheutuvina kuluina enintään 100 euroa;
8) konkurssilain (120/2004) 2 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun oletuk-

sen luomiseksi annetusta maksukehotuksesta enintään 100 euroa sekä mainitun maksuke-
hotuksen todisteellisesta tiedoksiantamisesta aiheutuvat todelliset kulut.
HE 191/2020
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Muusta kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta saa vaatia sen
esittämisestä aiheutuvat todelliset kulut. Kulut saadaan periä käytetystä muistuttamista-
vasta keskimäärin aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisina.

Velalliselta saa vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavan-
omaista 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 ylit-
tää, jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen saatava.

3 c §

Perintätoimien aikarajat muiden kuin kuluttajasaatavien perinnässä

Uudesta 3 b §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta maksumuistutuksesta tai uudesta
3 b §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetusta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäku-
luja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämi-
sestä on kulunut vähintään 7 päivää.

Edellä 3 b §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta maksuajan pidennyksestä saa vaatia
perintäkuluja velalliselta vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

3 d §

Kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärät muiden kuin 
kuluttajasaatavien perinnässä

Perittäessä muuta kuin kuluttajasaatavaa saman saatavan perinnässä velalliselta saa
vaatia perintäkuluja enintään kahdesta perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan kir-
jallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimittamasta 5 a §:n mukaiset tiedot sisältävästä
maksuvaatimuksesta, enintään yhdestä tratasta ja enintään yhdestä 3 b §:n 1 momentin 8
kohdassa tarkoitetusta maksukehotuksesta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja
vain yhdestä edellä tässä momentissa mainitusta maksuvaatimuksesta, jos velan perintää
jatketaan tratalla.

Perittäessä muuta kuin kuluttajasaatavaa saman saatavan perinnässä velalliselta saa
vaatia perintäkuluja enintään yhdestä 3 b §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta maksu-
suunnitelmasta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksu-
suunnitelmasta, jos perittävän saatavan pääoma on yli 500 euroa.

Velalliselta saa vaatia perintäkuluja useammista maksuvaatimuksista, maksusuunnitel-
mista, tratoista ja 3 b §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista maksukehotuksista kuin 1
ja 2 momentissa säädetään, jos useampiin perintätoimiin on ollut erityistä aihetta eikä to-
teutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan
pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely toteutetuista perintätoimista ja samalla il-
moitettava ne syyt, joiden vuoksi toteutettuihin perintätoimiin on ollut erityinen aihe.

3 e §

Velallisen kokonaiskuluvastuu muiden kuin kuluttajasaatavien perinnässä

Perittäessä muuta kuin kuluttajasaatavaa saman saatavan perinnästä velalliselta saa vaa-
tia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

1) 230 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
2) 410 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa.
Velalliselta saa muuta kuin suoraan ulosottokelpoista saatavaa perittäessä vaatia 1 mo-

mentissa säädetyt määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos perinnän suorittaminen on
ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina
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ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaa-
dituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä samalla ilmoitettava ne syyt, joiden
vuoksi kulut ylittävät muutoin sovellettavan kokonaiskuluvastuun enimmäismäärän.

Mitä 1 momentissa säädetään enimmäiskuluista, ei rajoita velkojan oikeutta periä
10 e §:n mukaista vakiokorvausta.

7 §

Tratan käyttö

Maksukehotusta, jossa vaaditaan maksua määräajassa uhalla, että kehotuksen noudat-
tamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin, (tratta) saa käyttää vain
erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi. Suoraan ulosottokelpoista saata-
vaa pidetään tätä pykälää sovellettaessa riidattomana, jollei velallinen ole tehnyt peruste-
valitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa.

Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Muun kuin kuluttajasaatavan peri-
miseksi ei saa käyttää trattaa, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonhar-
joittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus,
jossa on asetettu vähintään seitsemän päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saata-
vaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt.

Tratan ja 3 momentissa tarkoitetun maksumuistutuksen on oltava kirjallisia. Ne saa kui-
tenkin toimittaa velalliselle myös muulla pysyvällä tavalla, jos velallinen on saatavan
erääntymisen jälkeen nimenomaisesti hyväksynyt saatavaa koskevien tiedonantojen toi-
mittamisen tällä tavalla. Maksumuistutuksen saa toimittaa velalliselle muulla pysyvällä
tavalla myös, jos tällaista tapaa on velkasuhteen aikana vakiintuneesti käytetty tiedonan-
tojen toimittamiseen velkojan ja velallisen välillä.

Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan kym-
menen päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa kuitenkaan julkaista tai ilmoittaa
merkittäväksi luottotietorekisteriin, jos velallisena oleva osakeyhtiö toimittaa ennen tratan
julkaisemista tai ilmoittamista selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikau-
den liikevaihto tai sitä vastaava tuotto alittaa 100 000 euroa taikka sillä on käynnissä vasta
ensimmäinen tilikausi.

Tratan maksamisesta kieltäytymistä ei saa selvittää julkisella viranomaistoimituksella.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesä-
kuuta 2021.

Tämän lain 3 b §:n 1 momentin 3 kohtaa sovellettaessa otetaan huomioon myös velal-
liselle saman saatavan perimiseksi ennen tämän lain voimaantuloa toimitettu maksuvaati-
mus.

Tämän lain 3 d §:ssä tarkoitettuja kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enim-
mäismäärää laskettaessa ei oteta huomioon ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen kulu-
korvaukseen oikeuttavien perintätoimien määrää.

Tämän lain 3 e §:ssä tarkoitettua enimmäiskulujen määrää laskettaessa ei oteta huo-
mioon ennen tämän lain voimaantuloa tehtyjen perintätoimien kuluja.

Jos tämän lain voimaantullessa voimassa olleessa 7 §:ssä tarkoitettu tratta on lähetetty
velalliselle ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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