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Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote perintäluvan haltijoille
1. Artikkeli yrityssaatavien perintäkuluista
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on julkaissut internetsivuillaan artikkelin
yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta. Samassa yhteydessä on julkaistu
tiivistelmiä aiheeseen liittyvistä aluehallintoviraston ratkaisemista tapauksista.
2. Maksun laiminlyömisen seuraamuksista kertominen
ESAVI muistuttaa, että mikäli maksujen laiminlyöntien seuraamuksista kerrotaan
perintäkirjeissä, on seuraamusten oltava totuudenmukaisia ja ehdollisia. Kerronta ei
saa sisältää uhkailua. Ei voi esimerkiksi todeta, että ”maksettavaksenne tulevat
lisäksi oikeudenkäyntikulut” tai ”asian käsittelystä käräjäoikeudessa aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia”, koska oikeudenkäyntikulujen maksuvelvollisuus riippuu
tuomioistuimen päätöksestä. Kulut saattavat tulla velallisen maksettavaksi, mutta
perintätoimisto ei voi antaa sellaista kuvaa, että näin tapahtuisi automaattisesti.
3. Korkeimman oikeuden ratkaisuja saatavan vanhentumisesta
Korkein oikeus (KKO) antoi viime huhtikuussa kaksi ennakkopäätöstä (KKO 2015:28
ja KKO 2015:29) saatavan perintään liittyvissä asioissa. KKO katsoi, ettei yhden
perintäkirjeen lähettäminen velalliselle tavallisena kirjelähetyksenä riittänyt näytöksi
siitä, että kirje olisi tullut velallisen saataville. Siten perintäyhtiö ei ollut näyttänyt, että
velan vanhentuminen olisi katkaistu. Toisessa päätöksessään KKO katsoi, että kun
velkoja oli lähettänyt kaksi kirjettä, siirtyi velalliselle velvollisuus selvittää, ettei ainakin
toinen kirjeistä ollut tullut hänen saatavilleen. Tällöin velkojan katsottiin katkaisseen
velan vanhentumisen.
4. Toimeksiantosopimuksen vaikutuksesta perintäyhtiön vastuuseen
Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi viime huhtikuussa antamassaan päätöksessä
(1084/2/14), ettei toimeksiantosopimus vapauta perintäyhtiötä laissa säädetystä
velvollisuudesta noudattaa hyvää perintätapaa ja toimia lainmukaisesti. Perintäyhtiö
oli vedonnut menetelleensä huolellisesti sopiessaan toimeksiantajan kanssa siitä,
ettei tämä anna perintäyhtiön perittäväksi oikeudellisesti perusteettomia saatavia.
5. Muistutus tilinpäätöksien toimittamisesta
ESAVI muistuttaa perintätoimistoja, että niiden pitää toimittaa jäljennökset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksestä liitteineen kahden kuukauden kuluessa
tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Jatkossa ESAVI ei enää muistuta asiasta,
vaan lähettää kehotuskirjeen. Mikäli asiakirjojen toimittaminen edelleen laiminlyödään, aluehallintovirasto voi peruuttaa toimiluvan tai antaa varoituksen.
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6. Maksuttoman perintäpalvelun markkinointi
Aluehallintovirasto on 10.12.2013 julkaissut tiedotteen maksuttoman perintäpalvelun
markkinoinnista. Kuluttaja-asiamies otti ratkaisussaan 26.6.2015 kantaa siihen, onko
perintälain 10 §:n mukaan sallittua perintämenettely, jossa tulokseton perintä on
velkojalle maksutonta. Johtopäätöksenä kuluttaja-asiamies katsoi, että perintätoimeksiantosopimuksen ehto, jonka mukaan velkojan maksuvelvollisuus toimeksisaajaa kohtaan aktualisoituu vasta, kun velalliseen kohdistuneet perintätoimet ovat
johtaneet tulokseen, ei ole perintälain 10 §:n tarkoituksen vastainen.
Aluehallintovirasto katsoo, että kuluttuja-asiamiehen ratkaisu muuttaa myös perintäpalvelun maksuttoman markkinoinnin tulkintaa. Perintätoimisto voi markkinoida
perintäpalvelua siten, ettei velkoja joudu maksamaan perintätoimistolle tämän suorittamista tuloksettomista perintätoimista korvausta. Niin ikään perintätoimisto voi
perintäpalvelujensa markkinoinnin yhteydessä tuoda esiin perintälain 10 §:ssä velalliselle asetetun velvoitteen korvata perinnästä velkojalle aiheutuneet kohtuulliset
kustannukset. Perintäpalveluita voidaan siten markkinoida maksuttomina edellä
mainittu huomioon ottaen.
Perintälain 10 §:n nojalla perintätoimisto ei voi toimeksiantajan kanssa tekemänsä
sopimuksen perusteella velkoa perintäkuluja suoraan omissa nimissään velalliselta.
Perintälain 10 §:n vastaista on myös periä velalliselta korvausta perintäkuluista, jollei
toimeksiantajalla ole velvollisuutta suorittaa perintätoimistolle korvausta tämän suorittamista onnistuneista perintätoimista. Tämän kaltaisen toimintamallin markkinointi on
hyvän perintätavan vastaista.
7. Rahanpesun torjuntaohje perintäpalveluja tarjoaville
Liike- tai ammattitoimintanaan maksujen perimistä harjoittaviin sovelletaan lakia
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Kuuluminen
rahanpesulain ilmoitusvelvollisten piiriin tarkoittaa sitä, että perintäpalveluja tarjoavien
on toiminnassaan noudatettava laissa säädettyjä velvollisuuksia. ESAVI on laatinut
perintäpalveluja tarjoaville ohjeistuksen siitä, miten ne voivat toiminnassaan torjua
rahanpesua ja noudattaa rahanpesulain säännöksiä. Ohjeistus löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.
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