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YRITYSSAATAVIEN PERINTÄ 

 Ensivaiheen perinnän ongelmakohdat ja kehittäminen yrityksessä X 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Se on yritystä X koskeva selvitys, 
jonka tavoitteena on selvittää ensivaiheen perinnän ongelmakohtia ja tarjota niihin sopivia 
kehitysehdotuksia. Työ käsittelee vain yrityssaatavia. Työ syntyi tekijän oman mielenkiinnon 
pohjalta ammattiharjoittelussa yrityksessä X, jossa ensivaiheen perintää hoitaessani vastaan osui 
erilaisia ongelmatilanteita. 

Teoriaosuus käsittelee perintään liittyviä yleisimpiä lakeja. Työssä käydään vaiheittain läpi koko 
perintäprosessin etenemisen ja kerrotaan eri perintäkeinoihin liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. 
Perintäprosessi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä 
ja jälkiperintä. Tämän lisäksi käsitellään hyvää perintätapaa ja yritysten 
maksukyvyttömyystilanteita. 

Tutkimusosassa avataan yrityksen X osalta ensivaiheen perinnän ongelmia ja niiden syitä. 
Ensivaiheen perinnän ongelmakohdat löytyivät havainnoimalla kirjoittajan omaa työskentelyä 
yrityksessä X ja vuorovaikutuksella yrityksen X ensivaiheen perintää hoitavan työntekijän kanssa. 
Ongelmakohdat jakautuivat ennen perinnän aloittamista ja perinnän aikana ilmeneviin ongelmiin. 
Tärkeimpiä tutkimustuloksia ovat huolellisuudesta ja täsmällisyydestä huolehtiminen ennen 
perinnän aloittamista ja perintäprosessin nopea eteenpäin vieminen sekä yhtenäiset käytännöt 
perinnän toteuttamisessa. Tulosten perusteella jo pienillä toimenpidemuutoksilla ensivaiheen 
perintään olisi mahdollista tehostaa ja vähentää tarpeetonta perintää. 
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DEBT COLLECTION OF BUSINESS TO BUSINESS 
RECEIVABLES 

 The problems of the first stage debt collection and developing in company X 

This thesis is qualitative study.  It is a report about company x which aim is to find out the problems 
of the first stage debt collection and offer development proposals to them. The thesis handles 
only business to business receivables. The idea for the thesis is based on the author’s own 
interest in professional training while working in company X where he came across different 
problems when working in first stage debt collection. 

The theory handles the most common acts considering debt collection. In the thesis the debt 
collection’s process progression is described in stages and strengths and weaknesses in different 
debt collection ways are discussed. The debt collection process is divided in three parts: voluntary 
debt collection, juridical debt collection and afterward collection. In addition to this, good practice 
in debt collection is handled and as well as companies’ different insolvency circumstances.  

In the research, the problems of the first stage debt collection in company X and reasons for them 
are explained. The first stage debt collection problems were found out by observing the author’s 
own work and by interacting with employee working in company’s x first stage debt collection. 
The problems divided into problems before starting the debt collection and problems while debt 
collecting. The most important research results were to be meticulous and exact before starting 
debt collection as well as carry on the debt collection process promptly and uniform practices in 
the execution of debt collection. Based on the results, with small adjustments to the first stage 
debt collection it is possible to enhance debt collection and reduce unnecessary debt collection. 
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1 JOHDANTO 

Maksuhäiriömerkintöjen ja yritysten sekä kuluttajien maksuvaikeuksien ollessa arkipäi-

vää tehokkaasta perinnästä on tullut entistä tärkeämpi osa yritysten saatavienhallintaa. 

Kuluttajilla uusia maksuhäiriömerkintöjä syntyy vuosittain miltei 1,5 miljoonaa ja jo noin 

joka 12. suomalaiselta on löytynyt maksuhäiriömerkintä vuoden 2017 lopussa. Yritysten 

kohdalla uusia maksuhäiriömerkintöjä on tullut viime vuosina vajaat 200 000. Noin 

50 000 yrityksellä on ollut maksuhäiriö vuoden 2017 lopussa. (Asiakastieto Oyj 2018a; 

2018b.)  

Usein kuitenkin pelkkä maksumuistutus riittää saamaan asiakkaan maksamaan laskun.  

Joskus maksumuistutus voi olla ensimmäinen tosite laskusta, joka on saapunut. Vaikka 

perintäprosessit ovat pitkälti automatisoituneet suuremmissa yrityksissä, perintäproses-

sissa voidaan törmätä ongelmiin, jotka voivat johtua yksinkertaisemmissa tapauksissa 

vain yhden väärän napin painalluksesta järjestelmässä tai väärästä osoitteesta alkupe-

räisellä laskulla. Jo pienillä toimenpidemuutoksilla, kuten allekirjoituksella maksu-

huomautuksessa tai perinnän nopealla aloittamisella, voidaan vapaaehtoisen perinnän 

keinoja tehostaa merkittävästi melko pienin kustannuksin. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää yrityksen X yrityssaatavien ensivaiheen perin-

nässä olevia ongelmakohtia ja tarjota kehitysehdotuksia. Tässä tapauksessa ensivai-

heen perinnällä tarkoitetaan yrityksen itse suorittamaa vapaaehtoista perintää, jossa asi-

akkaalle lähetetään ensin maksumuistutus ja sitten toinen tiukempi maksukehotus en-

nen saatavan perinnän siirtämistä ulkopuoliseen perintään. (Kuva 1)  

 

Saatavan 
erääntyminen

Vapaaehtoinen 
perintä

Ensivaiheen 
perintä

Maksumuistutukset 
ja -kehotukset

Siirto ulkopuoliseen 
perintään

Oikeudellinen 
perintä

Jälkiperintä

Kuva 1. Yleinen perintäprosessi. 
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Opinnäytetyön teoriaosassa käsittelen aluksi perintään liittyvän keskeisen lainsäädän-

nön pohjalta, mitä lakeja ja säädöksiä ennen perinnän aloittamista on syytä ottaa huo-

mioon. Lainsäädännön jälkeen käsittely siirtyy perintäprosessin vaiheiden ja eri vai-

heissa käytettävien keinojen kuvaamiseen, kun saatava on todettu perintäkelpoiseksi. 

Näin saadaan kuva siitä, miten saatavien perintä yleisesti vertautuu yritykseen X.   

Ammattiharjoittelun aikana työskentelin yrityksessä X muun muassa ensivaiheen perin-

nän parissa. Siitä syntyi varsinainen idea tähän opinnäytetyöhön. Kiinnostuin aiheesta 

harjoittelupaikalla huomaamistani ongelmatilanteista, joissa perintä on jouduttu keskeyt-

tämään jo alkuvaiheessa esimerkiksi asiakkaan konkurssin takia tai perintäprosessi on 

pitkittynyt useamman maksusuunnitelman tai tärkeän asiakassuhteen takia, milloin 

apuna on hyödynnetty tavallisten perintäkeinojen lisäksi esimerkiksi puhelin- tai sähkö-

postiperintää. 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusmenetelminä on hyö-

dynnetty havainnointia oman työskentelyn kautta yrityksessä X ja haastattelemalla sekä 

keskustelemalla vapaamuotoisesti yrityksen X ensivaiheen perintää hoitavan työntekijän 

kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juho Vaitinen 

2 PERINTÄÄN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Laki saatavien perinnästä 

Perintälaki määrittelee perinnän kaikiksi toimenpiteiksi, joilla pyritään saamaan vapaa-

ehtoinen maksusuoritus velalliselta tai muulta maksuvelvolliselta, kuten takaajalta, vel-

kojan erääntyneeseen saatavaan. Mikäli kyseessä on erääntymättömän saatavan las-

kuttaminen, kyseessä ei ole perintä lain mukaisessa mielessä. Mikäli saatava on pääty-

nyt haastemenettelyyn tuomioistuimeen tai ulosottoviranomaisen toimenpiteisiin, nouda-

tetaan haasteen kohdalla oikeudenkäyntikaarta ja ulosoton kohdalla ulosottolakia. Lakia 

sovelletaan niin luonnollisten henkilöiden kuin yksityisten ja julkisten oikeushenkilöiden 

saatavien perintään. (Lindström 2014, 222-223.)  

Kahtena merkittävimpänä muutoksena alkuperäiseen 1.9.1999 voimaantulleeseen pe-

rintälakiin ovat 1.5.2005 (HE 21/2004) ja 16.3.2013 (HE 57/2012) perintälakiin tulleet 

muutokset (Lindström 2014, 222). Vuonna 2005 voimaantullessa muutoksessa perintä-

lakiin lisättiin uusi pykälä 4a, jonka mukaan velallisella on oikeus pyytää maksutta ajan-

tasainen erittely velkojen kokonaismääristä ja perusteista sekä velkapääomalle kertynei-

den korkojen ja kulujen määräytymisestä. Tiedonsaantioikeutta ei kuitenkaan ole rajoi-

tettu perintätilanteisiin, vaan oikeus on yleisempi. Momentin mukaan velallisella on ker-

ran vuodessa oikeus saada erittely veloistaan maksutta, muuten velkojalla on oikeus 

saada kohtuullinen korvaus erittelyn tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. (HE 

21/2004.)  

Vuonna 2013 EU:n maksuviivästysdirektiivin myötä perintälakiin lisättiin muutoksia, joi-

den tarkoituksena oli vaikuttaa perinnässä hyväksyttävien kulujen maksimimäärään, te-

hostaa hyvän perintätavan noudattamista ja pyrkiä estämään vilpillistä sekä harhaanjoh-

tavaa toimintaa elinkeinoelämässä. Vuoden 2013 perintälakiin tulleena yhtenä uutena 

muutoksena on velallisen oikeus kiistää maksuvelvollisuus, mikäli kyseessä on perintä-

laissa tarkoitettu vapaaehtoinen perintä. Mikäli saatavan perintää halutaan jatkaa kiistä-

misestä huolimatta, saatava tulee riitauttaa, mistä johtuen kummankin osapuolen kulut 

voivat kasvaa. Perintää on mahdollista jatkaa, jos velallinen ei ole antanut pätevää syytä 

perinnän lopettamiselle. Syy voi olla esimerkiksi saatavaa koskevan tuotteen tai palvelun 

virheellisyys. Uutena säännöksenä lisättiin velkojan oikeus kohdistaa perinnästä kertyviä 

varoja ensin korolle ja vasta koron ollessa maksettu pääomalle. Perintälakiin lisättiin 
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myös säädös koskien velkojan vahingonkorvausvelvollisuutta velalliselle, jos velkojasta 

johtuvasta virheestä tai perintälain vastaisesta toiminnasta on aiheutunut kuluja velalli-

selle. (Bräysy 2013, 20-23.)  

2.2 Viivästyskorkolaki 

Korkolaissa määritellään rahavelalle maksettavasta korosta, mutta korkolakia ei sovel-

leta esimerkiksi lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen tai määräajoin maksettavaan 

elatusapuun, joka on vahvistettu suoritettavaksi avioliittolain (L 234/1929) nojalla. (Kor-

kolaki 1 §). Velvollisuus maksaa korkoa määräytyy korkolain mukaan, jollei muuta seu-

raa velallisen sitoumuksesta tai kauppatavasta taikka toisin ole säädetty (Korkolaki 2 §). 

Korkolain mukainen viivästyskorko tarkistetaan puolivuosittain ja jos saatava on yhtäjak-

soisesti avoimena useamman korkokauden, sovelletaan siihen kulloinkin voimassa ole-

vaa viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa ei ole rajattu yrityksiltä perittäessä vaan osapuolet 

voivat sopia vapaasti siitä. (Lindström 2014, 149-150.)  

Viivästyskoron määrä lasketaan EU:n maksuviivästysdirektiivin voimaantulon myötä kor-

kolain 4 a § mukaan kaupallista sopimusta maksuehdoista annetun lain (laki maksueh-

doista 1 §) lisäämällä kahdeksan prosenttiyksikköä kulloinkin voimassa olevaan Euroo-

pan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon. Koron määrä on puolivuo-

tiskauden ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa oleva korko pyöristettynä ylöspäin 

lähimpään seuraavaan prosenttiyksikköön. (Korkolaki 4 a § 12 §.)  

Tämänhetkinen korkolain 12 §:ssa tarkoitettu viitekorko on 0,0 %, joten ellei toisin ole 

sovittu, viivästyskorko on yritysten välisissä saatavissa 8,0 % 1.7.2018-31.12.2018 (Suo-

men Pankki 2018). Koska korkolaki ei kuitenkaan ole uuden viivästyskorkoprosentin 

osalta pakottavaa, on lain esitöiden mukaan kaupallistenkin sopimusten yhteydessä 

mahdollisuus periä vain yhtä viivästyskorkoprosenttia ja käyttää aikaisemmin käytettyä 

viivästyskorkoa kaupallisten sopimusten yhteydessä. (Bräysy 2013, 42-43.) 

2.3 Yrityssaatava 

Yrityssaatava muodostuu, kun toinen elinkeinoharjoittaja myy toiselle elinkeinoharjoitta-

jalle tavaran tai palvelun maksua vastaan. Maksuihin, jotka kohdistuvat yritysten välisiin 

saataviin sovelletaan vuonna 2013 EU:n maksuviivedirektiivin käyttöönoton yhteydessä 
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säädettyä uutta lakia kaupallisten sopimusten maksuehdoista (30/2013). Laki maksueh-

doista on pakottavaa oikeutta. Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vel-

kojan vahingoksi, on tehoton. (Laki maksuehdoista 3 §). Lain maksuehdoista tuomana 

uutena lisäyksenä on sopimusehto, jonka mukaan velkojalla on aina oikeus viivästyskor-

koon. (Laki maksuehdoista 8 §). Mikäli saatava koskee lain maksuehdoista 1 §:n mu-

kaista maksua, joka on viivästynyt siten, että velkojalla on oikeus viitekorkoon, on velko-

jalla oikeus saada 40 euroa vakiokorvauksena perintäkuluista (Perintälaki 10 e §). 

Yrityssaatavien perinnässä ei perintäkulujen enimmäismäärille ole säädetty tarkkoja ra-

joja perintälakiin.  Perintälain 10 § mukaan on velallisen korvattava perinnästä velkojalle 

aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otet-

tava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmu-

kainen suoritustapa ja muut seikat. Mikäli perintäkulut ylittävät perintälain 10 § e:ssä 

mainitun vakiokorvauksen on velkojalla oikeus saada korvausta vain vakiokorvauksen 

ylittävältä osalta (Perintälaki 10 e §). 
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3 PERINTÄPROSESSI 

3.1 Perinnän aloittaminen 

Laskun perintä voidaan aloittaa, mikäli asiakas ei ole reklamoinut laskua, alkuperäinen 

lasku on lähetetty ja erääntynyt sekä asiakkaalle on lähetetty erääntyneeseen laskuun 

liittyen kirjallinen maksumuistutus. Perintälain nojalla yhden maksumuistutuksen lähet-

täminen on myös edellytys yritysperinnässä yleisesti käytetyn trattaperinnän hyödyntä-

miselle. (Korhonen 2017a.) Erääntyneen saatavan perintä aloitetaan yleensä lähettä-

mällä velalliselle maksumuistutus erääntyneestä laskusta noin viikon kuluttua eräpäi-

västä yritysten laskujen kohdalla (Visma 2018). Keskimäärin varsinainen perintä aloite-

taan yritysten saatavien kohdalla vasta noin puolentoista kuukauden kuluttua eräpäi-

västä (Lindorff 2017).  

Maksumuistutuksesta pitää käydä ilmi, mitä avointa laskua muistutus koskee. Tämän 

lisäksi muistutuksesta tulee löytyä ohjeet avoimen laskun maksamisesta velkojalle. 

Usein muistutuksessa on ohjeita, mikäli laskua ei ole mahdollista maksaa heti tai lasku 

pystytään maksamaan osissa. Vaikkei maksumuistutuksen määrämuodosta ole määri-

telty perintälaissa, tulisi siitä löytyä seuraavanlaisia tietoja. (Visma 2018.): 

▪ Velkojan nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisia kysymyksiä 

varten 

▪ Velkojan tilinumero 

▪ Asiakkaan yrityksen nimi ja osoite 

▪ Saatavan peruste 

▪ Eriteltynä saatavan pääoma, viivästyskorko sekä mahdolliset maksumuistutus-

kulut 

▪ Vaadittu kokonaissumma 

▪ Kenelle, miten ja milloin saatava maksetaan (Visma 2018.) 
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3.2 Hyvä perintätapa 

Perintälain perimmäisenä tarkoituksena on ollut ennaltaehkäistä epäasianmukaisten ja 

sopimattomien tapojen käyttämistä saatavien perinnässä. Tämän myötä hyvän perintä-

tavan vastaiset tai muuten epäasialliset menettelyt velallisen kannalta ovat kiellettyjä. 

Hyvää perintätapaa korostetaan laissa nimenomaisesti kieltämällä antamasta vääriä tai 

harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista, aiheuttaa tarpeettomia 

kuluja tai haittaa velalliselle sekä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. (Lindström 

2014, 226.)  

Väärien tai harhaanjohtavien tietojen antaminen maksun laiminlyönnistä on hyvän perin-

tätavan vastaista esimerkiksi, kun velallista uhataan maksuhäiriömerkinnällä ilman, että 

siihen on perusteita. Tarpeettomana kustannuksena voidaan pitää esimerkiksi useiden 

maksumuistutusten lähettämistä velalliselle lyhyellä aikavälillä. Tarpeeton haitta voi olla 

esimerkiksi puhelinperinnän tekeminen aikaisin aamulla tai juhlapyhinä. Yksityisyyden 

suojan vastaisena olisi esimerkiksi ilmoittaa perinnästä velallisen lähipiirille. (Niemi 2014, 

152-154.) 

Hyvän perintätavan säännöksessä perintälaissa korostuu vastuullinen suhtautuminen 

perinnän yhteydessä maksujärjestelyihin. Vastuullisen menettelyn sääntelyn tarkoitus on 

ennaltaehkäistä velkaongelmia. (Niemi 2014, 152-153.) Tämä tarkoittaa velkojan koh-

dalla toimia vastuullisesti maksujärjestelyjen suhteen, jos velallisen pyynnöstä velan 

maksuaikaa pidennetään ja tehdään maksusuunnitelma. (Lindström 2014, 231.) Velko-

jan ei ole pakko hyväksyä velallisen maksusuunnitelmaa, mutta tilannetta on syytä arvi-

oida aina tapauskohtaisesti. Olennaista on huomioida mahdollisessa maksujärjestelyti-

lanteessa, onko maksusuunnitelma suhteessa velallisen ennakoituun maksukykyyn rea-

listinen. (Pönkä 2013, 42.) 

Ammattimaisesti perintää harjoittavalle hyvälle perintätavalle on asetettu korkeammat 

vaatimukset kuin velkojan oman saatavan perinnässä. Velallisen oikeudet perinnän hei-

kompana osapuolena tulee ottaa huomioon ammattimaisessa perinnässä. Ammattimai-

sessa perinnässä täytyy muistaa kolme asiaa hyvän perintätavan noudattamisessa: saa-

tavan oikeellisuus, riidattomuus ja harhaanjohtamiskielto. Oikeellisuudella tarkoitetaan, 

ettei perintätoimisto voi periä lainvastaisia tai muuten perusteettomia saatavia. Riidatto-

muudella viitataan siihen, ettei perintää tule jatkaa, mikäli velallinen on riitauttanut saa-

tavan sen aiheettomuuden takia tai vienyt asiaa eteenpäin käräjäoikeudessa. 
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Harhaanjohtamiskielto viittaa siihen, ettei perintätoimisto saa luovuttaa velkojalle omalla 

logolla tai nimellä varustettuja perintäasiakirjoja kuten maksuvaatimuksia, jotka saattai-

sivat johtaa velallista harhaan siitä, kenellä saatava on perinnässä. (Lehtonen, Mökkö-

nen, Töyrylä, Seulu & Tammenkoski 2018.) 

3.3 Vapaaehtoinen perintä 

Vapaaehtoinen perintä pyrkii saamaan suorituksia saataviin turvautumatta tuomioistui-

meen ja ulosotto-organisaatioon. Vapaaehtoisen perinnän tarkoituksena on saada velka 

suoritetuksi nopeasti ja taloudellisesti aiheuttaen myös mahdollisimman vähän vahinkoa 

velalliselle. (Lindström 2014, 220.) Perintälain 1 §:n mukaisesti perinnällä tarkoitetaan 

keinoja, joilla velallinen saataisiin vapaaehtoisesti maksamaan velkojan erääntynyt saa-

tava. Perintälaki koskee siten muun muassa seuraavia vapaaehtoisia perintäkeinoja: ve-

lalliselle lähetetty maksumuistutus tai -vaatimus, velallisen kanssa tehdyt maksusopi-

mukset ja velalliselle tehtävä puhelinperintä. (Niemi 2014, 148.) 

Vapaaehtoinen perintä aloitetaan yleensä yhden huomautuskirjeen jälkeen. Erona huo-

mautuskirjeen ja vapaaehtoisen perinnän välillä on viestin sävyssä sekä prosessin to-

teuttamistavoissa. Perintälaki koskee kuitenkin sekä huomautuskirjeitä että varsinaista 

vapaaehtoista perintää. Saatavien perintä kannattaa aloittaa yrityksiltä viimeistään 14 ja 

kuluttajilla 30 päivän kuluttua saatavan erääntymisestä. (Lindström 2014, 271.)  

Vapaaehtoinen perintä täytyy lopettaa aina, mikäli saatava riitautetaan tuomioistuimessa 

tai muussa riitojen ratkaisuelimessä. Velkoja voi kuitenkin muistuttaa velallista, jos riidat-

tomasta saatavasta on jo pantu vireille velkomusasia tuomioistuimessa ulosottoperus-

teen hankkimiseksi. (Pönkä 2013, 45.) 

3.3.1 Perintäkirje 

Perintäkirje on yleinen perinnän käynnistäjä. Perintäkirjeen tekstin on oltava määrätie-

toinen, asiallinen ja ytimekäs, koska liika selittäminen ja epäoleelliset tiedot johtavat huo-

mion pois kirjeen varsinaisesta tarkoituksesta. Olennaisina kohtina perintäkirjeessä on 

aina kertoa yksiselitteisesti saatavan peruste ja mahdolliset toimenpiteet, mikäli saata-

vaa ei kirjeestä huolimatta makseta. (Lindström 2014, 271-272.)  
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Seuraamuksista velan maksamatta jättämisessä ei kannata liioitella vaan kertoa totuu-

denmukaisesti mitä voi tapahtua. Tehostuskeinoina voi kirjeessä mainita esimerkiksi pe-

rinnän siirrosta perintätoimistolle tai mahdollisesta ulosottomenettelystä. Ilmoitettujen 

keinojen tulee olla lainmukaisia. Kaikkia keinoja ei kannata mainita ensimmäisessä kir-

jeessä, mutta turhien uhkien käyttämistä kannattaa välttää. (Lehtonen ym. 2018.)  

Kirjeiden tehoa voidaan lisätä lähettäneen allekirjoituksella tai allekirjoitusleimasimella, 

mikä antaa kuvan ihmisten eikä automatiikan hoitamasta prosessista. Toisena kirjeen 

ulkoasuun vaikuttavana tehokeinona voidaan käyttää isompaa kirjekuorta, jolloin asia voi 

vaikuttaa velallisellekin tärkeämmältä asialta. Asiallinen ja tylsä ulkoasu antaa kirjeelle 

virallisemman leiman. (Lindström 2014, 272.) Toisaalta välillä kirjeen sisältöä ja lähetys-

rytmiä muuttamalla päästään parempiin tuloksiin kuin samanlaisella pitkään käytetyllä 

pohjalla. Velallinen yllättyy muutoksista ja ottaa velkojan tosissaan. (Lehtonen ym. 

2018.) 

Perintäkirjeen tehon takaamiseksi perintäkirje lähetetään yrityksissä henkilöille, joilla on 

mahdollisuus päättää välittömästi saatavan maksamisesta. Pienemmissä yrityksissä on 

syytä lähestyä esimerkiksi omistajayrittäjää. Tärkeää on kuitenkin lähettää kirje sellai-

selle taholle, johon kirjeen ilmoittama uhka tehoaa ja joka pystyy suorittamaan eräänty-

neen saatavan mahdollisimman nopeasti. Kirjeperinnän etuina verrattuna muihin perin-

tätapoihin on sen edullisuus ja pieni henkilöstökustannusten määrä suurissakin perintä-

kirjemäärissä. Paras teho perintäkirjeellä on velallisiin, joilla ei ole aikaisemmin ollut mak-

suvaikeuksia. (Lindström 2014, 272-273.) 

3.3.2 Puhelin- ja sähköpostiperintä 

Puhelinperintä on vaativa perinnän laji, jossa perintään yritetään saada lisätehoa henki-

lökohtaisella vaikuttamisella velalliseen. Puhelinperintä edellyttää erittäin tarkkaa pereh-

tymistä siihen, mitä perinnällä halutaan saavuttaa, esimerkiksi kun halutaan velalliselta 

mahdollisimman nopeasti kokonaissuoritus. Koska kyseessä on perijän ja velallisen kah-

denkeskinen perintätilanne, voi velallinen ehdottaa yllättäviäkin ratkaisuja velan maksa-

misesta. (Lindström 2014, 275.)  

Muiden perintäkeinojen ollessa usein kasvottomia ja etäisiä velalliselle soittaminen on 

selkeästi kahden ihmisen välinen vuorovaikutustilanne. Puhelinperinnän tehokkuus pe-

rustuu siihen, että velalliselta vaaditaan heti ratkaisua toisin kuin perintäkirjeessä, joka 
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voi päätyä suoraan roskakoriin avaamattomana. Visma Dueton perintäneuvoja Saara 

Perämäen mukaan puhelinperinnässä esimerkiksi velallisen nuori ikä voi vaikuttaa sii-

hen, millä tavalla puhelinperintää lähdetään viemään eteenpäin. Kynnys hoitaa puhelin-

perintä yrityksessä voi olla korkea muista töistä johtuvista kiireistä ja tilanne voi tuntua 

kiusalliselta. (Visma 2017.)  

Puhelinperinnän tehokkuuden varmistamiseksi tulisi perintää tekevän olla määrätietoi-

nen ja pyrkiä pitämään puhelu mahdollisimman lyhyenä. Puhelinperintä voidaan mieltää 

myyntityöksi, jossa asiakas yritetään vakuuttaa tietyn laskun maksamisen tärkeydestä. 

Vaikka puhelinperinnän yhteydessä voidaan sopia maksuajan pidentämisestä tai osa-

maksuista, vaatii tämä perintää suorittavalta rutiinia. Perintää tekevän henkilön täytyy 

osata erottaa todelliset maksajat vain perintää lykkäävistä velallisista. Jos puhelinperin-

nän lopuksi päädytään usein lisäämään maksuaikaa, on todennäköisesti järkevämpää 

lopettaa puhelinperinnän käyttäminen. (Lehtonen ym. 2018.) 

Yritysten välisessä saatavien perinnässä puhelinperintä ajoittuu normaaliin työaikaan, 

jolloin otollisinta aikaa voi olla aamupäivä. Koska puhelinperinnän tehokkuus riippuu pit-

kälti henkilöstä, olisi perijän hyvä olla realisti, joka perehtyy olennaiseen eikä anna tun-

teiden vaikuttaa perinnän suorittamiseen. Puhelinperintä on tehokkainta yritysten väli-

sissä saatavissa, kun soitetaan suoraan maksupäätöksiä tekevälle henkilölle. Ulkopuo-

listen työntekijöiden häirintä voi heikentää haluttua lopputulosta. Ylimääräiset kommentit 

ja velallisen ärsyttäminen voivat johtaa räjähdysherkkään tilanteeseen, jossa velallinen 

ei suostu neuvottelemaan saatavan suorittamisesta tai voi suoraan lopettaa neuvottelut. 

Mikäli velallinen on tilanteessa ärtynyt, on syytä antaa tilanteen rauhoittua ennen kes-

kustelun eteenpäin viemistä, jotta lopputulos olisi sekä velkojan että velallisen kannalta 

suotuisa. (Lindström 2014, 276-277.) 

Puhelinperinnän resurssitarpeet verrattuna kirjeperintään ovat huomattavasti suurem-

mat sekä rahallisesti että ajallisesti. Tämän takia puhelinperintä soveltuu suurempiin saa-

tavaeriin sellaisten velallisten kohdalla, joiden uhkaava taloustilanne vaatii nopeita toi-

mia. Puhelinperinnässä saadaan yleensä myös muuta tietoa, joka voi auttaa muodosta-

maan toimintamalleja saman asiakkaan tai vastaavanlaisten velkatilanteiden kanssa. 

(Lindström 2014, 277.) 

Sähköpostin ollessa tavallinen viestintätapa yritysten välillä on sen käytöstä perinnässä 

hyvä sopia etukäteen. Perinnässä sähköpostilla lähetetyn viestin tulisi olla omaperäinen, 

lyhyt ja huomiota herättävä viesti henkilölle, joka todennäköisesti lukee perintään liittyvän 
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viestit. (Lindström 2014, 277-278.) Sähköpostin etuina perinnässä on sen edullisuus ja 

nopeus. Ongelmana voi olla saada varmuus siitä, onko vastaanottaja saanut viestin. Osa 

järjestelmistä pystyy ilmoittamaan sähköpostin perillemenosta, mutta se ei takaa onko 

sähköpostia avattu tai edes nähty. Tavoitteena sähköpostilla perittäessä on saada no-

peasti vastauksena joko velan maksaminen tai muu yhteydenotto. (Lehtonen ym. 2018.) 

Jatkotoimenpiteitä ajatellen sähköpostin etuna on, että velkojalle jää todiste viestin lä-

hettämisen ajankohdasta ja sen vastaanottajasta. Tätä pystytään hyödyntämään saata-

van oikeudellisessa perinnässä mahdollisessa riitatilanteessa, jossa viestillä osoitetaan 

velkojan tehneensä riittävästi asian ratkaisemiseksi ilman oikeudenkäyntiä. (Lindström 

2014, 278.) Vaikka sähköpostilla periminen on vaivatonta etenkin pienemmille yrityksille, 

kuten toiminimelle tai pienelle osakeyhtiölle, hallinnollisista syistä johtuen sähköposti voi 

olla hidas tai melko tehoton keino perinnässä. 

3.3.3 Yksityisoikeudellinen tratta 

Yksityisoikeudellisella tratalla tarkoitetaan yritysvelalliselle lähetettävää julkisuusuh-

kaista maksukehotusta maksaa velkojalle saatava viivästyskorkoineen ja perimiskului-

neen. Tratta on yleisesti perintätoimistojen tai suuryritysten käyttämä perimismuoto. Yk-

sityisoikeudellinen tratta ei ole oikeudellista perintää, joten sillä ei saa aikaan ulosotto- 

eli täytäntöönpanokelpoista päätöstä.  (Lindström 2014, 279.)  

Tratta toimii parhaiten pienten saatavien perinnässä velalliselta, jolla ei ole ennestään 

juurikaan maksuhäiriöitä. Tratan teho perustuu maksamatta jääneen tratan julkiseen pro-

testoinnilla uhkaamiseen, jonka myötä velallisen hidas maksukäytös tulee yleiseen tie-

toon. (Niemi 2014, 168.) Suurten saatavien kohdalla tratta ei ole aina hyvä perintäkeino. 

Koska velallinen ei välttämättä pysty maksamaan koko velkaa määräajassa, tratan julki-

suus voi saada muut velkojat perimään saataviaan. Tämän seurauksena velallinen voi 

joutua jopa konkurssiin. (Lehtonen ym. 2018.)  

Perintälain 7 § 16.3.2013 voimaantulleet säännökset säätelevät tratan käyttöä. Perintä-

lain nojalla trattaa voi käyttää vain erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan peri-

miseksi. Jotta saatavaan voidaan käyttää trattaa perinnässä, velalliselle on täytynyt lä-

hettää yksi maksumuistutus vähintään seitsemän päivän maksuajalla. Tratan saa lähet-

tää aikaisintaan maksuajan päätyttyä. Kymmenen päivän kuluttua tratan lähettämisestä 

voidaan tehdä merkintä luottotietorekisteriin. (Lindström 2014, 280.)  
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Tratan protestointi tapahtuu Suomen Asiakastieto Oy:ssä. Koska protestointi-ilmoituksia 

otetaan vastaan vain perintätoimistoilta tai joiltakin suuryrityksiltä, velkoja joutuu pakosta 

toimittamaan perintätoimistolle saatavaan ja velalliseen liittyvät tiedot. Perintätoimisto lä-

hettää tämän jälkeen velallisen tratan, jossa ilmoitetaan protestoinnista luottotietoyhti-

össä, ellei saatavaa makseta määräajassa. Jotta tratta voidaan protestoida, perintätoi-

miston täytyy lähettää tiedot luottotietoyhtiölle velallisesta, jolle tratta on lähetetty. (Leh-

tonen ym. 2018.) 

Protestoinnissa perinnästä toimitetaan luottotietoyhtiölle tiedot velallisten maksamatto-

mista tratoista, joita protestoidaan joko hiljaisesti tai julkisesti. Hiljaisella protestoinnilla 

merkintä tulee luottotietoyhtiön tietokantaan ja julkisessa protestissa se on myös nähtä-

villä esimerkiksi Kauppalehden protestilistalla. Mikäli velallinen on halukas maksamaan 

välttääkseen julkisen protestoinnin, luottotietoyhtiö lähettää protestointi-ilmoituksen. Jos 

seitsemän päivän sisällä siitä saatava on kuitattu kuluineen, protestointi on hiljainen. 

Tratta voidaan jättää julkisesti protestoimatta etenkin tilanteessa, jossa velallisella on 

muita erääntymättömiä saatavia yritykselle. Jos tratta riitautuu perustellusti, täytyy vel-

kojan jatkaa perintää laajalla haasteella. (Lindström 2014, 281.)  

Protestointitavasta riippumasta yrityksen luottotietoihin aiheutuu aina kolme vuotta kes-

tävä maksuhäiriömerkintä. Säilytysaika voi kestää neljä vuotta, jos yritykselle tulee kol-

men vuoden aikana vanhasta merkinnästä uusi maksuhäiriömerkintä. Vaikka tratta mak-

settaisiin protestoinnin jälkeen, pysyy merkintä protestista koko sen määräajan. (Korho-

nen 2017b.) 

3.4 Oikeudellinen perintä 

Perintää voi jatkaa oikeudellisella perinnällä, mikäli vapaaehtoisen perinnän keinot eivät 

ole tehonneet. Oikeudellinen perintä jakautuu yleensä kahteen vaiheeseen: oikeuden-

käyntiin ja ulosottoon. Oikeudenkäynnin avulla saatava tuomio antaa ulosottoperusteen 

tehden velasta ulosottokelpoisen. (Niemi 2014, 172.) 

Oikeudellisen perinnän aloittamista mietittäessä on velallisen aikaisempaa maksukäy-

töstä tutkittava, jotta tietoa aikaisemmin onnistuneista perintätavoista tulee selville. On-

gelmana oikeudellisen perinnän aloittamisessa on, ettei kaikkea tietoa velallisen aikai-

semmista maksuhäiriöistä ole luottotietoyritysten rekistereissä, esimerkiksi käräjäoikeu-

den vahvistamista sovinnoista. (Lindström 2014, 292.) 
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Vakavien maksuhäiriöiden myötä velalliselta periminen oikeudellisen perinnän avulla voi 

olla vaikeaa. Varojen puutteeseen rauennut konkurssi on vakava yrityksen maksuhäiriö, 

mistä johtuen tällaisen yrityksen saatavia ei kannata periä. Parhaiten oikeudellisessa 

perinnässä saatavan periminen onnistuu, kun perinnän suorittajalla on yksityiskohtaista 

tietoa velallisen taloudellisesta tilanteesta, aikaisemmasta maksukäyttäytymisestä ja pe-

rintähistoriasta. (Lindström 2014, 293.) 

Mikäli saatava on riidaton, voidaan velkomusasiaa käsitellä summaarisella menettelyllä, 

johon käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion, ellei velallinen riitauta saatavaa. Velko-

jan kannalta yksipuolinen tuomio on nopea ja yksinkertainen tapa aloittaa saatavan pe-

rintä ulosotolla.  Summaarisessa menettelyssä myös kuluriski on matala, koska oikeu-

denkäyntikuluja on rajoitettu merkittävästi. Mikäli saatava on riitainen, oikeudenkäynti-

prosessi voi pitkittyä vuosia ja oikeudenkäyntikulut voivat nousta helposti muutaman tu-

hannen euron saatavissa velkapääomaa suuremmaksi. Koska pääsääntönä oikeuden-

käynnin hävinnyt maksaa kummankin osapuolen oikeudenkäyntikulut, ei oikeudellista 

perintää ole järkevää käyttää pienten saatavien kanssa kuluriskin vuoksi. (Bräysy 2013, 

28-30.) 

3.5 Jälkiperintä 

Velkoja voi halutessaan käyttää jälkiperintää, mikäli velallisen suoritusta ei ole saatu va-

paaehtoisin toimin tai ulosottoperintä on päättynyt varattomuusmerkintään. Velan peri-

mistä voidaan siis jatkaa, vaikka se oltaisiin merkitty velkojan puolelle luottotappioksi. 

(Niemi 2014, 161.) Yritysten saatavien perinnän osalta jälkiperintään siirrytään, mikäli 

velallisen maksukyky on olennaisesti heikentynyt, esimerkiksi yrityssaneerauksen tai va-

rattomuuden vuoksi. Jälkiperinnällä huolehditaan, ettei velka pääse vanhenemaan. Jäl-

kiperinnässä seurataan velallisen taloudellisen tilanteen kehittymistä, jotta maksukyvyn 

parantuessa saatava saadaan perittyä. Velalle kertyy viivästyskorkoa koko jälkiperinnän 

ajan. (Suomen perintätoimisto Oy, 2016.) 

3.6 Velallisen maksukyvyttömyystilanteet 

Maksukyvyttömyys ilmenee käytännössä maksuviiveinä ja -häiriönä. Maksuviiveellä tar-

koitetaan yrityksen maksuvelvoitteiden hoitamista viiveellä, mikä voi olla merkki lyhytai-

kaisesta ja ohimenevästä maksukyvyttömyydestä. Maksuhäiriöissä on taas kyse yleensä 
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viranomaisten vahvistamista julkisista häiriöistä maksusitoumusten hoitamisessa. Mikäli 

velalliselle alkaa kasaantumaan maksuhäiriöitä eikä maksujärjestelyjä saada sovituksi, 

maksukyvyttömyys voi jatkuessaan johtaa yrityssaneeraukseen tai konkurssiin. (Laitinen 

T. & Laitinen E. 2014, 10.) 

Yrityssaneerauksen lakisääteisessä menettelyssä velallisen ennen saneerausmenette-

lyn alkua syntyneet velkojen maksuaikataulut ja maksettavien velkojen määrä voidaan 

määritellä uudelleen tuomioistuimen vahvistaman saneerausohjelman avulla. Sanee-

rausmenettelyssä olevaan velkaan saadaan harvoin täyttä suoritusta. Velkaa voidaan 

yrittää saneerata myös vapaaehtoisilla toimilla yrityksen sisällä. Yrityssaneerauksen tar-

koituksena on luoda oikeudelliset ja taloudelliset edellytykset elinkelpoisten yritysten sa-

neeraukselle välttäen tarpeettomat konkurssit. Onnistuakseen saneeraus tulisi aloittaa 

ennen yrityksen maksukyvyttömyyttä. (Niemi 2014, 205-213.) Saneerauksen kuuluu 

yleensä osittainen velkojen anteeksianto ja liiketoiminnan tervehdyttäminen. Mikäli yritys 

ei pysy saneerausohjelmassaan, voidaan päätyä konkurssiin. (Laitinen T. & Laitinen E. 

2014, 10-11.) 

Konkurssi on yleistäytäntöönpanoa, jossa velallisen koko omaisuus käytetään kaikkien 

velkojen maksamiseen. Velat voivat olla erääntymättömiä ja ne maksetaan etuoikeusjär-

jestyksessä velkojien maksunsaantijärjestyksestä määrätyn lain mukaisesti. Konkurssin 

edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyyden toteaminen tapahtuu velalli-

sen ilmoituksella maksukyvyttömyydestään ilman, että on erityisiä syitä olla hyväksy-

mättä ilmoitusta. Velkojan vireille panema konkurssi tapahtuu konkurssiperusteen hank-

kimisella yleensä lähettämällä elinkeinonharjoittajalle virallinen konkurssiuhkaus. (Leh-

tonen ym. 2018.) 

Konkurssi raukeaa yleensä konkurssipesän varattomuuden vuoksi tai velkojien jaettava 

osuus voi olla vähäinen aiheuttaen yleensä suuret tappiot kaikille yrityksen sidosryhmille. 

Konkurssin ollessa lopullinen ratkaisu voi velkojan olla syytä hyödyntää erilaisia hälytys-

järjestelmiä, jotta maksukyvyttömyyden oireet havaitaan aikaisessa vaiheessa. (Laitinen 

T. & Laitinen E. 2014, 11-12.) 
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4 ENSIVAIHEEN PERINTÄ YRITYKSESSÄ X 

Tämä osio on määritelty salaiseksi. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vapaaehtoisen perinnän tehokas toteutus on tärkeää, kun myyntisaamiset halutaan 

saada maksetuksi kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Yritysten välisissä saatavissa 

perinnässä on mahdollisuus käyttää tiukkoja keinoja, jotta yritystä saadaan painostettua 

maksamaan velkansa todellisilla uhkilla kuten maksuhäiriömerkinnän saamisella. Opin-

näytetyön selvitys prosessin kulusta kertoo, etteivät kaikki keinot ole yhtä tehokkaita pe-

rinnän hoitamiseen. Puhelinperintää ei välttämättä kannata hoitaa, jos saatava on pieni 

ja trattaperintä voi olla tehoton, jos asiakas ei ole aikaisemminkaan maksanut ajallaan. 

Perintäprosessin onnistumiseksi yrityksen tulee miettiä aina tapauskohtaisesti, mitä va-

paaehtoisen perinnän keinoja kannattaa käyttää vai joudutaanko hyödyntämään oikeu-

dellista perintää velan maksamiseksi. Yrityssaatavien perinnässä korostuvat perintätoi-

menpiteiden nopea aloittaminen, uhkien todellinen toteuttaminen ja selkeä eteneminen 

prosessin seuraavaan vaiheeseen, jos asiakas ei perinnästä huolimatta maksa saatavia.  

On tärkeä selvittää asiakkaan maksukyky ja välttää siten maksukyvyttömyydestä johtu-

vat luottotappiot. Perintäprosessin sujuvaksi etenemiseksi suurin osa tehdystä työstä on 

täytynyt tehdä ennakkoon neuvottelemalla asiakkaan kanssa maksuehdoista ja selvittä-

mällä maksukykyä. Miettiessä asiakkaalle myymistä luotonhallinnan avulla voidaan var-

mistua siitä, että asiakkaalle voi myydä laskulla. 

Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää yrityksen X ensivaiheen perinnässä ole-

via ongelmakohtia ja tarjota niihin mahdollisia kehitysehdotuksia. Kehitysehdotukset esi-

tän siitä näkökulmasta, että yrityksen on mahdollista toteuttaa ne kustannustehokkaasti 

ja vaivattomasti.  Mielestäni kehitysehdotukset vastaavat hyvin siihen, mitä olisi mahdol-

lista toteuttaa ensivaiheen perinnän kehittämiseksi. Teorian avulla ensivaiheen perinnän 

ongelmakohtiin liittyviä syitä oli helpompi löytää ja tehdä johtopäätöksiä siitä, miten pe-

rintäprosessia on mahdollista kehittää. 

Koen, että olen onnistunut opinnäytetyössäni kohtuullisesti selvittämään perintäproses-

sin etenemistä ja eri keinojen vahvuuksia sekä heikkouksia. Tarkoitukseni oli tuoda esille 

pääkohdat, jotka tulee huomioida jokaisessa perinnän vaiheessa yrityssaatavia perittä-

essä. Näin ollen eri vaiheista saa selkeän kuvan siitä, milloin yrityksen kannattaa tai ei 

kannata käyttää jotakin tiettyä perintäkeinoa. Tämän avulla työtä on mahdollista hyödyn-

tää yrityksissä, jotka miettivät oman perintäprosessinsa kehittämistä. Perinnän 
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toteuttamisessa tärkeänä osana on syytä huomioida työn ulkopuolelle jäävä ennakko-

selvitys siitä, mikä on asiakkaan maksukyky, jotta perintää varten osataan valita oikeat 

keinot tarvittaessa. 

Opinnäytetyö on vahvistanut omaa halua olla työssä tulevaisuudessa jollain tavalla pe-

rinnän parissa. Samalla olen saanut kokonaisvaltaisen kuvan siitä, miten perintä etenee 

ja mitkä asiat vaikuttavat siihen. Nykyinen digitaalinen taloushallinto mahdollista entistä 

tehokkaammat keinot suorittavat perintää. Usealle yritykselle perintä on vain automaat-

tinen kirje järjestelmästä, mutta vähäisillä muutoksilla perintään saadaan henkilökohtai-

sempi ote, joka saa asiakkaan ottamaan perintätoimenpiteet vakavasti. 
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