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 MYNÄMÄEN KUNNAN LASKUTUS-  JA  PERINTÄOHJE 
 
Hyväksytty kunnanhallituksessa 14.1.2008 
 
 
Yleisperiaatteet 
 
1 §  Kunnan taksoihin tai muuhun hinnoitteluun perustuvat maksut ja korva-

ukset on pantava maksuun ja perittävä tehokkaasti, nopeasti ja talou-
dellisesti. 

 
2 §  Ellei toisin ole säädetty tai määrätty, näitä ohjeita on noudatettava kaik-

kien kunnalle kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen sekä saa-
tavien laskutuksessa ja perintämenettelyssä. Ohjeet koskevat soveltu-
vin osin myös sisäistä laskutusta, lukuun ottamatta maksun suoritusta 
ja viivästymistä koskevia määräyksiä. 

 
Laskutus 
 
3 §  Laskutuksen perusteena olevat päätökset, tilaukset, sopimukset ja 

muut asiakirjat on laadittava sellaiseen muotoon, että ne sisältävät las-
kutuksessa tarvittavat tiedot ja, että laskutus niiden perusteella saa-
daan yksiselitteiseksi. Sopimuksessa ja tilausvahvistuksessa on näiden 
tietojen lisäksi mainittava maksun viivästymisestä aiheutuvat seuraa-
mukset, kuten velvollisuus maksaa viivästyskorkoa ja perimispalkkiota. 

 
4 §  Lasku on laadittava selkeälukuiseksi. Laskussa on oltava: 

- velallinen riittävästi yksilöitynä 
- maksun aihe, maksun määrä, arvonlisävero ja perusteet riittävästi 

yksilöitynä, 
- laskun päiväys, numero sekä maksuaika tai eräpäivä, 
- maksun myöhästymisestä aiheutuvat viivästysseuraamukset, 
- maksupaikka ja pankkiyhteydet, 
- laskuttajaviranomaista koskevat yleis- ja yksilöintitiedot mahdollises-

ti tarvittavia lisäselvityksiä varten 
- kunnan Y-tunnus on merkittävä laskutuslomakkeisiin. 

 
Laskujen numerointi on järjestettävä niin, että laskut eri hallintokuntien 
osalta on yksilöitävissä ja laskutuksen hoito maksutarkkailua myöten on 
valvottavissa. 
 
Alaikäisen osalta suoritettavaan työhön tai luovutettavaan hyödykkee-
seen on pyydettävä huoltajan suostumus ja laskutus osoitettava huolta-
jalle. 
 

5 §   Se osasto, joka on suorittanut työn tai luovuttanut hyödykkeen taikka 
jonka toiminnasta syntyy muu laskutusperuste, huolehtii laskun laatimi-
sesta ja asiakkaalle lähettämisestä, ellei laskutusasioiden hoitoa ole 
annettu toisen osaston tehtäväksi. 

 
6 §  Laskutus on toimitettava välittömästi laskutusperusteen syntymisen 

jälkeen ja viimeistään kuukauden kuluessa saatavan syntymisestä. Jos 
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laskutusperuste muodostuu kuukautta pidemmän ajan kuluessa, voi-
daan ennen lopullista laskua lähettää osalaskuja. 

                   
 7 §                Saatava ja lisäperintä voidaan jättää laskuttamatta ja perimättä, mikäli 

se on viisi (5) euroa pienempi ja ellei taksassa tai muutoin ole toisin 
määrätty. 

 
8 §  Eräpäivä on määrättävä siten, että maksuajaksi tulee 14 päivää laskun 

lähettämisestä lukien ellei maksuajasta ole muuta sovittu tai määrätty 
(mm. vesihuoltolaitoksen maksujen osalta on erikseen määrätty). 

 
Maksun suoritus 
 
9 §  Lasku on voitava maksaa kunnan tilille pankkiin tai pienet yksittäiset 

suoritukset käteisellä kunnan kassaan. 
 
10 §  Kunnan viranomaisten on käytettävä kuittausoikeutta silloin kun kunta 

suorittaa maksuja sellaiselle asiakkaalle, jolta kunta on perimässä las-
kusaatavia. 

 
11 §  Jos asiakas on maksanut liikaa, liikasuoritus on viipymättä palautetta-

va. Alle viiden (5) euron liikasuoritusta ei palauteta. 
 
12 §  Jos velallinen ei pysty suoriutumaan maksusta eräpäivään mennessä, 

hän voi esittää kirjallisen lykkäyspyynnön laskuttavalle viranomaiselle. 
Laskuttava viranomainen voi erityisestä syystä myöntää lykkäystä las-
kun maksamiselle enintään kahdeksi kuukaudeksi. Tätä pitemmän 
maksuajan myöntää kamreeri. Maksusuunnitelma pyritään tekemään 
velallisen todellisen maksukyvyn mukaan. Maksulykkäyksen ehtona on 
viivästyskoron maksaminen. 

 
 
Maksun viivästyminen 
 
13 §  Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, viivästyneelle määrälle on 

maksettava viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa on säädetty ellei so-
pimuksessa ole muusta korosta sovittu tai erityislainsäädännöstä muu-
ta johdu. Mikäli kysymyksessä on ns. toistuva laskutus, laskutetaan vii-
västyskorko seuraavalla laskulla, jos se on laskutusohjelmalla mahdol-
lista. Muussa tapauksessa viivästyskorko laskutetaan erikseen. 

 
14 §  Perinnässä on noudatettava lakia saatavien perinnästä 513/99.  
 
15 §  Mikäli maksu viivästyy yli kaksi viikkoa eikä lykkäystä ole myönnetty, on 

velallista välittömästi muistutettava laiminlyönnistä maksukehotuksella. 
Maksukehotuksessa viitataan erääntyneeseen laskuun ja mainitaan vii-
västyskorosta ja muista toimenpiteistä, joihin ryhdytään, ellei maksua 
määräpäivään mennessä suoriteta. 
 
Maksukehotuksessa annetaan 14 päivää maksuaikaa. Maksukehotuk-
sessa todetaan, että saaminen lähetetään perintätoimistolle (Intrum 
Justitialle) perittäväksi, ellei maksua suoriteta eräpäivänä.  
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  Jos kunnalla on ennestään perinnässä olevaa saatavaa velalliselta, 

voidaan uusi, erääntynyt saatava liittää ilman muistutusmenettelyä ve-
lalliselta perittäviin eriin. 

 
16 §  Perintäkuluja peritään kustakin maksukehotuksesta viisi (5) euroa. 
 
   
Maksujen pakkoperintä 
 
17 §  Ellei saatavaa ole maksukehotuksesta huolimatta määräaikaan men-

nessä maksettu tai sen maksamisesta ole muuta sovittu, lähetetään 
saatava perintätoimiston perittäväksi tai muuten huolehdittava perin-
nästä. Laskuttavan viranomaisen on huolehdittava saatavien pakkope-
rinnästä. 
 
Jollei suoritusta ole tullut eräpäivään mennessä, perintätoimistolle (In-
trum Justitialle) lähetetään kopiot laskuista, jotka halutaan siirtää perin-
tätoimiston perittäväksi. Jossain ohjelmissa voi olla mahdollisuus lähet-
tää laskut myös sähköisesti. 
 
Laskukopiot lähetetään vapaamuotoisella saatekirjeellä osoitteella: 
 
Intrum Justitia Oy / Kuntatiimi 
Karoliina Harju 
PL 47 
00811 Helsinki 

 
18 §  Jos saatava on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä, lähete-

tään saatavan perimispyyntö maksumuistutuksen jälkeen suoraan asi-
anomaiselle ulosottoviranomaiselle ellei perinnässä käytetä perintätoi-
mistoa.  

 
19 §  Pakkoperinnästä aiheutuneet kulut perintätoimisto perii asiakkaalta. 
 
20 §  Pakkoperintää ei käytetä alle 20 euron saataviin (kaikki ko. henkilön 

saatavat yhteensä), jollei saatava ole ulosottokelpoinen ilman tuomiota. 
Laskuttajat luetteloivat tämän pykälän tarkoittamat saatavat. Luettelon 
hyväksyy kamreeri. 

 
Tilinpito 
 
21 §  Laskutusta hoitavan osaston on valvottava maksujen kertymistä. 
 
  Jos osasto hoitaa laskutuksen toisen osaston puolesta, näiden on kes-

kenään sovittava maksujen kertymisen tarkkailusta. 
 
22 §  Liikaveloitus korjataan tilioikaisuna tekemällä asiasta hyvityslasku. 
  
23 §  Mikäli perintätoimenpiteiden, velallisen taloudellisen aseman ja muiden 

olosuhteiden perusteella on pidettävä todennäköisenä, että laskutettua 
erää ei saada perittyä, tulee saatavan tai siirtosaatavan poistosta tehdä 
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esitys kunnanhallitukselle, joka päättää kirjanpidosta poistettavista saa-
tavista. 
 
Kirjanpidosta poistamisesta huolimatta saatavien perintää on jatketta-
va. Perustellusta syystä osasto voi esittää, että perintää ei jatketa. 

 
24 §   Kamreerilla on oikeus antaa tarvittaessa näihin ohjeisiin perustuvia tai 

näitä täydentäviä laskutusta, perintää ja tilinpitoa koskevia ohjeita. 
 
Voimaantulo 
  Tämä laskutus- ja perintäohje on voimassa 21.1.2008 alkaen. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


