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kaupallisten sopimusten maksuehdoista

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan maksuihin, jotka
elinkeinonharjoittajan tai hankintayksikön on
suoritettava elinkeinonharjoittajalle vastik-
keena tavarasta tai palvelusta.

Mitä tässä laissa säädetään sopimuseh-
doista, koskee myös sopimuskäytäntöjä.

2 §

Hankintayksikkö

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä
ovat:

1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viran-
omaiset;

2) Ahvenanmaan maakunnan viranomaiset
ja liikelaitokset;

3) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodok-
sinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut
viranomaiset;

4) valtion liikelaitoksista annetun lain
(1062/2010) mukaiset liikelaitokset; sekä

5) julkisoikeudelliset laitokset.
Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoite-

taan 1 momentissa oikeushenkilöä, joka on
perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen
edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista
tai kaupallista luonnetta, ja:

1) jota rahoittaa pääasiallisesti hankintayk-
sikkö;

2) jonka johto on hankintayksikön valvon-
nan alainen; taikka

3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaeli-
men jäsenistä hankintayksikkö nimeää yli
puolet.

3 §

Pakottavuus

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain
säännöksistä velkojan vahingoksi, on teho-
ton.

HE 57/2012
LaVM 14/2012
EV 126/2012

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20120057


4 §

Maksuajan enimmäiskesto velallisen ollessa
hankintayksikkö

Jos velallinen on hankintayksikkö, maksu-
aika saa olla enintään 30 päivää:

1) siitä päivästä, jona velallinen vastaanot-
taa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuk-
sen;

2) tavaran tai palvelun vastaanottamispäi-
västä, jos velallinen vastaanottaa laskun tai
sitä vastaavan maksuvaatimuksen aiemmin
kuin tavaran tai palvelun tai jos laskun tai sitä
vastaavan maksuvaatimuksen vastaanotta-
mispäivästä ei ole varmuutta;

3) tavaran tai palvelun hyväksymis- tai
tarkastuspäivästä, jos laissa tai sopimuksessa
määrätään hyväksymis- tai tarkastusmenette-
lystä, jolla tavaran tai palvelun sopimuksen-
mukaisuus on varmistettava, ja velallinen
vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan maksu-
vaatimuksen ennen hyväksymistä tai tarkas-
tusta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, maksuaika saa olla enintään 60 päivää,
jos siitä on nimenomaisesti sovittu ja se on
perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai
-piirteiden vuoksi.

5 §

Maksuajan enimmäiskesto velallisen ollessa
elinkeinonharjoittaja

Jos velallinen on elinkeinonharjoittaja,
maksuaika saa ylittää 60 päivää vain, jos siitä
on nimenomaisesti sovittu.

6 §

Hyväksymis- tai tarkastusmenettelyn
enimmäiskesto

Velallinen ei saa 4 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetun hyväksymisen tai tarkastuk-
sen perusteella lykätä maksun suorittamista
enempää kuin 30 päivää tavaran tai palvelun
vastaanottamisesta, jollei pidemmästä hyväk-
symis- tai tarkastusajasta ole nimenomaisesti
sovittu.

7 §

Maksuerissä maksaminen

Mitä 4—6 §:ssä säädetään, ei estä sopi-
masta, että maksu suoritetaan useassa erässä.

8 §

Viivästyskorkoa ja perintäkuluja koskevat
tehottomat sopimusehdot

Sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei
ole oikeutta viivästyskorkoon, on tehoton.

Jos velallinen on hankintayksikkö, tehoton
on myös sopimusehto, jonka mukaan velalli-
sen on maksettava viivästyneelle määrälle
alempaa kuin korkolain (633/1982) 4 a §:n
1 momentin mukaan määräytyvää viivästys-
korkoa.

Sopimusehto, jonka mukaan velkojalla ei
ole oikeutta korvaukseen perintäkuluista saa-
tavien perinnästä annetun lain (513/1999)
10 ja 10 e §:n mukaisesti, on tehoton, jollei
ehdon käyttämiseen ole perusteltua syytä.

9 §

Kohtuuttomat sopimusehdot

Maksuaikaa, hyväksymis- tai tarkastusme-
nettelyn kestoa, viivästyskorkoa tai perintä-
kulujen korvaamista koskevan kohtuuttoman
sopimusehdon sovitteluun sovelletaan varalli-
suusoikeudellisista oikeustoimista annetun
lain (228/1929) 36 §:ää.

10 §

Kielto

Edellä 8 tai 9 §:ssä tarkoitetun tehottoman
tai kohtuuttoman sopimusehdon käyttäminen
sopimuksissa on kielletty. Sellaisen ehdon
käyttäminen voidaan kieltää tuomioistuimen
päätöksellä siten kuin elinkeinonharjoittajien
välisten sopimusehtojen sääntelystä anne-
tussa laissa (1062/1993) säädetään.

2 30/2013



11 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä maa-
liskuuta 2013.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn
sopimukseen sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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