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Mitä avuksi, jos asiakas ei maksa laskujaan? 
 
Moni eläinlääkäri kamppailee asiakkaiden maksamattomien laskujen kanssa. Tämä on erityisesti haaste 
kunnaneläinlääkärisijaisille ja yrittäjille.  

 
Yrittäjien osalta asiaan liittyy tavallisesti myös asiakkaan hoitovirheväite. Eläinlääkäriliitto suositteleekin, 
että maksu otetaan aina kun mahdollista etukäteen, joko käteis- tai korttimaksulla. Jos nyt kuitenkin on 
suostunut siihen, että asiakas maksaa laskulla eikä maksua näy, mihin toimenpiteisiin voi ryhtyä? 
 
Maksukyvyn selvittäminen 
Kun eläinlääkäri miettii, miten paljon työaikaa aikoo uhrata laskun karhuamiseen, voi olla hyödyllistä ensin 
hankkia tietoa siitä, onko velallisella ylipäätään rahaa laskun maksamiseen. 

Ulosottoviranomaisten kautta voi maksua vastaan saada tulosteen henkilön tai yrityksen ulosottoasioista. 
Tällä tavalla voi selvittää, onko asiakkaalla jo runsaasti maksuja rästissä. Yrityksistä voi myös maksua 
vastaan saada kaupparekisteristä tai muista tietopalveluista viitteitä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Myös 
erilaisia maksuhäiriötietopalveluja on tarjolla. 

 
Vapaamuotoinen perintä 
Eläinlääkäri voi itse lähettää asiakkaalle maksumuistutuksia. Maksumuistutuksilla voi myös estää, että 
saatava vanhentuu, eli että velallisen maksuvelvollisuus ajan kulun johdosta päättyy. Yleinen 
vanhentumisaika on kolme vuotta. Erityisesti kuluttaja-asiakkaiden osalta on myös hyvä muistaa, että laki 
asettaa vaatimuksia sille, mitä tietoa viivästyskorosta on annettava kuluttajalle ennen kuin on oikeus vaatia 
maksamattomalle laskulle korkoa. 

Saatavan perintä voidaan myös ulkoistaa perintätoimistolle, joka sovittua maksua vastaan lähettää 
asiakkaalle maksumuistutuksia. Perintätoimistojen toimintaa rajoitetaan kuitenkin tarkasti laissa eikä 
perintätoimistokaan pysty pakottamaan asiakasta maksamaan. Joskus voi perintätoimiston nimi karhussa 
kuitenkin saada asiakkaan kiirehtimään laskun maksamista. 

 
Oikeudellinen perintä 
Ainoa tapa varsinaisesti pakottaa asiakas maksamaan laskun, on viedä asia tuomioistuimeen. 
Oikeudenkäynneissä on kuitenkin muistettava oikeudenkäyntikuluriski. Tämän lisäksi varaton asiakas on 
ilman rahaa myös tuomion jälkeen. Kun pohtii asian viemistä oikeuteen, kannattaa myös selvittää, voiko 
saada tukea liiton oikeusturvavakuutuksesta.  

Kanteen nostamisen jälkeenkin voi pyrkiä sovintoon asiakkaan kanssa. Näin molemmat voivat säästää 
kuluissa. Tuomioistuin voi pyynnöstä vahvistaa osapuolten sovinnon, joka tämän jälkeen on täytäntöön 
pantavissa kuten tavallinenkin tuomio. 

Jos tuomioistuin tuomitsee saatavan maksettavaksi tai vahvistaa asiassa sovinnon, täytäntöönpanon voi 
siirtää ulosottoviranomaisille. Nämä voivat lain rajoissa napsia rahaa muun muassa velallisen palkasta 
maksuksi. Laissa on kuitenkin kaikille määritelty suojaosuus, jotta velkaantuneellekin jää tietty määrä rahaa 
välttämättömiin menoihin. Jos asiakas on hyvin pienituloinen tai jos hänellä on ulosotossa jo useiden 
velkojien velkoja, maksua voi olla hankalaa saada raavittua kasaan ulosotossakaan. 

 
Yllä oleva on yleiskatsaus. Todellisesta tilanteesta kannattaa aina olla yhteydessä liiton jäsenneuvontaan. 
Liiton jäsensivuilla www.sell.fi on yksityiskohtaisempia ohjeita saatavan perinnästä ja aiheeseen liittyvästä 
eläinlääkärin auttamisvelvollisuudesta. 
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