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UUDISTAMISTA KOSKEVASTA MIETINNÖSTÄ (OIKEUSMINISTERIÖN
MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 16/2010)

Yleistä

Valtakunnanvoudinvirasto rajoittaa lausuntonsa asiassa maksujen täytäntöönpanoon liittyviin
kysymyksiin.

Pysäköintivirhemaksun ja rengaslukon käyttämisestä aiheutuneen korvauksen perimisestä
ulosottotoimin sovellettaisiin mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
säädetään .

.PysäköintivirhemakSlutia_rengaslukon-käyttämisestä aiheutuneen korvauksen vanhentuminen

Mietinnössä ehdotetaan, että pysäköintimaksu ja korvaus vanhentuisivat kolmen vuoden kuluttua
siitä, kun maksua tai korvausta koskeva päätös on tehty. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan
pysäköintivirhemaksu vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on
määrätty tai maksuunpantu. Kyseinen vanhentumisaika on yleinen julkisille saataville säädetty
vanhentumisaika. Näin ehdotettu vanhentumisaika poikkeaisi siitä, mikä se yleisesti on muille
julkisille saataville. Lyhentämistä on perusteltu muun muassa sillä, että saatavat ovat
rahamääräitään melko vähäisiä.

Valtakunnanvoudinvirasto ei pidä ehdotusta tältä osin perusteltuna. Saatavien vähäisyys ei ole
muittenkaan saatavien osalta vanhentumisaikaan vaikuttava tekijä. Julkisten saatavien yhtenäistä ja
yleistä vanhentumisaikaa ei olisi syytä ryhtyä porrastamaan saatavien suuruuden mukaan eikä
erilaisia julkisten saatavien vanhentumisaikoja olisi muutoinkaan syytä luoda. Tältä osin viitataan
HE 83/2006 (hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
sekä niihin liittyviin eräiksi laeiksi) sivulla 94 lausuttuun, jonka mukaan lähtökohtana olisi, että
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kaikki lain soveltamisalaan kuuluvat julkiset saatavat vanhentuisivat viidessä vuodessa. Ehdotettu
muutos olisi selvä ja merkittävä poikkeus eduskunnassa hiljattain hyväksytystä linjauksesta.

Nyt suunniteltu vanhentumisaika laskettaisiin siitä, kun maksua tai korvausta koskeva päätös on
tehty, joka sekin olisi poikkeava sääntö suhteessa muihin julkisiin saataviin. Tämä johtaisi siihen,
että jokaiselle pysäköintivirhemaksulle tulisi yksilöllinen erikseen seurattava vanhentumisaika, joka
aiheuttaisi lisät yötä niin maksuunpano- kuin täytäntöönpanopuolellakin. Julkisesta
pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jatkuvasta
pysäköintivirheestä määrättävästä pysäköintivirhemaksusta tulisi siis kolme maksuunpanoa ja
kolme eri ulosottoasiaa, jotka vanhentuisivat muutaman päivän välein. Järjestely olisi
epätarkoituksenmukainen j a haittaisi käytännön perintätyötä.

Viivästyskorko

Mietinnössä ehdotetaan luopumista maksun viivästymisestä johtuvasta pysäköintivirhemaksun
korotuksesta. Korotus korvattaisiin sillä, että pysäköintivirhemaksulle määrättäisiin korkoa
viivästyksestä siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetään.

Saatavan pienuudesta johtuen viivästyskorolla ei kuitenkaan olisi muuta kuin periaatteellinen
merkitys pysäköintivirhemaksujen perinnässä, koska pääomat ovat pieniä.

Valtakunnanvoudinviraston käsityksen mukaan pysäköintivirhemaksun lisäosasta luopuminen
johtaisi siihen, ettei pysäköintivirhemaksua maksetakaan niin nopeasti kuin aikaisemmin, koska
korotuksen uhka väistyy ja viivästyskorolla ei saada aikaan samaa vaikutusta. Viivästyskorko ei
edes koko ehdotettuna perimisaikana kohoaisi nykyisen viivästyskorotuksen suuruiseksi. Tämä
puolestaan saattaa lisätä ulosottoon saapuvien pysäköintivirhemaksujen määrää. Tämän vuoksi
nykyisen korotuksen muuttamista viivästyskoroksi ei voida pitää kannatettavana.

Muutoksen vaikutukset

Siirtyminen uuteen vanhentumisaikaan ja viivästyskorolliseen saatavaan tulisivat aiheuttamaan
ulosoton tietojärjestelmään kustannuksia aiheuttavia muutostöitä. Uuden vanhentumisajan seuranta
vaatii myös oman seurantajärjestelmänsä, koska se ei enää noudattaisi nykyistä, selkeää
vuodenvaihteeseen ajoittuvaa vanhentumista.
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