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Valtion ostolaskujen maksuehtojen noudattaminen 

 
 
 

Valtiokonttori on tänään antanut määräyksen valtion ostolaskujen maksuehto-
jen noudattamisesta (VK/1626/00.00.01.06.00/2020). 
 
Määräyksellä ohjataan kirjanpitoyksikköjä noudattamaan ostolaskujen mak-
suehtoja ja maksamaan ostolaskut eräpäivinä.  
 
Kirjanpitoyksiköiden maksukäytännöissä on eroja ja jopa maksuehdot vaihte-
levat. Laskujen maksuajankohdan seurantatilastot osoittavat, että laskuja 
maksetaan myöhässä ja tähän on saatava korjaus. Viikolla 19 maksettiin noin 
15 % laskuista myöhässä, kappalemääräisesti myöhässä maksettuja laskuja 
oli 1898 ja keskimääräinen myöhässä maksettujen laskujen viive oli 13,5 päi-
vää. Tilanne oli yhtä huolestuttava viikolla 23, jolloin maksettiin noin 16 % las-
kuista myöhässä, kappalemääräisesti myöhässä maksettuja laskuja oli 2133  
ja keskimääräinen myöhässä maksettujen laskujen viive oli 11,75 päivää. 
 
Valtiokonttori pyysi kirjanpitoyksiköiltä kommentteja määräysluonnokseen. 
Kommentteja saatiin 17 kirjanpitoyksiköltä. Valtaosa kommentteja antaneista 
kirjanpitoyksiköistä piti määräystä hyvänä ja tarpeellisena. Kommenteissa ko-
rostettiin mm. kokonaisprosessia ja Palkeiden osavastuuta maksatusproses-
sissa. Joissakin kommenteissa toivottiin, että vanhoja sopimuksien maksueh-
toja ei tarvitsisi lähteä neuvottelemaan uusiksi. Kommentit on otettu huomioon 
soveltuvin osin. Vanhoja sopimuksien maksuehtoja ei lähtökohtaisesti tarvitse 
neuvotella uusiksi. Ainoastaan tapauksissa, joissa sopimusta on jäljellä use-
ampi vuosi ja sopimuksen mukaisia, 21 päivää lyhyempiä, maksuehtoja ei 
maksuprosessia sujuvoittamalla pystytä noudattamaan, tulee kirjanpitoyksi-
kön yrittää neuvotella ehdot sellaiseksi, että lasku voidaan maksaa eräpäi-
vänä. 
 
Valtiokonttori tiedostaa, että maksatusprosessi on riippuvainen useasta toimi-
jasta. Annetulla määräyksellä on tavoitteena saada kirjanpitoyksiköt tiedosta-
maan viiveiden syyt ja muuttaa maksuprosesseja tavalla, joka mahdollistaa 
laskujen maksamisen niiden eräpäivänä. Mikäli määräys ei korjaa tilannetta, 
Valtiokonttori arvio myöhemmin määräyksen sisältöä uudelleen ja tarvittaessa 
ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta ostolaskut maksetaan eräpäivänä. 
 
Kirjanpitoyksiköiden maksuajankohtaa koskevat tilastot löytyvät seuraavasta 
linkistä: https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-tilannekatsaus/_layouts/15/start.aspx#/Tie-
dostot/Forms/AllItems.aspx. 
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