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Ratkaisuja vuodelta 2015

• KKO 2015:2 ja 3

• Kysymys yrityskiinnityksen vakuusarvosta yrityssaneerauksessa
• Realisaatio- vai going concern-arvostus

• Molempien ratkaisujen lopputulos:
• Vakuuden arvo on jo YSL:n sanamuodon mukaan sen todennäköinen

realisaatioarvo nettomääräisenä
• Going concern ei ole lainvastainen arvostusperuste, mutta sen käyttö

edellyttää toiminnallisen kokonaisuuden myyntiä



Ratkaisuja vuodelta 2015

• KKO 2015:16
• Velallisen painostuvankeuden edellytyksenä on yksilöity toimimisvelvollisuus
• Vangitsemisvaatimuksen ratkaiseminen velallista kuulematta oli tässä tapauksessa laillista

• KKO 2015:63
• Konkurssivalvonta viivästyskorosta, jonka kertyminen oli keskeytyneenä

saneerausmenettelyn ajan, hylättiin
• Viivästyskorko ei ”elpynyt”, vaikka saneerausmenettely lakkasi ohjelmaa vahvistamatta

• KKO 2015:85
• YSE 1998:n mukainen urakoitsijan omaisuuden haltuunotto ja tilaajan saatavan kuittaaminen

omaisuuden arvolla hyväksyttiin
• KKO 2015:103

• Golfyhtiön osakkaan konkurssipesä ei ole massavastuussa osakkuuteen perustuvista
vastikkeista konkurssin ajalta

• Ne olisi pitänyt valvoa ehdollisena vahingonkorvauksena
• Kun ei valvottu, jäivät golfyhtiön vahingoksi



Ratkaisuja vuodelta 2016
• KKO 2016:31

• Konkurssivelallinen sai omissa nimissään valittaa ulosottomiehen päätöksestä, jolla oli myyty
konkurssipesään kuuluva pantattu kiinteistö

• Koska myynti koski myös velallisen oikeutta
• KKO 2016:46

• Myyjän kauppahintasaatavaa turvaava omistuksenpidätysehto sitoi ostajan konkurssipesää, vaikka
ostajalla oli ollut tosiasiallinen mahdollisuus liittää kaupan kohde omaan omaisuuteensa

• KKO 2016:51
• Välitystuomio konkurssihakemuksen perusteena olevasta saatavasta ei ole ennen eksekvatuuria

KonkL 2:2.1:n 1 kohdan :n mukainen täytäntöönpanoperuste
• Konkurssia hakeneen velkojan saatavan selvyys on arvioitava muilla perusteilla

• KKO 2016:82
• Luottokorttimaksut käyttöomaisuuden toimittajalle (polttoaineen myyjälle) olivat tavanomaisia

(luottorajaa ei ollut ylitetty ja maksukäytäntö oli pysynyt samana)
• KKO 2016:100

• Valtionavustuspäätöksen ehto, jonka mukaan kaikki avustukset oli palautettava avustusten saajan
toiminnan päättyessä, sitoi saajan konkurssipesää ja palautusmäärää koskeva valvonta oli
hyväksyttävä

• KKO:n mukaan ehto ei ollut edes vaikutuksiltaan rinnastettavissa konkurssinvaraiseen ehtoon



Ratkaisuja kuluvalta vuodelta

• KKO 2017:21
• VeroH:lla oli oikeus valvoa konkurssissa saatavat, jotka olivat vanhentuneet

niiden maksamiseksi tehdyn ulosmittauksen jälkeen
• Siirtyminen ulosotosta konkurssiin ei siis estänyt valvontaa
• Verottajan oikeus jako-osaan konkurssissa kohdistui vain ulosmitatun

omaisuuden realisointikertymään
• KHO 2017:53

• Ks. alla



Maksukyvyttömyys ympäristöongelmien ja
muiden ongelmien aiheuttajana

• Velallisen – esim. liiketoimintaa harjoittavan
osakeyhtiön – maksukyvyttömyys vaarantaa tai
eliminoi velallisen kyvyn täyttää velvoitteitaan

• Tästä aiheutuu vahinkoa, haittaa, riskien
toteutumista ym. epätoivottavaa velallisen
liikekumppaneille ja yleiselle edulle
• Kuten rahoittajille, alihankkijoille, veronsaajalle (sitä

kautta julkisyhteisöjen taloudelle), työntekijöille,
ympäristölle ym.



Insolvenssiongelmien syy-seuraussuhde

• Ongelmien syy on velallisen maksukyvyttömyys
• Konkurssi ei ole syy, vaan seuraus

• Mediassa ja (julkisessa keskustelussa muutoinkin) syy-seuraussuhde
esitetään miltei aina päinvastoin

• Esim: ”Konkurssi aiheutti X-factor tähden perheen köyhyyden”, ”Konkurssi
lopetti pääsarjatason jääkiekon Espoossa”, ”Konkurssi vei yrittäjältä
toimeentulon”, ”Konkurssi aiheutti ympäristövahinkoja” jne.

• Mielikuvana ”Paha konkurssi”
• Mielikuvalla ei ole oikeudellista merkitystä; juridisen merkityksen antaminen

mielikuvalle johtaa usein lainvastaisiin päätelmiin



Maksunsaantijärjestyksen laillisuusperiaate

• Konkurssioikeudellisen sääntelyn ja muun normiston kohteena ovat
velallisen rahamääräiset vastuut (velkojien rahamääräiset vaateet)

• Kysymys siitä, keille ja missä järjestyksessä riittämätön varallisuus
jaetaan, on lainsäädäntöasia

• Lainsäätäjän perusratkaisu tähän kysymykseen on velkojien
yhdenvertaisuus
• MJL 2 §: ”jollei jäljempänä tai erikseen toisin säädetä”
• Legalisoitu periaate - jotain enemmän kuin pelkkä periaate

• Lain mukaan konkurssi koskee kaikkia velkojia
• KonkL 1:1.2
• KonkL:a sovelletaan, ”jollei muualla laissa toisin säädetä tai vieraan valtion

kanssa ole toisin sovittu” (1:2.1)



Saatavan olennainen peruste ja konkurssin
alkaminen ratkaisuperusteina

• Maksukyvyttömyydestä aiheutuva vahinko kohdistuu yhdenvertaisesti
kaikkiin, joiden aineellisoikeudellisen vaatimuksen peruste on täyttynyt
ennen konkurssin alkamista
• KonkL 1:5

• Saatavan erääntyneisyydellä, ehdollisuudella, riitaisuudella tms. ei
oikeudellista merkitystä

• Olennainen peruste (väsentliga grunden) ratkaisee; tapahtuma, olosuhde tms.,
jota ilman vaatimus ei voisi koskaan konkretisoitua

• Konkurssisaatavan statuksesta ja yhdenvertaisuudesta poikkeaminen
edellyttää nimenomaista lain säännöstä tai vakiintunutta
oikeuskäytäntöä
• Esim. KKO 2008:67 ja 2009:58
• Maksunsaantijärjestyksen laillisuusperiaate (legalisoitu MJL 2 §:ssä) estää

pelkkään laintulkintaan perustuvat poikkeukset



Keskustelu luontoissuorituksista ja pesän
massavastuusta ympäristövelvoitteissa

• Julkisessa keskustelussa on esitetty, että ympäristövelvoitteet ovat
luontoissuoritusvastuita ja tällä perusteella pesän massavastuun
piirissä

• Toki ovat luontoissuoritusvastuita
• Mutta niidenkin täyttäminen aiheuttaa rahamääräisiä kustannuksia –

täyttämättä jäämisen syynä ei ole konkurssi, vaan velallisen
maksukyvyttömyys

• Konkurssi on tämän seuraus
• Luontoissuoritusten täyttäminen maksaa rahaa, jota velallisella ei ole riittävästi



Keskustelu luontoissuorituksista ja pesän
massavastuusta ympäristövelvoitteissa

• Massavelkanormisto kuuluu sekin maksunsaantijärjestykseen ja siten
laillisuusperiaatteen soveltamisalaan; myös massavelan peruskriteerit on
säädetty laissa
• KonkL 16:2.1 (”muun lain mukaan vastuussa”) tarkoittaa aineellisen lainsäädännön

nimenomaisia sääntelyjä pesän vastuusta (esim. vuokrasuhteet ja työsuhteet, eräät
verot, jne.)

• Massavelkastatus on poikkeus yhdenvertaisuudesta
• Voimassaolevan oikeuden sisältö ei voi olla se, että ennen konkurssin alkamista

syntyneet velallisen ympäristö- tai muut velvoitteet muuttuvat suoraan konkurssin
alkamisen perusteella massaveloiksi

• Keskustelu ympäristölainsäädännöstä ”erityislainsäädäntönä”: tämän logiikan
mukaan yhtä hyvin esim. verolainsäädäntö perustaisi massavastuun velallisen
veroveloista (kuin myös vahingonkorvauslainsäädäntö,
terveydenhuoltolainsäädäntö, ym. – mihin raja vedettäisiin ja mikä ei olisi
erityislainsäädäntöä?)

• Erityisyydellä argumentoinnissa on opportunismin makua



KHO:2003:51

• Ilmeisesti (selvästi) väärää lain soveltamista
• Pesälle tuomittu massavastuu, vaikka vastuun peruste oli täyttynyt ennen

konkurssin alkamista
• Eikä liiketoimintaa jatkettu tai muitakaan massavastuun perustavia toimenpiteitä

tehty
• Jätteen haltija oli edelleen sen tuottanut yhtiö, joka oli asetettu konkurssiin

• Konkurssiin asettaminen ei lakkauta yhtiön olemassaoloa oikeushenkilönä
• Valittajan esittämistä perusteluista vaikeneminen täyttää – täyttäisi ainakin

yleisessä lainkäytössä – myös tuomiovirhekantelun perusteen
• Tuomio on perusteltava: ratkaisu, josta puuttuu kokonaan pro et contra-

arviointi, ei nykyään täytä prejudikaatille asetettavia vaatimuksia
• Prejudikaatteja tehtiin ehkä vielä joskus 1980-luvulla luettelemalla pelkästään

lopputulosta tukevat perustelut
• KHO 2003:51 ylittää voimassaolevan oikeuden rajat

• Vieläpä ilman perusteluja



KHO:2017:53

• Tässä ratkaisussa valittajan perustelut sentään otettu julkaistuun
ratkaisuun

• Argumentoinnissaan KHO kuitenkin jälleen sivuuttaa sen, että
perusteluista seuraa ennen konkurssia syntyneen vastuun
muuttuminen massavastuuksi suoraan konkurssin alkamisen
perusteella
• Tätä perustellaan sillä, että kysymys ei olisi jätehuoltokustannuksia koskevasta

vastuusta
• Jälleen puuhastelua ”haltija”-käsitteellä – puhdasta sanamagiaa,

käsitelainoppia, kaniinin vetämistä hatusta



KHO:2017:53 – seurauksia ja kysymyksiä

• Ratkaisun seurauksena valittajana ollut konkurssipesä asetettiin omasta
hakemuksestaan konkurssiin

• Jätteet ovat edelleen siellä, mistä ne pitäisi siirtää pois
• Mikä tässä on tavoite?

• Ympäristön saattaminen laissa edellytettyyn tilaan?
• Ei toteudu

• Käsiteaskartelu ja konkurssivelkojien kurittaminen?
• Toteutuu

• Onko seuraava uhkasakon ja hallintopakon kohde konkurssipesän
konkurssipesä?
• Jos näin, saatetaan lähestyä harkintavallan väärinkäyttöä
• Koska julkista valtaa käytetään tällöin tietoisena siitä, ettei se voi johtaa

tavoitteeseen
• Jätteet eivät liikahda minnekään ilman rahaa



Vielä KHO:2017:53

• Otsikossa viitataan (”Ks. myös”) ratkaisuihin KHO:2003:51 ja KHO
28.4.2005 T 1006
• Jälkimmäisessä konkurssipesä oli jatkanut velallisen vuokrasopimusta ja toimintaa,

joten kysymys on aivan eri asiasta
• Ratkaisussa KHO:2017:53 ei mainita mitään (esim. ”Vrt.”) ratkaisusta

KHO:1991-A-89, jonka otsikko:
• Maa-ainesten ottamisluvan saaneen, konkurssiin asetetun kommandiittiyhtiön

konkurssipesää, joka ei ollut jatkanut maa-ainesten ottamistoimintaa, ei voitu
velvoittaa lupamääräysten mukaisten jälkihoitotöiden suorittamiseen. Kustannuksia
ei ollut valvottu yhtiön konkurssissa.

• Tätä eroa on selitetty sillä, että kysymys oli vain Ky:lle myönnetystä luvasta…
• Yleisessä lainkäytössä kuuluu tuomarimoraaliin ilmaista myös, jos

aiemmasta ratkaisusta on poikettu jollain tavoin tai jopa muutettu aiempaa
kantaa

• KHO:n kannanmuutoksen perusteluista ei saada mitään tietoa, koska niistä
ei sanota mitään



OM:n lainvalmisteluhanke

• Ehdotus tulossa



LOPUKSI

• Ympäristöä ei pelasteta konkurssioikeudella
• Sekä preventiivisten että reparatiivisten suojelukeinojen on tultava muualta

• Konkurssin alkaessa peli on yleensä jo menetetty; ympäristö- ja muut
vahingot konkretisoituvat

• Valtaosassa konkursseja rahaa ei riitä, eikä mikään sääntely sellaisenaan
tuo sitä lisää

• Kysymys on viime kädessä rahan riittävyydestä, ei pelkästään ympäristöä
suojaavista tai korjaavista luontoissuorituksista
• Tämän kiistäminen on elämänvierasta askartelua, eikä johda tavoiteltuun

päämäärään
• Käsitteillä on oikeustieteessä ja lainkäytössä tärkeä merkitys

• Mutta varsinaisesta käsitelainopista on irtauduttu jo kauan sitten
• Kun huomattiin, että reaaliset argumentit johtavat järkevämpiin tuloksiin



KIITOS JA ANTEEKS

tuomas.hupli@utu.fi


