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1. Palkkaturva ja oikeudellinen tuki -yksikkö
§ Palkkaturva-asiat on keskitetty vuoden 2016 alusta

Uudenmaan ELY-keskukseen
§ Yksikön valtakunnalliset tehtävät:

• Palkkaturvapäätökset, palkkaturvana maksettujen
saatavien perintä ja muut palkkaturvalain ja
merimiesten palkkaturvalain toimeenpanoon liittyvät
tehtävät

• TE-toimistojen oikeudellinen ohjaus
työttömyysturvalain, vuorotteluvapaalain sekä
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
(ml. työvoima- ja yrityspalvelujen hankinnat)
toimeenpanossa

§ Yksikön tehtäviin kuuluvat myös Uudenmaan sekä
Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen taksiasiat 3



Palkkaturva ja oikeudellinen tuki -yksikön
henkilöstö
§ Yksikön koko on yhteensä 40 henkilöä, joista

• 32 henkilöä palkkaturvatehtävissä
• 3 henkilöä TE-toimistojen oikeudellisessa ohjauksessa
• 4 henkilöä taksiasioissa
• yksikön päällikkö

§ Yksikkö toimii 13:lla ELY-keskuspaikkakunnalla
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Palkkaturvan keskittämisen tavoitteet
§ Asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan

parantuminen
• Lyhyemmät käsittelyajat
• Ratkaisukäytännön yhdenmukaistuminen

§ Työmäärän tasaisempi jakautuminen
§ Osaamisen keskittyminen ja resurssien turvaaminen

• Tehtävänhoidon varmistaminen helpompaa esim.
henkilövaihdosten, vuosi- ja sairauslomien yms.
yhteydessä

§ Tarkoituksena kehittää prosesseja ja yhteisiä
toimintatapoja

§ Toimivallan selkeys
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2. Nopeutettu palkkaturvamenettely

Konkurssi-ilmoitus ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta
§ Ilmoitus tulee aina toimittaa osoitteeseen

palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi.
§ Palkkaturva ilmoittaa pesänhoitajalle:

• asiaa hoitavan valmistelijan ja lakimiehen yhteystiedot,
• linkki ELY-keskuksen Internet-sivuilla oleviin ohjeisiin,
• saatavat ja vireillä olevat hakemukset

§ Toivotaan, että pesänhoitaja ilmoittaa mahdollisimman
pian palkkaturvaan, onko irtisanottavia työntekijöitä ja
aikooko pesä hakea nopeutetussa menettelyssä
palkkaturvaa.
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§ Jos nopeutetulle tarvetta, lakimies selvittää
pesänhoitajalta mm. seuraavat tiedot: milloin työntekijät
irtisanottu ja työsuhteet päättyvät, omistus, palkanlaskija,
sovellettava tes, liikkeen luovutus, läheisyhtiöön siirtymiset
§ Pesänhoitaja toimittaa palkanlaskijalle lakimiehen

yhteystiedot sekä ELY-keskuksen ohjeen ”Nopeutetun
palkkaturvamenettelyn ohje palkanlaskijalle”.
• menettelyn osapuolten yhteen saattaminen

§ Massavelkaisia saatavia haettaessa konkurssipesän
haettava Y-tunnus ja ilmoitettava se ELY-keskukselle.
§ Konkurssipesän hakemus edellyttää ELY-keskuksen

suostumusta.
• palkkaturva-asetus
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Palkkaturvan saamisen ja nopeutetun menettelyn
edellytykset
§ Palkkaturvana voidaan maksaa vain:

1) TSL 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun työntekijän
työsuhteesta johtuvia
2) selviä ja riidattomia saatavia, joita
3) on haettu kolmen kuukauden kuluessa saatavan
erääntymisestä.
• työnantajan maksukyvyttömyys, PTL 8 §

§ Toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies eivät ole
työsuhteessa.
§ Työsuhteessa eivät ole myöskään esim. hallituksen pj. tai

hallituksen jäsen, jolla merkittävä omistus yhtiössä.
àOikeus palkkaturvaan ratkaistaan tapauskohtaisesti.
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§ Jos saatavan peruste tai määrä on epäselvä taikka
saatava on riitainen, sitä ei voida nopeutetussa
menettelyssä maksaa.

§ Esimerkkejä tilanteista, joissa nopeutettuun menettelyyn ei
ole voitu antaa suostumusta saatavan perusteen
epäselvyyden vuoksi:
• kirjanpito epäluotettava, laiminlyöty tai kateissa
• velallisen edustajaa ei tavoiteta

§ Aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen hakemuksen
jättämistä erääntyneitä saatavia ei sisällytetä
konkurssipesän palkkaturvahakemukseen.
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§ Nopeutetussa menettelyssä hakemuslomakkeen
täyttämistä ei edellytetä vanhenemisen katkaisemiseksi.
• Nopeutetussa menettelyssä mukana olevan saatavan

katsotaan tulevan vireille silloin kun palkkalaskelma
toimitetaan ensimmäistä kertaa ELY-keskukseen.

§ Palkkaturvaa voidaan maksaa max. 15 200 € per
työntekijä per työnantaja (ml. työntekijälle aiemmin
maksettu palkkaturva). Työaikapankkisaatavalle määritelty
oma enimmäismääränsä.
§ Jos jotain saatavia jää nopeutetun menettelyn

ulkopuolelle, voi työntekijä tehdä näistä saatavista oman
hakemuksen tai pyytää ammattiliittoa tekemään
hakemuksen puolestaan. Pesänhoitaja ohjeistaa tästä
hakijaa.
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Liikkeen luovutustilanteisiin liittyviä erityiskysymyksiä

§ Mikäli on syytä epäillä, että ennen konkurssin alkamista
on tapahtunut liikkeen luovutus tai on mahdollista, että
konkurssipesän toimien seurauksena tulisi tapahtumaan
liikkeen luovutus, tulee konkurssipesän ilmoittaa tästä
ELY-keskukselle.

§ Työsopimuslain 1 luvun 10 §:n mukaan luovuttaja ja
luovutuksensaaja ovat yhteisvastuussa ennen liikkeen
luovutusta erääntyneestä työsuhdesaatavasta.
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§ Konkurssipesän ollessa liikkeen luovuttaja,
luovutuksensaaja joutuu vastuuseen ennen luovutusta
erääntyneestä työsuhdesaatavasta vain, jos konkurssiin
asetetulla ja luovutuksen vastaanottavalla liikkeellä on 3
momentissa mainittu läheisyyssuhde.

§ Läheisyyssuhde syntyy, jos konkurssiin asetetussa
liikkeessä ja luovutuksen vastaanottavassa liikkeessä
määräysvaltaa käyttävät tai ovat käyttäneet samat henkilöt
omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

§ Jos epäilty liikkeen luovutus on tapahtunut ennen
konkurssia tai konkurssipesä luovuttaa liiketoiminnan
läheisyhtiölle, ei saatavia yleensä voida nopeutetussa
menettelyssä käsitellä.
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Saatavien selvittäminen

§ Palkanlaskenta vastaa pitkälti normaalia lopputilin
laskemista.
§ Haettavat saatavat ilmoitetaan eri palkkalaskelmilla

seuraavan jaon mukaisesti:
1) Valvottavat saatavat
2) Massavelkaiset saatavat
3) Saneerausmenettelyn yhteydessä syntyneet

etuoikeutetut saatavat (uusi ohjeistus)

13



Valvottavat saatavat

§ Palkanmaksujakso katkaistaan konkurssin alkamispäivän
mukaan.
§ Ennen konkurssia syntyneet saatavat lasketaan

konkurssiin asettamispäivään asti (ml. asettamispäivä)
§ Lomakorvaus maksetaan myös viimeisen kuukauden

osalta valvottavana saatavana, vaikka lomaoikeus olisikin
osittain kertynyt konkurssiin asettamisen jälkeen.
(Poikkeus: prosenttiperusteinen lomakorvaus)
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Massavelkaiset saatavat

§ Konkurssin alkamisen jälkeiseen aikaan kohdistuu
yleensä vain 14 päivän irtisanomisajan palkka, johon
sisältyy normaalisti 10 työpäivää. Irtisanomisajan palkka
maksetaan työpäiviltä.
§ Omia erityiskysymyksiä mm. osa-aikaisten ja tarvittaessa

töihin kutsuttavien osalta.
§ Jos lomakorvaus lasketaan prosenttiperusteella,

irtisanomisajan palkasta lasketaan lomakorvaus
massavelkoihin irtisanomisajalta.
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Yrityssaneerausmenettelyn yhteydessä syntynyt saatava

§ Jos yrityssaneerauksessa ollut yritys asetetaan
konkurssiin hakemuksesta, joka on tehty ennen
saneerausohjelman päättymistä tai kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun saneerausmenettely on ilman
saneerausohjelman vahvistamista lakannut, saatavat
yrityssaneerausajalta tulisi laskea erikseen.

§ Näillä saatavilla on etuoikeus konkurssimenettelyssä.

§ Palkanlaskija voi olla yhteydessä konkurssipesään tai
palkkaturvaan tarkempien ohjeiden saamiseksi siitä, miltä
ajalta saatavat lasketaan.
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Palkkaturvan hakeminen konkurssipesän hakemuksella

§ Palkkalaskelmat toimitetaan heti niiden valmistuttua asiaa
hoitavalle lakimiehelle.
§ Lakimies käy palkkalaskelmat läpi ja ilmoittaa

mahdollisista muutoksista myös suoraan palkanlaskijalle.
§ Palkkaturvahakemus kannattaa jättää vasta, kun

palkkaturvaviranomainen on hyväksynyt laskelmat.
§ Pesänhoitaja kuulee työntekijöitä tai heidän edustajaansa

palkkaturvana haettavista saatavista.
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§ Palkkaturvahakemus tehdään C-lomakkeella.
§ Pesänhoitajan tulee ottaa palkkaturvahakemukseen

allekirjoitus kommandiittiyhtiön vastuunalaisilta
yhtiömiehiltä, avoimen yhtiön yhtiömiehiltä ja
elinkeinonharjoittajalta.
§ Kuuleminen on pakollista, jotta heidät voidaan määrätä

takaisinmaksuvelvollisiksi valtiolle palkkaturvana
maksettavista saatavista.
§ Hakemus liitteineen toimitetaan asiaa hoitavan

valmistelijan ja lakimiehen sähköpostiosoitteeseen.
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Palkkaturvana haettava määrä

§ Palkkaturva maksetaan aina työntekijän eläkemaksulla ja
palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä.

§ Kyseisiä maksuja ei saa sisältyä haettavaan
palkkaturvaan.

§ Kyseiset erät tulee kuitenkin näkyä normaalisti
palkkalaskelmilla.
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Konkurssipesä palkan maksajana

§ Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille.
§ Konkurssipesä tilittää työntekijöiden saatavista

ennakonpidätyksen verokorttien mukaan ja muut
mahdolliset pidätykset (ay-jäsenmaksu ja ulosotto)
palkkaturvaa työntekijöille maksaessaan.
§ Konkurssipesä ilmoittaa eläkepalkkana

Eläketurvakeskukselle ja ennakonpidätyksen alaisena
palkkana verohallinnolle työntekijän palkkaturvan
bruttomäärän.
§ Palkkaturvana maksetuista saatavista pidätettyjä

työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan
työttömyysvakuutusmaksua ei tilitetä mihinkään.
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§ Palkkaturva ei maksa työnantajan
sosiaaliturvamaksuja. Konkurssipesä suorittaa
massavelkaisista palkoista sosiaaliturvamaksun
konkurssipesän varoista.
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3. Normaali palkkaturvamenettely

§ Palkkaturvan hakijana voi olla työntekijä tai
työntekijäjärjestö.

§ Hakemus toimitetaan työ- ja elinkeinotoimistoon tai
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

§ Jos hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan
määräajassa täydentämään hakemustaan, jollei se ole
tarpeetonta asian ratkaisemiseksi.
• Täydentäminen tarpeetonta esim. jos hakemusta ei ole

jätetty määräajassa.
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§ Työnantajalle, avoimen yhtiön yhtiömiehelle ja
kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle sekä
muun saatavien maksamisesta vastuussa olevalle
varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta.
§ Kuulemista varten asianosaiselle varataan aikaa

lausunnon tai selityksen antamiseen 14 päivää
(aikaisemmin 7 päivää). Pyynnöstä aikaa voidaan
pidentää enintään 21 päivään.
§ Mikäli saatavia kiistetään, varataan työntekijälle

pääsääntöisesti ennen asian ratkaisemista tilaisuus antaa
vastaselityksensä.
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§ Konkurssipesää pyydetään lausunnossaan ilmoittamaan:
1) Ovatko saatavat oikeita perusteiltaan ja määriltään?
2) Perusteet kiistämiselle (ja saatavan oikea määrä), jos
saatavia (osittain) kiistetään.
3) Mitä saatavia on maksettu, milloin ja kuinka paljon, jos
saatavia on työntekijälle suoritettu.
4) Onko joku työntekijöistä siirtynyt tai siirtymässä
työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tai vuosilomalain 2 luvun 5
§:n 2 momentissa tarkoitetun työnantajan palvelukseen?
5) Mikäli hakemuksessa on haettu massavelkoja, onko
työntekijöiden massavelkaiset saatavat (esim.
irtisanomisajan palkka) maksettu eräpäivänä? Jos ei, onko
pesässä varoja niiden maksamiseen?
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§ Käytännössä lausuntopyyntöihin ei aina saada vastausta.
• ei estä asian ratkaisemista

§ Joka tapauksessa olisi hyvä ilmoittaa, jos lausuntoa ei
voida jostain syystä antaa.
§ Jos vastaus saadaan, sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti

suppeista toteamista yksityiskohtaisiin lausuntoihin.
§ Yleisesti ottaen kaikki palkkaturvan saamisen edellytysten

täyttymisen kannalta relevantti tieto on tervetullutta.
• PTL 8 §

§ Jos konkurssi myöhemmin raukeaa ja yritys ei ole
lakannut, hakemuksesta pääsääntöisesti kuullaan vielä
työnantajaa, ellei velallisen edustajan kanta selvästi
ilmene konkurssipesän lausunnosta.
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4. Väärinkäytösten estäminen (PTL 8 §)

§ Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus
evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan
määrä seuraavissa tilanteissa:

1) työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai
järjestelyyn, joka on ilmeisesti tehty palkkaturvan
saamiseksi;

2) palkkaturvana haettu saatava on ilmeisessä
epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin
olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena;
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3) työntekijä hakee toistuvasti palkkaturvana samaan
työnantajaan kohdistuvia saatavia;

4) työntekijä on jatkanut työsuhteessa vielä senkin
jälkeen, kun hänen on palkanmaksuun liittyvien
laiminlyöntien perusteella täytynyt tietää, ettei
työnantaja kykene suoriutumaan palkanmaksustaan.
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§ 1-kohta: sopimus tai järjestely
• Sopimuksesta kysymys silloin, kun on syytä epäillä,

ettei työnantaja maksukykyisenä olisi sopimukseen
sitoutunut, vaan se on tehty vain siinä tarkoituksessa,
että valtio maksaisi saatavan palkkaturvana.

• Sopimus, joka voidaan tehdä työsuhteen päättymisen
jälkeenkin, voi koskea saatavan perusteen ja määrän
lisäksi myös esimerkiksi sen erääntymisaikaa.

• Sopimisen ei tarvitse olla nimenomaista, vaan riittää,
että työntekijän ja työnantajan välille syntyy asiasta
riittävä yhteisymmärrys.

• Myös oikeudenkäynnissä tehty sovinto voi olla
säännöksessä tarkoitettu sopimus palkkaturvan
saamiseksi.
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• Järjestelyn voi toteuttaa työntekijä yksinkin.
• Järjestelystä on kysymys silloin, kun asiasta ei ole

työnantajan ja työntekijän kesken sovittu eikä heidän
välillään vallitse asiasta edes yhteisymmärrystä, mutta
työnantaja omalla passiivisuudellaan tai muulla
käyttäytymisellään saa aikaan sen, että perusteeton
saatava jouduttaisiin maksamaan palkkaturvana.

• Järjestelyn voi toteuttaa esimerkiksi
vahingonkorvausta koskeva yksipuolinen tuomio
tilanteessa, jossa vaatimus esitetään vasta
työnantajan tultua maksukyvyttömäksi ja pitkähkön
ajan kuluttua korvausperusteen syntymisestä, ellei
vaatimuksen esittämiselle vasta tässä vaiheessa voida
esittää asiallisia perusteita.
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• Sopimuksesta tai järjestelystä voi olla kysymys
esimerkiksi sellaisten pelaajasopimusten kohdalla,
joissa on sovittu suurehkoista palkkioista, joihin on
sisällytetty muun muassa lomaetuudet. Pelaaja on
tietoisesti luopunut pakottavan lainsäädännön
mukaisesta saatavastaan eikä hänellä ole ollut
tarkoituskaan vaatia sen maksamista sopimuksen
kestäessä, vaan vasta työsuhteen päätyttyä
palkkaturvana.
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§ 2- kohta: kohtuuton saatava
• Vrt. KonkL 12:4.1 §, TakSL 7 §
• Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä esimerkiksi

silloin, kun velallisyritys on ollut vähävarainen ja
yrityksen palveluksessa olevat, erityisesti yrityksessä
määräysvaltaa käyttävien henkilöiden perheenjäsenet
tai muutoin läheiset henkilöt, pyrkivät saamaan
taloudellista etua vaatimalla kohtuuttoman suuria
palkkasaataviaan maksettavaksi palkkaturvana.

• Epäsuhdetta arvioitaessa otetaan huomioon kyseiselle
henkilölle aiemmin maksettu palkka, työsuhteen kesto,
työn vaativuus ja paikkakunnalla samasta työstä
yleensä maksettava palkka.

• Työsuhteen laittomasta irtisanomisesta tuomittua
vahingonkorvausta, joka ei perustu tehtyyn työhön, ei
voida tämän lainkohdan perusteella hylätä. 31



§ 3- kohta: toistuva hakeminen
• Toistuvasta palkkaturvan hakemisesta ei

pääsääntöisesti ole kysymys vielä toisen hakemuksen
kohdalla.

• Säännöstä sovellettaessa tulee ottaa huomioon,
kuinka pitkältä ajalta palkkaturvaa on jo maksettu ja
kuinka pitkältä ajalta sitä vielä haetaan.
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§ 4- kohta: pitkään jatkunut palkatta työskentely
• Lainmuutos voimaan 1.1.2017.
• Työnteon jatkamista työnantajan

maksukyvyttömyystilanteessa pidetään
väärinkäytöksenä vain silloin, kun työntekijän on
täytynyt tietää palkanmaksuun liittyvien laiminlyöntien
perusteella, ettei työnantaja kykene suoriutumaan
palkanmaksustaan.

• Selviytymissopimuksen sopimisen perusteella syntynyt
tietoisuus työnantajan talousvaikeuksista ei ole
merkityksellistä lainkohtaa tulkittaessa.
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• Lainmuutos ei estä väärinkäytösten torjuntaan
liittyvien muiden säännösten soveltamista, jos
selviytymissopimus on tehty palkkaturvan
saamiseksi ilman, että sopimuksen tarkoituksena
on todellinen pyrkimys yrityksen
toimintaedellytysten turvaamiseen ja työpaikkojen
säilymiseen.

• Muutoin lainkohtaa tulkitaan kuten nykyisin (ks.
HE 219/2009 vp.).
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35

• Palkkaturvaviranomainen on ratkaisukäytännössään
hyväksynyt noin kolmen kuukauden palkatta
työskentelyn.

• Laiminlyönnit ja viivästykset palkanmaksussa ovat
työntekijälle osoitus työnantajan maksukyvyttömyydestä.

• Palkkaturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole turvata
niiden työntekijöiden palkkasaatavia, jotka tietoisesti
työskentelevät maksukyvyttömän työnantajan
palveluksessa.



• Jos työntekijä jatkaa työskentelyä sen jälkeen, kun
hänellä on ollut työsopimuslain mukaan pätevä syy
erota työstä ja hänen on täytynyt tietää työnantajan
maksukyvyttömyydestä, kantaa hän tällöin itse
palkanmaksuun liittyvän riskin siitä, ettei työnantaja
kykene työsuhdesaatavaa maksamaan.
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Kiitos!

Hanna Merkku
Lakimies, varatuomari
Uudenmaan ELY-keskus/
Palkkaturva ja oikeudellinen tuki -yksikkö
Opastinsilta 12 B, PL 54, 00521 Helsinki
p. 0295 021 157
hanna.merkku@ely-keskus.fi
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