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Mitä tarkastuksia konkurssipesissä suoritetaan?

• Konkurssipesän tilien ja hallinnon tarkastus velkojien päätöksellä
– Realisaatiopesä (TTL 1.2 mukainen liitännäispalvelutoimeksianto)
– Tilintarkastus on aina toimitettava laajoissa konkurssipesissä (KonkL 16:1 ja 23:1)
– Liiketoimintaa jatkava konkurssipesä (TTL 1.1 mukainen tilintarkastus liiketoiminnan osalta)
– Joskus kohdennettu tarkastus esim. pelkästään konkurssipesän kirjanpitoon tai jako-osuuksiin

• Konkurssipesän tilien ja hallinnon erityistarkastukset
– Konkurssiasiamiehen toimiston tai harvemmin velkojien päätöksellä

• Muut tarkastukset esimerkkejä
– Konkurssipesän saamiin julkisiin avustuksiin liittyvät tarkastukset (ympäristöasiat yleensä)
– Selvitykset pantin hoitoon kohdistetuista kustannuksista
– Selvitykset esim. liikeomaisuuden myyntiin liittyen

• Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastus (ei käsitellä tässä esityksessä)
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Tilintarkastus, liiketoiminnan jatkaminen

Sitaatti tarkastusmuistiosta

• Konkurssipesä on jatkanut velallisyhtiön liiketoimintaa 31.12.2012
saakka. Tästä johtuen kirjanpitolain mukainen kirjanpito-
velvollisuus on jatkunut konkurssipesän harjoittaman liike-
toiminnan ajan ja tältä osin on suoritettu tilintarkastuslain 1 §:n 1
momentin mukainen tilintarkastus… Muulta kuin liiketoiminnan
osalta konkurssipesän kirjanpidon ja hallinnon tarkastus on tehty
tilintarkastuslain 1 §:n 2 momentin mukaisena tilintarkastajan niin
sanottuna muuna työnä…
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Mitä hyötyä tarkastuksista on?

• Velkojat saavat varmuuden, että konkurssipesän varojen hoito , kirjanpito ja rahaliikenne on
ollut lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaista sekä viivytyksetöntä ja että velkojien saamat
jako-osuudet ovat oikeamääräiset.

– Velkojat voivat saada raporteista täydentävää tietoa konkurssipesään liittyvistä asioista

• Pesänhoitaja saa ”ylimääräisen silmäparin” osaltaan huolehtimaan siitä, että:
– Konkurssipesän hallinto on asianmukaisesti järjestetty ja laskelmat oikein laadittu ja että asiat ja

velvoitteet tulevat oikein ja oikea-aikaisesti hoidetuksi
– Ristiriitatilanteessa tilintarkastaja voi toimia neutraalina tahona
– Erityisasiantuntemusta muun muassa konkurssipesän kirjanpidon järjestämiseen ja verotukseen

liittyvissä kysymyksissä
– Tehtävässään onnistunut kokenut tilintarkastaja proaktiivisesti myötävaikuttaa hyvien käytäntöjen

soveltamisessa konkurssipesän hoidossa ja asioiden dokumentoinnissa
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Konkurssipesän tilien ja hallinnon erityistarkastukset
ovat osa konkurssiasiamiehen lakisääteisen tehtävän
toteuttamista
• Tillien ja hallinnon erityistarkastuspäätöksen syynä voi olla esim. pesänhoidon pitkittyminen,

epäselvyydet vuosiselonteossa tai niiden puuttuminen, kantelu tai muu riita-asia,
menettelyvirhe- tai väärinkäytösepäily tai kuten useimmiten nykyisin konkurssiasiamiehen
ns. satunnaisotanta

• Konkurssiasiamiehen ohje tarkastajille valmisteilla
• Tapauskohtainen tarkastustoimenpiteiden harkinta riippuen toimeksiannon luonteesta
• Erityistarkastus voi toimia myös ilman puhdistajana ja perättömien epäilysten poistajana
• Pesänhoitajan tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuus
• Konkurssiasiamiehen päätöksellä tietoja mm. pankeista.
• Tarkastajalla pyrkimys korostetun neutraaliin ja objektiiviseen toimintatapaan tarkastuksessa

ja tarkastushavaintojen raportoinnissa.
• Toimeksiantaja päättää miten tarkastuskertomuksen kommentoinnin kanssa menetellään,

usein KAM huolehtii.
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Keskeiset säädökset
• Konkurssilaki (120/2004)
• Oikeusministeriön asetus konkurssiasioista (502/2004)
• Laki takaisinsaannista konkurssipesään (758/1991/)
• Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992)
• Laki ja asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta (109/1995 ja 111/1995)
• Kirjanpitolaki (1336/1997)  ja muut kirjanpitoon liittyvät säännökset ja asetukset
• Osakeyhtiölaki (624/2006) ja muu yhteisölainsäädäntö
• Verosäännökset korostetusti liiketoimintaa jatkavissa konkurssipesissä
• Työlainsäädäntö
• Tilintarkastuslaki (459/2007)
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Oikeuskäytäntö ja ohjeistus mm.

• Korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien keskeiset ratkaisut
• Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset
• Konkurssiasiamiehen kannanotot (www.konkurssiasiamies.fi)
• Asianajaliiton valvontalautakunnan linjaukset
• Verohallinnon ohjeistus
• Kostin käyttöohjeet (www.konkurssiasiamies.fi)

Tilintarkastukseen liittyen:
• Kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA)
• Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan (TILA) päätökset
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Konkurssipesän tarkastuksen kohteet 1/2
Neuvottelukunnan suositus 10/2004 Konkurssipesän kirjanpito ja tarkastus (tarkistettu
27.02.2009)
• Konkurssipesän kirjanpidon ja hallinnon tarkastus käsittää pesän varojen hoidon,

rahaliikenteen ja kirjanpidon sekä lakien ja hyvän pesänhoitotavan noudattamisen
tarkastamisen. Lisäksi tarkastuksen kohteena on tarpeellisessa määrin toimeksiannon tai
muutoin ilmenneen perusteen mukaisesti muun muassa:

• Velkojainkokousten järjestäminen ja niissä tehtyjen päätösten noudattaminen
• Pesän organisaatio ja sisäinen valvonta
• Raportointi velkojille ja sen oikea-aikaisuus
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Konkurssipesän tarkastuksen kohteet 2/2
• Realisointitoimenpiteet ja -tilitykset
• Pesänhoitajan toimet oikeudenkäyntien tulosten perusteella
• Pantatun omaisuuden hoito, realisointi ja omaisuuden tuottojen sekä kulujen

kohdentaminen
• Reagointi erityistarkastusten havaintoihin
• Saatavien perinnän tuloksellisuus
• Liiketoiminnan harjoittaminen ja sen tulos
• Jako-osuuslaskelman oikeellisuus ja jako-osuuksien maksaminen
• Pesänselvityksen joutuisuus.
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Velkojien päätöksellä suoritettavan tarkastuksen
toimintamalli

1. Toimeksiannosta sopiminen/velkojainkokouksen päätös
2. Materiaalipyyntö, valtakirja, käyttöoikeudet järjestelmiin (esim. Kosti)
3. Alkukeskustelu konkurssihallinnon ja mahdollisesti velkojien kanssa mukaan lukien

aikatauluista ja raportointitiheydestä sopiminen
4. Tarkastussuunnitelma ja riskien arviointi tarkastustoimenpiteiden kohdistamista varten
5. Alkuvaiheen neuvonta kirjanpitoratkaisuissa mikäli tarkastaja nimetään ajoissa
6. Tarkastustoimenpiteet, (vahvistukset esim. pankeilta, laskujen hyväksymismenettelyt,

vaaralliset työyhdistelmät, varojen säilytys, jako-osuus- ja tilityslaskelma)
7. Tarkastushavaintojen kommentointi ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä sopiminen
8. Lopullinen muistio ja yhteenvetoraportti ja raportin jakelu ja mahdollinen osallistuminen

velkojainkokoukseen
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Esimerkki tarkastettavaksi pyydettävästä materiaalista

• Pesäluettelo ja velallisselvitys
• Konkurssivalvonnat ja vahvistettu jakoluettelo
• Velkojainkokousten (ja muiden konkurssipesän hallintoelinten) pöytäkirjat liitteineen
• Vuosiselonteot liitteineen ja velkojien muu mahdollinen informointi
• Realisaatiolaskelmat (tilityslaskelmat), konkurssipesän kirjanpito (pää- ja päiväkirjat) ja

kirjanpidon tositteet
• Jako-osuuslaskelmat, mikäli jako-osuusennakoita on maksettu
• Tieto realisointimenettelystä (miten realisointi on toteutettu)
• Realisointiasiakirjat, kuten sopimukset, kirjeenvaihto mukaan lukien sähköpostit

realisoinneista, jos ne eivät sisälly kirjanpitoaineistoon
• Erityistarkastuskertomus ja selvitys suoritetuista erityistarkastukseen liittyneistä

toimenpiteistä
• Oikeudenkäynteihin liittyvät asiakirjat
• Konkurssipesän mahdollisesti tekemät muut sopimukset
• Konkurssipesän veroilmoitukset
• Tieto siitä, miten Kosti-järjestelmää on päivitetty
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Esimerkkejä tarkastuslausunnoissa esitetyistä asioista
• Konkurssipesän hallinto on noudattanut velkojainkokousten päätöksiä
• Konkurssipesän hallinnosta on laadittu konkurssilaissa edellytetyt vuosiselonteot ja KOSTI-

järjestelmässä on tarvittavat tiedot
• Konkurssipesä on käsityksemme mukaan asianmukaisesti arvioinut tarvittavia toimenpiteitä

velallisyhtiön toiminnasta suoritetun erityistarkastuksen perusteella.
• Konkurssipesän kirjanpito vastaa konkurssipesän laadun ja laajuuden kirjanpidolle

asettamia vaatimuksia ja kattavin pistokokein tarkastetut tositteet todettiin hyväksyttäviksi.
• Kertomuksen allekirjoituspäivänä ajan tasalla olleeseen kirjanpitoon perustuva

tilityslaskelma ajalta xx.xx.2011–xx.xx.2015 antaa riittävän ja asianmukaisen kuvan
konkurssipesän tilasta.

• Konkurssipesän omaisuus on realisoitu lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti.
• Omaisuutta ja rahavaroja on hoidettu lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti.
• Konkurssipesän hallinto on ollut lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaista
• Velkojien saatavat jako-osuuslaskelmassa perustuvat vahvistettuun jakoluetteloon
• Konkurssipesän pantinhaltijoille tilittämät pantatun omaisuuden kauppahinnat ovat

perusteiltaan ja määrältään asianmukaiset.
• Jaettavat varat on jaettu oikein yrityskiinnitysten haltijoille jaettaviin varoihin ja muille

velkojille jaettaviin varoihin ja jako-osuudet velkojille on laskettu oikein.
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Tarkastustoimenpiteiden painotus riskeihin

§ Jako-osuuksien määrän oikeellisuus ja ennakoiden sekä massavelkojen maksu riittävän
ajoissa
§ Konkurssipesän kulujen ja pesänhoitajien palkkioiden määrän asian/päätöksenmukaisuus
§ Väärinkäytösriskien arviointivelvollisuus sisältyy kaikkiin tarkastustehtäviin
§ Määräaikojen noudattaminen ja toimenpiteiden riittävä joutuisuus
§ Realisointimenettelyjen ja perintätoimenpiteiden asianmukaisuus ja dokumentointi
§ Verotukseen ja viranomaisilmoituksiin liittyvät näkökohdat
§ Hallinnon päätösten riittävän hyvä dokumentointi  ja velkojien tasapuolinen kohtelu

Miten nähdä metsä puilta?
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• Konkurssipesien hoito, asioiden dokumentointi on parantunut, nopeutunut ja
yhdenmukaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

• Toisaalta pesänhoitajan velvollisuudet lisääntyneet ja toimintaympäristö monimutkaistunut
(tietojärjestelmät, kv–asiat, ympäristöasiat)

• Kirjanpitojen osalta aika ajoin puutteita ja huonoja käytäntöjä
• Liiketoimintaa jatkavien pesien kirjanpidoissa eniten ongelmia

– Audit trail pesäluettelosta tilitapahtumiin ja tilityslaskelmiin aika-ajoin epäselvä
• Pantin hoitoon liittyvien kulujen erottelu jää usein kirjanpidossa riittämättömäksi
• Realisoinneissa osin enemmän elementtejä normaaleista yritysjärjestelyistä
• Pesänhoitajat suhtautuvat tarkastuksiin positiivisesti
• Tarkastuksiin ja raportointiin kuluu aikaa
• Kukaan ei halua töpeksiä tahallaan

Yleisiä kokemuksia konkurssipesän tarkastuksista
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• Suoranaisia virheitä, jollakin tapaa vääriä lopputuloksia, joitakin velkojia loukkaavia toimia
tms. on harvoin tullut esiin.

• Tarkastuksen ongelmat liittyvät yleensä tarkastettavaan aineistoon ja tulkintaan. Aineiston
puutteellisuus hankaloittaa tarkastusta. Puutteellisuus ei aina tarkoita, etteikö aineistoa olisi.
Sitä ei vain ole toimitettu ja sitä pitää pyytää.

• Joissakin tapauksissa pesänhoitaja on tarkastuksessa syntyneen käsityksen perusteella
hidastellut. Kiireiden tai muiden syiden vuoksi asiat ovat jääneet ajallaan hoitamatta, kuten
jako-osuusennakoita ei ole maksettu, pesä on lopettamatta. Miten arvioidaan?

• Ongelmia eniten satunnaisesti konkurssipesiä hoitavilla tahoilla
• Vastahakoisuus tarkastukselle ja viivyttely vaaran merkki

Yleisiä havaintoja konkurssipesän tarkastuksista
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1. Dokumentointi kaiken a ja o; asiat syytä tuoda kattavasti esiin vuosiselonteoissa.
2. Laajoissa konkurssipesissä tarkastustoimeksiannon tekeminen mahdollisimman

aikaisessa vaiheessa.
3. Konkurssipesän arvonlisäverovelvollisuuden arviointi

– Joissain tapauksissa yleiselle velkojataholle on kertynyt merkittävästi suurempi jako-
osuus arvonlisäverolliseksi hakeutumisen seurauksena

4. Konkurssimenettely yleistäytäntöönpanoa, jossa keskeistä velkojille kertyvän jako-
osuuden määrittäminen ilman aiheetonta viivytystä ja sen tilittäminen ennakkoina vaikka
jokin oikeudenkäynti tai muu asia jää kesken.

4 TÄRKEÄÄ POINTTIA
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Insolvenssipalveluiden yhteyshenkilöt:

Seppo Suontausta Manu Auhto
KHT, KTM OTK
040 508 5036 0400 811 032
seppo.suontausta@auditsum.fi manu.auhto@auditsum.fi

www.auditsum.fi

KIITOS MIELENKIINNOSTA JA ANTOISAA LOPPURISTEILYÄ!


