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Historia

• Ennen konkurssilakia voimassa olleen konkurssisäännön
(1868) mukaan:
– 50 §: Väliaikaisella pesänhoitajalla on oikeus saada

tehtävästään työn vaativuuteen, tehtyyn työhön ja muihin
seikkoihin nähden kohtuullinen palkkio.

– 79 §: Palkkion uskotuille miehille ja toimitsijamiehille määrätköön
velkojat joko vissiksi summaksi sadalta taikka muun perusteen
mukaan. Älköön kuitenkaan toimitsijamiesten palkkiota luettako
ajan mukaan.

• SAL palkkiosäännön mukaan:
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SAL palkkiosääntö

• Palkkiosääntö kumottiin kilpailulain voimaan tullessa
vuonna 1992

• Sen jälkeen usean vuoden ajan epäselvyys palkkion
määräytymisperusteista ja tasoista
– Tilanne epätyydyttävä
– Ylilyöntejä ja epävarmuutta
– Paljon turhia riitoja ja oikeudenkäyntejä

• Tarvittiin tarkempaa ohjeistusta
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Konkurssiasian neuvottelukunnan suositus
31.12.1997
• Neuvottelukunnan pesänhoitopalkkiosuositus 8/31.12.1997

• Annettu Konkurssisäännön aikana

• Palkkiosuositus perustui SAL palkkiorakenteelle, sisälsi
palkkiosuositustaulukot

– väliaikainen pesänhoitaja
• tuntiveloitusperuste

– uskottu mies ja toimitsijamies
• konkurssipesän rahaksimuuttoarvo

5



Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus
10.1.2008
• Suositus päivitettiin vastaamaan uuden Konkurssilain sisältöä

• Konkurssilain 8 luvun 7 §:
”Pesänhoitajalla on oikeus saada tehtävästään konkurssipesältä työn
vaativuuteen, tehtyyn työhön, pesän laajuuteen ja muihin seikkoihin nähden
kohtuullinen palkkio, sekä korvaus hänelle aiheutuneista, pesänhoidon
kannalta tarpeellisista kustannuksista.”

• Palkkion lähtökohtana on suosituksen mukaan
– Konkurssiin asettamisesta pesäluettelon valmistumiseen ulottuvasta

pesänhoitovaiheesta (ensimmäinen vaihe) maksetaan toimenpiteisiin
perustuva kohtuullinen palkkio

– Pesäluettelon valmistumisen jälkeisestä pesänhoitovaiheesta (toinen vaihe)
rahaksimuuttoarvoon tai toimenpiteisiin perustuva kohtuullinen palkkio

• Suosituksessa on vertailupalkkioita koskevat taulukot
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Miksi päivitys?

• Konkurssilain HE:
”Pesänhoitajan palkkion määrää ohjaa käytännössä merkittävästi
konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus.”

• Emeritusprofessori Aarnion esitys KAM 20 v.
Tilaisuudessa 4.3.2015

” Suositukset ovat heikkoja oikeuslähteitä.”

• Hki ho 21.9.2014 Dnro S 13/2420
”Suosituksen mukaan vertailupalkkion ja pesänhoitopalkkion vaihteluväli
muodostaa eräänlaisen todistustaakkanormin, joka osoittaa kohtuullisen
palkkiotason tavanomaisessa konkurssipesässä, sekä sen, kenen ja miten
palkkiopyyntöä on perusteltava”

à Suosituksilla on oikeudellista vaikutusta pesänhoitopalkkioiden
määrittelyssä ja täten niiden on oltava ajan tasalla
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Mitä päivitetään?

• Neuvottelukunta aloitti päivitystarpeen arvioinnin keväällä
2015.

• Työ on kesken ja sitä jatketaan.

• Intressitahoilta on kerätty mielipiteitä jäsenten toimesta. Tullut
jonkin verran, kiitokset.

• Tämän esityksen tarkoituksena on esitellä niitä ajatuksia joita
neuvottelukunnassa on tullut esille, jotta mahdolliset vielä
esiin tulemattomat näkökannat voidaan huomioida ennen kuin
se on liian myöhäistä.
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Rakenne

• Palkkiojako I- ja II-vaiheen palkkioksi, onko tarpeellista?
– Konkurssilaki ei edellytä jakoa
– Pesänhoitaja sama henkilö konkurssin alusta loppuun saakka
– Pesänhoitajalla oikeus kohtuulliseen korvaukseen, ei erillisiä

palkkioperusteita konkurssin eri vaiheissa

• Pitääkö I-vaiheen ja II-vaiheen palkkioperusteiden
poiketa toisistaan?
– Pesänhoitoa hoitavat lähes yksinomaan asianajajat, jotka

työskentelevät lähtökohtaisesti tuntiveloituksella
– Pitääkö konkurssipesän pesänhoitopalkkioperusteen poiketa

muissa asianajotoimeksiannoissa noudatetusta käytännöstä?
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Rakenne

• Neuvottelukunnassa on tullut esille
realisointipalkkioperusteen käytön hyödyllisyys erityisesti
pienissä ja keskisuurissa konkurssipesissä

• Suurten konkurssipesien erityiskysymykset

Neuvottelukunnassa ei ole tullut esille tarvetta muuttaa
nykyisiä rakenteita tai perusteita, eli
- I-vaiheen palkkio erikseen tuntiveloitusperusteella ja
- II-vaiheen palkkio realisointiperusteella tai

tuntihintaperusteella
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I- ja II-vaiheen palkkioiden ongelmat

• Käytännössä I- ja II-vaiheen työt tehdään päällekkäin

• Mikä työ kuuluu I-vaiheeseen ja mikä II-vaiheeseen?

• Konkurssipesien omaisuus realisoidaan yleensä ennen
pesäluettelon allekirjoitusta
- Huoli: Sama työ tulee laskutetuksi sekä I-vaiheen tuntiveloituksena

että II-vaiheen realisointipalkkiona
- Tulee pystyä estämään kaksoislaskutus

Neuvottelukunta on miettimässä selkeämpää työjakoa I- ja II-
vaiheiden välille, sekä sitä, että pesänhoitajien tulisi heti
konkurssin alkaessa avata eri toimeksiannot I- ja II-vaiheille ja
esittää niitä koskevat erilliset laskut velkojainkokouksille
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Palkkioperusteen ongelmia

• Realisaattoreiden ja ulkopuolisten palveluiden käyttö ja
merkitys pesänhoitopalkkion määrään

”Oy Kaken Kuljetus Ab menee konkurssiin. Pesänhoitaja pyytää
realisaattoria myymään omaisuuden ja viemään kurantin kirjanpidon
tilitoimistoon ja muun aineiston realisaattorin arkistoon. Tilitoimisto
tekee yhtiön kirjanpidon, pesäluettelon, jakoluettelon, konkurssipesän
tilitykset ja jakoluettelon. Näiden laskut maksetaan konkurssipesästä.”

• Pesänhoitaja laskuttaa suosituksen realisaatiopohjaisen
taulukkotaksan. Onko oikein?

• Vaihtoehtoisesti: Onko oikein, että pesänhoitaja tekee itse
kaiken työn, saa huonoimman realisointituloksen, mutta
tuntiveloitusperusteella korkeamman palkkion?
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Tavanomainen
pesänhoito/erityistoimenpiteet
• Tavanomaisten pesänhoitotehtävien palkkio suosituksen

mukaisesti vertailupalkkio huomioiden

• Erityistoimenpidepalkkio kyseisen asianajajan yleisesti
käyttämän  palkkioperusteen mukaisesti

• Miten määritellään tavanomainen pesänhoito ja mitä ovat
erityistoimenpiteet?
– Esim Konkurssilaissa määritelty velvoite rikosilmoituksen

tekemiseen. Lakiperusteinen velvoite, mutta erityistoimenpide?

Neuvottelukunnan tavoitteena on tarkentaa milloin on kyse
erityistoimenpiteistä ja milloin tavanomaiseen pesänhoitoon
kuuluvista tehtävistä

13



Palkkion määrä

• Ovatko suosituksen vertailupalkkiotaulukot ajan tasalla ?
- Tuleeko tehdä indeksitarkistuksia (kuluttajahintaindeksi  noussut

12 %)
– Pesänhoitajien tehtäviä on lainsäätäjän toimesta lisätty koko

ajan, miten se huomioidaan palkkiossa
– Velkoja-autonomia ei enää absoluuttista, vaan pesänhoitaja

osittain viranomaisluonteinen toimija

• Tuleeko suositukseen sisällyttää tuntihintamääriä
koskevia osioita
- Eniten keskustelua ja eriäviä näkemyksiä herättävä aihe
- Puolesta ja vastaan rationaalisia perusteita
- Kilpailuoikeudellinen ongelma?
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Lopuksi

• Kiitos ja kommentteja ehtii vielä lähettää

Asianajaja Sami Uoti
Asianajotoimisto Uoti, Sotamaa & Co Oy
Aleksanterinkatu 48 A, 5. krs
00100 HELSINKI
p. 09 686 0650, f. 09 630 290
sami.uoti@usco.fi
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