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Palkkiosuosituksen tavoitteet

• Pesänhoitopalkkion kohtuullisen palkkion määrän
määrittäminen (kustannuskehitys; tehtäväkentän
kokonaisarviointi; edellinen suositus vuodelta 2008)

• Pesänhoitokustannusten läpinäkyvyyden lisääminen
• Kustannustehokkuuden lisääminen, ml.

ulkoistamiskustannusten kohtuullistuminen
• Hyvien lasku- ja palkkioesityskäytäntöjen kirjaaminen

osaksi hyvää pesänhoitotapaa
• Peruslähtökohdat ja terminologia pysyneet samoina.

Tarkennettu määritelmiä. Lisätty osioita ja alaotsikoita
sekä sisällysluettelo. Suositus nyt käsikirjamaisempi
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Lisää läpinäkyvyyttä

– Annettava selonteko toteutuneista ja suunnitelluista
ulkoistamiskustannuksista vuosiselonteossa ja palkkioesityksen
yhteydessä (vrt aikaisemmin: tilityslaskelman tiedot riittävät)
(Jakso 7)

– Ulkoistaminen vietävä velkojainkokoukseen omana
asiakohtanaan (jakso 7)

– Palkkioesityksen sisältöön lisävaatimuksia ja tarkennuksia (9.1)
– Ylläpidettävä yhteenvetoa, paljonko on hyväksytty laskutusta ja

nostettu ennakoita (9.1)
– Palkkiolasku etukäteen velkojille ja velalliselle sekä tallennettava

Kostiin (9.1 ja kuten jo  velkojainkokoussuosituksessa todetaan)
– Annettava selvitys nostetuista palkkioista, palkkioennakoista ja

ulkoistamiskustannuksista  vuosiselonteossa, lopputilityksessä ja
palkkion vahvistamisen yhteydessä (9.4)
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Siirtymäsäännökset

• Palkkiosuosituksessa ei ole siirtymäsäännöksiä, kuten ei
muissakaan suosituksissa ole tapana ollut

• Uusi suositus korvaa vanhan palkkiosuosituksen
Ø uutta palkkiosuositusta voidaan soveltaa kaikkiin vireillä

oleviin konkursseihin, siltä osin kun se on mahdollista ja
kohtuullista

• Tietyn välivaiheen aikana luonnollista, että sekä uutta
että vanhaa palkkiosuositusta noudatetaan joltakin osin
rinnakkain
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Vertailupalkkioiden korotus

• Lyhyet konkurssit:
– vertailupalkkion lähtötaso nousee  1 000 €:lla
– Lähtötasoa korottavia määräytymisperusteita lisätty (nyt 13 aik.

10)
• Täysimittaiset konkurssit:

– mediaanipalkkiot nousevat 10–16 %    (I ja II vaihe yhteensä),
– Vertailupalkkiotaulukoiden rahaksimuuttomääriä tarkistettu
à jatkuvan pesän alaraja 25 000 euroa -> muutos

raukeamissuositukseen
• Nimenomaisesti kirjattu vertailupalkkioiden ja

palkkiotaulukoiden lähtökohtana olevan, että
pesänhoitajan suorittaa itse tavanomaiset toimenpiteet
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Vertailupalkkio lyhyessä
konkurssimenettelyssä

• Lähtötaso nyt 2 500 – 3 500 euroa (aikaisemmin 1 500 -
2 500)

• Palkkion lähtötasoa korottavia määräytymisperusteita
nyt 13 (aikaisemmin 10) -> palkkio nousee lähtötasosta
aikaisempaa helpommin. Palkkio nousee 300-500 euroa
per määräytymisperuste kuten aikaisemmin

• Julkisselvitykseen siirtyminen otettu huomioon
määräytymisperusteissa -> uudet  perusteet 12 ja 13
12) Konkurssin raukeaminen tai julkisselvitykseen siirtyminen
pitkittyy pesänhoitajasta riippumattomasta syystä ja pesänhoitaja
laatii vuosiselonteon.
13) Konkurssiasiamies tekee hakemuksen konkurssin siirtämiseksi
julkisselvitykseen, mistä aiheutuu pesänhoitajalle lisätoimenpiteitä.
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Vertailupalkkio lyhyessä
konkurssimenettelyssä

Uusi
6) Pesänhoitaja joutuu velkojien
lukumäärän tai laadun vuoksi
tekemään tavanomaista
enemmän toimenpiteitä.
7) Pesänhoitaja joutuu saatavien
epäselvyyden vuoksi tekemään
tavanomaista enemmän
toimenpiteitä.
8) Velallisella on useita
toimipisteitä tai pesänselvitys
edellyttää pesänhoitajalta paljon
matkustamista.(Myötävaikutusvel
vl laiminlyönti ks. 11)-kohta)

Vanha
6) Pesänhoitaja joutuu velkojien
lukumäärän tai laadun taikka
saatavien epäselvyyden vuoksi
tekemään tavanomaista
enemmän toimenpiteitä.
7)Velallinen laiminlyö
myötävaikutusvelvollisuutensa tai
pesänselvitys edellyttää
pesänhoitajalta paljon
matkustamista.
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Vertailupalkkio lyhyessä
konkurssimenettelyssä

Uusi
9) Konkurssin alkaessa on vireillä
esitutkinta, oikeudenkäyntejä,
hallinnollisia prosesseja tai
niihin rinnastettavissa olevia
menettelyjä.
10) Pesänhoitaja ei pysty pesän
selvittämisen edellyttämän huo-
mattavan työmäärän tai velallisen
passiivisuuden vuoksi laatimaan
pesäluetteloa tai velallisselvitystä
konkurssilain mukaisessa määrä-
ajassa, tai pesänhoitaja joutuu
hakemaan tuomioistuimelta
pakkokeinoja velallista kohtaan.

Vanha
8)Konkurssin alkaessa on vireillä
riitaisia oikeudenkäyntejä
9) Pesänhoitaja ei pysty pesän
selvittämisen edellyttämän
huomattavan työmäärän tai
velallisen passiivisuuden vuoksi
laatimaan pesäluetteloa ja
velallisselvitystä konkurssilain
mukaisessa määräajassa ja
joutuu hakemaan
tuomioistuimelta määräajan
pidennystä tai pakkokeinoja
velallista kohtaan.
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Vertailupalkkio lyhyessä
konkurssimenettelyssä

Uusi
11) Velallinen laiminlyö
myötävaikutusvelvollisuutensa
muutoin kuin edellisessä
kohdassa 10 mainitulla tavalla.

Vanha
Poistettu kohta 10) :
Konkurssipesään jää
massavelkojen kattamisen jälkeen
varoja, jotka pesänhoitaja tilittää
konkurssin rauettua ulosottoon tai
velalliselle
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Vertailupalkkio täysimittaisen konkurssin I.
vaiheessa

• Mediaanipalkkioiden korotukset 11,6 – 17 %
• Vertailupalkkion perusteena käytettävään

rahaksimuuttoarvoon lasketaan pääsääntöisesti kaikki
pesään kuuluvat panttaamattomat varat mukaan lukien
yrityskiinnityksen alainen omaisuus.

• Lähtökohtana omaisuuden arvostamisessa
käytetään pesäluetteloarvoja (Siltä osin kuin varat on
jo muutettu rahaksi palkkiota vahvistettaessa,
omaisuuden arvona käytetään toteutunutta
rahaksimuuttoarvoa.
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Vertailupalkkio täysimittaisen konkurssin I
vaiheessa

• Panttiomaisuutta ei oteta huomioon pesän rahaksi-
muuttoarvossa (aik.: ei pääsääntöisesti)

• Poistettu  kappaleet koskien pantti-, leasing- ja
osamaksuomaisuutta, johon kohdistunut muita kuin
KonkL:n 17:7 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä (vähäinen
merkitys käytännössä, vaikeaselkoisuus, kappaleiden
poisto ei estä tekemästä pääsäännöstä poikkeavia
päätöksiä tarvittaessa tai käyttämistä erillisveloitus- tai
korotusperusteena)
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Vertailupalkkio II. vaiheessa

• Mediaanipalkkioiden korotukset 9,5 – 16 %
• Rahaksimuuttoarvon määrittämisessä samat periaatteet

kuin ensimmäisessä vaiheessa
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Kohtuullinen tuntiveloitus

• Uutta (kohta 4.5)
• Pesänhoitotoimenpiteiden tuntihinnan kohtuullisuutta on

yleensä tarpeen arvioida vain siinä tapauksessa, että
palkkioesitys tai vahvistettava palkkio poikkeaa
vertailupalkkioista.

• Kohtuullisen tuntihinnan on perustuttava kunkin
konkurssipesän ominaispiirteisiin ja pesänhoidolta
vaadittavaan ammattitaitoon

• -> kohtuullinen tuntihinta voi vaihdella eri pesien välillä
laadun ja vaativuuden mukaan
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Kohtuullinen tuntiveloitus

• Lähtökohtana ei liikejuridisissa toimeksiannoissa tai
muissa toimeksiannoissa noudatetut tuntihinnat

• Tavanomaisten tehtävien tuntihinta on oltava matalampi
kuin  erityisosaamista edellyttävissä tehtävissä

• Tuntihinta voi vaihdella tekijän ammattitaidon ja
työkokemuksen mukaan

• Mikäli avustava henkilökunta (esim. sihteerit,
harjoittelijat) tekevät pesänhoitajalle kuuluvia tehtäviä ja
mikäli tästä työstä veloitetaan, tuntiveloitusperusteen on
oltava selvästi lakimiestuntihintoja alempi
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Kohtuullinen tuntiveloitus

• Jos konkurssipesä on laaja, toimintaympäristö on
kansainvälinen tai pesänhoito edellyttää pesän
hallinnolta muuten monipuolista osaamista tai
erityisresursseja, voidaan jonkin verran tavanomaista
korkeampaa tuntihintaa pitää perusteltuna
tavanomaisistakin pesänhoitotehtävistä.

• Pesänhoitoon osallistuneiden henkilöiden
keskituntiveloitusta voidaan käyttää kriteerinä
arvioitaessa tavanomaisten pesänhoitotoimenpiteiden
kohtuullista hintaa.
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Kohtuullinen tuntiveloitus

• Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että
pesänhoitotoimet on jaettu niiden vaativuustason
mukaisesti kustannustehokkaalla tavalla pesän
hallintoon osallistuvien henkilöiden kesken.

• Pesänhoitajan on myös huolehdittava siitä, että
keskituntihinta tavanomaisista pesänhoitotoimista on
kohtuullinen ja konkurssikäytännössä tavanomaisesti
hyväksytyn tuntiveloituksen mukainen.
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Kohtuullinen tuntiveloitus

• Ei suosituksia tuntiveloituksen euromääristä (paljon
keskustelua aiheesta –> kompromissi viittaus KAM:n
selvitykseen)

• KAM:n huhtikuussa 2015 tekemän valtakunnallisen
selvityksen mukaan pesänhoitopalkkion tuntiveloitus
tavanomaisista toimenpiteistä tavanomaisissa pesissä
on ollut 160 – 220 euroa, eikä se isoissa ja vaativissa
pesissä ole pääsääntöisesti ylittänyt 250 euroa (2017:+
10 euroa)

• Pesänhoitopalkkion kohtuullisuutta arvioitaessa
lähtökohtana vertailupalkkio, ei tuntihinta
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Palkkioesitys

• Toimeksiantojen avaaminen
• Pesänhoitajamääräyksen saatuaan pesänhoitajan on

varmistauduttava siitä, että laskutus voidaan toimittaa ja
laskutusyhteenveto sekä palkkioesitys voidaan laatia
suosituksen mukaisesti

• Täysimittaisessa konkurssissa palkkioesitys
konkurssimenettelyn ensimmäisestä ja toisesta
vaiheesta sekä kustakin erillistoimenpiteestä on jaettava
erillisille laskuille

• Edellä mainitut toimeksiannot on avattava heti
konkurssin tai toimeksiannon alkaessa
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Palkkioesitys

Yhteenveto
• Pesänhoitajan on ylläpidettävä yhteenvetoa siitä,

paljonko kustakin toimeksiannosta on hyväksytty
laskutusta ja nostettu ennakoita

Palkkioesityksen etukäteisarviointi
• Pesänhoitajan on jo ennen palkkioesityksen tekemistä

arvioitava, miten palkkioesitys suhteutuu
vertailupalkkioihin ja arvioitava tehtyjen toimenpiteiden
tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta

• Palkkioesitys saa sisältää vain sellaisia toimenpiteitä,
jotka ovat olleet tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia
konkurssipesän hoitamiseksi hyvän pesänhoitotavan
mukaisesti 20



Palkkioesitys

Laskun erittely ja perustelu
• Toimenpidelasku eriteltävä
• Uutta: mikäli kysymyksessä on laaja pesä, tai lasku

sisältää paljon toimenpiteitä, toimenpiteet on tarvittaessa
ryhmiteltävä niin, että velkojat voivat muodostaa
käsityksen siitä, paljonko eri tehtäväkokonaisuuksiin on
käytetty aikaa.

• Lyhyessä konkurssimenettelyssä palkkioesityksestä on
ilmettävä pesänhoitajan näkemys siitä, mitkä kohdassa
4.2 luetellut palkkion lähtötasoa korottavat
määräytymisperusteet täyttyvät. Pesänhoitaja voi esittää
vertailupalkkion lähtötasoa korottavat määräytymis-
perusteet kohdan 4.2 numerointia käyttäen 21



Palkkioesitys

• Jos lyhyessä konkurssimenettelyssä palkkioesitys on
vertailupalkkion mukainen, tuntikohtaista erittelyä ei
tarvita, vaan riittää, että laskuun merkitään kohdan 4.2
mukainen palkkion lähtötaso ja sovellettavat kohdassa
4.2 luetellut palkkion lähtötasoa korottavat
määräytymisperusteet

• Pesänhoitajan on esitettävä se, miten palkkioesitys
suhteutuu suosituksen vertailupalkkioihin.

• Lisäksi on ilmoitettava toimenpiteiden toteutuneet ja
suunnitellut ulkoistamiskustannukset ja se, miten ja
missä määrin ulkoistamiskustannukset on otettu
huomioon palkkioesityksessä
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Palkkioesitys

• Vertailupalkkion ylittävää palkkiota vaativan
pesänhoitajan on esitettävä perusteet sille, miten ja
missä määrin pesänhoito on ollut vaativampaa tai
työläämpää kuin tavanomaisessa pesässä

• Palkkioesityksen perusteiden on ilmettävä laskusta, sen
liitteestä tai velkojainkokouksen pöytäkirjasta.

Laskun toimittaminen etukäteen
• Velkojainkokouskutsun mukana tai ilmoittautumisen

perusteella velkojille ja velalliselle toimitetaan etukäteen
palkkiolasku (ks velkojainkokoussuositus)

• Palkkiolasku tulee myös tallettaa Kosti-
tiedonhallintajärjestelmään etukäteen
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Pesähoitotoimenpiteiden ulkoistaminen

• Uusi jakso 7 (vanhassa suosituksessa ulkoistamista
käsitelty 3. jakson lopussa)

Tarkoituksenmukaisuusharkinta
• Tavanomainen pesänhoitotoimenpide tai

erillistoimenpide on tarkoituksenmukaista antaa pesän
ulkopuolella hoidettavaksi (ulkoistaminen), jos
ulkoistaminen johtaisi pesän kannalta parempaan
lopputulokseen kuin toimenpiteen tekeminen
pesänhoitajan omana tai tämän avustajan työnä.

• Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa on otettava
huomioon toisaalta ulkoistamisesta saatava hyöty ja
toisaalta siitä aiheutuvat kustannukset ja riskit.
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Pesänhoitotoimenpiteiden ulkoistaminen

• Realisaattorin käyttö irtaimen omaisuuden haltuunottoon,
luetteloimiseen, arvostamiseen ja myyntiin yleensä
tarkoituksenmukaista, kuten myös perintätoimiston
käyttö tavanomaisten laskusaatavien perimiseen

Kilpailutus
• Ulkoistettavista tehtävistä on yleensä

tarkoituksenmukaista pyytää kilpailevia tarjouksia
Lisää läpinäkyvyyttä
• Velkojainkokouksen asialistalle otettava omana

kohtanaan ulkoistettavaksi esitettävät tai jo ulkoistetut
pesänhoitotehtävät
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Pesänhoitotoimenpiteiden ulkoistaminen

• Annettava palkkioesityksen yhteydessä ja
vuosiselonteon yhteydessä selonteko ulkoistetuista
pesänhoitotehtävistä ja niiden kustannuksista sekä
annettava kohdan 9.4 mukainen selvitys

Ulkoistamisen vaikutus pesänhoitopalkkioon
• Pesänhoitajan ulkoistaessa tavanomaisia toimenpiteitä

lähtökohtana on, että pesänhoitajan itse suorittamien
toimenpiteiden määrä vähenee, jolloin myös
pesänhoitopalkkion tulisi olla pienempi kuin jos
pesänhoitaja tekisi kaikki toimenpiteet itse.

• Vertailupalkkioissa tai rahaksimuuttoarvoon
perustuvassa palkkiotaulukossa olettamana on, että
pesänhoitaja on tehnyt kaikki tavanomaiset toimenpiteet
itse.
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Pesänhoitotoimenpiteiden ulkoistaminen

• Kirjanpitoaineiston säilyttämisen ulkoistamisesta
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset eivät kuitenkaan
vaikuta pesänhoitajan palkkion määrään.

• Pesänhoitajan on palkkioesityksessään esitettävä, millä
tavoin tavanomaisten toimenpiteiden ulkoistamiskustan-
nukset on otettu huomioon palkkioesityksen määrässä,

• Velkojat tai tuomioistuin päättävät viime kädessä sen,
miten ulkoistamiskustannukset vaikuttavat
pesänhoitopalkkioon.
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KYSYMYKSIÄ?

marina.vatanen@oikeus.fi

28


