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Panttiomaisuudesta aiheutuvat kustannukset
• Konkurssilain 17:7 §:n mukaan:

• Konkurssipesällä on oikeus saada korvaus pesään kuuluvan panttiomaisuuden 
hoidosta ja myynnistä pesälle aiheutuneista välttämättömistä kustannuksista, 
mukaan lukien pesänhoitajan palkkio omaisuuden myynnistä, heti myynti- ja 
täytäntöönpanokulujen jälkeen.

• Jos konkurssipesä on antanut panttivelkojan tehtäväksi huolehtia pesään 
kuuluvan panttiomaisuuden hoidosta, velkojalla on sama oikeus kuin 
konkurssipesällä saada korvaus hoidosta aiheutuneista välttämättömistä 
kustannuksista.
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Kustannusten määrittely
• Ongelma: mitkä ovat hoidosta ja myynnistä aiheutuvia välttämättömiä 

kustannuksia?
• Mitkä kustannukset kohdistetaan panttiin?
• Milloin kustannusten pitää syntyä? 
• Tulevaisuudessa aiheutuvat kustannukset erityisesti silloin, kun panttia ei 

realisoida kokonaisuudessaan?
• Mille alueelle kustannukset kohdistuvat? 

Esim. useamman kiinteistön yhdessä hyödyntämä kaatopaikka.
• Onko merkitystä sillä, myydäänkö koko kiinteistö vai määräala?
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Jätelain mukaisesta vastuusta
• Konkurssipesästä tulee usein konkurssin seurauksena jätteen haltija
• Jätelain mukainen jätteen määrittely monimutkainen ja monitulkintainen

• Konkurssitilanteissa usein rajanvetotilanteita
• Valvovan viranomaisen kannalla on merkittävä ohjaava vaikutus
• Vastaako yleinen velkojataho siitä, että jätteet alentavat pantin arvoa? 

Jätevastuun ja muun ympäristövastuun välinen rajanveto.
• Jätteen haltijaan kohdistuu jätelain mukainen vastuu:

• ei saa mm. hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti
• ei saa aiheutua mm. vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 

roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin 
rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta
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Pantinhaltijan asema eri menettelyissä
• Lähtökohtaisesti pantinhaltijan asemaan ei saisi vaikuttaa se 

realisoidaanko pantti konkurssimenettelyssä vai ulosottomenettelyssä.
• Miten jäte- ja ympäristövastuut huomioidaan ulosottomiehen toimittamassa 

myynnissä? Koska useinkaan velallinen ei kykene vastaamaan 
ympäristövelvoitteistaan, voidaanko myynti toteuttaa vasta sitten, kun jätteistä on 
huolehdittu (= valtio/kunta), jos ostaja ei halua ryhtyä jätteen haltijaksi?

• Konkurssimenettelyn yhteydessä tapahtuva ulosottomyynti on säädetty 
vaikutuksiltaan neutraaliksi suhteessa siihen, että panttiomaisuus myydään 
vapaasti konkurssimenettelyn yhteydessä. Konkurssilain 17:7 § suojaa tällöin 
yleistä velkojatahoa. Kustannusten vähennys huomioidaan myös ulosottomiehen 
realisoidessa konkurssin aikana panttiomaisuutta.
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Nykytilanne
• Oikeustila on aihepiirin osalta vakiintumatta. Asiaan liittyvät intressit ovat 

kuitenkin erittäin merkittäviä sekä pantinhaltijan että yleisen velkojatahon 
kannalta.

• KKO:n oikeuskäytäntöä asiasta ei ole, oikeuskirjallisuus aiheesta niukkaa.
• Mistä löydetään ratkaisut – lakimuutos vai KKO:n ennakkopäätös?

• Mistä lähtökohdista lainsäädännön aukko tilkitään? 
Maksukyvyttömyysmenettelyä koskevan normiston lisäksi esineoikeudellisia, 
velvoiteoikeudellisia sekä ympäristöoikeudellisia liittymiä.

• Poliittinen kysymys?
• Kuka kantaa lopulta kustannukset: pantinhaltija, yleinen velkojataho vai 

kunta/valtio?
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