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Tapaus KKO 2015:103 lyhyesti

n Konkurssipesään kuului golfosakkeita, joita konkurssipesä
ei saanut myytyä yrityksistä huolimatta.
n Velallisena osakeyhtiö, joka asetettiin konkurssiin

10.12.2009.

n Konkurssipesä oli maksanut vuoden 2010 vastikkeita,
mutta jättänyt vastikkeet maksamatta vuodesta 2011
lukien.
n Golfyhtiö nosti velkomuskanteen: konkurssipesä tuli

velvoittaa suorittamaan golfyhtiölle konkurssiin asettamisen

jälkeiseltä ajalta osakkeiden omistukseen perustuvia hoito-

ja rahoitusvastikkeita sekä osuuden golfyhtiön

lainanlyhennysrahastoon.



Kysymyksenasettelu KKO:ssa

n 1) Oliko konkurssipesä massavelkavastuussa kanteessa
vaadituista vastikeveloista?

n 2) Mikäli vastikevelkojen katsottiin olevan massavelkaa,
saattoiko konkurssipesä kuitenkin vapautua
velkavastuustaan hylkäämällä osakkeet ja luopumalla
niiden määräysvallasta golfyhtiön (!) hyväksi?



Keskeinen sääntely

n KonL 16:2.1: Konkurssipesä vastaa velasta, joka johtuu
konkurssimenettelystä tai joka perustuu konkurssipesän
tekemään sopimukseen tai sitoumukseen sekä velasta,
josta konkurssipesä on tämän tai muun lain mukaan
vastuussa (massavelat).

n Onko kohta ”konkurssipesä on tämän tai muun lain
mukaan vastuussa” harhaanjohtava?
n Konkurssipesä voi olla vastuussa ilman sääntelyä, jossa

mainitaan nimenomaisesti konkurssipesä (ja myös lakiin

kirjoittamattomien oppien perusteella – esim.

perusteettoman edun palautus).



Lyhyesti hylkäämisestä konkurssivelallisen
hyväksi (vrt. ”täydellinen” hylkääminen)

n Ei nimenomaista lainsäädäntöä, mutta lienee
hyväksyttävissä yleisten oppien perusteella.
n Periaatteellinen hyväksyntä ruotsalaisessa

oikeuskäytännössä (ks. etenkin NJA 2004 s. 777), jossa on

kuitenkin pidetty mahdollisena hylkäämisen peruuttamista

(vrt. 117b § Norjan konkurslovenissa).

n Tukea lainvalmistelutöistä (HE 26/2003 s. 155).

n Esimerkiksi tilanne, jossa omaisuudesta koituu konkurssin
aikana konkurssipesän vastuulle kuuluvia kustannuksia.
n Huom: erilaisista vastuista vapautumista tulee tarkastella

eritellysti!



Korkeimman oikeuden enemmistön kanta

n Mikään KonL 16:2.1:ssa mainittu edellytys ei täyttynyt.
n Kyse ei ollut konkurssimenettelystä johtuvasta velasta tai

”suoraan” lain nojalla syntyvästä vastuusta.

n Tapauksen olosuhteissa ei voinut myöskään katsoa, että

konkurssipesä olisi joutunut massavelkavastuuseen

sopimuksen tai sitoumuksen perusteella.

n Loppupäätelmä: konkurssipesä ei ollut
massavelkavastuussa golfyhtiön velkomista maksuista.



Oliko kyse konkurssisaatavista?

n KonL 1:5: velalliselta oleva saatava, jota koskeva
oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin alkamista.
n Kestovelkasuhteessa konkurssisaatavana pidetään sitä

osaa saatavasta, joka kohdistuu konkurssin alkamista

edeltäneeseen aikaan.

n Ratkaisun KKO 2015:103 perustelujen kohta 7: ”Korkein
oikeus toteaa, että kanteessa tarkoitetut golfyhtiön
vaatimat vastikevelat vuodelta 2011 kohdistuvat yhtiön
konkurssin alkamisen jälkeiseen aikaan. Näitä saatavia ei
ole valvottu konkurssissa. Kyse ei siten ole konkurssilain
1 luvun 5 §:n mukaisista konkurssisaatavista.”
n Vahingonkorvaus?



Kritiikkiä 1: velallisen näkökulma

n Konkurssivelallinen menettää määräysvaltansa
konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen nähden.

n Jos omaisuudesta koituu kustannuksia konkurssin aikana,
eikö olisi luonteva katsoa kustannusten kuuluvan sille
taholle, jolla on määräysvalta omaisuuteen nähden?
nMikäli kyse on massavelasta, konkurssivelallinen vastaa

vain konkurssipesään kuuluvalla omaisuudella (KonL 16:3).

n Toisin konkurssisaatavat (KonL 1:6) ja tietysti myös ne

velallisen velat, joissa ei ole kyse sen enempää konkurssi-

kuin massasaatavasta (käytännön merkitys luonnollisissa

henkilöissä).



Velallisen asema ratkaisussa KKO 2015:103

n Korkein oikeus arvioi tapausta etupäässä vain KonL 1:5:n
ja KonL 16:2:n näkökulmasta.

n Ratkaisun perustelujen kohdassa 8 lausutaan kuitenkin
seuraavasti: ”Asiassa on sinänsä riidatonta, että yhtiö on
vastuussa vastikeveloista golfyhtiölle.”
n Ilmentääkö lausuma myös korkeimman oikeuden

käsitystapaa vai todetaanko siinä vain seikka, josta riidan

osapuolten välillä ei ollut riitaa?

n Huom: aihepiiriä pohdittaessa tulee ottaa huomioon, että

velallinen voi olla myös luonnollinen henkilö!



Kritiikkiä 2: kuinka kirjaimellisesti KonL
16:2:ää tulee tulkita?

n Korkeimman oikeuden enemmistö operoi melko
suoraviivaisesti KonL 16:2.1:n sanamuodon puitteissa.
n Riittävänä ei pidetty sitä, että vastikevelka perustuu

yhtiökokouksen päätökseen, joka on tehty OYL 1:2.2:ssa

tarkoitetun yhtiöjärjestyksen määräyksen nojalla (kyse ei

”suoraan” lain nojalla syntyvästä vastuusta).

n Perusteita olisi kuitenkin ollut myös ”liberaalimmalle”
laintulkinnalle (korkeimman oikeuden vähemmistö).
n Suhde aiempaan lainsäädäntöön.

n KonL 17:1:sta (”Konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta on

hoidettava huolellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla”)

johdettava argumentaatio (ks. myös KonL 10:6.2)


