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Neuvottelukunnan tehtävät

▪ Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta (111/95) 7 §:
”Konkurssiasiamiehen apuna on konkurssiasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata konkurssipesien hallinnossa ja yrityksen saneerausmenettelyjen 
toimeenpanossa noudatettavia menettelytapoja sekä tehdä aloitteita ja esityksiä konkurssimenettelyn ja 
yrityssaneerausmenettelyn, hyvän pesänhoitotavan ja hyvän yrityssaneeraustavan sekä konkurssipesien 
valvonnan ja yrityssaneerausmenettelyihin liittyvän valvonnan kehittämiseksi samoin kuin antaa niitä koskevia 
lausuntoja ja suosituksia.”



Kokoonpano

▪ Asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta (111/95) 7 §:
▪ ”Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, jotka 

oikeusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on määrättävä henkilökohtainen 
varajäsen. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla konkurssiasioita tuntevia. 
Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina oikeusministeriö, tuomioistuimet, asianajajat, keskeiset 
julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset velkojaryhmät sekä elinkeinonharjoittajapiirit”



Kokoonpano toimikaudella 2019-2021

▪ Varsinaiset jäsenet:
▪ Puheenjohtaja

▪ Varapuheenjohtaja

▪ Jäsenet

▪ Pysyvä asiantuntija

▪ Sami Uoti, asianajaja

▪ Hannele Piisi, käräjätuomari

▪ Christian Näsman, asianajaja

▪ Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos

▪ Timo Helin, ylitarkastaja

▪ Juha Lilja, johtaja 

▪ Markku Junkkari, perintäpäällikkö

▪ Raisa Erma, yksikön päällikkö

▪ Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö

▪ Olli Rantanen, tiimipäällikkö, lakimies



Kokoonpano toimikaudella 2019-2021

▪ Varajäsenet:
▪ Puheenjohtaja

▪ Varapuheenjohtaja

▪ Salla Suominen, asianajaja

▪ Satu Seppänen, käräjätuomari 

▪ Tomi Kauppinen, asianajaja

▪ Tuukka Vähätalo, lainsäädäntösihteeri

▪ Mikko Penttinen, perintäpäällikkö

▪ Gabriella Sköld, lakimies

▪ Nina Jalava, Head of Credit Control

▪ Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri

▪ Raisa Harju, lakimies



Toiminta

▪ Kokouksia kuukausittain

▪ Sihteerinä toimii Konkurssiasiamiehen toimiston ylitarkastaja
▪ Toimikaudella 2019-2021 ylitarkastaja Simo Viljamaa

▪ Käsiteltävät asiat tulevat pääosin Konkurssiasiamiehen toimistolta, mutta myös jossakin 
määrin neuvottelukunnan jäseniltä

▪ Käsiteltävät asiat valmistellaan Konkurssiasiamiehen toimiston ylitarkastajien toimesta
▪ Kukin jäsen osallistuu erityisosaamisalueensa valmisteluun

▪ Asioiden käsittelyssä pyritään yksimieliseen kannanottoon siitä mitä hyvä 
pesänhoitotapa/saneeraustapa käsiteltävän kysymyksen osalta sisältää



Käsiteltävät asiat

▪ Pääosa työpanoksesta käytetään suositusten uudistamiseen tai päivittämiseen

▪ Suositusten tarkoituksena on osoittaa hyvän pesänhoitotavan/saneeraustavan sisältö

▪ Suosituksia päivitetään tarvittaessa

▪ Päivityksen yhteydessä oikaistaan ja korjataan ko suositukseen jääneet vanhentuneet 
tiedot, lakiviittaukset ym.

▪ Suosituksissa ei ns online-päivityksiä
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▪ Pesänhoitajan palkkion määrään sovellettavat säännökset
▪ Y Oy:n konkurssipesän pesänhoitajan ensimmäisen vaiheen palkkiota hyväksyttäessä voimassa olleen 

konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen nro 13 (10.1.2008) lähtökohtana on, että täysimittaisen 
konkurssimenettelyn ensimmäisestä vaiheesta maksetaan toimenpiteisiin perustuva kohtuullinen palkkio. 
Palkkion kohtuullisuutta voidaan yleensä arvioida vertaamalla sitä suosituksen mukaiseen pesän 
todennäköiseen rahaksimuuttoarvoon perustavaan vertailupalkkioon. Realisaatiotuloksen ollessa kuitenkin 
poikkeuksellisesti epäsuhteessa pesän selvittämisen edellyttämään työmäärään tai pesän selvittäminen 
vaatii poikkeuksellisen paljon tai vähän toimenpiteitä, on mahdollista vahvistaa vaihteluvälin ylittävä tai 
alittava pesänhoitopalkkio. Pesänhoitopalkkio voi kohtuuden mukaan nousta keskimääräistä korkeammaksi 
myös silloin, kun pesänhoidossa on tarvittu erityistä asiantuntemusta, pesänhoitaja on onnistunut 
tehtävässään erityisen hyvin tai palkkio ei vastaa yleistä palkkiotasoa kooltaan, vastuultaan ja 
työmäärältään vastaavissa konkurssipesissä.

▪ Suosituksen mukaan vertailupalkkion ja pesänhoitopalkkion vaihteluväli muodostaa eräänlaisen 
todistustaakkanormin, joka osoittaa kohtuullisen palkkiotason tavanomaisessa konkurssipesässä sekä sen, 
kenen ja miten palkkiovaatimusta on perusteltava. Vaihteluvälin ylärajan tuntumassa olevaa tai 
vaihteluvälin ylittävää palkkiota vaativan pesänhoitajan on esitettävä perusteet sille, miten ja missä määrin 
pesänhoito on ollut vaativampaa kuin vastaavanlaisessa tavanomaisessa pesässä.
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-----------------------------------------------

▪ Hovioikeus toteaa, että konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusta pidetään yleensä lähtökohtana 
pesänhoitajan palkkion määrittämisessä. Vaikka suositus ei ole viime kädessä palkkion suuruudesta 
päättävän tuomioistuimen harkintavaltaa sitova, ilmentää se kuitenkin konkurssikäytännössä 
tavanomaisesti sovellettua palkkiokäytäntöä. 



Pesänhoitajapalkkio-

suositusta koskevasta 

kyselystä



Pesänhoitajapalkkiosuositusta koskevasta kyselystä

▪ Uudelleen laadittu suositus pesänhoitajan palkkiosta 21.3.2017

▪ Kaamosjuhlakutsun yhteydessä tehtiin 6 kysymystä sisältävä jäsenkysely 

▪ Kysely lähetettiin jäsenistölle 259 sähköpostiosoitteeseen

▪ Vastauksia tuli yhteensä 20 kpl, eli vastausprosentti oli 7,7



Q1: Onko kyse mielestäsi palkkiota selkeyttävästä tai 
sekoittavasta muutoksesta?



Q2: Mitä parannuksia pesänhoitajan palkkion 
määrittelyyn uusi suositus on tuonut?

▪ Palkkoihin pieni korotus 4 kpl

▪ Ei mitään 9 kpl



Q3: Mitä mahdollisia heikennyksiä uusi suositus on 
tuonut?

▪ Ulkoistuksen ja erityisesti realisaattorien käytön vaikutus palkkiotasoon on todellisuudessa johtanut palkkiotason
alenemiseen

▪ Soveltamisen sekavuus alueittain



Q4: Osaatko yksilöidä jotain erityisiä ongelmakohtia? 
Mitä?

▪ Ulkoistuskustannukset realisointikulujen osalta ja erityisesti verohallinnon julkaiseman ohjeen tulkinta ovat 
johtaneet palkkion määrän pienentämiseen

▪ Pesänhoitajien toimintavelvoitteiden määrän kasvamista ei ole huomioitu palkkiotasossa

▪ Onko provisiopalkka relevantti palkkion määräytymisperuste nykyaikana?



Q5: Onko sinulla parannusehdotuksia, jolla palkkion 
määräytymisperusteita voitaisiin parantaa tai 

selkeyttää?
▪ Ulkoistusten vaikutusta palkkioon tulisi selventää ja todeta selvemmin millä ulkoistuspalveluilla voi olla 

vaikutusta pesänhoitajan palkkioon (useamman kommentti)

▪ Paluu edelliseen palkkiosuosituksen mukaiseen palkkiomenettelyyn indeksikorotuksella muutettuna

▪ Taulukkopalkkioista tulisi luopua



Q6: Muita terveisiä Konkurssiasiain 
neuvottelukunnalle tai Insolvenssioikeudelliselle

yhdistykselle?
▪ Sovelletaanko 21.3.2017 voimaantullutta suositusta aikaisempiin pesiin?

▪ Uusi ”roikkoraukeavien” lainsäädäntö todella huono käytännössä

▪ Liikaa turhaa sääntelyä

▪ Hyvää työtä teette noin yleisesti



Erikoistunut olennaiseen
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