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• Lait 664-676/2019

• Voimaantulo 1.7.2019 lukien.

• Hallituksen esitys HE 221/2018 vp; LaVM 23/2018 vp; YmVL 40/2018 vp; PeVL
69/2018 vp.

• Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen lukuun ottamatta konkurssipesän
ympäristövastuita koskevaa osuutta.

• OM:n asettaman työryhmän mietintö ”Konkurssilain tarkistaminen”,
oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 12/2018. http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-259-688-8

• Lausunnot mietintöön löytyvät lausuntopalvelusta:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=39de098f-
7269-4589-bf4c-04b933c309df ja lausuntotiivistelmä sivulta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-699-4
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Voimaantulo ja valmistelu



Tavoitteet

• Konkurssimenettelyn yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen

• Pesänhoitajan työpanoksen keskittäminen olennaiseen

• Menettelyn eteneminen ilman turhia taukoja

• ”Roikkuraukeavien” vähentäminen

• Tiedoksiantojen sähköistäminen

• Kuluttajavelkojien aseman parantaminen

• Kostia koskevien säännösten ottaminen lakiin

• Julkisselvityksen toimivuuden arviointi

• Menettelyn parantaminen muutoin
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Pesäluettelon sisältövaatimukset (KL 9:1.1)

• Kevennetään pesäluettelon sisältövaatimuksia.

• Kaikkia velallisen velkoja ei tarvitse enää eritellä, vaan riittää, että
pesäluettelossa mainitaan velallisen suurimmat velkojat ja niiden saatavat
sekä arvio velkojen yhteismäärästä.

• Tiivistelmä laaditaan vain, jos se on tarkoituksenmukaista.

• Velallisen omaisuus merkittävä, kuten ennenkin.

• Tarkka velkojen eri ely ei ole raukeavissa konkursseissa tarpeellista → 
työpanoksen keskittäminen velallisselvitykseen.

• Kysymys on vähimmäisvaatimuksista: jatkuvissa konkursseissa voi edelleen
olla tarkoituksenmukaista merkitä kaikki velat pesäluetteloon.

• Ohjeistetaan tarkemmin konkurssiasian neuvottelukunnan suosituksella.
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Pesäluettelon ja velallisselvityksen määräaika

• Pesäluettelo laadittava 2 kk kuluessa konkurssin alkamisesta, kuten
nykyisinkin (KL 9:1.2).

• Määräaika voidaan ylittää vain poikkeustilanteissa (esim. kirjanpidon
puutteellisuus).

• Määräajan pidennystä ei enää haeta tuomioistuimelta, vaan
tuomioistuimelle ilmoitetaan pesäluettelon arvioitu valmistumispäivämäärä
ja syyt, miksi pesäluettelo ei ole valmistunut määräajassa.

• Nämä tiedot on merkittävä Kostiin. Konkurssiasiamies valvoo määräajan
noudattamista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tilanteissa, joissa
määräaikaa ei ole noudatettu.

• Velallisselvitys vastaavasti (KL 9:2.2).
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Määräaika raukeamishakemukselle/valvontapäivän
määräämiselle (KL 10:2 ja 12:5)
• Esitys konkurssin raukeamisesta on toimitettava suurimmille velkojille ja

velalliselle 1 kk kuluessa pesäluettelon valmistumisesta ja tallennettava Kostiin.

• Jos konkurssin raukeamisen edellytyksiä ei voida arvioida 1 kk:ssa, esitys on
toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Syy 1 kk ylittymiseen on merkittävä
Kostiin.

• Kun suurimpia velkojia on kuultu, hakemus konkurssin raukeamisesta on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä.

• Jos konkurssia ei haeta raukeamaan, valvontapäivä on määrättävä ilman
aiheetonta viivytystä. Jos valvontapäivää ei määrätä 1 kk kuluessa pesäluettelon
valmistumisesta, syy viivytykseen on merkittävä Kostiin

→ konkurssiasiamiehen mahdollisuudet valvoa turhia ”roikkuraukeavia”
paranevat.
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Jakoluetteloehdotuksen määräaika (KL 13:2)

• Nykyiset määräajat puolitetaan:

• Pesänhoitajan on laadittava jakoluetteloehdotus 1 kk kuluessa
valvontapäivästä.

• Jos kysymys on laajasta konkurssipesästä, määräaika on 2 kk.

• Määräajan pidennystä haetaan tuomioistuimelta, kuten nykyisin.
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Saatavien ottaminen huomioon jakoluetteloehdotuksessa (KL
12:8)
• Pesänhoitajalle velvollisuus ottaa saatava jakoluetteloehdotuksessa huomioon

ilman valvontaa, kun suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen
perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia, joiden perusteesta ja määrästä ei ole
epäselvyyttä.

• Ei sovelleta, jos on selvää, ettei saatavalle kerry jako-osuutta.

• Pesänhoitajalla harkinnanvarainen mahdollisuus ottaa myös muut selvät saatavat
jakoluetteloehdotuksessa huomioon ilman valvontaa.

• Pesänhoitajan on ilmoitettava velkojille ennen valvontapäivää, minkä suuruisena
saatava otetaan jakoluetteloehdotuksessa huomioon. Jos saatavia kuitenkin on
suuri määrä, tämä ei ole välttämätöntä, vaan pesänhoitaja voi tarkoitukseen
soveltuvalla tavalla tiedottaa, ettei saatavien valvonta ole tarpeen.

• Nimenomainen säännös siitä, että ennen valvontapäivää tehty ilmoitus
saatavasta otetaan jakoluetteloehdotuksessa huomioon, kun se täyttää
valvonnalle asetetut vaatimukset.
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• Lisätään mahdollisuuksia toimittaa tiedoksiannot sähköisesti.

• Mahdollisuus käyttää Kostia: asiakirja tallennetaan Kostiin, josta lähtee velkojalle
heräte tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen; velkoja voi myös ilmoittaa,
ettei halua sähköpostiherätettä.

• Käytettävissä niiden velkojien osalta, joilla on Kostin käyttöoikeus.

• Mahdollisuus muun sähköisen järjestelmän kuin Kostin käyttämiseen (esim.
asianajotoimistojen omat järjestelmät):

• Edellyttää, että velkojalla pääsy järjestelmään ja että velkoja on hyväksynyt
järjestelmän käytön tiedoksiantoihin. Sähköpostiheräte kuten Kostissa.

• Kun yhteystietoja ei ole: mahdollisuus toimittaa tiedoksianto kaupparekisteristä
ilmenevään osoitteeseen.

• Vastaavat muutokset yrityssaneerauslakiin (YSL 81 §).
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Tiedoksiantojen toimittaminen (KL 22:7)



Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä
Kosti

• Säädetään oma lakinsa (667/2019)

• Kosti jakautuu oikeudellisesti kahteen osaan:

• Tiedot, jotka toimitetaan konkurssiasiamiehelle. Sovelletaan
julkisuuslakia; konkurssiasiamies toimii rekisterinpitäjänä.

• Ns. yksityinen osa. Tiedot, jotka pesänhoitaja/selvittäjä toimittaa
velkojille. Ei sovelleta julkisuuslakia; yhteisrekisterinpitäjyys.

• OM:n asetuksella (707/2019) säädetään tiedoista ja asiakirjoista, jotka
pesänhoitajan ja selvittäjän on tallennettava Kostiin.
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Istunnon järjestäminen velkojan konkurssihakemuksen
johdosta (KL 7:8)

• Istunnon järjestäminen ei kaikissa tilanteissa pakollista, vaikka velallinen
vastustaa konkurssihakemusta.

• Tuomioistuimen on kuullessaan velallista tiedusteltava, pyytääkö velallinen
istuntokäsittelyä ja ilmoitettava mahdollisuudesta ratkaista asia pyynnön
puu uessa ilman istuntokäsi elyä → velallisella aina oikeus 
istuntokäsittelyyn.

• Jos velallinen ei pyydä istuntokäsittelyä, asia voidaan ratkaista kansliassa, jos
tuomioistuin pitää istuntokäsittelyä tarpeettomana.

• Tavoitteena välttää istuntokäsittelyjä, jotka eivät ole velallisen oikeusturvan
kannalta tarpeellisia.
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Ehdolliset ja enimmäismääräiset saatavat (KL 13:16)

• Kun saatava on vahvistettu jakoluettelossa määrältään ehdollisena, velkoja tai
pesänhoitaja voi tehdä tuomioistuimelle hakemuksen saatavan lopullisen
määrän täsmentämisestä.

• Sovelletaan silloin, kun pesänhoitaja/velkoja katsoo saatavan määrän tulleen
riittävällä tavalla selvitetyksi, eikä saatavan määrästä päästä sopimuksen.

• Jos tuomioistuin katsoo saatavan määrän tulleen selvitetyksi, se muuttaa
jakoluetteloa siten, että saatavan lopullinen määrä vahvistetaan ehdollisen
sijasta.

• Sovelletaan saataviin, joiden lopullisen määrän ratkaiseminen kuuluu yleisen
tuomioistuimen toimivaltaan (esim. vahingonkorvaussaatavat). Ei sovellu esim.
verosaataviin.

• Riitautusmahdollisuus samoin kuin tilanteessa, jossa jakoluetteloon lisätään
saatava.
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Vuokralakeja koskevat muutokset

• Selvennetään konkurssipesän vastuuta tilanteessa, jossa konkurssipesä ei ole
ottanut vastattavakseen vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien
täyttämisestä.

• Konkurssipesä on vastuussa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran
maksamisesta siltä ajalta, kun se käyttää vuokra-aluetta. Vuokra-alueen
käyttämisenä ei pidetä sitä, että konkurssipesä jättää vuokra-alueelle
velalliselle kuuluvaa omaisuutta = ei siivoamisvelvollisuutta.

• Vuokranantajalle omaisuuden poistamisesta ja alueen puhdistamisesta
aiheutuvat kustannukset ovat konkurssisaatavia.
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Julkisselvitys

• Hyvin toimiva järjestelmä: vain pieniä, pääosin selkeyttäviä
muutosehdotuksia.

• Julkisselvittäjän tietojenanto- ja selontekovelvollisuus: vastaa pesänhoitajan
velvollisuuksia, jollei konkurssiasiamies toisin määrää (KL 11:2).

• Konkurssiasiamiehen hyväksymän lopputilityksen moittiminen: voidaan
moittia jako-osuuksia koskevaa osaa (KL 11:4).

• Ei vakuuden asettamisvelvollisuutta turvaamistoimipäätöksen
täytäntöönpanossa, kun julkisselvittäjä hakee turvaamistointa
konkurssiasiamiehen suostumuksella (UK 3:44).

• Julkisselvityksessä voidaan varata tilaisuus ulosmittaukseen, jos varoja jää
niin vähän, ettei jakoluettelon laatiminen ole tarkoituksenmukaista (KL 11:4
a).
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Eräitä muita muutoksia

• Julkisen saatavan vanhentuminen: katkeaa jo, kun velallinen asetetaan
konkurssiin; asiallisesti sama ajankohta kuin yksityisoikeudellisissa saatavissa
(VeroTPL 21 §).

• Maksukyvyttömyysolettama: konkurssiuhkaisessa maksukehotuksessa
ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvolliset rinnastetaan liiketoiminnastaan
kirjanpitovelvollisiin (KL 2:3).

• Ensimmäisen velkojainkokouksen ajankohta: voidaan pitää ennen
pesäluettelon valmistumista edellyttäen, että suurimmat velkojat on
luetettavasti selvitetty (KL 15:6).

• Konkurssin peruuntumisen/konkurssiin asettamisen kumoamisen vaikutus
rauenneeseen saneerausohjelmaan: ohjelman raukeaminen peruuntuu ja
ohjelman ehtoja on noudatettava samoin kuin jos velallista ei olisi asetettu
konkurssiin (KL 3:11.3 ja YSL 66.4 §).
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KIITOS!
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