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Laki
konkurssilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan konkurssilain (120/2004) 1 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 luvun 2 § ja 6 §:n

1 momentti, 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti, 12 luvun 5 §:n 2 momentti,
14 §:n 2 momentti ja 17 §, 14 luvun 5 §:n 1 momentti, 15 luvun 8 §, 22 luku ja 23 luvun
2 §:n 2 momentti sekä

lisätään 23 lukuun uusi 3 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Lain soveltaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos asiassa on maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksessa (EU) 2015/848 tarkoitettu liittymä toiseen jäsenvaltioon, johon
asetusta sovelletaan, tämän lain sijasta sovelletaan, mitä asetuksessa säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 luku

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset

2 §

Vilpittömän mielen suoja

Oikeustoimi, jonka velallinen tekee konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta, ei sido
konkurssipesää. Oikeustoimi sitoo konkurssipesää kuitenkin, jos velallinen on tehnyt oi-
keustoimen ennen kuin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä 22 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuun konkurssiasioista pidettävään rekisteriin eikä toinen osapuoli tiennyt eikä hänen
pitänytkään tietää, ettei velallisella ollut oikeutta määrätä omaisuudesta. Tällöin konkurs-
sipesällä on kuitenkin oikeus kieltäytyä luovuttamasta omaisuutta tai vaatia sen palautta-
mista, jos konkurssipesä maksaa osapuolelle tämän suorittaman vastikkeen ja tälle oikeus-
toimen täyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset kustannukset.
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Irtisanomisilmoitus tai muu vastaava toimi, jonka velallinen tekee tai joka tehdään ve-
lalliselle sen jälkeen, kun tieto konkurssin alkamisesta on merkitty konkurssiasioista pi-
dettävään rekisteriin, sitoo konkurssipesää, jollei:

1) toinen osapuoli tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei velallisella ollut oikeutta tehdä
tai vastaanottaa tointa; ja

2) olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana sitä, ettei toimi sitoisi konkurssipesää.
Maksu, joka suoritetaan velalliselle konkurssin alettua, on pätevä, paitsi jos maksun

suorittaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei velallisella ollut oikeutta ottaa vastaan
maksua. Jos maksu on suoritettu ennen kuin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä
konkurssiasioista pidettävään rekisteriin, maksun suorittajan katsotaan olleen vilpittömäs-
sä mielessä, jollei muuta näytetä. Jos maksu on suoritettu rekisteriin merkitsemisen jäl-
keen, maksun suorittajan ei katsota olleen vilpittömässä mielessä, ellei muuta näytetä.

6 §

Erillistäytäntöönpanon jatkaminen

Jos konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta on ulosmitattu ennen konkurssin alkamista,
täytäntöönpano on keskeytettävä sekä ulosmitattu omaisuus ja mahdollisesti kertyneet ra-
havarat luovutettava konkurssipesälle, jollei konkurssipesä vaadi täytäntöönpanon jatka-
mista konkurssipesän lukuun. Jos ulosmitatun omaisuuden myynnistä on julkaistu myyn-
ti-ilmoitus ennen konkurssin alkamista, täytäntöönpano voidaan keskeyttää vain konkurs-
sipesän pyynnöstä. Konkurssipesä vastaa täytäntöönpanokuluista, jos konkurssipesän
pyynnöstä täytäntöönpanoa jatketaan tai myynti, josta myynti-ilmoitus on julkaistu, pe-
ruutetaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 luku

Menettely tuomioistuimessa

1 §

Kansainvälinen toimivalta

Suomalaisen tuomioistuimen toimivallasta konkurssiin asettamista koskevassa asiassa
silloin, kun velallisen pääintressien keskus on Suomessa tai muussa sellaisessa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa, johon sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/848, säädetään mainitussa asetukses-
sa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Päätös konkurssiin asettamisesta

Konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen on merkittävä päätöksen antamisen tai
julistamisen kellonaika ja konkurssihakemuksen vireilletulopäivä. Siihen on merkittävä
myös, perustuuko tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta maksukyvyttömyysmenette-
lyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/8483 artiklan 1
vai 2 kohtaan vai tämän luvun 1 §:n 2 momenttiin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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12 luku

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien selvittäminen

5 §

Valvontapäivän määrääminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pesänhoitajan on viivytyksettä ilmoitettava valvontapäivän määräämisestä Oikeusre-

kisterikeskukselle. Saatavan valvontaa konkurssissa (konkurssivalvonta) koskevasta kuu-
lutuksesta ja valvontaan liittyvistä ilmoituksista säädetään 22 luvussa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 §

Valvonnan tarkastaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos valvontakirjelmä ei ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä eikä velkoja vaadit-

taessa toimita kirjelmästä käännöstä, pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että kirjelmän
sisältö tarpeellisin osin käännetään jollekin näistä kielistä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 §

Valvonta liikkeeseenlaskijan konkurssissa

Velkojan saatava, joka perustuu velallisen liikkeeseen laskemaan arvopaperimarkkina-
lain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun arvopaperiin, otetaan ilman valvontaa huo-
mioon jakoluetteloehdotuksessa, jos oikeudenhaltijoita koskevat tiedot ovat arvo-osuus-
rekisterissä taikka muutoin luotettavasti selvitettävissä oikeudenhaltijoista pidettävästä re-
kisteristä tai tilistä. Muussa tapauksessa oikeudenhaltijan on kahden vuoden kuluessa kon-
kurssin alkamisesta toimitettava pesänhoitajalle arvopaperi tai, jos siitä ei ole annettu kir-
jallista todistetta, valvontakirjelmässä ilmoitettavat tiedot saatavastaan.

Pesänhoitajan on julkaistava ilmoitus konkurssin alkamisesta samalla tavalla, jolla liik-
keeseenlaskijan on täytettävä lakiin perustuva tiedonantovelvollisuutensa. Edellä 1 mo-
mentissa tarkoitetut seikat on mainittava ilmoituksessa ja, jos asiassa julkaistaan kuulutus
22 luvun 2 tai 4 §:n nojalla, kuulutuksessa.

Konkurssipesän rahaksimuuttoa valvomaan määrättävästä asiamiehestä säädetään Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 29 §:ssä.

14 luku

Konkurssipesän hallinto

5 §

Pesänhoitajan tehtävät

Pesänhoitajan tehtävänä on:
1) ottaa haltuun pesään kuuluva omaisuus, mukaan lukien kirjanpitoaineisto ja asiakir-

jat, sekä huolehtia omaisuuden hoitamisesta ja säilyttämisestä;
2) ryhtyä tarpeellisiin toimiin velallisen saatavien perimiseksi ja pesälle kuuluvien oi-

keuksien turvaamiseksi sekä sellaisten sopimusten irtisanomiseksi, joiden voimassaolo ei
ole pesänhoidon kannalta tarpeen;
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3) suorittaa pesänhoitajalle kuuluvat palkkaturvaa koskevat tehtävät;
4) selvittää pesän laajuus sekä mahdollisuudet peräyttää oikeustoimia ja palauttaa

omaisuutta pesään;
5) laatia pesäluettelo ja velallisselvitys;
6) määrätä valvontapäivä, vastaanottaa valvonnat ja selvittää ne saatavat, jotka voidaan

valvonnan perusteella tai muutoin ottaa jakoluettelossa huomioon, sekä laatia jakoluette-
lo;

7) huolehtia pesään kuuluvan omaisuuden myynnistä;
8) tilittää varat velkojille jakoluettelon mukaisesti ja laatia lopputilitys konkurssista;
9) hoitaa pesän juoksevaa hallintoa ja suorittaa muut pesänhoitajalle tässä tai muussa

laissa säädetyt tai muuten pesänhoitoon kuuluvat tehtävät;
10) päättää maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetuksen (EU) 2015/84861–77 artiklassa tarkoitettuun ryhmäkoordinointimenet-
telyyn osallistumisesta varattuaan 12 §:ssä tarkoitetulle velkojatoimikunnalle tai suurim-
mille velkojille tilaisuuden tulla kuulluksi asiassa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 luku

Velkojien päätösvallan käyttäminen

8 §

Kutsu velkojainkokoukseen

Ennen valvontapäivää kutsu velkojainkokoukseen on toimitettava tiedossa oleville vel-
kojille ja velalliselle. Kutsu voidaan tarvittaessa julkaista virallisessa lehdessä, yhdessä tai
useammassa tarkoitukseen soveltuvassa päivälehdessä tai muulla tarkoituksenmukaisella
tavalla.

Valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen on toimitettava niille velkojille,
joilla on oikeus käyttää velkojien päätösvaltaa, sekä velalliselle. Kutsu on toimitettava riit-
tävän ajoissa.

Pesänhoitajan on ilmoitettava ennen valvontapäivää pidettävän velkojainkokouksen
aika ja paikka Oikeusrekisterikeskukselle. Velkojainkokousta koskevat tiedot merkitään
konkurssiasioista pidettävään rekisteriin siten kuin siitä erikseen säädetään.

22 luku

Konkurssirekisteri, kuulutus ja ilmoitukset

1 §

Konkurssiasioiden rekisteri

Konkurssiasioista pidettävään rekisteriin merkityt konkurssiasian käsittelyä koskevat
tiedot ovat saatavissa yleisen tietoverkon kautta maksutta. Konkurssiasioista pidettävästä
rekisteristä säädetään konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetussa laissa
(137/2004).

2 §

Kuulutus konkurssin alkamisesta

Pesänhoitajan on huolehdittava konkurssin alkamista koskevan kuulutuksen julkaise-
misesta virallisessa lehdessä, yhdessä tai useammassa päivälehdessä tai muulla tarkoituk-
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senmukaisella tavalla, jos pesänhoitaja katsoo, että kuuluttaminen on tarpeen tuntematto-
mien velkojien määrän, velallisen kirjanpidon puutteellisuuden tai muun syyn vuoksi. 

Pesänhoitajan on pyydettävä kuulutuksen julkaisemista ulkomailla, jos maksukyvyttö-
myysmenettelyistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta
(EU) 2015/848 tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta niin johtuu siten kuin
asetuksessa tai kansainvälisessä sopimuksessa edellytetään. Pesänhoitaja voi pyytää kuu-
lutuksen julkaisemista ulkomailla myös muussa tapauksessa, jos kuulutuksen julkaisemi-
nen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kuulutuksesta on käytävä ilmi konkurssiin asettami-
sen päivämäärä ja kellonaika. Virallisessa lehdessä julkaistavan kuulutuksen sisällöstä
säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.

3 §

Konkurssihakemusta koskevasta päätöksestä ilmoittaminen

Tuomioistuimen on ilmoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tavalla konkurssiin asetta-
mista koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä velalliselle ja sille velkojalle, joka on
tehnyt konkurssihakemuksen tai jota on asiassa kuultu.

Jos velallinen asetetaan konkurssiin, tuomioistuimen on ilmoitettava päätöksestä viipy-
mättä pesänhoitajalle. Pesänhoitajan on ilmoitettava konkurssin alkamisesta velkojille.
Maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) 2015/848 tarkoitetuille ulkomaisille velkojille ilmoitus on toimitettava siten
kuin asetuksessa edellytetään. Muista ilmoituksista, jotka pesänhoitajan on tehtävä kon-
kurssin alkamisesta, säädetään oikeusministeriön asetuksella. 

4 §

Ilmoitukset ja kuulutus konkurssivalvonnasta

Pesänhoitajan on toimitettava ilmoitus konkurssivalvonnasta velalliselle sekä niille vel-
kojille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa pesänhoitajalle tai ovat muutoin pesänhoita-
jan tiedossa. Maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) 2015/848 tarkoitetuille ulkomaisille velkojille ilmoitus on toimi-
tettava siten kuin asetuksessa edellytetään.

Pesänhoitajan on huolehdittava konkurssivalvontaa koskevan kuulutuksen julkaisemi-
sesta virallisessa lehdessä, jos kuuluttaminen on tuntemattomien velkojien määrän vuoksi
tai muusta syystä tarpeen. Kuulutuksesta tulee käydä ilmi valvontapäivä. Virallisessa leh-
dessä julkaistavan kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuk-
sella.

5 §

Ilmoitukset julkisselvityksestä sekä konkurssin päättymisestä eräissä tapauksissa

Tuomioistuimen on ilmoitettava konkurssin peruuntumisesta velalliselle ja sille velko-
jalle, joka on tehnyt konkurssihakemuksen tai jota on asiassa kuultu, sekä pesänhoitajalle.
Pesänhoitajan on ilmoitettava konkurssin peruuntumisesta myös niille velkojille, joille
hän on ilmoittanut konkurssin alkamisesta.

Pesänhoitajan tai julkisselvittäjän on ilmoitettava tuomioistuimen määräyksen mukai-
sesti velalliselle ja velkojille konkurssiin asettamista koskevan päätöksen kumoamisesta,
konkurssin raukeamisesta ja sovinnon vahvistamisesta samoin kuin julkisselvityksestä ja
konkurssipesän hallinnon palauttamisesta. Muista pesänhoitajalle tai julkisselvittäjälle
kuuluvista, julkisselvitykseen tai konkurssin päättymiseen liittyvistä ilmoituksista sääde-
tään oikeusministeriön asetuksella.
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6 §

Ilmoitukset kaupparekisteriin

Tuomioistuimen on viipymättä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kauppare-
kisteriin merkitsemistä varten tieto konkurssiin asettamisesta, konkurssin peruuntumises-
ta ja raukeamisesta sekä siitä, että päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu.

Oikeusrekisterikeskuksen on saatuaan ilmoituksen lopputilityksen hyväksymisestä vii-
pymättä toimitettava tieto siitä Patentti- ja rekisterihallitukselle kaupparekisteriin merkit-
semistä varten.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssanee-
rausrekisterin välityksellä.

7 §

Tiedoksiantotapa

Pesänhoitaja voi toimittaa tässä laissa tarkoitetut ilmoitukset, kutsut ja muut tiedoksi-
annot sekä asiakirjat tarkoituksenmukaista tapaa käyttäen postitse tai sähköisellä tiedon-
siirtomenetelmällä velkojan tai velallisen ilmoittamaan osoitteeseen taikka postiosoittee-
seen, jonka velkoja tai velallinen on myöhemmin ilmoittanut maistraatille. Tiedoksiannot
voidaan toimittaa myös puhelimitse, jollei kirjallinen menettely ole asian laadun vuoksi
tarpeen.

Jollei pesänhoitajan pyynnöstä muuta johdu, velkojat ja velallinen voivat toimittaa pe-
sänhoitajalle tässä laissa tarkoitetut lausumat, vastineet ja ilmoitukset 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla.

8 §

Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä saapuneen viestin saapumisajankohta

Sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä toimitetun viestin katsotaan saapuneen vastaanot-
tajalle määräajassa, jos se on saapunut niin kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain (13/2003) 10 ja 11 §:ssä säädetään.

23 luku

Erinäiset säännökset

2 §

Maksu asiakirjan toimittamisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valvontakirjelmän kääntämisestä aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää velkojal-

le tulevasta jako-osuudesta, jos kirjelmä on toimitettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruot-
siksi tai englanniksi eikä velkoja ole toimittanut kirjelmästä käännöstä millekään näistä
kielistä.

3 §

Muutoksenhaku erityistilanteessa

Maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) 2015/84869 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun koordinaattorin päätökseen voi-
daan hakea muutosta siltä käräjäoikeudelta, joka on ratkaissut hakemuksen ryhmäkoordi-
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nointimenettelyn aloittamisesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun sel-
vittäjä on saanut koordinaattorin päätöksen tiedoksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2017.
Niihin konkurssimenettelyihin, jotka ovat vireillä tämän lain voimaan tullessa, mutta

joissa päätös konkurssiin asettamisesta on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle-
taan 1 luvun 2 §:n 2 momenttia ja 7 luvun 1 §:n 1 momenttia sellaisina kuin ne olivat tä-
män lain voimaan tullessa. 

Tämän lain 3 luvun 2 §:ää, 12 luvun 5 §:n 2 momenttia ja 17 §:ää, 15 luvun 8 §:ää sekä
22 lukua sovelletaan 25 päivään kesäkuuta 2018 sellaisina kuin ne olivat tämän lain voi-
maan tullessa.

Jos valvontakirjelmä on toimitettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan sen
kääntämisestä aiheutuneiden kustannusten vähentämiseen 23 luvun 2 §:n 2 momenttia sel-
laisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
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