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Liite 1

KONKURSSILAIN

1. Esityksen sisältö
Esityksessä
ehdotetaan
konkurssimenettelyn
yksinkertaistamista
ja
nopeuttamista.
Konkurssimenettelyn
velkaselvittelyä
yksinkertaistettaisiin
keventämällä
pesäluettelon
sisältövaatimuksia konkurssisaatavien osalta. Pesäluetteloon riittäisi merkitä suurimmat saatavat ja
arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Kysymys on vähimmäisvaatimuksista, ja jatkuvissa
konkursseissa olisi jatkossakin tarkoituksenmukaista luetella kaikki konkurssisaatavat.
Konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja mahdollisuuksia sen noudattamisen
valvontaan tehostettaisiin menettelyn nopeuttamiseksi. Muutokset koskevat pesäluettelon ja
velallisselvityksen valmistumista, raukeamisesityksen toimittamista, valvontapäivän määräämistä ja
jakoluetteloehdotuksen valmistumista. Pesänhoitajalle asetettaisiin velvollisuus ottaa tietyissä
tilanteissa selvät saatavat oma-aloitteisesti huomioon ilman valvontaa.
Uudessa laissa konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä säädettäisiin
järjestelmän ylläpidosta, vastuista, käyttöoikeuksista ja järjestelmään tallennettavista tiedoista.
Pesänhoitajalla ja selvittäjällä olisi velvollisuus tallentaa järjestelmään tietyt tiedot ja asiakirjat.
Konkurssilakiin ja yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin otettaisiin säännökset
mahdollisuudesta
toimittaa
tiedoksiantoja
järjestelmän
avulla,
ja
sähköisiä
tiedoksiantomahdollisuuksia lisättäisiin muutoinkin. Lisäksi julkisselvitystä koskeviin säännöksiin
tehtäisiin eräitä täsmennyksiä. Lainsäädäntöön tehtäisiin muutoinkin useita yksittäisiä muutoksia
ennen muuta käytännössä esiintyneiden epäselvyyksien poistamiseksi ja konkurssimenettelyn
yksinkertaistamiseksi.
Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että epäselvän oikeustilan selkeyttämiseksi konkurssilakiin
otettaisiin säännökset julkisoikeudellisten ympäristövastuiden asemasta konkurssissa. Säännöksistä
ilmenisi, miltä osin konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla
kustannuksellaan ja miltä osin toimimisvelvollisuutta ja kustannusvastuuta ei olisi. Yhteisenä
tekijänä vastuun synnyttäville perusteille olisi vaaraelementti (vakava vaara tai haitta terveydelle tai
ympäristölle; vaaralliset jätteet; vaaralliset kemikaalit; räjähteet; turvallisuuslupaa edellyttävät
radioaktiiviset jätteet ja aineet). Jos viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista,
konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimenpiteet on toteutettu konkurssin
alkamisen jälkeen. Jos konkurssipesän toteuttamat toimenpiteet ovat kohdistuneet
panttiomaisuuteen, konkurssipesällä olisi oikeus saada kustannuksista korvaus panttiomaisuuden

myyntihinnasta. Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut olisivat edellä mainittua
laajemmat vastaten lähtökohtaisesti normaaleja toimijan vastuita.
2. Asian valmistelu
Ehdotus hallituksen esitykseksi on valmisteltu oikeusministeriön 14.10.2015 asettamassa
työryhmässä. Työryhmän toimeksiannon toista vaihetta koskeva mietintö ”Konkurssilain
tarkistaminen” (oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 12/2018) valmistui 4.4.2018. Työryhmän
mietinnöstä pyydettiin lausuntoa 69 taholta. Lausuntoja saatiin 53, ja niistä on julkaistu tiivistelmä
(oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 23/2018).
Esitykseen sisältyvät säädösehdotukset on valmisteltu oikeusministeriössä työryhmämietinnön ja
siihen saadun lausuntopalautteen pohjalta. Ympäristöministeriö on osallistunut jatkovalmisteluun.
Esitysehdotus on käsitelty kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa 23.8.2018 sekä
lainsäädännön arviointineuvostossa (lausunto 16.10.2018). Lisäksi se on tarkastettu
oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.
3. Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset. Velkaselvittelyn yksinkertaistaminen vähentäisi kustannuksia, joita
velkojille aiheutuu saatavien ilmoittamisesta. Raukeavissa konkursseissa ilmoittaminen on
merkinnyt tarpeettomaksi jäävää työtä. Pesäluettelon joutuisampi valmistuminen on myös velallisen
etu, koska eräät toimintakelpoisuuden rajoitukset on ajallisesti sidottu pesäluettelon valmistumiseen
ja myös konkurssimenettelyjen kokonaiskeston lyhentyminen voi jossain määrin nopeuttaa
konkurssin tehneiden yrittäjien mahdollisuutta uuden liiketoiminnan aloittamiseen.
Määräaikoja ja niiden valvontaa koskevat muutokset ehkäisisivät konkurssimenettelyn pitkittymistä
ja edistäisivät mahdollisuuksia valvoa menettelyn etenemistä. Konkurssimenettelyn nopeutuminen
vähentää lähtökohtaisesti menettelyn kokonaiskustannuksia, mikä on ennen muuta velkojien etu.
Täysimittaisessa konkurssissa velkojille jäisi suurempi jako-osuus, ja raukeavissa konkursseissa
massavelkojen kattamiseen jäisi enemmän varoja. Jos velallinen on luonnollinen henkilö, hänelle
konkurssin jälkeen jäävä velkavastuu voisi pienentyä. Menettelykustannusten vähentymisellä ei ole
suoranaisia vaikutuksia julkiseen talouteen.
Asianhallintajärjestelmä Kostin tekninen kehittäminen aiheuttaa noin 20 000 euron kertaluonteiset
tietojärjestelmäkustannukset.
Muutokset
voidaan
toteuttaa
järjestelmän
vuosittaisen
kehittämisbudjetin puitteissa. Menettelyn asianosaisten kannalta keskeisten asiakirjojen
tallentaminen järjestelmään sekä mahdollisuus tiedoksiantojen toimittamiseen sähköisesti
helpottavat tiedonkulkua ja vähentävät hieman menettelykustannuksia.
Konkurssipesän ympäristövastuuta koskevat säännökset selkeyttävät epäselvää oikeustilaa ja tuovat
riitojen vähentymisen kautta kustannussäästöjä menettelyn asianosaisille. Se, että konkurssipesälle
säädetään velvollisuus ryhtyä vakavissa vaaratilanteissa tiettyihin toimiin lisävahinkojen
ehkäisemiseksi, voi yksittäistapauksissa rajoittaa uhkaavien ympäristöhaittojen syntymistä tai jo
syntyneiden haittojen laajentumista sekä tältä osalta vähentää julkiselle vallalle tai konkurssipesän
velkojille, mukaan lukien esimerkiksi naapurikiinteistön omistajat mahdollisina korvausvelkojina,
syntyviä taloudellisia vahinkoja. Konkurssia koskevalla sääntelyllä ei voida tuottaa konkurssipesiin
lisää varoja.

Useimpien vähemmän vakavien ympäristövastuutilanteiden nimenomainen rajaaminen
massavelkavastuun ulkopuolelle edistäisi velkojien yhdenvertaisuutta ilman, että pakottavia
ympäristönäkökohtia sivuutetaan. Rajaamisella myös vähennetään todennäköisyyttä siihen, että
konkurssi raukeaa. Jos konkurssi raukeaa mittavien massavelkavastuiden vuoksi, omaisuus palautuu
velalliselle ja se voidaan ulosmitata. Tällöin saatavilleen voivat saada suorituksia vain ne velkojat,
joilla on täytäntöönpanokelpoinen ulosottoperuste. Konkurssin jatkuminen täysimittaisena on siten
sekä ympäristöriskien hallinnan että velkojien yhdenvertaisuuden kannalta toivottava vaihtoehto.
Koska liiketoimintaa harjoitetaan monesti vuokrakiinteistöllä ja jätevastuut kanavoituisivat
esityksen mukaan konkurssipesän sijasta nykyistä useammin vuokranantajaan, saattaisivat
vuokravakuutta ja muita seikkoja koskevat vuokrasopimusten ehdot jossain määrin kiristyä ja
vuokrat nousta. Vuokranantajien kannalta viranomais- ja omavalvonnan toimivuus korostuisivat
entisestään. Siten esityksellä voisi olla vähäisiä vaikutuksia vuokramarkkinoihin. Panttivelkojan
asemaa koskevien ehdotusten ei arvioida merkityksellisesti heikentävän rahoituksen tarjontaa tai
korottavan sen hintaa. Esitys saattaa kuitenkin rahoittajien näkökulmasta korostaa tarvetta siihen,
että luototettavan yrityksen ympäristöliitännäisiä riskejä arvioidaan huolellisesti osana
luottopäätösten tekemistä.
Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia valtion tai kuntien talousarvioon. Pitkällä aikavälillä,
yhdessä ns. TOVA-järjestelmien kehittämisen kanssa, esitys voi kuitenkin vähentää julkisen vallan
tarvetta puuttua ympäristöliitännäisiin konkursseihin julkisselvityksen ja lisäbudjettien avulla ja
siten vähentää julkiselle vallalle aiheutuvia kustannuksia. Jätevastuiden kanavoituminen aiempaa
useammin vuokranantajiin saattaa aiheuttaa vaikutuksia kunnille, koska ne ovat verrattain usein
vuokranantajan roolissa. Säännökset saattavat lisätä jossain määrin riskiä siitä, että kunnille
aiheutuu puhdistamis- ja siivoamisvelvollisuudesta kuluja tilanteissa, joissa kiinteistölle jää
merkittävä määrä jätteitä. Tämä koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa edes toissijaista vastuutahoa
ei ole. Lisäksi esitys ei käytännössä tarkoita muutosta nykytilaan niiden konkurssien osalta, jotka
raukeavat varojen puutteeseen. Tällaisia konkursseja on noin kaksi kolmasosaa kaikista
konkursseista.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan. Määräaikasääntelyn muutokset siirtäisivät menettelyn
etenemisen valvonnan painopistettä tuomioistuimista konkurssiasiamiehen toimistoon.
Tuomioistuinten tosiasialliset mahdollisuudet valvoa menettelyvaiheiden etenemistä ovat olleet
varsin rajalliset, joten muutosten arvioidaan tehostavan menettelyn etenemisen valvontaa. Kostiasianhallintajärjestelmää ja sähköisiä tiedoksiantoja koskevat säännökset helpottaisivat
konkurssiasiamiehen valvontatyötä sekä pesänhoitajien ja selvittäjien toimintaa.
Konkurssipesän
ympäristövastuiden
selkeyttäminen
helpottaisi
ympäristöviranomaisten
päätöksentekoa ja tehostaisi mahdollisuuksia puuttua vakaviin ympäristöön kohdistuviin vaaroihin
ja haittoihin. Vaikutuksia henkilöstön määrään ei arvioida syntyvän viranomaisissa tai
tuomioistuimissa, sillä vastaavia tilanteita on nykyisinkin jouduttu tavalla tai toisella ratkaisemaan.
Ympäristövaikutukset. Vakaviin tilanteisiin rajatun konkurssipesän toimimisvelvollisuuden ja
massavelkavastuun voidaan olettaa rajoittavan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvien
konkreettisten haittavaikutusten ja riskien laajentumista. Toisaalta vain joidenkin konkurssipesien
varat riittävät vastuista huolehtimiseen. Säännökset rajatusta massavelka-asemasta saattavat
velallisyrityksen toiminnan kuluessa vaikuttaa siihen, missä määrin yrityksen rahoittajilla,
vuokranantajilla ja muilla sopimuskumppaneilla on kannustimia kiinnittää huomiota yrityksen
ympäristöasioiden hoitamisessa havaittaviin ilmeisiin riskeihin. Lisääntyvä valvonta on ympäristön
kannalta toivottavaa.

Muiden kuin vaarallisten jätteiden osalta konkurssipesän massavelkaista vastuuta esitetään
supistettavaksi KHO:n oikeuskäytännössä linjatusta jätevastuusta. Tämä voi eräissä tapauksissa
heikentää jätevastuista huolehtimista konkurssitilanteessa.

4. Voimaantulo
Lakien ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden
asianhallintajärjestelmä Kostiin liitännäisten säännösten voimaantulo edellyttää kuitenkin, että
järjestelmään on tehty säännöksissä edellytetyt muutokset. Tavoitteena on, että muutokset olisivat
valmiina kevään 2019 aikana.

