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Lausunto työryhmän mietinnöstä "Konkurssilain tarkistaminen" (73/2010)

Työryhmän  tehtävänä  on  ollut  arvioida  tarvetta  itsekriminointisuojaa  koskevien 
säännösten lisäämisestä konkurssilakiin. Työryhmä on lisäksi arvioinut pesänhoita-
jan ja syyttäjän asemaa velkojien etuja koskevien rikosepäilyjen käsittelyssä, pe-
sänhoitajan oikeutta palkkioon raukeavissa konkursseissa ja päätösvallan käyttä-
mistä  julkisselvityksen aikana.  Lopuksi  työryhmä on tehnyt  ehdotuksen takaisin-
saantikanteen määräaikaa koskevaksi muutokseksi. 

Itsekriminointisuojaa koskevat ehdotukset

Työryhmä on mietinnössään (s. 14-15) katsonut, ettei itsekriminointisuojan edelly-
tysten ja soveltamisalan määrittäminen ole tarpeellista ja tarkoituksenmukaista kan-
sallisessa laissa sen vuoksi,  että  suojan käyttöala  täsmentyy  jatkuvasti  EIT:n ja 
KKO:n oikeuskäytännössä. Työryhmä on toisaalta todennut konkurssin tarkoituspe-
rien toteutumisen vesittyvän, jos konkurssivelallisella olisi ehdoton oikeus kieltäytyä 
antamasta tietoja vetoamalla itsekriminointisuojaan ja että sanottu kieltäytyminen ei 
ole velallisen oikeus, jos on huolehdittu siitä, ettei annettuja tietoja käytetä rikos-
asiassa. Työryhmän  kanta viimeksi mainituilta osin perustunee sekä KKO:n ratkai-
suun 2009:80 (kohta 11) että EIT:n ratkaisuun Allen-tapauksessa. 

Työryhmä on päätynyt  ehdotukseen,  että myös konkurssimenettelyn  yhteydessä 
olisi käytettävissä sama tietojensaantimenettely kuin ulosotossa. Ulosottoselvityk-
sessä saatuja tietoja koskisi salassapitovelvollisuus ja itsekriminointisuojan toteutu-
minen varmistettaisiin hyödyntämiskieltoa koskevan säännöksen ottamisella kon-
kurssilakiin. 

Konkurssilakiin ehdotetun säännöksen (4 luvun 6 a §) mukaan pesänhoitajalla olisi 
yksinomainen päätösvalta ulosottoselvityksen pyytämiseen ja ulosottoselvitystä voi-
taisiin pyytää siitä riippumatta, vetoaako velallinen itsekriminointisuojaan. 

Voimassa olevan konkurssilain 4 luvun 5 ja 6 §:ien mukaisesti velallisella on kon-
kurssimenettelyssä  laaja  ilmoitusvelvollisuus,  jota  on  tehostettu  velvollisuudella 
vannoa pesäluettelo oikeaksi ja jonka toteuttamiseksi on saman luvun 11 §:n mu-
kaisesti käytössä ulosottomenettelyä ankarammat pakkokeinot. Työryhmän ehdo-
tus ei ratkaise nykytilaan ja itsekriminointisuojan merkitykseen konkurssimenette-
lyssä liittyviä ongelmia, vaan itsekriminointisuojaa koskeva kysymys pesäluettelon 
laatimisen ja oikeaksi vannomisen osalta jäisi edelleen viime kädessä tuomioistuin-
ten arvioitavaksi jälkikäteen perustuslain ja  Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoittei-
den pohjalta. 



Ehdotetussa järjestelyssä velallisen asema tilanteessa, jossa pesänhoitaja ei käyt-
täisi mahdollisuutta ulosottoselvityksen pyytämiseen, olisi edelleen sama kuin ny-
kyisinkin. Työryhmän ehdotus tosiasiallisesti merkitsisi, että velallisen edustaja tie-
toja pesänhoitajalle antaessaan joko täyttäisi velvollisuutensa viime kädessä siihen 
painostettuna tai päättäisi painostuksesta huolimatta vaieta tiedoistaan oman har-
kintansa mukaan ja etujensa vaatimalla tavalla.  Konkurssiasiain  neuvottelukunta 
puolestaan suosituksin ohjaisi  pesänhoitajan harkintavallan käyttöä ulosottoselvi-
tyksen hankkimista koskevilta osin. Avoimeksi työryhmän ehdotuksessa jää kysy-
mys siitä, tulisiko pesänhoitajan myös ilmoittaa velallisen edustajalle itsekriminointi-
suojan  merkityksestä  ja  mahdollisuudesta  ulosottoselvityksen  käyttämiseen.  Kun 
konkurssiasiain  neuvottelukunta  on  aiemmin  antanut  suosituksen  (nro  15; 
25.10.2005) velallisen oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamisesta, jäisi kysymys 
myös tältä osin ilmeisesti konkurssiasiain neuvottelukunnan tehtäväksi.    

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat  säännökset (53 § 2 mom ja  84 §  2 
mom), joihin työryhmä on viitannut, on säädetty muussa tarkoituksessa kuin itsekri-
minointisuojaa koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi.

Hovioikeus  yhtyy  niihin  näkökohtiin,  joita  Korkein  oikeus  on  lausunnossaan 
2.12.2010 tältä osin esittänyt, ja toteaa, että hyödyntämiskiellon ottamisella oikeu-
denkäymiskaareen koko ehdotettu järjestely kävisi tarpeettomaksi. Jos konkurssila-
kiin kuitenkin tässä vaiheessa, ennen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun vireillä ole-
van muutoshankkeen valmistumista, katsotaan tarpeelliseksi lisätä velallisen myö-
tävaikutusvelvollisuutta koskevia, itsekriminointisuojaa koskevia rajoituksia, niiden 
asiayhteys ja oikea paikka olisi 4 luvun 5 §:ssä. 

Ehdotettu 4 luvun 6 a § ei vastaa mietinnön perusteluissa lausuttua siltä osin kuin 
hyödyntämiskielto on esitetty ehdottomana, vaikka työryhmä on monessa kohdin 
todennut, ettei hyödyntämiskielto koske rikosta itse ulosottomenettelyssä. Hyödyn-
tämiskielto, joka on tarkoitettu yleiseksi ja siten myös esimerkiksi syyttäjää sitovak-
si, on kirjoitettu samaan lauseeseen pesänhoitajaa ja velkojaa koskevien rajoitusten 
kanssa niin, että kiellon luonne saattaa jäädä huomiotta taikka epäselväksi.

Ehdotetun 4 luvun 6 a §:n 2 momentin maininta velkojan velvollisuudesta pitää sa-
lassa ulosottoselvityksessä saadut tiedot kuuluisi saman yhteyteen konkurssilain 14 
luvun 13 §:ssä jo säädetyn velkojan salassapitovelvollisuuden kanssa. Ehdotetun 6 
a §:n 2 momentin mukaan pesänhoitajan tulee muistuttaa velkojaa siitä, että tämä 
ei saa ilmaista ulosottoselvityksen tietoja. Pesänhoitajan tehtävistä on muuten sää-
detty 14 luvun 3 ja 5 §:issä, mihin yhteyteen myös sanottu huomautus asiallisesti 
kuuluisi, jos sen mainitseminen erikseen laissa on tarpeen. Ehdotetun säännöksen 
3 momentissa on lisäksi määräys ulosottomaksun perimisestä, joka asiallisesti kuu-
luisi ulosottokaareen. Sanotun momentin yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee 
tarkoituksen olevan,  että  ulosottomies voisi  jättää maksun myös  perimättä,  mitä 
seikkaa ei mainita konkurssilakiin ehdotetussa säännöksessä.

 
Pesänhoitajan ja syyttäjän tehtävät

  
Työryhmä ehdottaa konkurssilain 14 luvun 5 §:ään uutta 4 momenttia, jonka mukai-
sesti pesänhoitaja voi tehdä poliisille rikosilmoituksen säännöksessä mainituista ve-
lallisen elinkeinotoiminnassa tehdyiksi  epäillyistä  rikoksista.  Jo nykyisellään Kon-
kurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa (nro 3 1.9.2004) on katsottu, että tut-
kintapyyntöjen tekeminen liittyy pesänhoitajan asemaan erityisesti velallisen rikok-
sissa, joissa konkurssihallinto käyttää asianomistajan puhevaltaa, sekä kirjanpitori-
koksissa.



Työryhmän ehdotuksen (s.  17) tarkoituksena on yhtäältä,  että  tehtävät  velkojien 
etuja loukkaavien rikosepäilyjen osalta siirtyisivät syyttäjiltä pesänhoitajille ja Kon-
kurssiasiamiehen toimistolle ja toisaalta, että joissakin konkurssipesissä tehtäisiin 
nykyistä laajempi pesänselvitys ja sen tulokset annettaisiin esitutkinnan käyttöön. 
Raukeavissa konkursseissa pesänhoitajan palkkio tällaisen toimenpiteen osalta voi-
taisiin ehdotetun 10 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan maksaa konkurssiasiamiehen 
päätöksellä tarkoittaen mietinnön perustelujen valossa tulkittuna kuitenkin ilmeisesti 
vain tilanteita, joissa pesän varat eivät siihen riitä. Ehdotettu 10 luvun 5 §:n 1 mo-
mentti ei siten sanamuodoltaan täysin vastaa mietinnön perusteluissa lausuttua

Mikäli  konkurssilakiin lisätään ehdotetun kaltainen säännös pesänhoitajan oikeu-
desta rikosilmoituksen tekemiseen, on siitä mahdollista tehdä se vastakohtaispää-
telmä, ettei oikeutta ilmoituksen tekemiseen muun kaltaisissa rikosepäilyissä olisi. 
Myös käsite "velallisen elinkeinotoimintaan liittyvät rikokset" voi olla tarpeettoman 
suppea tarkoitukseensa esimerkiksi elinkeinotoimintaa harjoittaneen yksityishenki-
lön  konkurssin  yhteydessä.  Tosiasiassa  ehdotettu  sääntely  ei  myöskään  tuone 
muutoksia konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksessa kuvattuun, hyvän pe-
sänhoitotavan mukaiseen nykytilaan, kun viime kädessä velkojainkokouksen pää-
tettävissä on miten laajasti pesänhoitaja pesän varoilla suorittaa mahdollisesti lähin-
nä viranomaisia palvelevaa selvitystoimintaa. Julkisselvitykseen siirtyvät pesät ovat 
tässä suhteessa mahdollisesti toisessa asemassa. On vaikea arvioida, miten työ-
ryhmän ehdottama "palomuuri" käytännössä toimisi ja miten eri lähteistä tietoa saa-
va pesänhoitaja kykenisi käytännössä pitämään hyödyntämiskiellon piiriin kuuluvat 
tiedot erillään muista saamistaan tiedoista. 

Julkisselvittäjän päätösvalta

Ehdotetun 11 luvun 2 §:n säännöksessä todettu julkisselvittäjän päätösvalta seuraa 
jo voimassa olevasta säännöksestä, jonka mukaan julkisselvitykseen siirryttäessä 
velkojien päätösvalta lakkaa ja pesän hallintoa hoitaa julkisselvittäjä. Ei voi olla epä-
selvää, että pesän hallinnon hoitamiseen kuuluu myös päätösvallan käyttö.      

Takaisinsaantikanteen määräaika

Hovioikeudella  ei  ole  huomauttamista  takaisinsaannin  määräpäivää  koskevasta 
muutosehdotuksesta.

Muut seikat

Työryhmän mietinnössä (s. 25) on viitataan ulosottokaaren 73 §:n 1 momentin 3 
kohtaan tarkoittaen ilmeisesti kuitenkin ehdotetun säännöksen 2 kohtaa.  
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