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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE KONKURSSILAINSÄÄDÄNNÖN 
UUDISTAMISEKSI (HE 26/2003) 
 

1. Maksukyvyttömyysmenettelyt Suomen lainsäädännössä 
 

Suomen lainsäädännössä on kolme eri maksukyvyttömyysmenettelyä: konkurssi, 
yrityksen saneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely. Jälkimmäiset ovat 
tervehdyttämismenettelyjä. Yrityksen saneerauksen tavoitteena on taloudellisissa 
vaikeuksissa olevan, mutta elinkelpoisen yritystoiminnan jatkamisen turvaaminen. 
Yksityishenkilön velkajärjestely antaa puolestaan maksukyvyttömälle velalliselle 
mahdollisuuden selviytyä maksukykyynsä nähden ylivoimaisesta velkamäärästään. 
 

Konkurssi on maksukyvyttömän yrityksen likvidaatiomenettely: konkurssipesän varat 
pyritään realisoimaan mahdollisimman hyvällä hinnalla ja saadut varat käytetään 
velkojien - rahoittajien, verottajan ja muiden ns. julkisvelkojien sekä 
tavarantoimittajien - saatavien maksuun. 
 

Konkurssi on osa markkinataloutta. Yritys, joka ei selviydy velvoitteistaan, aiheuttaa 
markkinoilla häiriötä ja vääristää kilpailua. Tällaisten yritysten nopea poistuminen on 
talouden toimivuuden kannalta tärkeää. Konkurssia koskeva sääntely turvaa sen, että 
elinkelvottoman yrityksen maksukyvyttömyystilanne voidaan hoitaa järjestäytyneesti. 
 

Konkurssien lukumäärä on viime vuosina ollut noin 3 000 vuodessa. 
Konkurssivelallisista suurin osa on yhteisöjä (oy ja ky n. 70 %), yksityisiä 
elinkeinonharjoittajia on ollut 12-15 %, kuolinpesiä 10 % ja yksityishenkilöitä 4-7 %. 
Noin puolet alkaneista konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Jako-osuutta 
velkojille kertyy vain muutamia prosentteja velkamäärästä. Velkojien menetykset ovat 
siis huomattavia. 

 

2. Konkurssilainsäädännön uudistaminen 
 

Hallituksen esityksessä ehdotettu uusi konkurssilaki korvaisi konkurssisäännön 
(vuodelta 1868). Laki olisi yleislaki, jota sovellettaisiin kaikkiin yrityksiin ja 
oikeushenkilöihin. Lakia sovellettaisiin myös luonnollisiin henkilöihin sekä 
kuolinpesiin. Lakiehdotus pohjautuu pitkäaikaiseen ja laajaan oikeuskäytäntöön, 1990-
luvulla toteutettuihin uudistuksiin sekä konkurssiasiain neuvottelukunnan hyvää 
pesänhoitotapaa koskeviin suosituksiin. Ehdotettua julkisselvitystä lukuunottamatta 
uudistus ei olennaisesti muuta nykytilaa. Uudenaikainen konkurssilaki lisää 
lainsäädännön selkeyttäjä ennakoitavuutta. 

Konkurssin alkaminen. Velallisen maksukyvyttömyys olisi konkurssin aloittamisen yleinen peruste. 
Velallinen voi torjua konkurssihakemuksen esittämällä selvitystä maksukykyisyydestään. Konkurssiin 
asettamisesta päättäisi tuomioistuin. Velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa konkurssipesän 



 
hallintaan. Tuomioistuin määrää omaisuutta ja pesän hallintoa hoitamaan pesänhoitajan. Omaisuus 
realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi. 
 

Työntekijöiden asema. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia työsopimuslakiin, johon sisältyvät 
olennaiset säännökset konkurssin vaikutuksista työntekijöiden asemaan. 
 

Saatavien selvittäminen. Velkojan on edelleenkin valvottava saatavansa saadakseen jako-osuutta. 
Valvontavelvollisuuteen esitetään kuitenkin eräitä lievennyksiä. Pesänhoitaja päättäisi konkurssi 
valvonnasta ja laatisi ehdotuksen siitä, miten konkurssipesän varat jaetaan velkojien kesken. 
Tuomioistuin ratkaisisi mahdolliset velkoja koskevat riitaisuudet. 
 

Velkojien asema. Kuten nykyisin, ylintä päätösvaltaa käyttäisivät velkojat, joiden äänimäärä 
määräytyisi saatavan suuruuden perusteella (euro ja ääni). Panttivelkoja voi äänestää koko saatavansa 
määrällä. 
 

Velkojien oikeudesta saada suoritusta konkurssissa säädetään laissa velkojien 
maksunsaantioikeudesta. Pääperiaate on, että vakuudettomat velkojat (myös panttivelkoja siltä osin 
kuin pantti ei kata koko saatavaa) ovat keskenään tasavertaisessa asemassa. Panttivelkojat saavat 
suorituksen pantin arvosta. Tältä osin lakiin ei ehdoteta muutoksia. Ehdotus sisältää kuitenkin eräitä 
muutoksia panttivelkojan asemaan (ks. jälj.). 
 

Velallisen asema. Uudistuksessa korostetaan velallisen asiamukaisen kohtelua konkurssimenettelyssä. 
Lakiin sisältyvät säännökset velallisen kuulemisesta ja oikeudesta saada tietoja konkurssipesästä. 
Laissa määritellään, mikä omaisuus kuuluu konkurssipesään ja minkä omaisuuden velallinen saa 
pitää, sekä säännellään muita tärkeitä seikkoja: velallisen velvollisuus myötävaikuttaa pesän 
selvittämiseen, velalliseen kohdistettavat painostuskeinot, konkurssista johtuvat muuhun 
lainsäädäntöön perustuvat toimimiskelpoisuuden rajoitukset ja velallisen henkilökohtainen vastuu 
veloista. Näiden merkitys on erilainen sen mukaan, onko velallinen luonnollinen henkilö vai 
oikeushenkilö. 
 

Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys. Kuten nykyisinkin, konkurssi voisi raueta pesän varojen 
vähäisyyden vuoksi. Raukeavien konkurssien vaihtoehdoksi ehdotetaan julkisselvitystä, jossa 
konkurssi jatkuu konkurssiasiamiehen määräämän julkisselvittäjän vastuulla. Julkisselvityksessä 
velallisen toimintaan voidaan kohdistaa selvitystoimenpiteitä väärinkäytösepäilyjen vuoksi. 
Julkisselvityksellä cn siten merkitystä talousrikollisuuden ja harmaan talouden ehkäisemisessä. 
 

Konkurssin päättyy, kun velkojat ovat hyväksyneet pesänhoitajan lopputilityksen. Konkurssi voisi 
ehdotuksen mukaan päättyä myös sovintoon. 

Esityksen vaikutukset konkurssien määrään ovat vähäiset. Konkurssi voi raueta 
nykyistä useammin, koska menettelyä ei jatketa, jos se on varojen vähäisyyden vuoksi 
epätarkoituksenmukaista. 
 

Velkavastuu konkurssin jälkeen. Konkurssilla ei edelleenkään olisi veloista 
vapauttavaa vaikutusta. Tällä on käytännön merkitystä lähinnä vain luonnollisille 
henkilöille, sillä konkurssi johtaa yleensä oikeushenkilön purkautumiseen eikä 
velkavastuu voi toteutua. Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu keinoksi 
velkavastuusta vapautumiseen. 

 

3. Arviointia 
 

Konkurssilakia sovellettaisiin pääosin vain, jos konkurssi on alkanut lain voimaantulon 
jälkeen. Eräitä säännöksiä, joilla olisi osaksi myös taannehtivia vaikutuksia, on 
esityksessä pidetty tarpeellisina arvioida valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. 
Säännökset liittyvät pääosin velallisen asemaan. Omaisuudensuojan kannalta 



 
merkityksellisiä ovat säännökset, jotka koskevat konkurssivelallisen sopimussuhteita ja 
säännökset, jotka rajoittavat panttivelkojan oikeutta pantin realisointiin. 

 

Henkilökohtainen vapaus 
 

Velkojan oikeus saada suoritusta saatavalleen vaatii, että konkurssitäytäntöönpanoon 
saadaan kaikki sen piiriin kuuluva omaisuus, josta konkurssipesän on saatava riittävät 
tiedot. Velallisen myötävaikutus tähän on yleensä välttämätöntä. Ehdotuksen (4:5 §) 
mukaan velallisen on mm. huolehdittava siitä, että pesänhoitaja saa pesään kuuluvan 
omaisuuden ja velallisen toimitilat hallintaansa sekä pääsyn velallisen 
tietojärjestelmiin. Velallisen on myös annettava pesänhoitajalle pesäluettelon laatimista 
varten tarpeelliset tiedot konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta ja 
konkurssisaatavista. Velallisen on vahvistettava pesäluettelo oikeaksi (4:6 §). 
 

Velallinen pystyy aiheuttamaan velkojilleen tuntuviakin vahinkoja, esim. salaamalla 
tai hävittämällä omaisuuttaan taikka viivyttämällä sen saamista konkurssipesän 
hallintaan. Velkojille on tärkeää, että konkurssimenettely kestää mahdollisimman 
lyhyen ajan ja velkojat saavat jako-osuutensa nopeasti. Myös harmaan talouden ja 
talousrikollisuuden torjuminen edellyttää, että velallista vastaan on tarvittaessa 
käytettävissä tehokkaita pakkokeinoja. 
 

Nykyisin niskoitteleva velallinen on määrättävä vankeuteen, kunnes hän täyttää 
velvollisuutensa (konkurssisäännön 18.1 §). Jos velallinen jatkaa niskoittelua oltuaan 
siitä kaksi kuukautta vangittuna, hänet on tuomittava konkurssivelallisen niskoittelusta 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 

Konkurssivelallinen voidaan määrätä painostusvankeuteen myös useiden muiden 
maiden lainsäädännön mukaan. Tällaisia säännöksiä sisältyy muun muassa Ruotsin, 
Norjan, Tanskan, Saksan ja Itävallan lainsäädäntöön. 
 

Ehdotuksen mukaan pakkokeinojen käyttö edellyttää, että velallinen ei täytä 
tietojenanto-    ja    myötävaikutusvelvollisuuttaan    taikka    kieltäytyy vahvistamasta 
pesäluetteloa oikeaksi tai antamasta tietoja sitä varten. Laiminlyönnin tulee olla 
sellainen, että pesänhoitaja ei kykene hoitamaan tehtäviään. Kun velallinen on yritys, 
pakkokeinot voidaan kohdistaa mm. yrityksen toimitusjohtajaan tai muuhun 
lakisääteiseen edustajaan (4:12 §). 
 

Pakkokeinoista päättää tuomioistuin pesänhoitajan vaatimuksesta. Pakkokeinoja 
ehdotuksen mukaan ovat (1) uhkasakon asettaminen, (2) uhkasakon tuomitseminen ja 
(3) painostusvankeus, enintään 6 kk. 
 

Uhkasakko on ensisijainen pakkokeino. Sitä asettamatta tai tuomitsemattakin 
velallinen voitaisiin määrätä vankeuteen, jos on ilmeistä, että hän niskoittelee 
uhkasakosta huolimatta (esim. on konkurssihakemuksesta tiedon saatuaan poistunut 
maasta tai pysyttelee muuten tavoittamattomissa). 
 

Vangitsemispäätöksestä ei saa valittaa. Kuten nykyisinkin, velallinen saa kuitenkin 
ilman määräaikaa kannella päätöksestä. Tällä velallinen saa päätöksen heti ylemmän 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. 
 

Vangitun velallisen asia on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä ja 
viimeistään neljän vuorokauden kuluttua siitä, kun velallinen on ilmoittanut 
luopuvansa niskoittelusta. Perusteet pakkokeinojen käytölle on aina yksilöitävä, joten 
velallisella on tieto siitä, mitä hänen on tehtävä vapautuakseen painostusvankeudesta. 



 
Velallinen on määrättävä päästettäväksi vapaaksi heti, jos edellytyksiä vangittuna 
pitämiseen ei ole. 
 

Perustuslain mukaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 
vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta (7.1 §). 
Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun 
vapaudenmenetyksen laillisuus tulee voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. 
Ehdotettu sääntely vastaa näitä periaatteita. Erityisesti on huomattava, että velallinen 
vapautuu vankeudesta täytettyään lakiin perustuvat velvollisuutensa. 
 

Pakkokeinoja koskevaa sääntelyä on esityksessä tarkasteltu myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan kannalta ja arvioitu, että säännökset täyttävät 
artiklan edellytykset. Kyse on laissa säädetystä painostuskeinosta, josta päättää 
tuomioistuin. Edellytykset, joiden nojalla painostusvankeus voidaan määrätä, liittyvät 
sellaisiin laissa velalliselle säädettyihin velvollisuuksiin, joiden täyttäminen on 
välttämätöntä konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi. Artikla edellyttää myös, että 
vapaudenriiston kohteeksi joutuneelle ilmoitetaan viipymättä vapaudenriiston 
perusteista. Jos velallinen on ollut asian käsittelyssä läsnä, hän saa painostusvankeuden 
perusteista tiedon heti. Jos poissaoleva on määrätty vangittavaksi, lain mukaan 
poliisimiehen on kiinnioton yhteydessä ilmoitettava velalliselle siitä, että asian 
käsittelyä jatketaan, jos velallinen luopuu niskoittelusta. 

 

Liikkumisvapaus 
 

Konkurssi voi merkitä velalliselle rajoituksia hänen liikkumisvapauteensa sen vuoksi, 
että velallinen voidaan määrätä maastapoistumiskieltoon (4:8-10 §). Kieltoon 
määrätylle ei voida antaa passia ja hän on velvollinen luovuttamaan passinsa kiellon 
ajaksi poliisille (passilain 9 ja 16 §). Liikkumisvapauden rajoituksia voidaan asettaa 
mm. velallisyrityksen toimitusjohtajalle tai muulle lakisääteiselle edustajalle. 
Rajoitukset voisivat olla voimassa enintään siihen asti, kun velallinen on 
allekirjoituksellaan vahvistanut pesäluettelon oikeaksi. Pesänhoitaja voi myös vaatia, 
että velallisen on vahvistettava pesäluettelo tuomioistuimessa oikeaksi valallaan tai 
vakuutuksellaan. Jos tällainen esitys on tehty, tuomioistuin voi samalla määrätä 
velallisen maastapoistumiskieltoon. 
 

Maastapoistumiskieltoa, passin antamiskieltoa ja passin luovutusvelvollisuutta koskeva 
sääntely vastaa voimassa olevaa lakia. 
 

Perustuslain 9 §:n mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta. Tämän oikeuden 
rajoittaminen on mahdollista lailla oikeudenkäynnin varmistamiseksi. 
Konkurssimenettely on oikeudenkäyntiä, joka tuomioistuimessa päättyy jakoluettelon 
vahvistamiseen. Tätä ennen konkurssi voi päättyä, jos tuomioistuin määrää konkurssin 
raukeamaan. Jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, tuomioistuinmenettely jatkuu, jos 
julkisselvityksessä laaditaan jakoluettelo. Pesäluettelo on laadittava kaikissa 
konkursseissa. Pesäluettelo on tarpeen sen selvittämiseksi, voidaanko konkurssia jatkaa 
ja konkurssisaatavat hyväksyä. Pesäluettelon avulla voidaan selvittää myös mahdollisia 
takaisinsaantiperusteita sekä väärinkäytöksiä. Velallisen tai veiailisyhteisön edustajan 
liikkumisvapauden rajoittamisella pyritäänkin oikeudenkäyntiedellytysten 
varmistamiseen niin, että tuomioistuin voi päättää mm. konkurssin jatkamisesta ja 
jakoluettelon vahvistamisesta. Pesäluetteloon merkittävät tiedot velallisen varoista ja 
veloista ovat siten välttämättömät konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 



 
Maastapoistumiskielto kytkeytyy kiinteästi oikeudenkäyntiin ja on välttämätön keino 
turvata konkurssin tarkoituksen toteutuminen. Sen vuoksi sääntelyn voidaan katsoa 
vastaavan perustuslaissa säädettyjä perusteita. 

 

Luottamuksellisen viestin suoja 
 

Lakiehdotuksessa on velalliselle tulleita viestejä ja muita lähetyksiä koskevat 
säännökset (4:4 §). Niiden mukaan pesänhoitajalla on oikeus ilman velallisen 
suostumusta ottaa haltuunsa ja avata velalliselle osoitetut kirjelähetykset ja muut viestit 
sekä paketit, ei kuitenkaan, jos on syytä olettaa, ettei lähetys liity velallisen 
taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen. Postiyrityksen on 
toimitettava velalliselle tulleet lähetykset pesänhoitajalle. 
 

Sääntely perustuu siihen, että velallisella ei konkurssin alettua ole oikeutta määrätä 
konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. Pesään kuuluvat kaikki velallisen 
varallisuusarvoiset oikeudet kuten saamis- ja immateriaalioikeudet, asiakirjat sekä 
erilaiset rekisterit ja tiedostot. Määräysvallan menetyksellä ja sen siirtymisellä 
konkurssipesälle pyritään varmistamaan, ettei velallinen voi konkurssin alettua 
vahingoittaa velkojien etuja. Kirjanpitoaineiston samoin kuin muiden velallisen 
liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen haltuunotto on välttämätöntä myös pesän 
omaisuuden ja vastuiden selvittämiseksi. Pesänhoitajan oikeus tutustua konkurssin 
alkamisen jälkeenkin saapuneisiin asiakirjoihin ja viesteihin on siten pesän 
selvittämisen, omaisuuden hoidon ja pesän hallinnoinnin kannalta on välttämätöntä. 
Ehdotus turvaa myös lähettäjän intressiä: lähetykset tulee toimittaa sille joka 
liiketoimintaa harjoittaa tai muuten hallinnoi yritystä. 
 

Pesänhoitajalla ei olisi oikeutta ottaa haltuunsa eikä avata lähetyksiä, jos ulkoisten 
tunnusmerkkien (lähettäjän nimi, lähetyksessä oleva osoitus tms.) perusteella on syytä 
olettaa, ettei lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän 
selvittämiseen, Tällaisia lähetyksiä ovat velallisen ja muiden henkilöiden 
henkilökohtaiset kirjeet ja muut lähetykset. 
 

Perustuslaki turvaa jokaisen oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman, että 
ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen 
luottamuksellisten viestien sisällöstä (10.2 §). Toiselle osoitetun kirjeen tai muun 
viestin oikeudeton avaaminen on viestintäsalaisuuden rikkomisena rangaistava teko 
(rikoslaki 38:3 §). Säännökset merkitsevät mm. suojaa kirjeiden ja muiden suljettujen 
viestien avaamista ja hävittämistä vastaan. Näiden syiden vuoksi lakiin ehdotetaan 
otettavaksi em. säännökset, jotka turvaavat velallisen ja sivullisen henkilökohtaisten 
viestien ja muiden lähetysten suojan. 

 

Elinkeinovapaus 
 

Velallinen toimimiskelpoisuuden rajoitukset. Lainsäädännössämme on lukuisia 
säännöksiä, joilla rajoitetaan konkurssissa olevan velallisen kelpoisuutta toimia 
määrätyissä tehtävissä. Rajoitukset koskevat lähinnä velallisena olevaa luonnollista 
henkilöä. Esim. osakeyhtiön perustajana, hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana ei 
voi toimia konkurssissa oleva. Yleensä konkurssissa oleva on kelpaamaton sekä 
ilmoituksenvaraisten että luvanvaraisten elinkeinojen harjoittajaksi. 
 

Ehdotuksen mukaan toimimiskelpoisuuden rajoitus kestäisi siihen saakka, kunnes 
velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi (4:13 §). Pesäluettelo on laadittava 
kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta (9:1 §). Aikaa voidaan pidentää 
tuomioistuimen päätöksellä ja pesäluettelon valmistuminen voi joskus myös viivästyä. 



 
Tämän vuoksi toimimiskelpoisuuden rajoituksella olisi enimmäiskesto, neljä 
kuukautta. 
 

Rajoitukset eivät seuraa konkurssilaista vaan muusta lainsäädännöstä. Niiden kesto on 
varsin lyhyt. Rajoitusten kestoa harkittaessa on otettu huomioon se, että 
perusoikeuksilla on pyritty vahvistamaan jokaisen oikeutta hankkia toimeentulonsa 
työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämänkin vuoksi on pidetty perusteltuna, että 
toimimiskelpoisuuden rajoitukset ovat voimassa vain sellaisen suhteellisen lyhyen 
määräajan, jota konkurssipesän selvittämisen kannalta voidaan yleensä pitää riittävänä. 
 

Velallisen salassapitovelvollisuus. Ehdotuksessa on säännökset velallisen 
salassapitovelvollisuudesta (14:13.2 §). Velallinen ei saa luvatta ilmaista eikä käyttää 
yksityiseksi hyödykseen konkurssipesän liike- ja ammattisalaisuuksia. Säännös koskee 
myös velallisen konkurssiin päättyneeseen toimintaan liittyviä liike- ja 
ammattisalaisuuksia. Salassapidettäviä tietoja ovat kuitenkin vain tiedot, joilla on 
konkurssipesälle taloudellista merkitystä ja jotka konkurssipesä voi realisoida. 
Säännöksellä ei siten rajoiteta velallista käyttämästä hyväkseen ammattitaitoaan, koska 
konkurssipesä ei voi sitä realisoida. Velallinen voi myös myöhemmin käyttää 
hyväkseen aikaisemmin Juomiaan liikesuhteita. 
 

Konkurssin päätyttyä salassapitovelvollisuus ei enää millään tavoin rajoita velallisen 
toimintaa. Rajoitukset voivat myös päättyä aikaisemmin. Jos pesän omaisuus on 
realisoitu, salassapidettäviä tietoja ei enää ole, vaikka konkurssi jatkuisi esimerkiksi 
keskeneräisen oikeudenkäynnin vuoksi. 
 

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla (18.1 §). Salassapitosäännökset 
turvaavat konkurssin tarkoituksen toteuttamista. Velalliselle niistä aiheutuvia 
rajoituksia voidaan pitää vähäisinä. 

 

Omaisuudensuoja 
 

Ehdotuksen 3 ja 5 lukuun sisältyy eräitä sopimussuhteita koskevia säännöksiä. Lakia 
sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, jos konkurssi 
alkaa lain voimaantulon jälkeen (siirtymäsäännösten 1 moni.). Lain 17 luvun 
panttivelkojaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin myös, kun panttaussitoumus on 
tehty ennen lain voimaantuloa (siirtymäsäännöksen 10 mom.). 
 

Perustuslaissa turvatun omaisuuden suojan on vakiintuneesti katsottu suojaavan myös 
sopimussuhteiden pysyvyyttä ja siten sopimussuhteen kummankin osapuolen 
varallisuusarvoisia etuja. Voimassa oleviin sopimussuhteisiin ei voida perusteettomasti 
puuttua tavallisella lailla. Taannehtivuuskiellon suojaama sopimussuhteiden pysyvyys 
ei kuitenkaan ole ehdoton periaate. Perusoikeutta rajoittavan tai siihen puuttuvan 
sääntelyn tulee olla perusteiltaan hyväksyttävää ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen 
vaatimaa sekä välttämätöntä hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi. 
Perusoikeuteen puuttuminen ei myöskään saa johtaa yksilön kannalta kohtuuttomiin 
lopputuloksiin. 
 

Konkurssipesän oikeus sitoutua velallisen sopimukseen. Säännös konkurssipesän 
oikeudesta sitoutua velallisen sopimukseen selventää nykyisin epäselvää oikeustilaa 
(3:8 §). Jos pesä sitoutuu velallisen keskeneräiseen sopimukseen ja asettaa sopimuksen 
täyttämisestä hyväksyttävän vakuuden, sopimusta ei saa purkaa (paitsi sopimuksen 
henkilökohtaisen luonteen tai muun erityisen syyn vuoksi). Ehdotus ei muuta ainakaan 
olennaisesti sopimusosapuolten sopimukseen perustuvia aineellisia oikeuksia ja 



 
velvollisuuksia. Säännös vastaa kauppalain 63 §:ää, jota on käytetty oikeusohjeena 
myös muissa sopimuksissa. 
 

Omistuksenpidätys ja takaisinotto-oikeus. Ehdotuksessa on säännökset omaisuudesta, 
joka on myyty konkurssivelalliselle omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdoin ja jota 
koskevaa sopimusta velallinen ei ole täyttänyt ennen konkurssin alkamista (5:6-9 §). 
Oikeuskäytännössä on katsottu, että irtaimen kaupassa oleva takaisinottoehto, jonka 
mukaan jo siirtynyt omistusoikeus palautuu ehdon mukaisesti luovuttajalle, sitoo 
sopimuksen osapuolia mutta ei ostajan konkurssivelkojia. Ehdotuksen mukaan 
takaisinottoehto sitoisi konkurssivelkojia samalla tavoin kuin omistuksenpidätysehto 
(5:6 §). Muutoksella halutaan selkeyttää oikeustilaa, koska usein on epäselvää 
kummasta ehdosta on kysymys, vaikka niillä on sama tarkoitus. Säännös merkitsee 
sitä, että eräät ennen lain voimaantuloa tehdyissä sopimuksissa olevat sopimusehdot, 
jotka olisivat olleet tehottomia konkurssipesään nähden, tulisivat pesää sitoviksi. Lain 
voimaantulo ei siis vaikuta sopimusten sitovuuteen sopijaosapuolten välillä, mutta voi 
vaikuttaa siihen, kuuluuko takaisinottoehdoin myyty omaisuus konkurssipesään. 
Koska säännös tulisi sovellettavaksi vain konkursseissa, jotka alkavat lain 
voimaantulon jälkeen, sillä ei voida katsoa olevan taannehtivia vaikutuksia. 

 

Ehdotuksessa laajennetaan myyjän ja konkurssipesän oikeutta vaatia takaisinoton ja tilityksen 
toimittamista (5:9 §). Säännös on sillä tavoin täytäntöönpano-oikeudellinen, että se 
perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan voidaan saattaa voimaan tavallisella lailla. 
 

Panttiomaisuuden rahaksimuutto konkurssissa. Panttivelkojalla olisi yleensä samanlainen oikeus 
pantin rahaksimuuttoon kuin nykyisinkin. Tämä merkitsee sitä, että kiinteistöpanttivelkoja on 
konkurssin estämättä ja sen aikana oikeutettu hakemaan erillistäytäntöönpanoa ja myös irtaimen 
omaisuuden panttivelkoja saa konkurssin estämättä myydä. Panttivelkojan realisointioikeutta 
voitaisiin kuitenkin rajoittaa määrätyillä edellytyksillä. Tällä pyritään yhtäältä siihen, että omaisuus 
myydään konkurssipesän kannalta edullisimmalla tavalla. Toisaalta tavoitteena on antaa 
konkurssipesälle keino päästä kustannuksia aiheuttavasta panttiomaisuudesta eroon, jos panttivelkoja 
pysyy passiivisena. Sääntely edistää osaltaan pesän nopeaa selvittämistä ja lisää etuoikeudettomien 
velkojien mahdollisuuksia saada jako-osuutta. Säännösehdotuksia on kolme. 
 

/ . Panttiomaisuuden myyntikielto. Konkurssipesä voisi määrätä väliaikaisen panttiomaisuuden 
myyntikiellon enintään kahdeksi kuukaudeksi (17:12 §). Näin konkurssipesä saa hyväkseen 
tietynlaisen rauhoitusajan. Edellytyksenä kiellolle olisi, että pesällä on tarvetta selvittää panttivelkojan 
saatavaan tai panttioikeuteen mahdollisesti liittyvää epäselvyyttä tai harkita pesällä käytössä keinoja 
panttiomaisuuden myymiseksi tai säilyttämiseksi pesällä. 
 

2. Panttiomaisuuden myynti tuomioistuimen luvalla. Tuomioistuin voisi 
myöntää konkurssipesälle luvan panttiomaisuuden myyntiin vapaaehtoisella 
kaupalla ilman panttivelkojan suostumusta (17:13 §). Edellytyksenä on, että 
omaisuudesta on tehty pesälle ostotarjous ja se ylittää omaisuuden käyvän 
huutokauppa-arvon. Tavoitteena on konkurssipesän etujen turvaaminen 
tilanteessa, jossa omaisuuden realisointi panttivelkojan toimesta ei johda 
pesän kannalta parhaaseen myyntitulokseen (esim. vakuutena oleva 
kiinteistö on tarkoituksenmukaista myydä yhdessä muun pesään kuuluvan 
omaisuuden kanssa). Panttivelkojaa on kuultava menettelyssä eikä lupaa 
voida antaa, jos panttivelkoja saattaa todennäköiseksi, että omaisuudesta 
saadaan muulla tavalla parempi myyntitulos. 
 

3. Panttiomaisuuden myynti ulosottolain mukaisessa järjestyksessä. 
Viimesijaisena keinona voitaisiin käyttää panttiomaisuuden ulosottomyyntiä, 
vaikka ilman panttivelkojien suostumusta (17:14 §). Konkurssipesä voisi hakea myyntiä vasta kolmen 



 
vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta. Tarkoituksena on järjestää pesälle keino päästä eroon 
omaisuudesta, jolla ei välttämättä ole pesälle arvoa mutta josta aiheutuu sille kustannuksia ja jonka 
myynnistä panttivelkojat eivät ole huolehtineet. Pesän hallinnon ylläpitäminen tällaisen omaisuuden 
hallinnoimiseksi ei ole järkevää, vaikka estettä ei olekaan sille, että pesä lopetetaan muilta osin. 

 

Ehdotetut säännökset vaikuttavat lähinnä panttirealisoinnin ajankohtaan ja 
myyntitapaan. Niillä ei puututa panttioikeuden varsinaiseen sisältöön eli siihen, että 
panttiomaisuus vastaa velallisen velasta ja panttivelkoja saa maksun panttiomaisuuden 
myyntihinnasta. Panttivelkoja saisi edelleen etusijajärjestyksen mukaisen suorituksen 
realisointituloksesta. Säännöksillä pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä 
myyntihinta ja joka tapauksessa vähintään se hinta, joka kunakin ajankohtana voitaisiin 
saada ulosottolain mukaisella myynnillä. Vakuusarviointia tehdessään velkoja ei 
yleensä voikaan perustellusti olettaa saavansa tätä korkeampaa hintaa. Velkojan 
oikeusturvan varmistamiseksi panttiomaisuuden myynti pesän toimesta joko edellyttää 
tuomioistuimen lupaa tai mahdollistaa sen, että panttivelkoja voi hakea 
tuomioistuimelta päätöstä myynnin kieltämisestä. 
 

Sääntelylle on erityisesti vakuudettomien konkurssivelkojien kannalta katsoen 
hyväksyttävä peruste ja panttivelkojan rahaksimuutto-oikeuksiin sillä puututaan vain 
vähän. Tarkoituksenmukaista on, että panttiomaisuuden rahaksimuuttoon sovelletaan 
samoja sääntöjä riippumatta siitä, että panttaussitoumukset on tehty eri aikoina. Tällöin 
ei jouduta useiden vuosien ajan soveltamaan rinnan kahta järjestelmää. Ehdotettu 
sääntely on siten myös oikeusvarmuuden ja oikeustilan selkeyden vuoksi perusteltua. 
Siirtymäjärjestelyillä on turvattu se, että panttivelkojalla on aina puolen vuoden aika 
huolehtia panttiomaisuuden myynnistä silloin, kun konkurssin on alkanut ennen lain 
voimaantuloa. Käytännössä myyntiaika on tätäkin pidempi, koska aikaa kuluu ennen 
kuin myynti tuomioistuimen luvalla tai ulosottolain mukaisessa järjestyksessä ovat 
mahdollisia. 

 

Konkurssin päättyminen sovintoon 
 

Ehdotuksen mukaan konkurssi voi päättyä sovintoon (21 luku). Sovinto ei edellytä 
kaikkien velkojien suostumusta. Tämä ei merkitsisi puuttumista velkojan 
varallisuusetuihin, koska velkoja ei vastoin suostumustaan joutuisi tyytymään 
vähempään jako-osuuteen kuin velkoja olisi saanut, jos konkurssimenettelyä olisi 
jatkettu. Panttivelkojan oikeuksia sovinto ei rajoita kuin velkojan suostumuksella. 
Sovinto vaatii suuremman enemmistön kuin saneerausohjelman hyväksyminen 
yrityksen saneerausmenettelyssä. Sovintoa vastustaneelle velkojalle maksettava jako-
osuus määräytyy konkurssivertailun perusteella niin kuin yrityksen saneerauksessakin. 

 

Lopuksi 
 

Edellä olevilla perusteluilla hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevassa 
jaksossa on katsottu, että ehdotus konkurssilaiksi voidaan kaikilta osiltaan käsitellä 
tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä konkurssilainsäädännön 

uudistamiseksi (HE 26/2003). 
 
 
 
 
/ .   Yleisiä lähtökohtia 

 

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään katsonut, että "täytäntöönpano-oikeudelliset säännökset 

voidaan vakiintuneen käsityksen mukaan saattaa omaisuuden suojaan kohdistuvinakin pääsääntöisesti 

voimaan tavallisella lailla" (viimeksi 12/2002 vp). Käsitykseni on, että tämä jo ennen 

perusoikeusuudistuksen voimaantuloa muotoiltu doktriini olisi syytä sopeuttaa niihin perusoikeuksien 

yleisiin rajoitusedellytyksiin, jotka kirjattiin perustuslakivaliokunnan mietintöön 25/1994 vp ja jotka ovat 

täsmentyneet ja vakiintuneet perustuslakivaliokunnan myöhemmässä käytännössä. Säännösten 

täytäntöönpano-oikeudellinen luonne liittyy lähinnä perusoikeuden rajoitusperusteen hyväksyttävyyteen. 

Perustuslakivaliokunnan noudattama doktriini voidaan muotoilla lähtökohtaolettamukseksi, jonka mukaan 

täytäntöönpano-oikeudellisesta säännöksestä seuraavaa omaisuudensuojaan kajoamista perustelee painava 

yhteiskunnallinen tarve. On huomattava, että näin muotoiltuna kysymyksessä on vain olettamus, jolle 

voidaan esittää myös vastaperusteluja. Tämä mahdollisuus sisältyy yllä lainaamassani perinteisen doktriinin 

muotoilussa ilmaisuun "pääsääntöisesti". 

 

Edellä sanottu merkitsee, että säännöksen täytäntöönpano-oikeudellinen luonne ei vapauta arvioimasta 

muiden yleisten rajoitusedellytysten kuin rajoitusperusteen hyväksyttävyyden toteutumista. Käsiteltävänä 

olevan ehdotuksen säatärnisjärjestysperusteluissa säännöksen täytäntöönpano-oikeudelliseen luonteeseen 

vedotaan havaitakseni ainakin 5 luvun 9 §:n säännöksen yhteydessä. Säännös koskee myyjän ja 

konkurssipesän oikeutta vaatia takaisinoton ja tilityksen toimittamista, kun omaisuutta on myyty 

konkurssivelalliselle omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdoin eikä velallinen ole täyttänyt sopimusta ennen 

konkurssin alkamista. Hallituksen esityksen (s. 203) mukaan "säännös on sillä tavoin täytäntöönpano-

oikeudellinen, että se perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan voidaan omaisuuteen kohdistuvanakin 

saattaa pääsääntöisesti voimaan tavallisella lailla". Esittämiäni näkökohtia sovellettaessa tämän kaltaiset 

lausumat eivät vielä riittäisi perustelemaan perusoikeusrajoituksen valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta. 
 



 

Konkurssi vaikuttaa sekä velallisen että velkojien varallisuusoikeudelliseen asemaan, ja sen vuoksi ehdotusta 

konkurssilaiksi on arvioitava sekä velallis- että velkojatahon omaisuudensuojan kannalta. Lisäksi eräillä 

säännösehdotuksilla on vaikutuksia myös sivullisten, kolmansien tahojen, varallisuusoikeudelliseen asemaan. 

Viittaan kolmannen tahon vilpittömän mielen suojaa koskevaan 3 luvun 2 §:ään ja 5 luvun 6 §:ään, joka 

sääntelee sivullisen omaisuuden erottamista konkurssipesästä. Otan rajoitusperusteen hyväksyttävyyden 

ohella esille toisen perusoikeuksien yleisen rajoitusedellytyksen, joka vaatii lakitasoisen sääntelyn riittävää 

täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Konkurssinkin vaikutuksista omaisuudensuojaan seuraa eräänlainen 

yleinen sääntelyn täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, jota on noudatettava esimerkiksi säännöksissä 

konkurssin edellytyksistä, konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta ja konkurssiin liittyvistä erilaisista 

oikeusvaikutuksista. 
 
 
 
 
2. Eräitä omaisuudensuojaan liittyviä erityiskysymyksiä 

 

Lakiehdotuksen siirtymäsäännöksien (24:2) lähtökohtana on, että lakia sovellettaisiin konkursseihin, jotka 

alkavat lain tultua voimaan. Lakiehdotuksen 3 ja 5 luvussa on eräitä säännöksiä, jotka siirtymäsäännöksessä 

(24:2, 1 kohta) omaksutun lähtökohdan mukaisesti vaikuttaisivat taannehtivasti myös ennen lain 

voimaantuloa solmittuihin olemassa oleviin sopimussuhteisiin, jos konkurssi alkaa lain jo tultua voimaan. Ne 

ovat merkityksellisiä omaisuudensuojan kannalta siksi, että sopimussuhteiden pysyvyyden on 

perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa  käytännössä  katsottu  kuuluvan  suojan  piiriin.  Lähtökohtana  

olevaan sopimussuhteiden   pysyvyyteen   voidaan   kuitenkin   puuttua   perusoikeuksien   yleisten 

rajoitusedellytysten täyttyessä. 
 

Viimeaikaisessa käytännössään (33 ja 45/2002 vp sekä 1/2003 vp) valiokunta on liittänyt 

varallisuusoikeudellisille oikeustoimien pysyvyydelle annettavan suojan oikeussubjektien perusteltujen 

odotusten suojaamiseen taloudellisissa asioissa. Valiokunnan mielestä "perusteltujen odotusten suojaan 

liittyy ... oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän 

lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti 

heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa". Kuitenkin "valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden 

suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen 

hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta". 
 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa käsitellyille, lakiehdotuksen 3 luvun 8 §:ään ja 5 luvun 6-9 §:iin 

sisältyville säännöksille on konkurssin tarkoitukseen liittyvät hyväksyttävät perusteet, eikä niiden voidaan 



 

katsoa johtavan sopimussuhteiden osapuolten kannalta kohtuuttomiin seurauksiin (suhteellisuusvaatimus). 

En ole todennut säännöksissä ongelmia perusoikeuksien muidenkaan yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Konkurssipesän hoitoa ja panttivelkojaa koskevia 17 luvun säännöksiä sovellettaisiin siirtymäsäännöksen 

omaksumasta pääsäännöstä poiketen yleensä myös ennen lain voimaantuloa alkaneessa konkurssissa (24:2, 9 

kohta). Kuitenkin 17 luvun 11 ja 13-15:iä sovellettaisiin vasta, kun lain voimaantulosta on kulunut kuusi 

kuukautta. Panttivelkojan oikeusasemaan vaikuttavia säännöksiä on niin ikään tarkasteltava perusteltujen 

odotusten suojaamisen kannalta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota myös tilanteisiin, joissa konkurssi alkaa 

lain voimaantulon jälkeen, mutta velkasopimus on solmittu tätä ennen: pankki velkojan perusteltu odotus, 

että pantin realisointia koskevat säännökset eivät olennaisesti muutu velkasuhteen kestäessä, nauttii 

perustuslain mukaista omaisuuden suuojaa. 
 

Tarkoittamillani 17 luvun säännöksillä pyritään siihen, että panttiomaisuuden myynnistä saadaan 

mahdollisimman hyvä myyntihinta, ja niiden soveltamista puolen vuoden määräajan kuluttua myös jo ennen 

lain voimaantuloa alkaneisiin konkursseihin perustellaan oikeusvarmuudella ja oikeustilan selkeydellä. 

Säännöksille on hyväksyttävät perusteet, eikä niiden vaikutuksia panttivelkojan oikeusasemaan voida pitää 

kohtuuttomina. Panttivelkojan oikeusturvasta on huolehdittu siten, että konkurssipesä ei voi myydä 

panttiomaisuutta ilman tuomioistuimen myöntämää lupaa tai että panttivelkoja voi hakea tuomioistuimelta 

päätöstä myynnin kieltämisestä. 
 
 
 

3.  Velalliseen kohdistettavat turvaamistoimet ja pakkokeinot 3.1. 

Yleisiä näkökohtia 
 

Ehdotuksen 4 lukuun sisältyy säännöksiä turvaamistoimista ja pakkokeinoista, joita velalliseen voidaan 

kohdistaa. Turvaamistoimilla ja pakkokeinoilla voitaisiin puuttua velallisen omaisuudensuojaan (8.1 §:n 1 ja 

2 kohta), maastapoistumisoikeuteen (8.1 §:n 3 kohta ja 9 §) ja henkilökohtaiseen vapauteen (11 §). 

Säännösehdotuksia on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. 
 

Myös nyt tarkasteltavat säännösehdotukset pyrkivät varmistamaan konkurssin tarkoituksen toteutumisen 

estämällä, että velallinen ei menettele velkojien oikeutta vaarantavalla tavalla ja että tämä täyttää 

myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuutensa. SäärmÖksille on siten hyväksyttävä peruste. Niiltä osin kuin 

asianomaisiin perusoikeussäännöksiin sisältyy ns. kvalifioitu lakivaraus, rajoitusperusteen on täytettävä 

myös sen asettamat vaatimukset. 
 



 

Rajoitusperusteen hyväksyttävyyden ohella myös lakitasoisen sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden 

vaatimuksen täyttymistä on syytä tarkastella kaikkien turvaamistoimien ja pakkokeinojen osalta yhdessä. 

Vaatimus merkitsee, että perusrajoituksia aiheuttavien turvaamistoimien ja pakkokeinojen edellytyksistä on 

säädettävä riittävän täsmällisesti. Ennen konkurssin alkamista määrättäviä turvaamistoimia koskevan 8 §:n 1 

momentin 1) ja 2) kohdassa käytetään ilmausta "jos on vaara, että velallinen kätkee, hävittää tai luovuttaa 

omaisuutta velkojien vahingoksi". Edellytyksiä tulisi nähdäkseni näiltä osin täsmentää korvaamalla ilmaus 

"vaara" ilmauksella "perusteltu syy epäillä" tai "todennäköisiä syitä epäillä" (jälkimmäistä ilmausta käytetään 

momentin kohdassa 3). 
 

Maastapoistumiskielto samoin kuin 11 §:n mukainen uhkasakkoja painostusvankeus on sidottu velallisella 

ehdotuksen 4 luvun 5 ja 6 §:n mukaan olevaan myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuuteen. Myös 

säännösten, joissa säädetyn velvollisuuden laiminlyömisen varalta on mahdollista ryhtyä perusoikeuksia 

rajoittaviin turvaamistoimiin tai pakkokeinoihin, on täytettävä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus. 

Tässä suhteessa maastapoistumiskiellon tai painostusvankeuden nojaamista pelkästään lakiehdotuksen 4 

luvun 5 §:n 1 momentin kaltaiseen, hyvin yleisesti määriteltyyn myötävaikutusvelvollisuuteen on pidettävä 

perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisena. Toinen yleisyydessään ongelmallinen yleislauseke sisältyy saman 

pykälän tietojen antamisvelvollisuutta koskevan 2 momentin 3 kohtaan. 
 

Säännöksiä, jotka koskevat turvaamistoimea tai pakkokeinon käyttämistä koskevan asian käsittelyä, on 

arvioitava paitsi perusoikeuksien yleisiin rajoitusedcllytyksiin kuuluvan oikeusturvajärjestelyjen riittävyyden 

myös perustuslain 21 §:n oikeusturvaa koskevien säännösten kannalta. Asianosaisen kuuleminen kuuluu sekä 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin että hyvän hallinnon keskeisiin vaatimuksiin. Tämän vuoksi 10 §:n I 

momentin ja 11 §:n 3 momentin säännöksiä, jotka mahdollistavat turvaamistoimea koskevan määräyksen 

antamisen taikka uhkasakon määräämisen ja vangitsemisvaatimuksen käsittelyn varaamatta velalliselle 

lainkaan tilaisuutta tulla kuulluksi, ovat perusoikeusnäkökulmasta ongelmallisia. Vähintäänkin tulisi harkita 

niiden edellytysten tiukentamista, joiden vallitessa asianosaiselle varattavasta tilaisuudesta tulla kuulluksi 

voidaan luopua. 
 

Velallisen oikeusturvaa toisaalta tehostaa se, että päätöksenteko turvaamistoimista ja pakkokeinoista kuuluu 

tuomioistuimelle. Muutoksenhaku on ehdotuksen 10 §:n 3 momentin ja 11 §:n 5 momentin mukaan 

järjestetty valituksen sijasta kantelun muodossa. Tähän ei ole perusoikeuksien kannalta huomautettavaa, 

varsinkin, kun kantelu on säännösehdotusten mukaan käsiteltävä kiireellisenä. 
 
 
 
 
 



 

3.2. Maastapoistumiskielto 
 

Perustuslain 9 §:n 2 momentissa jokaiselle taattuun oikeuteen lähteä maasta liittyy niin sanottu kvalifioitu 

lakivaraus. Momentin toisen lauseen mukaan "oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia 

oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden 

täyttämisen turvaamiseksi". 

Lakiesityksen perusteluissa on tiettyä huojuntaa konkurssimenettelyn luonnehdinnassa. Yhtäältä esimerkiksi 

5 luvun 9 §:n säännösten valtiosääntöoikeudellista moitteettomuutta perustellaan niiden täytäntöönpano-

oikeudellisella luonteella. Toisaalta maastapoistumiskiellon valtiosääntöoikeudellinen arviointi perustetaan 

siihen, että konkurssimenettely on oikeudenkäyntiä ja että kieltoa koskevat säännökset täyttävät siksi PL 9.2 

§:n kvalifioidun lakivarauksen vaatimuksen. Pidän oikeimpana katsoa, että konkurssimenettely on 

pääasialliselta luonteeltaan täytäntöönpanoa mutta että siihen liittyy siinä määrin myös 

oikeudenkäyntimenettelyn piirteitä, että maastapoistumiskiellon sääntelyn voidaan katsoa kuuluvan PL 9.2 

§:n kvalifioidun lakivarauksen piiriin. 
 
 
 
 
3.3. Painostusvankeus 

 

Myös henkilökohtaista vapautta koskevaan perusoikeussäännökseen liittyy kvalifioitu lakivaraus. 

Perustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan ''henkilökohtaiseen vapauteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää 

mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta". Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan vapauden 

riistämisperusteen mielivaltaisuuden arvioinnissa on tukeuduttava niihin perusteisiin, joiden nojalla 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5(1) artiklassa sallitaan henkilökohtaisen vapauden rajoittaminen. Näihin 

perusteisiin kuuluu henkilön pidättäminen tai vangitseminen "lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut 

tuomioistuimen laillista määräystä tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämiseksi" (b kohta). 

Painostusvankeudesta ehdotetut säännökset voidaan nojata tähän perusteeseen. 
 

Painostusvankeutta koskevan sääntelyn ongelmat liittyvät lähinnä suhteellisuusperiaatteeseen. Voidaan 

kysyä, onko painostusvankeus, joka voi kestää kuusi kuukautta, oikeasuhtainen keino velallisen 

taivuttamiseksi täyttämään 4 luvun 5-6 §:n mukaiset velvollisuutensa. Nähdäkseni on perusteltua pohtia 

valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta ainakin vankeuden enimmäiskeston lyhentämistä. Suhteellisuus- ja 

välttämättömyysvaatimusten kannalta aihetta arvosteluun antaa myös 4 luvun 11 §:n 2 momenttiin sisältyvä 

säännös, jonka mukaan "velallinen voidaan uhkasakkoa asettamattakin tai asetettua uhkasakkoa 

tuomitsematta määrätä vankeuteen, jos on ilmeistä, että velallinen niskoittelee uhkasakosta huolimatta". 

Suhteellisuusperiaatteen voi katsoa edellyttävän, että ankarampaan pakkokeinoon turvaudutaan vasta, kun 



 

lievempi on osoittautunut tehottomaksi.   Lisäksi   kun   painostusvankeutta   koskevia   säännösehdotuksia   

arvioidaan 

 

suhteellisuusperiaatteen kannalta, on otettava myös huomioon, että ehdotuksen 12 § ulottaa 

painostusvankeuden käyttömahdollisuuden varsin laajaan henkilöpiiriin. 
 
 
 
 
4. Luottamuksellisten viestien suoja 

 

Lakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n mukaan pesänhoitajalla olisi oikeus ilman velallisen suostumusta ottaa 

haltuunsa ja avata velalliselle osoitetut kirjelähetykset ja muut viestit ja paketit. Tällaista oikeutta ei 

kuitenkaan olisi, "jos lähettäjän nimen, lähetyksessä olevan osoituksen tai muun lähetyksessä olevan seikan 

perusteella on syytä olettaa, ettei lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän 

selvittämiseen". Pykälän 2 momentin mukaan postiyrityksen olisi "luovutettava velalliselle tulleet 

postipalvelulain (31372001) 3 §:ssä tarkoitetut kirjelähetykset ja postipaketit pesänhoitajalle tai toimitettava 

ne pesänhoitajan ilmoittamaan osoitteeseen". 
 

Luottamuksellisen viestin suoja kuuluu niihin perusoikeuksiin, joiden rajoitusedellytyksistä on erikseen 

säädetty. Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätää "välttämättömistä rajoituksista viestin 

salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, 

oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana". Katsoin edellä, että 

konkurssimenettelyyn kokonaisuutena liittyy siinä määrin oikeudenkäynnin piirteitä, että velallisen 

myötävaikutusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi asetettavan maastapoistumiskiellon voidaan katsoa 

täyttävän perustuslain 9 §:n 2 momentin kvalifioidun lakivarauksen asettaman vaatimuksen. Sen sijaan 

pesänhoitajan toimintaa ei nähdäkseni voida luonnehtia sillä tavoin osaksi oikeudenkäyntiä, että 

lakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n tarkoittamassa tilanteessa voitaisiin PL 10.3 §:n rajoituslausekkeen nojalla 

tavallisella lailla rajoittaa velallisen tai tämän palveluksessa olevien luottamuksellisten viestien suojaa. Kuten 

perusoikeusuudistuksen esitöistä (HE 309/1993 vp, s. 54-55) ilmenee, viittauksella oikeudenkäyntiin pyrittiin 

mahdollistamaan se, että lailla voidaan velvoittaa esittämään yksityinen asiakirja tai muu tallenne 

oikeudenkäynnissä. Näin ollen lakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n tarkoittaman sääntelyn 

valtiosääntöoikeudellinen moitteettomuus edellyttää, että pesänhoitajalle ehdotetulla oikeudella ei loukata 

velallisen tai tämän palveluksessa olevan luottamuksellisten viestien suojaa. 
 



 

Luottamuksellisen viestin suojaa koskevassa säännöksessä tai sen esitöissä ei ole nimenomaisesti rajattu 

suojaa nauttivan viestin sisältöä. Suojaa ei voidakaan rajoittaa ainoastaan niin sanottuja henkilökohtaisia 

asioita koskeviin viesteihin, vaan myös esimerkiksi liiketoimintaa tai muita taloudellisia seikkoja koskeva 

viestintä kuuluu sen piiriin. Taloudellinen viestintä voi tosin saada suojaa myös perustuslain 15 §:n 

takaamasta omaisuudensuojasta. Lisäksi voitaneen katsoa, että luottamuksellisen viestin suoja kuuluu 

ensisijaisesti yksilöiden henkilökohtaista elämänpiiriä suojaaviin perusoikeuksiin ja että sen ytimessä on näin 

ollen henkilökohtaisia asioita koskeva viestintä. Kuitenkaan muukaan viestintä ei jää vaille suojaa. 
 

Ehdotuksen 4 luvun 4 §:n säännöksiä arvioitaessa on myös syytä ottaa huomioon, että perusoikeuksien 

ensisijaisia subjekteja ovat luonnolliset henkilöt ja että oikeushenkilöt nauttivat luottamuksellisen viestinkin 

suojaa vain välillisesti. Siksi luonnolliset ja juridiset henkilöt ovat olennaisesti eri asemassa ehdotetun 

kaltaisen sääntelyn valtiosääntöoikeudellisen moitteettomuuden arvioinnissa. Mielestäni on selvää, että 

konkurssiin asetettujen luonnollisten henkilöiden kannalta ehdotettu sääntely loukkaa perustuslaissa taattua 

luottamuksellisen viestin suojaa. Mutta lisäksi sääntely on ongelmallinen myös konkurssiin asetetun juridisen 

henkilön palveluksessa olevien luonnollisten henkilöiden kannalta. Niinpä yrityksiin saattaa tulla myös 

työntekijöille osoitettua kirjelähetyksiä ja paketteja, ja lakiesityksen perustelujen valossa tarkoituksena 

näyttää olevan, että pesänhoitajalla olisi oikeus ottaa haltuunsa ja avata myös ne. Sama näyttäisi koskevan 

myös työntekijöille tulevia sähköpostiviestejä. 
 

Tulenkin siihen tulokseen, että ehdotettu sääntely on nykyisessä muodossaan luottamuksellisen viestin suojan 

kannalta valtiosääntöoikeudellisesti moitteeton vain niiltä osin kuin pesänhoitajalle ehdotettu oikeus koskee 

konkurssiin asetetulle juridiselle henkilölle osoitettuja kirjelähetyksiä ja muita viestejä sekä paketteja. Muilta 

osin sääntely edellyttää luottamuksellisen viestin suojaa turvaavia lisätakeita tai sitten sääntelyn tavoitteeseen 

pyrkimistä pesänhoitajalle asetettujen oikeuksien sijasta velalliselle asetettavien velvollisuuksien avulla. 

Pesänhoitajan velvollisuudeksi voitaisiin niin ikään nimenomaisesti säätää, että hänen tulee mahdollisimman 

nopeasti ilmoittaa tiedossa oleville merkityksellisille tahoille siitä, että taloudellista toimintaa koskevat viestit 

tulee lähettää velallisen sijasta konkurssipesälle. Tällainen velvollisuus pesänhoitajalla tosin voitaneen katsoa 

olevan ilman nimenomaista säännöstäkin. 
 
 
 
 

Porthaniassa 30.9.2003 
 
 

Kaarlo Tuori 
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Asia; Hallituksen esitys 26/2003 vp konkurssi lainsäädännön uudistamiseksi 

 
 
 
 

1, Asian varallisuusoikeudellinen tausta 
 

Toimiva markkinatalousjärjestelmä edellyttää joustavia ja tehokkaita järjestelmiä, joilla 
maksukyvyttömyystilanteita hallitaan (management and governance). Näihin jo muodostuneiden 
maksukyvyttömyystilanteiden hallintajärjestelmiin kytkeytyvät maksukyvyttömyystilanteiden 
ennaltaehkäisyjärjestelmät ja hallinnan jälkeen syntyvän jälkitilanteen hoitamisjärjestelmät. Nämä järjestelmät 
yhdessä muodostavat maksukyvyttömyyslainsäädännön. Kuten hallituksen esityksessä (s. 6-7) todetaan, 
maksukyvyttömyyslainsäädäntö tällä tavoin laajasti ymmärrettynä 

"... määrittelee myös keskeisesti ne oikeudelliset ja taloudelliset riskit, joita yhden osapuolen 
maksukyvyttömyydestä voi muille taloudellisille toimijoille aiheutua ja jotka siten tulee ottaa 
huomioon lähes kaikessa taloudellisessa päätöksenteossa." 

 

Toimivien markkinoiden kannalta on keskeistä, että maksukyvyttömyystilanteet hoidetaan tehokkaasti ja 
tuloksellisesti. Demokraattisen oikeusvaltion yritystoiminnan oikeudellisten puitteiden olennaisia vaatimuksia on, 
että niistä muodostuu oikeudenmukainen tasapaino yksityisten varallisuuserojen ja yleisten etujen välillä. Lisäksi 
eri taloudellisia toimijoita on kohdeltava varallisuusoikeudelliselta kannalta yhdenvertaisesti. Nämä vaatimukset 
johtavat korostamaan tehokkuuden ja tuloksellisuuden ohella maksukyvyttömyysjärjestelmän joustavuutta, ja 
erityisesti mahdollisuuksia ottaa huomioon myös ylivelkaantuneen toimijan asemaan liittyviä näkökohtia. 
 

Varallisuusoikeuksien kannalta maksukyvyttömyyslainsäädäntö turvaa erityisesti velkojatahon pääsyä 
oikeuksiinsa. Luottotalouteen pohjautuvan talousjärjestelmän rahalaitoksille, tavarantoimittajille, 
tuotantoyhteistyön kumppaneille ja muille velkojatahoille asettuvat luottotappioriskit muuttuvat vaikeasti 
hallinnoitaviksi, ellei järjestelmään sisälly käyttökelpoisia oikeudellisia tehosteita velvoitteiden toteuttamiseksi 
myös velallistahon taloudellisina kriisiaikoina. Siksi kun sopimuksilla käytetään hyväksi mahdollisuutta omin 
päätöksin luoda varallisuusoikeudellisia oikeusasemia, sisältyy kestävällä tavalla tehtyyn muodostamiseen aina 
sopimuksella luotavan saamisoikeuden toteuttamispuolen harkintaa. Tällä tavoin kulloinkin vallitseva 
lainsäädäntö ja oikeustila muodostuvat osaksi sopimuksenteon perustaa ja sopijapuolten omaksuman järjestelyn 
reunaehtoja. Sopimuksen osapuolten ja sopimusjärjestelyihin kytkeytyvien muiden tahojen perustellut odotukset 
kohdistuvat siten osaltaan varsinaisiin sopimusehtoihin ja 
niiden mukaisiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin, mutta osaltaan myös lainsäädäntöön ja muutoin vallitseviin 
oikeudellisiin toimintalinjoihin. 
 

Tätä taustaa vasten ei vaikuta perustellulta ja juridisesti kestävältä tehdä jyrkkää eroa sopimussuhteen 
varsinaiseen sisältöön ja sopimuksen toteuttamiskeinoihin pohdittaessa myöhemmin muutettavan lainsäädännön 
vaikutuksia eri tahojen legitiimeihin odotuksiin ja niiden mukaiseen luottamuksensuojaan. Sen sijaan on tarpeen 
kehittää näkyviin kulloinkin harkittavana olevassa tilanteessa sille ominaisia ja tyypillisiä tunnusmerkkejä, joilla 
voidaan tunnistaa eri vahvuisesti omaisuuden suojaa saavia oikeussuhteita. Tarkemmista tyypillisistä olosuhteista 



 

ja kulloisestakin taloudellisesta kokonaisjärjestelystä riippuen tämä saattaa merkitä sitä, että toiminnan 
reunaehdot muodostavan lainsäädännön muuttumista on perusteltua harkita omaisuudensuojan näkökulmasta 
silloinkin, kun sinänsä voidaan edellyttää toimijoiden ainakin jossakin määrin ottaneen huomioon lainsäädännön 
muutoksen mahdollisuuden (PeVL 45/2002 vp ja 1/2003 vp). Nähdäkseni tämä linja soveltuu myös eri 
intressitahojen asemien muutoksen arvioimiseen siinä yieistäytäntöönpanokontekstissa, jota velallisen konkurssi 
iikvidaatiotyyppisenä oikeudellisena toimenpiteenä merkitsee. 
 

Tämä linjaus saa osaksi vahvistusta myös niistä näkökohdista, jotka hallituksen esityksessä (s. 9-10) todetaan 
liittyvän (voimassa olevan lainsäädännön mukaiseen) konkurssin alkamiseen: 

"Konkurssin vaikutukset erilaisiin sopimussuhteisiin ja varallisuusoikeuksiin ovat yleensä 
huomattavat. Konkurssihan osoittaa kykenemättömyyttä vastata sitoumuksista ja tämän vuoksi on 
olennaista, mitä konkurssin jälkeen tapahtuu sopimussuhteille ja mikä osapuoli erinäisissä 
omaisuuden vaihdantaa koskevissa tilanteissa kantaa taloudellisen riskin konkurssista." 

 

Hallituksen esityksen tästä kuitenkin jatketaan käyttämällä erottelua menettelyoikeuteen ja 
aineelliseen oikeuteen: 

"Konkurssisääntömme sääntelee konkurssia lähinnä täytäntöönpanomenettelynä ja on siten 
leimallisesti menettelyoikeutta. Konkurssin siviilioikeudellisten vaikutusten sääntely onkin jäänyt 
lähinnä muun lainsäädännön sekä osin myös oikeuskäytännön ja -tieteen varaan." 

 

Kun konkurssilainsäädäntö kuitenkin on olennainen osa laajempaa sääntelykokonaisuutta, on perusteltua 
varovaisuuteen vedottaessa omaisuudensuojan näkökulmasta siihen, että jokin säännös on luonteeltaan 
täytäntöönpano-oikeudellinen, ainakin jos pelkästään tästä tehdään johtopäätöksiä omaisuudensuojan asteeseen 
nähden (näin ehkä vielä PeVL 9/1998 vp; vrt. esim. PeVL 45/2002 vp). Perustellumpaa olisi antaa eri tilanteiden 
tyypillisille piirteille vahvempi asema harkintakriteerinä suojan asteesta, vaikka varallisuusoikeuksista yleensä tai 
sopimussuhteista erityisesti ei varmaan pystytäkään laatimaan sellaista luottamuksensuojan vahvuusasteita 
konkretisoivaa luokittelua, joka on perustuslakivaliokunnalla ollut esillä sen harkitessa eläke-etuuksiin liittyvää 
omaisuudensuojaa (PeVL 9/1999 vp). Johtoa tällaiseen vahvuusasteen harkintaan saadaan niistä 
varallisuusoikeudellisista pohdinnoista, joilla on määritetty sopimuksenteon perustaan sisältyviä lähtökohtia. 

2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan näkökulmasta 
 
 
 

Hallituksen esityksen säatämisjärjestysperusteluissa kuvataan neljä tilannetta, joissa siirtymäsäännöksen mukaan 
ehdotettua lakia sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, jos konkurssi on alkanut lain 
voimaantulon jälkeen. Käsittelen niitä kutakin erikseen pitäen erityisesti silmällä taannehtivasti sovellettavaksi 
tarkoitetun sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyttä ja suhteellisuutta. 
 
 

2.1. Konkurssipesän oikeus sitoutua velallisen sopimukseen (ehdotuksen 3 luvun 8 §) 
 

Ehdotetun säännöksen mukaan sopimuksen toinen osapuoli ei saa purkaa sopimusta konkurssiin vedoten, jos 
konkurssipesä sitoutuu keskeneräiseen sopimukseen ja asettaa sopimuksen täyttämisestä hyväksyttävän 
vakuuden. Tätä täydentämään ehdotetaan erityissäännöstä, jonka mukaan konkurssipesän vastapuoli voisi 
kuitenkin purkaa sopimuksen, jos sopimuksella on henkilökohtainen luonne tai purkamiseen on muu erityinen 
syy. 
 

Sääntelyllä on tarkoitus selkeyttää nykyistä oikeustilaa. Oikeustilan selkeyttäminen on konkurssisääntelyn oman 
toiminnan sekä laajempien varallisuusoikeudellisten vaikutusten näkökulmasta perusteltua. On hyödyllistä, että 
sopimuspuolet sopiessaan ja muut intressitahot tullessaan myöhemmin tekemisiin tuon sopimuksen varaan 
muodostettuun järjestelyyn pystyvät ennakoimaan sopimusten "kohtalon" maksukyvyttömyystilanteissa yleisesti 
ja konkurssissa erityisesti. 
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Ehdotettu säännös on samansisältöinen kuin kauppalain 63 §. Kun irtaimen omaisuuden kauppa on liiketoiminnan 
keskeisiä sopimustyyppejä, kauppalain säännöksillä on merkitystä laajemmin koko varallisuusoikeudessa. Siten 
muutoksella ei tuoda aineelliseen oikeuteen mitään ainakaan olennaisesti uutta normia, eikä muutos näin ole 
ongelmallinen suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta. Säännökseen ei siten liity merkittäviä ongelmia 
omaisuudensuojan näkökulmasta. 
 
 

2.2. Sopimuksella asetetun takaisinottoehdon sitovuus velallisen (ostajan) konkurssissa (ehdotuksen 
5 luvun 6-9 §) 
 

Myös näiden säännösten tarkoituksena on selkeyttää oikeustilaa. Osaksi selkeytystarpeen taustalla on 
epäyhtenäinen vallitseva oikeuskäytäntö, jossa varallisuusoikeudellisesti varsin samantyyppisiä tilanteita 
ratkaistaan eri tavoin velallisen konkurssissa. Hyödykkeen omistusoikeuden vakuuskäytössä myyjällä tai 
tosiasiallisella luotonantajalla on usein hyödykkeen omistus vakuutena samaan aikaan kun velallinen käyttää 
hyödykettä liiketoiminnassaan. Omistuksenpidätyksenä toteutettua ehtoa on pidetty sitovana ostajan konkurssissa, 
mutta jos vastaava järjestely on toteutettu myyjän takaisinotto-oikeusehtona, sitä ei ole pidetty tehokkaana ostajan 
konkurssissa. 
 

Muutettu perussäännös takaisinottoehdon sitovuudesta (ehdotuksen 5 luvun 6 §) ei siten vaikuttaisi sopimuksen 
sitovuuteen sopimuspuolten kesken, vaan ao. tyyppisen ehdon sitovuuteen kolmansien tahojen suuntaan. Tässä 
mielessä se on merkityksellinen sellaisissa taloudellisessa riskiharkinnassa, jossa velallisen sopimuskumppani - 
kuten esimerkiksi tavarantoimittaja tai muu taho joka suoritettuaan oman sopimus velvoitteensa jää odottamaan 
velallisen suoritusta - harkitsee omaa riskipositiotaan suhteessa velallisen mahdolliseen maksukyvyttömäksi 
tulemiseen. Säännös tulisi 
sovellettavaksi vasta lain voimaantulon jälkeen alkavissa konkursseissa. Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta 
tämä tarkoittaa mahdollisuutta varautua muutokseen sellaisille kolmansille tahoille, joilla takaisinottoehdon 
sitomattomuudella on ollut merkitystä. Oikeustilan epäselvyyden vuoksi ei luottamus lainsäädännön 
muuttumattomuuteen muutoinkaan ole tässä tilanteessa erityisen vahvaa. Siksi tähänkään muutokseen ei liity 
merkittäviä omaisuudensuojan rajoittumisongelmia. 
 

Ehdotuksen 5 luvun 9 §:ssä laajennetaan myyjän ja konkurssipesän oikeutta vaatia takaisinoton ja tilityksen 
toimittamista. Hallituksen esityksessä tätä säännöstä luonnehditaan täytäntöönpano-oikeudelliseksi. Aiemmin 
tässä lausunnossa olen ollut varauksellinen tämän näkökohdan laajamittaista ja täsmentymätöntä käyttöä kohtaan. 
Tässä kohdin luonnehdinta säännöksen täytäntöönpano-oikeudellisesta luonteesta on kuitenkin paikallaan. 
Takaisinoton ja tilityksen toimittaminen on aineellisen oikeuden toteuttamista (access to contract) ajatellen sillä 
tavoin erillinen täytäntöönpanotoimenpide, että sen kulloiseenkin muotoon kohdistuvaa odotusta ei ole 
perusteltua pitää erityisen legitiiminä. Siksi tuollaisten odotusten asema sopimuksenteon perustana ei saa kovin 
vahvaa luottamuksensuojaa. Päinvastoin, kestävälle pohjalle rakentuvan liiketoiminnallisen riskiharkinnan 
voidaan edellyttää ottavan huomioon sen, että juuri tämäntyyppisiä lainsäännöksiä saatetaan ripeässäkin tahdissa 
muuttaa. 
 
 

2.3. Rajoitukset panttivelkojan oikeuteen muuttaa pantti rahaksi (ehdotuksen 17 luvun 8-14 §) 
 

Ehdotettujen säännösten tarkoituksena on pyrkimys saavuttaa mahdollisimman hyvä myyntihinta 
panttiomaisuutta realisoitaessa. Ehdotetut säännökset toteuttavat tätä tavoitetta sääntelemällä panttirealisoinnin 
ajankohtaa ja myyntitapaa. Osaltaan nämä säännökset käytännössä rajoittavat pantinhaltijalla nykyisen 
lainsäädännön mukaan olevia oikeuksia. 
 

Säännösten tarkoitus liittyy selkeästi konkurssilainsäädännön yleiseen tehokkuus- ja taloudellisuustavoitteeseen ja 
konkretisoi sitä tietyssä tyypillisessä erityistilanteessa. Tässä mielessä ehdotetuilla muutoksilla on hyväksyttävä 
tarkoitus. Myös vakuusvelkojan intressissä on vakuusomaisuuden mahdollisimman hyvä myyntihinta, ja tältä 
osin muutoksien vaikutusten voidaan olettaa koituvan myös vakuudenhaltijan hyväksi. Säännöksillä turvataan 



 

konkurssipesän muiden kuin panttivelkojien asemaa erityisesti suhteessa passiivisena pysyttelevään 
panttivelkojaan. 
 

Säännösten perusoikeusongelmia on siksi tarpeellista tarkastella suhteellisuusperiaatteen 
näkökulmasta. Lisäksi on syytä ottaa esiin ehdotettuun menettelyyn liittyvät oikeusturvajärjestelmät. 
 

Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta on olennaista, että velkojan panttiomaisuudella tavoittelemiin 
taloudellisiin perustarkoituksiin ei puututa. Panttiomaisuus vastaa edelleenkin velallisen velasta ja panttivelkoja 
saa maksun panttiomaisuuden myyntihinnasta. Myöskään panttivelkojan vahvaan etusijajärjestykseen velkojien 
maksunsaannissa ei tule muutosta. Panttivelkojan riskipositioasema kuitenkin heikkenee siinä mielessä, että sen 
päätösvaltaa myyntiajankohdasta ja myyntitavasta rajoitetaan. Näiden rajoitusten tosiasiallisia vaikutuksia 
voidaan, hallituksen esityksessä esitetyin perustein, pitää varsin vähäisinä. Vastaavasti panttivelkojan luottamus 
siihen, että panttaussopimuksen puitteina myös panttirealisaation toteuttamistavat säilyvät muuttumattomina, ei 
ole yhtä perusteltua ja siten suojan arvoista kuin odotus panttiomaisuuden perustarkoituksen toteutumista 
turvaavien oikeudellisten puitteiden säilymisestä muuttumattomina. 
Säännösten muuttamisen yhteydessä panttivelkojan oikeusturvaa turvataan useilla tavoilla. Konkurssipesän 
määräämä myyntikielto voi olla vain määräaikainen (ehdotuksen 17 luvun 12 §: enintään kaksi kuukautta). Luvan 
panttiomaisuuden myyntiin vapaaehtoisella huutokaupalla ilman panttivelkojan suostumusta myöntää 
tuomioistuin (ehdotuksen 17 luvun 13 §). Tätä lupaa myöntäessään tuomioistuimen on varattava panttivelkojalle 
tilaisuus tulla kuulluksi, ja lupapäätöksestä tulee käydä ilmi kaupan olennaiset ehdot. Myynti tulee mahdolliseksi 
vasta kun päätös on saanut lainvoiman, joten panttivelkojalla on mahdollisuus hakea muutosta alioikeuden 
päätökseen valittamalla siitä hovioikeuteen. Panttiomaisuuden eräänlainen pakkomyynti ulosottolain mukaisessa 
järjestyksessä tulee mahdolliseksi ilman panttivelkojan suostumusta vasta määräajan jälkeen konkurssin 
alkamisesta (kolme vuotta). Panttivelkojan taloudellista asemaa turvataan myös siten, että tuomioistuin voi kieltää 
konkurssipesää hakemasta tällaista pakkomyyntiä, jos siihen on erityinen syy omaisuuden odotettavissa olevan 
arvonnousun tai muun tähän verrattavan perusteen vuoksi. Lisäksi myynti voidaan evätä panttivelkojan intressissä 
ottamalla huomioon tällaisesta pakkomyynnistä aiheutuvat kustannukset. 
 

Panttivelkojan oikeusasemaa heikentäviä muutoksia voidaan pitää kokonaisuutena varsin vähäisinä. Niille on 
hyväksyttävä peruste konkurssilainsäädännön yleisen tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. Lisäksi 
niillä edistetään eri velkojaryhmien yhdenvertaisen kohtelun toteutumista myös konkurssikäytännössä. 
Panttivelkojan asemaa on pyritty turvaamaan erilaisin oikeusturvajärjestelyin, joihin sisältyy olennaisella tavalla 
myös ulkopuolista riippumatonta harkintaa tuomioistuimissa. Lopulta säännöksessä on myös panttivelkojen 
asemaa turvaavia siirtymäjärjestelyjä tilanteissa, joissa konkurssi on alkanut ennen ehdotetun lain voimaantuloa. 
Säännöksiin ei siten liity sellaista puuttumista voimassa olevien panttaussopimusten pysyvyyteen, joka 
edellyttäisi ehdotuksen muuttamista. 
 
 

2.4. Konkurssin päättyminen sovintoon (ehdotuksen 21 luku) 
 

Ehdotuksen mukaan konkurssi voisi päättyä sovintoon, vaikka osa velkojista vastustaa sellaista. Tässä ehdotus 
poikkeaa nykyisestä lainsäädännöstä, jossa edellytetään kaikkien velkojien suostumusta sovintoon. 
Sovintomahdollisuuden taustana on konkurssisääntelyn yleinen tavoite taloudelliseen tehokkuuteen. Lisäksi 
sovinnon käyttömahdollisuuksia laajentamalla turvataan järjestelmän joustavuutta ja siten toimivuutta erilaisissa 
olosuhteissa. Muutokset aineelliseen oikeuteen jäävät varsin vähäisiksi. Panttivelkojan oikeuksia ei voida rajoittaa 
sovinnolla ilman sen suostumusta. Sovinnossa velkojaa ei myöskään voitaisi velvoittaa vastoin suostumustaan 
tyytymään sellaiseen jako-osuuteen, joka jäisi pienemmäksi kuin se minkä velkoja olisi saanut jos 
konkurssimenettelyä olisi jatkettu. Kun ehdotetulla muutoksella on hyväksyttävät perusteet, kun se on sisällöltään 
selkeä ja ymmärrettävä ja kun se merkitsee vain vähäistä muutosta nykyiseen oikeustilaan, täyttää muutos 
perusoikeuksien rajoittamisedellytysten mukaiset vaatimukset. 
 
 

2.5. Luottolaitoksen kuittausoikeutta koskeva erityissäännös (ehdotuksen 6 luvun 5 §) 
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Hallituksen esityksen säätämisjärjestystä koskevassa kohdassa ei ole lainkaan otettu esille ehdotettua säännöstä, 
jolla rajoitettaisiin luottolaitoksen oikeutta kuitata saatavaansa velallisen tietyntyyppisellä tilillä olevilla varoilla. 
Tällä muutoksella puututaan varsin tyypilliseen ja tavanomaiseen oikeudelliseen mahdollisuuteen, jonka voi 
olettaa tähän asti olleen osa luottolaitoksen normaalia riskiharkintaa luotonmyöntämistilanteessa. Velallisen 
tilivarojen kuittausmahdollisuus on siten ollut yksi luottolaitosten sopimuksenteon lähtökohdista 
luotonmyöntämistilanteissa. Tämä mahdollisuus lienee myös ollut ainakin elinkeinotoimintaa 
varten luottoa hakeneiden velallisten tiedossa tai tietämisvelvollisuuden piirissä. Vaikka luottolaitosten 
kuittausoikeuden laajuudesta ja tarkemmasta sisällöstä on käyty oikeudellista keskustelua, voidaan sellaisen 
mahdollisuuden olemassa oloa sinänsä pitää vakiintuneena. Velkojan mahdollisuus käyttää saatavaansa 
kuittaukseen velalliselle olevaa velkaansa vastaan on yleinen varallisuusoikeudellinen lähtökohta, jolla 
tavoitellaan sallitun itseavun puitteissa joustavuutta ja tehokkuutta velkatilanteissa. Kuittausrajoitukset asettavat 
näin kieltojen kohteena olevat tahot muihin velkojiin verrattuna epäyhdenvertaiseen asemaan. 
Konkurssilainsäädännön yhteydessä toteutettuna tällaisen muutoksen vaikutukset rajautuvat vain 
konkurssitilanteisiin. Silti kysymyksessä on tosiasiallisesti arvioiden olennainen oikeudellinen muutos nykytilaan 
verrattuna, koska kuittausmahdollisuuden käyttötarve ajankohtaistuu tyypillisesti velallisen 
maksukyvyttömyystilanteissa. Tästä näkökulmasta kuittausmahdollisuus on osa luottosopimusten perustaa, ja 
ehdotettu kuittausrajoitus vaikuttaisi jo tehtyjen luottosopimusten toteutumiseen (access to contract) sillä tavoin, 
että muutosta on perusteltua arvioida omaisuudensuojan näkökulmasta. 
 

Kun kysymyksessä on itseaputyyppinen toiminta, eivät oikeusturvanäkökohdat ole itsenäinen harkintatekijä. 
Ehdotettu säännös on alkuosaltaan selkeä sekä käytetyiltä ilmaisuiltaan että aineelliselta sisällöltään: "luottolaitos 
ei saa kuitata saatavaansa varoilla, jotka velallisella on konkurssin alkaessa luottolaitoksessa olevalla tilillään tai 
jotka tuolloin ovat luottolaitoksessa siirrettävinä velallisen tilille". Jonkin verran tulkinnanvaraisuutta sisältyy 
säännöksessä kiellolle asetettuun tarkentavaan ehtoon: "jos tiliä voidaan tiliehtojen mukaan käyttää 
maksuliikenteen hoitamiseen". Tiliehdothan määräytyvät luottolaitoksen ja sen asiakkaan välisellä sopimuksella. 
Kuten hallituksen esityksessäkin (s. 83) todetaan, tiliehtoihin ei kuitenkaan voida pelkästään konkurssitilanteita 
silmällä pitäen sisällyttää ehtoa, jonka mukaan tiliä ei voida käyttää maksuliikenteen hoitamiseen. Säännös jättää 
oikeudellisesti harkinnanvaraiseksi, millaisissa tarkemmissa olosuhteissa voidaan antaa säännöksen soveltamista 
ajatellen ratkaiseva merkitys tilin tosiasialliselle käytölle maksuliikenteen hoitamiseen. Pelkkä tiliehtojen 
vastainen tilin käyttö maksuliikenteeseen ei voine sinänsä, ainakaan lyhytaikaisena, olla riittävä peruste 
kuittauskiellolle. Lopulta jonkin verran epäselväksi jää, mitä ylipäänsä tarkemmin tarkoitetaan maksuliikenteen 
hoitamisella. Epäselvyydet ja säännöksen tulkinnanvaraisuudet eivät kuitenkaan nähdäkseni ole sellaisia, joista 
aiheutuisi velkasuhteisiin liittyvää sopimuksentekoa olennaisesti haittaavaa ennakoimattomuutta. Kun 
pankkitilien käyttö liiketoiminnassa on välttämätöntä, on myös oletettavissa, että oikeuskäytännössä kehittyy 
säännöstä tarkentavia ja ennakoitavuutta helpottavia linjauksia. 
 

Luottolaitosten kuittausrajoituksen olennaisimmat perusoikeuskysymykset liittyvät siten perustellun syyn 
vaatimukseen ja suhteellisuusnäkökohtiin. Hallituksen esityksessä rajoitusta perustellaan pankkitilisopimusten 
välttämättömyydellä ja pankkien tosiasiallisella yksinoikeudella maksunvälitystoimintaan. Näissä olosuhteissa 
pankeille on muodostunut muita velkojia parempi oikeudellinen asema ilman, että sen perusteena olisivat yleisesti 
hyväksyttävät syyt. Muutoksen taustalla on siten hyväksyttävä tavoite vahventaa velkojien yhdenvertaista 
kohtelua konkurssitilanteessa. Kuittauskiellolla konkurssiyritykselle varmistetaan välttämätön käyttöpääoma, jos 
ja kun konkurssihallinto haluaa jatkaa velallisen liiketoimintaa. Tällä tavoin edistetään kokonaisuutena arvioiden 
konkurssin taloudellista tehokkuutta velkojien ja eräissä tilanteissa velallisenkin intressissä. Lopulta yleisen edun 
näkökulmasta voidaan pitää taloudellisen toiminnan edellytyksiä tehostavana sitä, että yritysten käyttämien 
maksujärjestelmien toimintaa turvataan myös konkurssitilanteissa. Ehdotetulla muutoksella on siten 
hyväksyttäviä syitä. 
 

Esitetyt arviot siitä, miten merkittävästä pankkien taloudellisen aseman heikentymisestä on kysymys, vaihtelevat. 
Hallituksen esityksessä (s. 82) viitataan siihen, että "yleensä maksukyvyttömällä velallisella ei konkurssin 
alkaessa ole enää paljonkaan varoja". Suomen 
Pankkiyhdistys esittää konkurssilakimietinnöstä antamassaan lausunnossa, että käytännössä kuittausoikeudella on 
ollut pankeille "huomattava taloudellinen merkitys paitsi yksittäistapauksissa myös kokonaisuutena". Arviointien 



 

erisuuntaisuudesta huolimatta voidaan, ottaen huomioon konkurssien varsin suuri määrä ainakin taloudellisen 
taantumien aikana, perustellusti olettaa muutoksen lähtökohtaisesti aiheuttavan ainakin taloudellisen taantuman 
oloissa pankkien aseman tosiasiallista ja merkittävää heikennystä. Pankkien aseman heikennyksen merkittävyyttä 
tasoittaa osaksi se, että tehostuneet mahdollisuudet jatkaa velallisten liiketoimintaa hyödyttävät viime kädessä 
kaikkia velkojia, ja näin kompensoivat suurentuneina jako-osuuksina pankkien menetyksiä. Pankeilla on 
muutoksesta huolimatta edelleen mahdollisuus käyttää kuittauskiellon piiriinkin tulevia tilivaroja saatavansa 
suoritukseen edellyttämällä asiakkaansa panttaavan kyseiset varat pankille. Yksityishenkilöiden osalta pankkien 
kuittausoikeutta on jo nykyisin rajoitettu muun muassa ulosoton ns. suojaosuuden verran. Vaikka kuittauskielto 
tulisi voimaan ilman siirtymäaikaa, jää pankeille tosiasiallinen mahdollisuus erilaisin keinoin lieventää 
kuittausrajoituksesta johtuvaa riskipositionsa heikentymistä suhteessa sellaisiin velallisiinsa, jotka eivät 
välittömästi lain voimaantulon jälkeen joudu konkurssiuhan piiriin. 
 

Nähdäkseni luottolaitosten kuittausoikeuden rajoitus on koko ehdotuksen pulmallisin säännös omaisuudensuojan 
kannalta. Ehdotus ei sisällä selvitystä muutoksen tarkemmista taloudellisista vaikutuksista, vaikka 
lausuntovaiheessa esitetyt arviot perustellulla tavalla riitautettiin. Vaikutuksia on joka tapauksessa syytä pitää 
merkittävinä. Jonkin verran epävarmaksi jää, missä määrin haitalliset vaikutukset luottolaitoksille lieventyisivät 
velallisen liiketoiminnan jatkamisedellytysten parantumisen ansiosta. Oikeudelliselta kannalta kuittausrajoitus 
heikentää luottolaitosten mahdollisuutta käyttää yleisesti sallittua sekä joustavaa ja tehokasta itseapukeinoa. 
Toisaalta ehdotetulle muutokselle on vahvoja perusteita. Konkurssioikeuden lähtökohtia on velkojien 
yhdenvertainen kohtelu, eikä pankkien asemaan maksuliikenteeseen käytetyn tilin pitäjänä sinänsä liity velkojan 
oikeudellisen aseman vahvemmuutta perustelevia erityisnäkökohtia. Konkurssipesän mahdollisuus joustavasti 
jatkaa velallisen liiketoimintaa on usein sekä veikojatahon että velallisen intressissä. Yleisen edun kannalta on 
tärkeää turvata maksujärjestelmän toimivuus myös konkurssin tai uhkaavan konkurssin oloissa. Näitä tavoitteita 
olisi erittäin vaikea toteuttaa muulla keinolla kuin rajoittamalla luottolaitoksen kuittausoikeutta 
konkurssivelallisen maksuliikenteeseen käytetyn tilin osalta. Luottolaitosten luottamusta siihen, että niiden 
kuittausmahdollisuus säilyy muuttumattomana, ei voida pitää erityisen perusteltuna ottaen huomioon muun 
muassa asian suhteen vallitseva oikeudellinen epävarmuus. Ehdotettu muutos pääosin poistaisi tämän 
epävarmuuden. Kokonaisuutena en näe luottolaitosten kuittausoikeuden rajoittamisessa ehdotetulla tavalla 
sellaista omaisuudensuojaan puuttumista, joka edellyttäisi ehdotuksen muuttamista tältä osin. Haluan kuitenkin 
korostaa, että tähän arviooni sisältyy epävarmuustekijä siitä, miten voimakkaasti muutos heikentää pankkien 
taloudellista asemaa. 

3. Kokoavia näkökohtia 
 

Velallisen konkurssi on tilanne, jossa joudutaan samanaikaisesti toteuttamaan hyvin monentyyppisiä ja 
oikeudellisesti eri kehitysvaiheissa olevia vaateita. Vaikka konkurssisääntely painottuu menettelyllisiin 
kysymyksiin, konkurssisääntelyllä on siitä huolimatta myös keskeinen merkitys aineellisen varallisuusoikeuden 
mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisessa. Omaisuudensuojan näkökulmasta arvioinnit 
ehdotukseen sisältyvistä taannehtivista muutoksista on perusteltua kehittää eri tahojen luottamuksensuojan 
pohjalta. Luottotilanteisiin liittyvään harkintaan elinkeinotoiminnassa sisältyy tyypillisesti erilaisten 
riskitekijöiden kartoitusta ja niiden välistä punnintaa. Olennainen osa tästä harkinnasta tehdään muuntamalla 
odotukset luottotoiminnan oikeudellisista puitteista sopimuksenteon perustaksi. Tämän perustan varassa 
sopimuspuolet käyttävät sopimusta luomaan yhteistoimintaansa tukevia sidonnaisuuksia. Omaisuudensuojan 
kannalta merkityksellinen luottamuksensuoja kohdentuu eri vahvuisena sekä näihin puitteisiin että sopimuksen 
varsinaiseen sisältöön. 
 

Kehitettäessä tarkempia arviointeja sopimussuhteiden omaisuudensuojasta varallisuusoikeuden näkökulmasta on 
tässä lausunnossa käytetty kantavana ideana ajatusta eri tahojen pääsystä sopimuksenmukaisiin oikeuksiinsa 
(access to contract). Sen mukaisesti tarkempi tarkastelu on kohdennettu sellaisiin muutoksiin, joissa näyttäisi 
olevan kysymys puuttumisesta tyypillisesti keskeisessä asemassa ao. riskiharkinnassa olleisiin oikeudellisiin 
linjauksiin. Näiden linjausten taustana voivat olla niin erityiset sopimusehdot kuin sopimuksen välittömät ja 
olennaiset puitteet muodostanut lainsäädäntökin. 
 

Taannehtivasti voimaan tuleviksi ehdotetut muutokset ovat kauttaaltaan selkeästi laadittuja eikä niihin liity 
epätäsmällisyyksiä. Muutoksiin on myös liitetty asianmukaiset oikeusturvakeinot siltä osin kuin ne ovat olleet 
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mahdollisia. Muutosten taustalla on yleinen pyrkimys tehostaa konkurssimenettelyä ja tehdä siitä eri tavoin 
nykyistä joustavampaa. Yleisesti muutokset myös toteuttavat nykyistä oikeustilaa paremmin velkojien 
yhdenvertaisen kohtelun lähtökohtaa. Muutoksista merkittävimpiä ovat panttivelkojan asemaan ja pankkien 
kuittausoikeuteen vaikuttavat säännökset. Panttivelkojan pantin realisointimahdollisuuksia heikennetään 
konkurssipesän hyväksi. Toisaalta muutoksella on hyväksyttävät ja tärkeät syyt. Panttivelkojien aseman 
heikentyminen jäänee myös tosiasiallisesti varsin vähäiseksi. Panttivelkojan oikeusturvasta on huolehdittu 
asianmukaisesti. 
 

Eniten pohdintaa aiheuttaa ehdotus pankkien kuittausoikeuden rajoittamiseksi. Sitä ei yllä perustellusta 
näkökulmasta ole aihetta pitää sillä tavoin täytäntöönpano-oikeudellisena, että siihen tällä perusteella voitaisiin 
puuttua tavanomaista helpommin. Kuittausoikeus on ollut tyypillisesti luottotappioriskin hallintaa koskeva 
harkintatekijä. Kestävälle pohjalle rakentuvan luottoharkinnan näkökulmasta sen muuttumattomana säilymiseen 
kohdistuvalle luottamukselle ei kuitenkaan ole perusteltua antaa erityisen vahvaa suojaa. Kuittausoikeuden 
rajoittamiselle on ehdotuksessa esitetty hyväksyttävät perusteet niin maksujärjestelmän toimivuuden kuin 
konkurssisääntelyn yleisten tavoitteiden näkökulmasta. Vaikka kuittausoikeuden rajoittuminen ei välittömästi 
kompensoidu luottolaitoksille muuna ehdotetuista muutoksista tulevina etuuksina, niin välillisesti nekin hyötyvät 
parantuneista mahdollisuuksista jatkaa konkurssivelallisen liiketoimintaa ja maksujärjestelmän toiminnan 
takaamisesta konkurssitilanteissa. 
 

Taannehtivasti voimaan tulevaksi ehdotettuihin muutoksiin ei siten sisälly omaisuudensuojan näkökulmasta 
sellaisia ongelmia, joiden vuoksi ehdotusta tulisi tarkentaa tai muuttaa. 
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1. Yleistä 
 

Konkurssilakia koskevan lakiehdotuksen voimaantulo- ja siirtymäsäännösten (24 luku) mukaan 
lakia sovellettaisiin pääosin vain, jos konkurssi on alkanut lain voimaantulon jälkeen. Eräiltä 
osin lakiin sisältyy vaikutukseltaan taannehtivia säännöksiä. Etenkin niiden merkitystä 
säätämisjärjestykselle arvioidaan hallituksen esityksessä (s. 199-205). 
 

En arvioi muistiossani omaisuudensuojaa tai elinkeinovapautta. Esityksen lyhentämiseksi 
viittaan jatkossa konkurssilakiin lyhenteellä KL (ja voimassa olevaan konkurssisääntöön 
lyhenteellä KS). 
 

2. Henkilökohtainen vapaus 

//£ £-&/aooz v/o 

Pei/P '3ì-Mo!>ut 



 
 

Konkurssivelallisella olisi jatkossakin myötävaikutusvelvollisuus pesän selvittämiseksi ja 
velkojien edun turvaamiseksi (ehdotettu KL 4:5). Velallinen menettää määräämisvaltansa 
omaisuuteensa ja omaisuus siirtyy konkurssipesän hallintaan. Omaisuus muutetaan rahaksi ja 
varat käytetään velallisen velkojen suoritukseksi. Tätä tarkoitusta varten konkurssipesän on 
saatava riittävät tiedot kaikesta pesään kuuluvasta omaisuudesta. 
 

Keskeisin myötävaikutuksen muoto koskee pesäluettelon (ks. ehdotettu KL 9:1) laadintaa 
yhdessä pesänhoitajan kanssa sekä velvollisuus vahvistaa tämä luettelo oikeaksi joko kirjallisesti 
allekirjoituksella tai tuomioistuimessa henkilökohtaisesti valalla tai vakuutuksella (ehdotettu KL 
4:6). 
 

Koska velallinen ei läheskään aina toimi yhteistyössä pesänhoitajan kanssa, nykyisessä KS:ssä ja 
ehdotetussa KL:ssa on lukuisia melko vahvojakin pakkokeinoja pesänhoitajan ja 
konkurssituomioistuimen käytettävissä (ehdotettu KL 4:11). Ensi sijassa velalliselle asetetaan ja 
tuomitaan uhkasakko, ellei ole ilmeistä, että pakoileva velallinen niskoittelee uhkasakosta 
huolimatta. Tätä pakkokeinoa ei ole nykylaissa, ja korostaa osaltaan velallisen asianmukaisen 
kohtelun merkitystä konkurssimenettelyssä (ks. tästä ehdotettu KL 4:1). En näe tässä 
perusoikeusongelmia. 
Lakiin sisältyy uhkasakon tuomitsemisen jälkeen mahdollisuus määrätä velallinen 
painostusvankeuteen. Vankeudesta päättää pesänhoitajan vaatimuksesta tuomioistuin, eli 
vaatimukset kontradiktorisuudesta ja asianosaistoimintoisuudesta täyttyvät. 
 

Painostusvankeuteen määrääminen edellyttäisi kuitenkin - nykyisestä poiketen - sitä, että 
velallinen kieltäytyy luovuttamasta pesänhoitajalle pesään kuuluvaa omaisuutta, toimitiloja tai 
tietojärjestelmiä (ks. ehdotettu KL 4:5). Painostusvankeuteen voitaisiin turvautua myös, jos 
velallinen kieltäytyy antamasta pesänhoitajalle tarpeellisia tietoja muun m uassa ko 
nkurssipesään kuul uvasta o maisuudesta j a ko nkurssisaatavista (ks. ehdotettu KL 4:6) ja jos 
laiminlyönnit johtavat siihen, että pesänhoitaja ei kykene täyttämään tehtäväänsä. Sama 
pakkokeino soveltuu myös siihen - ehkä tavallisimpaan - tilanteeseen, että velallinen kieltäytyy 
vannomasta pesäluetteloa oikeaksi tai antamasta tietoja pesäluetteloa varten. 
 

Painostusvankeuden e nimmäiskesto o Iisi j atkossa kuus i kuuka utta, m utta v elallisen 
lopetettua niskoittelunsa asia otettaisiin käsittelyyn neljän vuorokauden kuluessa. Nykyään 
painostusvankeuden kesto on kaksi kuukautta, jonka jälkeen hänet voidaan tuomita vankeuteen 
konkurssivelallisen niskoittelusta enintään kahdeksi vuodeksi (ks. KS 18.1 §). Päätös ei ole 
valituskelpoinen, mutta siitä voidaan kannella ylemmälle tuomioistuimelle. Vastaavanlaisia 
järjestelyjä on useimmissa muissa länsimaissa. 
 

EIS 5 artikla sallii vapaudenmenetyksen, jos siitä on säädetty laissa ja jos lain määräykset 
koskevat muun muassa tuomioistuimen laillisen määräyksen noudattamatta jättämistä tai 
laillisen velvoitteen täyttämättä jättämistä (1 kohta, b alakohta). Kohteelle on viipymättä 
ilmoitettava vapaudenriiston perusteet (2 kohta), hänellä on oikeus saada vapaudenriisto 
tuomioistuimen jälkikontrollin piiriin (4 kohta) ja kohteella on artiklan v astaisesta v 
apaudenriistosta o ikeus v ahingonkorvaukseen (5 ko hta). P ainos-tusvankeutta koskevien KL:n 
säännösten voidaan katsoa täyttävän EIS 5 artiklan edellytykset. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimessa ei ole ratkaisuja, jonka pohjana olisi tämäntyyppinen 
painostusvankeus. 
 

Toiseksi on arvioitava sääntelyn suhdetta perustuslain 7.3 §:äan. Se edellyttää lakiin kirjattua 
vapaudenriiston perustetta. Vapaudenmenetyksen laillisuus tulee voida saattaa tuomioistuimen 
tutkittavaksi. Ehdotettu sääntely vastaa näitä periaatteita. 
 

Perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden (ks. kootusti Pe VM 25/1994) valossa voidaan 
sanoa seuraava. Rajoitusperusteet perustuvat lakiin. Tarkkarajaisuusvaatimuskin ilmeisesti 
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täyttyy. Tilanteet, joissa painostusvankeus on käytettävissä, on määritelty yksityiskohtaisesti 
laissa. Rajoitusperustetta voidaan pitää painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana ja siten 
hyväksyttävinä. Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan (s. 200/1), 
myötävaikutusvelvollisuutensa laiminlyövä velallinen voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja ja 
viivästystä velkojille. Myös tehokas puuttuminen harmaaseen talouteen edellyttää niskoittelevan 
konkurssivelallisen perusoikeuksien rajoittamista. 
 

Oikeusturvajärjestelyistä on huolehdittu asianmukaisesti, koska perustuslain 7 §:n 3 momentin 
kolmannen virkkeen nimenomaisen säännöksen mukaan mahdollisuus saattaa jälkikäteen 
vapaudenmenetyksen laillisuus on riittävää. Pakollista, määräaikaista asian uudelleen tutkintaa 
tuomioistuimessa ei siis tarvita, vaan kantelumahdollisuus riittää. 
Ainoat epäilykseni koskevat suhteellisuusperiaatteen vaatimusten täyttymistä. Rajoitusten tulee 
olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia, eli niiden tulee olla välttämättömiä hyväksyttävän 
tarkoituksen saavuttamiseksi. On kysyttävä, onko velkojien suojelun tavoite saavutettavissa 
perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Tässä kysymyksessä maksimissaan kuuteen 
kuukauteen nostettu painostusvankeus vaikuttaa melko ankaralta, ja voidaan kysyä, tulisivatko 
velallisten intressit turvatuksi lyhyemmälläkin painostusvankeudella, esim. neljän kuukauden 
aikana, joka kaksinkertaistaisi nykyisen painostusvankeuden minimin. 
 

Ainoa perustelu, joka kuuden kuukauden rajalle annetaan, on niskoittelevaa todistajaa koskeva 
maksimissaan kuuden kuukauden painostusvankeus (OK 17:37) (HE, s. 66/11). Tiedossani ei 
ole, että säännöstä sanottavasti sovellettaisiin. Oletan, että jos todistajan painostus vankeudesta 
säädettäisiin nyt, näin pitkässä painostusvankeudessa voitaisiin nähdä perusoikeusongelmia. 
 

Kuuden kuukauden rajaakin voidaan toisaalta pitää välttämättömyyskriteerin mukaisena, koska 
painostusvankeuden käyttömahdollisuus ei koske kaikkia niskoittelutapa-uksia, se on toissijainen 
uhkasakkoon verrattuna ja koska se päättyy muutamassa päivässä niskoittelun loppumisesta. Sitä 
paitsi voimassa olevan oikeuden mukaan kahden kuukauden painostusvankeuden jälkeen 
velallinen voidaan tuomita enintään kahden vuoden rangaistukseen konkurssivelallisen 
niskoittelusta. Vastaavaa säännöstä ei ole uudessa laissa. 
 

3. Sanktiot vääränsisältöisten tietojen antamisesta 
 

Velallisen velvollisuuteen vannoa tai vahvistaa pesäluettelo oikeaksi on väitetty liittyvän toinen 
perusoikeusongelma, johon tosin tässä hallituksen esityksessä ei v iitata mutta jolla on ainakin 
välillistä merkitystä uudelle KL:lle. 
 

Vääränsisältöisen pesäluettelon oikeaksi vannominen tai vahvistaminen merkitsee velallisen 
petosta (RL 39:2). Usein velallisen, joka jättää pesäluettelosta pois ns. osakaslainoja tai 
yksityisottoja, motiivi on välttyä jäämästä kiinni yhtiössään aikaisemmin tekemästä velallisen 
rikoksesta tai kirjanpitorikoksesta. Jos kirjanpitoa ei ole tai se on sekavassa tilassa, 
pesänhoitajalla ei ole todellisia mahdollisuuksia selvittää sitä, kuinka paljon velallisyhtiöllä on 
saatavia edustajaltaan, lähinnä toimitusjohtajalta. 
 

Syytettäessä toimitusjohtajaa myöhemmin velallisen petoksesta vääränsisältöisen pesäluettelon 
perusteella tämä saattaa puolustautua viittaamalla jokaisen rikoksesta syytetyn oikeuteen olla 
myötäauttamatta oman syyllisyytensä selvittämisessä. Hän saattaa esittää, että koko 
konkurssimenettelyyn ja siihen liittyviin ilmoittamisvelvoitteisiin oli ryhdytty jotta yhtiön 
edustajan tekemiset saataisiin valan tai vakuutuksen nojalla selvitetyiksi. Vaikka näin ei olisi 
tehty, tosiasiassa oikeiden ja riittävien tietojen esittäminen olisi paljastanut konkurssiin 
ajautuneen yhtiön toiminnassa velallisen rikoksen, johon oli syyllistynyt toimitusjohtaja. 

 

Samanlaisia ongelmia on esitetty liittyvän UL 3:33:n mukaiseen ulosot-
toselvitykseen, jossa siinäkin velallinen velallisen petossäännöksen uhalla on 
velvollinen antamaan tiedot varallisuudestaan. Näissäkin tilanteissa on esitetty, että 



 
ulosottoselvitykseen on ryhdytty, jotta velallisen lähiyhtiöiden asioista saataisiin 
tietoa. Myös veroilmoituksessa tai -tarkastuksessa verovelvollinen saattaa joutua 
rangaistuksen uhalla antamaan ainakin välillisesti tietoja aikaisemmista vero-ja 
muista rikoksistaan. 

 

En puutu kritiikkiin tässä tarkkaan, koska olen kirjoittanut teemasta artikkelin "Saako rikoksella 
saadut varat salata ulosotossa ja verotuksessa?", teoks. Timo Ahonen (toim.): Turun yliopiston 
oikeustieteellinen tiedekunta 40 vuotta, Turun yliopisto, Turku 2001, s. 157-167. Selvä 
pääsääntö on, että tällaiset rangaistusuhalla vahvistetut ilmoitusmenettelyt jäävät lähes aina EIS 
6(1) :n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä tarkoittavan artiklan soveltamisalan ulkopuolelle. 
 

EIS 6(1) koskee sanamuotonsa mukaan "rikoksesta syytetyn" oikeuksia. Tulkinnallisesti 
soveltamisalaa on tosin laajennettu koskemaan lähes kaikkia rikoksesta epäiltyjä (ks. tark. 
Nuutila, s. 163 s.). Myös sellaiset hallinnolliset kurinpito- ym. menettelyt, joilla haetaan näyttöä 
kohteen rikoksesta, voivat kuulua artiklan soveltamisalan. 
 

On kuitenkin erotettava kolme tilannetta toisistaan. Ensinnäkin, jos konkurssivelallista ei vielä 
konkurssimenettelyn alussa - ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja siteeratakseni - "virallisesti 
epäillä" hänen yhtiössä tekemistään rikoksista, hän ei kuulu pesäluetteloa vahvistaessaan EIS 6(1 
):n soveltamisalaan. Toiseksi, jos hänet on jo tuomittu velallisen rikoksesta aikaisemman 
liiketoimintansa perusteella, hän ei voi "suojata" rikoksella saamaansa omaisuutta antamalla 
myöhemmässä konkurssissa vääriä tietoja. Tämäkään tilanne ei kuulu EIS 6(1 ):n 
soveltamisalaan. 
 

Jäljelle jää kolmas tapaus, jossa konkurssivelallista "virallisesti epäillään" velallisen rikoksesta 
siinä yhtiössä, jonka pesäluettelo hänen olisi määrä vahvistaa oikeaksi tai jossakin 
läheisyhtiössä. Joissakin hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa väärän tiedon antamisesta ei ole 
katsottu voitavan rangaista (ks. Funke vs. Ranska 25.2.1993, A256-A, joka tosin koski 
tulliviranomaisten menettelyä). Selvä pääsääntö kuitenkin on, eitä velkojien tai esim. 
kurinpitomenettelyjen turvaksi asetetut valaehtoiset menettelyt eivät o le e situtkintaa E IS 6( l):n 
t arkoittamalla t avalla (näin m m. S erves v s. R anska 20.10.1997, 1997-VI, Saunders vs. Iso-
Britannia 17.12.1996, 1996-VI, Fayed vs. Iso-Britannia ja J.P. vs. Sveitsi 3.5.2001). Väärien 
tietojen antaminen silloinkin, kun henkilöä jo jollakin tavalla epäillään rikoksesta, voi EIS:n 
valossa merkitä rikosta. 
 

Tässä ei ole syytä arvioida tapauksia tarkemmin. Olennaista on, että itse vahvistusmenettelyissä 
ei ole yleensä nähty ongelmia. Ongelmia voi aiheutua vain sen suhteen, vastaako vääriä tietoja 
antanut velallinen velallisen petoksesta tällä perusteella, vai onko vahvistusmenettelyyn 
ryhdytty, jotta saataisiin esitutkintamateriaalia tutkittavana olevasta rikoksesta. 
 

Tässä suhteessa perustuslakivaliokunnan voisi olla syytä huomauttaa hallituksen esityksen s. 
19/11 olevasta varomattomasta lausumasta. HE:n mukaan konkurssimenettelyn 
käyttömahdollisuutta "puoltavat välitöntä perintäintressiä painavammin yleiset selvitys- ja 
valvontaintressit", joiksi luetaan muun muassa "kirjanpidon asianmukaisuus, velkojia loukkaavat 
toimenpiteet sekä mahdolliset väärinkäytökset". Jos näin on, eikä konkurssimenettelyn välitön 
tarkoitus olekaan saatavien perintä ja lisävelkaantumisen estäminen (ks. HE, s. 19/H), 
rangaistusuhkaisen rikoksen selvittämisen järjestäminen voisi olla ihmisoikeusongelma. Katson, 
että perustuslakivaliokunnan voi olla 

 

syytä kiinnittää huomiota lausuman epätarkkuuteen ja myös sisällölliseen pulmallisuuteen. 
 



 

Katson kuitenkin, että tälläkään perusteella hallituksen esitys ei edellytä vaikeutettua 
säätämisjärjestystä. 
 

4. Liikkumisvapaus 
 

Konkurssi voi merkitä velalliselle rajoituksia hänen liikkumisvapauteensa sen vuoksi, että 
velallinen voidaan määrätä maastapoistumiskieltoon (ehdotetun KL:n 4:8-10). Kieltoon 
määrätylle ei voida antaa passia ja hän on velvollinen luovuttamaan passinsa kiellon ajaksi 
poliisille (passilain 9.2 ja 16 §). Rajoitukset voisivat olla voimassa vain kunnes m 
yötävaikutusvelvoite on täytetty. Sääntely vastaa voimassa olevaa lakia. 
 

Perustuslain 9.2 §:n mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta, mutta tämän oikeuden 
rajoittaminen o n m ahdollista 1 ailla " oikeudenkäynnin v armistamiseksi". S analla o i-
keudenkäynti ei viitata yksinomaan rikossyytteen käsittelyyn, vaan myös muihin oi-
keudenkäynnin muotoihin (HE 309/1993 vp, s. 51). Koska konkurssi menettelynä -toisin kuin 
varallisuuden realisoinnin osalta — on oikeudenkäyntiä ja koska passin epääminen jo itsessään 
edellyttää välttämättömyysharkintaa, ehdotettu sääntely on sopusoinnussa 
liikkumisvapaussäännöksen kanssa (ks. samoin Martin Scheinin: Liikkumisvapaus, teoks. 
Hallberg et ai: Perusoikeudet, WSLT 1999, s. 315). 
 

En myöskään näe sääntelyssä ongelmia perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta 
(ks. edellä jakson 2 loppu). Sääntely perustuu lakiin, on tarkkarajaista ja sitä voidaan pitää 
hyväksyttävänä yi eisen yht eiskunnailisen tarpeen kannalta. Ristiriitaa EIS:n kanssa ei ole. 
Suhteellisuusperiaatekin toteutuu, koska matkustuskielto on olennaisesti lievempi pakkokeino 
kuin painostusvankeus ja itse asiassa voi korvata tarpeen käyttää painostusvankeutta. 
 

5. Luottamuksellisen viestin suoja 
 

Ehdotetun KL 4:4:ssä on velalliselle tulleita viestejä ja muita lähetyksiä koskevat säännökset. 
Pesänhoitajalla olisi oikeus ottaa haltuunsa ja avata velalliselle tulleet viestit sekä paketit. 
Ehdotuksella turvataan paitsi velkojien, myös viestin lähettäjän intressiä, koska lähettäjän tahto 
on, että lähetykset toimitetaan sille, joka liiketoimintaa harjoittaa tai muuten hallinnoi yritystä. 
Velallisella ei ole enää konkurssin alettua oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta 
omaisuudestaan. Omaisuutta ovat esimerkiksi saamis- ja immateriaalioikeudet, asiakirjat sekä 
erilaiset rekisterit ja tiedostot. 
 

Pesänhoitajalla e i o Iisi oikeutta o ttaa ha Ituunsa e ikä a vata 1 ähetyksiä, j os o n s yytä olettaa, 
ettei lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen. 
Ulkopuolelle jäisivät siis velallisen ja muiden henkilöiden henkilökohtaiset kirjeet ja muut 
lähetykset. 
 

Kirjanpitoaineiston samoin kuin muiden velallisen liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen 
haltuunotto on välttämätöntä myös pesän omaisuuden ja vastuiden selvittämiseksi. Pesänhoitajan 
oikeus tutustua konkurssin alkamisen jälkeenkin saapuneisiin asiakirjoihin ja viesteihin on siten 
hallituksen esityksen (s. 202/JJ) mukaan pesän selvittämisen, omaisuuden hoidon ja pesän 
hallinnoinnin kannalta välttämätöntä. Tätä voidaan pitää selvänä. 
 

Perustuslain 10.2 § turvaa jokaisen oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman, että 
ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen 
luottamuksellisten viestien sisällöstä. Toiselle osoitetun kirjeen tai muun viestin oikeudeton 
avaaminen on viestintäsalaisuuden rikkomisena (RL 38:3) rangaistava teko. Säännökset 
merkitsevät muun muassa suojaa kirjeiden ja muiden suljettujen viestien avaamista ja 
hävittämistä vastaan. 
 



 

Perustuslain mainittu säännös ja EIS 8 artikla koskevat kuitenkin yksityiselämän suojaa, ja siten 
lähinnä henkilökohtaista viestintää. EIS tosin katsoi ratkaisussaan Niemitz v. Saksa 16.2.1992, 
A251-B, että lähtökohtaisesti 8 artiklassa tarkoitetun yksityiselämän ulkopuolelle ei voida sulkea 
kaikkia ammattiin tai liikkeenharjoittamiseen liittyviä oikeuksia, koska kaikkeen 
elinkeinonharjoittamiseen voi liittyä luottamuksellisia tietoja (§ 28), Tapaus kuitenkin koski 
hyvin erityyppistä tapausta. Siinä oli kyse la-kiasiantoimistoon tehdystä kotietsinnästä ja 
arvioitavaksi tuli muitakin ihmisoikeuksia kuin luottamuksellisen viestin suoja. 
 

Katson, että kirjanpitoaineiston ja muun vastaavan liikkeenharjoittamiseen liittyvän aineiston 
osalta kyse lienee lähinnä elinkeinovapauden käyttämisestä (PL 18 §), eikä kirjanpitoaineiston 
ottaminen konkurssihallinnon haltuun rajoita velallisen elinkeinonharjoittamista, koska hän ei 
muutenkaan voi määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan. 
 

Sen sijaan mikäli kyseessä on esimerkiksi konkurssiin ajautunut asianajo- tai lakiasiaintoimisto, 
kysymykseen ei ole yhtä helppoa vastata. Nämä harvinaiset poikkeustapaukset ovat 
ratkaistavissa tapauskohtaisesti. Pesänhoitajan tulee tällaisessa tilanteessa huolehtia siitä, että 
asianajajan ja päämiehensä luottamuksellinen kirjeenvaihto ei joudu ulkopuolisten käsiin. Tästä 
seikasta voisi olla syytä huomauttaa perustuslakivaliokunnan lausunnossa. 
 

Tässä yhteydessä voidaan huomauttaa hallituksen esityksen s. 62/1 olevasta huomautuksesta, 
jonka mukaan pesänhoitaja voi epäselvässä tapauksessa edellyttää velallisen 
apua -------- ja velallinen o n tähän 5 §:ssä tarkoitetun myötävaikutusvelvollisuutensa 
puitteissa velvollinen". Tilanteessa, jossa pesänhoitajalle jää epäselväksi viestin luonne joko 
yksityisenä tai asiamiessalaisuuden piiriin kuuluvana voitaneen lähteä siitä, että pesänhoitaja on 
velvollinen edellyttämään velallisen myötävaikutusta. 
 

6. Yhteenveto 
 

Tässä muistiossa arvioitujen perusoikeuksien valossa ehdotus konkurssilaiksi voitaneen käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Kritiikille alttiina pidän kuitenkin maksimissaan kuuden 
kuukauden mittaista painostusvankeutta ja sen suhdetta perusoikeuksien yleisten 
rajoitusperusteiden suhteellisuusvaatimukseen. 
 

Perusteluosassa voidaan huomauttaa siitä, että luottamuksellisen viestin suojan tilanteissa 
pesänhoitajan on tapauskohtaisesti arvioitava, onko kyse vain taloudelliseen toimintaan tai 
konkurssipesän selvittämistä koskevasta materiaalista, vai onko materiaali yksityistä tai muutoin 
erityisen oikeudellisen suojan alaista. Jos asiasta on epäselvyyttä, pesänselvittäjä on velvollinen 
edellyttämään velallisen myötävaikutusta asian selvittämisessä. 
 

Perusteluosassa on myös syytä ihmisoikeusongelmien välttämiseksi huomauttaa, että 
pesäluettelon allekirjoittamisen taikka oikeaksi vahvistamisen tai vannomisen pääasiallinen 
tehtävä ei ole epäillyn rikoksen selvittäminen, vaan velkojen perintä ja lisävelkaantumisen 
estäminen. 
 
 

Eduskunnassa, i. 10,2003 

 

Ari-Matti Nuutila 
Rikosoikeuden professori, Turun yliopisto 
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30,9.2003 
 
 
 
 
Valiokunnassa 30.9.2003 suullisesti esittämieni huomautusten ydinsisältö 
kirjallisena: 
 

Konkurssilakiehdotuksen li luvun 1 §:n 2 momentti 
 
Kuten 11 luvun 2 § säätää, konkurssipesän siirtäminen julkissel-vitykseen 
lakkauttaa konkurssivelkojille normaalisti kuuluvan ylimmän päätösvallan 
konkurssipesässä. Siirto perustuu virkamiehen (konkurssiasiamies) tekemään 
esitykseen, ja valta siirtyy julkisselvittäjälle. Kyseessä on siten 
periaatteessa laaja ja viranomaisalotteinen oikeudenmenetys velkojien 
kannalta. Siksi on periaatteessa kyseenalaista, että se lakiehdotuksen 
mukaan voi tapahtua jopa täysin velkojatahoa (edes ns. suurimpia velko-
jiakaan) kuulematta. Onhan 2 momentissa jätetty käräjäoikeuden harkintaan, 
kuullaanko velkojatahoa siirtoehdotuksesta lainkaan. Käytännössä tämä seikka 
tuskin muodostuu minkäänasteiseksi epäkohdaksi, mutta perustuslain 21 §:n 
(etenkin sen 2 momentin) kannalta voitaneen kysyä, eikö suurimmille 
velkojille olisi varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. 
 

Konkurssilakiehdotuksen 21 luvun 1 § 
 
Ehdotetun lainkohdan ja sen perustelujenkin valossa jää epäselväksi, voiko 
velkojaenemmiston 'sanelema' konkurssin päättävä sovinto sisältää 
lausekkeen, jolla viedään vähemmistöltä lakiehdotuksen heillekin toisaalla 
(1 luvun 6 §:ssä)  säätämä oikeus velkoa velalliselta konkurssin jälkeen se 
osa saatavistaan, mille ei konkurssissa (eli nyt siis konkurssisovinnossa) 
kertynyt täyttä suoritusta. Kysymys voi aktualisoitua luonnollisen henkilön 
konkurssissa ja liittyy perustuslain 15 §:ään (omaisuuden suoja). 
 
 
 
 
Lisäksi kiinnitän valiokunnan huomiota konkurssilakiehdotuksen 4 luvun 11 
§:n kohdalla (niskoittelevan velallisen pitäminen ns. painostusvankeudessa, 
enintään 6 kuukautta) siihen, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 37 §:n 
mukaan samanlainen enintään 6 kuukauden painostusvankeus on riita- ja 
rikosasiain oikeudenkäynnissä mahdollinen niskoittelevaa todistajaa vastaan. 
Tähän 
nähden konkurssilakiehdotuksen sanottu 4 luvun 11 §:n säännös ei nähdäkseni 
ole ainakaan ankarampi perusoikeussuojan kannalta. 
 
Konkurssilakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n (= velalliselle tulleet posti- ym. 
viestit ja lähetykset) osalta ja luottamuksellisen viestin perusoikeussuojan 
kannalta pidän mahdollisena, että konkurssipesän pesänhoitajan kyseiset 
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selonottotoimet voivat liittyä perustuslain 10 § 3 momentissa edellytetyin 
tavoin "oikeudenkäyntiin". Pesänhoitajallahan on lakiehdotuksen mukaan monia 
konkurssioikeudenkäynnin etenemisen ja siellä tarvittavan näytön hankkimisen 
kannalta olennaisia tehtäviä, jotka niveltyvät käräjäoikeudessa käytävään 
konkurssioikeudenkäyntiin (ks. etenkin 10 luvun 1 § ja 2 § sekä 4 luvun 6 
§:n 2 momentti). Ellei niitä olisi säädetty hänen tehtäväkseen,  
tuomioistuimen itsensä pitäisi tavalla tai toisella pitää niiden 
toimittamisesta huolta. 

Lisäksi viittaan siihen Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen linjaukseen,  
jonka mukaan "civil rights and obligations" -prosessien arvioinnissa on 
varsinaisen tuomioistuinosuuden lisäksi otettava huomioon myös siihen 
kytkeytyvä täytäntöönpanovaihe, prosessin toisena etappina (ks. esim. 
Pellonpää Euroopan ihmisoikeussopimus, 2000, s. 305 ja av. 278). 
Konkurssissa pesänhoi-tajatehtävät kytkeytyvät tuomioistuinprosessin lisäksi 
myös tuon prosessin tuloksen täytäntöönpanoprosessiin, myös konkurssilaki-
ehdotuksen 4 luvun 4 §:n (posti- ym. viestien jne. selonotto) kannalta. Tämä 
Ihmisoikeustuomioistuimen linjanäkemys "oikeudenkäynnin" sanotunlaisen 
kaksivaiheisuuden osalta ei liene merkityksetön perustuslain 10 § 3 momentin 
sanan "oikeudenkäynnissä" kannalta. 

Helsingissä,  1.10.2003 

Erkki Havansi 



 
 
 
 
 
 

OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto 
Marja Tuokila 14.4.2003 (täydennetty 2.10.2003) 
 
 

KONKURSSIVELALLISEN PAINOSTUSVANKEUS 
 
1. Nykytila 
 

Konkurssisäännön 18 §:n 1 momentin mukaan jos sen tähden, että velallinen niskoittelee pesän 
ilmiannossa, siitä ei ole voitu tehdä täydellistä luetteloa ennen kuulustelua taikka jos hän ei tee 15 
§:ssä mainittua valaa, hänet on määrättävä vankeuteen, kunnes hän täyttää velvollisuutensa. Jos hän 
jatkaa niskoittelua oltuaan siitä kaksi kuukautta vangittuna, hänet on tuomittava konkurssivelallisen 
niskoittelusta vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 

Säännöksen 2 momentin mukaan vangitsemista koskevasta päätöksestä ei saa valittaa. Vangittu saa 
kuitenkin ilman määräaikaa kannella päätöksestä. Kantelu on käsiteltävä kiireellisenä. 
 

2. Konkurssilakiehdotus 
 

Konkurssilakiehdotuksessa niskoittelevan velallisen määrääminen painostusvankeuteen olisi edelleen 
mahdollista. Painostusvankeuden lisäksi ehdotetaan lisättäväksi lievempiä keinoja eli uhkasakon 
asettaminen ja sakkoon tuomitseminen, jotka olisivat ensisijaisia painostuskeinoja. Toisin kuin 
nykyisin konkurssivelallisen niskoittelusta ei enää säädettäisi erillistä rangaistussäännöstä. 

Konkurssilakiehdotuksessa velalliseen kohdistettavia pakkokeinoja on yhdenmukaistettu 
oikeudenkäymiskaaressa säädettyjen todistajaan kohdistettavien pakkokeinojen kanssa. 
 

Pakkokeinoihin turvaudutaan, jotta niskoitteleva velallinen saadaan täyttämään velvoitteensa. Mikä 
tahansa velvoitteen laiminlyönti ei kuitenkaan ole riittävä, vaan lakiehdotuksessa viitataan ensinnäkin 
5 §:ssä säädettyihin myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuuksiin. Tämän lainkohdan mukaan 
velallisen tulee erityisesti huolehtia siitä, että pesänhoitaja saa pesään kuuluvan omaisuuden ja 
velallisen käyttämät toimitilat hallintaansa sekä pääsyn velallisen tietojärjestelmiin. Lisäksi velallisen 
tulee antaa pesänhoitajalle pesäluettelon laatimista varten tarpeelliset tiedot konkurssipesään 
kuuluvasta omaisuudesta ja konkurssisaa-tavista sekä antaa pesänhoitajalle muut tämän tehtävän 
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot. Velallisen on myös ilmoitettava pesänhoitajalle yhteystietonsa ja 
oltava tarvittaessa pesänhoitajan tavoitettavissa sekä saavuttava pesänhoitajan pyynnöstä pesänhoitajan 
tai velallisen toimitiloihin velvollisuutensa täyttämiseksi. Jotta näiden myötävaikutus- ja tietojenanto-
velvollisuuksien laiminlyöminen voi johtaa painostuskeinojen käyttämiseen, laiminlyönnin tulee olla 
sellainen, että pesänhoitaja ei kykene hoitamaan tehtäviään. Pakkokeinoihin voidaan myös turvautua, 
jos velallinen kieltäytyy vannomasta pesäluetteloa oikeaksi tai antamasta tietoja pesäluettelon 
laatimista varten. 
 

Velalliselle säädettyjen velvoitteiden tarkoituksena on saada selvyys velallisen varoista ja veloista. 
Näillä tiedoilla on ratkaiseva merkitys konkurssin tarkoituksen toteuttamisessa. Yleensä velallisen 
myötävaikutus näiden asioiden selvittämisessä on välttämätöntä, minkä vuoksi mahdollisuus turvautua 
pakkokeinoihin on tarpeen säilyttää. 
3. Oikeusvertailu 
 

Ruotsi 
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Ruotsin konkurssilain (konkurslagen, KL) 6 luvussa säädetään velallisen velvollisuuksista ja 
velalliseen kohdistettavista pakkokeinoista. 
 

KL 6 luvun 9 §:n 1 ja 3 momentti kuuluvat seuraavasti: 
 
Om gäldenären unandrar sig att fullgöra vad som äligger honom enligt 2, 3, 5 eller 6 § eller Överträder 
rese-förbud enligt 6 §, kan han efter omständigheterna anfingen häratas eller häktas. Detsamma gäller om 
det finns skäl att befara att gäldenären kommer att unandra sig en skyldighet eller övertäda ett forbud 
som här har angetts. (1 mom) 

Häktning i de fall som avses i första och andra styckena fär ske endast om det finns synnerliga skäl tili det. 
Har gäldenären överträtt ett reseförbud enligt 6 §, skall han dock häktas om det inte är uppenbart att det 
ät onödigt. (3 mom) 
 
 

Ruotsin konkurssilaissa on siten painostusvankeusmahdollisuus. Lisäksi säädetään muista 
pakkokeinoista, kuten matkustuskiellosta ja passin takavarikoinnista. Ne edellytykset, joiden nojalla 
velallinen voidaan määrätä painostusvankeuteen, liittyvät tietojenanto- ja läs-näolovelvollisuuteen (2 
§), pesäluettelon oikeaksi vannomiseen (3 ja 5 §) sekä matkustuskieltoon (6 §). Pykälät kuuluvat 
seuraavasti: 

 
2 §: Gäldenären skall ge rätten, tillsynsmyndigheten, förvaltare och granskningsmän de 
upplysningar av betydelse för konkursutredningen som de begär. Upplysningsskyldigheten omfattar 
även egendom, som inte ingär i boet pä grund av att den finns utomlands. 
Gäldenären skall pä begäran av förvaltaren närvara vid bouppteckningsförrättningen. Är 
gäldenären en juridisk person och finns det fiera ställföreträdare, gäller denna skyldighet dock inte 
för en sadan ställföreträdare vars närvaro förvaltaren anser sakna betydelse för boutredningen. 
Vid förlikningssammanträde och sammanträde för prövning av ackordsförslag skall gäldenären 
närvara, on han inte har laga förfall eller rätten medger att han uteblir. Att gäldenären uteblir frän 
ett sammanträde hindrar inte att de ärenden som skall förekomma pä sammanträde handläggs. 
 
3 §: Gäldenären skall inför rätten avlägga bouppteckningsed. Han skall göra de tillägg tili eller 
ändring-ar i bouppteckningen som han anser behövs och med ed betyga att bouppteckningens 
uppgifter om till-gängar, skulder och räkenskapsmaterial med gjorda tillägg eller ändringar är 
riktiga och att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnas eller tagits upp nägon tillgäng euer 
skuld. 
Är gäldenären en juridisk person och finns fiera ställföreträdare, behöver bouppteckningsed inte 
avläg-gas av en sadan ställföreträdare vars edgäng förvaltaren anser sakna betydelse för 
boutredningen. 
 
5 §: När det äligger en förmyndare att avlägga bouppteckningsed är även den omyndige, om han 
fyllt femton är, skyldig att pä yrkande av förvaltaren eller en borgenär avlägga eden. Detta gäller 
dock inte om det finns sädana särskilda omständigheter att anledning tili edgängen saknas. 
Annan en gäldenären är skyldig att pä yrkande av förvaltaren eller en borgenär avlägga 
bouppteckningsed eller beediga viss uppgift i bouppteckningen, om det kan antas att sadan edgäng 
är av betydelse för boutredningen. Detta gäller inte den som avses i 36 kap. 5 § rättegängsbalken 
sävitt gäller uppgift be-träffande vilken han inte fär höras som vittne, sävida han inte är närstäende 
tili gäldenären. När ett yrkande om edgäng enligt denna paragraf har framställts, skall rätten kalla 
förvaltaren, tillsynsmyndigheten och den som avses med yrkandet tili förhandling inför rätten. Har 
yrkandet framställts av en borgenär, skall även denne kallas.... Bifalls yrkandet... 
 

6 §: Gäldenären fär inte efter det att konkursbeslutet har meddelats och innan han har avlagt 
bouppteckningsed bege sig utomlands utan rättens medgivande. Om det senare under konkursen 
finns skäl att befara att gäldenären genom att lämna landet undandrar sig skyldighet som föreskrivs 
i denna lag, fär förbud meddelas honom att res utomlands. Byter gäldenären vistelseort, skall han 
meddela förvaltaren var han vistas. 
Om det finns skäl att befara att gäldenären äsidosätter ett forbud att res utomland, fär gäldenären 
äläg-gas att lämna ifrän sig sitt pass tili tillsynsmyndigheten. Om gäldenären inte har nägot pass, far 
forbud att utfärda pass for honom meddelas. 
Om det finns skäl att befara att gäldenären genom att lämna den ort han är bosatt undandrar sig 
skyl-dighet som foreskrivs i denna lag, fär forbud meddelas honom att lämna orten. 



 
 

KL 6 luvun 11 §:n 3 momentissa säädetään menettelystä, kun vangittavaksi määrätään menettelystä 
poissaollut. Momentin mukaan: 

 
'Har rätten beslutat om häktning av nägon som inte var närvarande vid rätten, skall, sä snart 
beslutet har verkställts, anmälan om detta göras hos rätten. När en sadan anmäian har gjorts, skall 
forhandling i häktningsfrägan hällas snarast och senast fyra dagar efter det att häktningsbeslutet 
verkställdes. 

 

Saman säännöksen 4 momentin mukaan tuomioistuimen tulee käsitellä kysymys siitä, tuleeko 
vangittuna pitämistä jatkaa, kahden viikon välein. Jos vangitsemisen edellytyksiä ei enää ole, 
tuomioistuimen on välittömästi päätettävä, että vangittu vapautetaan. Lisäksi säädetään, ettei ketään 
voida pitää konkursissa vangittuna enempää kuin kolme kuukautta. 
 

Norja 
 

Norjan konkurssilain 105 § kuuluu seuraavasti: 
 
Skitferetten kan ved kjennelse pälegge skyldeneren frihetsinnskrenkninger: 
1) när det er grunn til at tro at skyldeneren söker at unndra boet noen av dets eiendeler eller rettigheter; 
2) när det er grunn til at tro at skyldeneren vii handle i strid med sina plikter etter § 102; 
3) när det ellers er grunn til at tro at skyldeneren grovt vii krenke sina plikter etter denne lov. 
Frihetsinnskrenkninger kan bestä i pägripelse of fremstilling for skifteretten eller bostyren, i fengslig 
forva- 
ring eller i andre inndkrenkninger i den personlige frihet etter närmare bestämmelse av retten. 
Frihetsinnskrenkninger kan besluttes for höyst tre uker om gangen, men kan forlenges ved ny beslutning 
av 
retten. 
 

Lisäksi 4 momentissa säädetään menettelystä. 
 

Edellä 1 momentin 2 alakohdassa viitattu § 102 koskee matkustuskieltoa. Alakohta 3 taas kattaa 
velalliselle muutoin säädetyt velvollisuudet (mm. ilmoitus- ja läsnäolovelvollisuus), joiden vakavasta 
rikkomisesta voi seurata vapauden menetys. 
 

Painostuvankeuteen voidaan määrätä aina enintään kolmeksi viikoksi kerrallaan. Vankeuden kestoa 
voidaan jatkaa uudella päätöksellä. Enimmäiskestoa ei kuitenkaan ole säädetty. Norjan 
oikeusministeriöstä (Kjetil Larsen) saatujen tietojen mukaan kysymys ei ole tullut esiin myöskään 
oikeuskäytännössä. Enimmäiskeston säätämistä kuitenkin pohdittiin lakia valmisteltaessa, mutta sitä ei 
päädytty esittämään (NOU 1972:20 s. 176). Tätä perusteltiin lähinnä sillä, että konkurssimenettely voi 
kestää pitkäänkin ja velallisen myötävaikutus on tarpeen. 
 

Tanska 
 

Tanskan konkurssilain § 103 mukaan: 
 
Opfylder skyldeneren ikke sine pligter efter §§ 100-102, kan skifteretten anvende samme tvangs-midler 
som over modvillige vidner. 
Viitatuissa 100-102 §:ssä säädetään velallisen tietojenanto- ja läsnäolovelvolli-suudesta, 
matkustuskiellosta sekä asuin- tai oleskelupaikan ilmoittamisesta. 
 

Todistajaan kohdistettavia pakkokeinoja koskevissa prosessuaalisissa säännöksissä vuorostaan 
säädetään: 
 
§ 178. Udebliver et vidne uden lovligt forfald eller uden i tide at have meldt sit forfald, eller forla-der 
vidnet i strid med § 177 det sted, hvor retsmedet holdes, eller va?grer vidnet sig uden lovlig grand ved at 
svare, kan retten: 
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1) pälaegge vidnet en bade, 
2) lade vidnet afhente ved politiet, 
3) tilpligte vidnet at erstatte de udgifter, som vidnet har forärsaget, 
4) pälaegge vidnet en lebende b0de, i samme sag dog ikke for laengere tidsrum end 6 mäneder, uafbrudt 
eller sammenlagt, 
5) lade vidnet tage i forvaring ved politiets foranstaltning eller lade vidnet undergive en af de i § 765 
naevnte foranstaltninger, indtil fremstilling for retten til afgivelse af vidneforklaring kan finde sted eller 
vidnet indvilliger i at svare, dog ikke ud over 6 mäneder i samme sag, uafbrudt eller sammenlagt. 

Lisäksi säännöksessä säädetään menettelyllisistä kysymyksistä. Saksa 

Seuraavassa relevantti säännös Saksan insolvenssilaista (1994 Insolvenzordnung) englanniksi: 
 
§ 98. Executing Debtor Obligations. 

(1) If it seems necessary to obtain a truthful statement, the Insolvency Court orders the Debtors to file 
an affidavit that his statement has been truthful and complete. §§ 478 to 480, 483 of the 
Zivilprozeßordnung (Code of Civil Procedure [ZPO]) are applied accordingly. 
(2) The Court may force the Debtor to appear before the court and - after a hearing - imprison the 
debtor, if and when 
 

1. the debtor does not provide information or does not sign the affidavit or does not 
help the administrator; 

2. the debtor plans to avoid his obligations to provide information and help, especially 
if he prepares for an escape, or 

3. the arrest is necessary to prevent the debtor to obstruct his obligations to inform and 
help, especially to secure the assets from further loss by actions of the debtor. 
(3) For issuing an arrest warrant §§ 904 to 910, 913 ZPO are to be applied accordingly. The ar- 
rest warrant has to be revoked as soon as the justifying circumstances have ended. The issue of an 
arrest warrant as well as its revocation are subject to an immediate appeal. 
 

Saksan siviiliprosessilaista (Sec. 913 ZPO) seuraa, että velallisen vapaudenmenetys päättyy 
automaattisesti kuuden kuukauden kuluttua vapauden menetyksestä. 
 

Itävalta 
 

Seuraavassa Itävallan konkurssikin (Konkursordnung) relevantti säännös englanniksi: 

§98. 
(l)....The bankruptcy court may imprison the debtor, if he doesn't persistant and without sufficient reason 
fulfill the duty of § 99, if he doesn't fulfill the order to submit an inventory of the assets or sign it in front 
of the bankruptcy court or if it is necessary to secure the estate or to prevent activities which could be 
detrimental to the creditors. 
(2) ......... The imprisonment must not exceed for a total period of 6 months. 

§ 99. The debtor is bound by law to inform the administrator what the administrator has to know about 
the management of the business. 
 

4, Suhde perustuslakiin ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen 
 

Suomen perustuslain (731/1999) 7 §:ssä säädetään oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen. Vapautta 
ei saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. 
 

EN:n ihmisoikeussopimuksen 5 artikla määrää oikeudesta vapauteen ja turvallisuuteen. Sen mukaan 
keneltäkään ei saa riistää vapautta, paitsi artiklassa määritellyissä tapauksissa ja lain määräämässä 
järjestyksessä. Yhtenä vapauden menetyksen perusteena mainitaan se, että henkilö pidätetään tai 
vangitaan lain nojalla, koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin laki-
määräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi (b alakohta). Lisäksi artiklassa määrätään vapauden 
riiston kohteen asemasta menettelyssä, oikeudesta saada vapauden menetyksen laillisuus tutkittavaksi 
sekä vahingonkorvausoikeudesta, jos vapaus on riistetty sopimuksen vastaisesti. 
 



 
Konkurssiiakiehdotuksen 4 luvun 11 § velalliseen kohdistettavasta painostusvan-keudesta täyttää 
perustuslain 7 §:n sekä ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan edellytykset. Kyse on laissa säädetystä 
painostuskeinosta, jonka määrää tuomioistuin. Ne edellytykset, joiden nojalla painostusvankeus 
voidaan määrätä, liittyvät sellaisiin laissa velalliselle säädettyihin velvollisuuksiin, joiden täyttäminen 
on välttämätöntä konkurssin tarkoituksen toteuttamiseksi. 
 

Saksasta (NRW:n osavaltion oikeusministeriö) ja Tanskasta (Kööpenhaminan yliopisto) saatujen 
vastausten mukaan kyseisissä maissa ei ole yleisesti ollut keskustelua siitä, että velallisen 
määrääminen painostusvankeuteen em. laissa säädetyissä tapauksissa olisi ihmisoikeussopimuksen 
vastaista. 
 

Itävallan oikeusministeriöstä saadun vastauksen mukaan oikeustieteen parissa (Paul Oberhammer) on 
esitetty, että velallisen määrääminen vankeuteen olisi sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksen kanssa 
Itävallan konkurssilain 101 §:n kahdessa ensimmäiseksi mainitussa tapauksessa (eli 'if the debtor 
doesn't persistant and without sufficient reason inform the administrator what the administrator has to 
know about the management of the business and if the debtor doesn't submit an inventory of the 
assets'), muttei kahdessa viimeksi mainitussa tapauksessa ('if it is necessary to secure the estate or to 
prevent activities which are detrimental to the creditors'). Suomen konkurssiiakiehdotuksen 4 luvun 11 
§:ssä säädetyt vapau-denmenetysperusteet vastaavat kahta ensimmäiseksi mainittua perustetta, mutta 
eivät sisällä kahta viimeistä. Tämänkään valossa 4 luvun 11 § ei siten vaikuta ongelmalliselta. 
 

Myöskään painostusvankeudelle ehdotettu enimmäispituus ei poikkea muiden maiden sääntelystä. 
Vain Ruotsissa on säädetty meillä ehdotettua lyhyempi enimmäiskesto. 



 

 
 

Mikael Hiden 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 3.10.2003 KELLO 9.30 
HE 26/03 vp konkurssilainsäadännön uudistamiseksi 

 
 
 

Omista aikataulusyistäni johtuen en ole voinut paneutua säädösehdotuksiin niin laajalti kuin olisi ollut 

suotavaa. Rajoitun tämän vuoksi tarkastelemaan vain niitä kohtia, joita on käsitelty esityksen 

perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa. Toisaalta voidaan olettaa, että tärkeimmät valtiosäännön 

kannalta huomiota vaativat kohdat ovat tulleet esille tässä jaksossa. 
 

Ennen näiden kohtien tarkastelua on mielestäni syytä kiinnittää huomiota yhteen yleiseen 

näkökohtaan. Perustelujen em. jakson eri kohdissa viitataan - ilmeisesti argumenttimerkitystä 

tarkoittaen - siihen, että ehdotettu sääntely vastaa voimassa olevaa lakia. Minusta tällaiseen 

argumentointiin on erityisesti tässä yhteydessä suhtautua hyvin pidättyvästi. Yleensäkin on 

ongelmallista se, kuinka paljon lainsäädäntökäytännöllä voidaan argumentoida silloin kun ko. 

käytäntö on syntynyt perustuslakivaliokuntaa kuulematta. Tässä näyttäisi lisäksi olevan kysymys 

vetoamisesta sellaisiin lain sisältöihin, jotka ovat muotoutuneet selvästi ennen vuoden 1995 

perusoikeusuudistusta. Saattaa myös olla niin, että konkurssimenettelyn säätely on kaikkiaankin 

jäänyt epätavallisen vanhoilla pohjilla olevaksi ja vain hitaasti muuttuneeksi alueeksi, jossa jotkin 

säännöstöt tai käytännöt ovat jääneet vanhoillensa ehkä vain sen vuoksi, että on odoteltu 

konkurssilainsäadännön kokonaisuudistuksen toteutumista. Jos tällainen luonnehdinta pitää edes 

kohtuullisesti paikkansa, ei nykyisten lakien mukaisuudella juuri voi olla käyttöä ehdotuksen 

perustuslainmukaisuuden arvioinnissa. 
 

Ensimmäinen säätämisjärjestysjaksossa esiin nostettu kysymys on velallisen henkilökohtaiseen 

vapauteen kohdistettavissa olevien pakkokeinojen, lähinnä ns. painostusvankeuden suhde yksilölle 

perustuslaissa taattuun henkilökohtaiseen vapauteen. 

Perustuslain 7 §:n säännöksen mukaan voivat vapaudenriistot olla mahdollisia muutoinkin kun 

rangaituksena rikoksesta. Säännöksen mukaan vapaudenriisto ei saa olla mielivaltainen ja se on 

mahdollinen vain laissa säädetyllä perusteella. Rangaistuksen määrää tuomioistuin ja muutoin kuin 

c Te l/ P  '33/kco2 V/ 
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rangaistuksena määräty vapaudenmnenetys on aina voitava saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Näiden säännöksessä mainittujen seikkojen lisäksi vapauden riistomahdollisuuken säätelyä koskeva 

tietysti kaikki ne periaatteet ja edellytykset, jotka koskevat kaikkia perusoikeuksien suojaa rajoittavia 

säädöksiä. 
 

Olen käsittänyt lakiehdotuksen tässä kohden niin, että Konkurssisäännön 18 §:ään nyt sisältyvä 

konkurssivelallisen niskoittelua koskeva rangaistussäännös (jonka mukaan jos velallinen enintään 

kaksi kuukautta jatkuneen painostusvankeuden jälkeen vielä niskottelee, hänet voidaan tuomita 

enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen) nyt jäisi pois lainsäädännöstä. 

Ranagaistusmahdollisuuden painostusmerkitys jäisi siten pois. Painostusvankeuden maksimispituus 

muuttuisi samalla ehdotuksen myötä kuudeksi kuukaudeksi. Vaikka henkilökohtainen vapaus onkin 

yksilön tärkeimpiä perusoikeuksia, voidaan ajatella, että jonkin mittaisen painostusvankeuden 

käyttämiseen voi tällaisissa yhteyksissä olla riittävän painavana pidettävä yleinen syy, jos lievempiä 

pakkokeinoja /painostukeinoja ei ole käytettävissä. Konkurssitilanteissa voidaan olettaa, että 

taloudelliset pakotemahdollisuudet eivät ole tehokkaita. Lakiehdotuksen 4 luvun 11 § lähtee 

pääsääntönä siitä, että painostusvankeutta voidaan käyttää vasta kun on osoittautunut, että uhkasakon 

käyttäminen ei johda tulokseen. Painostusvankeutta koskeva säännös sisältää nähdäkseni 

asianmukaiset oikeusturvajärjestelyt ja mm. säännökset, joilla pyritään turvaamaan se, että velallinen 

voi saada niskoittelusta luopumalla vankeudessa pidon viivytyksettä loppumaan. Voidaan myös 

viitata ko. luvun 1 §:n yleissäännökseen, jossa edellytetään velallisen asiallista ja hänen etunsa 

huomioon ottavaa kohtelua. 
 

Henkilökohtaisen vapauden rajoittamismahdollisuuksien tarkastelussa huomioon otettavien 

perusteiden valossa näyttää siltä, että ehdotettuun painostusvankeusjärjestelyyn voi liittyä 

perustulainmukaisuutta koskevia ongelmia lähinnä kolmessa suhteessa. Näistä yksi on tässä 

tilanteessa mahdollisen vapaudenriiston pituus. Lähtökohtaisesti on niin, että vapaudenriisto ei saa 

muodostua yhtään pitemmäksi kuin on hyväksyttävänä pidettävän tavoitteen saamiseksi 

välttämätöntä. Vapaudenriiston pituuden tarkasteluun kuuluu saumattomasti myös vaatimus, että itse 

vapaudenriiston ja myös sen keston täytyy 

 

olla hyväksyttävässä suhteessa tällaisella perusoikeuden rajoituksella saavutettavissa olevaan etuun. 

Onko näin pitkän vapaudenmenetyksen mahdollisuutta pidettävä tässä suhteessa riittävän 

perusteltuna, jää viime kädessä perustuslakivaliokunnan harkintaan. Näinkin pitkän 

vapaudenmenetyksen mahdollisuutta jossain määrin ehkä perustelee se, että lakiehdotuksen mukaan ei 



 

enää olisi - jos olen ymmärtänyt ehdotuksen oikein - mahdollisuutta tuomita niskoittelua jatkava 

konkurssivelallinen tästä niskoittelusta vapausrangaistukseen. 
 

Sen kysymyksen kannalta, onko vapaudenmenetys perusoikeuden rajoituksena oikeassa suhteessa 

sillä saavutettavaan etuun, on ehdotuksessa nähdäkseni selvästi ongelmallista se, että 

painostusvankeus voi säännöksen mukaan tulla kyseeseen myös jos velallinen kieltäytyy antamasta 

luvun 6 §:n mukaisesti tietoja pesäluetteloa varten. Ko. 6 §:ssä ei tästä tietojen antamisesta todeta 

erikseen muuta kuin että velallinen voidaan "vastaavasti" (viittaa edellä olevaan kohtaan velallisen 

velvoittamisesta pesäluettelon vahvistamiseen) velvoittaa antamaan tietoja pesäluetteloa varten. 

Ainakaan itse tähän säännökseen ei sisälly mitään ko. tietojen merkittävyyttä koskevia vaatimuksia, 

esim. niin, että kyse olisi pesäluetteloa varten välttämättömistä tai oleellisista tiedoista tai tiedoista, 

joiden puuttuminen estää pesäluettelon laatimisen. Sellainen vapaudenmenettämismahdollisuus, joka 

voi perustua toissijaistenkin tietojen antamatta jättämiseen, ei kunnolla täytä vaatimusta, jonka 

mukaan laissa mahdolliseksi tehdyn perusoikeusloukkauksen täytyy olla asianmukaisessa suhteessa 

sillä saavutettavaan (yleiseen) etuun. 
 

Kolmas ongelma liittyy tässä em. 11 §:n 2 momentin kohtaan, jonka mukaan velallinen voidaan 

uhkasakkoa asettamattakin (tai asetettua uhkasakkoa tuomitsematta) määrätä vankeuteen "jos on 

ilmeistä, että velallinen niskoittelee uhkasakosta huolimatta." Yksitysiskohtaisissa perusteluissa (s. 

67) ei tämän kohdan tarkoitus juuri tule selvemmäksi valaistuksi, kun siinä vain mainitaan sellainen 

esimerkki, että "velallisen käyttäytymisen perusteella on selvää, että velallinen ei tulisi täyttämään 

velvollisuuttaan uhkasakosta huolimatta." Säätämisjärjestys-perusteluissa viitataan, hieman erikoista 

kyllä, konkreettisempaankin esimerkkiin kuin yksityikohtaisissa perusteluissa, siellä kun mainitaan ( 

s.200,II) tilanne, jossa velallinen on poistunut maasta tai pysyttelee muuten tavoittamattomissa. 

Minusta mahdollisuus lievempiä painostuskeinoja edes yrittämättä määrätä vapaudenmenetys ei saa 

jäädä näin väljän säännöstekstin (ja sattumanvaraisen oloisesti esiintuotujen vähäisten perustelujen) 

varaan, jos tällaista mahdollisuutta ylipäätään on syytä pitää välttämättömänä. Ko. lainkohdan 

korjaaminen tässä suhteessa selvästi vaativammaksi on helposti mahdollista. 
 

Liikkumisvapauden/maastapoistumiskiellon osalta ei lakiehdotuksissa ja esitetyissä 

säätämisjärjestysperusteiuissa näyttäisi nopealla lukemisella olevan huomautettavaa. 
 

Kolmas kohta esityksen säätämisjärjestysperusteiuissa koskee luottamuksellisen viestin suojaa. 

Perusteluissa päädytään siihen, että lakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n mukainen velalliselle tulleita 

viestejä koskeva pesänhoitajan oikeus on sopusoinnussa luottamuksellisen viestin suojaa koskevien 

PL 10 §:n säännösten kanssa. Tähän päätelmään on mahdotonta noin vain yhtyä. 
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Perustuslain 10 §:n mukaan luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Luottamuksellisen 

viestin suojan piiriin ei kuulu vain viestin sisältö, vaan ainakin jossakin laajuudessa myös tieto ko. 

viestimisen/kommunikaation osapuolista. Luottamukselliselle viestille perustuslaissa annettuun 

suojaan ei lähtökohtaisesti lainkaan kuulu senkaltainen ajatus, että vain tietyn tyyppiset viestin sisällöt 

nauttivat suojaa ja muun tyyppiset eivät kuulu suojan piiriin tai kuuluvat siihen vain jollakin 

rajoitetulla tavalla. Siten ei ole lähtökohtaisesti mitään perustetta esim. ajatukselle, että 

yksityishenkilön taloudellisia asioita koskevat viestit eivät kuuluisi tämän suojan piiriin. Tämän 

lähtökohdan tärkeyttä ei heikennä se, että tämän perusoikeuden kuten muidenkin perusoikeuksien 

kohdalla voi sinänsä olla sijaa puheelle perusoikeussuojan ydinalueista ja ei-ydinalueista. 
 

Perustuslain 10 §:n 3 momentin mukaan lailla voidaan säätään "välttämättömistä" rajoituksista viestin 

salaisuuteen neljässä tilanteessa: momentissa mainitunlaatuisten rikosten tutkinnassa, 

oikeudenkäynnissä, turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Vaikka näiden 

säännöskohtien sisältöä onkin ehkä tulkinnalla jonkin verran lavennettu, on kuitenkin huomion 

arvoista, että nyt pesänhoitajalle ehdotetut valtuudet jäävät selvästi em. tilanteiden piirin ulkopuolelle. 

Vaikka perustuslainkohdassa nimenomaisesti luetellaankin tilanteet, joissa tavallisessa laissa voidaan 

säätää välttämättömistä rajoituksista ko. oikeuteen, on silti ajateltavissa, että tämän piirin 

ulkopuolellakin voidaan toteuttaa tavallisella lailla joitakin (vähäisiä) viestin salaisuuden suojaan 

puuttuvia järjestelyjä (esim. viestin perille toimittamiseksi välttämätön kirjeen avaaminen). Tällaisia 

viestin suojaan puuttumismahdollisuuksia tietysti sitovat kaikki ne rajoitusperiaatteet, joita 

perusoikeuskäytännössä sovelletaan. 
 

Pesänhoitajalla on lakiehdotuksen 14 luvun 13 ja 14 §:n mukaan sanktioitu salassapitovelvollisuus, 

joka ilmeisesti kattaisi myös velalliselle osoitetuista viestistä saatuja tietoja. Pesänhoitaja ei 

kuitenkaan ole viranomainen eikä ymmärtääkseni toimi virkavastuulla. Perusoikeuden rajoittamiseen 

oikeutettujen toimiminen virkavastuun alaisena on seikka, johon perustuslakivaliokunta on eri 

yhteyksissä kiinnittänyt huomiota, samoinkuin valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 

perusoikeuksien rajoittamiseen oikeutetuilla on tällaiseen toimintaan riittävä koulutus ja kokemus. 

Tällaisten tekijöiden merkitys toisen henkilön kirjeiden haltuun saamis- ja avaamisoikeuden kohdalla 

ei ehkä ole ulottuvuuksiltaan selvä, mutta mielestäni on selvää, että luottamuksellisen viestin suojan 

tulkinnassa ei voida sivuuttaa sitä, miten osaaville, vastuullisille ja valvotuille tahoille suojaan 

puuttumisvaltuus annetaan. Pesänhoitajan valintaperusteet ja keskeinen toimenkuva rakentuvat 

ymmärtääkseni aivan muille seikoille kuin osaavalle ja vastuulliselle toiminnalle puututtaessa yksilön 

perusoikeuteen (omaisuuskysymysten ulkopuolella). Mielestäni ei voida sivuuttaa myöskään sitä, 

minkälaisten ja kuinka painavien etujen saavuttamiseksi valta perusoikeuden suojaan puuttumiseen 



 

tulisi tässä annettavaksi. Kyseessä ei ole minkään selvästi julkisen edun turvaaminen. Kyseessä ei 

myöskään ole oikeus pesään kuuluvia taloudellisia etuja määrittävien asiakirjojen haltuun saamiseen. 

Ehdotuksen 4 luvun 4 §:ssä ei ole viittausta edes siihen, että ko. viestien saamis- ja avaamisoikeus 

olisi tarkoitettu palvelemaan (vain) pesään kuuluvan varallisuuden selvittämistä tai sen pesän 

hallinnassa pysymisen varmistamista tms. Itseasiassa säännös sisältää vain sen, että pesänhoitajalla on 

oikeus viestien haltuun ottoon ja - tietyllä rajoituksella - avaamiseen. 
 

Minusta näin väljäksi muotoiltu ja mihinkään tarkoituksen osoittavaan rajoitukseen sitomaton valtuus 

puuttua näin merkittävästi perusoikeussuojaan ei olisi perustuslakivaliokunnan käytännön valossa 

mahdollinen tavallisessa laissa edes siinä tapauksessa, että valtuus olisi osoitettu ko. tyyppisissä 

asioissa asianmukaisena pidettävälle viranomaiselle tai virkamiehelle. Vielä vähemmän mahdollisena 

voin sitä pitää tällaisessa tilanteessa, jossa puuttumisvaltuutta käyttäisi aivan muun tyyppistä 

ammattitaitoa edustava (yksityis)henkilö virkavastuun ulkopuolella. 

Edellä olen jo viitannut siihen, ettei viestin sisällön liittyminen velallisen taloudelliseen toimintaan 

vielä mitenkään voi viedä sitä luottamuksellisen viestin suojan ulkopuolelle. Tältä kannalta voidaan 

em. 4 §:n 1 momentin jälkimmäisessä virkkeessä tehtyä erottelua pitää, siihen sisältyvän 

vastakohtaispäätelmän vuoksi, jo perusajatukseltaan ongelmallisena. Tuon kohdan mukaanhan viestin 

haltuunotto- ja avaamisoikeus ei koskisi lähetyksiä, joiden suhten on syytä olettaa, että ne eivät liity 

velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen. Momentissa tehty erottelu on 

ongelmallinen myös sikäli, että erottelun toimivuus (ajatellulla tavalla) jää käytännössä epävarmaksi. 

Momentin sanamuoto viittaa siihen, että pesänhoitaja voisi tapauksittain vasta viestin sisältöön 

tutustuessaan tulla havaitsemaan, että viesti koskeekin muuta kuin taloudellista toimintaa ja ettei sen 

haltuun ottoon ja avaamiseen sen vuoksi olekaan/ollutkaan oikeutta. Näin "myöhäiseen" vaiheeseen 

jäävä tieto siitä, että viestin suojaan puuttumisoikeutta ei olekaan, on ehkä hankalasti vältettävissä, jos 

lähdetään siitä, että taloudellista toimintaa koskevat viestit pitää saada pesänhoitajalle. Pidän 

kuitenkin ilmeisenä, että säännös olisi tässäkin suhteessa laadittavissa täsmällisemmäksi. 

Täsmällisyyttä ja perusoikeusrajoitusten supistamista vain välttämättömään korostavia kommentteja 

voidaan liittää myös siihen, että nyt ehdotettu säännös näyttää jättävän täyden haltuunotto- ja 

avaamisvaltuuden myös tilanteissa, jossa viestiin sisältyy sekä taloudelliseen toimintaan liittyviä että 

yksityiselämän piiriin seivästi kuuluvia asioita. 
 

Saman 4 §:n 2 momentin mukaan postiyrityksen olisi pesänhoitajan pyynnöstä luovutettava (suoraan) 

pesänhoitajalle kaikki velalliselle tulleet postipalvelulaissa tarkoitetut kirjelähetykset ja postipaketit. 

Tämä merkitsee sitä, että kaikki velalliselle osoitetut kirjelähetykset, riippumatta siitä, koskevatko ne 

vain selvästi yksityiselämän piiriä kuuluvia asioita, on toimitettava pesänhoitajalle ja että pesänhoitaja 

tätä kautta mm. saattaa tulla helposti tietämään ko. kommunikaation osapuolet silloinkin, kun 



44 

pesänhoitaja ei viestiä avaa. Näin väljää ja mihinkään tarkoitussäannökseen sitomatonta valtuutta 

ohjata jonkun henkilön posti kokonaisuudessaan jonkun toisen henkilön läpikäytäväksi ei mielestäni 

mitenkään voida pitää asianmukaisena enkä osaa pitää sitä myöskään PL 10 §:n sisällön mukaisena. 
 

Säätämisjärjestysjakso sisältää vielä omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta koskevat kohdat. Näiden 

kohtien lukemisesta on minulle jäänyt se vaikutelma, että ehdotuksen ko. säännöstöt ovat     -     

mahdollisia yksittäisiä tarkentamistarpeita lukuun ottamatta valtiosäännön kannalta kunnossa. Kun en 

ole ehtinyt käydä läpi itse ko. säännösehdotuksia, en voi esittää lakiehdotuksen suhteesta em. 

perusoikeuksiin tämän enempää. (Jos sitä pidetään tarpeellisena, olen luonnollisesti valmis 

myöhemmin vielä tarkastelemaan ko. säännöksiä.) 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 3. J O . 2003 klo 9.30 
 
 
 
 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 26/2003 vp konkurssislainsäädännön uudistamiseksi 
 
 
 

Hallituksen esityksessä on kysymys konkurssilainsäädännön kokonaisuudistuksesta. Esitys sisältää uuden 

konkurssilain sekä joitakin siitä johtuvia tarkistuksia muuhun lainsäädäntöön. Kokonaisuutena ottaen 

ehdotus ei kuitenkaan merkitse perustavanlaisia muutoksia sen paremmin konkurssimenettelyn kuin 

velkojien tai velallisten asemankaan suhteen, vaan ehdotus rakentuu pitkälti aiemmassa 

konkurssUainsäädäiinössä omaksuttujen ratkaisujen ja niihin liittyvän ralkmtakäytännön varaan. 
 

Edellä mainitusta yleisestä lähtökohdasta huolimatta joitakin esitetyistä säännöksistä on syytä arvioida 

perusoikeusjärjestelmän kannalta. Kuten hallituksen esityksen säätämisjär-jestysperusteluistakin ilmenee 

merkittävimmät perus- ja ihmisoikeuskysymykset ehdotuksessa liittyvät henkilökohtaisen vapauden, 

liikkumisvapauden, luottamuksellisen viestin, omaisuuden sekä elinkeinovapauden suojaan. 
 
 

Painos tusvankeus 

Esityksen 4 luvun 11 §:ssä säädetään mahdollisuudesta asettaa niskoittelevalle konkurssivelalliselle 

uhkasakko sekä määrätä hänet niin sanottuun painostusvankeuteen, jos hän laiminlyö pesän 

selvittämiseen liittyviä myötävaikutus- ja tiedonantovelvoitteitaan. Säännöksen mukaan: 
 
 

"Jos velallinen laiminlyö 5 §:ssä säädetyn myötävaikutus- tai tietojenantovelvollisuutensa niin, että 
pesänhoitaja ei kykene hoitamaan tehtäväänsä asianmukaisesti taikka kieltäytyy vahvistamasta 
pesäluetteloa oikeaksi taikka antamasta 6 §:n nojalla tietoja pesäluetteloa varten, tuomioistuimen 
on pesänhoitajan vaatimuksesta määrättävä velallinen sakon uhalla täyttämään velvollisuutensa. 
Jollei velallinen viivytyksettä täytä velvollisuuttaan, hänet on tuomittava uhkasakkoon. 
 



 

Jos velallinen jatkaa niskoitteluaan 1 momentin nojalla tuomitusta uhkasakosta huolimatta, 
tuomioistuin voi pesänhoitajan vaatimuksesta määrätä velallisen vankeuteen, kunnes hän täyttää 
velvollisuutensa. Velallinen voidaan uhkasakkoa asettamattakin tai asetettua uhkasakkoa 
tuomitsematta määrätä vankeuteen, jos on ilmeistä, että velallinen niskoittelee uhkasakosta 
huolimatta. Velallista ei saa pitää vangittuna enempää kuin kuusi kuukautta. Jos velallinen luopuu 
niskoittelusta aikaisemmin, asiasta on ilmoitettava tuomioistuimelle, jonka on jatkettava asian 
käsittelyä viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua siitä, kun velallinen on ilmoittanut 
luopuvansa niskoittelusta. Tuomioistuimen on määrättävä velallinen päästettäväksi vapaaksi heti, 
jos edellytyksiä vangittuna pitämiseen ei enää ole. Velalliselle on ilmoitettava, että niskoittelusta 
luopumisen vuoksi asian käsittelyä jatketaan." 

 
 

Näistä pakkokeinoista erityisesti maksimissaan kuuden kuukauden pituisen painostus-vankeuden 

hyväksyttävyyttä on arvioitava sekä perustuslain 7.3 §:n että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 

kannalta. Tässä suhteessa kyseinen ehdotus täyttää -kuten esityksen säätämisjätjestyspemsteluistakin 

ilmenee - mm. vaatimukset siitä, että vapaudenriiston perusteesta säädetään laissa, siitä päättää 

tuomioistuin ja sen laillisuus voidaan saattaa ylemmän tuomioistuimen tutkittavaksi. Kyseisen vapauteen 

kohdistuvan pakkokeinon tulisi kuitenkin täyttää myös muut perusoikeuksien yleisten rajoitusedelly-

tysten asettamat vaatimukset. Tältä osin voidaan todeta, ettei ehdotetun sääntelyn täsmällisyydessä ja 

tarkkarajaisuudessa ole merkittävää huomautettavaa. Samoin voidaan sanoa, että esitetty pakkokeino on 

tarkoitettu palvelemaan tarkoitusperää, jota sinänsä voidaan pitää perusoikeusjärjestelmän karmalta 

hyväksyttävänä. Onhan pesän joutuisa selvittäminen tärkeätä mm. velkojien varallisuusetujen 

turvaamiseksi. Samoin asiaan liittyy painavahkoja yleisiä intressejä. 
 

Oikeusturvavaatimuksen osalta ehdotettu kantelumahdollisuus ylempään tuomioistuimeen täyttänee 

lähtökohtaisesti vaatimuksen riittävästä oikeusturvasta, vaikka päätöksestä ei saakaan valittaa. Kuitenkin 

jopa neljän päivän enimmäisaikaa asian käsittelyn jatkamiselle tuomioistuimessa niissä tilanteissa, jossa 

velallinen luopuu niskoittelusta, voidaan pitää vapaudenriiston kaltaisen perusoikeusrajoituksen kohdalla 

aiheettoman pitkänä viivytyksenä. Samoin olisi syytä harkita, tulisiko kysymys vankeuden jatkamisesta 

voida ottaa säännöllisin ja riittävän lyhyin väliajoin tuomioistuimessa uudelleen käsiteltäväksi eikä jättää 

aloitetta asiassa vain velallisen vastuulle. 
 

Myöskään suhteellisuusvaatimuksen osalta kyseinen pakkokeino ei ole ongelmaton. Hallituksen 

esityksessä ei nimittäin tuoda kovinkaan selkeästi esille perusteita sen tueksi, että maksimissaan jopa 

puolen vuoden mittainen vankeus olisi tavoitellun päämäärän toteuttamisen kannalta välttämätön 

pakkokeino ts. ettei pesän tilan joutuisan selvittämisen tavoitetta olisi mahdollista saavuttaa ilman 
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mahdollisuutta turvautua niinkin jyrkkään pakkokeinoon, mitä pitkäkestoinen vapaudenriisto merkitsee. 

Se seikka, että myös niskoittelevaan todistajaan voidaan kohdistaa 6 kk:n vankeusuhka (s. 66) ei vielä 

sellaisenaan riittäne perustelemaan tätä ehdotusta. Myöskään se, että painostusvankeus on vasta 

viimesijainen vaihtoehto niskoittelevaa velallista vastaan, ei riitä hälventämään epäilyksiä siitä, että 

kyseinen pakkokeino saattaa kaikkineen olla liian raskas siihen tarkoitusperään nähden, jota sillä 

tavoitellaan ja siten olla ristiriidassa suhteellisuusvaatimuksen kanssa. 
 
 

Maastapoistumiskielto 
 
 

Konkurssilakiehdouiksen 4 luvun 8-10 § (sekä siihen kytkeytyvät passilain säännökset) sääntelevät 

konkurssivelalliseen kohdistuvaa maastapoistumiskieltoa. Kiellon voisi määrätä momioistuin ja se olisi 

voimassa enintään siihen asti, että velallinen on vahvistanut pesäluettelon oikeaksi. Kieltoon määrätyn on 

annettava passinsa poliisin haltuun eikä hänelle saa kiellon aikana antaa uutta passia. Kielto on kumottava 

heti, kun sen voimas-sapitämiseen ei enää ole aihetta. 
 

Näiltä osin säännösehdotuksia on arvioitava PL 9.2 §:n kannalta, jonka mukaan "Jokaisella on oikeus 

lähteä maasta. Tähän oikeuteen voidaan lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin ja 

rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi Vireillä olevaa konkurssimenettelyä voidaan pitää 

sellaisena "oikeudenkäyntinä", jonka varmistamiseksi oikeuteen lähteä maasta voidaan lailla säätää 

välttämättömiä rajoituksia. Yleisten rajoitusedellytysten näkökulmasta voidaan todeta, että kyseinen 

ehdotus täyttää lailla säätämisen sekä täsmällisyyden- ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Maastapoistu-

miskiellolla pyritään varmistamaan, että pesäluetteloon saadaan tiedot velallisen varoista ja veloista. 

Tällaista konkurssimenettelyn välttämättömän edellytyksen turvaamista voidaan epäilemättä pitää 

perusoikeusrajoitukseen oikeuttavana hyväksyttävänä syynä. Myöskään suhteellisuusvaatimuksen 

kannalta tähän turvaamistoimenpiteeseen ei liity yhtä merkittäviä ongelmia kuin edellä käsiteltyyn 

painostusvankeuteen. Vapaudenmenetykseen verrattuna lyhytaikainen maastapoistumiskielto on selvästi 

lievempi perusoi-keusrajoitus ja sen tueksi on esityksessä osoitettu kohtalaisen hyvät perusteet. 

Oikeustur-vavaatimuksenkin osalta maastapoistumiskieltoa koskeva sääntely on perusoikeusnäkö-

kulmasta ongelmaton. 
 
 

Yksityiselämän suoja 
 
 



 

Konkurssilakiehdotuksen 4 luvun 4 § antaa pesänhoitajalle toimivallan ilman velallisen suostumusta ottaa 

haltuunsa ja avata velalliselle osoitetut kirjelähetykset ja muut viestit sekä paketit. Tätä oikeutta ei 

kuitenkaan ole, jos lähettäjän nimen, lähetyksessä olevan osoituksen tai muun lähetyksessä olevan seikan 

perusteella on syytä olettaa, ettei lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän 

selvittämiseen. Saman luvun 5 §:ssä edellytetään velallisen huolehtivan mm. siitä, että pesänhoitaja saa 

velallisen käyttämät toimitilat hallintaansa sekä pääsyn velallisen tietojärjestelmiin. Ehdotuksen 14 luvun 

13 §:ssä puolestaan todetaan, etteivät pesänhoitaja ja velkojat saa ilmaista sivullisille eivätkä käyttää 

yksityiseksi hyödykseen konkurssimenettelyn yhteydessä tietoonsa saamiaan seikkoja, jotka koskevat 

velallisen taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muita henkilökohtaisia oloja tai liike- tai 

ammattisalaisuuksia. Tämä salassapitovelvollisuus ei säännöksen mukaan estä pesän hallintoa 

käyttämästä ko. tietoja, siltä osin kuin se on tarpeen pesän hoitamiseksi ja selvittämiseksi tai omaisuuden 

muuttamiseksi rahaksi. 
 

Jo nämä säännökset viittaavat siihen suuntaan, että konkurssimenettelyn yhteydessä velallisen 

yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuus voivat joutua varsin merkittävien rajoitusten 

kohteeksi. Lisäksi tällaiset rajoitukset saattavat kohdistua sellaisiin ulkopuolisiin henkilöihin, joiden 

kanssa velallinen on esimerkiksi kirjeenvaihdossa tai jos yritystomiintaa on harjoitettu vaikkapa velallisen 

kodin yhteydessä. Ottaen siis huomioon, kuinka pitkälle meneviä puuttumisia yksityiselämän suojaan 

konkurssimenettelyn yhteydessä saattaa kohdistua, voidaan hyvällä syyllä kysyä, ovatko nyt esitetyt 

säännökset riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia varmistaakseen sen, että yksityiselämän loukkaukset 

kaikissa tilanteissa pysyvät mahdollisimman suppeina eikä niitä toteuteta piiruakaan laajempina, kuin 

konkurssipesän taloudellisen tilan selvittämisen kannalta on välttämätöntä. Tässä suhteessa esitys jättää 

melkoisesti toivomisen varaa. 
 
 

Omaisuudensuoja 
 
 

Velallisen maksukyvyttömyys ja siihen kytkeytyvä konkurssimenettely merkitsee luonnollisesti 

huomattavia muutoksia eri henkilötahojen varallisuussuhteisiin. On muun muassa ratkaistava, miten ne 

erilaiset sopimusvelvoitteet, jotka velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi jäävät täyttämättä, tällaisessa 

tilanteessa järjestetään. Perinteisesti on katsottu, että tämänkaltainen eri osapuolitahojen välisten oikeus- 

ja vastuusuhteiden sääntely konkurssitilanteessa kuuluu muun täytäntöönpanolainsäädännön tavoin lähtö-

kohtaisesti tavallisen lainsäätäjän kompetenssin piiriin. Tällaiselta sääntelyltä on lähinnä edellytettävä, 
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että eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet järjestetään maksukyvyttömyystilanteessa mahdolhsimman 

tasapuolisella tavalla siten, ettei sääntely aiheettomasti syrji tai suosi mitään osapuolitahoa tai muodostu 

kohtuuttomaksi. 

Hallituksen esityksen sMtämisjärjestysperusteluissa on melko kattavasti perusteltu niitä sääntelytapoja, 

joilla lakiehdotus pyrkii järjestämään erityyppisten velkojien ja velallisten välisiä suhteita sekä 

määrittämään, miten sivullisille kuuluvan omaisuuden suhteen tulee konkurssin yhteydessä menetellä. 

Ehdotuksen 3 luvun 8 § koskee kysymystä siitä, milloin konkurssipesällä oikeus sitoutua sellaiseen 

velallisen tekemään sopimukseen, jota velallinen ei konkurssin alkaessa ole täyttänyt ja milloin taas 

vastapuolella on oikeus purkaa tällainen sopimus. Tältä osin sääntely ei ole ongelmallinen 

omaisuudensuojan kannalta. Ehdotuksen 5 luvun 7-9 § koskevat menettelyä sellaisen omaisuuden 

suhteen, joka on myyty konkurssivelalliselle omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdoin. Hallituksen 

säätämisjärjestysperusteluista (s. 203) ilmenevin perustein tähän sääntelyyn ei liity 

omaisuudensuojaongelmia. 
 

Lakiehdotuksen 5 luvun 6 ja 11 § koskevat kysymyksiä sivullisen omaisuudesta konkurssissa. 

Lähtökohtana 6 §:ssä on, että sellainen velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan 

erottaa velallisen omaisuudesta ei kuulu konkurssipesään. 11 §:ssä puolestaan lähdetään siitä, että 

sellainen sivulliselle kuuluvaksi väitetty omaisuus, joka on saatu valeoikeustoimella ja jota ilmeisesti on 

käytetty täytäntöönpanon välttämiseksi tai omaisuuden pitämiseksi velkojien ulottumattomissa, kuuluu 

konkurssipesään. Näitä säännöksiä ei ole käsitelty hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. 

Omaisuudensuojan kannalta on kuitenkin merkityksellistä, miten ja kuinka täsmällisesti kysymystä 

keinotekoisen varallisuusjärjestelyn syrjäytymisestä säädetään. Nähdäkseni tässä ehdotettu sääntely 

luettuna koko lakiehdotuksen valossa täyttää jossakin määrin avoimesta sanamuodostaan huolimatta 

omaisuudensuojasta johtuvat vaatimukset siitä, ettei sivullisen omaisuutta voida sen perusteella ilman 

pätevää perustetta katsoa konkurssipesälle kuuluvaksi. Jos pesänhoitaja tulkitsee tällaisen omaisuuden 

kuuluvaksi pesään eikä sivullinen tyydy ratkaisuun, hän voi vaatia kyseistä omaisuutta kanneteitse 

itselleen monnoistuimessa, joten oikeustuivavaatimus asiassa täyttyy. 
 

Ehdotuksen 17 luku sääntelee mm. panttivelkojan asemaa konkurssissa. Näiltä osin yhdyn niihin 

hallituksen säätämisjärjestysperusteluissa esittämiin näkökantoihin, joiden mukaan kyseiset säännökset 

eivät ole ongelmallisia omaisuudensuojan kannalta. 
Elinkeinovapaus 
 



 

Tältä osin lakiehdotus ei nähdäkseni sisällä perustuslain kannalta ongelmallisia sääntelyjä- 
 
 
 
 

Yhteenveto 
 
 

Lakiehdotus perusteluineen jättää perusteettoman avoimeksi kysymyksen siitä, onko ehdotettu 

painostusvankeus sopusoinnussa perusoikeusrajoituksilta edellytettävän suhteellisuusvaatimuksen kanssa. 

Samoin yksityiselämään puuttumista ja sen rajoja koskevaa sääntelyä lakiehdotuksessa olisi aiheellista 

täsmentää. Muilta osin esteitä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisessa säätämisjärjestyksessä ei 

nähdäkseni ole. 



 

Tel/ P  3ykool vpij 
Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 26/2003 vp KONKXRSSILAINSÄÄDÄNNÖN 

UUDISTAMISEKSI 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 3.10.2003 
 
 
 
 

1. Pakkokeinot velallista kohtaan (KL 4:11) 
 

Ehdotetun konkurssikin 4 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä velallisen 

vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi, jos hän laiminlyö säädetyn myötävaikutus- tai 

tiedonantovelvollisuutensa niin, että pesänhoitaja ei kykene hoitamaan tehtäväänsä 

asianmukaisesti, taikka kieltäytyy vahvistamasta pesäluetteloa oikeaksi tai antamasta tietoja 

pesäluetteloa varten. Edellytyksenä on lisäksi, että velallinen tuomitusta uhkasakosta huolimatta 

jatkaa niskoitteluaan tai on ilmeistä, että velallinen niskoittelisi uhkasakosta huolimatta. 

Huomionarvoista on myös, että saman pykälän 3 momentin mukaan uhkasakko voidaan määrätä ja 

vangitsemisvaatimus käsitellä, vaikka velalliselle ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi, jos asia 

on kiireellinen. 

Edellä tarkoitettu painostusvankeus merkitsee olennaista puuttumista hen-

kilökohtaiseen vapauteen, joten sitä on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava perustuslain 7 §:n l ja 

3 momentin valossa. Edellisen mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen. 

Jälkimmäinen puolestaan edellyttää, ettei vapautta saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa 

säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. 

Muun vapaudenmenetyksen laillisuus on voitava saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan sisältämästä tyhjentävästä sallittujen 

vapaudenriistoperusteiden luettelosta painostusvankeuteen soveltuu lähinnä artiklan 1 kappaleen b 

kohta, jonka mukaan henkilön vapaus voidaan riistää lain nojalla, "koska hän ei ole noudattanut 

tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi". 

Tällöin tosin on huomattava, että kyseessä oleva määräys oikeuttaa vapaudenriiston vain 

tarkoituksessa pakottaa henkilö täyttä 

mään velvollisuutensa - ei sanktiona velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Käsillä olevan 

tilanteen kohdalla on syytä kiinnittää huomiota myös Matti Pellonpään arvioon, jonka mukaan 
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"tähänastisen oikeuskäytännön valossa b-kohta on yleensä katsottu soveltuvaksi vain verraten 

lyhytaikaisten vapaudenriistojen kohdalla. Henkilön pitäminen vangittuna pitkän, epämääräisen 

ajan voisi tuskin olla b-kohdan mukaista." (Ks. Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2000, s. 

249-252). 

Vaikka painostusvankeus tässä tapauksessa perustuu tavoitteeseen turvata laissa 

säädetyn kohtuullisen täsmällisen velvollisuuden täyttäminen, mikä sellaisenaan voi Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan tulkintakäytäntöön nojaten muodostaa hyväksyttävän perusteen 

vapaudenriistolle, on kysymystä syytä vielä erityisesti tarkastella perusoikeusrajoituksen 

suhteellisuusvaatimuksen kannalta. Kuuden kuukauden painostusvankeusmahdollisuus on hyvin 

olennainen puuttuminen henkilökohtaiseen vapauteen. Pituudeltaan 6 kuukauden painostusvankeus 

rinnastuu esimerkiksi ensikertalaisen 1 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta suorittavan henkilön 

rangaistuksen vankeudessa suoritettavaan osaan, jonka jälkeen hän pääsee normaalisti 

ehdonalaiseen vapauteen. 

Perusteeksi painostusvankeuden pidentämiselle 6 kuukaudeksi vedotaan vain 

lainsäädännön yhtenäistämiseen niskoittelevaa todistajaa koskevaan tältä osin vuodelta 1948 

olevaan oikeudenkäymiskaaren sääntelyyn (OK 17:37), jonka sallittavuutta ei ole arvioitu 

nykyaikaisen perusoikeussääntelyn valossa. Esitettyä perustelua on pidettävä täysin 

riittämättömänä. 

Oman käsitykseni mukaan ehdotetunkaltainen painostusvankeussääntely on jo 

idealtaan varsin vanhakantainen. Enimmillään 6 kuukauden painostusvankeuden käyttäminen 

takeena sille, että velallinen esimerkiksi vahvistaisi pesäluettelon oikeaksi, ei ole mielestäni 

perusteltua nykyoloissa. Pesäluettelon oikeaksi vahvistaminen on yksi keino selvittää pesän 

tilannetta, mutta ei suinkaan erityisen luotettava tai ainoa mahdollinen. Tältä osin perusteltua 

olisikin arvioida muunlaisia keinoja, esimerkiksi pesäluettelon vahvistamisesta kieltäytymisen 

erillistä kriminalisointia. Todettakoon, että jo ehdotettu laki sisältää säännöksiä velallisen 

vahingonkorvausvelvollisuudesta juuri tällaisiin tilanteisiin liittyen (KL 20:3). 

Edellä olevaan viitaten katson, että ehdotetun konkurssilain 4 luvun 11 §:n 

säännökset enimmillään 6 kuukauden painostusvankeudesta eivät täytä perusoikeusrajoitukselle 

asetettavaa suhteellisuusvaatimusta. Sääntely on siten ristiriidassa perustuslain 7 §:n 1 ja 3 

momentin kanssa. Painostusvankeusmahdollisuuden jättäminen lakiin edellyttäisi mielestäni sen 

käyttämistä vain hyvin lyhytaikaisena - esimerkiksi enimmillään kahden viikon pituisena - 

viimekätisenä painostuskeinona velallisen myötävaikutusvelvollisuuden täyttämiseksi. Tietämäni 

mukaan painostusvankeusmahdolli-suutta ei ole tämän enemmälti käytännössä tarvittukaan. Pidän 

siten tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä, että painostusvankeuden 

enimmäispituutta hyvin olennaisesti supistetaan tai siitä luovutaan kokonaan. 



 

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa yhtenä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 

hyvän hallinnon keskeisenä takeena mainitaan oikeus tulla kuulluksi. Ehdotetun 4 luvun 11 §:n 3 

momentin mukaan velalliselle ei kuitenkaan tarvitsisi varata tilaisuutta tulla kuulluksi uhkasakon 

tai vankeuden määräämistä koskevassa asiassa, jos asia on kiireellinen eikä velallinen ole 

tavoitettavissa. Erityisesti vapaudeririistotilanteessa kuulemisvelvoitetta voidaan pitää hyvin 

olennaisena yksilön oikeusturvan takeena. Kun painostusvankeuden edellytyksenä on normaalisti, 

että henkilö jatkaa uhkasakosta huolimatta niskoitteluaan, on vaikea nähdä, missä tilanteessa asia 

olisi käsiteltävä niin kiireellisesti, että edes tilaisuutta tulla kuulluksi ei olisi syytä varata. Myös 

uhkasakon osalta pidän kuulemismahdollisuuden varaamista niin tärkeänä oikeusturvatakeena, että 

sen tulee taata poikkeuksetta. 

Edellä olevaan viitaten katson, että ehdotetun konkurssilain 4 luvun 11 §:n 3 

momentin säännökset, joiden mukaan kuulemismahdollisuutta ei tulisi varata kaikissa tapauksissa 

uhkasakko- tai painostusvankeusasioissa, ovat ongelmallisia perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista 

oikeudenkäyntiä koskevien säännösten kannalta. Pidän tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

käyttämisen edellytyksenä tältä osin sitä, että ehdotetusta 11 §:n 3 momentista poistetaan sen 2. 

virke ("Jos asia on kiireellinen... ") 
 
 

2. Maastapoistumiskielto (KL 4:8-10) 
 

Perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan oikeuteen lähteä maasta voidaan säätää välttämättömiä 

rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka 

maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi. 

Ehdotetun konkurssilain 4 luvun 8 §:ssä säädettäisiin maastapoistumiskiellosta 

ennen konkurssiin asettamista, 9 §:ssä maastapoistumiskiellosta konkurssin alettua ja 10 §:ssä 

turvaamistoimien käsittelystä, mukaan lukien kysymys siitä, pidetäänkö 8 §:n nojalla määrätty 

maastapoistumiskielto voimassa. Lisäksi asiaan liittyy 7. 

lakiehdotus, jossa käsitellään passin antamisen esteitä ja passin poisottamisen edellytyksiä. 

Käsillä olevassa tapauksessa kyse on nähdäkseni maastalähtemisoikeuden 

rajoittamisesta "oikeudenkäynnin varmistamiseksi". Perusoikeusuudistuksen esitöissä todetaan 

nimenomaan, ettei oikeudenkäynti-termillä viitata yksinomaan rikossyytteen käsittelyyn, joskin 

mahdollisuus rajoittaa maasta poistumista vireillä olevan tai pian alkavaksi tiedetyn 

rikosoikeudenkäynnin vuoksi on tältä osin lailla säädettävien rajoitusten luonnollinen lähtökohta 

(HE 309/1993 vp, s. 51). Siten myös konkurssimenettelyn varmistaminen siltä osin kuin siinä on 

kyse oikeudenkäynnistä voi muodostaa hyväksyttävän perusteen rajoittaa oikeutta lähteä maasta. 
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Arvioni mukaan rajoitukset on rajattu ajallisesti riittävän täsmällisesti ja niiden voidaan katsoa 

olevan sillä tavoin "välttämättömiä" kuin perustuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. 

Ehdotetut rajoitukset oikeuteen lähteä maasta eivät siten ole valtiosääntöoikeuden 

isesti ongelmallisia. 
 
 
 
 
3. Velalliselle tulleet viestit ja muut lähetykset (KL 4:4) 
 

Ehdotetun konkurssikin 4 luvun 4 §:n mukaan pesänhoitajalla on oikeus ilman velallisen 

suostumusta ottaa haltuunsa ja avata velalliselle osoitetut kirjelähetykset ja muut viestit sekä 

paketit. Tätä oikeutta ei kuitenkaan olisi, jos lähettäjän nimen, lähetyksessä olevan osoituksen tai 

muun lähetyksessä olevan seikan perusteella on syytä olettaa, ettei lähetys liity velallisen 

taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen. Pesänhoitajan pyynnöstä 

postiyrityksen on luovutettava velalliselle tulleet postipalvelulaissa tarkoitetut kirjelähetykset ja 

postipaketit pesänhoitajalle tai toimitettava ne pesänhoitajan ilmoittamaan osoitteeseen. 

Ehdotettua sääntelyä on arvioitava perustuslain 10 §:n 2 ja 3 momentissa turvatun 

luottamuksellisen viestin salaisuuden kannalta. Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, 

puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Saman pykälän 3 momentin 

mukaan lailla voidaan säätää lisäksi välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai 

yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä 

ja turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana. Pesänhoitajan toiminnan osalta 

konkurssimenettely ei käsitykseni mukaan ole oikeudenkäyntiä perustuslain 10 §:n 3 momentissa 

tarkoitetussa merkityksessä. Myöskään mikään muu rajoituslausekkeen perusteista ei sovi tähän ti-

lanteeseen. 

Kysymystä on siten tarkasteltava luottamuksellisen viestin suojaa koskevan 

yleislausekkeen (PL 10 § 2 mom.) valossa. Konkurssimenettelyssä velallisen oikeutta jalkaa 

elinkeinotoiminnan harjoittamista ja hallita omaisuuttaan rajoitetaan perustavanlaatuisella tavalla. 

Tällä on nähdäkseni merkitystä niiden velalliselle tulleiden kirje-lähetysten (ja vast.) osalta, jotka 

nimenomaan liittyvät konkurssimenettelyn piirissä olevaan taloudelliseen toimintaan. Tällöin 

voidaan ajatella, että konkurssipesän selvittäjä tavallaan astuu kirjeenvaihdon osapuoleksi 

velallisen sijaan. Kirjeenvaihdon toisen osapuolen intressissäkin yleensä on, että tällainen 

yritystoimintaan liittyvä kirjeenvaihto ohjataan tosiasiallista päätöksentekovaltaa yrityksessä 

käyttävälle taholle eli tässä tapauksessa pesänhoitajalle. Tämä ei kuitenkaan koske muita kuin 

nimenomaan velallisen taloudelliseen toimintaan ja konkurssipesän selvittämiseen liittyviä viestejä. 



 

Pidän perustuslain 10 §:n 2 momentin kannalta hyväksyttävänä edellä olevan 

perusteella ehdotetun 4 §:n 4 momentin lähtökohta-ajatusta, jonka mukaan pesänhoitajalla on 

oikeus avata ne velalliselle tulleet viestit, jotka liittyvät velallisen taloudelliseen toimintaan tai 

konkurssipesän selvittämiseen. 

Kuitenkin säännöksen kirjoittamistapa asettaa ongelmallisen vahvan presumption 

tässä suhteessa. Oikeutta ei olisi silloin, jos on erinäisten seikkojen perusteella aihetta olettaa, ettei 

lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen. Presumptio on 

siis pesänhoitajan avaamisoikeuden puolella. Näin laajana pesänhoitajan oikeus on kuitenkin 

ongelmallinen perustuslain 10 §:n 2 momentin näkökulmasta. 

Perustuslain 10 §:n 2 momentti puoltaa säännöksen uudelleenkirjoittamista siten, 

että "pesänhoitajalla on oikeus ilman velallisen suostumusta ottaa haltuunsa ja avata velalliselle 

osoitetut kirjelähetykset, jos on ilmeistä, että ne liittyvät velallisen taloudelliseen toimintaan tai 

konkurssipesän selvittämiseen". Muut viestit tulisi toimittaa normaalisti velalliselle, jolle voitaisiin 

asettaa velvollisuus toimittaa yritystoimintaan liittyviksi sittemmin ilmenneet viestit 

pesänhoitajalle, tai ne tulisi palauttaa lähettäjälle. Näin turvattaisiin se, että velallisen ja 

viestinnän toisen osapuolen luottamuksellisiksi tarkoitetut yritystoimintaan liittymättömät viestit 

pysyisivät perustuslain 10 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla luottamuksellisen viestin 

salaisuuden piirissä. 
4. Esityksen arviointi omaisuudensuojan (PL 15 §) näkökulmasta 
 

Esityksen säätärnisjärjestysperusteluissa on varsin ansiokkaasti käsitelty kysymystä hallituksen 

esityksen suhteesta omaisuudensuojaan erityisesti taannehtivuuskiellon näkökulmasta (ks. HE, s. 

202-204). Voin tältä osin yhtyä säätämisjärjestysperustelujen yleislinjaan, joka voidaan tukea 

perustuslakivaliokunnan uudempaan tulkintakäytäntöön, jonka mukaan taannehtivuuskielto ei ole 

ehdoton vaan sitä on arvioitava kuten omaisuudensuojan rajoituksia ylipäätään (ks. esim. Pe VL 

5/2002 vp ja 45/2002 vp). Perustuslakivaliokunta on myös eri yhteyksissä antanut merkitystä 

sääntelyn täytäntöönpano-oikeudelliselle luonteelle arvioidessaan taannehtivan sääntelyn 

sallittavuutta (ks. esim. Pe VL 23/1992 vp). Yleisarvioni on, etteivät ehdotetun siirtymäsaännöstön 

mukaiset taannehtivat vaikutukset ole perustuslain 15 §:n kannalta niin merkittäviä, että niillä olisi 

vaikutusta konkurssilakiehdotuksen säätämisjärjestykseen. 

Sinänsä konkurssimenettelyssä on kyse sekä velkojien että velallisen taloudellisten 

suhteiden merkittävästä järjestelystä. Konkurssimenettelyn seurauksena velallinen vapautuu 

vastaamasta niistä konkurssi saatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta (KL 1:6). 

Vaikka velkojat eivät yleensä saa kuin osan saatavistaan konkurssimenettelyssä, on menettelyn 

tarkoituksena kuitenkin mahdollisimman oikeudenmukaisen tasapainon löytäminen kilpailevien 

velkojien välille. Velkojien mahdollisuudet suorituksiin saatavistaan eivät konkurssimenettelyn 
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ulkopuolella ole yleisesti ottaen sen suuremmat kuin konkurssimenettelyssä. Konkurssilakia 

tarvitaan juuri velkojien varallisuusoikeudellisten oikeuksien turvaamiseksi. Arvioni mukaan 

ehdotus vastaa perusratkaisuiltaan hyvin perustuslain 15 §:n mukaisia vaatimuksia omaisuuden 

suojasta. 
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HE 26/2003 
vp 

Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki, jolla kumotaan vuodelta 1868 oleva 

konkurssisääntö. Uusi laki sisältää säännökset muun muassa konkurssin alkamisen edellytyksistä, 

konkurssivelallisen asemasta, konkurssimenettelyn vaiheista, kon-kurssisaatavista, 

konkurssihallinnosta sekä konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoidosta ja myynnistä. 

Konkurssilain uudistamisen vuoksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi useita muitakin lakeja. 

Esitys liittyy vuoden 2004 talousarvioesitykseen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua niiden 

hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 7 §:ssä turvatun 

henkilökohtaisen vapauden, 9 §:ssä turvatun liikkumisvapauden, 10 §:ssä säädetyn yksityiselämän 

suojan, 15 §:ssä vahvistetun omaisuuden suojan ja 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kannalta. 

Esityksessä katsotaan, että ehdotus konkurssilaiksi voidaan kaikilta osiltaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Asiaan liittyvien perusoikeusnäkökohtien vuoksi hallitus on kuitenkin 

pitänyt suotavana, että esityksestä hankitaan eduskuntakäsittelyn aikana perustuslakivaliokunnan 

lausunto. 
 
 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Perustelut 
 

Omaisuuden suoja 

Yleistä, Konkurssi on maksukyvyttömän velallisen ja tämän velkojien varallisuusoikeuksiin 

olennaisesti vaikuttava menettely, jossa velallisen omaisuus käytetään velkojien saatavien 

maksuun. Velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien määräysvaltaan, ja velallinen 

vastaavasti menettää oikeuden määrätä pesään kuuluvasta omaisuudestaan. Menettelyn 

pääasiallinen tarkoitus on turvata velkojien varallisuusoikeuksia velallisen 

maksukyvyttömyystilanteessa. 
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Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut konkurssi- ja ulosottolainsää-dännön 

olevan lähtökohtaisesti saatettavissa voimaan muun täytäntöönpano-oikeudellisen sääntelyn tavoin 

tavallisella lailla (PeVL 23/1992 vp, PeVL 9/1998 vp, PeVL 12/2002 vp, s. 2/1). Perustuslain 15 

§:n 1 momentissa turvattuun omaisuuden suojaan kohdistuvan sääntelyn on kuitenkin oltava 

riittävän tarkkarajaista ja täsmällistä. Sääntelyn on lisäksi otettava eri osapuolten oikeudet ja 

velvollisuudet oikeasuhtaisesi huomioon esimerkiksi niin, ettei se muodostu jonkun osapuolen 

kannalta kohtuuttomaksi taikka perusteettomasti jotakuta syrjiväksi tai suosivaksi. Ehdotus 

konkurssilaiksi täyttää nämä vaatimukset eikä valiokunnalla ole niistä käsin huomautettavaa. 

Sääntelyn taannehtivat vaikutukset. Perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös omaisuuden suojasta 

turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden 

koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 

37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden 

suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa 

asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 33/2002 vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten suojaan 

liittyy oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän 

lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuut-

tomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 45/2002 vp, s. 2—3). Valiokunta on 

arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn 

oikeasuhtaisuuden kannalta (PeVL 63/2002 vp, s. 2—3, PeVL 1/2003 vp, s. 3—4). 

, Taannehtivasti vaikuttavat säännökset konkurssipesän oikeudesta sitoutua velallisen sopimukseen 

(3 luvun 8 §) samoin kuin omistuksenpidätys- ja takaisinottoehtojen rinnastamisesta (5 luvun 6 ja 

7 §) ovat lähinnä nykyistä oikeustilaa selkeyttäviä eivätkä ne vaikuta lakiehdotuksen 

käsittelyjärjestykseen. Säännöksessä takaisinoton ja tilityksen toimittamisesta (5 luvun 9 §) on 

kysymys aineellisen oikeuden toteuttamista merkitsevän täytäntöönpanotoimen sääntelystä eikä se 

ole muutenkaan perustuslain kannalta ongelmallinen. 

Luottolaitoksen kuittausoikeuden rajoittamisella (6 luvun 5 §) pyritään edistämään velkojien 

yhdenvertaisuutta. Kuittauskielto ei estä panttaamasta kiellon alaisella tilillä olevia varoja 
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luottolaitoksen saatavan vakuudeksi. Sääntely ei valiokunnan mielestä muodostu luottolaitosten 

näkökulmasta kohtuuttomaksi. 

Säännökset panttiomaisuuden myynnistä (17 luvun 12—14 §) rajoittavat panttivelkojan 

valtaa päättää panttiomaisuuden myyntiajankohdasta ja -tavasta. Sääntelyllä pyritään siihen, että 

pantista saadaan mahdollisimman hyvä myyntihinta. Säännökset eivät puutu panttivelkojan 

oikeuteen saada maksu panttiomaisuuden myyntihinnasta. Oi-keusturvajärjestelyt ovat riittävät. 

Sääntely ei heikennä panttivelkojan oikeusasemaa kohtuuttomasti. 

Konkurssi voi ehdotuksen (21 luvun 1 §) mukaan päättyä nykyisestä poiketen sovintoon 

siinäkin tapauksessa, että osa velkojista sitä vastustaa. Velkojaa ei kuitenkaan voida vastoin 

tahtoaan velvoittaa tyytymään hänelle konkurssimenettelyssä kuuluvaa jako-osuutta pienempään 

osuuteen eikä sovinto rajoita sitä vastustaneen panttivelkojan oikeuksia. Valiokunta pitää sääntelyä 

sillä tavoin oikeasuhtaisena, että se ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Henkilökohtainen vapaus 

Lakiehdotuksen 4 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään tuomioistuimen mahdollisuudesta määrätä 

velallinen ns. painostus vankeuteen, jos hän laiminlyö lakiin perustuvan myötävaikutus- tai 

tietojenantovelvollisuutensa niin, että pesänhoitaja ei kykene hoitamaan tehtäväänsä 

asianmukaisesti, taikka kieltäytyy vahvistamasta pesäluettelon oikeaksi tai antamasta tietoja 

pesäluetteloa varten. Edellytyksenä on lisäksi, että velallinen jatkaa niskoitteluaan tuomitusta 

uhkasakosta huolimatta tai on ilmeistä, että hän niskoittelee uhkasakosta huolimatta. Velallinen 

voidaan määrätä vankeuteen, kunnes hän täyttää velvollisuutensa. Häntä ei kuitenkaan saa pitää 

vangittuna enempää kuin kuusi kuukautta. 

Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen on turvattu perustuslain 7 §:n 1 momentissa. Vapautta 

ei saman pykälän 3 momentin mukaan saa riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä 

perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun 

vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Oikeus vapauteen turvataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa, joka 

sisältää lisäksi yksityiskohtaisen luettelon vapaudenriiston hyväksyttävistä perusteista. Artiklan 1 

kappaleen b kohdassa mainitun vapaudenriistoperusteen mukaan henkilö voidaan pidättää tai 

vangita lain nojalla, "koska hän ei ole noudattanut tuomioistuimen laillista määräystä, tai jonkin 
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lakimääräisen velvoitteen täyttämisen turvaamiseksi". Sopimusmääräyksen on katsottu soveltuvan 

vain verraten lyhytaikaisiin vapaudenriistoihin; henkilön pitäminen vangittuna pitkän, 

epämääräisen ajan voi muodostaa loukkauksen määräystä vastaan.1 

Ehdotetuille säännöksille painostusvankeudesta on perusoikeusjärjestelmän kannalta 

hyväksyttävät perusteet. Sääntelyssä on kysymys viime kädessä velkojien varalli-suusetujen 

suojaamiseksi tarpeellisten lailla säädettävien velvoitteiden täyttämisen turvaamisesta. Sääntely on 

riittävän täsmällistä. Oikeusturvajärjestelyistäkään ei ole huo- 
 
 
 

Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2000, s. 251—252. 

mautettavaa; vangitsemismääräyksestä saa kannella ilman määräaikaa, ja kantelu on kä-

siteltävä kiireellisenä. 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on ongelmallista, että henkilöä voidaan pi- 

tää painostustarkoituksessa vangittuna enimmillään kuusi kuukautta. Mahdollisuus pan- 

na toimeen näin pitkään jatkuva vapaudenriisto merkitsee olennaista puuttumista henki- 

lökohtaiseen vapauteen, vaikka henkilö voikin velvollisuutensa täyttämällä vaikuttaa 

vapaudenmenetyksen pituuteen. Painostusvankeusajan pidentäminen nykyisestä kah- 

desta kuukaudesta kuuteen kuukauteen ei valiokunnan mielestä ole tavoitellun päämää- 

rän saavuttamiseksi välttämätöntä. Vapaudenriistomahdollisuus sellaisenaan on arvioi- 

tavissa verraten tehokkaaksi keinoksi niskoittelevaa velallista vastaan. Valiokunnan 

saaman selvityksen mukaan painostusvankeuteen voimassa olevan lain nojalla määrät- 

tyjä on käytännössä pidetty vangittuina muutamia päiviä ja joissakin harvoissa tapauk- 

sissa kaksi, kolme viikkoa. 

/01 Ehdotus ei valiokunnan mielestä täytä vaatimusta perusoikeutta rajoittavan lain 

oikeasuhtaisuudesta. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siksi on, 

että painostusvankeuden enimmäisaikaa olennaisesti lyhennetään tai säännökset painos-

tusvankeudesta poistetaan ehdotuksesta kokonaan. Estettä ei ole sille, että lakiehdotuksen 4 

luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien laiminlyönti säädetään 

rangaistavaksi. 
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, Velallinen voidaan ehdotuksen mukaan määrätä painostusvankeuteen myös uhkasakkoa 

asettamatta tai asetettua uhkasakkoa tuomitsematta. Suhteellisuusperiaatteen kannalta tämä 

ei ole aivan asianmukaista. Konkurssitilanteessa uhkasakon teho voi kuitenkin joissakin 

tapauksissa olla tavanomaista heikompi. On toisaalta otettava huomioon, että maksamaton 

uhkasakko muunnetaan rikoslain 2 a luvun 4 §:n nojalla vankeudeksi. Valiokunta korostaa, 

että painostusvankeusmahdollisuutta—jos sen säilyttämistä valiokunnan edellyttämällä 

tavalla muutettuna pidetään tarpeellisena — käytetään suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 

vain, jos se on välttämätöntä. Näin sovellettuna eh- 

dotus ei tältä osin ole perusoikeusjärjestelmän kannalta ongelmallinen. 

' Painostusvankeutta voidaan vuodelta 1948 olevan oikeudenkäymiskaaren sään- 

nöksen perusteella käyttää niskoittelevaa todistajaa vastaan. Valiokunta pitää tärkeänä, että 

valtioneuvoston piirissä otetaan arvioitavaksi tämän sääntelyn tarpeellisuus samoin kuin sen 

suhde perus- ja ihmisoikeusoikeuksiin sekä ryhdytään tarvittaessa toimiin sääntelyn 

muuttamiseksi tai kumoamiseksi. 
 

Liikkumisvapaus 

Tuomioistuin voi lakiehdotuksen 4 luvun 8—10 §:n nojalla kieltää velallista poistumasta 

maasta. Kielto on voimassa enintään siihen asti, kun velallinen on vahvistanut pesäluettelon 

oikeaksi. Maastapoistumiskieltoon määrätylle ei saa antaa passia, ja hänen on luovutettava 

hallussaan oleva passinsa poliisin haltuun kiellon ajaksi. Esityksessä ehdotetaan vastaavasti 

tarkistettaviksi passilain 9 ja 16 §:n säännöksiä. Sääntelyä on arvioitava perustuslain 9 §:ssä 

turvatun liikkumisvapauden kannalta. 

Jokaisella on perustuslain 9 §:n 2 momentin mukaan oikeus lähteä maasta. Tähän 

oikeuteen voidaan saman perustuslainkohdan nojalla lailla säätää välttämättömiä rajoituksia 

muun muassa oikeudenkäynnin varmistamiseksi. Oikeudenkäynnillä ei säännöksessä sen 

esitöiden mukaan viitata yksinomaan rikossyytteen käsittelyyn, vaikka rikosoikeudenkäyntiä 

voidaankin pitää sääntelyn luontevana lähtökohtana (HE 309/1993 vp, s. 51/11). Konkurssi on 

osaksi tuomioistuinmenettelyä, joka alkaa tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin 

asettamisesta ja päättyy pääsäännön mukaan tuomioistuimen päätökseen jakoluettelon 

vahvistamisesta. Näiltä osin konkurssimenettelyä on valiokunnan mielestä pidettävä sellaisena 
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oikeudenkäyntinä, jonka varmistamiseksi voidaan perustuslain 9 §:n 2 momentissa 

tarkoitetulla tavalla säätää rajoituksia oikeuteen lähteä maasta. Maastapoistumiskiellon 

määrääminen pesäluettelon vahvistamisvelvoitteen tehosteeksi on perusteltua ja sillä tavoin 

välttämätöntä kuin perustuslain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetaan. Sääntely ei vaikuta 

lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Luottamuksellisen viestin suoja 

Pesänhoitajalla on 4 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla oikeus ilman velallisen suostumusta ottaa 

haltuunsa ja avata velalliselle osoitetut kirjelähetykset ja muut viestit sekä paketit. Tätä oikeutta ei 

kuitenkaan ole, jos on syytä olettaa, ettei lähetys liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai 

konkurssipesän selvittämiseen. Postiyrityksen on 2 momentin mukaan pesänhoitajan pyynnöstä 

luovutettava velalliselle tulleet lähetykset pesänhoitajalle tai toimitettava ne pesänhoitajan 

ilmoittamaan osoitteeseen. Sääntely on merkityksellistä perustuslain 10 §:ssä turvatun 

luottamuksellisen viestin salaisuuden kannalta. 

Perustuslain 10 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin 

salaisuus on loukkaamaton. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan säätää 

välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka 

kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja turvallisuustarkastuksessa sekä 

vapaudenmenetyksen aikana. Nämä perusteet rajoittaa luottamuksellisen viestin salaisuutta on 

perusoikeusuudistuksessa tarkoitettu tyhjentäväksi luetteloksi (HE 309/1993 vp, s. 54/1; ks. myös 

PeVM 25/1994 vp, s. 5/II). Lailla voidaan esimerkiksi säätää velvollisuudesta esittää yksityinen 

asiakirja tai muu tallenne oikeudenkäynnissä (HE 309/1993 vp, s. 55/1). 

„ Luottamuksellisen viestin salaisuutta koskevan perustuslakisääntelyn ensisijaisena tarkoituksena 

on esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 53/11) suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin 

sisältö ulkopuolisilta. Sääntely antaa turvaa muillekin tällaista viestiä koskeville tiedoille, joilla voi 

olla merkitystä viestin säilymiselle luottamuksellisena. Esimerkkinä on mainittu puhelujen 

tunnistamistiedot. Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden luottamukselliseen viestintään ilman, 

että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen 

luottamuksellisten viestien sisällöstä. Tämä merkitsee esimerkiksi suojaa kirjeiden tai muiden 
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suljettujen viestien avaamista tai hävittämistä vastaan. Säännös ei suojaa vain viestin lähettäjää, 

vaan kysymyksessä on viestinnän molempien osapuolten perusoikeus. 

Pesänhoitajan toiminta ei varsinaisesti ole oikeudenkäyntiä, mutta hänen tehtävänsä liittyvät 

konkurssioikeudenkäynnin etenemiseen ja tässä oikeudenkäynnissä tarvittavan näytön 

hankkimiseen. Tuomioistuin määrää pesänhoitajan. Hän edustaa konkurssipesää ja tulee 

käytännössä velallisen taloudelliseen toimintaan liittyvien luottamuksellisten viestien osapuoleksi 

velallisen asemesta. Tällaisten viestien kysymyksessä ollessa on lähtökohtaisesti myös viestinnän 

toisen osapuolen etujen mukaista ohjata viestit pesän omaisuudesta samoin kuin sen oikeuksista ja 

sille velalliselta siirtyneistä sitoumuksista huolehtivalle pesänhoitajalle. Kun otetaan huomioon, 

että pesänhoitajan oikeus ei ehdotuksen perusteella koske muita kuin velallisen taloudelliseen 

toimintaan ja konkurssipesän selvittämiseen liittyviä viestejä, ei sääntely valiokunnan mielestä 

loukkaa perustuslain 10 §:n säännöksiä luottamuksellisen viestin suojasta. 

Säännöksen sanamuodon täsmentämistä on valiokunnan mielestä kuitenkin asianmukaista 

vielä harkita. On jossain määrin ongelmallista, että pesänhoitajan oikeus ottaa haltuun ja avata 

velalliselle osoitetut luottamukselliset viestit on säännöksen perusteella pääsääntö, joka syrjäytyy, 

jos on syytä olettaa, että viesti ei liity velallisen taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän 

selvittämiseen. Pesänhoitajan tehtävän rajoittamaa viestien haltuunotto- ja avaamisoikeutta 

ilmentäisi ehdotettua paremmin, jos oikeuden rajoitukset kävisivät ilmi itse pääsäännöstä 

esimerkiksi seuraavasti: "Pesänhoitajalla on oikeus ilman velallisen suostumusta ottaa haltuunsa 

ja avata velalliselle osoitetut tämän taloudelliseen toimintaan tai konkurssipesän selvittämiseen 

liittyvät kirjelähetyk-set ja muut viestit sekä paketit." 
Muita seikkoja 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet. Perustuslain 21 §:n 2 momentissa 

edellytetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. 

Momentissa olevan maininnan mukaan oikeus tulla kuulluksi sisähyy näihin takeisiin, joiden 

yksityiskohtaiset järjestelyt samoin kuin niihin mahdollisesti tehtävät rajoitukset ja vähäiset 

poikkeukset ovat lailla säänneltävissä. Lainsäädännöllä ei toisaalta saa vaarantaa kenenkään 

oikeusturvaa (HE 309/1993 vp, s. 74; ks. myös Pe VL 12/2002 vp, s. 6). 

Velalliselle voidaan lakiehdotuksen 4 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla asettaa uhkasakkoja 

velallista koskeva vangitsemisvaatimus käsitellä, vaikka hänelle ei ole varattu tilaisuutta tulla 
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kuulluksi. Edellytyksenä on, että asia on kiireellinen eikä velallinen ole tavoitettavissa. 

Kuulemismahdollisuuden varaaminen on erityisesti vapaudenriisto-tilanteissa varsin olennainen 

oikeusturvan tae, josta voidaan poiketa vain hyvin painavista syistä. Henkilön pysytteleminen 

tavoittamattomissa on konkurssimenettelyn sääntely-yhteydessä tällainen peruste. Käsittelyn 

kiireellisyys sen sijaan on perusteena epäasianmukainen etenkin henkilön vangitsemisasiassa (vrt. 

4 luvun 10 §:n 1 mom.). Sääntelyä on tältä osin aiheellista vielä harkita. 

Ammatin ja elinkeinon harjoittamisen vapaus. Muualla lainsäädännössä säädetyt velallisen 

toimimiskelpoisuuden rajoitukset ovat lakiehdotuksen 4 luvun 13 §:n mukaan voimassa 

konkurssin alkamisen ja pesäluettelon vahvistamisen välisen ajan, kuitenkin — jollei toisin säädetä 

— enintään neljä kuukautta konkurssin alkamisesta. Lakiehdotuksen 14 luvun 13 §;n 2 

momentissa säädetään liike- ja ammattisalaisuuden ilmaisemis- ja käyttökiellosta. Kielto koskee 

konkurssin alkamista edeltäneeseen toimintaan liittyviä salassapidettäviä tietoja, jos on ilmeistä, 

että niiden ilmaiseminen tai käyttö voi alentaa pesään kuuluvan omaisuuden arvoa tai vaikeuttaa 

sen muuttamista rahaksi. 

jf^v Ehdotukset ovat merkityksellisiä perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta siltä osin kuin 

siinä turvataan jokaisen oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan 

työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Sääntely perustuu hyväksyttäviin syihin. Toi-

mimiskelpoisuuden rajoitusten voimassaoloaikaa koskeva yleinen säännös on 

oikeasuh-taisuuden kannalta asianmukainen eikä liike- ja ammattisalaisuuden 

käyttökieltoa voida pitää epäasianmukaisen ankarana (PeVL 41/2000 vp, s. 7—8). 

Säännökset eivät vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. 
 

Lausunto 

£^3* #  Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. 

lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 

sen 4 luvun 11 §:n 2 momentista tekemä 
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valtiosääntöoikeudellinen huomautus 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 
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KONKURSSILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISESTA 
 

18 kpl 
 

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta ei ole aivan ongelmatonta, että henkilöä voidaan pitää 
painostustarkoituksessa vangittuna enimmillään kuusi kuukautta. Mahdollisuus panna toimeen näin pitkään 
jatkuva vapaudenriisto merkitsee olennaista puuttumista yksilön henkilökohtaiseen vapauteen. On 
kuitenkin huomattava, että henkilö voi vaikuttaa vapaudenmenetyksensä pituuteen täyttämällä laissa 
säädetyn velvollisuutensa. Voimassa olevan lain mukaan painos-tusvankeuden enimmäisaika on kaksi 
kuukautta. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pai-nostusvankeuteen määrättyjä on käytännössä 
pidetty vangittuina muutamia päiviä ja joissakin harvoissa tapauksissa kaksi, kolme viikkoa. 
Vapaudenriistomahdollisuuden olemassaolo sellaisenaan on näin ollen arvioitavissa verraten tehokkaaksi 
keinoksi niskoittelevaa velallista vastaan. Valiokunnan mielestä onkin aiheellista vielä arvioida, onko 
painostusvankeuden enimmäisajan pidentäminen kahdesta kuuteen kuukauteen tarpeen. Ehdotettua 
lyhyempi painostus-vankeusaika olisi selvästi paremmin sopusoinnussa perusoikeusjärjestelmän kanssa. 

 

19 kpl 
poistetaan 

 
 

20 kpl 
5. virkkeestä poistetaan " - jos sen säilyttämistä valiokunnan edellyttämällä tavalla muutettuna pidetään 
tarpeellisena - " 

 

21 kpl 
poistetaan 

 
 

33 kpl 
että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 

 
 
 

25 kpl alaviitteeksi: 
 

Kirjeenvaihtoa suojataan myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on äskettäin ottanut tältä kannalta tutkittavaksi Suomea vastaan tehdyn 
valituksen (45027/98) pesänhoitajan oikeudesta ottaa haltuun ja avata velalliselle tulleita 
postilähetyksiä. 

 
 

28 kpl lopuksi 
 

- Pykälän 2 momentti on vastaavasti aiheellista tarkistaa koskemaan vain velallisen taloudelliseen 
toimintaan ja konkurssipesän selvittämiseen liittyviä postilähetyksiä. 


