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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys (14/2004) eduskunnalle perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

1. Esityksen tavoitteet 
 

Esityksellä on kaksi keskeistä tavoitetta: 
1) rajoittaa olennaisesti perillisten henkilökohtaista vastuuta vainajan veloista ja 
2) kehittää kuolinpesän virallisselvitystä niin, että vainajalta jääneet varat olisivat välttämättömien 

pesänselvityskulujen jälkeen tarvittaessa mahdollisimman täysimääräisesti käytettävissä vainajan 
velkojen maksamiseen. 

 

Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotus siitä, miten velka, jota koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus on ulosottolain uusien säännösten mukaan lakannut, otetaan huomioon 
kuolinpesän selvityksessä. Eduskunta edellytti esityksen antamista asiasta hyväksyessään lain 
ulosottolain muuttamisesta (EV 305/2002 vp.). 
 

2. Vastuu vainajan ja kuolinpesän velasta 
 

Nykytila 
 



 

 

Asiaa koskevat säännökset ovat perintökaaren 21 luvussa. Pääsääntönä on, että kuolinpesän osakkaat 
vastaavat vainajan veloista ainoastaan vainajan omaisuudella. Kuolinpesän osakkaille voi kuitenkin 
syntyä henkilökohtainen velkavastuu useilla eri perusteilla: 

- osakkaat eivät kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta luovuta pesää pesänselvittäjän hallintoon tai 
konkurssiin, 
osakkaat maksavat luovutukselle varatun määräajan (nk. rauhoitusajan) kuluessa jonkin vainajan 
velan aiheuttaen näin muille velkojille vahinkoa, osakkaat ryhtyvät kuolinpesän omaisuuteen eli 
rauhoitusajan kestäessä esim. myyvät tai panttaavat omaisuutta tai 
osakkaat toimittavat osituksen tai perinnönjaon ennen kuin vainajan kaikki velat on maksettu. 

 

Näissä tapauksissa henkilökohtainen vastuu koskee vastuun aiheuttaneen toimenpiteen tekohetkellä 
tiedettyjä velkoja. Jos perunkirjoitusvelvollinen osakas jättää perunkirjoituksen toimittamatta 
määräajassa, hän vastaa sitä vastoin kaikista vainajan veloista. Sama koskee osakasta, joka 
perunkirjoituksessa antaa väärän tiedon tai tahallaan salaa jotakin vaarantaen siten velkojien oikeutta. 
 

Henkilökohtaiselle velkavastuulle on säädetty eräitä rajoituksia: 
-   henkilökohtaista  velkavastuuta  ei   synny  vajaavaltaiselle  eikä sellaiselle osakkaalle, jota 

edustaa edunvalvoja, 



 

 

pennnönluovutusvelvollisuuden   laiminlyönnin  perusteella velkavastuuta ei 
synny osakkaalle, joka ei ole saanut pesästä mitään etua eikä ryhtynyt muihin 
kuin laissa tarkoitettuihin pesää koskeviin toimenpiteisiin, 
velkavastuuta koskevia säännöksiä ei lainkaan sovelleta, jos vainajalta ei jäänyt 
enempää omaisuutta kuin kohtuullisiin hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin 
tarvitaan, 

-   jos pesän varat jonkin verran ylittävät em. kustannukset, tuomioistuimella on valta 
vapauttaa osakas vastaamasta vainajan veloista. 

 

Nykytilan ongelmat 
 

Nykyinen laki on kuolinpesän osakkaiden kannalta ankara. Henkilökohtainen velkavastuu voi 
syntyä sangen vähäisen laiminlyönnin tai rikkomuksen seurauksena. Osakkaat eivät välttämättä ole 
edes tietoisia siitä, että perunkirjoituksen vähäinen myöhästyminen synnyttää heille vastuun 
kaikista vainajan veloista, myös niistä, joista he eivät ole tienneet- Velkavastuu voi eräissä 
tapauksissa syntyä silloinkin, kun laiminlyönnistä ei ole aiheutunut velkojille mitään vahinkoa. 
Velkavastuuta ei muissakaan tapauksissa ole suhteutettu aiheutettuun vahinkoon. Tästä voi olla 
seurauksena, että velkojat pääsevät parempaan asemaan kuin missä he olisivat olleet \ ilman 
laiminlyönnin tapahtumista. Ei voida pitää perusteltuna, että velkojan asema paranee vainajan 
kuoleman vuoksi, jos perilliset eivät ole osanneet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin välttääkseen 
henkilökohtaisen velkavastuun. 
 

Nykyinen sääntely on myös tulkinnanvarainen. Jos esimerkiksi kuolinpesä on lähes varaton, 
osakkaiden saattaa olla vaikea tietää, tuleeko heidän luovuttaa pesä virallisselvitykseen välttääkseen 
henkilökohtaisen velkavastuun. Tämä voi johtaa siihen, että osakkaat menettelevät näin varmuuden 
vuoksi, jolloin pesän varoja kuluu tarpeettomasti virallisselvityksen kustannuksiin. 
 

Ehdotetut muutokset 
 

Esityksessä ehdotetaan, että henkilökohtaisesta velkavastuusta pääosin luovutaan. Osakkaiden 
vastuu vainajan veloista rajoittuisi siten yleensä pesän varoihin. Osakkaiden rikkomus tai 
laiminlyönti ei siten yleensä aiheuttaisi heille henkilökohtaista velkavastuuta. 
Vahingonkorvausvastuu osakkaille voi edelleenkin syntyä perintökaaren 18 luvun 7 §:n nojalla. 
 

Osituksen ja perinnönjaon toimittaminen ennen kaikkien velkojen maksamista olisi yhä kielletty. 
Nykyisestä poiketen toimitus olisi kuitenkin mahdollinen, jos veloista on asetettu maksun turvaava 
vakuus. Kiellon vastaisesti toimitettu ositus tai jako voitaisiin pesänselvittäjän kanteesta määrätä 
peruuntumaan, jolloin kaikki jaossa saatu omaisuus olisi palautettava. Jollei kaiken omaisuuden 
palauttaminen ole tarpeen, tuomioistuin voisi velvoittaa osakkaat yhteisvastuullisesti suorittamaan 
pesälle velkojen maksamiseen tarvittavan rahamäärän. Vastaavanlainen palautusvelvollisuus 
koskisi erityisjälki säädöksen tai tarkoite määräyksen nojalla pesästä saatua omaisuutta. 
Omaisuuden palauttamisesta tai sen arvon korvaamisesta ehdotetaan otettavaksi lakiin nykyistä 
yksityiskohtaisemmat säännökset. 

 

Henkilökohtainen velkavastuu syntyisi kuitenkin perunkirjoitusvelvolliselle osakkaalle, joka 
laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Sama koskisi osakasta, joka on tahallaan 
antanut perunkirjoituksessa väärän tiedon tai siinä salannut jotakin. 



 

 

Henkilökohtaisen velkavastuun säilyttäminen näissä tapauksissa on katsottu tarpeelliseksi, jotta 
varmistettaisiin perunkirjoituksen asianmukainen toimittaminen. Oikeasisältöinen perukirja on 
velkojien aseman kannalta keskeisen tärkeä, koska ilman sitä heidän on hyvin vaikea arvioida, 
onko kuolinpesän selvitys toimitettu asianmukaisesti. 
 

Vaikka osakkaalle ehdotuksen mukaan syntyisi vastuu vainajan veloista, hän voisi vapautua siitä 
kokonaan tai osittain. Osakas vapautuisi vastuusta osoittamalla, ettei hänen toimenpiteestään ole 
aiheutunut velkojille vahinkoa. Jos osakas ei onnistu tätä osoittamaan, mutta kykenee näyttämään 
kuitenkin sen, että hänen aiheuttamansa vahinko on velan määrää pienempi, osakkaan vastuu 
rajoittuu vahingon määrään. Henkilökohtainen velkavastuu ajankohtaistuu siten tosiasiassa vain, 
jos osakas ei kykene osoittamaan, että vahingon määrä oli velkaa pienempi. Tällaista järjestelmää, 
jossa todistustaakka kuuluu osakkaalle, on pidetty tarpeellisena sen vuoksi, että velkojan voisi olla 
vaikeaa tai jopa mahdotonta osoittaa hänelle aiheutunutta vahinkoa. 
 

3. Kuolinpesän virallisselvitys 
 

Nykytila 
 

Kuolinpesän vi ralli sselvityksellä tarkoitetaan pesän määräämistä pesänselvittäjän hallintoon tai 
konkurssiin. Virallisselvitys on yleensä tarpeen, jos pesä on ylivelkainen, ts. sen varat eivät riitä 
pesän ja vainajan velkojen maksuun. Virallisselvitykseen hakeutumisella osakkaiden vastuu 
vainajan veloista rajoittuu pesän omaisuuteen. Kaikkien ylivelkaisten pesien virallisselvitys ei 
kuitenkaan ole tarpeen: 

1. Jos pesän varat riittävät enintään pesänselvitysveikoihin (hautajais- ja 
perunkirjoituskustannukset yms.), virallisselvitystä ei tarvita, sillä osakkaat eivät joudu 
vastuuseen vainajan veloista. 

2. Jos pesässä on varoja jonkin verran enemmän kuin pesänselvitysveikoihin tarvitaan, 
virallisselvitys ei ole välttämätön. Osakkaat eivät joudu tällöinkään velkavastuuseen. 
Menettely on se, että jos velkoja vaatii velkavastuun perusteella suoritusta, osakkaat 
voivat vedota tähän vapautusperusteeseen. Sellaista mahdollisuutta ei ole. että osakkaat 
voisivat hakea tuomioistuimelta vahvistuksen sille, että velkavastuuta ei ole. Ainoa 
vaihtoehto varmistua asiasta on hakea pesä pesänselvittäjän hallintoon tai konkurssiin. 

 

Käytännössä osakkaat hakevat kuolinpesiä virallisselvitykseen velkavastuun pelossa, vaikka 
virallisselvitystä ei tarvittaisi. Pesän varat eivät välttämättä edes riitä kattamaan kustannuksia. 
 

Kuolinpesään voidaan määrätä pesänselvittäjä myös, vaikka sen varat riittävät kaikkien velkojen 
maksuun. Jos osakas hakee pesänselvittäjää, sellainen määrätään aina. Jos pesänselvittäjää 
tällaisessa tapauksessa hakee velkoja, pesänselvittäjä voidaan määrätä, jos velkojan oikeus 
maksun saantiin muuten vaarantuu. Konkurssi ei tule kysymykseen, jos pesä ei ole ylivelkainen. 
Virallisseivitys ehdotuksen mukaan 
 

Velkavastuulta välttymiseksi virallisselvitystä ei enää tarvita. Tämä tarkoittaa sitä, että: 
1. Jos kuolinpesän varat riittävät enintään pesänselvitysvelkoihin, perunkirjoituksen 

toimittamisen lisäksi osakkailta ei vaadita muuta. Velkojat saavat tiedon pesän 
varattomuudesta osakkailta tai verotoimistosta ja voivat kirjata saatavansa 
luottotappioksi. 

2. Jos pesässä on enemmän varoja kuin pesänselvitysvelkoihin tarvitaan, varat kuuluvat 
vainajan velkojille. Tällöin vaihtoehtoja ovat: 

 

a. Varat jaetaan osakkaiden ja velkojien sopimuksin. 
b. Osakas tai velkoja hakee pesänselvittäjän määräämistä. Pesänselvittäjä määrätään 

säännönmukaisesti. Pesänselvittäjä jakaa varat velkojille sopimusjakona tai 
päätöksellään, joka ei edellytä velkojia suostumusta. Hakija vastaa 
pesänselvittäjän kustannuksista, jos pesän varat eivät riitä niihin. 

c. Osakas tai velkoja hakee pesän konkurssiin. Konkurssiin asettaminen tulee 
kyseeseen, jos konkurssi on tarkoituksenmukainen menettely (varoja ja velkoja 
paljon). Jos pesän varat eivät riitä konkurssi kustannuksiin, konkurssi raukeaa. 
Jos varat riittävät, konkurssi jatkuu normaalisti, omaisuus realisoidaan ja varat 
jaetaan velkojille. 

d. Jos kukaan osakkaista tai velkoja ei hae virallisselvitystä, varat jäävät osakkaille. 
Jos virallisselvitystä haetaan myöhemmin, osakkaat voidaan määrätä 
palauttamaan pesästä saamansa omaisuus. Vaihtoehdon toteutumista ei voida 



 

 

pitää todennäköisenä, sillä velkojat seuraavat lähes ajantasaisesti väestötietoja ja 
pyrkivät varmistamaan saataviensa perinnän. Mitä suurempi saatava on, sen 
aktiivisempi on velkoja. 

 

Esitykseen sisältyvät säännösehdotukset siitä, missä järjestyksessä velat maksetaan pesän varoista. 
Tällä on käytännön merkitystä ylivelkaisissa pesissä. Ensin on maksettava pesänselvitysvelat, sen 
jälkeen vainajan velat ja viimeksi kuolinpesän muut velat. Maksujärjestys vastaa nykytilaa, mutta 
sitä, mitä pesänselvitysvelkoihin luetaan, on ehdotuksessa selvennetty. 
 

Virallisselvityksen muodot 
 

Ehdotuksen mukaan ylivelkainen pesä voidaan selvittää ja pesän varat jakaa velkojille edelleenkin 
joko pesänselvittäjän toimesta tai konkurssimenettelyn kautta. Pesänselvittäjän hallinto on 
ensisijainen, sillä tavallisesti ylivelkaisten pesien selvittämiseen ei tarvita konkurssia. 
Ensisijaisuuden turvaamiseksi ehdotuksessa on: 

1. laajennettu velkojan oikeutta saada pesään pesänselvittäjä, 
2. laajennettu pesänselvittäjän toimivaltaa niin, että hän voi jakaa varat, vaikka velkojat 

eivät siihen suostuisikaan (jaossa on noudatettava velkojien maksunsaantijärjestyksestä 
annettua lakia) 

3. asetettu kynnys konkurssihakemukselle niin, että konkurssi voi tulla kysymykseen vain, 
jos se on pesänselvittäjän hallintoa tarkoituksenmukaisempi menettely. Ehdotuksen 
toteutuminen vähentää kuolinpesän konkurssihakemuksia merkittävästi (nykyisin n. 
300/v.). 
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4. Täytäntöönpanokelvoton saatava 
 

Ulosottolain i.3.2004 voimaan tulleen uudistuksen mukaan velkaa koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus lakkaa 15 (tai 20) vuoden kuluttua maksutuomiosta. Jatkeena tälle 
uudistukselle lakiehdotukseen sisältyy selventävä säännös siitä, että tällainen velka on otettava 
huomioon kuolinpesän selvityksessä vainajan velkana. Velkahan ei ole lopullisesti lakannut. 
 

Esityksessä ehdotetaan, että täytäntöönpanokelvottoman velan asema olisi kuitenkin heikompi 
kuin vainajan uusien, vielä perintäkelpoisten velkojen asema. Täytäntöönpanokelvottomien 
velkojen viimesijaisuudella voidaan turvata se, ettei vainajan uusien velkojen asema heikenny 
velallisen kuoleman vuoksi. Perittävän eläessähän uudet velat olisivat voineet tulla kokonaankin 
maksetuiksi. Viimesijaisuus voi myös joskus helpottaa velallisen lainansaantia, jos luotonantaja 
voi lähteä siitä, että vanhoista veloista ei aiheudu saatavan menettämisen uhkaa, jos velallinen 
kuolee. 
 

Esitykseen sisältyy myös säännös siitä, miten täytäntöönpanokelvoton velka otetaan huomioon 
osituksessa. Tämä on tarkoituksenmukaista ratkaista tässä yhteydessä. Ehdotuksen mukaan 
vainajalla ollut tällainen velka tulisi kattaa osituksessa, koska se tulee maksettavaksi 
pesänselvityksessä. Elossa olevan puolison tällaista velkaa ei katettaisi, koska se toisi hänelle 
perusteettoman edun tasinkosaamisen kasvun muodossa. 



 

 

 

Jussi Kivinen 
Kouvolan hovioikeuden presidentti 

 

MUISTIO 
11.3.2004 

Eduskunnan lakivaliokuntaa varten laadittu muistio hallituksen esityksestä nro 14/2004 vp laiksi 
perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 

Yleistä      Ne muutokset voimassa olevaan lainsäädäntöön, joita hallituksen esityksessä ehdotetaan 
toteutettaviksi, ovat omiaan poistamaan toisinaan ilmeisesti kohtuuttomiinkin 
lopputuloksiin johtaneita epäkohtia. Ehdotetut muutokset ovat mielestäni muutoinkin 
yleensä hyvin perusteltuja. 
 

Seuraavassa kiinnitän valiokunnan huomiota muutamiin seikkoihin, joiden osalta 
ehdotettuja säännöksiä olisi mielestäni syytä vielä kriittisesti tarkastella. Kaikki nämä 
huomiot koskevat ehdotusta laiksi perintökaaren muuttamisesta (lakiehdotus nro 1). 

 

19 luku. Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 
 

12 a §:n 2 momentti 
 

Pesänselvittäjän olisi ehdotuksen mukaan laadittava momentissa tarkoitetusta 
päätöksestään asiakirja, josta käyvät ilmi momentissa luetellut seikat. Myöhemmin 
samassa momentissa käytetään tästä asiakirjasta kahdesti nimitystä "asiakirja". 
Ehdotetuissa 3 ja 4 momentissa samasta asiakirjasta käytetään sen sijaan nimitystä 
"pesänselvittäjän päätös". Mielestäni olisi paikallaan antaa puheena olevalle asiakirjalle 
nimi siinä yhteydessä, jossa asiakirja ensi kerran mainitaan, kuten viimeaikaisessa 
lainsäädäntötyössä usein on meneteltv. 
 

Momentin perustelujen mukaan pesänselvittäjän olisi annettava puheena oleva asiakirja - 
paitsi velkojille - myös pesän osakkaille (s. 26). Ehdotetun lakitekstin mukaan 
pesänselvittäjän olisi annettava jäljennös asiakirjasta kullekin velkojalle sekä pyynnöstä 
pesän osakkaille. Perustelut ja ehdotettu lakiteksti siis poikkeavat tässä toisistaan. 
Jäljennöksen antamisen tulisi olla riittävää, mutta mielestäni olisi paikallaan velvoittaa 
pesänselvittäjä toimittamaan jäljennös myös pesän osakkaille riippumatta siitä, ovatko he 
sitä pyytäneet. 
 

Momentin voisi kirjoittaa esimerkiksi näin: 
 

Pesänselvittäjän on laadittava ratkaisustaan asiakirja, josta käyvät ilmi 
tiedot pesän varoista, pesän ja vainajan veloista sekä pesän velkojen 
maksusta ja kullekin vainajan velkojalle tulevasta jako-osuudesta 
(pesänselvittäjän päätös). Päätös on päivättävä ja pesänselvittäjän 
allekirjoitettava. Pesänselvittäjän on toimitettava jäljennös päätöksestä 
kaikille velkojille ja pesän osakkaille. 

2 
 
12 a §:n 3 momentti 

 

Momentin perusteluissa (s. 26) todetaan, että pesänselvittäjä voisi itse oikaista virheelliseksi 
osoittautunutta päätöstään laatimalla uuden päätöksen. Tämä olisi varsinkin selvissä 
tapauksissa käytännöllistä, mutta saattaisi joskus aiheuttaa ongelmiakin harkittaessa, onko 
päätös saanut lainvoiman (ja miltä osin). Ehdotan harkittavaksi, olisiko syytä ottaa itseoikaisua 
koskeva säännös lakitekstiin. Säännös voitaisiin kirjoittaa esimerkiksi tähän tapaan: 

 

Jos pesänselvittäjä havaitsee päätöksensä virheelliseksi, hän saa oikaista sitä 
tekemällä asiassa uuden päätöksen (itseoikaisu). Itseoikaisua ei kuitenkaan saa 
tehdä, jos päätös on saanut lainvoiman tai käräjäoikeudelle on tehty hakemus 
päätöksen muuttamiseksi. 

 

Perusteluissa (s. 27) mainitaan myös, että käsiteltäessä tuomioistuimessa pesänselvittäjän 
päätöksen muuttamista koskevaa asiaa olisi pesänselvittäjälle aina varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi ja että asiassa voitaisiin kuulla myös velkojia tai pesän osakkaita, jos heidät katsotaan 
asiaan osallisiksi. Lisäksi perusteluissa todetaan, keitä oikeudessa olisi kuultava. Selvyyden 
vuoksi olisi nämä kuulemista koskevat periaatteet nostettava perusteluista lakitekstiin. 



 

 

 

Niin ikään perusteluissa (s. 27) mainitaan, että pesänselvittäjän olisi ilmoitettava 
lainvoimaisesta päätöksestä velkojille ja osakkaille. Tämä velvoite ei ilmene ehdotetusta 
lakitekstistä, mutta se olisi sinne siirrettävä. 

 
 

12 a §:n 4 momentti 
 

Ehdotetussa momentissa säännellään jako-osuuksien maksamisesta silloin, kun 
pesänselvittäjän päätös on tullut lainvoimaiseksi. Sen sijaan momentista ei ilmene, miten on 
meneteltävä silloin, kun pesänselvittäjän päätös ei tule lainvoimaiseksi vaan asia saatetaan 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Niissä tapauksissa olisi tietenkin meneteltävä vastaavalla 
tavalla: pesänselvittäjän olisi maksettava jako-osuudet tuomioistuimen ratkaisun tultua 
lainvoimaiseksi. Tämä tulisi momentissa selvästi ilmaista. Ehdotus 4 momentin 
kirjoittamiseksi: 

 

Pesänselvittäjän on maksettava kullekin velkojalle hänelle tuleva jako-osuus, 
kun pesänselvittäjän päätös on tullut lainvoimaiseksi tai, jos tuomioistuimessa 
on haettu muutosta päätöksen muuttamiseksi, tuomioistuimen asiassa antaman 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

20 luku. Perunkirjoituksesta 4 §:n 

1 momentti 
 

Ehdotetun momentin 3. virkkeen mukaan vainajan velkoihin merkittäisiin myös 
virkkeessä tarkoitettu saatava. Saatavan asemesta momentissa tarkoitetaan kuitenkin 
vainajan velkaa, niin kuin perusteluissa (s. 28) ja ehdotetussa 21 luvun 1 §:ssäkin. 
Puheena olevan 3. virkkeen alun tulisi siis kuulua: 

Vainajan velkoihin merkitään myös velka, jota koskevan - - 
 
 

21 luku. Kuolleen henkilön ja pesän velasta 
 

2 §:n 2 momentti 
 

Ehdotetun momentin mukaan osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta mm., jos 
hän vaarantaa velkojan oikeutta antamalla perunkirjoituksessa vääräksi tietämänsä 
ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan. Ehdotuksen 
mukaan henkilökohtainen vastuu voisi siis olla seurauksena myös vähäisen omaisuuserän 
ilmoittamatta jättämisestä, josta on aiheutunut velkojalle vain vähäinen vahinko. Tämä 
säännös, jonka vaikutusta ehdotettu 3 momentin säännös tosin lieventää, on mielestäni 
turhan jyrkkä. Esitän harkittavaksi, voitaisiinko 2 momentin 2. virkettä muuttaa 
(ehdotetun 3 §:n suuntaan) niin, että se sisältäisi jonkinlaisen "olennaisuusedellytyksen", 
esimerkiksi tähän tapaan: 

 

Sama vastuu on osakkaalla, joka - - - vaarantaa velkojan oikeutta antamalla 
vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta 
jonkin tietämänsä seikan eikä menettelyä ole pesän tila ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen pidettävä vähäisenä. 

 

Tällainen muutos olisi kaiketi hallituksen esityksen tavoitteiden suuntainen ja vastaisi 
käsitykseni mukaan nykyistäkin käytäntöä. 

 
 

4 §      Ehdotettu kirjoitustapa ei ole aivan selvä. Siitä ei aivan yksiselitteisesti 
ilmene, vastaavatko yhden osakkaan pesän lukuun tekemästä velasta kaikki osakkaat 
henkilökohtaisesti vai ainoastaan velkaa tehnyt osakas. Perusteluista (s. 31) ilmenee 
tarkoituksena olevan, että vastuussa olisivat vain velkaa tehneet osakkaat. Tämä onkin 
paikallaan. Lakiteksti selvenisi, jos (ehdotetun 24 luvun 7 §:n tapaan) käytettäisiin 
yksikköä: 

 

Osakas vastaa henkilökohtaisesti velasta, jonka hän on tehnyt pesän 
lukuun, jollei toisin ole sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla 
toisin säädetä. 
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TURUN KÄRÄJÄOIKEUS 
Laamanni 
Sairashuoneenkatu 2-4/PL 376 
20101 TURKU 
Puh. 02-272 5500 
Fax: 02-272 5585 

 
 
 
 
 

9.3.2004 
 

HE 14/2004 vp 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 

 
 
 

Turun käräjäoikeuden puolesta esitän kunnioittavasti seuraavaa: 
 
Vuonna 2003 Turun käräjäoikeudessa konkurssiin asetettiin 72 velallista, joista 6 
oli kuolinpesiä. Näistä kuudesta raukesi viisi ja yksi hakemus peruutettiin. Toisin 
sanoen pesät haettiin konkurssiin pelkästään sen takia, että nykyisen 
lainsäädännön mukaan perilliset ovat tähän pakotettuja. Lakiehdotus on tärkeä. 
Ylivelkaisten kuolinpesien määrä tietysti vaihtelee yleisen taloudellisen tilanteen 
perusteella. 
 

Nykyisessä laissa perillisellä on ankara velkavastuu. Lakiehdotuksen mukaan 
tästä luovutaan. Ehdotus on kannatettava. Yleiskysymykseksi asetamme sen, 
onko tässä luopumisessa jäänyt kuitenkin lakiehdotukseen sellaisia 
vastuuseikkoja, joista niistäkin voitaisiin luopua. Toiseksi kysymykseksi 
asetamme sen, onko lakiehdotus kaikilta osilta riittävän selkeä ja yksiselitteinen. 

Pykäläkohtaisesti esitämme lisäksi seuraavaa: 18 

luku 5 § 

Meille on jäänyt epäselväksi, onko pykälässä käytettyä termiä "pesänselvi-
tysvelat" käytetty johdonmukaisesti koko lakitekstissä tältä osin. Viittaamme 
erityisesti 19 luvun 12 a §:n 1 momenttiin ja 21 luvun 1 §:n 1 momenttiin. 

20 luku 4 $ 
 

Lainkohdassa lausutaan: "Vainajan velkoihin merkitään myös saatava, jota..." 
Koska puhe on vainajan veloista, olisiko syytä käyttää 'saatava' -sanan tilalla 
'velka-sanaa. 

21 luku 2 § 
 

Pykälässä on päädytty säilyttämään osakkaan velkavastuu eräissä tapauksissa 
siten lievennettynä, että osakas voi vapautua vastuusta osoittamalla, ettei hänen 
toimistaan ole aiheutunut vahinkoa. Asetamme kysymyksen: Olisiko 
perintökaaren 18 luvun 17 §:ssä säädetty osakkaan vahingonkorvausvastuu 
riittävä sanktio myös perunkirjoitukseen liittyvien laiminlyöntien osalta. Tällöin 
sääntely selkeytyisi huomattavasti. 

21 luku 3 3 
 

Täydennys- ja oikaisuperukirjan osalta velkavastuun synnylle on asetettu 
lisäedellytyksiä. On kyseenalaista, onko tähän perusteita. 
 
21 luku 4 3 
 

Lainkohta on sinänsä selvä, mutta asetamme kysymyksen, olisiko kuitenkin 
syytä lisätä 'henkilökohtaisesti' -sanan jälkeen 'ja yhteisvastuullisesti'. 
 

21 luku 6 $ 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa tämän lainkohdan osalta lausutaan, että 
pesänselvittäjän tehtävänä on saman luvun 12 a §:n 1 momentin mukaisesti 
pyrkiä sovintoon osakkaiden ja velkojan kesken. Jos sovintoa osakkaiden ja 
velkojien välille ei synny, pesänselvittäjän ainoana vaihtoehtona on vaatia 
osituksen ja perinnönjaon peruuttamista nostamalla kanne tuomioistuimessa. 
Haastehakemuksessa on yksilöitävä, kuinka paljon osakkaiden on palautettava 

 



 

 

pesään. 6 §:n 2 momentin mukaan "Tuomioistuin voi pesänselvittäjän 
kanteesta." Säännös on täysin avoin eikä siinä ole säädetty mitään siitä, millä 
edellytyksillä ositus tai perinnönjako voidaan määrätä peruuntumaan. Asetamme 
kysymyksen, onko säännös riittävän selkeä estämään esimerkiksi velkojatahon 
hakeman pesänselvittäjän shikaanimai-sia kanteita. 
 
21 luku 8 a 3 
 

Asetamme kysymyksen, tarvitaanko tällaista sääntelyä lainkaan tai ainakaan näin 
laajassa mitassa. Ulotetaanko tässä velkojan suojaa ulkopuolelle sen normaalin 
suojan. 
 
 
 
 
 
 
Teuri Brunila 
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VALTIOKONTTORI HE 14/2004 vp 
 
 
 
 
 
 

Perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttaminen HE 14/2004 vp 
 
 
Ehdotetut uudistukset ovat hyviä ja tarpeellisia. Perillisittä kuolleiden kuolinpesissä (PK 5:1) ongelmat 
ilmenevät vähävaraisten ja ylivelkaisten pesien hoidossa. Pesänselvitys-velkojen määritteleminen 
(ehdotus 18:5) ja niiden maksaminen pesästä ennen muita velkoja (ehdotus 21:1,2) selventää näiden 
pesien hoitoa. 
 
Perunkirjoitusvelvollisuus on sen osakkaan tehtävä, jonka hallussa pesä on (PK 20:12). Jos osakasta 
ei ole, pesän omaisuudesta huolehtiminen on sen asia, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu 
(PK 18:4). Oikeuskirjallisuudessa (Aarnio - Kangas - Puronen Perunkirjoitusopas 1994 s. 72) on 
esitetty, että erityistilanteissa perunkirjoitusvelvollisuus on esimerkiksi laitoksessa kuolleen vanhuksen 
jälkeen laitoksen ohjesäännössä määrätyllä henkilöllä tai vankilassa kuolleen henkilön jälkeen 
vankilanjohtajalla, jos perittävän omaisuutta ei kukaan ole ottanut haltuunsa. 
 
Jos kuolinpesän osakas ei millään tavoin osallistu jäämistön hoitoon, hän ei ole perunkir-
joitusvelvollinen (mainittu teos s. 64). Osakkaan ollessa passiivinen ei välttämättä ole tahoa, jolle 
perunkirjoitusvelvollisuus kuuluu. Tästä syystä osa perunkirjoituksia jää kokonaan tekemättä, mutta 
ongelma ei liene suuri, koska tällaisissa pesissä ei liene sen enempää varallisuutta kuin velkaakaan. 
Ehdotuksessa ei ole haluttu omaksua ruotsalaista tapaa vähävaraisten pesien 
perunkirjoitusvelvollisuudesta luopumisesta. Ruotsissa riittää, että sosiaalilautakunta ilmoittaa pesän 
varattomuudesta verottajalle. 
 
Ehdotetut muutokset ankarasta velkavastuusta luopumiseksi vähentävät niitä tapauksia, joissa 
perilliset luopuvat perinnöstä ylivelkaisessa pesässä peläten joutuvansa velkavas-tuuseen. Kun meille 
tulee tällaisen perillisen yhteydenotto, neuvomme häntä ottamaan yhteyttä julkiseen 
oikeusavustajaan, joka voi antaa oikeusapua ilmaiseksi (valtioneuvoston asetus oikeusavusta 17 §, 
388/2002). Ennen ilmaisen oikeusavun mahdollisuutta Valtiokonttori on joutunut muutaman kerran 
maksuvelvolliseksi. 
 
Valtiokonttori saattaa olla myös velkojana kuolinpesässä. Tältä kannalta ehdotuksen 19:2, jonka 
mukaan velkojalla on oikeus hakea pesänselvittäjämääräystä esittämättä selvitystä pesän 
ylivelkaisuudesta, on tervetullut uudistus. 

 
 
LIITTEET 2003, 7 vuoden vertailu 

Perintöasioiden määrät 1966-2003 Valtiokonttorin 
ratkaisukäytännön selvennys: 
- jos pesässä on rahavaroja yli 50 500 euroa, niistä kolmasosa pysytetään valtiolla 
- jos pesässä on rahavaroja yli 67 300 euroa, niistä puolet pysytetään valtiolla 

 
 
 
Marja-Liisa Yli-Koski johtava lakimies, 
Valtiokonttori 



 

 

PERINTÖASIAT        
Perillisittä kuolleiden jäämistöt        
Seitsemän vuoden tilastot 2003        
 vuosi 2003 vuosi 2002 vuosi 2001 vuosi 2000 vuosi 1999 vuosi 1998 vuosi 1997 
Testamentteja 327 364 309 331 340 333 360 
Perintöjä "21? 220 208 186 201 211 206 
Yhteensä 539 584 517 517 541 544 566 
Testamentteja kaikista 61% 62% 60% 64% 63% 61% 64% 
        
Päätöksiä 168 126 165 151 155 161 159 
PK 5:2 Valtiokonttori 158 125 157 142 149 158 154 
PK 5:2 Valtioneuvosto 4 1 3 1  1 1 
PK 5:3 Valtiokonttori 5 7 5 8 6 2 4 
        
Hakemuksia 358 313 260 273 261 265 247 
        
Tyhjiä pesiä 39 34 35 15 33 37 45 
Ei valtionperintö 27 29 34 18 21   
        
        
Kielteisiä ratkaisuja hakemuksiin 50 25 45 41 16 38 40 
Valituksia KHO (1998 lukien jatkovalituksia) 2 3 1 1 4 3  
Valituksia lääninoikeuteen     2 11 4 
Valituksia hallinto-oikeuteen 1.11.1999 6 6 6 5    
        
PK 5:2 -PÄÄTÖKSET PERUKIRJA-ARVOJEN 
MUKAAN 

milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa milj.euroa 

Kunnille luovutettu omaisuutta 4,7 3,85 5,28 4,71 4,08 3,39 3,58 
        
Yksityisille luovutettu omaisuutta 2,13 1,12 2,13 1,22 0,98 1,83 0,86 
        
Valtiolla pysytetty yhteensä 4,95 6,37 5,15 5,17 2,48 3,42 2,67 
josta        
Rahavaroja 1,63 2,61 2,06 1,91 0,93 0,98 1,22 
Asuntoja 1,22 3,07 1,11 0,91 0,33 1,03 0,65 
Kiinteistöjä 2,1 0,69 1,98 2,35 1,22 1,4 0,79 
        

KAIKKI YHTEENSÄ 11,78 11,34 12,56 11,11 7,55 8,64 7,11 
HE14-04_valtiokonttori_perintöasioiden määrä.xls 

 

vuosi 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
testamentteja 63 122 157 173 174 161 143 157 200 175 
perintöjä 57 107 155 116 123 138 143 146 146 142 
yhteensä 120 229 312 289 297 299 286 303 346 317 
test. kaikista 53% 53% 50% 60% 59% 54% 50% 52% 58% 55% 
vuosi 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
testamentteja 170 178 208 205 242 218 241 250 240 268 
perintöjä 146 168 171 165 188 191 198 205 173 170 
yhteensä 316 346 379 370 430 409 439 455 413 438 
test. kaikista 54% 51% 55% 55% 56% 53% 55% 55% 58% 61% 
vuosi 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
testamentteja 240 302 292 282 295 319 314 338 325 310 
perintöjä 225 241 200 216 200 191 231 217 199 190 
yhteensä 465 543 492 498 495 510 545 555 524 500 
test. kaikista 52% 56% 59% 57% 60% 63% 58% 61% 62% 62% 
vuosi 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   



 

 

testamentteja 319 360 333 340 331 309 364 327   
perintöjä 201 206 211 201 186 208 220 212   
yhteensä 520 566 544 541 517 517 584 539   
test. kaikista 61% 64% 61% 63% 64% 60% 62% 61%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sivu 1 



 

 

Lakivaliokunnan puheenjohtaja f 
kansanedustaja Tuija Brax £&vf> A{loeL( j£3*^  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 14/2004 PERINTÖKAAREN VELKAVASTUUSÄÄNNÖSTEN 
MUUTTAMISEKSI 

 
1} Ehdotettu PK 19:12 a §: 
-on turhaa, että pesänselvittäjän pitäisi ensin pyrkiä sopimaan jaosta velkojien kanssa. 
Hänen pitäisi ensin vieläpä kuulla asiasta osakkaita (19:12.2 §) ja sitten tarjota sovintoa 
velkojille. 
Eihän sopimuksen sisältö käytännössä voi olla muu kuin Maksunsaantilain mukainen jako 
(niinkuin HE.n sivulla 25 todetaan). 
Kuka velkoja haluaisi suostua muuhun? Jos maksunsaantilain mukaan saisi 10 %.n 
suorituksen, miksi suostuisi 7 %:een ja miksi sellaista edes esitettäisiin? Tällaisen 
säätäminen olisi vain nykyisestä laista peräisin olevan sääntelyn siirtämistä kritiikittä uuteen 
lakiin. Nykylaissa sopiminen estää konkurssiin luovuttamisen. Ehdotetussa säännöksessä 
sopimisella ei aikaansaada lisäarvoa. Säännös ehdotetun sisältöisenä aiheuttaisi turhan, 
byrokraattisen vaiheen ja se muodostuisi kuolleeksi kirjaimeksi. Laki olisi jo syntyessään 
vanhentunut. 
 
Muissa kuin ammattimaisissa velkojissa pesänselvittäjän kysely siitä, suostutteko 
sopimukseen, aiheuttaisi hämmennystä: onko sopimukseen suostuminen pakollista ja 
luovunko jostakin, johon minulla muuten olisi oikeus. Pesänselvittäjä todennäköisesti 
samassa kirjeessä selittäisi, että mikäli siihen ei suostuta, niin jako tapahtuu kuitenkin 
saman sisältöisenä. Tämä se vasta herättäisi hämmennystä, että onko Suomessa näin 
takaperoinen laki. 
 
HE:ssä on sivulla 26 uusi kappale (joka alkaa "Jollei sopimusta...") mietintöön verrattuna, 
mutta sekään ei vielä riitä. 
 
Sitä paitsi, jos esim. pankki velkojana suostuisi sopimukseen, niin vapaaehtoinen 
anteeksianto velalliselle aiheuttaisi takaajan ja vieraspantinantajan vastuun vähenemisen. 
Sen sijaan ehdotetun Takauslain 17 §:n muutoksen (sivu 64) mukaan, kun jako perustuu 
selvittäjän päätökseen, takaajan vastuu ei vähene. Näin ollen pankeissa turvallisin 
kaavamainen sääntö olisi suostua vain pesänselvittäjän päätöksellä tehtyihin jakoihin. 

Sopimismahdoliisuus velkojien kesken on olemassa ilman säännöstäkin (näin myös HE sivu 25). Kyllä 
konkurssissakin voidaan kokouksessa, jossa kaikki velkojat ovat paikalla siihen suostumassa (tai 
antaneet siihen tahdonilmaisun etukäteen uuden lain mukaan) jakaa varat muullakin tavalla kuin 
Maksunsaantilain mukaan. Tämähän on dispositiivista oikeutta eli tältä osin on sopimusvapaus. 
 
Tältä osin 19:12 a §:n muuttaminen aiheuttaisi teknisen tarpeen muuttaa myös 12 §:ää (poistaa sanat 
"12 a §:ssä tarkoitetun sopimuksen tai päätöksen tekemisestä" sekä niitä edeltävä pilkku). 
 
2) 19:12 a §:ssä oleva viittaus maksunsaantilain mukaiseen järjestykseen ei vielä aikaansaa sitä, että 
vähäiset jako-osuudet (alle 50 euroa) voitaisiin jättää maksamatta ylivelkaisessa pesässä. Konkurssin 
osalta asiasta säädetään vielä nykyään KS 105 a §:ssä ja A vähäisten jako-osuuksien huomiotta 
jättämisestä konkurssissa 30.12.1992/1593. 
 
19:12 §:n 1 momenttiin voisi tehdä lisäyksen viimeiseksi lauseeksi: 

 
Vähäiset jako-osuudet voidaan jättää maksamatta vastaavasti, kuin asetuksessa 
vähäisten jako-osuuksien huomiotta jättämisestä konkurssissa (30.12.1992/1593) 
säädetään. 

 
3) PK 19:14 § 
Kun pesänselvittäjän suorittamaa pesänselvitystä HE:ssä kehitetään vaihtoehdoksi konkurssille, myös 
pesänselvittäjän realisointivaltuudet tulisi laajentaa yhtä suuriksi kuin konkurssipesänhoitajan. Näin ollen 
ainakin PK 19:14 §:ää tulisi muuttaa. 



 

 

Pentti Kostian 
osastopäällikkö 

 
- Siihen tulisi lisätä uusi lause 1 momentin loppuun: 

 
Pesänselvittäjä voi kuitenkin ylivelkaisessa pesässä myydä kaikenlaista omaisuutta 
velkojen maksamiseksi osakkaiden suostumuksetta. 

 
Espoossa 9. maaliskuuta 2004 
 

Ystävällisin terveisin 

 
SUOMEN PANKKIYHDISTYS 
BAN K F ÖR E N IN G E N  I F INLAND 
THE FINNISH BANKERS' ASSOCIATION 
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Lausunto 
12.3.2004 

 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS PERINTÖKAAREN 
VELKAVASTUUSÄÄNNÖSTÖN MUUTTAMISESTA (HE 14/2004) 
 
 
 

Suomen Pankkiyhdistyksellä ei ole huomauttamista hallituksen esityksen johdosta. Muun 
muassa ehdotetut kuolinpesän osakkaiden velkavastuun rajoittamista sekä 
täytäntöönpanokelvottoman saatavan asemaa kuolinpesässä koskevat säännökset ovat 
perusteltuja. 
 

SUOMEN PANKKIYHDISTYS 

/ 
 

Eirkki Kontkanen johtaja 

 
Esko Nurminen Varatuomari, 
pankkilakimies Ankkurinvarsi 13 
A 1 02320 Espoo 



 

 

 ̂i/p 
 
 
12.3.2004 

 
 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Hallituksen esitys HE 14/2004 vp perintökaaren velkavastuusäännöstön 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 
 

Hallituksen esitys merkitsee käytännössä sitä, että kuolinpesän osakkaiden vastuu vainajan 
veloista rajoittuu vain vainajalta jääneeseen omaisuuteen. Tämä tavoite on nähdäkseni 
sopusoinnussa nykyisen oikeuskäsityksen samoin kuin terveen luotonannon periaatteiden 
kanssa. 
 

Edelleenkin osakas voisi joutua vastaamaan vainajan ja pesän veloista omalla omaisuudellaan, 
jos hän laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen tai antaa perunkirjoituksessa väärän tiedon tai 
salaa jotain. Tällöinkään ei seurauksena olisi välttämättä henkilökohtainen velkavastuu, mikäli 
osakas kykenee osoittamaan, että hän ei ole menettelyllään tai laiminlyönnillään aiheuttanut 
perintökaaren 18 luvun 7 §:n nojalla korvattavaa vahinkoa tai että hänen aiheuttamansa vahinko 
on määrältään pienempi kuin vainajan velka. 
 

Osakkaan kannalta käännetty todistustaakka ei tässä tapauksessa liene liian ankara. Jos 
perunkirjoitusta esimerkiksi ei ole toimitettu määräajassa, osakas vapautunee korvausvastuusta 
toimittamalla velkojalle myöhässä laaditun perukirjan. Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu 
koskisi näin ollen niitä tilanteita, joissa laiminlyönnin/salailun/väärien tietojen antamisen 
motiivina on hyödyn tavoittelu vainajan ja pesän velkojien kustannuksella. 
 

Nykytilanteessa osakkaat luovuttavat lähes varattomia kuolinpesiä virallisselvitykseen vain 
varmistuakseen siitä, ettei henkilökohtaista velkavastuuta synny. Näistä kuolinpesistä ei ole 
jäänyt jaettavia varoja velkojille, joten nykyinen menettely ei ole osoittautunut velkojienkaan 
kannalta tarkoituksenmukaiseksi. 
 

Pesänselvitysjärjestelmämme kannalta hallituksen esitys merkitsee sitä, että kuolinpesän 
osakkailla ei jatkossa ole enää nykyisen kaltaista intressiä hakea kuolinpesää 
virallisselvitykseen, vaan aloite siirtyy velkojille. Velkojalla olisi pääsääntöisesti oikeus hakea 
kuolinpesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon, eikä velkojan tarvitsisi enää saattaa 
todennäköiseksi, että kuolinpesä on ylivelkainen tai vaarassa tulla sellaiseksi. Velkojien asemaa 
turvaa se, että pesän varojen ja velkojen selvittämisestä huolehtii pesänselvittäjänä 
eturistiriidoista vapaa taho. 



 

 

Esitys pesänselvittäjän toimivallan laajentamisesta ylivelkaisessa kuolinpesässä on kannatettava. 
Nykyisessä järjestelmässä yksikin passiivinen velkoja voi estää pesänselvityksen 
loppuunsaattamisen ja aiheuttaa pesänselvittäjälle velvollisuuden luovuttaa kuolinpesä 
konkurssiin. Perintökaaren 19 lukuun lisättäväksi ehdotetun 12 a §:n nojalla pesänselvittäjä voisi 
päättää velkojen maksusta, jos hän ei saa aikaan sopimusta velkojien kanssa. Konkurssiin 
luovuttamisen velvollisuudesta luovuttaisiin; sen sijaan pesänjakajalla olisi oikeus luovuttaa 
kuolinpesä konkurssiin. 
 

Pesänselvittäjän toimivallan lisääminen on velkojien edun mukaista, sillä ehdotetussa 
järjestelmässä pesän varat voidaan jakaa velkojille pesänselvittäjän toimesta 
konkurssimenettelyä vähemmillä kustannuksilla. Konkurssimenettelylle on kuitenkin erityistä 
tarvetta silloin, kun pesään on saatavissa lisää varoja takaisinsaanneilla. 
 

19 luvun 12 a §:ään sisältyvät ohjeet ylivelkaisen pesän selvittämisestä. Pidän 
menettelytapaohjeita sinänsä selväpiirteisinä ja tarkoituksenmukaisina. Huomiota kiinnittää 
kuitenkin se, että päinvastoin kuin mietinnössä, tässä esitetään myös pesän osakkaalle oikeutta 
vaatia pesänselvittäjän päätöksen muuttamista. Koska kysymyksessä on ylivelkainen pesä, 
velkojatkaan eivät voi saada täysimääräistä suoritusta, eikä silloin tietysti jää jaettavaa pesän 
osakkaille. Näkisin, että käytännössä osakkaalla ei voi olla ylivelkaisessa pesässä 
muutoksenhakuoikeuden edellyttämää oikeussuojan tarvetta. 
 

Hallituksen esityksessä osakkaan muutoksenhakuoikeutta perustellaan sellaisen tilanteen 
mahdollisuudella, että pesänselvittäjä olisi hyväksynyt vainajan velaksi sellaisen saatavan, jota 
osakas pitää perusteettomana (HE s. 26). Käytännössä velkojien omien intressien valvonta 
estänee tämänkaltaisen tilanteen syntymisen. Muutoksenhakuoikeuden antaminen osakkaille 
saattaa joissakin tilanteissa johtaa tarpeettomiin tuomioistuinmenettelyihin. 
 

Jos osakkaalla on muutoksenhakuoikeus, täytyy pesänselvittäjän toimittaa päätösasiakirjastaan 
todisteellinen tieto kullekin velkojalle sekä jokaiselle osakkaalle. Kiinnitän tässä yhteydessä 
huomiota siihen, että hallituksen esityksen liitteenä 1 olevassa rinnakkaistekstissä (liite 1, sivu 
53) on ehdotettu 19 luvun 12 a §:n 2 momentti sellaisessa muodossa, jossa asiakirja 
toimitettaisiin vain "pyynnöstä" pesän osakkaalle. Näin ei varmaan ole esityksessä tarkoitettu, ja 
varsinaisessa lakiehdotustekstissä tätä rajoitusta ei esiinnykään. 
 

Yhteenvetona totean, että mielestäni hallituksen esitys mahdollistaa nykyistä tilannetta 
järkevämmän kuolinpesien selvityksen. Vaikka osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta 
lähtökohtaisesti luovutaan, esitys merkitsee velkojien aseman parantumista ylivelkaisissa 
kuolinpesissä ja niissä tilanteissa, joissa osakkaat ovat jakaneet pesän varoja ennen velkojen 
maksamista. 

 
Sirpa Niemistö asianajaja, Seinäjoki 
Suomen Asianajajaliiton edustajana 
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Kirjallinen kannanotto perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 14/2004) 

Takuu-Säätiö toteaa kunnioittaen lakivaliokunnalle otsikkoasiassa seuraavaa: Pesän 

osakkaiden velkavastuusta 

Perintökaaren velkavastuujärjestelmä voi nykymuodossaan asettaa kuolinpesän osakkaat poikkeuksellisen 
ankaraan velkavastuuseen vainajan veloista. Tämä voi osaltaan aiheuttaa hyvinkin kohtuuttomia tilanteita 
sekä aikaa ja resursseja vieviä oikeusprosesseja velkavastuun syntymisen selvittämiseksi. 

Velkavastuujärjestelmän muutoksesta annettu lakiesitys on tässä suhteessa oikean suuntainen. 
Ehdotuksessa rajoitetaan osakkaiden mahdollinen velkavastuu vainajan veloista lähtökohtaisesti enintään 
pesän varallisuuteen asti. Tämä vastaa hyvin myös osakkaiden oikeustajua siitä, että kuolinpesästä voidaan 
saada varoja vasta sen jälkeen, kun vainajan ja pesän velat on ensin maksettu pois. 

Osakkaiden vastuu vainajan veloista ei ole kuitenkaan perusteltua sulkea täysin pois. Perunkirjoituksen 
toimittaminen on yksi keskeisimpiä jäämistöoikeudellisia toimia, joka selvittää vainajan taloudellisen 
tilanteen kuolinhetkellä ja on tarpeen sekä pesän osakkaiden että vainajan velkojien oikeusturvan 
selvittämiseksi. Perunkirjoituksen toimittaminen on viime kädessä pesän osakkaiden vastuulla. 
Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voidaan ajatella seuraavan velkavastuu, koska asianmukaisesti toimitettu 
perunkirjoitus palvelee myös osakkaan etua. Niin ikään tilanteet, joissa pesän osakas syyllistyy moitittavaan 
käyttäytymiseen, joka voi aiheuttaa velkojalle vahinkoa, on perusteltua jättää henkilökohtaisen velkavastuun 
uhka muuttamatta. Kohtuuttomien tilanteiden ehkäisemiseksi osakkaan on lakiesityksen mukaan kuitenkin 
mahdollista välttyä tällaisessakin tilanteessa henkilökohtaisesta velKavastuusta osoittamalla, ettei hänen 
menettelystään ole koitunut velkojalle vahinkoa tai että aiheutettu vahinko oli pienempi kuin velan määrä. 
Todistustaakka asiassa kuuluu siihen vetoavalle ja kuten esityksessä todetaan, on osakkaan näytettävä, 
ettei hänen menettelystään aiheutunut vahinkoa tai vahingon määrä oli pienempi. 
 
Kuolinpesän virallisselvitys ja velkojien asema 

Esityksessä ehdotetaan kuolinpesään määrättävän pesänselvittäjän valtuuksien laajentamista ylivelkaisen 
pesän seivittämistoimissa. Lisäksi velkojalla olisi useammin mahdollisuus hakea pesä virallishallintoon. 
Pesän osakkaiden ja velkojienkin kannalta ehdotettu muutos on tarpeellinen ja vähentää tarpeettomien 
konkurssihakemusten määrää. 

Tarpeellisena parannuksena säätiön pitää myös sitä, että pesänselvittäjän toimivaltuuksia pesän 
selvittämiseksi ja sen omaisuuden jakamiseksi laajennetaan. Kun pesänselvittäjä voi päätöksellään jakaa 
ylivelkaisen pesän varat velkojan vastustuksesta huolimatta, nopeutuu pesän selvitys merkittävästi. Tällä on 
huomattava merkitys pesän osakkaille tai vainajan kanssa yhteisvastuullisessa velkasuhteessa olleille 
osallisille. 

Vaikka konkurssin mahdollisuus edelleen säilyy, ja sen tuleekin säilyä, konkurssimenettely kuolinpesän 
selvittämiseksi vaatisi lähtökohtaisesti erityistä tarvetta. Tavanomaisissa pesissä konkurssimenettelyyn ei 
tarvitsisi turvautua. 
 
Velat, joiden täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut 
 
Aikaisintaan 1.3.2008 alkaen voi pesänselvityksen yhteydessä selvitä, että vainajalla on sellaisia velkoja, 
joiden maksutuomio on vanhentunut. Kuluvana keväänä voimaan tullut ulosotto- 
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lainsäädännön muutos sääti tuomioiden täytäntöönpanokelpoisuuteen absoluuttiset määräajat, 15 tai 20 
vuotta lainvoimaisen tuomion antopäivästä. Täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisestä huolimatta sen 
taustalla oleva aineellisoikeudellinen velkasuhde pysyy voimassa, jos velkoja huolehtii velan vanhentumisen 
katkaisemisesta. Kuolinpesässä voi siis tulla huomioitavaksi sellainen voimassa oleva saatava, jota ei 
kuitenkaan voida ulosottoviranomaisen toimesta periä. 

Ehdotuksessa on esitetty menettelytapaa, jossa täytäntöönpanokelvottomat saatavat huomioidaan pesän 
varojen jaossa vasta viimesijaisina saatavina. Tällaisen saatavan perusteella voitaisiin konkurssilakiin 
tehtävän tarkistuksen nojalla kuolinpesä hakea konkurssiin ja saatava olisi kuolinpesän konkurssissa 
rinnastettava myös muihin konkurssisaataviin. Esitetty ratkaisu on säätiön käsityksen mukaan kohtuullinen 
sekä niille velkojille, joiden saatavien täytäntöönpanoperuste on vanhentunut sekä niille velkojille, joilla 
saatava on uudempaa perua. Selvää on, että aineellisoikeudellisesi! voimassa olevaa velkaa ei voi täysin 
jättää huomioitta velallisen kuoleman johdosta. 
 
Yhteenveto 

Takuu-Säätiö katsoo lakiesityksen selkeyttävän kuolinpesän osakkaiden velkavastuu-säännöksiä ja 
rajaavan vastuu sellaisiin tilanteisiin, joissa vastuun perustana on osakkaan laiminlyönti tai muu moitittava 
menettely. Kuolinpesän selvitystä helpottaa pesänselvittäjän toimivaltuuksien lisääminen 
konkurssimenettelyn rajoittaminen pesän osakkeiden velkavastuun poistamiseksi. Ulosottolain 1.3.2004 
voimaan tulleen uudistuksen myötä myös täytäntöönpanoperusteen menettäneiden saatavien asema 
kuolinpesän selvityksessä on ratkaistu kohtuullisella tavalla. 
 
 
Helsingissä 11. maaliskuuta 2004, 
 
 
Takuu-Säätiö 
 
 
 

Leena Veikkola Näbil Radi 
toiminnanjohtaja lakimies 
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Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
 
 
Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 14/2004 vp) 

 

Kuten olemme valmistelun aikana useaan otteeseen todenneet, ovat perintökaaren nykyiset 
säännökset kuolinpesän osakkaan henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumiseksi 
riittäviä. Velkoja ei ole tietojemme mukaan päässyt parempaan asemaan kuin hän olisi, jos 
perittävä edelleen eläisi. Henkilökohtaisen velkavastuun olemassaolo on omiaan hillitsemään 
pesänosakkaan ryhtymistä vainajalta jääneeseen omaisuuteen velkojien vahingoksi. 
 

Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotetaan nyt pääsääntöisesti 
luovuttavaksi. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen 
omaisuuteen, kuten käytännössä nykyäänkin. 
 

Perunkirjoituksen toimittamisen laiminlyönti tai tahallinen väärän tiedon antaminen taikka 
salaaminen voivat edelleen aiheuttaa henkilökohtaisen vastuun vainajan veloista. 
 

Velkojan oikeutta saada pesä pesänselvittäjän hallintoon ehdotetaan laajennettavaksi. 
Pesänselvittäjä voisi päättää pesän varojen jakamisesta ylivelkaisessa kuolinpesässä 
silloinkin, kun varojen jaosta ei päästä velkojien kanssa sopimukseen. 
 

Vainajan velkana maksettaisiin myös velka, jota koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut ulosottolain 2 luvun 24-26 §:n mukaisesti. Tällaisen 
velan käsittely osituksessa ja perinnönjaossa sekä kuolinpesän konkurssissa on järjestetty 
ehdotuksessa johdonmukaisesti. 
 

Osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun. 
 

Katsomme, että valmistelussa esittämämme näkökohdat on otettu ehdotuksessa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon. Esitys on velkojatahon kannalta hyväksyttävissä. 
 

SUOMEN PERIMISTOIMISTOJEN LIITTO R.Y. 
 
 
 

Timo Mäki 
puheenjohtaja 

Julkiset Oikeusavustajat ry HE 14/2004 vp 
 
 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 

Julkiset Oikeusavustajat r.y:n puolesta lausun hallituksen esityksestä Eduskunnalle perintökaaren 
velkavastuusäännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 14/2004) seuraavaa: 
 
 
 

l. OSAKKAIDEN VELKAVASTUUSTA 
 

Voimassa olevissa velkavastuusäännöksissä on kaksi erityisen suurta epäkohtaa. Ensimmäinen koskee 
perunkirjoituksen toimittamisen määräaikaa koskevaa laiminlyöntiä. Vähäisestäkin laiminlyönnistä seuraa 
pesän ilmoittajalle vastuu kaikista vainajan veloista täysin riippumatta siitä onko laiminlyönnillä ollut mitään 
haittavaikutusta velkojien asemaan. 
 

Toinen ja myös käytännössä merkittävä ongelmana on ollut se, että velkavastuusta vapautuakseen 
osakkaiden on ollut pakko jättää ylivelkainen pesä, jossa on varallisuutta yli hautauskustannusten, 



 

 

pesänselvittäjän hallintoon taikka hakea kuolinpesää konkurssiin. Usein konkurssi on haettu vaikka jo 
edeltäkäsin on tiedossa, että konkurssimenettely tulee varojen puuttuessa raukeamaan. Myös pesänselvitys 
menettely on melko kallis. Tilanteessa, jossa pesän varat eivät riitä edes pesänselvittäjän palkkioon, osakkaat 
joutuvat vastaamaan pesänselvittäjän palkkiosta vain vapautuakseen vastaamasta henkilökohtaisesti vainajan 
veloista. Tätä ei voida pitää oikeudenmukaisena. 
 
Hallituksen esityksessä molemmat edellä mainitut epäkohdat on onnistuneesti poistettu. 
 

Hallituksen esityksessä esitetään myös osakkaiden velkavastuun poistamista tilanteissa, joissa osakkaat ovat 
jakaneet vainajan omaisuuden maksamatta vainajan velkoja tai osakkaat ovat maksaneet vain osan veloista 
tai osakkaat ovat muulla tavoin ryhtyneet pesään. 
 

Osakkaiden velkavastuun syntymistä mainituissa tilanteissa ei voida pääsääntöisesti pitää kohtuuttomana, 
koska mainituissa tilanteissa osakkaat ovat ryhtyneet pesän omaisuutta koskevin toimiin tietoisina pesän 
tilanteesta. Voimassa olevan lain mukaan velkavastuu syntyy vain tiedossa olleista veloista. 
 

Hallituksen esityksen mukainen sääntely johtaisi siihen, että mainituissa tilanteissa osakas olisi ai-nostaan 
vahingonkorvausvastuussa velkojalle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että velkojan täytyisi oikeudenkäynnissä näyttää toteen pesän varojen arvoja velkojen määrä ja siten 
hänelle osakkaiden toimista aiheutuneen vahingon suuruus. 
 

Toinen mahdollisuus olisi hakea tuomioistuimesta pesänselvittäjän määräämistä ja sitten pesänselvittäjä 
ryhtyisi laajaan ja monimutkaiseen menettelyyn jo jaetun omaisuuden tai sen arvon palauttamiseksi pesään. 
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Luottoja ammattimaisesti myöntävät tahot ovat varautuneet vainajan kuolemaan tai maksukyvyttömyyteen 
siten, että luoton vakuudeksi vaaditaan esimerkiksi henkilötakaus. Jos velkojan mahdollisuus saada suoritus 
suoraan kuolinpesän osakkailta heikkenee, niin todennäköisesti velkojat nykyistä herkemmin perivät velan 
suoraan takaajilta. Tällöin takaajan olisi ryhdyttävä edellä mainittuun vahingonkorvausoikeudenkäyntiin tai 
haettava pesänselvittäjää ryhtymään toimenpiteisiin jaon peruuttamiseksi. Mahdollista on, että takaaja ei 
oikeudenkäyntikulujen pelossa ryhdy toimenpiteisiin osakkaita vastaan. Pesänselvitys menettely puolestaan 
saattaa olla niin kallis, että pesän varat hupenevat selvityskuluihin. Näin esitetty menettely heikentää 
tarpeettomasti sekä yksityisvelkojan että takaajan asemaa. 
 

Erityisesti tilanteessa, jossa osakkaat ovat tehneet osituksen tai perinnönjaon ennen velkojen maksamista on 
luontevaa, että osakkaat edelleen vastaavat suoraan henkilökohtaisesti myös veloista. Tällöin velkoja voi 
nostaa velkomuskanteen suoraan osakkaita vastaan. Edellä lausutun vuoksi hallituksen esityksessä olevaan 
perintökaaren 21 luvun 6 §:ään ja 9 §:ään voitaisiin lisätä maininta siitä, että toimenpiteeseen ryhtynyt vastaa 
henkilökohtaisesti vainajan veloista. Kohtuuttomuuksien välttämiseksi tulisi vielä mainita, että velkavastuuta 
voidaan sovitella ottaen huomioon osakkaan tiedossa ollut velan määrä, toimenpiteen laajuus ja se mikä 
merkitys toimenpiteellä on ollut velkojan asemaan. Tällainen muutos parantaisi pesän osakkaiden asemaa 
nykyisestä estämällä kohtuuttomat velkavastuut, mutta muutos ei kuitenkaan perusteettomasti heikentäisi 
velkojan asemaa nykyisestä. 

2. VIRALLISSELVITYS 
 

Hallituksen esityksessä esitetään konkurssimenettelyä yksinkertaisemmasta menettelystä kuolinpesän 
velkojen maksamiseksi. (PK 19 luku 12 a §). Esitys on hyvä. Esitetty pesänselvitysmenettely kuitenkin 
edellyttänee sitä, että pesänselvittäjä myy pesän omaisuuden, mikäli sopimukseen velkojien ja osakkaiden 
välillä ei päästä. Tämä voi olla tarkoituksetonta esimerkiksi aiheutuvien myynti-kulujen vuoksi, mikäli 
omaisuuden arvo on verrattain vähäinen, vaikeasti realisoitavissa tai omaisuuden arvo on verrattain helposti 
arvioitavissa ja osakkaat olisivat halukkaat pitämään vainajan omaisuuden. Esimerkkinä voidaan ajatella 
tilannetta, jossa vainajan osuuteen kuuluu omakotitalo, osa siitä tai vähäarvoista omaisuutta, mutta jolla 
kuitenkin on osakkaille esimerkiksi tunnearvoa. 
 

Tämän vuoksi voisi harkita sitä, että pesänselvittäjä voisi myös määrätä velkojien osuudet arvioimalla pesän 
omaisuuden arvon. Osakkaat voisivat pitää vainajan omaisuuden jakamattomana hallinnassaan maksamalla 
pesään pesänselvittäjän ilmoittaman arvion määrän. Pesänselvittäjä sitten tilittäsi velkojille pesänselvittäjän 
näin määräämät maksuosuudet. Mikäli osakkaat eivät halua lunastaa omaisuutta pesänselvittäjän arvioimasta 
arvosta, olisi omaisuus myytävä. Vastaavasti myös velkojilla olisi mahdollisuus vaatia tuomioistuimessa 
arvion muuttamista tai omaisuuden myymistä. 
 

Pesänselvittäjän toimivaltuuksien esitetyn kaltainen lisääminen voisi myös edesauttaa sopimukseen 
pääsemistä osakkaiden ja velkojien kesken. 



 

 

3. TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAT VELAT 
 

Hallituksen esityksessä esitetään, että täytäntöönpanokelvottomat velat tulee merkitä perukirjaan ja ne tulee 
maksaa kuolinpesän varoista. Velat huomioitaisiin viimesijaisina velkoina. Esitys ei ole kannatettava. 
1.4.2004 voimaan tulleen ulosottolain muutoksen yhteydessä säädettiin luonnollista henkilöä koskevan 
saatavan perinnälle määräaika. Mikäli saatavaa ei ole voitu enää periä henkilöiltä hänen eläessään, on vaikea 
nähdä syytä sille miksi saatava voitaisiin periä hänen kuoltuaan. Vielä vaikeampi on hyväksyä ajatusta siitä, 
että vainajan perilliset voisivat joutua omista varoistaan maksamaan sellaisen vainajan velan, jota ei 
vainajalta olisi voitu hänen elinaikanaan periä. Sama ristiriita näkyy myös konkurssimenettelyssä. Jos 
konkurssimenettely tapahtuu henkilön eläessä, niin täytäntöön-panokelvotonta saatava ei huomioida velkana. 
Jos taas vastaava menettely suoritetaan henkilön kuoltua, niin velka huomioitaisiin. 
 

Perimiskelvottoman velan huomioiminen vainajan velkana aiheuttaisi ristiriitaa myös osituksessa. 
Esimerkiksi puolisoiden alunperin yhteisvastuullinen ja sittemmin perimiskelvottomaksi tullut velka 
merkittäisiin kokonaisuudessaan vainajan velaksi, koska se voitaisiin ehdotuksen mukaan koko-
naisuudessaan periä vainajan omaisuudesta. Lesken omaisuuteen velkaa ei merkittäisi, koska se on 
perimiskelvoton. Alunperin yhteisvastuullinen velka olisi siis muuttunut yksin vainajan velaksi. Mikäli leski 
olisi saamassa tasinkoa osakkailta, niin tämä tasinko pienenisi Tämä taas tarkoittaisi sitä, että leski 
tosiasiassa joutuisi vastaamaan myös perimiskelvottomasta velasta. 
 

Yksinkertaisempaa ja erityisesti 1.4.2004 voimaan tulleen ulosottolain muutoksen ajatuksen mukaista on, 
että mikäli velan perimiskelpoisuus on henkilön eläessä lakannut, niin henkilön kuollessa velan 
perimiskelpoisuus ei enää herää henkiin. 
 

Seinäjoella maaliskuun 17 päivänä 2004 
 

Julkiset Oikeusavustajat r.y. 
 
 
 
 
 
 

Juha Niemi-Pynttäri, julkinen oikeusavustaja, varatuomari, Seinäjoen 
oikeusaputoimisto. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

Voimassa olevan perintökaaren velkavastuusäännöstön mukaan kuolinpesän osakas voi joutua 

vastaamaan tietyn edellytyksin perittävän ja pesän velasta kuolinpesän varojen lisäksi omalla 

henkilökohtaisella omaisuudellaan. Henkilökohtainen velkavastuu on ankara ja järjestelmään on 

kohdistettu perusteltua arvostelua usean vuoden ajan. Ruotsissa, jonka esikuvan mukaan Suomen 

perintökaari aikanaan säädettiin, luovuttiin henkilökohtaisesta velkavastuusta yli 23 vuotta sitten. 

Päinvastoin kuin Ruotsissa, Suomessa ehdotetaan edelleenkin säilytettäväksi laissa 

säännökset, jotka voivat johtaa siihen, että osakas entiseen tapaan vastaa perittävän ja pesän veloista 

kuolinpesän varojen lisäksi omalla henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kun vastuu kuitenkin tässä 

laajuudessa voi esityksen mukaan kohdata osakasta, joka laiminlyö perunkirjoituksen 

toimituttamisen määräajassa tai vahvistaa valalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättää 

ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan, henkilökohtaista sanktionluon-teista velkavastuuta ei näissä 

poikkeustapauksissa voida pitää liian pitkälle menevänä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi voimassa olevaan lakiin sisältyvästä 

sääntelystä, jonka mukaan pesän omaisuus voidaan luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon pesän 

velkojan hakemuksesta ainoastaan PK 19:2:ssä säädetyin edellytyksin. Hakemus voidaan hyväksi 

vain, jos on oletettava, että pesän varat käyvät riittämättömiksi velkojen maksamiseen tai hakijan 

oikeus muusta syystä joutuu vaaranalaiseksi. 

Hallituksen esityksen mukaan PK 19:2 muutettaisiin siten kuuluvaksi, ettei hakemusta 

olisi lainkaan tarvetta perustella. Osakkaat voisivat torjua hakemuksen vain, jos hakijalla on turvaava 

vakuutus saatavastaan tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen vakuuden. 
2 

 

Ehdotus merkitsisi käytännössä toteutuessaan sitä, että velkojalla saatavan suuruudesta 

huolimatta on ehdoton oikeus saada pesä luovutettavaksi pesänselvittäjän hallintoon. Ehdotetussa 

järjestelmässä velkojan oikeus olisi riippumaton siitä, olisiko velka perittävän eläessä ollut 

täytäntöönpanokelpoinen tai jo menettänyt täytäntöönpanokelpoisuuteensa. 

Käytännössä kuolinpesän velkavastuusäännöksillä suojataan ns. ammattivelko-jia, 

sillä yksityisten väliset velkasuhteet ovat jokseenkin harvinaisia. Yksityisen velkojan kannalta 

nykyisin voimassa oleva järjestelmä riittää turvaamaan hänen oikeutensa pesänselvityksessä, sillä 

Asia: HE 14/2004 



 

 

esimerkiksi perittävältä olleen regressisaatavan haltija voi aina perustellen saada nykyisin 

kuolinpesän luovutettavaksi pesänselvittäjän hallintoon. 

Jos ehdotus toteutetaan hallituksen esitykseen sisältyvässä muodossa, tulevaisuudessa 

perintötoimistot tulevat siirtymään pesänselvittäjäuhkaiseen perintään. Viittaamalla 

mahdollisuuteensa saada kuolinpesä luovutetuksi ilman perusteita pesänselvittäjän hallintaan, 

ammattivelkojat tulevat kääntymään pesän osakkaiden puoleen ja vaatimaan heiltä suoritusta koko 

saatavalleen. Kun ammatti velkojien perittäväksi jätetyt saatavat ovat esimerkiksi aikakauslehtien 

tilausmaksuja, puhelinlaskuja, maksamattomia vuokria, ravintolalaskuja, luottokorttilaskuja ja ovat 

usein määrältään hyvin pieniä, pesän osakkaat joutuvat käytännössä suorittamaan perittävän velat 

siinäkin tapauksessa, että niiden suorittamiseen ei täysimittaisen pesänselvityksen toimittamisen 

jälkeen olisikaan kuolinpesässä varoja. Erityisen tehokas pesänselvittäjäuhkainen perintä on 

tilanteessa, jossa pesä on ollut niin vähävarainen, ettei vainajalta jäänyt enempää omaisuutta kuin 

mitä tarvittiin kohtuullisiin hautaus-ja perunkir-joituskustannuksiin. Nykyisin voimassa olevan 

perintökaaren 21 luvun 19 §:n mukaan oikeudella on valta, milloin olosuhteet antavat siihen aihetta, 

vapauttaa osakas vastaamasta vainajan veloista, vaikka pesän varat ylittäisivätkin jonkin verran 

mainitut kustannukset. Vastaavaa mahdollisuutta jättää pesänselvittäjämääräys antamatta velkojan 

hakemuksen johdosta ei hallituksen esitykseen sisälly. 

Perittävän velkojalle ei ole asetettu määräaikaa, jonka kuluessa sen tulee vaatia 

kuolinpesän luovuttamista pesänselvittäjän hallintoon. Ainoa edellytys hakemuksen hyväksymiselle 

on, että saatava ei ole vanhentunut. Kun perimistoimistot voivat velkojien kanssa tekemillään 

sopimuksilla siirtää itselleen nimellisestä hinnasta ne saatavat, joiden täytäntöönpanokelpoisuus on 

rauennut perittävän eläessä, näistä "roskaveloista" saattaa tulla todellinen rasite tulevaisuudessa 

kuolinpesien selvittämisessä, mikäli hallituksen esitys toteutuu ehdotetussa muodossaan. 

Ehdotan, että lakivaliokunta ei hyväksy hallituksen esitykseen sisältyvää ehdo 
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tusta perintökaaren 19 luvun 2 §:n 1 momentin muuttamiseksi. Nykyinen järjestely, jonka mukaan 

velkojan on perusteltava hakemuksensa, turvaa riittävällä tavalla velkojien edut myös muutetussa 

järjestelmässä. Ruotsin perintökaaren mukaan kuolinpesä voidaan luovuttaa velkojan hakemuksesta 

pesänselvittäjän hallintoon vain perustellusta hakemuksesta (ÄB 19:1 

elier pä begäran av borgenär eller den som stär i ansvar för betalning av gäld efter den döde, där 

det mäste antas att dödsboet är pä obeständ eller att sökandes rätt eljest äventyras". Luopuminen 

henkilökohtaisesta velkavastuusta ei siten edellytä siirtymistä järjestelmään, jossa velkoja voi saada 

kuolinpesän aina perustelematta hakemustaan luovutetuksi pesänselvittäjän hallintoon. 

Sen ongelman välttämiseksi, joka liittyy roskavelkoihin ehdotan, että eduskunta ei 

hyväksy hallituksen esityksen 21 luvun 1 §:n l momenttia ehdotetussa muodossaan, vaan siten 

muutettuna, että PK 21 luvun 1 §:n l momentin mukaan "Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja 

vainajan velat". Vastaavasti hallituksen esitykseen sisältyvä avioliittolain 99 §:n 4 momentti on 

tarpeeton sekä niin ikään hallituksen esitykseen sisältyvä velkojen maksunsaantijärjestyksestä annetun 

lain 6 §:n 6-kohta. 

Hallituksen esityksen johtavana ajatuksena on luopua mahdollisimman suuressa 

laajuudessa kuolinpesien selvittämisestä konkurssimenettelyssä ja siirtyä pesänselvittäjän vastuulla 

tapahtuvaan "minikonkurssiin". Esityksen perusteluista ilmenee, että suurin osa nykymuotoisista 

kuolinpesien konkursseista raukeaa varojen puutteessa. Tämä puoltaa hallituksen esityksessä 

ehdotettua linjausta. On kuitenkin aiheellista muistuttaa siitä, että konkurssipesien valvonta on 

huomattavaksi tehokkaammin järjestetty kuin pesänselvittäjän toimien valvonta. Toteutuessaan 

ehdotetussa muodossa hallituksen esitys merkitsisi sitä, että konkurs-siasiamiehen valvonnan 

ulottumattomiin tulevat jäämään ne 400 kuolinpesän konkurssia, joihin valvonta nykyisin kohdistuu. 

Perintökaaren virallisselvityksen kontrollijärjestelmä ei ole riittävän tehokas, eikä esitykseen sisälly 

ehdotusta, jonka mukaan konkurssiasiamiehen valvonnan ulottumattomiin jäävä pesänselvittäjän 

virallisselvitys saatettaisiin julkisen kontrollin piiriin. 

Kun pesänselvittäjä selvittää pesän ja maksaa esityksen 21 luvun 1 §:n 2 momentin 

mukaan selvityksestä aiheutuvia velkoja ennen muita velkoja sitä mukaa kuin ne erääntyvät 

(esimerkiksi oman selvittäjän palkkionsa), voi nostaa kanteen tuomioistuimessa toimitetun osituksen 

ja perinnönjaon peräyttämiseksi ja tekee esityksen 19 luvun 12 a§:n mukaan päätöksen velkojien 

maksunsaantiosuudesta pesän varoista, voidaan aiheellisesti kysyä, keskittyykö yhdelle henkilölle 

liian paljon valtaaja synnyttääkö ehdotettu järjestely 
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hallitsemattomia esteellisyystilanteita. Ehdotettu järjestelmä sallii aina hakijan ehdottaa tiettyä 

henkilöä pesänselvittäjäksi. Jos ehdotettu henkilö täyttää pesänselvittäjän yleiset ja erityiset 

kelpoisuusehdot, hänet on määrättävä tehtäväänsä, ellei erityisiä vastasyitä ole. 

Ei ole vaikea kuvitella tilannetta, jossa pesänselvittäjäuhkaisen perintäjärjestel- 

män ja pesänselvittäjäjärjestelmän edut voivat kietoutua sillä tavalla yhteen, että molemmille tahoille 

ehdotetusta järjestelmästä on yhteistä taloudellista hyötyä. Mikäli tämä skenaario toteutuu, 

perintökaaren velkavastuujärjestelmän uudistamisen varjolla itse asiassa pesän osakkaiden asema 

muuttuu aikaisempaan verrattuna tosiasiassa heikommaksi. Lakisääteisen pesänpuhdistusjärjestelmän 

syntyminen on mahdollista torjua vaatimalla velkojalta pesänsel-vittäjähakemuksen perustelua ja 

iuopumalla perittävän eläessä täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneiden velkojan huomioon 

ottamisesta pesän velkoina. 
 
 
 
 
Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2004 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Lausunto Hallituksen esityksen 14/2004johdosta 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kutsumana asiantuntijana lausun Hallituksen esityksen 
14/2004 johdosta seuraavan. 
 

Kysymys on perintökaaren velkavastuusäännöstön uudistamista koskevasta esityksestä. 
Sen pääsisältönä on, että kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisen velkavastuun 
käyttöalaa supistettaisiin olennaisesti. Samalla tehtäisiin muitakin muutoksia 
velkavastuunormeihin sekä muutettaisiin pesänselvittäjän hallintoa koskevia säännöksiä. 
 

Pidän esitystä pääajatuksiltaan oikeaan osuneena. Perintökaaren velkavastuusään-nösten 
uudistaminen on sääntelyymme liittyvien epäkohtien vuoksi hyvin tärkeää. Nykyinen 
järjestelmä on osakkaiden kannalta kohtuuttoman ankara. Heille voi syntyä vastuu 
vieraasta velasta varsin vähäisen rikkeen tai laiminlyönnin johdosta. Samalla säännöstö 
on omiaan tuottamaan perittävän velkojille perusteetonta etua osakkaiden kustannuksella. 
Velkojat voivat saada täyden suorituksen saatavalleen myös tilanteessa, jossa perittävältä 
jäänyt omaisuus ei olisi missään tapauksessa riittänyt koko velan maksamiseen. 
 

Hallituksen esityksen mukaan järjestelmäämme muutettaisiin siten, että osakkaiden 
henkilökohtaisen velkavastuusta suurimmaksi osaksi luovuttaisiin. Pääsääntönä olisi, että 
velkojien olisi tyydyttävä vaatimaan suoritusta pesästä. Siinä tapauksessa, että osakkaat 
ovat velkojien edut sivuuttaen vähentäneet jäämistö-omaisuutta tai toimittaneet 
keskenään perinnönjaon, velkojien oikeudet turvattaisiin osakkaiden henkilökohtaisen 
vastuun asemesta vahingonkorvaus- ja palautus-vastuuta koskevin säännöksin 
(perintökaaren, seur. PK 18:7 ja 21:6). Nämä muutosehdotukset ovat mielestäni 
kannatettavia eikä minulla ole niiden johdosta huomautettavaa. 
 

Osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu voisi esityksen mukaan edelleenkin seurata 
tiettyjen perunkirjoitukseen liittyvien rikkomusten johdosta (PK 21:2). Näissäkin 
tapauksissa osakkaat voisivat kuitenkin välttää henkilökohtaisen 



 

 

vastuun näyttämällä toteen sen vahingon määrän, joka velkojalle on syntynyt heidän 
menettelynsä johdosta. Tällöin heidän vastuunsa rajoittuisi syntyneen vahingon 
korvaamiseen. Ehdotettua sääntelyä voidaan pitää asianmukaisena. Kuvatunlaisen 
sanktiouhan asettamista puoltaa erityisesti se, että velkavastuun uhka on omiaan 
ylläpitämään perunkirjoituskuria. Jos perunkirjoituksen toimittamisen laiminlyönti tai 
väärien tietojen antaminen jätettäisiin kokonaan sanktiotta, perunkirjoituksen 
laiminlyönnit ja muut siihen liittyvät rikkomukset saattaisivat lisääntyä haitallisessa 
määrin. Kun osakkaille on samalla annettu mahdollisuudet rajoittaa vastuunsa velkojille 
syntyneen todellisen vahingon määrään, en pidä ehdotettua sääntelyä heidän kannaltaan 
liian ankarana. 
 

Osakkaiden vastuun lieventämisen vastapainoksi hallituksen esityksessä on parannettu 
velkojien mahdollisuuksia saada jäämistö pesänselvittäjän hallintoon. Velkojien ei enää 
tarvitsisi esittää näyttöä oikeuksiensa vaarantumisesta, vaan lähtökohtana olisi, että 
heidän tekemänsä hakemus johtaisi pesänselvittäjän määräämiseen. Osakkaille on 
kuitenkin jätetty mahdollisuus estää virallisselvityk-seen siirtyminen. Tämän he voisivat 
tehdä kahdella eri tavalla: joko osoittamalla, että velkojalla on saatavastaan riittävä 
vakuus tai antamalla velasta tällaisen vakuuden. Säännökset asiasta otettaisiin PK 19 
luvun 2 §:ään. 
 

Pidän ehdotettua muutosta velkojien suojaamiseksi aiheellisena. Se ei myöskään johda 
osakkaiden kannalta kohtuuttomiin lopputuloksiin, koska heille on jätetty mahdollisuus 
torjua turhat selvittäjähakemukset. Jos olosuhteet ovat sellaiset, että osakkaat eivät 
kykene asettamaan perittävän velan maksamisesta riittävää vakuutta, velkojia koskevaa 
oikeudenmenetysten uhkaa voidaan pitää todellisena. Ei ole siten perusteltua asettaa 
heille erityistä näyttövelvollisuutta oikeuksien vaarantumisesta. 
 

Pesänselvittäjälle annettaisiin esityksen mukaan oikeus päättää ylivelkaisen kuolinpesän 
varojen jaosta velkojien kesken (PK 19:12a). Nykyisessä järjestelmässä selvittäjä joutuu 
luovuttamaan ylivelkaisen kuolinpesän konkurssiin, ellei hän saa aikaan sovintoa 
velkojien kanssa. Ehdotettu muutos on asiallisesti hyvin perusteltu. Kuolinpesän 
konkurssi aiheuttaa siinä määrin huomattavat kustannukset, että sen käyttöä on 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Kun selvittäjän tekemän jakoratkaisun oikeellisuus 
on mahdollista saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi, ehdotettu säännös ei nähdäkseni 
myöskään aiheuta velkojille oikeudenmenetyksen uhkia. 
 

Esitykseen sisältyy määräyksiä sellaisten perittävän velkojen maksamisesta, joita koskeva 
ulosottoperuste on ulosottolain 2 luvun 24-26 §:n osoittamalla tavalla vanhentunut. 
Lähtökohtana on, että tällaiset velat olisi maksettava pesänselvityksen yhteydessä ja 
velkoja voisi vaatia suoritusta saatavalleen myös kuolinpesän konkurssissa. Kyseiset velat 
on kuitenkin asetettu etusijajärjestyksessä muita perittävän velkoja huonompaan asemaan. 
Ne olisi maksettava vasta pesänselvitys-velkojen ja "uusien" perittävän velkojen jälkeen 
(PK 21:1.1 ja velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 § 6-kohta). 
 

Kysymys, tuleeko velkojalle, jonka saatavaa koskeva ulosottoperuste on vanhentunut, 
yleensä antaa oikeutta saada suoritusta kuolinpesästä, on periaatteellisesti merkittävä. Se 
on myös vahvasti arvostuksenvarainen, joten siihen on vaikea ottaa ehdotonta kantaa. 
Saatetaan pitää tärkeänä, että ulosottoperusteen vanhentuminen koituu vain velallisen 
itsensä hyväksi ja että velallisen perilliset eivät pääse hyötymään siitä velkojien 



 

 

kustannuksella. Sikäli kuin tämä lähtökohta hyväksytään, ehdotettua sääntelyä on 
mielestäni pidettävä asianmukaisena. Täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneiden 
velkojien ei pidä antaa kilpailla pesän varoista muiden velkojien kanssa, vaan heidän 
saatavansa on asetettava ehdotetulla tavalla takasija-asemaan. Muuten ei 
ulosottoperusteen määräaikaisuuden pääajatus -velallisen toimintamahdollisuuksien 
turvaaminen - toteutuisi. Velallisella, jolla olisi paljon kuvatunlaista "vanhaa" velkaa, 
voisi olla huomattavia vaikeuksia saada luottoa. 
 

En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että edellä kuvattu perusratkaisu, jossa 
täytäntöönpanokelpoisuutensa jo kertaalleen menettäneet velat tulevat kuoleman-
tapauksen johdosta uudelleen perimiskelpoisiksi, on yleensäkään onnistunut. Sääntely 
saattaa johtaa siihen, että ulosottoperusteen määräaikaisuutta koskevien säännösten 
tarkoitusperät jäävät osittain toteutumatta. Se synnyttää samalla muitakin ongelmia. 
 

Tieto siitä, että kuolema tavallaan elvyttää vanhat, asiallisesti ottaen jo lakanneet velat, 
saattaa vaikuttaa ei-toivotulla tavalla velallisen käyttäytymiseen. Hän hoitaa ehkä 
taloudelliset asiansa niin, että hänen omaisuutensa ei päädy velkojien hyödynnettäviksi. 
Sääntely on omiaan kannustamaan velallista järjestelyihin, joissa kaikki merkittävä 
omaisuus tulee jonkun muun kuin hänen itsensä nimiin. Velallinen saattaa myös 
kuolemansa lähestyessä siirtää omaisuuttaan läheisilleen. Velkojat voivat sinänsä 
suojautua eri tavoin kuvatunlaisten väärinkäytösten varalta. Pidän kuitenkin sääntelyä, 
joka synnyttää houkutuksen tällaisiin järjestelyihin jo sellaisenaan ongelmallisina. Ei ole 
myöskään toivottavaa, että veloistaan jo tavallaan vapautunut velallinen joutuu koko 
elämänsä pohtimaan, kannattaako hänen ottaa omaisuutta nimiinsä, koska se hänen 
kuoltuaan kuitenkin päätyy velkojille. 
 

Järjestelmän selkeyden kannalta olisikin nähdäkseni parempi, että ulosottoperusteen 
vanhentuminen ulottaisi normaaliin tapaan vaikutuksena myös kuolinpesän selvitykseen. 
Velkoja, joita ei voida UL 2 luvun 24 §:n mukaisen määräajan 



 

 

umpeen kulumisen vuoksi periä velalliselta itseltään, ei tulisi nähdäkseni panna maksuun 
myöskään hänen kuoltuaan. Säännön tulisi koskea samalla tavoin osakkaiden 
yhteishallintoa, pesänselvittäjän hallintoa kuin kuolinpesän konkurssiakin. 
 
 
 

Helsingissä maaliskuun 17. päivänä 2004 
 
 
 
Tapani Lohi 
siviilioikeuden dosentti, Helsingin yliopisto 
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SAATAVAN ASEMASTA, KUN SITÄ KOSKEVA ULOSOTTOPERUSTE ON 
MENETTÄNYT TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUTENSA 
 
 

Ulosottolain 1.3.2004 voimaan tulleen muutoksen mukaan luonnollista henkilöä koskeva 
ulosottoperuste menettää täytäntöönpanokelpoisuutensa 15 tai 20 vuodessa. Velka ei kuitenkaan 
lopullisesti vanhene, joten velallinen vastaa siitä edelleen. 
 

Jatkeena ulosottouudistukselle hallituksen esityksessä perintökaaren velkavastuusäännöstön 
uudistamiseksi (HE 14/2004) ehdotetaan, että velka maksetaan velallisen kuolinpesän varoista. 
 

Muistiossa selvitetään täytäntöönpanokelvottoman velan asemaa muissa yhteyksissä. Kirjanpitoa 
koskeva osuus on laadittu KTM:ssä. 
 

Konkurssi 
 

Täytäntöönpanokelvotonta velkaa ei makseta konkurssipesän varoista eikä velallista voida 
sellaisen velan perusteella asettaa konkurssiin. Tämä ratkaisu toteutettiin jo ulosottolain 
uudistuksen yhteydessä. Näin velkoja ei voi konkurssin turvautuen päästä perimään saatavaansa, 
jota ei enää voi ulosotossa periä. 
 

Kuolinpesän konkurssissa täytäntöönpanokelvoton velka maksettaisiin kuitenkin pesän varoista 
ja pesä voitaisiin asettaa ko. velan perusteella konkurssiin (HE 14/2004). Muussa tapauksessa 
velkojan asema olisi konkurssissa toinen kuin silloin, kun vainajan velat maksetaan pesästä 
osakkaiden tai pesänselvittäjän toimesta. Jos pesä on kuitenkin ylivelkainen, 
täytäntöönpanokelvoton velka maksetaan viimesijaisena eli vasta, kun vainajan uudet velat on 
maksettu. 
 

Kuolinpesän konkurssissa voi tulla kyseeseen takaisinsaanti, jolla pesään voidaan saada takaisin 
sellaisia varoja, jotka velallinen on eläessään siirtänyt esim. läheisilleen. 
 

Yksityishenkilön velkajärjestely 
 

Velkajärjestely koskee velallisen kaikkia velkoja. Kun velallinen edelleen vastaa 
täytäntöönpanokelvottomistakin veloistaan, velat kuuluvat velkajärjestelyn piiriin. Niillä on sama 
asema kuin velallisen muillakin veloilla, joten ne saavat kunkin velan suuruuden mukaan 
määräytyvän suhteellisen osan velallisen maksuvarasta. 
 

Velkajärjestelyssä vahvistettu maksuohjelma on täytäntöönpanoperuste. Jos velallinen laiminlyö 
ohjelman, siinä maksettavaksi määrättyä kertymää voidaan periä ulosottoteitse. Tällöin 
täytäntöönpanokelvoton velka muuttuu osin täytäntöönpanokelpoiseksi. 
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Velkojen vapaaehtoiset järjestelyt 
 

Yksityishenkilön velkajärjestelyjä toteutetaan sovintoratkaisuina. Sovintona laadittu 
maksuohjelma ei ole ulosottoperuste, mutta sovinnon laiminlyömisen perusteella velkoja voi 
hakea maksamatta olevasta kertymästä ulosottoperusteen, jollei sellaista ole jo aikaisemmin 
haettu. Jos velkojalla jo oli ulosottoperuste, joka on menettänyt täytäntöönpanokelpoisuutensa, 
ei velkoja voine sopimuksen perusteella hakea uutta ulosottoperustetta osastakaan 
maksuohjelmaan kuuluvaa velkaa. 
 

Edellä velkajärjestelystä todettu koskee periaatteessa myös yrityksen saneerausta. Käytännössä 
tosin on hyvin harvinaista, että toiminimi (luonnollinen henkilö) on yrityssaneerauksessa. 
 

Ulosottoperusteen määräajan kuluminen ei estä velkojaa ja velallista tekemästä velasta 
maksusopimusta, joka ulottuu ulosottoperusteen lakkaamisen jälkeiseen aikaan. Jos velallinen ei 
noudata sopimusta, velkoja ei voine saada uutta ulosottoperustetta. 
 

Yksiselitteistä vastausta ei ole siihen kysymykseen, milloin vanha velka muuntuu uudeksi 
velaksi niin, että siitä voitaisiin antaa täytäntöönpanoperusteeksi kelpaava maksutuomio. 
Pelkästään uusien lainapapereiden laatiminen velasta ei muuta sitä uudeksi velaksi, mutta 
useamman velan korvaamista yhteisellä (järjestely)luotolla voitaneen pitää velkojan uutena 
saatavana silloinkin, kun joku luotoista on ollut täytäntöönpanokelvoton. 
 

Suoritus vakuudesta 
 

Ulosottoperusteen määräaika koskee vain sellaisia tuomioita (tai tuomion osia), joissa on 
asetettu henkilökohtainen maksuvelvoite. Sen sijaan esinevastuuta koskeva tuomio ei menetä 
täytäntöönpanokelpoisuuttaan. Velkoja, jolla on velasta vakuus, saa normaaliin tapaan siitä 
suorituksen. Tämä on johdonmukaista sen kanssa, että myöskään saatavan aineellinen 
vanhentuminen ei estä panttivelkojaa saamasta suoritusta pantin arvosta (VanhL 6 §). 
 

Velan perintä 
 

Ulosottoperusteen määräajan kuluminen ei estä perimästä velkaa. Kun velallinen edelleen 
vastaa velasta, esim. perintäkirjeiden lähettämistä ei voida pitää perintälaissa tarkoitettuna 
hyvän tavan vastaisena perintänä. Kun velan perintä ulosotossa ei ole mahdollista, velkojan 
painostuskeinot velan maksuun ovat aikaisempaa selvästi vähäisemmät. 
 

Perinnästä aiheutuu perintäkuluja, joista voidaan erikseen hakea maksutuomio. Selvänä voidaan 
pitää, että jatkuvasti toistuva turhien perintäkirjeiden lähettäminen on hyvän perintätavan 
vastaista. 
 

Luottotiedot 
 

Henkilötietolain mukaan luottotietotoiminnan harjoittajalla (käytännössä Asiakastieto Oy) on 
oikeus tallettaa luottotietorekisteriin tieto maksun laiminlyönnistä, joka on todettu ulosotossa 
(varattomuustodistus). Jos velkoja hakee ulosottoa ulosottoperusteen voimassaoloajan lopussa, 
maksuhäiriömerkintä näkyy luottotiedoissa lähes neljä vuotta ulosottoperusteen 
voimassaoloajan päätyttyä. 
 

Henkilötietolain mukaan maksuhäiriömerkintä saadaan tehdä, jos velallinen on antanut 
velkojalle kirjallisen ilmoituksen, jossa on tunnustanut maksun laiminlyönnin tapahtuneeksi. 
Velallisen ei kuitenkaan ole pakko tunnustaa maksun laiminlyöntiä, joten ei liene luultavaa, että 
uusia merkintöjä vanhoista veloista enää tehtäisiin. 
 

Takaajan asema 
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Jos päävelkaa koskevan ulosottoperusteen määräaika on velalliseen nähden päättynyt velkojan 
osalta, sillä ei ole merkitystä velan maksaneen takaajan kannalta. Takaajan regressioikeuden 
perusteella hakeman maksutuomion määräaika kuluu itsenäisesti. Sama koskee 
yhteisvastuullista kanssavelallista, joka on maksanut velkaa yli oman osuutensa. 
 

Periaatteessa on mahdollista, että takaaja on hakenut päävelallista vastaan etukäteisen tuomion. 
Tällöin tuomion voimassaoloaika laskettaneen siitä, kun takaaja on todellisuudessa maksanut 
takaamaansa velkaa päävelkojalle (ks. UL 2:25.2). 
 

Rikosoikeudellinen vastuu 
 

Jos velallinen on ulosottoperusteen voimassaoloaikana siirtänyt varallisuuttaan velkojien 
ulottumattomiin tms. (velallisen epärehellisyys, RL 39:1), velkojalla on rikoksen perusteella 
oikeus vahingonkorvaukseen. Korvaustuomio on uusi tuomio. 
 

Jos varojen siirtäminen tms. RL 39:l:ssä tarkoitettu toimi on tehty ulosottoperusteen määräajan 
kulumisen jälkeen, velallista ei voitane tuomita velallisen epärehellisyydestä. Velallinen tosin 
vastaa velasta silloinkin, mutta hänen ei voitane katsoa vahingoittavan velkojiensa etuja em. 
säännöksen tarkoittamalla tavalla, koska velkojilta puuttuvat oikeudelliset keinot toteuttaa 
saamisoikeutensa. Sen vuoksi ei myöskään vahingonkorvauskanne menestyne. 
 

Kirjanpito 
 

Kirjanpitolain 5:2 §:n mukaan saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään 
todennäköiseen arvoon. Saamisen nimellisarvo käsittää saamisen alkuperäisen arvon 
vähennettynä tapahtuneilla suorituksilla. Saamisen todennäköisen arvon määrittely tapahtuu 
lähtökohtaisesti saamiskohtaisesti (erillisarvostusperiaate) ottamalla huomioon saamiseen 
tilinpäätöshetken laatimishetkellä olevat epävarmuustekijät. Jos saamisen todennäköinen arvo 
katsotaan sen nimellisarvoa alemmaksi, on erotus otettava huomioon tuloslaskelmassa kuluna. 
 

Saaminen tulee kirjata luottotappioksi kokonaan tai osittain, kun luottotappiokirjauksen 
syntyminen on käynyt ilmeiseksi. Saaminen merkitään taseeseen vain siltä osin kuin siitä on 
odotettavissa maksusuorituksia. Jos luottotappiokirjaus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, 
suoritetaan vastaava kulukirjauksen oikaisu. Yksittäinen ja ajaltaan kohtuullinen maksuviivästys 
ei yleensä ole riittävä peruste luottotappiokirjauksen tekemiselle.    Arvioinnissa    on    otettava    
huomioon    velallisen maksukyky 
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tilinpäätöshetkellä ja siihen lähitulevaisuudessa odotettavissa olevat muutokset sekä saamisen 
vakuutena olevat pantit ja muut vakuussitoumukset. Toisaalta velkojan joutuessa turvautumaan 
tuloksettomaksi osoittautuvaan ulosottoon edellytykset tappiokirjauksen tekemiselle käyvät 
ilmeisemmiksi. 
 

Vastaavanlainen tilanne syntyy, jos saatava ei ole vanhentunut, mutta siitä on tullut 
täytäntöönpanokelvoton. Vaikka tällainenkin saatava olisi käytettävissä vastasaatavan 
kuittaamiseen tai oikeuttaisi maksuun kuolinpesän varoista, ei pelkkä teoreettinen mahdollisuus 
tähän joskus tulevaisuudessa itsessään estäne luottotappiokirjauksen tekemistä. 

Kuittaus 

Täytäntöönpanokelvoton saatava kelpaa kuittaukseen. 

Muita tilanteita 

Velkojen ilmoittamista edellytetään useissa yhteyksissä, esim. verotuksessa, luottoa haettaessa 
taikka sosiaali- tai muita etuuksia anottaessa. Kun velallinen vastaa edelleen velasta, velka tulee 
ilmoittaa, jollei sitä ole nimenomaisesti poissuljettu ilmoitettavien velkojen joukosta. 
Käytännössä asia voi aiheuttaa epäselvyyttä. 
 

Epäily siitä, että luontonantajat jaksottavat (jos luottoja on useita, maksutuomiot haetaan eri 
aikoina) tai myöhentävät maksutuomion hakemista, jotta perintäaika pidentyisi tai ei alkaisi 
kulua, lienee jossain määrin aiheellinen. Näin saatettaisiin tehdä, jos velallinen tai joku 
velallisista on maksukyvytön. Toisaalta velkoja joutuu ottamaan huomioon, että velallisella 
saattaa olla muutakin erääntynyttä velkaa, jonka kanssa velkoja ei pääse kilpailemaan velallisen 
tuloista, jollei velkojalla ole täytäntöönpanoperustetta. Tulot voivat myös ehtyä, joten velkoja 
ottaa riskin kasvavista luottotappioista. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys (14/2004) eduskunnalle perintökaaren velkavastuusäännöstön 
muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - lakivaliokunnan kuulemien 
asiantuntijoiden kirjallisten lausuntojen arviointia 
 

1. Yleisarviot esityksestä 
 

Asiantuntijoiden yleisarviot esityksestä ovat myönteisiä. Perillisten henkilökohtaisen 
velkavastuun rajoittamista asiantuntijat pitävät perusteltuna. 
 

Myös kuolinpesän virallisselvitystä koskevia ehdotuksia pidetään kannatettavina. Eräät 
asiantuntijat arvioivat kuitenkin, että pesänselvittäjän määrääminen voisi ehdotuksen toteuduttua 
yleistyä tarpeettomasti. 
 

Ehdotukset, jotka koskevat täytäntöönpanokelvottoman velan asemaa kuolinpesän selvityksessä, 
saavat sitä vastoin ristiriitaisen vastaanoton. 
 

1.1. Asiantuntijoiden yleiset kannanotot 
 

Hovioikeuden presidentti Kivinen arvioi, että ehdotetut muutokset ovat omiaan poistamaan 
toisinaan ilmeisesti kohtuuttomiinkin lopputuloksiin johtaneita epäkohtia. Muutokset ovat 
muutoinkin yleensä hyvin perusteltuja. 
 

Laamanni Brunila toteaa, että osakkaat hakevat kuolinpesiä konkurssiin, koska he ovat siihen 
nykyisen lainsäädännön mukaan pakotettuja. Lakiehdotus on sen vuoksi tärkeä. Ehdotus 
velkavastuusta luopumisesta on kannatettava. 
 

Valtiokonttori pitää ehdotettuja uudistuksia hyvinä ja tarpeellisina. 
 

Suomen Asianajajaliitto toteaa, että hallituksen esitys merkitsee käytännössä sitä, että 
osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuu vainajalta jääneeseen omaisuuteen. Tavoite on 
sopusoinnussa nykyisen oikeuskäsityksen ja terveen luotonannon periaatteiden kanssa. Esitys 
mahdollistaa nykyistä järkevämmän kuolinpesien selvityksen ja merkitsee velkojien aseman 
parantumista ylivelkaisissa kuolinpesissä ja niissä tilanteissa, joissa osakkaat ovat jakaneet 
pesän varoja ennen velkojen maksamista. 
 

Julkiset Oikeusavustajat r.y tuo esiin, että nykyisissä velkavastuusäännöksissä on kaksi erityisen 
suurta epäkohtaa. Vähäisestäkin laiminlyönnistä seuraa pesän ilmoittajalle vastuu kaikista 
vainajan veloista riippumatta siitä, onko laiminlyönnillä ollut mitään haittavaikutusta velkojien 
asemaan. Toinen ja myös käytännössä merkittävä ongelma on 2 
 
 

ollut se, että velkavastuusta vapautuakseen osakkaiden on ollut pakko jättää ylivelkainen 
pesäpesänselvittäjän hallintoon tai hakea pesä konkurssiin. Hallituksen esityksessä molemmat 
epäkohdat on onnistuneesti poistettu. 
 

Suomen Pankkiyhdistys pitää esitystä velkojatahon kannalta hyväksyttävänä. 
 

Suomen Perimistoimistojen Liitto r.ydlä ei ole esityksen suhteen huomauttamista. 
 

Takuu-Säätiö katsoo lakiesityksen selkeyttävän kuolinpesän osakkaiden velkavastuu-säännöksiä 
ja rajaavan vastuun sellaisiin tilanteisiin, joissa vastuun perustana on osakkaan laiminlyönti tai 
muu moitittava menettely. Kuolinpesän selvitystä helpottaa pesänselvittäjän toimivaltuuksien 
lisääminen ja konkurssimenettelyn rajoittaminen. 

 



 

 

 

Professori Urpo Kangas tuo esiin, että henkilökohtainen velkavastuu on ankara ja järjestelmään 
on kohdistettu perusteltua arvostelua usean vuoden ajan. Ruotsissa, jonka esikuvan mukaan 
Suomen perintökaari aikanaan säädettiin, luovuttiin henkilökohtaisesta velkavastuusta yli 23 
vuotta sitten. 
 

Siviilioikeuden dosentti Tapani Lohi pitää esitystä pääajatuksiltaan oikeaan osuneena. 
Velkavastuusäännösten uudistaminen on sääntelyymme liittyvien epäkohtien vuoksi hyvin 
tärkeää. Nykyjärjestelmä on osakkaille kohtuuttoman ankara. Säännöstö on myös omiaan 
tuottamaan perittävän velkojille perusteetonta etua osakkaiden kustannuksella. Velkojat voivat 
saada täyden suorituksen saatavalleen, vaikka perittävältä jäänyt omaisuus ei olisi missään 
tapauksessa riittänyt koko velan maksamiseen. 
 

Professori Ahti Saarenpään lausuntoa ei ole saatu. 
 

2. Lausuntojen yksityiskohtainen tarkastelu 
 

Seuraavassa tarkastellaan lähinnä vain niitä asiantuntijoiden kannanottoja, joissa lakiehdotusta 
on esitetty tarkistettavaksi tai muutettavaksi taikka joissa sitä kohtaan on muuten esitetty 
kritiikkiä. 
 

2.1. Pesänselvitysvelat (18 luku 5 §) 
 

Esityksessä ehdotetaan, että 18 luvun 5 §:ään otettaisiin määritelmä pesänselvitysveloista. 
Niihin luettaisiin kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, 
hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset. 
 

Laamanni Brunila: Onko käsitettä "pesänselvitysvelat" käytetty johdonmukaisesti koko 
lakitekstissä (vrt. 19:12 a.l ja 21:1.1)? 

 

OM: Perintökaaressa on säännöksiä kolmenlaisista veloista. Niitä ovat: 
1) pesäselvitysvelat, jotka on määritelty 18 luvun 5 §:ssä, 

2) pesän velat, joihin kuuluvat pesänselvitysvelat ja 
3) vainajan velat, joihin kuuluvat myös täytäntöönpanokelvottomat velat. 
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Velkojen maksujärjestys on se, että pesänselvitysvelat maksetaan aina pesän 
varoista päältäpäin. Sen jälkeen maksetaan vainajan velat. Vainajan veloista 
maksetaan ensin ns. uudet velat ja vasta niiden jälkeen täytäntöönpanokelvottomat 
velat. Vainajan velkojen maksamisen jälkeen maksetaan muut pesän velat (esim. 
ylisuuret hautajaiskustannukset). Maksujärjestys on kirjattu 21 luvun 1 §:n 2 
momenttiin, johon viitataan ko. 18 luvun 5 §:ssä ja 19 luvun 12 a §:ssä. Käsitteitä 
on siten käytetty ehdotuksessa johdonmukaisesti. 

 

2.2. Pesänselvittäjän määrääminen (19 luku 2 §) 
 

Esityksen mukaan pesänselvittäjän määrääminen ei enää edellyttäisi sitä, että velkojan pitää 
osoittaa, että pesän varat käyvät velkojen maksamiseen riittämättömiksi tai että hakijan oikeus 
muusta syystä joutuu vaaranalaiseksi. Osakkaat voisivat kuitenkin estää pesän luovuttamisen 
velkojan hakemuksesta pesänselvittäjän hallintoon tarjoamalla hakijalle maksun turvaavan 
vakuuden. 
 

Ehdotusta ovat nimenomaisesti pitäneet perusteltuna Asianajajaliitto, Valtiokonttori ja dosentti 
Lohi. Professori Kangas sitä vastoin näkee ehdotuksessa vaaroja. 
 

Prof. Kangas: Esityksen mukaan hakemusta pesänselvittäjän määräämiseksi ei olisi lainkaan 
tarvetta perustella. Osakkaat voisivat torjua hakemuksen vain, jos hakijalla on turvaava 
vakuutus saatavastaan tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen vakuuden. Käytännössä velkojalla 
olisi saatavan suuruudesta huolimatta ehdoton oikeus saada pesä pesänselvittäjän hallintoon. 
Velkojan oikeus olisi riippumaton siitä, olisiko velka perittävän eläessä ollut 
täytäntöönpanokelpoinen tai jo menettänyt täytäntöönpanokelpoisuutensa. Käytännössä 
kuolinpesän velkavastuusäännöksillä suojataan ns. ammattivelkojia, sillä yksityisten väliset 
velkasuhteet ovat jokseenkin harvinaisia. Yksityisen velkojan kannalta nykyisin voimassa oleva 
järjestelmä riittää turvaamaan hänen oikeutensa pesänselvityksessä, sillä esim. perittävältä 
olleen regressisaatavan haltija voi aina perustellen saada nykyisin kuolinpesän luovutettavaksi 
pesänselvittäjän hallintoon. 
 

Jos ehdotus toteutetaan, perintötoimistot tulevat siirtymään pesänselvktäjäuhkaiseen perintään. 
Viittaamalla mahdollisuuteensa saada kuolinpesä pesänselvittäjän hallintaan, ammattivelkojat 
tulevat kääntymään pesän osakkaiden puoleen ja vaatimaan heiltä suoritusta koko saatavalleen. 
Kun ammatti velkojien perittäväksi jätetyt saatavat ovat esim. aikakauslehtien tilausmaksuja, 
puhelinlaskuja yms. ja ovat usein määrältään hyvin pieniä, osakkaat joutuvat käytännössä 
suorittamaan perittävän velat siinäkin tapauksessa, ettei niiden suorittamiseen pesänselvityksen 
jälkeen olisikaan pesässä varoja. Erityisen tehokas pesänselvittäjäuhkainen perintä on 
tilanteessa, jossa pesä on ollut niin vähävarainen, ettei vainajalta jäänyt enempää omaisuutta 
kuin mitä tarvittiin kohtuullisiin hautaus- ja perunkirjoituskustannuksiin. Nykyisin voimassa 
olevan perintökaaren 21 luvun 19 §:n mukaan oikeudella on valta, milloin olosuhteet antavat 
siihen aihetta, vapauttaa osakas vastaamasta vainajan veloista, vaikka pesän varat ylittäisivätkin 
jonkin verran mainitut kustannukset. Vastaavaa mahdollisuutta jättää pesänselvittäjämääräys 
antamatta velkojan hakemuksen johdosta ei hallituksen esitykseen sisälly. 
Velkojalle ei ole asetettu määräaikaa, jonka kuluessa sen tulee vaatia kuolinpesän luovuttamista 
pesänselvittäjän hallintoon. Ainoa edellytys hakemuksen hyväksymiselle on, että saatava ei ole 
vanhentunut. Kun perimistoimistot voivat velkojien kanssa tekemillään sopimuksilla siirtää 
itselleen nimellisestä hinnasta ne saatavat, joiden täytäntöönpanokelpoisuus on rauennut 
perittävän eläessä, näistä "roskaveloista" saattaa tulla todellinen rasite tulevaisuudessa 
kuolinpesien selvittämisessä, mikäli hallituksen esitys toteutuu ehdotetussa muodossaan. 
 

Nykyinen järjestely, jonka mukaan velkojan on perusteltava hakemuksensa, turvaa riittävällä 
tavalla velkojien edut myös muutetussa järjestelmässä. Ruotsin perintökaaren mukaan 
kuolinpesä voidaan luovuttaa velkojan hakemuksesta pesänselvittäjän hallintoon vain 
perustellusta hakemuksesta. 

 

OM: Esityksessä on haluttu tehdä pesänselvittäjän määrääminen nykyistä 
yksinkertaisemmaksi. Tällä on pyritty luomaan mahdollisimman hyvät takeet 
sille, että kuolinpesät selvitetään asianmukaisesti ja että velat maksetaan pesän 
varoista niin pitkälle kuin varat riittävät. 
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Professori Kangas katsoo ehdotetun säännöksen johtavan siihen, että osakkaat 
joutuvat käytännössä suorittamaan perittävän velat siinäkin tapauksessa, ettei 
niiden suorittamiseen pesästä olisi pesänselvityksen jälkeen varoja. Kankaan 
mielestä osakkaat suorittavat vainajan velat vapaaehtoisesti omista varoistaan, jos 
velkoja uhkaa osakkaita pesänselvittäjän hakemisella. Oikeusministeriö ei näe, 
että uudistuksella voisi olla tällainen vaikutus. Pesän osakkaathan eivät 
ehdotettujen säännösten mukaan ole henkilökohtaisessa vastuussa vainajan 
veloista. Jos pesässä ei ole varoja, ei liene luultavaa, että osakkaat maksaisivat 
velkoja omista varoistaan. Pesänselvittäjän hakemisella uhkaaminen ei liioin ole 
tehokas uhka, koska osakkaat eivät voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen 
velkojan hakemuksesta määrätyn pesänselvittäjän kuluista tai palkkiosta. Vaikka 
saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) soveltuminen pesänselvittäjän 
hakemiseen on sinänsä tulkinnanvarainen, lain voidaan katsoa soveltuvan 
"pesänselvittäjäuhkaiseen perintään". Jos tämän tarkoitus on saada tyhjässä 
pesässä maksu osakkaiden varoista, menettelyä voidaan pitää hyvän perintätavan 
vastaisena. 
 

Ehdotus tarkoittaa käytännössä sitä, että pesänselvittäjä määrätään ylivelkaiseen 
pesään, jos velkoja sitä vaatii. Osakkaathan eivät omista varoistaan aseta 
hakemuksen torjumiseksi tarvittavaa vakuutta, koska he eivät muutoinkaan 
vastaa vainajan veloista omalla omaisuudellaan. Toisaalta oikeusministeriö ei 
pidä todennäköisenä sitä, että velkoja hakisi pesänselvittäjän määräämistä 
selvittämättä etukäteen, onko vainajalla pesänselvityskulujen maksamisen 
jälkeen varoja, joita voitaisiin käyttää velkojen maksuun. Velkojahan ottaa tällöin 
riskin pesänselvittäjän kuluista ja palkkiosta. Mitä pienempi saatava velkojalla 
on, sitä suurempi on riski jäädä ilman suoritusta, jos pesä on ylivelkainen. Sama 
koskee tilannetta, jossa velkojan saatava velalliselta on muuttunut 
täytäntöönpanokelvottomaksi. Ylivelkaisen pesän osalta ehdotus on asiallisesti 
hyvin lähellä Ruotsin lakia. Sen mukaan (ärvdabalken 19 kap 1 §) pesänselvittäjä 
määrätään "pä begäran av borgenär eller den som stär i 
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5 
 
 
ansvar för betalning av gäid efter den döde, där det mäste antas att dödsboet är 
pä obeständ eller att sökandens rätt eljest äventyras". 
 

Ei luonnollisesti voida kokonaan sulkea pois mahdollisuutta, että velkoja toimii 
epärationaalisesti ja hakee pesään pesänselvittäjän selvittämättä ensin, olisiko 
velalle kertynyt suurempi suoritus siinä tapauksessa, että osakkaat olisivat 
maksaneet pesän velkoja kuin siinä tapauksessa, että pesänselvittäjä ottaa ensin 
pesän varoista omat kulunsa ja palkkionsa. Tästä ei kuitenkaan aiheudu vahinkoa 
osakkaille, jotka eivät luonnollisestikaan ole ylivelkaisesta pesästä mitään 
saamassa. Jos pesä ei ole ylivelkainen, osakkaat voivat maksaa velan tai tarjota 
siitä vakuuden. 
 

Oikeusministeriö katsoo, ettei huomautus anna aihetta säännöksen muuttamiseen. 
Kuten dosentti Lohi toteaa lausunnossaan, osakkaille on jätetty mahdollisuus 
torjua turhat pesänselvittäjähakemukset asettamalla vakuus. Jos pesä ei ole 
ylivelkainen, mutta olosuhteet ovat sellaiset, että osakkaat eivät kykene 
asettamaan perittävän velan maksamisesta riittävää vakuutta, velkojan 
oikeudenmenetyksen uhkaa voidaan pitää todellisena. Ei ole siten perusteltua 
asettaa velkojalle erityistä näyttövelvollisuutta oikeuksien vaarantumisesta. 
 

Saatavien perinnästä annetun lain mukaan osa hyvää perintätapaa on se, ettei 
velkoja aiheuta velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka 
tarpeetonta haittaa. Luotonantajien ja ammattimaisesti perintätoimintaa 
harjoittavien voidaankin perustellusti odottaa esittävän ennen hakemuksen 
tekemistä maksuvaatimuksen pesälle. Jos kuitenkin tarpeellisena pidetään, 
säännösehdotusta on mahdollista täydentää aiheettomilta hakemuksilta 
välttymiseksi. Säännökseen voitaisiin lisätä: Jos velkoja hakee pesänselvittäjän 
määräämistä^ennen perunkirjoitukselle säädetyn määräajan päättymisi^, 
velkojan on ennen hakemuksen tekemistä esitettävä kuolinpesälle maksuvaatimus 
ja varattava pesälle kohtuullinen aika maksaa velka tai esittää selvitystä 
kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, jollei siitä aiheudu huomattavaa 
viivästystä hakemuksen käsittelylle. 
 

Tällaisen vaatimuksen asettamisen vaarana on, että se mutkistaa ja pitkittää 
hakemuksen tekemistä ja hyväksymistä silloinkin, kun velkojan oikeuden 
vaarantuminen on todennäköistä. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettuun 
turvaamistoimeen turvautuminen on käytettävissä, mutta tätä parempi vaihtoehto 
oikeusministeriön mielestä on, että pesänselvittäjä määrätään mahdollisimman 
pian. 
 

Professori Kangas antaa ymmärtää, että nykyisin yksityisvelkojan hakemuksesta 
pesänselvittäjä määrättäisiin aina, jos hakija vain perustelee hakemuksensa. Tältä 
osin voidaan todeta, että pesänselvittäjä määrätään samoin edellytyksin velkojan 
asemasta riippumatta. Sen sijaan osakkaalla on aina oikeus saada pesänselvittäjä 
määrätyksi. Mitään erityistä perustetta osakkaan ei tarvitse esittää. 



 

 

23. Pesänselvittäjän toimivalta (19 luku 12 a §) 
 

Perintökaaren 19 lukuun ehdotetaan lisättäväksi 12 a §, jonka mukaan pesänselvittäjä voi, jollei 
velkojen maksamisesta tehdä sopimusta, päättää velkojen maksamisesta noudattaen, mitä 
velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetussa laissa säädetään. 
 

Ehdotusta kommentoineista asiantuntijoista kaikki ovat suhtautuneet siihen myönteisesti. 
Yksityiskohtia koskevia huomautuksia ehdotuksesta on esitetty. 
 

Asianajajaliitto: Esityksessä esitetään myös osakkaalle oikeutta vaatia pesänselvittäjän 
päätöksen muuttamista. Koska kysymyksessä on ylivelkainen pesä, velkojatkaan eivät voi saada 
täysimääräistä suoritusta, eikä silloin tietysti jää jaettavaa pesän osakkaille. Käytännössä 
osakkaalla ei voi olla muutoksenhakuoikeuden edellyttämää oikeussuojan tarvetta. 
Osakkaitahan kuullaan pesänselvittäjää haettaessa ja osakkaalla säilyy edelleen oikeus moittia 
pesänselvittäjän hallintoa ja sitä kautta saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi pesänselvittäjän 
mahdollinen virheellinen menettely varojen jakamisessa. Jos osakkaalla on 
muutoksenhakuoikeus, pesänselvittäjän täytyy toimittaa tieto päätöksestä myös jokaiselle 
osakkaalle todisteellisesti. 

 

OM: Käytännössä on epäilemättä varsin harvinaista, että osakkaalla olisi aihetta 
moittia pesänselvittäjän päätöstä. Voi kuitenkin esiintyä tapauksia, joissa 
perillinen katsoo olevan perusteita riitauttaa sellaisen velan olemassaolo, jonka 
seurauksena pesä on käynyt ylivelkaiseksi. Jos vainajalla on esimerkiksi yksi 
suuri ja useita pienehköjä velkoja, pienvelkojilla ei välttämättä ole intressiä 
tuomioistuinmenettelyyn suuren velan riitauttamiseksi, mutta osakkailla intressi 
saattaa olla. Näissä tapauksissa osakkaan moiteoikeus on perusteltu. Hakemuksen 
menestyminen voi tällöin johtaa esimerkiksi siihen, että tiettyä osakkaille 
arvokasta pesän omaisuutta ei velan suorittamiseksi tarvitse lainkaan myydä. 
Mahdollisuus vaatia pesänselvittäjältä vahingonkorvausta, ei tarjoa osakkaalle 
yhtä hyvää suojaa. Oikeusministeriö pitää näistä syistä osakkaiden moiteoikeutta 
perusteltuna. Oikeusministeriö ei pidä haittana sitä, että pesänselvittäjä joutuu 
toimittamaan päätöksensä myös osakkaille tiedoksi. Tämä vaatimus 
pesänselvittäjälle olisi joka tapauksessa perusteltua säätää. 

 

Julkiset oikeusavustajat ry: Esitetty pesänselvitysmenettely edellyttänee sitä, että pesänselvittäjä 
myy pesän omaisuuden, jollei sopimukseen velkojien ja osakkaiden välillä päästä. Tämä voi olla 
tarkoituksetonta esim. myyntikulujen vuoksi, jos omaisuuden arvo on vähäinen, vaikeasti 
realisoitavissa tai omaisuuden arvo on verrattain helposti arvioitavissa ja osakkaat olisivat 
halukkaat pitämään vainajan omaisuuden. Tämän vuoksi voisi harkita sitä, että pesänselvittäjä 
voisi myös määrätä velkojien osuudet arvioimalla pesän omaisuuden arvon. Osakkaat voisivat 
pitää vainajan omaisuuden maksamalla pesään pesänselvittäjän ilmoittaman arvion määrän, 
jonka pesänselvittäjä tilittäsi velkojille. Mikäli osakkaat eivät halua lunastaa omaisuutta, olisi 
omaisuus myytävä. Vastaavasti myös velkojilla olisi mahdollisuus vaatia tuomioistuimessa 
arvion muuttamista tai omaisuuden myymistä. Pesänselvittäjän toimivaltuuksien esitetyn 
kaltainen lisääminen voisi myös edesauttaa sopimukseen pääsemistä osakkaiden ja velkojien 
kesken. 

OM: PK 19 luvun 12 §:n 1 momentin nojalla pesänselvittäjä voi myydä pesän 
omaisuutta, jos se on velkojen maksamiseksi tarpeen. Ylivelkaisessa pesässä näin 
on. Omaisuudelle saadaan yleensä luotettavimmin oikea hinta siten, että se 
asetetaan yleisesti myytäväksi. Myös osakas voi tällöin tehdä ostotarjouksen ja 
sitä kautta saamasta tärkeänä pitämäänsä omaisuutta itselleen. Omaisuuden 
laadusta riippuen pesänselvittäjä voi itsekin arvioida sen käyvän hinnan (esim. 
koti-irtaimisto). Tarvittaessa pesänselvittäjä voi tiedustella velkojien kantaa 
arvionsa asianmukaisuudesta. Osakkaat voivat maksaa pesänselvittäjän vaatiman 
hinnan ja saada omaisuuden itselleen. Ehdotettu muutos osakkaiden 
lunastusoikeudesta ei ole tarpeellinen, sillä nykyisinkin osakkaat voivat saada 
omaisuuden itselleen maksamalla siitä käyvän hinnan. Velkojilla puolestaan on 
mahdollisuus vaatia pesänselvittäjältä vahingonkorvausta, jos pesänselvittäjä myy 
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omaisuutta alihintaan. Oikeusministeriö ei pidä muutosehdotusta myöskään tältä 
osin tarpeellisena. 

 

Prof. Kangas: Konkurssipesien valvonta on huomattavasti tehokkaammin järjestetty kuin 
pesänselvittäjän toimien valvonta. Toteutuessaan esitys merkitsisi sitä, että konkurssiasiamiehen 
valvonnan ulottumattomiin tulevat jäämään ne 400 kuolinpesän konkurssia, joihin valvonta 
nykyisin kohdistuu. Perintökaaren virallisselvityksen kontrollijärjestelmä ei ole riittävän 
tehokas, eikä esitykseen sisälly ehdotusta, jonka mukaan konkurssiasiamiehen valvonnan 
ulottumattomiin jäävä pesänselvittäjän virallisselvitys saatettaisiin julkisen kontrollin piiriin. 

 

OM; Konkurssiasiamiehen toiminnan keskeinen alue on konkurssipesien 
hallinnon valvonta. Konkurssiasiamies valvoo, että konkurssipesiä hoidetaan lain 
ja hyvän pesänhoitotavan mukaisesti ja että pesänhoitajat hoitavat tehtävänsä 
asianmukaisesti. Valvonta siis kohdistuu pääasiassa konkurssipesiin, jotka eivät 
raukea, mutta niiden ohella konkurssiasiamiehen tehtäviin kuuluu myös 
rauenneiden konkurssien selvittäminen (sekä 1.9.2004 voimaan tulevan uuden 
konkurssilain mukainen julkisselvitys). Rauenneissa pesissä valvontatoimet 
kohdistuvat velallisen konkurssia edeltäneeseen toimintaan mm. mahdollisten 
laiminlyöntien, väärinkäytösten ja epäiltyjen rikosten selvittämiseksi. 
Kuolinpesän konkurssissa tällaisiin selvitystoimiin ei yleensä ole tarvetta. 
 

Pääosa kuolinpesien konkursseista on johtunut siitä, että pesä on luovutettu 
konkurssiin velkavastuun pelossa tai sen vuoksi, ettei velkojien kanssa ole saatu 
aikaan sopimusta. Konkurssit yleensä raukeavat, koska pesässä ei ole varoja. 
Näissä pesissä konkurssiasiamiehen valvonnalle ei tavallisesti ole tarvetta. 
Ehdotettujen perillisten velkavastuuta ja pesänselvittäjää koskevien 
säännösmuutosten seurauksena sellaiset kuolinpesän konkurssit, jotka raukeavat 
varojen puutteessa, käyvät harvinaisiksi ja korvautuvat osittain pesänselvittäjän 
hallinnolla. Oikeusministeriö ei näe, että muutos synnyttäisi erityistä tarvetta 
valvoa kuolinpesien hallintoa. Pesänselvittäjinä toimivat yleensä asianajajat tai 
oikeusavustajat, jotka toimivat valvonnan alaisina muutenkin. 

 

Pres. Kivinen: Pykälässä käytetylle ilmaisulle "asiakirja" olisi annettava nimi, "pesänselvittäjän 
päätös". Muutosehdotus: 
Pesänselvittäjän on laadittava ratkaisustaan asiakirja, josta käyvät ilmi tiedot pesän varoista, 
pesän ja vainajan veloista sekä pesän velkojen maksusta ja kullekin vainajan velkojalle tulevasta 
jako-osuudesta (pesänselvittäjän päätös). Päätös on päivättävä ja allekirjoitettava. 
Pesänselvittäjän on toimitettava jäljennös päätöksestä kaikille velkojille sekä pesän osakkaille. 
 

Perustelujen mukaan asiakirja on annettava kaikille velkojille ja osakkaille. Lakiehdotuksen 
mukaan jäljennös asiakirjasta olisi annettava velkojille sekä pyynnöstä osakkaille. Jäljennös 
tulisi toimittaa osakkaille riippumatta siitä, ovatko he sitä pyytäneet. 
 

Selvyyden vuoksi se, keitä asiassa on kuultava, olisi nostettava perusteluista lakitekstiin. Myös 
se, että pesänselvittäjän on ilmoitettava lainvoimaisesta päätöksestä velkojille ja osakkaille, olisi 
otettava lakiin. Perusteluissa tämä on todettu. 

 

OM: Määrittelemällä pesänselvittäjän ratkaisu pesänselvittäjän päätökseksi ei 
saavuteta hyötyä, sillä päätös joudutaan kuitenkin yksilöimään viittaamalla ko. 
lainkohtaan. Pesänselvittäjähän tekee monenlaisia päätöksiä. 
 

Lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa todetaan yhdenmukaisesti, että asiakirjasta 
on toimitettava jäljennös kaikille velkojille ja osakkaille Rinnakkaistekstiin on 
sitä vastoin valitettavasti jäänyt virhe, joka on aiheuttanut väärinkäsityksen. 
 

Kuulemisen osalta riittää, että laissa viitataan oikeudenkäymiskaaren 8 lukuun. 
Päällekkäisiä säännöksiä on syytä pyrkiä välttämään. 

 



 

 

Pres. Kivinen: Se, että pesänselvittäjä voi oikaista päätöstään, olisi varsinkin selvissä 
tapauksissa käytännöllistä, mutta saattaisi aiheuttaa ongelmia harkittaessa, onko päätös saanut 
lainvoiman. Itseoikaisusta voitaisiin ottaa säännös lakiin: 
 

Jos pesänselvittäjä havaitsee päätöksensä virheelliseksi, hän saa oikaista sitä tekemällä asiassa 
uuden päätöksen (itseoikaisu). Itseoikaisua ei kuitenkaan saa tehdä, jos päätös on saanut 
lainvoiman tai käräjäoikeudelle on tehty hakemus päätöksen muuttamiseksi. 

 

OM: Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että pesänhoitaja voi tarvittaessa oikaista 
päätöksensä. Menettelytapana on se, että pesänhoitaja toimittaa uuden päätöksen 
velkojille ja samalla ilmoittaa sen kumoavan aikaisemmin toimitetun. Erityistä 
säännöstä oikaisumenettelystä ei ole pidetty tarpeellisena. Jos ehdotettu säännös 
katsottaisiin tarpeelliseksi, itseoikaisun määräaikaa ei kuitenkaan ole syytä 
asettaa ehdotetulla tavalla. Selvänä voidaan pitää sitä, että pesänselvittäjä ei voi 
oikaista enää lainvoimaiseksi tullutta päätöstään - sellaisen nojalla hänen on vain 
jaettava varat kuten pykälän 4 momentista käy ilmi. Sitä vastoin ei voida pitää 
perusteltuna, että itseoikaisu estyisi jo sen vuoksi, että käräjäoikeudelle on tehty 
hakemus päätöksen muuttamiseksi. Käräjäoikeudelle tehdyn hakemuksen 
perusteella pesänselvittäjä voi havaita,   että  päätöksessä  on   virhe.   Joustava  
ratkaisu  on, että pesänselvittäjä korjaa tällöin virheensä itse. Hakija voi peruuttaa 
hakemuksensa, jolloin vältytään tarpeettomalta oikeudenkäynniltä. Itseoikaisun 
salliminen tässä vaiheessa ei myöskään loukkaa muiden velkojien asemaa, sillä 
pesänjakajan uudesta päätöksestä alkaa uusi moiteaika, johon he voivat turvautua 
katsoessaan pesänselvittäjän päätöksen virheelliseksi. 

 

Pres. Kivinen: Momentista ei käy ilmi, miten on meneteltävä, kun pesänselvittäjän päätös ei tule 
lainvoimaiseksi vaan asia saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ehdotus: 
 

Pesänselvittäjän on maksettava kullekin velkojalle hänelle tuleva jako-osuus, kun 
pesänselvittäjän päätös on tullut lainvoimaiseksi tai, jos tuomioistuimessa on haettu muutosta 
päätöksen muuttamiseksi, tuomioistuimen asiassa antaman päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

 

OM: Ehdotuksen mukaan pesänselvittäjä maksaa jako-osuudet, kun 
pesänselvittäjän päätös on tullut lainvoimaiseksi. Päätös voi tulla lainvoimaiseksi 
joko siten, että sitä ei moitita määräajan kuluessa tai siten, että päätöstä koskeva 
tuomioistuimen päätös tulee lainvoimaiseksi. Perintökaaren 19 luvun 16 §:ssä 
käytetään perinnönjaon lainvoimaisuuden käsitettä samalla tavoin, toisin sanoen 
erottelematta sitä, onko kysymys pesänjakajan päätöksen vaiko pesänjakajan 
päätöstä koskevan tuomioistuimen päätöksen lainvoimaisuudesta. Ehdotettu 
huomautus ei siten anna aihetta muuttaa säännöstä. 

 

5. Henkilökohtainen velkavastuu (21 luku 2 §) 
 

Esityksen mukaan kuolinpesän osakas ei henkilökohtaisesti vastaa vainajan velasta. 
Henkilökohtainen vastuu voi kuitenkin syntyä perunkirjoitusvelvolliselle osakkaalle, joka 
laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa ja osakkaalle, joka perunkirjoituksessa 
tahallaan antaa vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättää ilmoittamatta jonkin seikan. Osakas, 
jolle tällaisella perusteella on syntynyt henkilökohtainen vastuu, voi kuitenkin vapautua 
vastuusta osoittamalla, ettei velkojalle aiheutunut menettelystä tai laiminlyönnistä vahinkoa. Jos 
hän kykenee osoittamaan, että velkojalle aiheutunut vahinko oli velan määrää pienempi, hänen 
vastuunsa rajoittuu vahingon määrään. 
 

Asiantuntijoista miltei kaikki pitivät ehdotettua sääntelyä hyvänä ja perusteltuna. Huomautuksia 
esittivät kuitenkin presidentti Kivinen ja laamanni Brunila. 
 

Pres. Kivinen: Ehdotuksen mukaan henkilökohtainen vastuu voisi olla seurauksena, vaikka 
velkojalle on aiheutunut vain vähäinen vahinko. Säännös, jonka vaikutusta 3 momentin säännös 
tosin lieventää, on turhan jyrkkä. Säännös voisi sisältää olennaisuusedellytyksen: 
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Sama vastuu on osakkaalla, joka — vaarantaa velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä 
ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan eikä menettelyä ole 
pesän tila ja muut olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä. 

OM: Ehdotettu lisäys toisi säännökseen liiallista tulkinnanvaraisuutta. Ehdotettu 
säännös merkitsisi sitä, että osakas, joka on aiheuttanut velkojalle vahingon 
annettuaan perunkirjoituksessa tahallaan virheellisen tiedon tai tahallaan 
salattuaan siinä jotakin, voisi vielä vapautua vastuusta osoittamalla, että hänen 
menettelyään tai laiminlyöntiään on pidettävä vähäisenä. Voidaan kysyä, jäisikö 
ehdotetulle säännökselle tosiasiallisesti lainkaan soveltamisalaa. Tahallinen 
virheellisen tiedon antaminen tai oikean tiedon salaaminen ei voine olla koskaan 
vähäinen silloin, kun se koskee velkojille tärkeätä seikkaa, esimerkiksi vainajalle 
kuuluneen arvokkaan omaisuuden salaamista. Teko voi siten olla vähäinen vain 
koskiessaan taloudellisesti vähämerkityksistä seikkaa. Näissä tapauksissa 
kohtuulliseen tulokseen päästään jo esityksessä ehdotetun sääntelyn avulla. 
Osoittamalla, että virheellinen tai puutteellinen ilmoitus on ollut taloudellisesti 
vähämerkityksinen osakas tulee samalla osoittaneeksi sen, ettei menettelystä 
aiheutunut velkojalle kuin vähäinen vahinko. Osakkaan velkavastuu rajoittuu 
tällöin ainoastaan vahingon määrään. 

 

Laamanni Brunila: Olisiko osakkaan vahingonkorvausvastuu riittävä sanktio myös 
perunkirjoitukseen liittyvien laiminlyöntien osalta. Tällöin sääntely selkeytyisi olennaisesti. 

 

OM: Osakkaan henkilökohtainen velkavastuu on ehdotetussa muodossaan lähellä 
vahingonkorvausvastuuta, sillä osakas voi rajoittaa velkavastuunsa syntyneen 
vahingon määrään edellyttäen, että hän kykenee osoittamaan vahingon olleen 
velan määrää pienempi. Asiallinen ero puhtaaseen vahingonkorvausvastuuseen 
on siinä, että osakkaalle, joka on syyllistynyt pykälässä tarkoitettuun menettelyyn 
tai laiminlyöntiin, on asetettu todistustaakka. Puhtaasti 
vahingonkorvausvastuuseen perustuvassa järjestelmässä todistustaakka on sillä, 
joka väittää vahinkoa tapahtuneen. Todistustaakan kääntäminen on katsottu 
perustelluksi, koska oikeasisältöinen perukirja on velkojille keskeisen tärkeä 
heidän arvioidessaan asemaansa ja esimerkiksi sen tarvetta, olisiko pesään 
haettava pesänselvittäjä. Jos velkojien olisi näytettävä toteen se, kuinka paljon 
osakkaat ovat pimittäneet omaisuutta jättämällä sen mainitsematta perukirjassa, 
todistustaakka kävisi liialliseksi. 

 

Laamanni Brunila: Täydennys- ja oikaisuperukirjan osalta velkavastuun synnylle on asetettu 
lisäedellytyksiä (21 luku 3 §). On kyseenalaista, onko tähän perusteita. 

 

OM: Ehdotetun säännöksen mukaan täydennysperukirjan laatimatta jättämisen 
perusteella osakkaalle syntyy henkilökohtainen vastuu vain, jos laiminlyöntiä 
voidaan pitää erityisen moitittavana ottaen huomioon ilmenneiden varojen tai 
velkojen määrä sekä muut olosuhteet. 
 

Henkilökohtaisen velkavastuun syntymistä täydennysperukirjan laatimatta 
jättämisen vuoksi on ehdotettu rajoitettavaksi sen vuoksi, ettei velvollisuus 
täydennysperukirjan laatimiseen ole samalla tavoin yleisesti tunnettu kuin 
perunkirjoitusvelvollisuus. Toisaalta on myönnettävä, että ehdotettu rajoitus 
voinee vain sangen harvoin tulla sovellettavaksi. Jos täydennysperukirjan 
laatimatta jättäminen johtaa siihen, että taloudellisesti 
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arvokas omaisuus jää perukirjaan merkitsemättä, ja vainajalla on velkoja, jotka 
tämän vuoksi jäävät maksamatta, laiminlyöntiä täytynee yleensä pitää erityisen 
moitittavana. Jos taas täydennysperuskirjalla olisi vain vähäinen merkitys, 
täydennysperunkirjoituksen laiminlyönyt osakas voi helposti osoittaa, että 
velkojille aiheutunut vahinkokin oli vähäinen tai että sitä ei aiheutunut lainkaan. 
Oikeusministeriö ei siten vastusta 21 luvun 3 §:n viimeisen virkkeen poistamista, 
jos se katsotaan asianmukaiseksi. 

 

6. Osakkaan vastuu pesän lukuun tehdystä velasta (21 luku 4 §) 
 
Ehdotuksen mukaan osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän 
lukuun, jollei toisin ole sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla toisin säädetä. 
 

Laamanni Brunila: lainkohta on selkeä, mutta siihen voitaisiin lisätä "yhteisvastuullisesti". 
 

OM: Kun useampi vastaa velasta, yhteisvastuullisuus on olettama, jollei muuta 
ole säädetty tai sovittu. Tämä yleinen periaate ilmenee velkakirjalain 2 §:n 1 
momentista. Ehdotetun lisäyksen tekeminen ei siten ole välttämätöntä. 

 

Pres. Kivinen: Säännöksestä ei yksiselitteisesti ilmene, vastaavatko muut osakkaat velasta, jonka 
yksi osakkaista on tehnyt pesän lukuun. Perustelujen mukaan tarkoitus olisi, että vastuussa olisi 
vain velkaa tehnyt osakas. Lakiteksti selvenisi, jos siinä käytettäisiin yksikköä: 
 

Osakas vastaa henkilökohtaisesti velasta, jonka hän on tehnyt pesän lukuun, jollei toisin ole 
sovittu tai katsottava tarkoitetun taikka muualla toisin säädetä. 

 

OM: Perintökaaressa on lähes poikkeuksettomana sääntönä, että osakkaat 
edustavat pesää yhdessä (PK 18:2). Ainoastaan sellaiset toimenpiteet, jotka eivät 
siedä viivytystä, voidaan suorittaa, vaikka kaikkien osakkaiden suostumusta ei 
saada hankituksi. Yhdellä osakkaalla ei siten normaalisti ole oikeutta toimia 
pesän lukuun. 
 

Oikeusministeriö katsoo, että on turvallisinta säilyttää säännöksen 
monikkomuoto, jotta ei syntyisi sellaista väärinkäsitystä, että säännös antaa 
osakkaalle kelpoisuuden toimia yksin pesän lukuun. Pykälällä ei ole tällaista 
tarkoitusta, vaan se koskee ainoastaan velkavastuuta. Monikollisenakin säännös 
osoittaa oikeusministeriön käsityksen mukaan riittävän selkeästi, ettei sellainen 
osakas, joka ei ole osallistunut velan tekemiseen, myöskään ole siitä 
henkilökohtaisessa vastuussa. Asia on myös todettu pykälän yksityiskohtaisissa 
perusteluissa, jossa lausutaan: "pesän lukuun tehdystä velasta vastaavat tällöin ne 
pesän osakkaat, jotka ovat velan tehneet". 

7. Osituksen ja perinnönjaon peruuntuminen 21 luku 6 § 
 

Kuolinpesän varojen jakaminen osakkaille ennen pesän ja vainajan velkojen maksua sisältää 
vaaran siitä, että varoja ei myöhemmin pystytä käyttämään velkojien hyväksi. Tämän 
torjumiseksi ehdotukseen sisältyy säännös, joka kieltää osituksen tai perinnönjaon toimittamisen 
ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu. Jos kuitenkin ositus on toimitettu tai pesä jaettu 
ennen pesän ja vainajan velkojen maksamista ositus ja perinnönjako peräytyvät, josta puolestaan 
seuraa osakkaan palautusvelvollisuus pesää kohtaan. Osituksen ja perinnönjaon peruuttaminen 
edellyttää ensi vaiheessa pesänselvittäjän määräämistä ja peruuttamiseen vaaditaan 
tuomioistuimen päätös. Pesänselvittäjä voi tarpeen mukaan vaatia joko koko osituksen tai 
perinnönjaon peruuttamista tai sen osittaista peruuttamista. Osakkaat ja velkojat voivat aina 
myös sopia asiasta. 
 
Laamanni Brunila: Säännöksessä ei säännellä, millä edellytyksillä ositus tai perinnönjako 
voidaan määrätä peruuntumaan. Onko säännös riittävän selkeä estämään esimerkiksi 
velkojatahon hakeman pesänselvittäjän shikaanimaisia kanteita. 

 

OM: Ehdotetun pykälän 2 momentissa viitataan 1 momenttiin, josta edellytykset 
peruuntumiselle käyvät ilmi. Ositus tai perinnönjako voidaan määrätä 
peruuntumaan, jos sellainen on toimitettu ennen kuin pesän ja vainajan velat on 
maksettu tai niistä on annettu maksun turvaava vakuus. Huomautus ei anna 
aihetta tarkistaa ehdotusta. 
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Julkiset oikeusavustajat ry: Esityksessä esitetään myös osakkaiden velkavastuun poistamista 
tilanteissa, joissa osakkaat ovat jakaneet vainajan omaisuuden maksamatta vainajan velkoja tai 
osakkaat ovat maksaneet vain osan veloista tai osakkaat ovat muulla tavoin ryhtyneet pesään. 
Osakkaiden velkavastuun syntymistä näissä tilanteissa ei voida pääsääntöisesti pitää 
kohtuuttomana, koska osakkaat ovat ryhtyneet pesän omaisuutta koskevin toimiin tietoisina 
pesän tilanteesta. Voimassa olevan lain mukaan velkavastuu syntyy vain tiedossa olleista 
veloista. Hallituksen esityksen mukainen sääntely johtaisi siihen, että osakas olisi ainoastaan 
vahingonkorvausvastuussa velkojalle mahdollisesti aiheuttamastaan vahingosta. Käytännössä 
velkojan täytyisi oikeudenkäynnissä näyttää toteen pesän varojen arvoja velkojen määrä ja 
hänelle aiheutuneen vahingon suuruus. 
 

Toinen mahdollisuus olisi hakea tuomioistuimesta pesänselvittäjän määräämistä ja sitten 
pesänselvittäjä ryhtyisi laajaan ja monimutkaiseen menettelyyn jo jaetun omaisuuden tai sen 
arvon palauttamiseksi pesään. 
 

Luottoja ammattimaisesti myöntävät tahot ovat varautuneet vainajan kuolemaan tai 
maksukyvyttömyyteen siten, että luoton vakuudeksi vaaditaan esimerkiksi henkilötakaus. Jos 
velkojan mahdollisuus saada suoritus suoraan kuolinpesän osakkailta heikkenee, todennäköisesti 
velkojat nykyistä herkemmin perivät velan suoraan takaajilta. Tällöin takaajan olisi ryhdyttävä 
em. vahingonkorvausoikeudenkäyntiin tai haettava pesänselvittäjää ryhtymään toimenpiteisiin 
jaon peruuttamiseksi. Mahdollista on, että takaaja ei oikeudenkäyntikulujen pelossa ryhdy 
toimenpiteisiin osakkaita vastaan. Pesänselvitysmenettely puolestaan saattaa olla niin kallis, että 
pesän varat hupenevat selvityskuluihin. Näin esitetty menettely heikentää tarpeettomasti sekä 
yksityisvelkojan että takaajan asemaa. 
Erityisesti tilanteessa, jossa osakkaat ovat tehneet osituksen tai perinnönjaon ennen velkojen 
maksamista on luontevaa, että osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti myös veloista. Tällöin 
velkoja voi nostaa velkomuskanteen suoraan osakkaita vastaan. Esityksessä olevaan 
perintökaaren 21 luvun 6 §:ään ja 9 §:ään voitaisiin lisätä maininta siitä, että toimenpiteeseen 
ryhtynyt vastaa henkilökohtaisesti vainajan veloista. Kohtuuttomuuksien välttämiseksi 
velkavastuuta tulisi voida sovitella ottaen huomioon osakkaan tiedossa ollut velan määrä, 
toimenpiteen laajuus ja se mikä merkitys toimenpiteellä on ollut velkojan asemaan. Tällainen 
muutos parantaisi osakkaiden asemaa nykyisestä estämällä kohtuuttomat velkavastuut, mutta 
muutos ei perusteettomasti heikentäisi velkojan asemaa nykyisestä. 

 

OM: Julkiset oikeusavustajat ry ehdottaa, että osakkaat vastaisivat 
henkilökohtaisesti vainajan veloista, jos he ovat ryhtyneet pesään ennen velkojen 
maksamista. Tällaisen ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi sitä, että uudistuksen 
tavoitteet jäisivät suurelta osin saavuttamatta. Henkilökohtaisen velkavastuun 
säilyttäminen voisi johtaa mm. siihen, että osakas joutuisi vastuuseen koko 
velasta vähäisenkin pesään puuttumisen perusteella. Uudistuksen lähtökohtana on 
ollut nimenomaan se, että osakkaan vastuu rajoittuu pesään kuuluvaan 
omaisuuteen tai, jos velkojille aiheutetaan vahinkoa, vahingon määrään. 

 
Valmisteluvaiheessa on myös ollut esillä vaihtoehto, jossa henkilökohtainen 
velkavastuu syntyisi kuten nykyisinkin, mutta sitä voitaisiin sovitella. Tätä 
ei kuitenkaan pidetty toteuttamiskelpoisena, sillä sovitteluun liittyy aina 
epävarmuutta. Esityksessä vastuun syntymisen perusteet ja vastuun määrä 
ehdotetaan säänneltäväksi varsin yksiselitteisesti. 

 

Ehdotusta on perusteltu sillä, että velkojat perivät velan takaajilta, "jos 
mahdollisuus saada suoritus kuolinpesän osakkailta heikkenee". Takauksen 
nimenomaisena tarkoituksena on toimia vakuutena sen varalta, että maksua ei 
saada velalliselta. Terve luotonanto ei voi perustua siihen, että velallisen kuoltua 
velka voitaisiin periä hänen kuolinpesänsä osakkailta, jopa velasta annetun 
vakuuden sijasta. 
 

Kun velka on erääntynyt, velkoja voi valintansa mukaan vaatia suoritusta 
velalliselta tai takaajalta. Jos takaaja maksaa velan kokonaan tai osaksi, takaaja 
puolestaan voi regressioikeutensa perusteella vaatia maksamaansa velkaa 
kuolinpesän varoista. Regressioikeutensa perusteella takaaja ei kuitenkaan voi 
päästä velkojaa parempaan asemaan. 
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Velkojan kannalta vahingonkorvauskanne osakasta vastaan ei ole erityisen 
vaativa. Jos perukirja on tehty, velkoja voi sen avulla osoittaa, että pesästä 
puuttuu varoja. Jos taas perukirjaa ei ole tehty, todistustaakka on käännetty ja siis 
osakkaalla. Hänen on näytettävä, että hänen velkojalle aiheuttamansa vahinko oli 
pienempi kuin velan määrä. Jollei osakas pysty tätä näyttämään, hän vastaa 
kyseisestä velasta. 
 

Oikeusministeriön mielestä huomautus ei anna aihetta tarkistaa lakiehdotusta. 
8. Korko pesään palautettavalle rahamäärälle (21 luku 8 a §) 
 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomaiset säännökset pesään palautettavalle rahamäärälle 
maksettavasta korosta sekä palautettavan omaisuuden tuoton ja hyödyn korvaamisesta. 
Palautettavalle rahamäärälle olisi maksettava korkolaissa tarkoitettua ns. luottokorkoa siitä 
lukien, kun palautusvelvollinen sai omaisuuden haltuunsa. Muusta omaisuudesta kuin rahasta 
olisi palautettava siitä saatu tuotto tai sen arvo. Omaisuudesta saadusta hyödystä on suoritettava 
kohtuullinen korvaus. Jos palautettava omaisuus on rahaa tai jos omaisuuden arvo on 
korvattava, palautusvelvollisen on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa vaatimuksen 
esittämisestä lukien. 
 

Laamanni Brunila: Tarvitaanko tällaista sääntelyä lainkaan tai näin laajassa mitassa. 
Ulotetaanko tässä velkojan suojaa ulkopuolelle sen normaalin suojan. 

 

OM: Osakkaan palautusvelvollisuutta koskevat säännökset vastaavat olennaisin 
osin sääntelyä, joka koskee palautusvelvollisuutta oikeustoimen peräytyessä 
takaisin konkurssipesään. Periaatteena on, että tilanne pyritään palauttamaan 
sellaiseksi kuin se oli ennen peräytyvää oikeustointa. Verraten yksityiskohtainen 
sääntely on asianosaisten oikeusturvan kannalta tarpeen. 
 

Kun osakas joutuu palauttamaan pesään sieltä saamansa rahamäärän (kokonaan 
tai osittain), hän on ehdotuksen mukaan velvollinen maksamaan myös ns. 
tuottokoron. Tuottokorkoa käytetään yleisesti korkoperusteena silloin, kun toisen 
osapuolen on palautettava saamansa suoritus esimerkiksi sopimuksen 
purkautumisen vuoksi. Tuottokoron tarkoituksena on varmistaa ennen muuta 
rahan arvon säilyminen. Nykyisinkin palautusvelvollisuus käsittää myös koron ja 
tuoton, mutta koron määrää ei ole säännelty. Ehdotus tuottokorosta vastaa 
käsitystä, joka oikeuskirjallisuudessa on nykytilan osalta esitetty. 
 

Ehdotettu säännös palautettavasta omaisaudesta saadun tuoton tai hyödyn 
korvaamisesta vastaa osin perintökaaren nykyistä säännöstä ja osin säännöksiä, 
joita noudatetaan vilpillisessä mielessä olleen takaisinsaantivastaajan osalta. 
Jälkimmäistä on pidetty asianmukaisena, koska osituksen ja perinnönjaon 
peruuntuessa palautusvastuun peruste syntyy sellaisten oikeustoimien 
peräyttämisestä, joilla on loukattu velkojien etua. 

9. Täytäntöönpanokelvottomien velkojen asema 
 

Ulosottolain 1.3.2004 voimaan tulleen uudistuksen mukaan velkaa koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus lakkaa 15 (tai 20) vuoden kuluttua maksutuomiosta. Koska velka ei 
ole lopullisesti lakannut, lakiehdotukseen sisältyy selventävä säännös siitä, että tällainen velka 
on otettava huomioon kuolinpesän selvityksessä vainajan velkana. Velat olisivat kuitenkin 
viimesijaisessa asemassa, joten ne maksettaisiin vasta, kun vainajan uudet velat on ensin 
maksettu. Osituksessa vainajalla ollut täytäntöönpanokelvoton velka tulisi kattaa, koska se tulee 
maksettavaksi 



50 

 

pesänselvityksessä. Elossa olevan puolison tällaista velkaa ei katettaisi, koska se toisi hänelle 
perusteettoman edun tasinkosaamisen kasvun muodossa. 
 

Asiantuntijoista vain osa on ottanut kantaa ehdotukseen. Perusteltuna ehdotusta ovat pitäneet 
Suomen Pankkiyhdistys, Suomen Perimistoimistojen liitto r.y. ja Takuu-Säätiö. Kielteisesti 
ehdotukseen ovat suhtautuneet Julkiset Oikeusavustajat ry, professori Kangas ja dosentti Lohi. 
 

Julkiset oikeusavustajat ry: Ehdotuksen mukaan täytäntöönpanokelvottomat velat tulee merkitä 
perukirjaan ja maksaa kuolinpesän varoista. Velat huomioitaisiin viimesijaisina velkoina. Jos 
saatavaa ei ole voitu enää periä henkilöiltä hänen eläessään, on vaikea nähdä syytä sille miksi 
saatava voitaisiin periä hänen kuoltuaan. Vielä vaikeampi on hyväksyä ajatusta, että vainajan 
perilliset voisivat joutua omista varoistaan maksamaan sellaisen vainajan velan, jota ei 
vainajalta olisi voitu hänen elinaikanaan periä. Sama ristiriita näkyy myös 
konkurssimenettelyssä. Jos konkurssimenettely tapahtuu henkilön eläessä, niin 
täytäntöönpanokelvotonta saatava ei huomioida velkana. Jos taas vastaava menettely suoritetaan 
henkilön kuoltua, niin velka huomioitaisiin. 
 

Yksinkertaisempaa ja erityisesti 1.4.2004 voimaan tulleen ulosottolain muutoksen ajatuksen 
mukaista on, että mikäli velan perimiskelpoisuus on henkilön eläessä lakannut, niin henkilön 
kuollessa velan perimiskelpoisuus ei enää herää henkiin. 
 

Prof. Kangas: Sen ongelman välttämiseksi, joka liittyy roskavelkoihin ehdotan, että eduskunta 
ei hyväksy hallituksen esityksen 21 luvun 1 §:n 1 momenttia ehdotetussa muodossaan, vaan 
siten muutettuna, että PK 21 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan "Kuolinpesän varoista suoritetaan 
pesän ja vainajan velat". Vastaavasti hallituksen esitykseen sisältyvä avioliittolain 99 §:n 4 
momentti on tarpeeton sekä niin ikään hallituksen esitykseen sisältyvä velkojen 
maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 6 kohta. 
 

Dosentti Lohi: Kysymys, tuleeko velkojalle, jonka saatavaa koskeva ulosottoperuste on 
vanhentunut, yleensä antaa oikeutta saada suoritusta kuolinpesästä, on periaatteellisesti 
merkittävä. Se on myös vahvasti arvostuksenvarainen, joten siihen on vaikea ottaa ehdotonta 
kantaa. Saatetaan pitää tärkeänä, että ulosottoperusteen vanhentuminen koituu vain velallisen 
itsensä hyväksi ja että velallisen perilliset eivät pääse hyötymään siitä velkojien kustannuksella. 
Sikäli kuin tämä lähtökohta hyväksytään, ehdotettua sääntelyä on mielestäni pidettävä 
asianmukaisena. Täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneiden velkojien ei pidä antaa kilpailla 
pesän varoista muiden velkojien kanssa, vaan heidän saatavansa on asetettava ehdotetulla tavalla 
takasij a-asemaan. Muuten ei ulosottoperusteen määräaikaisuuden pääajatus - velallisen 
toimintamahdollisuuksien turvaaminen - toteutuisi. Velallisella, jolla olisi paljon kuvatunlaista 
"vanhaa" velkaa, voisi olla huomattavia vaikeuksia saada luottoa. 
 

En ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että edellä kuvattu perusratkaisu, jossa 
täytäntöönpanokelpoisuutensa jo kertaalleen menettäneet velat tulevat kuolemantapauksen 
johdosta uudelleen perimiskelpoisiksi, on yleensäkään onnistunut. Sääntely saattaa johtaa siihen, 
että ulosottoperusteen määräaikaisuutta koskevien säännösten tarkoitusperät jäävät osittain 
toteutumatta. Se synnyttää samalla muitakin ongelmia. 
Tieto siitä, että kuolema tavallaan elvyttää vanhat, asiallisesti ottaen jo lakanneet velat, saattaa 
vaikuttaa ei-toivotulla tavalla velallisen käyttäytymiseen. Hän hoitaa ehkä taloudelliset asiansa 
niin, että hänen omaisuutensa ei päädy velkojien hyödynnettäviksi. Sääntely on omiaan 
kannustamaan velallista järjestelyihin, joissa kaikki merkittävä omaisuus tulee jonkun muun 
kuin hänen itsensä nimiin. Velallinen saattaa myös kuolemansa lähestyessä siirtää omaisuuttaan 
läheisilleen. Velkojat voivat sinänsä suojautua eri tavoin kuvatunlaisten väärinkäytösten varalta. 
Pidän kuitenkin sääntelyä, joka synnyttää houkutuksen tällaisiin järjestelyihin jo sellaisenaan 
ongelmallisina. Ei ole myöskään toivottavaa, että veloistaan jo tavallaan vapautunut velallinen 
joutuu koko elämänsä pohtimaan, kannattaako hänen ottaa omaisuutta nimiinsä, koska se hänen 
kuoltuaan kuitenkin päätyy velkojille. 
 

Järjestelmän selkeyden kannalta olisikin nähdäkseni parempi, että ulosottoperusteen 
vanhentuminen ulottaisi normaaliin tapaan vaikutuksena myös kuolinpesän selvitykseen. 
Velkoja, joita ei voida UL 2 luvun 24 §:n mukaisen määräajan umpeen kulumisen vuoksi periä 
velalliselta itseltään, ei tulisi nähdäkseni panna maksuun myöskään hänen kuoltuaan. Säännön 
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tulisi koskea samalla tavoin osakkaiden yhteishallintoa, pesänselvittäjän hallintoa kuin 
kuolinpesän konkurssiakin. 

 

OM: Ulosottolain uudistuksen yhteydessä on hyväksytty se lähtökohta, että 
täytäntöönpanoperusteen määräajan päättyminen ei vapauta velallista 
velkavastuusta. Se, että esityksessä lakiin ehdotetaan säännöstä siitä, että 
vainajan täytäntöönpanokelvottomatkin velat maksetaan kuolinpesän varoista, on 
vain selventävä säännös ja jatketta ulosottolain uudistukselle. Uutta kuitenkin on 
se, että vainajan uusiin velkoihin nähden täytäntöönpanokelvottomat velat 
olisivat viimesijaisia. Viimesijaisuutta ei asiantuntijoiden lausunnoissa ole 
asetettu kyseenalaiseksi. 

 

Pres. Kivinen ja laamanni Brunila toteavat, että 20 luvun 4 §:ssä pitäisi saatavan sijasta käyttää 
sanaa "velka". 

 
OM: Huomautus on aiheellinen. Säännös tulisi korjata seuraavasti: 

 

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan 
sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. Perukirjassa on 
mainittava myös varojen arvo. Vainajan velkoihin merkitään myös 
velka, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus 
on ennen kuoleman tapahtumista lakannut ulosottolain (37/1895) 
2 luvun 24-26 §:n mukaisesti. 

 

10. Täytäntöönpanokelvoton velka osituksessa 
 

Ehdotuksen mukaan kuolinpesän ja lesken välisessä osituksessa vainajalla ollut 
täytäntöönpanokelvoton velka pitäisi kattaa, koska se tulee maksettavaksi pesänselvityksessä. 
Elossa olevan puolison tällaista velkaa sitä vastoin ei katettaisi, koska silloin leski voisi saada 
tasinkosaamisen kasvuna omaisuutta, jota häneltä ei kuitenkaan voitaisi periä velan 
suoritukseksi. 
Julkiset oikeusavustajat ry: Perimiskelvottoman velan huomioiminen vainajan velkana 
aiheuttaisi ristiriitaa myös osituksessa. Esimerkiksi puolisoiden alunperin yhteisvastuullinen ja 
sittemmin perimiskelvottomaksi tullut velka merkittäisiin kokonaisuudessaan vainajan velaksi, 
koska se voitaisiin ehdotuksen mukaan kokonaisuudessaan periä vainajan omaisuudesta. Lesken 
omaisuuteen velkaa ei merkittäisi, koska se on perimiskelvoton. Alunperin yhteisvastuullinen 
velka olisi siis muuttunut yksin vainajan velaksi. Mikäli leski olisi saamassa tasinkoa osakkailta, 
niin tämä tasinko pienenisi. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että leski tosiasiassa joutuisi vastaamaan 
myös perimiskelvottomasta velasta. 

 

OM: Jos puolisoilla on täytäntöönpanokelvotonta velkaa, josta vainaja ja leski 
ovat yhteisvastuussa, ehdotetusta sääntelystä on todellakin seurauksena, että 
myös leski voi joutua uudelleen perinnän kohteeksi. Velkoja ei tosin voi 
täytäntöönpanoperusteen määräajan päätyttyä enää vaatia velkaa häneltä, mutta 
jos kuolinpesä maksaa velan (kokonaan tai yli vainajan osuuden), sille syntyy 
regressioikeus leskeä kohtaan siitä osuudesta, josta leski oli puolisoiden 
keskinäisessä suhteessa vastuussa velasta. Kysymyksessä on eräs seuraus siitä 
ulosottolain uudistuksessa omaksutusta lähtökohdasta, että velka jää olemaan 
täytäntöönpanoperusteen määräajan päättymisestä huolimatta. 

 

11. Muuta 
 

Lakivaliokunnalle on toimittanut kirjallisen lausunnon VT Esko Nurminen. Hänen esittämänsä 
kannanotot ovat olennaisin osin olleet valmisteluvaiheessa tiedossa. Nurminen puuttuu kolmeen 
seikkaan: 

1. Pesänselvittäjältä on turhaa edellyttää ensin sen selvittämistä, voidaanko ylivelkaisen 
pesän varat jakaa sovintona. Pankki ei kuitenkaan suostu sovintoon, jos velasta on 
annettu takaus. Sovinto estäisi velan perimisen täysimääräisesti takaajalta. 
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OM: Oikeusministeriö pitää edelleenkin perusteltuna korostaa säännöstasollakin 
sitä, että pesänselvittäjä pyrkii sovintoon velkojien kanssa. Kaikissa veloissa ei 
ole vierasvakuutta tai pankkia muutenkaan velkojana. Ehdotettu säännös ei estä 
pesänselvittäjää tekemästä suoraankin päätöstä varojen jaosta maksunsaantilain 
mukaisessa järjestyksessä. 

2. Vähäiset jako-osuudet tulisi voida jättää maksamatta kuten konkurssissa. 
 

OM: Konkurssissa voidaan, myös uuden konkurssilain mukaan, jättää 
maksamatta alle 50 euron määräiset jako-osuudet. Tällä pyritään säästämään 
pesänhoitajan työtä ja kustannuksia. Esitykseen ei vastaavaa säännösehdotusta 
sisälly, vaikka kuolinpesässäkin voi olla pieniä saatavia, joiden jako-osuudet 
voivat jäädä vähäisiksi. Tavallista ei kuitenkaan ole, että ylivelkaisessa 
kuolinpesässä velkojen lukumäärä olisi suuri. Esimerkiksi velkajärjestelyssä 
keskimääräinen velallisten velkamäärä on ollut noin 8. Pesänselvittäjä joutuu 
joka tapauksessa olemaan kaikkiin velkojiin yhteydessä ja voi tiedustella, 
haluaako velkoja ottaa vastaan vähäisen suorituksen. Velkoja voi kieltäytyä rahan 
vastaanottamisesta, jos 



 

 

esim. tästä aiheutuva työ ylittää jako-osuuden määrän. Toisaalta pienelläkin 
suorituksella voi jollekin toiselle velkojalle olla merkitystä. Oikeusministeriö ei 
sen vuoksi pidä ehdotettua lisäystä tarpeellisena. Jos kuitenkin tällaiseen 
tarkistukseen päädyttäisiin, rahamäärän tulisi olla alempi kuin konkurssissa 
(yksityishenkilön velkajärjestelyssä se on 17 €). 

 

3. Pesänselvittäjän   realisointivaltuudet   tulisi   laajentaa   yhtä  suuriksi kuin konkurssissa 
pesänhoitajan. 

 

OM: Lain mukaan pesänselvittäjä saa myydä pesään kuuluvaa omaisuutta 
velkojen maksamiseksi (PK 19 luvun 12 § 1 mora.). Kysymys pesänselvittäjän 
asemasta ja tehtävistä ei ole kuulunut esitettyä laajemmin käsiteltävänä olevan 
hallituksen esityksen piiriin. Oikeusministeriössä on parhaillaan vireillä 
perintökaaren uudistustarpeiden selvitys, jonka yhteydessä tarkastellaan mm. 
pesänselvittäjän jo nykyisin varsin laajojen myynti valtuuksien laajentamista. 

 
 
 
 
 
Y:\liisa\PK.lvk.vastine.23.4.04 
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OIKEUSMINISTERIÖ 
Lainvalmisteluosasto 
Markku Helin Liisa 
Lehtimäki 

HE 14/2004 vp 
 
 
 

Muistio 
19.5.2004 

 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Lakivaliokunta on HE 14/2004 vp käsittelyyn liittyen tiedustellut vastausta kolmeen 
kysymykseen, jotka koskevat sellaisten velkojen huomioon ottamista pesänselvityksessä ja 
osituksessa, joiden täytäntöönpanoperuste on vanhentunut. Tässä muistiossa vastataan näihin 
kysymyksiin. 

1. Voiko lesken velvollisuus suorittaa kuolinpesälle tasinkoa kasvaa sen vuoksi, että 
osituksessa otetaan huomioon saatava, jonka täytäntöönpanokelpoisuus on vanhentunut? 
 

Velka, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut, on ehdotetun 
avioliittolain 99 §:n 4 momentin mukaan vähennettävä vainajan omaisuudesta. Tällainen velka 
siten yleensä pienentää vainajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöä. Tästä voi olla 
seurauksena, että leski saa puolisonsa kuolinpesältä vähemmän tasinkoa kuin hän olisi saanut, 
jos velkaa ei osituksessa eikä pesänselvityksessä otettaisi huomioon. 
 

Ehdotettu säännös ei sitä vastoin voi johtaa siihen, että leski vastoin tahtoaan joutuisi 
maksamaan kuolinpesälle enemmän tasinkoa kuin olisi muutoin joutunut. Tämä johtuu siitä, että 
eloon jäänyt puoliso ei puolisonsa kuoleman jälkeen toimitettavassa osituksessa ole velvollinen 
luovuttamaan omaisuuttaan kuolleen puolison perillisille eikä myöskään konkurssivelkojille. 
Asiaa koskeva säännös on avioliittolain 103 §:n 2 momentissa. 
 

Saadakseen tämän tasinkoetuoikeudeksi kutsutun etuuden lesken on siihen vedottava. Asia 
hoidetaan käytännössä yleensä niin, että perunkirjoituksen toimittaja tiedustelee leskeltä, 
haluaako hän vedota tasinkoetuoikeuteensa. Lesken vastattua myöntävästi asia merkitään 
perukirjaan, jolloin perintöverotus osataan heti toimittaa oikein. Leski ei kuitenkaan menetä 
oikeuttaan, vaikka ilmoitus jäisi perukirjassa tekemättä. Tasinkoetuoikeuteen vetoamiselle ei ole 
säädetty määräaikaa, joten ilmoitus siihen vetoamisesta voidaan antaa vielä osituksessa aina 
siihen asti, kunnes ositustoimitus on saatettu loppuun. Riski siitä, että leski tietämättömyyden 
vuoksi menettäisi tämän oikeuden, on siten oikeusministeriön käsityksen mukaan vähäinen. 

2. Voiko leski menettää oikeutensa saada vainajan omistama asunto käyttöönsä sen 
vuoksi, että pesänselvityksessä maksetaan velka, jonka täytäntöönpanokelpoisuus on 
vanhentunut? 
 

Perintökaaren 3 luvun 1 a §:n mukaan puoliso saa rintaperillisen tai testamentin saajan oikeuden 
estämättä pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetyn tai muun 
jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon, jollei kodiksi sopivaa 
asuntoa sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. 



 

 

Kuten säännöksen sanamuodosta ilmenee, lesken asumisoikeus on suojattu perillisten ja 
testamentin saajien vaatimuksia vastaan. Asumisoikeutta ei sitä vastoin suojata asunnon 
omistajan velkojia vastaan. Pesänselvityksessä on yleisenä periaatteena, että vainajan ja pesän 
velat maksetaan aina ennen jäämistöoikeudellisten etuuksien suorittamista. Sääntely perustuu 
ajatukseen, jonka mukaan luotonannon varmuus edellyttää sitä, että velkojien oikeudet 
turvataan myös siinä tapauksessa, että velallinen kuolee. 
 

Jos pesänselvityksessä esityksessä ehdotetuin tavoin tulee maksettavaksi velka, jonka 
täytäntöönpanoperuste on vanhentunut, se voi näin ollen johtaa siihen, että kuolleen puolison 
omistuksessa ollut asunto tai osuus siitä joudutaan realisoimaan tällaisen velan suorittamiseksi 
edellyttäen, että asunnossa on velatonta arvoa. Käytännössä asunto on siiloin hankittu tai saatu 
sen jälkeen, kun velan täytäntöönpanoperuste oli vanhentunut. 
 

3. Miten voidaan reagoida siihen, että perittävä kuoleman lähestyessä alkaa siirtää 
varojaan muualle välttääkseen sen, että pesän varat menevät hänen "vanhojen" 
velkojensa maksuun. 
 

Sitä, että velallinen lahjoittaa omaisuuttaan kuolemansa varalta, ei voida estää ennalta. 
Velallisen kuoleman jälkeen hänen tekemiään oikeustoimia voidaan pyrkiä peräyttämään 
takaisinsaantia konkurssipesään koskevan lain (758/1991) nojalla. Tällöin kuolinpesä on 
asetettava konkurssiin. 
 

Takaisinsaantikanteen menestyminen merkitsee sitä, että lahjansaaja joutuu palauttamaan 
saamansa omaisuuden tai korvaamaan sen arvon konkurssipesälle. Lakiehdotuksen mukaan 
kuolinpesän konkurssissa jako-osuutta pesän varoista maksetaan myös 
täytäntöönpanokelvottomille veloille, mutta vasta sen jälkeen, kun muut velat on maksettu. Jotta 
velkojan on järkevää hakea kuolinpesä konkurssiin, takaisinsaantiperusteen tulee olla ilmeinen 
ja peräytettäväksi vaadittavan omaisuuden määrä huomattava. Omaisuudestahan maksetaan 
päältä päin ensin konkurssikustannukset. 
 

Takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa on useita perusteita, joilla oikeustoimi 
voidaan peräyttää. Kysymyksessä olevan asian kannalta relevantteja ovat lahjan takaisinsaanti ja 
yleinen takaisinsaantiperuste. 
 

Lahja tai lahjanluonteinen sopimus 
 

Olettaa voidaan, että velallinen kuolemansa varalta siirtää omaisuuttaan, jos sellaista on, 
nimenomaan lähipiiriinsä. Lahja läheiselle voidaan peräyttää, jos lahja on annettu viimeisten 
kolmen vuoden aikana ennen konkurssia. 
 

Konkurssipesän, joka vaatii lahjan takaisinsaantia, on pystyttävä näyttämään toteen lahjan 
antaminen. Jos kysymys on esim. rahavarojen vähittäisestä siirtämisestä läheiselle, näytön 
esittäminen on yleensä vaikeaa ja voi olla jopa mahdotonta. Jos sen sijaan kyseessä on kiinteistö 
tai muu omaisuusesine, jonka osalta omistusoikeus voidaan rekisterin tms. avulla osoittaa, 
ongelmallista ei ole esittää selvitystä siitä, että velallisen omistama omaisuus on siirtynyt 
lähipiiriin. 
 

Säännös edellyttää, että velallinen oli lahjan antaessaan ylivelkainen tai tuli lahjan vuoksi 
ylivelkaiseksi. Useimmiten kriteeri varmasti täyttyy, koska velkaisuutta arvioitaessa otetaan 
huomioon myös velallisen täytäntöönpanokelvottomat velat. Mahdollista tosin myös on, ettei 
ylivelkaisuuskriteeri ei täyty, jos täytäntöönpanokelvottoman velan rahamäärä ei ole erityisen 
suuri. 

 
6 §. Lahjan ja lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminen 

 
Lahja peräytyy, jos se on täytetty myöhemmin kuin vuosi ennen 

määräpäivää. Lahja, joka on täytetty tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kolme 
vuotta ennen määräpäivää, peräytyy, jos se on annettu velallisen läheiselle eikä näytetä, 
ettei velallinen ollut ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi. 
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Lahjanlupauslain 6 §:ssä tarkoitettu lahja peräytyy lisäksi, jos sanotussa 
lainkohdassa tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty ennen määräpäivää. Lahja peräytyy myös 
silloin, kun ilmoitus on tehty lahjan täyttämisen jälkeen: 

1) jos ilmoitus on tehty myöhemmin kuin vuosi ennen määräpäivää; tai 
2) jos ilmoitus on tehty tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kolme 

vuotta ennen määräpäivää eikä näytetä, ettei velallinen ollut lahjaa täytettäessä 
ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi. 

Kauppa, vaihto tai muu sopimus peräytyy siten kuin 1 momentissa 
säädetään lahjasta, jos sopijapuolten suoritusten välinen epäsuhde sopimusta tehtäessä oli 
siinä määrin ilmeinen, että sopimusta osaksi on pidettävä lahjana. 

Tämän pykälän nojalla ei voida vaatia sellaisten avustusten ja 
tavanmukaisten lahjojen peräyttämistä, jotka eivät ole olleet epäsuhteessa velallisen 
taloudelliseen asemaan. 

 

Yleinen takaisinsaantiperuste 
 

Lahja voidaan peräyttää myös yleisen takaisinsaantiperusteen nojalla. Tällöin laissa ei ole 
läheisten osalta lainkaan määräaikaa, joten peräyttää voidaan lahja, joka on annettu 
aikaisemminkin kuin kolme vuotta ennen konkurssia. 
 

Säännöksen soveltaminen edellyttää, että lahjansaaja oli vilpillisessä mielessä eli tiesi velallisen 
ylivelkaisuudesta tai oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, 
joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton. Lahjansaaja on vilpillisessä mielessä, jos hän on 
tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, mikä merkitys lahjalla on ollut velallisen ylivelkaisuuden 
kannalta. Esimerkiksi velallisen lapsilla tai lapsenlapsilla ei välttämättä ole kovin paljon tietoa 
vanhempana taloudellisesta tilanteesta eikä varsinkaan vanhoista veloista. 
 

Tuomioistuimen tehtävänä on yksittäistapauksessa arvioida myös, voidaanko omaisuuden 
siirtämistä pitää sopimattomana. Jollei se sitä ole, takaisinsaantikanne ei menesty. 
Sopimattomuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon esim. se, miten hyvin lahjansaaja on ollut 
perillä velallisen taloudellisesta tilanteesta tai minkälaista omaisuutta on lahjoitettu. 
 

Yleisen takaisinsaantisäännöksen osalta konkurssipesän vastapuoli joutuu saattamaan 
todennäköiseksi vilpittömän mielensä. Todistustaakka siis poikkeaa lahjaan verrattuna. 

 
5 §. Yleinen takaisinsaantiperuste 

 
Oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden 

kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty 
omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräytymisen 
edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että 
oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Jos peräytettävänä on lahja, 
lahjanluontoinen sopimus tai ositus, peräytymisen edellytyksenä on kuitenkin, että 
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velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan johti 
ylivelkaisuuteen. Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää 
maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen 
taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton. 

Jos 1 momentissa tarkoitetussa oikeustoimessa on ollut osapuolena 
velallisen läheinen, tämän katsotaan tienneen sanotussa momentissa tarkoitetuista seikoista, 
jollei saateta todennäköiseksi, ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää niistä. 

Jos oikeustoimi on tehty aikaisemmin kuin viisi vuotta ennen määräpäivää, 
se peräytyy ainoastaan, jos velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena. 

 

Sovittelu 
 

Muulle kuin konkurssipesälle takaisinsaannin johdosta syntyvää velvollisuutta voidaan 
painavasta syystä sovitella. Yksittäistapauksessa jää siten tuomioistuimen harkittavaksi, onko 
sovittelulle edellytyksiä. 



 

 

LaVM 6/2004 vp — HE 14/2004 

vp Luonnos 9.6.2004 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2004 vp 
 

Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuu-
säännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä maalisuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 14/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki ja lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö 

- kansanedustaja Kauko Juhantalo, eduskunta 

- presidentti Jussi Kivinen, Kouvolan hovioikeus 

- laamanni Teuri Brunila, Turun käräjäoikeus 

- johtava lakimies Marja-Liisa Yli-Koski, Valtiokonttori 

- asianajaja Sirpa Niemistö, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto 

- julkinen oikeusavustaja Juha Niemi-Pynttäri, Julkiset Oikeusavustajat ry 

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys 

- professori Urpo Kangas 

- dosentti, oikeustieteen tohtori Tapani Lohi 
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- professori Ahti Saarenpää. 

Lisäksi Takuu-Säätiö on antanut kirjallisen lausunnon. 

Viitetiedot 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on ollut hallituksen esitys 

eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2004 vp). Koska molemmat 

esitykset ovat sisältäneet ehdotuksen yritys- ja yhteistötietolain saman säännöksen 

muuttamisesta, ehdotukset on sovitettu yhteen tässä mietinnössä. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perintökaaren velkavastuuta koskevia säännöksiä. 

Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotetaan pääsääntöisesti 

luovuttavaksi. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen 

omaisuuteen. 

Henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan veloista voisi kuitenkin joutua sellainen 

perunkirjoitusvelvollinen osakas, joka on laiminlyönyt perunkirjoituksen toimituttami-sen, sekä 

osakas, joka on tahallaan antanut perunkirjoituksessa väärän tiedon tai salannut jotakin. Kun 

henkilökohtainen velkavastuu syntyy tällaisella perusteella, osakas voisi vapautua vastuusta 

osoittamalla, ettei hänen laiminlyöntinsä tai menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. 

Jollei osakas voisi tätä osoittaa, mutta kykenisi näyttämään, että hänen aiheuttamansa vahinko 

on pienempi kuin velan määrä, osakkaan vastuu rajoittuisi vahingon määrään. 

Velkojan oikeutta saada pesä pesänselvittäjän hallintoon ehdotetaan laajennettavaksi. 

Pesänselvittäjän toimivaltuuksia lisättäisiin niin, että hän voisi päättää pesän varojen 

jakamisesta ylivelkaisessa kuolinpesässä silloinkin, kun varojen jaosta ei päästä velkojien 

kanssa sopimukseen. Kuolinpesän konkurssi olisi mahdollinen vain, jos sitä voidaan pitää 

tarkoituksenmukaisena menettelynä pesän varojen jakamiseksi velkojille. 

Saatava, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on päättynyt, olisi 

maksettava kuolinpesän varoista viimesijaisena sen jälkeen, kun pesänselvitysve-lat ja muut 

vainajan velat on maksettu. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 

ne on hyväksytty ja vahvistettu, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin 1 päivänä syyskuuta 2004, 

jolloin konkurssilaki tulee voimaan. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 

Yleisperustelut 

* TÄYDENNETÄÄN 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki perintökaaren muuttamisesta 
 
 
19 luku. Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan pesän omaisuus voidaan luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon 

pesän tai vainajan velkojan taikka pesän tai vainajan velasta vastuussa olevan hakemuksesta. 

Pesää ei kuitenkaan voida luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon, jos hakijalla on saatavastaan 

maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen vakuuden. 

Ehdotuksen mukaan pesänselvittäjä tulee pääsääntöisesti määrätä, jos hakijana on pesän 

tai vainajan velkoja. Nykytilaan verrattuna velkoja ei siis enää tarvitse näyttää, että ilman 

pesänselvittäjän määräämistä pesän varat voivat käydä riittämättömiksi velkojen maksamiseen 

tai että hakijan oikeus voi muusta syystä vaarantua. Ehdotettu säännös on omiaan 

yksinkertaistamaan pesänselvittäjän määräämistä ja luomaan takeita sille, että kuolinpesät 

selvitetään asianmukaisesti. Toisaalta valiokuntakäsittelyn aikana on myös esitetty arvioita, 

joiden mukaan pesänselvittäjän määräämiskynnyksen alentaminen saattaa johtaa 

pesänselvittäjämääräyksen hakemisella uhkaamiseen perintätoimien yhteydessä. Lakivaliokunta 

ei pidä tätä kuitenkaan kovin todennäköisenä. Tästä huolimatta sen mielestä on asianmukaista, 

että velkojan tulee ennen pesänselvittäjämääräyksen hakemista kääntyä pesän osakkaiden 

puoleen ja esittää kuolinpesälle maksuvaatimus sekä varata sille kohtuullinen aika maksaa 

velka. Valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi tällaisen säännöksen. 

10 §. Pykälän muutettavaksi ehdotettu 3 momentti sisältää kuulemisvelvollisuutta koskevat 

säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen on ennen pesänselvittäjän määräämistä tai hänen 

tehtävästä vapauttamistaan varattava osakkaille tilaisuus tulla kuulluiksi, jollei tämä 

olennaisesti viivästytä asian ratkaisua. 
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Perustuslain 21 §:n 2 momentissa edellytetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 

hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. Momentissa olevan maininnan mukaan oikeus tulla 

kuulluksi sisältyy 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). 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt kuulemismahdol-lisuuden varaamista varsin 

olennaisena oikeusturvan takeena, josta voidaan poiketa vain hyvin painavista syistä. 

Konkurssimenettelyn sääntely-yhteydessä perustuslakivaliokunta piti henkilön pysyttelemistä 

tavoittamattomissa tällaisena perusteena mutta katsoi, että käsittelyn kiireellisyys ei ollut 

asianmukainen peruste (PeVL 13/2003 vp, ks. myös Pe VL 8/2004 vp). 

Perustuslakivaliokunnan käytäntöön viitaten lakivaliokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi 

niin, että siitä selvästi ilmenee pääsääntö, jonka mukaan osakkaille on varattava tilaisuus tulla 

kuulluiksi säännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa. Tästä kuulemisvelvollisuudesta voidaan 

poiketa ensinnäkin vain, jos on syytä olettaa, että hakijan oikeus tämän vuoksi vaarantuu. 

Tällöin kuulemismahdollisuuden varaaminen on mahdollista sivuuttaa kaikkien osakkaiden 

kohdalla. Toiseksi säännöksessä otetaan huomioon myös se tilanne, että jotakuta osakkaista ei 

yrityksistä huolimatta tavoiteta. Tällöin on tarkoituksenmukaista, että asia voidaan ratkaista tätä 

osakasta kuulematta. 
 

12 a §. Pykälässä säädetään pesänseselvittäjän toimivaltuuksista ylivelkaisessa pesässä. 

Pesänselvittäjän on ensisijaisesti pyrittävä saamaan vainajan velkojien kanssa aikaan sopimus 

velkojen maksusta. Jollei sopimusta saada aikaan, pesänselvittäjä voi päättää velkojen maksusta 

noudattaen velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettua lakia (1578/1992). Pesänselvittäjän 

on laadittava päätöksestään asiakirja, josta ilmenevät velkojen maksamiseen vaikuttavat 

olennaiset seikat. Pesänselvittäjän on myös päivättävä ja allekirjoitettava tämä asiakirja sekä 

toimitettava siitä jäljennös kullekin velkojalle ja pesän osakkaille. Pykälän 3 momentissa on 

säännökset oikeudesta moittia pesänselvittäjän päätöstä. 

Perustelujen (s. 26/11) mukaan pesänmselvittäjä voi itsekin oikaista virheelliseksi 

osoittautunutta päätöstään. Valiokunnan mielestä tällaisesta oikeudesta on selvyyden vuoksi 

syytä säätää nimenomaisesti. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 4 momenttiin 

lisättäväksi säännöksen pesänselvittäjän oikeudesta oikaista aiempaa päätöstään. Säännöksen 

sijoittaminen pykälän 4 momenttiin osoittaa myös, että tällainen itseoikaisu on mahdollista 

tehdä vielä siinäkin vaiheessa, kun päätöksen muuttamista koskeva hakemus on vireillä 
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käräjäoikeudessa. Jos päätös on sen sijaan jo lainvoimainen, kyseeseen voi tulla vain momentin 

toisen virkkeen mukainen jako-osuuksien maksaminen. 
 

12 b §. Valiokunta on tarkistanut pykälän 2 momentissa olevan viittauksen vastaamaan 

konkurssilain (120/2004) 2 luvun otsikkoa. 

20 luku. Perunkirjoituksesta 

4 §. Valiokunta on tarkistanut pykälän 1 momentissa olevan sanonnan vastaamaan säännöksen 

tarkoitusta. 

21 luku. Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

11 §. Valiokunta on tehnyt pykälän 2 momenttiin vastaavan tarkistuksen kuin edellä 19 luvun 

12 b §:n 2 momenttiin. 
 
 

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta 
 

14 §. Vastuu ilmoitusten tekemisestä. Koska tämän pykälän 2 momenttia koskeva muu-

tosehdotus sisältyy myös hallituksen esitykseen eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi (HE 55/2004 vp), ehdotukset on välttämätöntä sovittaa yhteen. Tämän vuoksi valiokunta 

ehdottaa, että momenttiin lisätään viittaus eurooppayhtiöön. 
 

Voimaantulo. 

Edellä ehdotettu lakiehdotusten yhteensovittaminen vaikuttaa lakiehdotusten mahdolliseen 

voimaantuloajankohtaan. Eurooppayhtiölaki ja siihen liittyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan 

voimaan viimeistään 8 päivänä lokakuuta 2004. Koska tämän esityksen 7. lakiehdotuksessa 

ehdotetaan viitattattavaksi eurooppayhtiöön, tähän esitykseen sisältyvät lait eivät voi tulla 

voimaan ennen eurooppayhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. 
Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 
 

että 2.—6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, 

että l . j a 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 



Johdanto LaVM 63/2004 vp — HE 14/2004 vp 

 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
perintökaaren muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 21 luvun 2 aja 

12—19 §, sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 732/2003, 

muutetaan 18 luvun 5 §, 19 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti 

ja 12 §, 20 luvun 4 §:n 1 momentti, 21 luvun 1 ja 2 sekä 3—8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 

momentti ja 11 § ja 24 luvun 7 §, sekä 

lisätään 18 luvun 7 §:äänuusi 3 momentti, 19 lukuun uusi 12 aja 12 b § sekä 21 lukuun 

uusi 6 a ja 8 a—8 c § seuraavasti: 
18 luku 

 

Kuolinpesän hallinnosta 

5 j a 7 §  

(Kuten HE) 

19 luku 
 

Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 
 

2 §  

Pesän omaisuus voidaan myös 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla luovuttaa pesänselvittäjän 

hallintoon pesän tai vainajan velkojan taikka pesän tai vainajan velasta vastuussa olevan 

hakemuksesta. Pesää ei kuitenkaan voida luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon, jos hakijalla on 

saatavastaan maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen 

vakuuden. Velkojan on ennen hakemuksen tekemistä esitettävä kuolinpesälle maksuvaatimus ja 

varattava sille kohtuullinen aika maksaa velka tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta 

tilanteesta, jollei tästä aiheudu huomattavaa viivästystä hakemuksen käsittelylle. 
 
 

4 § (Kuten 

HE) 
 
 

10 § 
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Ennen kuin tuomioistuin antaa päätöksen, joka koskee pesänselvittäjän määräämistä tai 

vapauttamista tehtävästä, tuomioistuimen on varattava osakkaille tilaisuus tulla kuulluiksi 

(poist.), jollei ole syytä olettaa, että hakijan oikeus tämän vuoksi vaarantuu. Asia voidaan myös 

ratkaista varaamatta osakkaalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos häntä ei tavoiteta. Tuomioistuin 

voi harkintansa mukaan varata myös vainajan velkojille ja erityisjälkisäädöksen saajille 

tilaisuuden tulla kuulluiksi. Edellä 6 §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tieto 

on annettava myös sille, joka on tehnyt hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi. 
 
 

12 § (Kuten 

HE) 
 

12 a § 

(1—3 mom. kuten HE) 

Jos pesänselvittäjä havaitsee 2 momentissa tarkoitetun päätöksensä virheelliseksi, hän 

saa oikaista sitä tekemällä asiassa uuden päätöksen. Kun pesänselvittäjän päätös on tullut 

lainvoimaiseksi, pesänselvittäjän on maksettava kullekin velkojalle hänelle tuleva jako-osuus. 
 

12 b § 

(1 mom. kuten HE) 

Konkurssiin asettamisen edellytyksistä säädetään konkurssilain (120/2004) 2 luvussa. 
 

20 luku 

Perunkirjoituksesta 
 

4 §  

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa olivat. 

Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. Vainajan velkoihin merkitään myös velka, jota 

koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on ennen kuoleman tapahtumista 

lakannut ulosottolain (37/1895) 2 luvun 24—26 §:n mukaisesti. 
 
 
 
 

21 luku 
 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 
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1—6, 6 a, 7, 8, 8 a—8 c sekä 9 ja 10 § 

(Kuten HE) 
 
 

H § 

(1 mom. kuten HE) 
 
Konkurssiin asettamisen edellytyksistä säädetään konkurssikin 2 luvussa. 

 
 

24 luku 
 

Sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishailinnosta 
 

7 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

7. 
Laki 

yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 14 

§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa     ¡20   , seuraavasti: 
 

14 § 
 

Vastuu ilmoitusten tekemisestä 
 
 
 

Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyhtiössä, eurooppayhtiössä, osuuskunnassa, 

säästöpankissa, vakuutusyhdistyksessä ja valtion liikelaitoksessa vastuussa myös 

toimitusjohtaja sekä yhtiössä, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia (809/1991), ja 

asumisoikeusyhdistyksessä lisäksi isännöitsijä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen 

yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies kuolee, myös hänen 

kuolinpesänsä osakas on vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Vastuussa ei kuitenkaan ole 
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osakas, joka ei ole saanut pesästä mitään etua eikä ryhtynyt perunkirjoitukseen osallistumisen 

lisäksi muihin kuin perintökaaren (40/1965) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitettuihin toimiin. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausumaehdotus 
 

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa hyvissä ajoin 

ennen kuluvan vaalikauden päättymistä eduskunnalle 

esityksen siitä, millaisilla edellytyksillä velka, jota 

koskevan ulosottoperus 
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teen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut, voidaan 

katsoa lopullisesti vanhentuneeksi. 
 
 
 

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 10.6.2004 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 6/2004 vp 
 
Hallituksen esitys perintökaaren velkavastuu-
säännöstön muuttamisesta ja eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 2 päivänä maalisuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti kä-

siteltäväksi hallituksen esityksen perintökaaren velkavastuusäännöstön muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 14/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki ja lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö 

- kansanedustaja Kauko Juhantalo, eduskunta 

- presidentti Jussi Kivinen, Kouvolan hovioikeus 

- laamanni Teuri Brunila. Turun käräjäoikeus 

- johtava lakimies Marja-Liisa Yli-Koski, Valtiokonttori 

- asianajaja Sirpa Niemistö, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto 

- julkinen oikeusavustaja Juha Niemi-Pynttäri, Julkiset Oikeusavustajat ry 

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys 

- professori Urpo Kangas 

- dosentti, oikeustieteen tohtori Tapani Lohi 

HE 14/2004 vp Versio 0.1 

- professori Ahti Saarenpää. 

Lisäksi Takuu-Säätiö on antanut kirjallisen lausunnon. 

Viitetiedot 
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Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on ollut hallituksen esitys 

eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2004 vp). Koska molemmat 

esitykset ovat sisältäneet ehdotuksen yritys- ja yhteistötietolain saman säännöksen 

muuttamisesta, ehdotukset on sovitettu yhteen tässä mietinnössä. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi perintökaaren velkavastuuta koskevia säännöksiä. 

Kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdotetaan pääsääntöisesti 

luovuttavaksi. Osakkaiden vastuu vainajan veloista rajoittuisi yleensä vainajalta jääneeseen 

omaisuuteen. 

Henkilökohtaisesti vastuuseen vainajan veloista voisi kuitenkin joutua sellainen 

perunkirjoitusvelvollinen osakas, joka on laiminlyönyt perunkirjoituksen toimituttami-sen, sekä 

osakas, joka on tahallaan antanut perunkirjoituksessa väärän tiedon tai salannut jotakin. Kun 

henkilökohtainen velkavastuu syntyy tällaisella perusteella, osakas voisi vapautua vastuusta 

osoittamalla, ettei hänen laiminlyöntinsä tai menettelynsä ole aiheuttanut velkojalle vahinkoa. 

Jollei osakas voisi tätä osoittaa, mutta kykenisi näyttämään, että hänen aiheuttamansa vahinko 

on pienempi kuin velan määrä, osakkaan vastuu rajoittuisi vahingon määrään. 

Velkojan oikeutta saada pesä pesänselvittäjän hallintoon ehdotetaan laajennettavaksi. 

Pesänselvittäjän toimivaltuuksia lisättäisiin niin, että hän voisi päättää pesän varojen 

jakamisesta ylivelkaisessa kuolinpesässä silloinkin, kun varojen jaosta ei päästä velkojien 

kanssa sopimukseen. Kuolinpesän konkurssi olisi mahdollinen vain, jos sitä voidaan pitää 

tarkoituksenmukaisena menettelynä pesän varojen jakamiseksi velkojille. 

Saatava, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on päättynyt, olisi 

maksettava kuolinpesän varoista viimesijaisena sen jälkeen, kun pesänselvitysve-lat ja muut 

vainajan velat on maksettu. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 

ne on hyväksytty ja vahvistettu, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin 1 päivänä syyskuuta 2004, 

jolloin konkurssilaki tulee voimaan. 
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Ehdotus perintökaaren muuttamiseksi sisältää kolme merkittävää asiakokonaisuutta. 

Ensinnäkin esityksessä ehdotetaan olennaisesti supistettaviksi niitä edellytyksiä, joilla 

kuolinpesän osakkaat voivat joutua vastuuseen vainajan veloista. Valiokunta pitää näitä 

ehdotuksia perusteltuina. Voimassa oleva järjestelmä on osakkaiden kannalta varsin ankara, 

koska heille voi syntyä vastuu vieraasta velasta melko vähäistenkin laiminlyöntien perusteella. 

Toisaalta velkojien aseman ja perunkirjoitusten asianmukaisen toimittamisen kannalta on 

ymmärrettävää, ettei osakkaiden henkilökohtaisesta velkavastuusta ehdoteta kokonaan 

luovuttavaksi. 

Toisena keskeisenä asiakokonaisuutena hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi 

velkojien mahdollisuuksia saada jäämistö pesänselvittäjän hallintoon. Tämä voidaan nähdä 

osakkaiden henkilökohtaisen velkavastuun supistamisen eräänlaisena vastapainona. Osakkaat 

voivat kuitenkin edelleen estää kuolinpesän virallisselvitykseen siirtymisen joko osoittamalla, 

että pesänselvittäjää hakevalla taholla on saatavastaan turvaava vakuus, tai sitten asettamalla 

tällaisen vakuuden. Myös pesänselvittäjän toimivaltuuksia ehdotetaan lisättäväksi. Merkittävää 

on, että hän saisi ylivelkaisessa pesässäoi-keuden päättää kuolinpesän varojen jaosta velkojien 

kesken. Lakivaliokunnan mielestä hallituksen esityksen sisältämä ehdotus on varsin perusteltu, 

koska se joustavoittaa pesänselvitystä ja on omiaan vähentämään tarpeettomia kuolinpesien 

konkursseja. 

Valiokuntakäsittelyn aikana eniten huomiota on saanut osakseen esityksen kolmas 

asiakokonaisuus, joka liittyy ulosottolain mukaan täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneiden 

velkojen käsittelyyn kuolinpesässä. Nämä velat eivät täytäntöönpanokelpoisuuden 

menettämisen seurauksena aineellisoikeudellisesti lakkaa olemasta. Hallituksen esityksen 

mukaan tällaisetkin velat tulee merkitä perukirjaan ja maksaa kuolinpesän varoista. Jos pesä on 

ylivelkainen, täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneet velat suoritetaan kuitenkin 

viimesijaisina. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota niihin epäkohtiin, joita hallituksen esityksessä 

ehdotettuun ratkaisuun saattaa liittyä. Näistä merkittävimpänä voidaan pitää sitä, että 
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huomattavasti velkaantunut henkilö saattaa kuolemansa lähestyessä siirtää omaisuutta 

läheisilleen. Ehdotettu sääntely saattaa ainakin periaatteessa antaa velallisille muutoinkin 

aihetta sellaisiin varallisuusjärjestelyihin, joihin hän ei muutoin ryhtyisi. Valiokunta kuitenkin 

huomauttaa, että velkojat eivät ole suojattomia tällaisia järjestelyjä vastaan. Velallisen kuoltua 

velkojat voivat hakea kuolinpesän konkurssiin ja pyrkiä peräyttämään hänen tekemiään 

oikeustoimia niin kuin takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (758/1991) 

säädetään. Kuolinpesän asettaminen konkurssiin on puolestaan konkurssilakiin (120/2004) nyt 

ehdotettujen muutosten jälkeenkin mahdollista muun muassa silloin, kun se on erityisen syyn 

vuoksi tarkoituksenmukaista. Valiokunta pitää selvänä, että tämä kriteeri täyttyy silloin, jos 

pesään voidaan olettaa saatavan varoja takaisinsaannilla. 

Edellä selostetusta ja muusta ehdotusta kohtaan esitetystä kritiikistä huolimatta la-

kivaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä myös siltä osin kuin se koskee 

täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneiden velkojen asemaa kuolinpesässä. Tähän 

lopputulokseen päätyminen perustuu keskeisesti siihen periaateratkaisuun, jonka lakivaliokunta 

vuoden 2002 valtiopäivillä teki käsitellessään ulosottolain muuttamista koskevaa hallituksen 

esitystä (HE 216/2001 vp). Tuolloin valiokunta hyväksyi lähtökohdan, jonka mukaan 

aineellinen maksuvelvoite pysyy lähtökohtaisesti voimassa, vaikka velkaa koskeva tuomio tai 

muu ulosottoperuste menettää merkityksensä määräajassa. Kuten lakivaliokunnan tuolloin 

antamasta mietinnöstä (LaVM 34/2002 vp) käy ilmi, valiokunta tiedosti hyvin ne ongelmat, 

joita omaksuttuun ratkaisuun liittyi ja joita myös nyt esillä olevan esityksen käsittely osaltaan 

ilmentää. 

Valiokunta ei ole tässä yhteydessä pitänyt perusteltuna luoda säännöstöä, joka ilman 

mitään erityisiä edellytyksiä johtaisi siihen, että täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneet 

velat katsottaisiin kuolinpesissä myös aineellisesti vanhentuneiksi. Valiokunta on tätä ratkaisua 

tehdessään pannut erityistä painoa sille esityksen perusteluistakin (s. 20/11) ilmi käyvälle 

seikalle, jonka mukaan hallituksen tarkoituksena on selvittää, millaisin järjestelyin 

täytäntöönpanokelpoisuutensa menettäneet velat voitaisiin katsoa lopullisesti vanhentuneiksi. 

Lakivaliokunta pitää tällaisen lainsäädännön aikaansaamista erittäin tärkeänä ja kiirehtii sen 

valmistelun aloittamista. Valmistelun yhteydessä on myös arvioitava, aiheutuuko ehdotettavasta 

ratkaisumallista tarvetta muuttaa nyt hyväksyttäviä säännöksiä ottaen huomioon erityisesti 

lesken asemaan liittyvät kysymykset. Valmistelu tulee ajoittaa niin, että asiaa koskeva 
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hallituksen esitys voidaan voidaan käsitellä ja hyväksyä vielä kuluvan vaalikauden aikana. 

Valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi tätä tarkoittavan lausuman (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
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Yksityiskohtaiset perustelut 

1. Laki perintökaaren muuttamisesta 
 

19 luku. Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 

2 §. Pykälän 1 momentin mukaan pesän omaisuus voidaan luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon 

pesän tai vainajan velkojan taikka pesän tai vainajan velasta vastuussa olevan hakemuksesta. 

Pesää ei kuitenkaan voida luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon, jos hakijalla on saatavastaan 

maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen vakuuden. 

Ehdotuksen mukaan pesänselvittäjä tulee pääsääntöisesti määrätä, jos hakijana on pesän 

tai vainajan velkoja. Nykytilaan verrattuna velkojan ei siis enää tarvitse näyttää, että ilman 

pesänselvittäjän määräämistä pesän varat voivat käydä riittämättömiksi velkojen maksamiseen 

tai että hakijan oikeus voi muusta syystä vaarantua. Ehdotettu säännös on omiaan 

yksinkertaistamaan pesänselvittäjän määräämistä ja luomaan takeita sille, että kuolinpesät 

selvitetään asianmukaisesti. Toisaalta valiokuntakäsittelyn aikana on myös esitetty arvioita, 

joiden mukaan pesänselvittäjän määräämiskynnyksen alentaminen saattaa johtaa 

pesänselvittäjämääräyksen hakemisella uhkaamiseen perintätoimien yhteydessä. 

Lakivaliokunta ei pidä tätä kuitenkaan kovin todennäköisenä. Tästä huolimatta sen mielestä on 

asianmukaista, että velkojan tulee ennen pesänselvittäjämääräyksen hakemista kääntyä pesän 

osakkaiden puoleen ja esittää kuolinpesälle maksuvaatimus sekä varata sille kohtuullinen aika 

maksaa velka. Valiokunta ehdottaa momenttiin lisättäväksi tällaisen säännöksen. 
 

10 §. Pykälän muutettavaksi ehdotettu 3 momentti sisältää kuulemisvelvollisuutta koskevat 

säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen on ennen pesänselvittäjän määräämis 
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Perustelut 

tä tai hänen tehtävästä vapauttamistaan varattava osakkaille tilaisuus tulla kuulluiksi, jollei 

tämä olennaisesti viivästytä asian ratkaisua. 

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa edellytetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja 

hyvän hallinnon takeiden turvaamista lailla. Momentissa olevan maininnan mukaan oikeus tulla 

kuulluksi sisältyy 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). 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt kuulemismahdol-lisuuden varaamista varsin 

olennaisena oikeusturvan takeena, josta voidaan poiketa vain hyvin painavista syistä. 

Konkurssimenettelyn sääntely-yhteydessä perustuslakivaliokunta piti henkilön pysyttelemistä 

tavoittamattomissa tällaisena perusteena mutta katsoi, että käsittelyn kiireellisyys ei ollut 

asianmukainen peruste (PeVL 13/2003 vp, ks. myös PeVL 8/2004 vp). Perustuslakivaliokunnan 

käytäntöön viitaten lakivaliokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi niin, että siitä selvästi 

ilmenee pääsääntö, jonka mukaan osakkaille on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi säännöksessä 

tarkoitetuissa tapauksissa. Tästä kuulemisvelvollisuudesta voidaan poiketa ensinnäkin vain, jos 

on syytä olettaa, että hakijan oikeus tämän vuoksi vaarantuu. Tällöin kuulemismahdollisuuden 

varaaminen on mahdollista sivuuttaa kaikkien osakkaiden kohdalla. Toiseksi säännöksessä 

otetaan huomioon myös se tilanne, että jotakuta osakkaista ei yrityksistä huolimatta tavoiteta. 

Tällöin on tarkoituksenmukaista, että asia voidaan ratkaista tätä osakasta kuulematta. 

12 a §. Pykälässä säädetään pesänselvittäjän toimivaltuuksista ylivelkaisessa pesässä. 

Pesänselvittäjän on ensisijaisesti pyrittävä saamaan vainajan velkojien kanssa aikaan sopimus 

velkojen maksusta. Jollei sopimusta saada aikaan, pesänselvittäjä voi päättää velkojen maksusta 

noudattaen velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettua lakia (1578/1992). Pesänselvittäjän 

on laadittava päätöksestään asiakirja, josta ilmenevät veikojen maksamiseen vaikuttavat 

olennaiset seikat. Pesänselvittäjän on myös päivättävä ja allekirjoitettava tämä asiakirja sekä 

toimitettava siitä jäljennös kullekin velkojalle ja pesän osakkaille. Pykälän 3 momentissa on 

säännökset oikeudesta moittia pesänselvittäjän päätöstä. 

Perustelujen (s. 26/11) mukaan pesänselvittäjä voi itsekin oikaista virheelliseksi 

osoittautunutta päätöstään. Valiokunnan mielestä tällaisesta oikeudesta on selvyyden vuoksi 

syytä säätää nimenomaisesti. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälän 4 momenttiin 

lisättäväksi säännöksen pesänselvittäjän oikeudesta oikaista aiempaa päätöstään. Säännöksen 

sijoittaminen pykälän 4 momenttiin osoittaa, että tällainen itseoikaisu on mahdollista tehdä 



La VM 6/2004 vp — HE 14/2004 vp 

 

Perustelut 

vielä siinäkin vaiheessa, kun päätöksen muuttamista koskeva hakemus on vireillä 

käräjäoikeudessa. Jos päätös on sen sijaan jo lainvoimainen, kyseeseen voi tulla vain momentin 

toisen virkkeen mukainen jako-osuuksien maksaminen. 
 

12 b §. Valiokunta on tarkistanut pykälän 2 momentissa olevan viittauksen vastaamaan 

konkurssilain (120/2004) 2 luvun otsikkoa. 

20 luku. Perunkirjoituksesta 

4 §. Valiokunta on tarkistanut pykälän 1 momentissa olevan sanonnan vastaamaan säännöksen 

tarkoitusta. 

21 luku. Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

11 §. Valiokunta on tehnyt pykälän 2 momenttiin vastaavan tarkistuksen kuin edellä 19 luvun 

12 b §:n 2 momenttiin. 
 
 

7. Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta 
 

14 §. Vastuu ilmoitusten tekemisestä. Koska tämän pykälän 2 momenttia koskeva muu-

tosehdotus sisältyy myös hallituksen esitykseen eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen 
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Päätösehdotus 

liittyviksi laeiksi (HE 55/2004 vp), ehdotukset on välttämätöntä sovittaa yhteen. Tämän vuoksi 

valiokunta ehdottaa, että momenttiin lisätään viittaus eurooppayhtiöön. 
 

Voimaantulo. 

Edellä ehdotettu lakiehdotusten yhteensovittaminen vaikuttaa lakien voimaantuloajankohtaan. 

Eurooppayhtiölaki ja siihen liittyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan viimeistään 8 

päivänä lokakuuta 2004. Koska tämän esityksen 7. lakiehdotuksessa ehdotetaan viitattavaksi 

eurooppayhtiöön, tähän esitykseen sisältyvät lait eivät voi tulla voimaan ennen eurooppayhtiötä 

koskevaa lainsäädäntöä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2.—6. lakiehdotus hyväksytään muuttamat-

tomina, 

että  l . j a  7. lakiehdotus hyväksytään muutettuina 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 

Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

perintökaaren muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 21 luvun 2 aja 

12—19 §, sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 732/2003, 

muutetaan 18 luvun 5 §, 19 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 mo-

mentti ja 12 §, 20 luvun 4 §:n 1 momentti, 21 luvun 1 ja 2 sekä 3—8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 

§:n 1 momentti ja 11 § ja 24 luvun 7 §, sekä 

lisätään 18 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 19 lukuun uusi 12 aja 12 b § sekä 21 lukuun 

uusi 6 a ja 8 a—8 c § seuraavasti: 

18 luku 
 

Kuolinpesän hallinnosta 



LaVM 6/2004 vp — HE 14/2004 vp 

 

Päätösehdotus 

5 j a 7 §  

(Kuten HE) 

19 luku 
 

Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 
 

2 §  

Pesän omaisuus voidaan myös 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla luovuttaa pesänselvittäjän 

hallintoon pesän tai vainajan velkojan taikka pesän tai vainajan velasta vastuussa olevan 

hakemuksesta. Pesää ei kuitenkaan voida luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon, jos hakijalla on 

saatavastaan maksun turvaava takaus tai muu vakuus tai osakkaat tarjoavat hänelle sellaisen 

vakuuden. Velkojan on ennen hakemuksen tekemistä esitettävä kuolinpesälle maksuvaatimus ja 

varattava sille kohtuullinen aika maksaa velka tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta 

tilanteesta, jollei tästä aiheudu huomattavaa viivästystä hakemuksen käsittelylle. 
 
 

4 §  

(Kuten HE) 
 
 

10 § 
 
 

Ennen kuin tuomioistuin antaa päätöksen, joka koskee pesänselvittäjän määräämistä tai 

vapauttamista tehtävästä, tuomioistuimen on varattava osakkaille tilaisuus tulla kuulluiksi 

(poistj. jollei ole syytä olettaa, että hakijan oikeus tämän vuoksi vaarantuu. Asia voidaan myös 

ratkaista varaamatta osakkaalle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos häntä ei tavoiteta. Tuomioistuin 

voi harkintansa mukaan varata myös vainajan velkojille ja erityisjälkisäädöksen saajille 

tilaisuuden tulla kuulluiksi. Edellä 6 §:n 2 momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tieto 

on annettava myös sille, joka on tehnyt hakemuksen pesänselvittäjän määräämiseksi. 
 
 

12 § (Kuten 

HE) 
 
 

12 a § 

(1—3 mom. kuten HE) 

Jos pesänselvittäjä havaitsee 2 momentissa tarkoitetun päätöksensä virheelliseksi, hän 

saa oikaista sitä tekemällä asiassa uuden päätöksen. Kun pesänselvittäjän päätös on tullut 

lainvoimaiseksi, pesänselvittäjän on maksettava kullekin velkojalle hänelle tuleva jako-osuus. 
 

12 b § 
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Päätösehdotus 

(1 mom. kuten HE) 

Konkurssiin asettamisen edellytyksistä säädetään konkurssilain (120/2004) 2 luvussa. 
 

20 luku 

Perunkirjoituksesta 
 

4 §  

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa 

olivat. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. Vainajan velkoihin merkitään myös 

velka, jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on ennen kuoleman 

tapahtumista lakannut ulosottolain (37/1895) 2 luvun 24—26 §:n mukaisesti. 
 
 
 
 

21 luku 
 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

1—6, 6 a, 7, 8, 8 a—8 c, 9 ja 10 § 

(Kuten HE) 
 
 

11 § 

(1 mom. kuten HE) 
 
Konkurssiin asettamisen edellytyksistä säädetään konkurssilain 2 luvussa. 

24 luku 
 

Sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishaliinnosta 
 

7 §  

(Kuten HE) 
 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 

7. 
Laki 

yritys-ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 2001 annetun yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 14 

§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa     /20   , seuraavasti: 
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Päätösehdotus 

14 § 
 

Vastuu ilmoitusten tekemisestä 
 
 
 

Muutosilmoituksen tekemisestä on osakeyhtiössä, eurooppayhtiössä, osuuskunnassa, 

säästöpankissa, vakuutusyhdistyksessä ja valtion liikelaitoksessa vastuussa myös 

toimitusjohtaja sekä yhtiössä, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia (809/1991), ja 

asumisoikeusyhdistyksessä lisäksi isännöitsijä. Jos yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoimen 

yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies kuolee, myös hänen 

kuolinpesänsä osakas on vastuussa ilmoituksen tekemisestä. Vastuussa ei kuitenkaan ole 

osakas, joka ei ole saanut pesästä mitään etua eikä ryhtynyt perunkirjoi 
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tukseen osallistumisen lisäksi muihin kuin perintökaaren (40/1965) 18 luvun 3 §:ssä tar-

koitettuihin toimiin. 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausumaehdotus 
 

Eduskunta edellyttää, että hallitus hyvissä ajoin 

ennen kuluvan vaalikauden päättymistä antaa 

eduskunnalle esityksen siitä, millaisilla edellytyksillä 

velka, jota koskevan ulosottoperusteen 

täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut, voidaan 

katsoa lopullisesti vanhentuneeksi. 
Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2004 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Reijo Kallio /sd 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Lauri Oinonen /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 



 

 

 
 
 

VASTALAUSE 

 
 

Perustelut 
 

Me vastalauseen allekirjoittajat emme hyväksy hallituksen esityksen perusratkaisua, jossa täy-

täntöönpanokelpoisuutensa jo kertaalleen menettäneet velat otetaankin yllättäen velkoina huomioon 

kuolemantapauksen johdosta ja tulevat siten uudelleen perimiskelpoisiksi. Kuten valiokunnan 

mietinnössäkin todetaan, sisältää tämä hallituksen perusratkaisu epäkohtia, joita pidämme niin 

merkittävinä, ettei niitä voi valiokunnan enemmistön esittämällä tavalla kevyesti ohittaa. 

Erityisen kohtuuttomana ja hallituksen yrittäjälinjausten vastaisena pidämme sitä, että esitys on 

omiaan merkittävästi heikentämään yrittäjyyden mahdollisuuksia. Eduskunta on moneen kertaan 

kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomen lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siten, että se kannustaisi 

uuteen mahdollisuuteen aloittaa yritystoimintaa. Vastikään konkurssilain yhteydessä eduskunta 

yksimielisesti korosti tätä uuden mahdollisuuden antamisen tärkeyttä. Nyt käsiteltävän lain osalta 

valiokuntakäsittelyssä useat asiantuntijat pitivät hallituksen esitystä juuri yrittäjyysnäkökulrnasta 

huonona. 

Hallituspuolueiden edustajien omaksuma yrittäjävastainen linja on kansantaloudelle ja 

työllisyydelle huono. Esimerkiksi 90-luvun alun laman jäljiltä meillä on paljon entisiä yrittäjiä, joilla 

olisi paljon annettavaa Suomen kansantaloudelle ja työllisyydelle, mutta jotka laman jäljiltä eivät ole 

löytäneet kestävää pohjaa aloittaa uutta yritystoimintaa. 

Toinen hyvin kohtuuton seuraus hallituksen esityksestä voi koitua velallisen leskelle tai heidän 

yhteisille jälkeläisilleen, jos kuolleen aviopuolison menneisyyden velat yllättäen ilmaantuvat 

rasittamaan yhteiseksi miellettyä omaisuutta. Oikeusministeriökin toteaa, että jos puolisolla on 

täytäntöönpanokelvotonta velkaa, josta vainaja ja leski ovat yhteisvastuussa, ehdotetusta sääntelystä on 

todellakin seurauksena, että myös leski voi joutua uudelleen perinnän kohteeksi. 

On sinänsä hyvä, että valiokunta yksimielisesti esitti toivomuksen, että myöhemmässä 

yhteydessä on vielä arvioitava, aiheutuuko ehdotetusta ratkaisumallista tarvetta muuttaa nyt 

hyväksyttäviä säännöksiä ottaen huomioon erityisesti lesken asemaan liittyvät kysymykset. 

Hallituksen esityksen kyseisen kohdan poistaminen selventäisi mielestämme lesken asemaa. 

Lisäksi asiantuntijakuulemisessa on tullut esiin, että tämä hallituksen huono perusratkaisu 

saattaa vaikuttaa velallisen käyttäytymiseen ei-toivotuilla, harmaan talouden piiristä tutuilla tavoilla. 

Hallituksen esityksen kannustamana velallinen saattaa hoitaa taloudelliset asiansa niin, että hänen 

omaisuutensa ei päädy velkojien hyödynnettäväksi, esimerkiksi siten, että kaikki merkittävä omaisuus 

on jonkun muun kuin hänen itsensä nimissä. 

Hallituksen piiristä on nyt omaksuttua ja sen itsensäkin ongelmalliseksi myöntämää ratkaisua 

perusteltu ulosottolain yhteydessä vuonna 2002 tehdyllä ratkaisulla, jonka mukaan velan aineellinen 

maksuvelvoite pysyy lähtökohtaisesti voimassa, vaikka velkaa koskeva tuomio tai muu 

ulosottoperuste menettää merkityksensä määräajassa. Tämä perustelu on harhaanjohtava ja 

asiantuntijakuulemisessa kävi yksiselitteisesti ilmi, että mikäli laki hyväksytään jäljempänä 

esittämässämme muodossa, se ei olisi miltään osin ristiriidassa vuoden 2002 valtiopäivillä hyväksytyn 

ulosottolain kanssa. 
 
 



 

 

Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotamme, 
 

että l . j a 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään 

muutettuina (Vastalauseen muutosehdotukset) 

seuraavasti: 

Vastalauseen muutosehdotukset 1. 

Laki 
perintökaaren muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 21 luvun 2 a ja 12— 19 §, 
sellaisena kuin niistä on 2 a § laissa 732/2003, 
muutetaan 18 luvun 5 §, 19 luvun 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 3 momentti ja 12 §, 20 
luvun 4 §:n 1 momentti, 21 luvun 1 ja 2 sekä 3—8 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 11 § ja 
24 luvun 7 §, sekä 
lisätään 18 luvun 7 §:ään uusi 3 momentti, 19 lukuun uusi 12 a ja 12 b § sekä 21 lukuun uusi 6 a ja 8 
a—8 c § seuraavasti: 18 luku Kuolinpesän hallinnosta 

 

5 j a 7 §  (Kuten  

LaVM) 

19 luku 

Pesänselvittäjästä ja testamentin toimeenpanijasta 
 

2,4, 10, 12, 12 a ja 12 b § (Kuten 

LaVM) 

20 luku 

Perunkirjoituksesta 
 
 

4 §  

Pesän varat ja velat on merkittävä perukirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtui olivat. 
Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. (Poist.) 

 
 
 
21 luku 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 
 

1 § 

Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja vainajan velat. (Poist.) (2—4 
mom. kuten LaVM) 

2—6, 6 a, 7, 8, 8 a—8 c ja 9—11 § (Kuten 

LaVM) 
 

24 luku 

Sopimukseen perustuvasta kuolinpesän yhteishallinnosta 
 

7 §  

(Kuten LaVM) 

Laki 



 

 

avioliittolain 90 ja 99 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 90 §, sellaisena kuin se on 
laissa 411/1987 (poist.) seuraavasti: 

90 § (Kuten 

LaVM) 

99 § 

(Poist.) 
 

Voimaantulosäännös 

(1 mom. kuten LaVM) 
(2 mom. poist.) 
 
 
 
 

4. 
Laki 

konkurssilain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) 2 luvun (poist.) 5 § (poist.) 
seuraavasti: 

 

2 luku 

Konkurssiin asettamisen edellytykset 

2 §  

(Poist.) 
 

5 §  

(Kuten LaVM) 

12 luku 

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien selvittäminen 

1 §  
(Poist.) 



84. 

 

Laki 
velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1578/1992) 
6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osaksi laissa 678/2002, seuraavasti: 

 
6 §  

Viimeksi suoritettavat saatavat 

Viimeksi suoritetaan: 

(1—5 kohta kuten LaVM) 

(LaVM:n 6 kohta poist.) 

(6 kohta kuten LaVM:n 7 kohta) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten LaVM) 

 


