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KONKURSSIPESÄN PESÄNHOITAJAN 
LAINKÄYTÖN TAKEET

(Die Garantien für die Rechtsanwendung  
eines Insolvenzverwalters)

1	 Johdanto1

Konkurssilaissa (2004/120, KonkL) säädetty 
konkurssimenettely alkaa tuomioistuimen aset taessa 
maksukyvyttömän velallisen konkurssiin. Samalla 
konkurssituomioistuin määrää konkurssipesään 
pesänhoitajan, jonka tehtävänä on muun ohessa 
huolehtia konkurssivelallisen omaisuuden ja vel-
voitteiden selvittämisestä. Konkurssivelkojien täy-
täntöönpanointressin toteuttamiseksi määräysvalta 
velallisen varallisuuteen siirtyy konkurssivelkojil-
le, joita pesänhoitaja avustaa.2 Konkurssipesän 
pesänhoitajat ovat yleensä konkurssiasioihin eri-
koistuneita asianajajia.3 Konkurssipesänhoito on 

merkittävä toimeksiantotyyppi monessa asianajo-
toimistossa, ja pesänhoito on selvästi ammatillis-
tunut.4 Pesänhoito eroaa sopimusperusteisesta 
asianajotoimeksiannosta, sillä asianajaja saa teh-
tävän tuomioistuimen määräyksellä, ja pesänhoi-
tajan määräyksenvarainen tehtävä on säädetty lais-
sa.5 Konkurssioikeudellinen sääntely määrittää 
pesänhoitajan toimivallan ja tehtävät, ja voimassa-
olevan konkurssilain nojalla pesänhoitajalla on 
lukuisia tehtäviä, joissa pesänhoitajalla on velko-
jista riippumatonta, itsenäistä päätösvaltaa (KonkL 
14:5.1). Erityisesti näissä niin kutsutuissa lainkäy-
töllisissä tehtävissä toimiminen edellyttää pesän-
hoitajan irtautuvan tavanomaisesta asianajajan roo-

1 Artikkeli perustuu Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa laadittuun ammatillisesti suuntautuneeseen 
lisensiaatin tutkimukseen, joka on tehty prosessi- ja insolvenssioikeuden aineessa työnohjaaja, professori Risto Koululle. Tut-
kimus aiheesta Konkurssipesän pesänhoitaja itsenäisenä päätöksentekijänä – asianajaja lainkäyttäjänä on hyväksytty tiedekun-
taneuvoston kokouksessa marraskuussa 2013. Tutkimukseen perustuva ensimmäinen artikkeli Konkurssipesän pesänhoitajan 
itsenäinen päätösvalta lainsäädännössä ja käytännössä on julkaistu edellisessä numerossa.

2 Määräysvallan siirtyminen on likvidaatiokonkurssin perusta. Ks. vertailusta yrityssaneerauksessa noudatettavaan mää-
räys vallan pysyvyyden periaatteeseen Hupli, Tuomas: Täytäntöönpanointressi yrityssaneerauksessa. Insolvenssioikeudellinen 
tutkimus saneerausvelkojan oikeusaseman perusteista. Jyväskylä 2004 s. 149–152.

3 Oikeuslaitos. Tuomioistuimet. Käräjäoikeudet. Hakemusasiat. Konkurssi. 
Saatavissa www-muodossa <URL:http://www.oikeus.fi/5903.htm> 4.10.2013. 
4 Koulu, Risto: Konkurssioikeus. Toinen, uudistettu painos. Juva 2009 s. 180 (Koulu 2009a).
5 Pesänhoitoa koskeva toimeksianto on kuitenkin vastaavalla tavalla luonteeltaan yksityisoikeudellinen. Vaikkei pesänhoi-

tajan määräys luo sopimussuhdetta konkurssipesän ja pesänhoitajan tai asianajajayhteisön välille, toimeksianto suoritetaan 
yleensä asianajajayhteisön lukuun. Ks. korkeimman oikeuden perustelut ennakkopäätöksessä KKO 2001:70.
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lista. Pesänhoitajan tehtävän hoitaminen on asian-
ajotoimintaa6, ja Suomen Asianajajaliiton jäsenenä 
asianajajan on noudatettava hyvää asianajajatapaa 
toimeksiannon luonteesta riippumatta (laki asian-
ajajista 1958/496, AAL, 5.1 §).

Vaikka pesänselvitys on luonteeltaan yksityistä 
eikä asianajaja-pesänhoitaja käytä julkista valtaa, 
pesänhoitaja voi vaikuttaa päätöksillään konkurs-
simenettelyn osallisten oikeusasemaan. Pesänhoi-
tajan toimivalta on laajentunut konkurssisäännön 
(1868/31, KS) ja konkurssilain uudistuksin, ja lain-
säädännön kehittymisen vuoksi pesänhoitajan teh-
tävän voidaan todeta oikeudellistuneen.7 Tämän 
artikkelin lähtökohtana on kysymys siitä, mitä tuli-
si huomioida yksityisen pesänhoitajan hoitaessa 
lainkäytöllisiä tehtäviä. Artikkelissa pyritään mää-
rittämään: 

1) mitkä konkurssioikeuden ja yleisen lainkäy-
tön periaatteet vaikuttavat pesänhoitajan pää-
töksentekoon ja miten ne vaikuttavat,

2) mikä on pehmeän sääntelyn merkitys pää-
töksenteossa sekä

3) millä perusteella pesänhoitajat valitaan, miten 
heitä valvotaan ja millaista heidän vastuunsa 
on.

Menettely lainkäyttötehtävissä herättää monia 
kysymyksiä. Millaisten periaatteiden mukaan 
pesänhoitajan on meneteltävä, ja voiko menettely-
tapa olla eri lainkäyttötehtävissä erilainen? Miten 

pesänhoitaja voi ottaa huomioon osapuolten oikeus-
turvan, ja onko pesänhoitajalla erityinen velvolli-
suus pyrkiä edistämään perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista konkurssimenettelyssä? On perehdyt-
tävä niihin arvoihin ja menettelyllisiin lähtökohtiin, 
joita konkurssille on täytäntöönpanomenettelynä 
syytä määrittää.

Konkurssimenettelyjen valvontaviranomaisen 
konkurssiasiamiehen apuna toimiva konkurssi asiain 
neuvottelukunta on antanut hyvää pesänhoitotapaa 
ohjaavia suosituksia perustamisestaan vuodesta 
1995 lukien.8 Konkurssiasiain neuvottelukunnan 
suositukset pyrkivät ohjaamaan pesänhoitajan käy-
tännön toimia varsin yksityiskohtaisesti, ja ne kat-
tavat myös pesänhoitajan lainkäytölliset tehtävät. 
Konkurssioikeudellisessa tutkimuksessa pehmeään 
sääntelyyn on tavattu viitata rutiininomaisesti9, ja 
suositukset ovat saaneet painoarvoa myös hovioi-
keustasolla. Asianajajaliiton tapaohjeet10 ovat asian-
ajajien ammatillinen, eettinen normisto ja osa 
Asian ajajaliiton jäseniinsä kohdistamaa itsesään-
telyä.11 Miltä osin nämä normit voivat vaikuttaa 
pesänhoitajan päätöksiin?

Kun yksityinen taho hoitaa lainkäyttötehtäviä, 
on pohdittava, millaisia ammatillisia ja muita vaa-
timuksia pesänhoitajalle voidaan asettaa, miten 
pesänhoitajan lainkäyttöä voidaan arvioida jälki-
käteen ja millaisiin haitallisiin seuraamuksin teh-
tävien laiminlyöminen tai päätösvallan ylittäminen 

6 Halila, Heikki: Asianajotoimeksianto. Teoksessa Halila, Heikki ja Hemmo, Mika: Sopimustyypit. Jyväskylä 1996 s. 194 
ja Peltonen, Jukka: Asianajajan vahingonkorvausvastuusta sekä sen laki- ja sopimusperusteisista rajoituksista. Teoksessa 
Esko, Timo, Peltonen, Jukka, Tarkka, Olli & Tulokas, Mikko (toim.): Näkökulmia asianajajaoikeuteen. Helsinki 2004 s. 342 
(Peltonen 2004b).

7 Muun muassa Könkkölä, Mikko ja Linna, Tuula: Konkurssioikeus. Liettua 2013 s. 577. Tala, Jyrki: Oikeudellistuminen. 
Lähtökohtia keskustelulle. Oikeus 1986 s. 289–301. 

8 Konkurssiasiamiehen tehtävänä on konkurssipesien hallinnon valvonnan ohella hyvän pesänhoitotavan kehittäminen (KS 
84a § sekä laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta 1995/109, KonkValvL, 1 §). Asetuksen konkurssipesien hallinnon val-
vonnasta (1995/111, KonkValvA) 7.2 §:n mukaan konkurssiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa antaa hyvää 
pesänhoitotapaa koskevia lausuntoja ja suosituksia.

9 Koulu, Risto: Pehmeän sääntelyn paradoksi: toisen paratiisi on toisen painajainen. Teoksessa Kolehmainen, Esa (toim.): 
Oikeus ja Kritiikki I, Raimo Siltalan oikeustieteen tieteenteoria. Helsinki 2009 s. 127 (Koulu 2009b). Esimerkiksi Könkkölä 
& Linna 2013 viittaavat suosituksiin pohtimatta suositusten sitovuutta. Neuvottelukunnan suositusten luonnetta ja asemaa on 
tarkasteltu analyyttisesti Emilia Korkea-ahon tutkielmassa (Korkea-aho, Emilia: Konkurssi, itsesääntely ja konkurssiasiain 
neuvottelukunta. Saarijärvi 2005).

10 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet 15.1.2009, TO.
11 Koulu 2009b s. 118 ja 130. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien velvollisuudet, joita luetteloidaan heitä koskevan 

lain (715/2011) 8 §:ssä, muistuttavat asianajajien eettisiä ohjeita. Niitä ei kuitenkaan käsitellä tässä artikkelissa tarkemmin. 
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voivat johtaa. Pesänhoitajan tehtävien kehittyminen 
konkurssisäännön ja konkurssilain voimassaoloai-
kana on tehnyt pesänhoitajan valinnasta entistä 
olennaisemman päätöksen. Mitä merkitystä on sil-
lä, että pesänhoitajaksi valitaan asianajaja?

Artikkelin toinen luku käsittelee pesänhoitajan 
kelpoisuusedellytyksiä ja kolmas luku pesänhoita-
jan lainkäyttötehtävissä soveltuvia periaatteita sekä 
asianajaja-pesänhoitajaan kohdistuvaa pehmeää 
sääntelyä. Neljäs luku keskittyy pesänhoitajan lain-
käytön jälkikäteiseen arviointiin. 

Suppeana asianajajaoikeudellisena empiirisen 
tiedon lähteenä on hyödynnetty Suomen Asianaja-
jaliiton Sallex-nimistä hakemistoa, johon on ”koot-
tu kattava otos lautakunnan12 käsittelyssä tyypilli-
sesti olleista tapauksista ja periaatteellisesti mer-
kittävät ratkaisut”.13 Hakemistosta on tutkittu kon-
kurssipesänhoitoa koskevat valvontaratkaisut vuo-
silta 2001–2012.14 Pesänhoitajan toimintaa koske-
vissa ratkaisuissa on arvioitu asianajajan huolelli-
suusvelvollisuutta, viivyttelyä, salassapitovelvol-
lisuutta, esteellisyyttä pesänhoitajan tehtävään sekä 
asianajajakunnan arvon alentamista rikollisen 
menettelyn vuoksi. Lisäksi Asianajajaliiton tapa-
ohjeiden kommentaarissa mainitussa ratkaisussa 
vuodelta 2010 on ollut kysymys siitä, oliko pesän-
hoitaja painostanut vastapuolta.15 Ratkaisujen on 
tarkoitus osoittaa, miten asianajajien menettelyä 
konkurssiasioissa on arvioitu Asianajajaliiton val-

vontamenettelyssä: millä perustein hyvää asianaja-
jatapaa on tai ei ole todettu rikotun. Artikkelissa on 
myös huomioitu vastauksia, joita viisi konkurssi-
asiantuntijaa ovat antaneet haastattelukysymyk-
siin.16

2	 Pesänhoitajan	kelpoisuusedellytykset

Pesänhoitajan päätösvallan määrittely lakipe-
rusteisesti ei vielä takaa konkurssimenettelyn tavoit-
teiden toteutumista, sillä pesänselvityksen onnis-
tuminen riippuu mitä suurimmassa määrin pesän-
hoitajaksi määrättävän henkilön ammattitaidosta. 
Tässä luvussa arvioidaan, mitä edellytyksiä pesän-
hoitajalta lainkäyttäjänä vaaditaan ja mitä merki-
tystä henkilön toimimisella asianajajana on pesän-
hoitajan valinnassa. 

Tuomioistuin valitsee pesänhoitajan konkurssin 
hakijan esityksen mukaisesti tai määrää tehtävään 
muun, konkurssilain yleiset kelpoisuusehdot täyt-
tävän, esteettömän henkilön.17 Pesänhoitajan ylei-
siä kelpoisuusedellytyksiä ovat kyky, taito ja koke-
mus sekä sopivuus tehtävään (KonkL 8:5.1). Ennen 
pesänhoitajan määräämistä tuomioistuin kuulee 
ainakin suurimpia velkojia pesänhoitajan henkilös-
tä (KonkL 8:1.2). Käytännössä vain institutionaa-
liset toimijat, jotka ovat toistuvasti konkurssivel-
kojina, pystyvät arvioimaan pesänhoitajaesitystä.18 
Yleensä vain näillä velkojilla on lausuman antami-

12 Tällä viitataan Asianajajaliiton valvontalautakuntaan, jonka nimenä oli kurinpitolautakunta vuonna 2004 toteutettuun 
valvontamenettelyn uudistukseen saakka.

13 Sallex-hakemisto on Suomen Asianajajaliiton verkkosivuilla osoitteessa http://www.asianajajaliitto.fi/ammatillinen_val-
vonta/valvontaratkaisujen_hakemisto_sallex. 

14 Yksi hakemiston ratkaisuista on kuitenkin diaaritietojensa perusteella jo vuodelta 1999.
15 Suomen Asianajajaliitto. Hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden (15.1.2009) kommentaari 2011 s. 48. Saatavissa 

www-muodossa <URL: http://www.asianajajaliitto.fi/files/1327/Tapaohjeiden_kommentaari_31.1.2011.pdf> 4.10.2013.
16 Neljä haastateltua asianajajaa ovat kukin toimineet pesänhoitajan tehtävissä 1990-luvulta lukien tai jo sitäkin aikaisem-

min. Lisäksi Konkurssiasiamiehen toimiston toimistopäällikkö Pekka Pulkamolta on saatu tietoja muun ohessa pesänhoitajien 
valvonnasta. Haastattelut ovat olleet seuraavia: Asianajaja Kirsi Eksymän, Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy, Hel-
sinki, haastattelu 2.10.2013; asianajaja Eino Patoilan, Asianajotoimisto Patoila Oy, Helsinki, haastattelu 2.10.2013; asianajaja 
Pauliina Tenhusen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Helsinki, haastattelu 18.9.2013; asianajaja Jorma Tuomaalan, 
Asianajotoimisto Tuomaala & Co Oy, Helsinki, haastattelu 17.9.2013 sekä Konkurssiasiamiehen toimiston toimistopäällikkö 
Pekka Pulkamon haastattelut 7.6.2013 ja 3.10.2013.

17 Könkkölä, Mikko ja Liukkonen, Iiro: Konkurssimenettely. Toinen, uudistettu painos. Jyväskylä 2000 s. 64–65. 
18 Saneerauksen selvittäjän osalta Koulu, Risto: Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen. Tuomioistuimen tutkimisvelvol-

lisuuden määräytyminen saneerauksen aloittamisharkinnassa. Vammala 1994 s. 195. 



Annika Smalén328

seen riittävä konkurssimenettelyn ja pesänhoitajan 
kelpoisuusedellytysten tuntemus sekä tietämys 
ammattitaitoisten pesänhoitajien piiristä.19 

Konkurssilain ja konkurssisäännön uudistuksin 
sekä konkurssimenettely kokonaisuudessaan että 
pesänhoitajan toimenkuva ovat säännöstasolla 
oikeudellistuneet. Pesänhoitajalle on muun muas-
sa siirtynyt useita aikaisemmin tuomioistuimen 
toimivaltaan kuuluneita tehtäviä konkurssisaata vien 
selvittämisessä.20 Pesänhoitajan tehtävän oikeudel-
listuminen on kiristänyt pesänhoitajan kelpoisuus-
edellytysten tulkintaa.21 Pesänhoitajan itsenäisessä 
päätösvallassa olevien tehtävien kannalta pesän-
hoitajan ammattitaidolla on erityisesti merkitystä. 
Konkurssilakia koskevien esitöiden perusteella lain 
mukaiset kelpoisuusedellytykset ovat kaikille 
pesänhoitajille samat,22 ja myös julkisselvittäjän 
on täytettävä pesänhoitajaa koskevat kelpoisuus-
edellytykset (KonkL 11:2.2). Konkurssilakia kos-
kevassa hallituksen esityksessä on katsottu, että 
julkisselvittäjänä toimisi yleensä asianajaja.23 

Konkurssilain mainitsemat kyvykkyys ja taito 
viittaavat siihen, että pesänhoitajalla on oltava sopi-
va koulutus, kokemuksella hankittua ammattitaitoa 
sekä avustavaa henkilökuntaa.24 Pesän laajuus ja 
laatu vaikuttavat tarvittavan ammattitaidon riittä-
vyyden arviointiin,25 eli vaikka henkilö yleisesti 
täyttäisi lain edellytykset, tuomioistuimen tulee 
vielä harkita kyseisen pesänhoitotehtävän edellyt-
tämää erityisosaamista. Esimerkiksi jos velallisen 
palveluksessa on lukuisia työntekijöitä, palkkatur-

vamenettely voi edellyttää työoikeudellista asian-
tuntemusta. Tuomioistuimella voi myös olla esi-
merkiksi konkurssihakemusta edeltäneen yrityssa-
neerauksen perusteella aihetta olettaa, että valvon-
tamenettelyssä tulee riitautettavaksi eri perustein 
lukuisia konkurssisaatavia tai että velallisen edus-
tajat ovat keskenään hyvin erimielisiä. Tilanteet 
voivat vaatia pesänhoitajalta oikeudenkäyntitaitoja 
tai kykyä sovitteluun. 

Yleisenä kansainvälisenä suuntauksena on 
pesänhoitajan liiketaloudellisen osaamisen koros-
taminen. Suomen käytäntö muiden Pohjoismaiden 
tapaan kuitenkin painottaa oikeudellista asiantun-
temusta ja kokemusta26, joita lainkäyttäjänä toimi-
valta pesänhoitajalta on luonnollista edellyttää. 
Koska pesänselvityksessä sivutaan monen oikeu-
denalan kysymyksiä, pesänhoitajan laaja-alainen 
aineellisoikeudellinen tietämys on usein tarpeen 
jo pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimisek-
si.27 Haastatellut asianajajat ovat todenneet, että 
kokemus erilaisista asianajotehtävistä on hyödyk-
si; samoin kyky ymmärtää liiketoiminnan oikeu-
dellisia kysymyksiä. Pesänhoitaja voi käyttää apu-
naan esimerkiksi tilintarkastajaa28, joten taloustie-
teellinen asiantuntemus esimerkiksi velallisen 
kirjanpidon analysoimiseksi ei ole nykylain perus-
teella ehdottoman tarpeellista. Pesänhoitaja voi 
tarvita kaupallisen alan avustajia esimerkiksi velal-
lisen kirjanpidon loppuunsaattamiseksi, pesän kir-
janpidon laatimiseksi tai pesäluettelotietojen kerää-
miseksi. 

19 Yksimielisetkään velkojat eivät voi sitoa tuomioistuinta valitsemaan tehtävään tiettyä henkilöä, sillä valinta on luonteel-
taan indispositiivinen asia, josta asianosaiset eivät voi sopia.

20 L 1993/1027.
21 Ks. tarkemmin Koulu 2009a s. 193–194. 
22 HE 26/2003 vp. s. 95.
23 HE 26/2003 vp. s. 28.
24 Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 55–56. 
25 HE 26/2003 vp. s. 96.
26 Koulu 2009a s. 180 ja 193. Ruotsissa pesänhoitajat ovat ensisijassa konkurssipesänhoitoon erikoistuneita asianajajia. 

Ks. esim. Heuman, Lars: Specialprocess. Utsökning och konkurs. Femte upplagan. Vällingby 2007 s. 220. Goode, Roy: Prin-
ciples of Corporate Insolvency law. Second edition. London 1997 s. 13 av. 41 kertoo, että Englannissa sen sijaan suurin osa 
insolvenssimenettelyjen selvittäjistä on tilintarkastajia. 

27 Goode, 1997 s. 6, ilmaisee sen ilmeisen seikan, ettei insolvenssioikeutta ole mahdollista ymmärtää ilman varallisuus-
oikeuden tuntemusta. 

28 HE 26/2003 vp. s. 180.



329Konkurssipesän pesänhoitajan lainkäytön takeet

Nykyisin pesänhoitajan määräykset keskittyvät 
varsin rajatulle joukolle29, ja pesänhoitajat ovat 
tyypillisesti tehtävään erikoistuneita lakimiehiä ja 
pääsääntöisesti asianajajia.30 Keskittymisellä on se 
hyvä puoli, että pesänhoitajilla on tällöin jatkuvas-
ti toimeksiantoja, jolloin heille kertyy tarvittavaa 
kokemusta ja erityistä konkurssioikeudellista asian-
tuntemusta. Jotta myös uusilla pesänhoitajilla on 
mahdollisuus saada toimeksiantoja, tarvittavaa 
kokemusta voi kertyä myös pesänhoitajan avusta-
jan tehtävistä.31 Siitä, missä vaiheessa pesänhoito-
tehtävät ovat alkaneet keskittyä alan ammattilaisil-
le, ei ole empiiristä selvitystä.32 Tilanne on kuiten-
kin ollut nykyisenlainen useamman vuosikymme-
nen.33 Konkurssisääntelyn uudistuessa kokeneenkin 
pesänhoitajan on huomioitava säännösmuutosten 
vaikutus työhönsä. Muuttuvassa sääntely-ympäris-
tössä on meneteltävä uusien vaatimusten mukai-
sesti.34

Konkurssilaissa edellytetty sopivuus pesänhoi-
tajan tehtävään merkitsee hallituksen esityksen 
mukaan muun muassa velkojien luottamusta, aikai-
sempien tehtävien hoitamista ilman laiminlyönte-
jä sekä oman taloudellisen aseman vakautta. Pesän-
hoitajan tulisi myös olla yhteistyökykyinen ja neu-
vottelutaitoinen.35 Vaikka velkojilla ei ole valtaa 
ratkaista, kuka pesänhoitajaksi määrätään, on tär-
keää, että velkojat luottavat pesänhoitajaan.36 Täl-
löin velkojat voivat uskoa pesänhoitajan huolehti-
van moitteettomasti itsenäiseen päätösvaltaan kuu-
luvista tehtävistään. Luottamuksen kääntöpuolena 
on pesänhoitajan vahingonkorvausvastuu tai tehtä-
västä vapauttaminen, mikäli pesänhoitaja ei ole 
ollut luottamuksen arvoinen.

Pesänhoitajan toimenkuvan muuttuminen vaa-
tivaan, lainkäyttöä edellyttävään suuntaan on tiu-
kentanut kelpoisuusedellytyksistä erityisesti esteel-
lisyyssääntelyä.37 Esteellisyyttä koskeva lainsää-

29 Koulu, 1994 s. 18, on katsonut, että pesänhoitajat valikoituisivat sattumanvaraisesti. Tämä pitää edelleen paikkansa 
sikäli, että tuomioistuimissa ei ole käytössä pesänhoitajaehdokaslistoja. Pääsääntönä lienee Jussi Heiskasen: Käräjäoikeus ja 
konkurssimenettely. Defensor Legis 2005 s. 740, mainitsemalla tavalla paikallisen asianajajan määrääminen tehtävään. Jos 
paikkakunnalta ei löydy sopivaa ehdokasta, pesänhoitaja voidaan määrätä kauempaakin. Tyypillisesti pesänselvitys ei vaadi 
pesänhoitajan toistuvaa tai pitkäaikaista läsnäoloa velallisen toimipaikalla. Konkurssiasiamiehen toimistosta 3.10.2013 saadun 
tiedon mukaan noin 540 henkilöllä on ollut hoidettavanaan vähintään yksi vireilläoleva konkurssipesä. 

30 Asianajajien monopolia lähentelevä asema pesänhoitajan määräyksissä on kenen tahansa helposti todettavissa Oikeusre-
kisterikeskuksen (lain konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä (2004/137) nojalla ylläpitämästä) valtakunnallisesta kuulutus-
rekisteristä. Rekisteriin oli esimerkiksi 2.5.2013 merkitty tiedot 70 konkurssipesästä, joissa konkurssivalvontapäivä oli ajalla 
3.5.–28.6.2013. Näissä konkurssipesissä ainoastaan yhdessä ilmoitusten vastaanottajaksi oli merkitty muu kuin asianajaja. 
Kyseisessä poikkeustapauksessa pesänhoitaja oli lakiasiaintoimiston omistaja ja arvoltaan varatuomari. Kuulutusrekisteri on 
sähköisenä osoitteessa http://www.kuulutusrekisteri.oikeus.fi.

31 HE:n 26/2003 vp. s. 96 mukaan kokemus voi olla kertynyt myös muista konkursseihin liittyvistä tehtävistä esimerkiksi 
velkojan palveluksessa.

32 Koulu 2009a s. 20.
33 HE:n 249/1994 vp. s. 4 mukaan oikeusministeriön 150 konkurssipesää kattanut tutkimus vuosilta 1993–1994 osoitti, että 

väliaikaiset pesänhoitajat ja uskotut miehet olivat yleensä asianajajia tai asianajotoimiston palveluksessa olevia lakimiehiä. 
Muita lakimiehiä oli pesänhoitajina vain muutamassa konkurssissa.

34 Asianajajilla on Asianajajaliiton ohjeiden mukaan täydennyskoulutusvelvollisuus, joka käsittää vähintään 18 koulutus-
tuntia vuodessa. Vuonna 2012 on rekisteröity Insolvenssioikeudellinen Yhdistys ry, jonka pyrkimyksenä ”on toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä insolvenssiammattitaidon kehittämiseksi”. Yhdistys järjestää muun muassa oman erityis-
alansa seminaareja. Ks. Arko-Koski, Eeva: Tervetuloa Insolvenssiyhdistykseen. Insolvenssioikeudellisen yhdistyksen Kick 
Off-seminaari 26.9.2012. Seminaarialustus s. 1. Saatavissa www-muodossa <URL:http://www.insolvenssi.fi/sites/default/
files/files/Kick_%20Off_Eeva_Arko_Koski.pdf > 4.10.2013. Yhdistys on myös yksi INSOL International -nimisen katto-
järjestön jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksen verkkosivuilla, jotka ovat osoitteessa www.insolvenssi.fi, kerrotaan yhdistyksen 
ajankohtaisesta toiminnasta. 

35 HE 26/2003 vp. s. 96. 
36 Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 57.
37 Koulu 2009a s. 194. Santala, Pekka: Asianajajan esteellisyydestä konkurssiasioissa. Defensor Legis 1994 s. 92, katsoo, 

että tuomioistuimelta pesänhoitajalle siirtyneet tehtävät asettavat aikaisempaa suurempia vaatimuksia pesänhoitajan jäävittö-
myydelle eli erityiselle kelpoisuudelle.
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däntö on tiukentunut ensi vaiheessa estämään 
pesänhoitajan ja velallisen välisen riippuvuuden ja 
edelleen pesänhoitajan ja velkojien väliset sidon-
naisuudet.38 Aikaisemmin väitettiin, että pesänhoi-
tajaa ehdottanut velkoja pyrki saamaan pesänhoi-
toon ”oman miehensä” ja että pesänhoitaja olisi 
pitänyt velkojan tai velkojaryhmän puolta menet-
telyssä. Nykyinen puolueettomuusvaatimus ei sal-
li tätä, sillä pesänhoitajan on oltava riippumaton 
sekä velallisesta että velkojista.39 Pesänhoitajan 
esteellisyyden arvioinnin perustana ovat oikeuskir-
jallisuuden mukaan tuomarin esteellisyyssäännök-
set40, joita oikeuskäytännön mukaan pidetään läh-
tökohtana pesänjakajan, jonka määräyksenvarainen 
tehtävä muistuttaa pesänhoitotehtävää, valitsemi-
sessa (KKO 2011:31). Ratkaisun mukaan huomio-
ta kiinnitetään myös asianajajan esteellisyyttä kos-
keviin sääntöihin. 

Esteellisyyden arviointi on sikäli tiukkaa, että 
epäselvässä tilanteessa on syytä valita ammattitai-
doltaan vähemmän ansioitunut pesänhoitajaehdokas 
mahdollisesti esteellisen henkilön sijaan.41 Jos 
pesänhoitajan määräämisen jälkeen havaitaan, ettei 
pesänhoitaja täytä vaadittuja kelpoisuusedellytyk-
siä tai että hän on esteellinen laajemmin kuin jon-
kin osakysymyksen osalta, pesänhoitaja on vapau-
tettava (KonkL 8:6). Esteellisyys ei korjaannu edes 
sillä, että velkojat hyväksyisivät tilanteen.42 Vaikka 
konkurssi olisi raukeamassa, eikä velkojien täytän-
töönpanointressi sinänsä vaatisi pesänhoitajan vaih-
tamista, konkurssin selvitysintressi edellyttää riip-
pumattomuutta.43 

Eri esteellisyystilanteet on kuvattu yksityiskoh-
taisesti asianajajien tapaohjeissa (kohdat 6.1–6.5), 
ja ne kattavatkin laajan alueen.44 Asianajaja voi olla 
esteellinen esimerkiksi niin sanotun toimistojää-
viy den vuoksi, eli jos toimiston toinen lakimies on 
edustanut velallista tai velkojaa, on toinenkin jäävi 
hoitamaan pesänhoitajan tehtävää. Asianajajan on 
huolehdittava tapaohjeiden mukaisesta esteellisyy-
den arvioinnista itse antaessaan suostumuksensa 
pesänhoitajan tehtävään ja ilmoitettava tuomiois-
tuimelle esteellisyyteen mahdollisesti vaikuttavat 
seikat oma-aloitteisesti. Asianajajien haastattelujen 
perusteella esteellisyys tarkastetaan muun muassa 
kaupparekisterin sekä asianajotoimiston asiakas-
rekisterin tietojen avulla. Esteellisyyttä voidaan 
arvioida myös asianajajan tultua määrätyksi tehtä-
vään, eli jälkikäteen Asianajajaliiton valvontalau-
takunnassa, esimerkiksi konkurssimenettelyn osal-
lisen kantelusta. Pesänhoitajan tehtävä estää tieten-
kin sellaiset myöhemmät toimeksiannot, joihin 
asianajaja olisi esteellinen konkurssipesän intres-
sien tai muun syyn vuoksi.45 

On mahdollista, että esteellisyyssääntelystä huo-
limatta asianajaja laatii velallisen asiamiehenä kon-
kurssihakemuksen esittäen itseään tai toimiston 
toista lakimiestä pesänhoitajaksi. Näin toimiessaan 
asianajaja ja muut toimiston lakimiehet olisivat 
esteellisiä pesänjakajan tehtävään korkeimman 
oikeuden ennakkopäätöksen 2011:31 perusteella. 
Konkurssihakemuksen tehdessään asianajaja saanee 
enemmän tietoja velallisen liiketoiminnasta ja talou-
dellisesta asemasta kuin julkisista tilinpäätöstie-

38 Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 52–53. 
39 Koulu, Risto: Kannustustako konkurssin hakemiseen? Teoksessa Männistö, Jarkko (toim.): Prosessioikeudellisia eri-

tyiskysymyksiä. Juhlajulkaisu Antti Jokela 26.1.2005. Jyväskylä 2004 s. 94 (Koulu 2004b). Velallisen ja velkojien kantojen 
huomioon ottamista pesänhoitajan valinnassa on arvioitu konkurssisäännön aikana KKO:n ratkaisussa 2000:43.

40 Santala 1994 s. 92. Peltonen, Jukka: Asianajajan esteettömyysvaatimuksesta. Defensor Legis 2010 s. 554–555, mainitsee, 
että kun kyse on määräyksenvaraisista tehtävistä, oikeuskäytännössä tukeudutaan usein tuomarin esteellisyyssääntelyn analogiaan. 

41 Koulu 2009a s. 195. Samoin Könkkölä & Linna 2013 s. 661.
42 Ervo, Laura: Oikeudenmukaisuusvaatimus toimitusmenettelyssä Defensor Legis 2011 s. 501, lukee esteellisen tuoma-

rin (tässä siis pesänhoitajan) valitsemisen useimmiten oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimuksen vastaiseksi. Ervo, 
Laura: Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuusvaatimus – käsikirja lainkäyttäjille. Juva 2008 s. 71–76, on pohtinut tarkemmin 
mahdollisuutta luopua vetoamasta tuomarin esteellisyyteen. 

43 Könkkölä & Linna 2013 s. 660 av. 142. 
44 Peltonen, 2010 s. 553, yksinkertaistaa tilanteet eturistiriitaan ja/tai asianajajan muun toimeksiannon yhteydessä saamaan 

luottamukselliseen tietoon.
45 Santala 1994 s. 99.
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doista, ja tilanteesta riippuen pesänhoitajaehdok-
kaan ja velallisen välille voi syntyä riippuvuussuh-
de.46 Ottaen huomioon pesänjakajan ja pesänhoi-
tajan toimenkuvien yhtäläisyydet, asianajajayhtei-
sön lakimiesten olisi syytä, jollei kieltäytyä kon-
kurssihakemuksen laatimisesta tai pesänhoitajan 
tehtävästä, ainakin ilmoittaa tuomioistuimelle, että 
hakemus on laadittu pesänhoitajaehdokkaan toi-
mistossa. 

Asianajajaliiton valvontakäytännössä pesänhoi-
tajan esteellisyys on tullut arvioitavaksi useasti.47 
Esimerkkeinä voidaan mainita vuoden 2003 ratkai-
su, jossa oli kyse toimistojääviydestä, sekä vuoden 
2006 ratkaisu, jossa oli kysymys pesänhoitajan 
riippuvuussuhteesta velalliseen. Molemmat ratkai-
sut on annettu vuoteen 2009 saakka voimassaollei-
den vanhojen tapaohjeiden (hyvää asianajajatapaa 
koskevat ohjeet 9.6.1972, VTO) 13 §:n mukaan, 
mutta niiden oikeusohjeet ovat edelleen sovellet-
tavissa. Valvontalautakunnan käytännön mukaan 
esteellisyydestä seuraa asianajajalle vähintään 
varoitus.

Asianajaja oli kommandiittiyhtiön konkurssipe-
sän hoitajana hakenut yksityishenkilön konkurssiin. 
Hänet oli määrätty konkurssipesän väliaikaiseksi 
hoitajaksi ja uskotuksi mieheksi. Asianajaja oli sit-
temmin luopunut konkurssiasiamiehen kehotukses-
ta tehtävästään. Asianajaja oli seuraavaksi saatta-
nut kommandiittiyhtiön konkurssipesän nimissä pe-

sän kustannusriskillä vireille takaisinsaantioikeu-
denkäynnin velallisen vaimoa ja tämän yhtiötä vas-
taan. Asianajajan yhtiömies oli samanaikaisesti toi-
minut kommandiittiyhtiön konkurssissa kiinnityk-
sen perusteella separatistivelkojan asemassa olevan 
pankin hallituksen jäsenenä. Kurinpitolautakunta 
totesi, että asianajaja on velvollinen torjumaan toi-
meksiannon, jos hänen toimistossaan työskentele-
vä toinen lakimies on avustanut samassa tai siihen 
liittyvässä asiassa vastapuolta. Lautakunta katsoi, 
että koska asianajaja oli suostunut väliaikaisen pe-
sänhoitajan ja uskotun miehen tehtävään, jossa hän 
oli edustanut yhtä velkojaa konkurssissa ja kun hä-
nen yhtiökumppaninsa oli samanaikaisesti edusta-
nut hallituksen jäsenenä toista velkojaa, hän oli me-
netellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti. Asian-
ajajalle määrättiin seuraamukseksi varoitus. (Ku-
rinpitolautakunta 27.1.2003 § 14)

Asianajaja oli laatinut konkurssihakemuksen, jos-
sa häntä itseään oli esitetty konkurssipesän pesän-
hoitajaksi ja jonka hakemuksen liitteessä asianajaja 
vakuutti, ettei hänen tiedossaan ollut sellaisia seik-
koja, jotka tekisivät hänet esteelliseksi toimimaan 
pesänhoitajana. Asianajajan isä oli velallisyhtiön 
hallituksen puheenjohtaja ja myös yhtiön toiseksi 
suurimman velkojan hallituksen varsinainen jäsen. 
Valvontalautakunta katsoi, että asianajajan olisi tul-
lut kummankin yllämainitun seikan perusteella es-
teellisenä kieltäytyä pesänhoitajan tehtävän vas-
taanottamisesta. Koska esteellisyys oli tässä ollut 
niin selvä ja se oli ollut ilmeisen lainsäännöksen 
vastainen, valvontalautakunta katsoi, ettei varoitus-
ta voitu pitää riittävänä seuraamuksena. Seuraamus-
maksu 3 000 €. (Täysistunto 16.11.2006 § 14)

46 Perinteisesti on katsottu, ettei pelkästään konkurssihakemuksen laatimista ja sen jättämistä voida pitää esteellisyyttä 
aiheuttavina. Näin Santala 1994 s. 85 av. 17 ja s. 95. Samoin Nenonen, Matti: Konkurssiasiain neuvottelukunta hyvän pesän-
hoitotavan kehittäjänä. Defensor Legis 1996 s. 24, joka mainitsee, ettei esteellisyyttä yleensä synny ilman velallisen asioiden 
muutakin hoitamista. Santala, mt., arvioi laajasti asianajajan esteellisyystilanteita. Vaikka Santala pohtii tilanteita vanhojen 
tapaohjeiden mukaan, kannanotot ovat pääosin edelleen hyväksyttäviä. 

47 Valvontalautakunnan 2. jaoston ratkaisussa 20.12.2005 § 20 oli kyse siitä, että asianajaja oli ollut esteellinen ensinnäkin 
väliaikaisen pesänhoitajan tehtävään avustettuaan velallista ennen konkurssia ja toiseksi velallisen edustajan avustamiseen 
konkurssin myöhemmässä vaiheessa, jolloin asianajaja ei ollut enää pesänhoitaja ja jolloin konkurssipesä velkoi saatavaa 
velallisen edustajalta. Kurinpitolautakunnan ratkaisussa 12.2.1999 § 17 asianajajan todettiin rikkoneen esteettömyysvaati-
musta kolmeen kertaan antaessaan suostumuksen konkurssimenettelyjä koskeviin toimeksiantoihin. Kunnas, Matti: Jaakko 
Jonkan punnintamalli asianajajaoikeudessa. Defensor Legis 2005 s. 1305, mainitsee, että asianajan esteellisyys loukkaa sekä 
asiakkaan että oikeusjärjestyksen intressejä. Edellä selostetuissa tapauksissa oli kyse eri asiakkaiden intressien joutumisesta 
ristiriitaan. Ks. tällaisista tilanteista mts. 1306–1307.
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3	 Periaatteet	ja	pehmeä	sääntely	
pesänhoitajan	lainkäytössä

3.1 Perus- ja ihmisoikeusajattelun 
soveltuvuus

Perusoikeusuudistuksen jälkeen 1990-luvun 
puolivälissä alkanut perus- ja ihmisoikeuksia koros-
tava keskustelu ei ole juuri vaikuttanut konkurssi-
oikeudelliseen tutkimukseen.48 On arvioitu, että 
konkurssin moneen suuntaan vaikuttavat intressit 
ovat tehneet ”superoikeuksien” läpilyömisen vai-
keaksi.49 Seuraavaksi pohditaan, onko perustavan-
laatuisten oikeuksien merkitys muuttunut konkurs-
silain voimassaoloaikana. 

Vaikka perusoikeuksien merkitystä ei ole kon-
kurssioikeudellisessa tutkimuksessa nimenomai-
sesti korostettu, konkurssimenettelyssä on hyvin 
voimakkaasti kyse osallisten perusoikeuksista ja 
toisaalta mahdollisuuksista rajoittaa niitä. Konkurs-
sin perinteinen täytäntöönpanointressihän liittyy 
velkojien omaisuudensuojan toteuttamiseen, ja 
myös sivullisen omaisuutta suojataan konkurssissa 
jättämällä se täytäntöönpanotoimien ulkopuolelle. 
Velkojien ja sivullisen omaisuudensuojan toteutta-
minen edellyttää velallisen myötävaikuttavan pesän-
selvitykseen. Konkurssilain 4 luvun 5 §:n mukaan 
velallisen on myötävaikutettava siihen, että pesän-
hoitaja voi suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät ja 

että konkurssimenettely voidaan saattaa asianmu-
kaisesti päätökseen. Velallisen tulee muun muassa 
antaa pesänhoitajalle pesäluettelon laatimista var-
ten tarpeelliset tiedot konkurssipesän omaisuudes-
ta ja konkurssisaatavista sekä muut pesänhoitajan 
tehtävän hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (KonkL 
4:5.1).50 Pesän selvittämisen turvaamiseksi velal-
lisen liikkumisvapautta voidaan rajoittaa ja tarvit-
taessa velallinen voidaan määrätä jopa painostus-
vankeuteen (KonkL 4:8, 4:9 ja 4:11).51 

Konkurssin selvitys- ja täytäntöönpanointresse-
jä ei voida kuitenkaan täyttää ottamatta huomioon 
velallisen asemaa. Nämä intressit väistyvät, jos 
velallinen vetoaa itsekriminointisuojaan, joka 
vapauttaa velallisen antamasta tietoja niistä seikois-
ta, joihin vireillä oleva rikostutkinta tai syyte perus-
tuu (KonkL 4:5a §). Jos velallinen on jättänyt anta-
matta tietoja, hänen tulee ilmoittaa tästä viimeistään 
pesäluettelon oikeaksi vahvistamisen yhteydessä, 
eli suoja edellyttää velallisen ilmoitusta.52 Velallisen 
itsekriminointisuojasäännöksen perustana on 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sitä seu-
rannut korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö.53 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut 
kotimaisen insolvenssisääntelyn Euroopan neuvos-
ton ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevan 6 artiklan vastaiseksi 
siltä osin kuin se on loukannut velallisen itsekri-
minointisuojaa.54 Oikeuskäytäntö ja sitä seurannut 

48 Fredman, Markku: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa ja asianajajan työssä. Defensor Legis 2011 s. 487–488, 
luettelee muilta oikeudenaloilta sellaista 2000-luvun kotimaista oikeuskirjallisuutta, jossa on ihmisoikeusnäkemys. 

49 Koulu, Risto: Den insolvensrättsliga forskningen i går, i dag, i morgon. JFT 2004 s. 674 (Koulu 2004a), on katsonut, 
että perus- ja ihmisoikeusdoktriinia on vaikea soveltaa sellaisenaan konkurssimenettelyyn, joskin hän on pitänyt perustavan-
laatuisten oikeuksien merkityksen kasvamista mahdollisena. ”Supernormien” soveltamisesta ks. tarkemmin Nuotio, Kimmo: 
Oikeuslähteet, ”supernormistot” ja ratkaisujen perustelu. Teoksessa Tala, Jyrki ja Wikström, Kauko (toim.): Oikeus – kulttuuria 
ja teoriaa: juhlakirja Hannu Tolonen 2005. Vammala 2005 s. 127–152. 

50 HE 26/2003 vp. s. 63 korostaa, että velallisen tulisi antaa tiedot oma-aloitteisesti. Kurkela, Matti S.: Vilpillinen mieli 
– suuri tuntematon? Teoksessa Lindfors, Heidi, Korkea-aho, Emilia ja Turunen, Santtu (toim.): Kovia aikoja: riitoja ja mak-
sukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. Helsinki 2009 s. 286, nimittää tiedonantovelvollisella olevia sisäpiirin 
tietoja insider -tiedoiksi.

51 Vain perusoikeuksien rajoitusedellytykset täyttävät rajoitukset voidaan sallia. PeVM 25/1994 vp. s. 4–5 luetteloi rajoi-
tusedellytykset, joista yksityiskohtaisesti ks. Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoitusedellytykset. Helsinki 2001. Perus-
tuslakivaliokunta arvioi toki konkurssilakia valmisteltaessa sääntelyn vaikutukset perusoikeuksiin.

52 Suojasta lähemmin esimerkiksi Könkkölä & Linna 2013 s. 543–549.
53 HE 86/2012 vp. s. 1.
54 Ks. Marttinen v. Finland (19235/03, 21.7.2009), jossa oli kysymys velallisen tietojenantovelvollisuudesta ulosotto-

selvitystä varten. KKO:n ratkaisukäytännössä itsekriminointisuoja laajennettiin myös konkurssimenettelyyn. Korkeimman 
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lainuudistustyö ovat herättäneet perus- ja ihmisoi-
keuskeskustelun myös insolvenssioikeudellisessa 
kirjallisuudessa.55 Pesänhoitajan velvollisuutta 
ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta vedota itse-
kriminointisuojaan ei mainita säännöstä koskevas-
sa hallituksen esityksessä, mutta konkurssiasiain 
neuvottelukunnan suosituksessa 18/2013 todetaan, 
että ”[p]esänhoitajalla on velvollisuus informoida 
velallista tästä oikeudesta”.56

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkai-
sukäytännön merkitys konkurssissa ei tyhjene 
itsekriminointisuojaan, vaan Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen (1990/439, sopimussarja 19) 6 
artiklan mukaisen oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin vaatimukset esimerkiksi menettelyn 
konktradiktorisuudesta57 ulottuvat täytäntöönpa-
noprosessiin eli konkurssimenettelyyn kokonai-
suudessaan. Ihmisoikeustuomioistuimessa on 
vakiintunut kanta siitä, että oikeuksien täytäntöön-

panomenettely kuuluu oikeudenmukaiseen oikeu-
denkäyntiin osana sitä.58 Kuten on todettu, pesän-
hoitajan toimenkuva konkurssilaissa on muutenkin 
oikeudellistunut verrattuna konkurssisääntöön, 
mitä voidaan pitää perusteena perus- ja ihmisoi-
keuksien vaikutuksen korostamiselle. Paitsi että 
pesänhoitajan velallista koskevat selvitykset voivat 
johtaa pesänhoitajan tekemään rikosilmoituksen 
(KonkL 14:5.1), joka voi johtaa rikosprosessiin, 
pesänhoitaja valmistelee konkurssisaatavien rii-
tautusoikeudenkäynnit (KonkL 13 luku).59 Pesän-
hoitajan itsenäisessä toimivallassa olevat tehtävät 
merkitsevät, että pesänhoitajasta on tullut päätök-
sentekijä, joka voi vaikuttaa menettelyosallisten 
perus- ja ihmisoikeuksiin.60 Pesänhoitajan tulisi 
arvioida konkurssilain mukaisia tehtäviään näiden 
oikeuksien näkökulmasta ja pyrkiä toteuttamaan 
osallisten perustavanlaatuisia oikeuksia mahdol-
lisimman pitkälle.61

oikeuden ennakkopäätöksiä itsekriminointisuojasta konkurssimenettelyssä ovat KKO 2009:80, 2010:41, 2012:5 ja 2012:16, 
jotka on annettu EIT:n ratkaisun jälkeen.

55 Ks. Könkkölä & Linna 2013 s. 541 av. 108 mainitut lähteet, Linna, Tuula: Ihmisoikeudet: valtaaja kansallisilla kentillä. 
Teoksessa Husa, Jaakko, Keskitalo, Petri, Linna, Tuula ja Tammi-Salminen, Eva (toim.): Oikeuden avantgarde: juhlajulkaisu 
Juha Karhu 1953–6/4–2013. Liettua 2013 s. 137–156 (Linna 2013a), Linna, Tuula: Oikeuspoliittisia silmäyksiä insolvenssi-
oikeuteen. Oikeus 2013 s. 97 (Linna 2013b) ja Linna, Tuula: Velallisen itsekriminointisuoja konkurssissa – miten ojentautua 
langettavan ihmisoikeustuomion jälkeen? Defensor Legis 2012 s. 249–253 sekä Pentikäinen Laura: Itsekriminointisuoja oikeu-
denmukaisen oikeudenkäynnin takeena ja suhteessa vapaaseen todistusteoriaan. Defensor Legis 2012 s. 224–248. Käyttöön 
otettu vaitiolomalli on saanut kirjallisuudessa melkoisesti kritiikkiä, sillä se ei yhteensovita velallisen ja velkojien oikeuksia, 
vaan jättää velkojien oikeudet huomiotta. Se menee velallisen suojaamisessa pidemmälle kuin EIT:n edellyttämät ihmisoike-
uksien vähimmäistakeet edellyttäisivät; näin Marttila, Mikko: Konkurssi ja itsekriminointisuoja – toinen erä. Lakimies 2012 
s. 921 (Marttila 2012a). Linna 2013a käsittelee itsekriminointisuojaa koskevaa sääntelyä esimerkkinä ihmisoikeuksien ”ylile-
galisoitumisesta”. Esimerkkejä oikeuskirjallisuudesta, jossa velallisen myötävaikutusvelvollisuuden ja itsekriminointisuojan 
yhteensovittamisen ongelmallisuus on todettu jo varhemmin, ovat Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Vantaa 2005 
s. 264–270 ja Marttila, Mikko: Velallisen myötävaikutusvelvollisuus ja itsekriminointisuoja. Defensor Legis 2005 s. 867–877.

56 Kohta 3.1. 
57 Ervo, 2008 s. 155 ja 2011 s. 497, määrittää konktradiktorisuuden periaatteen merkitsevän ennen kaikkea mahdollisuutta 

osallistua prosessiin aktiivisesti.
58 Ervo 2008 s. 2 ja Linna 2012 s. 252. 
59 Suuri osa Suomea koskevista langettavista tuomioista EIT:ssa on koskenut oikeudenkäynnin kohtuuttoman pitkää kes-

toa. HE:n 85/2012 vp. s. 5 mukaan langettavia tuomioita on ollut 47 vuosien 2000 ja 2009 välisenä aikana. Pesänhoitajankin 
menettelyllä voi olla vaikutusta prosessin pitkittymiseen, eli pesänhoitajan on pyrittävä välttämään esitutkintaa tai oikeuden-
käyntiä pitkittäviä toimia, kuten käsittelyn lykkäämistä koskevia pyyntöjä ilman painavia perusteita. 

60 Jokela, Antti: Eri lakimiesryhmien eettisistä koodeista. Defensor Legis 2000 s. 530, muistuttaa, että ”[p]erustuslain 
perusoikeussäännökset, kansainväliset ihmisoikeussopimukset, ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja tuomarinohjeet 
muodostavat yhdessä arvoperustan, jota on noudatettava kaikessa lainkäytössä”. 

61 Näiden oikeuksien puolustaminen soveltuu pesänhoitajana toimivalle asianajajalle aivan ilmeisesti, kun tarkastellaan 
asianajajan roolia oikeusvaltion ylläpitäjänä. Peltonen, Jukka: Asianajajan toiminnan eettiset perusteet. Defensor Legis 2000 
s. 590, toteaakin, että ihmisoikeusnormien kansallinen soveltaminen kuuluu yksittäistapauksittain asianajajakunnan jäsenten 
yhteiskunnallisesti ja globaalisti arvostetuimpiin tehtäviin. Näin siitä huolimatta, ettei asianajajia ole Ilkka Saraviidan: Asian-
ajajat ja perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Ruokonen, Pekka, Sundblad, Hans ja Ylöstalo, Matti (toim.): Juhlajulkaisu Jukka 
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Lainkäytössä turvattavat oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin kuuluvat oikeussuojan takeet on 
määritelty perustuslain 21 §:ssä. Konkurssituomio-
istuimen lisäksi vaatimukset koskevat soveltuvin 
osin pesänhoitajaa tämän tehdessä lainkäyttöpää-
töksiä. Kuitenkaan prosessioikeuden periaatteet62 
eivät ole sovellettavissa pesänhoitajan tehtäviin 
sellaisinaan.63 Jotta pesänhoitaja voi riitauttaa vel-
kojan saatavan, ei esimerkiksi edellytetä, että pesän-
hoitajan olisi varattava velkojalle tilaisuus selvittää 
suullisesti saatavan perusteita.64 Konkurssimenet-
telyssä ei myöskään ole muutoksenhakuviranomais-
ta, johon pesänhoitajan menettelytapaan tyytymä-
tön osapuoli voisi säännönmukaisesti valittaa.65 
Pesänhoitajan lainkäyttöpäätöksiin jakoluettelon 
laatimisessa voi hakea muutosta valittamalla jako-
luettelon vahvistamisesta tai vaatimalla vahvista-
mispäätöksen purkamista. Lisäksi velkojien hyväk-
symää pesänhoitajan lopputilitystä, jonka osana 
laskelma velkojien jako-osuuksista on, voi moittia.

3.2 Lainkäytössä korostuvat konkurssilain 
periaatteet

Oikeuskirjallisuudessa on systematisoitu kon-
kurssilain ja sen esitöiden perusteella konkurssioi-
keuden tavoite-, arvo- ja menettelyperiaatteita66, 

joiden toteutuminen yksittäisessä konkurssimenet-
telyssä riippuu olennaisesti pesänhoitajasta. Peri-
aatteet voivat ohjata pesänhoitajaa laintulkinnassa 
ja auttaa ratkaisemaan oikeuskysymyksen, johon 
ei ole selvää normia lainsäädännössä.67 Toisaalta 
lakiin perustuvat periaatteet sitovat pesänhoitajaa 
tämän lainkäyttötehtävissä, eli ne rajoittavat pesän-
hoitajan toimintavapautta.68 Periaatteet voivat myös 
joutua ristiriitaan, jolloin ne on sovitettava yhteen 
tai toisen periaatteen on väistyttävä: ratkaisutilan-
teessa pesänhoitaja voi joutua punnitsemaan kon-
kurssilain periaatteiden painoarvoa.69 Seuraavaksi 
arvioidaan, mitkä konkurssioikeuden arvo- ja 
menettelyperiaatteista ovat erityisen olennaisia 
pesänhoitajan lainkäyttötehtävissä.70 Oikeuskirjal-
lisuudessa ensimmäisten periaatteiden luokkaan on 
sijoitettu muun muassa yhdenvertaisuus, velallisen 
asiallinen kohtelu, menettelyllinen vähimmäistur-
va sekä läpinäkyvyys.71 

Konkurssin olemassaolo voidaan palauttaa 
oikeus valtion pyrkimykseen oikeudenmukaisuu-
desta ja oikeussuojan antamisesta oikeusjärjestyk-
sen tunnustamille intresseille. Lailla säädellyn 
konkurssi-instituution tehtävänä on varmistaa, että 
oikeudenmukaisuus voi toteutua myös maksuky-
vyttömyystilanteessa.72 Pyrkimys menettelyn oikeu-
denmukaisuutta takaavaan sääntelyyn ei sellaise-

Peltonen 60 vuotta: 27.10.1999. Vammala 1999 s. 242, toteamalla tavalla asetettu perustuslaissa perusoikeusvalvojiksi kuten 
julkinen valta tunnetusti on (perustuslaki 1999/731, PL, 22 §). 

62 Lainkäytön periaatteista ks. esim. Virolainen, Jyrki: Periaatteet prosessioikeudessa. Teoksessa Koulu, Risto (päätoim.): 
Prosessioikeus. Painopaikkaa ei mainittu 2012 s. 119 ss.

63 Koulu 2009a s. 35.
64 Velkojalla on tähän mahdollisuus saatavan riitautusta koskevassa oikeudenkäynnissä.
65 Jo Koulu, Risto: Velkojainkokouksen moite. Lakimies 1990 s. 928, on huomauttanut tarvittavan sääntelyä, joka turvaisi 

velkojille oikeuden hakea muutosta pesänhoitajan ratkaisuihin. 
66 Koulu 2009a s. 40. 
67 Ks. Virolainen 2012 s. 120. 
68 Koulu 1994 s. 57–58. 
69 Koulu 2009a s. 39.
70 Konkurssilain tavoitteista ks. Könkkölä & Linna 2013 s. 13. Näitä tavoitteita ei arvioida tässä yhteydessä.
71 Koulu 2009a s. 41. Aarre Tähden: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Jyväskylä 1995 s. 26, mukaan kun arvoja 

kutsutaan oikeudellisissa yhteyksissä periaatteiksi, arvot voivat saada merkittävästi suuremman vakuuttavuuden ja laajemmat 
käyttömahdollisuudet kuin käsiteltäessä arvoja sellaisenaan.

72 Marttila, Mikko L.: Yksityinen ja yleinen konkurssissa. Teoksessa Kalevi Ellilä (toim.): In honorem Tauno Ellilä: proses-
sin tähden. Painopaikkaa ei mainittu 2012 s. 112 (Marttila 2012b). Hupli 2004 s. 22–26, analysoi liberalistisen oikeudenmu-
kaisuuskäsityksen soveltumista kollektiiviseen insolvenssimenettelyyn. Huplin, mts. 24–25, mukaan hänen yrityssaneerausta 
koskevassa tutkimuksessaan oikeudenmukaisuus ja individualistiset intressit pyritään yhdistämään. Sama pyrkimys sopii 
ideaalisen konkurssimenettelyn ohjenuoraksi.
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naan riitä, vaan pesänhoitajan tehtävänä on tavoi-
tella oikeudenmukaisuutta myös käytännössä.73 
Yleensä kaikkien konkurssivelkojien oikeuksia ei 
voida tyydyttää kokonaan, vaan velallisen varat 
jaetaan velkojille saatavien suhteessa niin pitkälle 
kuin ne riittävät. Konkurssimenettelyä tarvitaankin 
sen varmistamiseksi, että kukin velkoja saa yhden-
vertaisesti tälle kuuluvan osuuden konkurssiin luo-
vutetuista varoista.74 Velkojien tasa-arvoisuutta eli 
yhdenvertaisuutta pidetään konkurssin tärkeimpä-
nä periaatteena, joka sisältää kolme eri elementtiä: 
yhtäläisen oikeuden jako-osuuteen, menettelylli-
sesti tasapuolisen kohtelun sekä yhtäläisen oikeu-
den osallistua pesän päätöksentekoon.75

Ensimmäistä yhdenvertaisuuden elementtiä, eli 
aineellista yhdenvertaisuutta, rajoittaa velkojien 
maksunsaantijärjestyslain (1992/1578) sääntely, 
joka takaa tietyille konkurssivelkojille mahdolli-
suuden etuoikeutettuun maksunsaantiin. Toisen, 
velkojien menettelyllisen yhdenvertaisuuden ja laa-
jemmin menettelyllisen oikeudenmukaisuuden, 
osalta on huomattava, että konkurssilaki edellyttää 
useissa säännöksissä vain suurimpien velkojien 
kuulemista ja että laki muun muassa suosii 
suurvelko jien tiedonsaantia.76 Jos velkojien saata-

vat ovat erilaatuisia ja erisuuruisia, niitä koskeva 
menettelytapa voi olla erilainen. Lähtökohtana siis 
on, että samassa asemassa olevia velkojia on koh-
deltava samalla tavalla77, mutta pesänhoitajan rat-
kaistavaksi jää, milloin velkojat ovat samassa ase-
massa. Yhdenvertaisuuden kolmannella elementil-
lä, eli velkojien yhdenvertaisella mahdollisuudella 
osallistua pesän päätöksentekoon, ei ole merkitys-
tä pesänhoitajan itsenäisessä päätösvallassa ole vien 
tehtävien hoitamisen kannalta. Pesänhoitajan tulee 
kuitenkin osaltaan taata, että velkojat voivat käyttää 
velkojan oikeuksiaan yhtäläisesti velkojien päätös-
valtaan kuuluvissa asioissa.78 Huolimatta edellä 
mainituista poikkeuksista velkojien yhdenvertai-
suuteen, periaatteen toteutumisen lähtökohtaisesta 
edellytyksestä, pesänhoitajan puolueettomuudesta 
velkojiin nähden, ei voida tinkiä. Pesänhoitaja ei 
saa perusteettomasti suosia tiettyä velkojaa tai vel-
kojaryhmää, eikä siten myöskään häntä tehtävään 
esittänyttä velkojaa.

Konkurssilain 4 luvun 1 §:n mukaan velallista 
on kohdeltava pesän selvityksessä ja hoidossa asial-
lisesti, ja hänen etunsa on otettava siinä asianmu-
kaisesti huomioon.79 Velkojien ja velallisen intres-
sit ovat usein vastakkaiset80, ja pesänhoitajan tulee 

73 Marttila, 2012b s. 112, toteaa, että konkurssin varsinaisia vaikutuksia pidetään abstraktia oikeudenmukaisuutta tär keäm-
pinä. Vaikka konkurssin vaikutukset ovat olleet Marttilan mukaan konkurssikeskustelun keskiössä, konkurssitodellisuuden 
tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimuksen puutteita onkin Marttilan mukaan kritisoitu. 

74 Muun ohella Goode 1997 s. 5 ja Hupli, Tuomas: Konkurssitakaisinsaanti oikeudenkäyntinä. Vantaa 2006 s. 141–142. 
Hupli, 2004 s. 47, toteaa, että velkojien yhdenvertaisuus ja heidän yhteinen etunsa voivat toteutua vain, jos velkojat joutuvat 
luopumaan saataviensa erillisperinnästä ja siirtymään kollektiiviseen perintään. Heuman, 2007 s. 155, katsoo, että konkurs-
sin tarkoitus on juuri velkojille aiheutuvan tappion tasaaminen velkojien kesken, eikä siis niinkään velkojien maksunsaannin 
toteuttaminen. Yhdenvertaisuusperiaatteella ei siksi ole Heumanin, ibidem, mukaan erityistä merkitystä niissä konkursseissa, 
joissa tavallisille velkojille ei jää jako-osuutta.

75 Havansi, Erkki: Konkurssin ”suurimmat velkojat” ja pienet. Teoksessa Lohi, Tapani (toim.): Kaavoitus, rakentaminen, 
varallisuus. Juhlajulkaisu Vesa Majamaa 1945–28/12–2005. Helsinki 2005 s. 39 (Havansi 2005b).

76 Konkurssin suurimpien velkojien ja pienvelkojien eriarvoisesta asemasta konkurssilaissa ks. tarkemmin Havansi 2005b 
s. 42–54. 

77 Koulu 2009a s. 52. 
78 Konkurssilain 12 luvun 1.1 §:n mukaan velkojalla on kansalaisuudestaan sekä asuin- tai kotipaikastaan riippumatta 

oikeus valvoa saatavansa ja saada sille suoritus konkurssissa sekä käyttää muita velkojalle konkurssilain mukaan kuuluvia 
oikeuksia. HE:n 26/2003 vp. s. 112 mukaan velkojan oikeuksien käyttö tarkoittaa muun muassa oikeutta saada tietoja pesästä 
ja sen hoidosta sekä oikeutta osallistua pesän hallintoon.

79 Konkurssiasiain neuvottelukunta (KonkNK) on antanut konkurssivelallisten neuvontaa ja ohjausta koskevan suosituksen 
15/2005. Suosituksen alussa todetaan, että konkurssiasiain neuvottelukunta suosittelee pesänhoitajan antavan konkurssivelal-
liselle suosituksen tekstin esitteenä velallisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

80 Peltonen, Jukka: Eräitä esteellisyystilanteita asianajajan näkökulmasta. Teoksessa Esko, Timo, Peltonen, Jukka, Tarkka, 
Olli & Tulokas, Mikko (toim.): Näkökulmia asianajajaoikeuteen. Helsinki 2004 s. 228 (Peltonen 2004c).
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toimia velkojien yhteiseksi eduksi (KonkL 14:3.1). 
Intressien vastakkaisuudesta johtuen Suomen 
Asian ajajaliitto on kiinnittänyt huomiota siihen, 
että konkurssivelallisilla voi olla tarvetta ulkopuo-
liseen oikeudelliseen neuvontaan pesäluetteloa laa-
dittaessa.81 Joka tapauksessa kun pesänhoitaja vaa-
tii velallista esimerkiksi täyttämään myötävaiku-
tusvelvollisuutensa pesäluetteloa koskevien tietojen 
antamisessa, velallisen kohtelun on oltava oikeas-
sa suhteessa konkurssin selvityksen tavoitteisiin 
nähden.82 Velallisen asianmukaisen kohtelun vaa-
timus on osoitus perus- ja ihmisoikeuksien kasva-
neesta merkityksestä konkurssimenettelyssä83, 
mihin edellisessä alaluvussa viitattiin. 

Asianajajaliiton valvontakäytännössä on otettu 
kantaa velallisen kohteluun sikäli kuin kantelussa 
oli kyse asianajaja-pesänhoitajan väitetystä vasta-
puolen panostamisesta. Tapaohjeiden 7.3 kohtaa 
koskevalla ratkaisulla on nykyisin merkitystä itse-
kriminointisuojan rajoissa. 

Asianajaja toimi käräjäoikeuden määräämänä 
konkurssipesän pesänhoitajana yhtiössä, jota kan-
telija edusti. Kantelija moitti asianajajaa siitä, että 
tämä oli syytellyt kantelijaa ”törkeästä käytökses-
tä” väittäen kantelijan petollisesti tyhjentäneen yh-
tiön sekä uhkaillen kantelijaa vankilaan joutumi-
sella. Asianajaja kertoi hänen velvollisuutenaan ol-
leen pesänhoitajana selvittää velalliselta, oliko yh-
tiön varoja käytetty yksityisiin menoihin etenkin, 
kun tätä oli alustavan kirjanpidon tarkistuksen pe-
rusteella syytä epäillä. Kyseisten asioiden selvittä-
miseen oli tarvittu normaalia tiukempia kysymyk-
siä konkurssilain 4 luvun 1 §:n asettaman velalli-
sen asianmukaisen kohtelun periaatteen puitteissa. 

Asianajaja oli pesänhoitajana oikeutettu kertomaan 
velallisen edustajalle myös niistä sanktioista, jotka 
lainsäädännössä on asetettu sen varalle, että velal-
linen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan. Valvonta-
lautakunta ei havainnut asianajajan menetelleen hy-
vän asianajajatavan vastaisesti. (Valvontalautakun-
nan 1. jaosto 5.2.2010 § 9)

On luonnollista katsoa, että pesänhoitajan on 
noudatettava oikeusturvan vähimmäisedellytyksiä 
erityisesti hoitaessaan tuomioistuimelta lainmuu-
toksilla siirtyneitä tehtäviä. Kuten aiemmin on 
todettu, lainkäyttöpäätöksiä tehdessään pesänhoi-
tajan tulisi varmistaa oikeusturvan menettelyllisten 
vähimmäistakeiden toteutuminen, paitsi muodol-
lisesti, myös tosiasiallisesti. Menettelyllisiin vähim-
mäistakeisiin kuuluvat asianosaisten kuuleminen 
(joka on myös menettelyperiaate) ja päätösten 
perusteleminen.84 Pesänhoitajan on esimerkiksi 
kyettävä perustelemaan, miksi velallisen kirjanpi-
toa ei ole saatettu loppuun tai miksi pesänhoitaja 
ei ole katsonut tarpeelliseksi tehdä ilmoitusta havait-
semistaan rikosepäilyistä.85 Sillä, että konkurssi-
menettelyn osalliset kokevat pesänselvityksen 
oikeudenmukaiseksi, on merkitystä vastaavalla 
tavalla kuin oikeudenmukaisuuden kokemisella 
oikeudenkäynnissä.86 

Pyrkimys menettelyn läpinäkyvyyteen tarkoit-
taa, että pesänhoitajan lainkäyttöpäätökset tulisi 
saattaa osallisten tietoon. Vaikka esimerkiksi pesä-
luettelo ja velallisselvitys toimitetaan konkurssilain 
mukaan ilman pyyntöä vain suurimmille velkojille 
(KonkL 9:1.4 ja 9:2.3), kaikilla velkojilla on yhtä-

81 Asianajajaliitto puoltaisi konkurssivelalliselle tai tämän edustajalle mahdollisuutta saada oikeusapua velallisen oikeus-
turvavakuutuksesta. Ks. Suomen Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 s. 5. Saatavissa www-muodossa <URL:http://
www.asianajajaliitto.fi/files/1541/Asianajajaliiton_lainsaadantoaloitteet_2012.pdf> 4.10.2013. Aloitteen tekeminen perus-
tuu Suomen Asianajajaliiton sääntöjen (Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta 
2012/540, OikMP) 2 §:än, jonka mukaan Asianajajaliitto tarjoaa kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi antamalla lau-
suntoja ja tekemällä aloitteita. 

82 Könkkölä & Linna 2013 s. 487.
83 Marttila 2005 s. 869. Könkkölä & Linna, 2013 s. 684, tosin tuovat esiin, että pesänhoitaja voi rajoittaa velallisen menet-

telyllisiä oikeuksia konkurssissa ilman, että velallisella on mahdollisuus riitauttaa pesänhoitajan päätöksiä tuomioistuimessa. 
He epäilevät, että yksittäistapauksissa velallisen pääsy tuomioistuimeen (access to court) voi olla liian suppeaa. 

84 Koulu 2009a s. 63–64.
85 Kunnas, 2005 s. 1311, huomauttaa, että nykyisin puolletaan näkemystä, jonka mukaan lainkäyttöpäätöksiä koskevissa 

perusteluissa on hyvä punnita eri ratkaisuvaihtoehtoja avoimesti sekä tuoda esiin asian epävarmuus ja tulkinnanvaraisuus.
86 Jälkimmäistä arvioi Kunnas, Matti: Ronald Dworkinin haaste asianajajalle. Defensor Legis 2008 s. 961–973, joka viittaa 

s. 970 av. 27 asiaa käsiteltävän tuomioistuinlaitoksen laatuhankkeissa. 
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läinen oikeus saada pyynnöstään tietoja konkurs-
simenettelystä. Velallisella on lähtökohtaisesti sama 
oikeus kuin velkojilla saada tietoa pesän tilasta 
(KonkL 4:2.1). Vuosiselonteon laatimisen lisäksi 
pesänhoitajan on pyynnöstä annettava velkojalle 
myös muita konkurssipesää ja sen hoitoa koskevia 
tietoja. Annettavat tiedot käsittävät ne tiedot, jotka 
ovat jo valmiiksi olemassa, eli yksittäinen velkoja 
ei voi velvoittaa pesänhoitajaa tekemään ylimää-
räisiä selvityksiä.87 Konkurssiasiamiehellä ei ole 
velvollisuutta säilyttää pesänhoitajan toimittamia 
asiakirjoja, vaan pesänhoitaja on ensisijaisesti se, 
jolta yksittäistä konkurssimenettelyä koskevat tie-
dot ovat saatavissa.88 

Menettelyperiaatteista asianosaisen kuulemisen 
periaate mainittiin edellä osana menettelyllisen 
vähimmäisturvan periaatetta. Kuulemisella on kui-
tenkin myös vastakkaiseen suuntaan vaikuttava 
menettelyperiaate, eli pyrkimys konkurssin joutui-
saan selvittämiseen. Joutuisuuspyrkimyksen mer-
kitystä osoittaa, että lainsäätäjä on asettanut lähes 
kaikille pesänhoitajan lainkäyttötehtäville määrä-
rajan: pesäluettelon ja velallisselvityksen sekä vuo-
siselonteon laatimiselle sekä velkaselvittelyn eri 
vaiheiden toimenpiteille.89 Joutuisuuden ja kuule-
misen ristiriita ilmenee siinä, että lähtökohtaisesti 
kuuleminen hidastaa menettelyä.90 Koska asian-
osaisen kuuleminen liittyy osallisten perusoikeu-

teen, eli oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeuden-
käyntiin, perusoikeusmyönteinen laintulkinta91 
puoltaa kuulemista, vaikka menettelyn joutuisuus 
siitä kärsisikin. Velkojalle tulee antaa mahdollisuus 
esimerkiksi lausua saatavaansa koskevasta riitau-
tuksesta, jonka pesänhoitaja on tehnyt (KonkL 
13:3). Koska velkojaa olisi joka tapauksessa kuul-
tava riitautusoikeudenkäynnissä, velkojan kuule-
minen ennen oikeudenkäyntiä ei hidasta saatavien 
selvittämistä. Jos velkoja luopuu valvonnasta jo 
pesänhoitajan lausumapyynnön perusteella tai jos 
pesänhoitaja luopuu riitautuksestaan saatuaan vel-
kojalta lisäselvitystä, saatavan selvittäminen pikem-
minkin nopeutuu, kun asiaa ei tarvitse käsitellä 
tuomioistuimessa. Joutuisa pesänselvitys tarkoit-
taakin osaksi sitä, että konkurssissa pyritään vält-
tämään oikeudenkäyntejä.92 

Myös sivullisen suoja voidaan lukea menette-
lyperiaatteeksi ja se on johdettavissa konkurssilain 
14 luvun 1 §:stä, jonka mukaan konkurssipesää 
selvitettäessä ei saa loukata kenenkään oikeuksia. 
Sivullisen oikeuksien kunnioittamisesta ja omai-
suuden suojasta siis johtuu, että sivullisen omai-
suutta ei merkitä velallisen varoista ja veloista laa-
dittavaan pesäluetteloon velallisen omaisuudeksi.93 
Periaatteen piiriin kuuluviksi voidaan lukea myös 
pesänhoitajan tehtävät velallisen palveluksessa 
olleiden työntekijöiden palkkaturvamenettelyssä.94

87 Koulu 2009a s. 175. Käytännössä velkojat usein tiedustelevat ennakolta arvioita jako-osuuksiensa määrästä. Koska tällai-
nen tieto voi ymmärrettävästi olla velkojalle olennainen, pesänhoitajan tulisi pyrkiä antamaan arvionsa, vaikka se edellyttäisi 
joiltain osin laskutoimitusten tekemistä.

88 Toki velkojat voivat antaa toisilleen tietoja pesän tilanteesta, mutta velvollisuus tietojen antamiseen on pesänhoitajalla.
89 Könkkölä & Linna, 2013 s. 581–582, ovat luetteloineet lain määräaikoja. 
90 Koulu 2009a s. 42.
91 Nuotion, 2005 s. 132, mukaan perusoikeusmyönteinen laintulkinta tarkoittaa, että perusoikeudet voivat ohjata muiden 

oikeusperiaatteiden soveltamista. Pesänhoitajan tulisi siis valita eri menettelyvaihtoehdoista perusoikeusmyönteinen vaihtoehto.
92 Koulu, Risto: Sovinnollisuuspyrkimys konkurssioikeudessa. Defensor Legis 2005 s. 844. Asianajotoimeksiantojen 

hoitaminen joutuisasti kuuluu asianajajan yleisiin velvollisuuksiin. Tapaohjeiden 4.1 kohdan mukaan tehtävät on hoidettava 
huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia.

93 Linna, Tuula: Myyjän ehdollisesti luovuttama omaisuus ulosotossa ja konkurssissa. Teoksessa Vihervuori, Pekka, 
Hemmo, Mika ja Tammi-Salminen, Eva (toim.): Juhlajulkaisu Leena Kartio 1938–30/8/2008. Jyväskylä 2008 s. 177, viittaa 
konkurssilain sivullissuhteita koskeviin lukuisiin säännöksiin ja toteaa esineoikeudellisten kysymysten olevan keskeinen osa 
siviiliprosessuaalista täytäntöönpanoa. Täytäntöönpano onkin Linnan mukaan eräänlainen esineoikeuksien selvittelyvaihe. 
Konkurssin esineoikeudellisten kysymysten arvioinnista on kiinnostavana esimerkkinä Jarmo Tuomiston: Keinotekoisten 
varallisuusjärjestelyjen ulosottokaaressa ja konkurssilaissa sääntelemättömistä vaikutuksista. Teoksessa Lindfors, Heidi, 
Korkea-aho, Emilia ja Turunen, Santtu (toim.): Kovia aikoja: riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. 
Helsinki 2009, s. 645–661, pohdinta keinotekoisten varallisuusjärjestelyjen käsittelystä konkurssissa.

94 Könkkölä & Linna 2013 s. 583. Työntekijät eivät parhaassa tapauksessa jää pesän velkojiksi, vaan saavat palkkasaata-
vansa täysimääräisesti palkkaturvamenettelyssä.
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Oikeuskirjallisuudessa lueteltuihin menettely-
periaatteisiin voitaisiin lisätä vielä sovinnollisuuden 
periaate. Konkurssin velkaselvittelyssä pesänhoi-
tajan on 13 luvun 8 §:n mukaan edistettävä riitai-
suuksien ratkaisemista sovinnollisesti hyvän pesän-
hoitotavan edellyttämässä laajuudessa.95 Säännös 
koskee nimenomaisesti riitautettuja konkurssisaa-
tavia, mutta muutoinkin sovintoon pyrkiminen voi-
daan lukea osaksi hyvää pesänhoitotapaa.96 Kon-
kurssipesällä on todettu olevan luontainen pyrkimys 
sovintoihin oikeudenkäyntien sijaan, vaikka sovin-
nollisuutta ei mainitakaan konkurssimenettelyä 
kokonaisuudessaan kattavana periaatteena.97 Asian-
ajaja-pesänhoitajalla on myös tapaohjeiden kohdan 
2.9 mukaan yleinen velvollisuus pyrkiä sovintoi-
hin.98 Sovintohakuisuus merkitsee pesän pyrkimys-
tä välttää riitoja ja ratkaista syntyneet riidat tuo-
mioistuimen ulkopuolella.99 

3.3 Hyvän pesänhoitotavan toteutuminen

Tässä ja seuraavassa alaluvussa määritellään, 
mitä asianajaja-pesänhoitajaa koskevalla pehmeäl-

lä sääntelyllä tarkoitetaan sekä mikä sen merkitys 
on erityisesti pesänhoitajan lainkäyttötehtävissä. 

Konkurssiasiain neuvottelukunta on perustami-
sestaan lukien antanut suosituksia, joilla on pyritty 
yhtenäistämään konkurssikäytäntöjä. Ennen kon-
kurssilain voimaantuloa, eli vuosina 1995–2004, 
pesänselvitystä ohjasi keskeisesti, ei niinkään van-
hentunut lainsäädäntö, vaan suositusten sisältö.100 
Ero normatiiviseen sääntelyyn oli merkittävä, sillä 
suositukset ennakoivat konkurssisäännön uudista-
mista ja voimaantulevaa sääntelyä. Kun uusi kon-
kurssilaki tuli voimaan, muutos ei ollutkaan käy-
tännön toimijoiden kannalta niin merkittävä kuin 
se oli säädöstasolla. On katsottu, että pesänhoitajan 
tehtäviä korostanut konkurssikehitys tuli jälkikäteen 
vahvistetuksi konkurssilain säännöksin.101 

Nykyisen konkurssilain 14 luvun 3.1 §:n 
mukaan pesänhoitajan on hoidettava tehtävänsä 
huolellisesti ja hyvää pesänhoitotapaa noudattaen. 
Hyvään pesänhoitotapaan viitataan myös useissa 
muissa konkurssilain säännöksissä.102 Velvollisuus 
hyvän pesänhoitotavan noudattamiseen on avoin 
normi, jonka sisältö on laissa täsmentymätön.103 

95 HE:ssä 26/2003 vp. s. 129 on mainittu, että ”[k]onkurssin joutuisan etenemisen kannalta sekä työn ja kustannusten 
säästämiseksi on tavoiteltavaa, että riitaisuudet pystytään sopimaan ilman erillistä riitautusoikeudenkäyntiä”. Sovinnollisuus 
edistää siis pesän taloudellista ja joutuisaa selvittämistä. 

96 Könkkölä & Linna 2013 s. 299. 
97 Koulu 2005 s. 848. Koulun, 2009a s. 26, mukaan velvollisuus sovinnon edistämiseen kannattaa ulottaa kaikkien kon-

kurssin kiistakysymysten ratkaisemiseen.
98 Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelylautakunta myös järjestää asianajajille erityistä sovittelukoulutusta. Koulu-

tuksen suorittaneet asianajajat voivat toimia sovittelijoina liiton sovintomenettelyssä.
99 Nuotio, Kimmo: Mihin enää tuomaria tarvitaan? Oikeus 1999s. 198, tiivistää, että vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta 

voidaan puhua laajassa merkityksessä silloin, kun asianosaisten jutun käsittely pyritään päättämään muutoin kuin tuomiois-
tuimen tuomiolla. Myös Hupli, 2006 s. 145, lausuu, että pesänhoitajan toimia saatavan riitauttamisessa ennen riidan käsittelyä 
tuomioistuimessa voidaan kutsua vaihtoehtoiseksi riidanratkaisuksi. 

100 Korkea-aho 2005 s. 30.
101 Koulu 2009a s. 417. HE:n 26/2003 vp. s. 28 mukaan esityksen mukaiset pesänhoitajan tehtävät ja velvollisuudet vastaavat 

pääosin aikaisempaa konkurssikäytäntöä ja muun muassa konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksista ilmenevää hyvää 
pesänhoitotapaa. Luokiteltiinpa suositukset oikeuslähteeksi tai ei, oikeuslähteillä on vastaavanlainen vuorovaikutussuhde: 
lainkäyttäjät soveltavat lakisäädäntöä ja lainsäätäjä voi kodifioida vallitsevan oikeuskäytännön lainsäädäntöön. Näin Määttä, 
Kalle: Anekdootteja lain tulkinnasta. Teoksessa Lindfors, Heidi, Korkea-aho, Emilia ja Turunen, Santtu (toim.): Kovia aikoja: 
riitoja ja maksukyvyttömyyttä. Juhlakirja Risto Koulu 60 vuotta. Helsinki 2009 s. 461.

102 Ks. KonkL 8:6.1, 12:14.1 sekä 13:8. Ensimmäisen säännöksen mukaan pesänhoitaja, joka menettelee hyvän pesänhoi-
tavan vastaisesti, voidaan vapauttaa tehtävästä; toisen säännöksen mukaan pesänhoitajan on tarkastettava konkurssivalvonnat 
hyvän pesänhoitotavan edellyttämässä laajuudessa ja kolmannen säännöksen mukaan pesänhoitajan tulee hyvän pesänhoitotavan 
edellyttämässä laajuudessa edistää velkaselvittelyssä ilmenneiden riitaisuuksien ratkaisemista sovinnollisesti.

103 Huovila, Mika: Esitöistä prosessioikeudellisena oikeuslähteenä. Teoksessa Havansi, Erkki, Koulu, Risto ja Lindfors, 
Heidi: (toim.): Oikeudenkäyntejä ja tuomioistuimia. Juhlakirja Juha Lappalainen 60 vuotta. Helsinki 2007 s. 121, toteaa, että 
avoimia normeja koskevia suuntaviivoja voidaan usein hakea säädöksen esitöistä. Avoimista normeista tarkemmin ks. Aarnio, 
Aulis: Laintulkinnan teoria. Juva 1989 s. 77–78.
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Konkurssilain esitöissä todetaan, että lain tarkoi-
tuksena on korostaa hyvän pesänhoitotavan mer-
kitystä yhtenä pesänhoitajan velvollisuuksia sään-
televänä ohjeena. Hallituksen esityksessä paino-
tetaan sitä, että neuvottelukunnan suosituksilla on 
ollut keskeinen asema arvioitaessa hyvän pesän-
hoitotavan pesänhoitajalle asettamia vaatimuksia 
eri tilanteissa.104 

Suositukset ilmentävät siis neuvottelukunnan 
näkemystä konkurssilaissa legalisoidun hyvän 
pesänhoitotavan sisällöstä kulloisessakin konkurs-
simenettelyn vaiheessa. Oikeaan osuva kuvaus lie-
nee, että ainoastaan konkurssilain säännöksiä tut-
kimalla ei ole mahdollista saada oikeaa kuvaa kon-
kurssimenettelystä käytännössä; siihen tarvitaan 
suosituksia.105 Suositukset konkretisoivat, miten 
lainkäyttötehtäviä voidaan neuvottelukunnan käsi-
tyksen mukaan hoitaa huolellisesti ja menettelyn 
eri intressitahot huomioiden. Ohjeet ovat yksityis-
kohtaisia, mutta ne ovat sikäli yleisiä, että ne eivät 
ole ratkaisusuosituksia yksittäisiin tapauksiin, vaan 
niitä on tarkoitus soveltaa kaikkiin konkursseihin.106 
Neuvottelukunnan suositukset osoittavat osaltaan 
konkurssimenettelyn oikeudellistumista: oikeudel-
listumiseen voidaan lukea sekin, että normilähtei-
tä on aikaisempaa enemmän ja että muut normistot 
vaikuttavat sitovien normien soveltamiseen aikai-
sempaa avoimemmin.107 Esimerkiksi korkeimman 
oikeuden ennakkopäätöksessä 2013:16 Rovaniemen 
hovioikeus perusteli ratkaisuaan osin konkurssi-
asiain neuvottelukunnan suosituksen (6/2004) sisäl-

löllä, eli nimenomaisesti hyväksyi suosituksen 
oikeuskäytännössä sovellettavaksi oikeuslähteeksi. 
Korkein oikeus ei sen sijaan edelleenkään ottanut 
kantaa suositusten merkitykseen. 

Pesänhoitajan itsenäinen päätösvalta on nyky-
laissa laaja ja suoria lainkäyttötehtäviä koskeva 
pehmeä sääntely on kattavaa. Etenkin seuraavissa 
neuvottelukunnan suosituksissa on sääntelyä pesän-
hoitajan lainkäyttötehtävien hoitamisesta: pesäluet-
telo 2/2004, velallisselvitys 3/2004, työsuhteisiin 
liittyvät kysymykset konkurssissa 4/2004, pesän-
hoitajan selonteko- ja tietojenantovelvollisuus 
5/2004, konkurssivalvonta ja jakoluettelo 6/2004, 
konkurssipesän kirjanpito ja tarkastus 10/2004, 
jako-osuuksien maksaminen 12/2004, konkurssi-
velallisten neuvonta ja ohjaus 15/2005 sekä pesän-
hoitajan velvollisuus tehdä rikosilmoitus 18/2013, 
joka on annettu kesäkuussa 2013. Sinänsä on huo-
mattava, ettei konkurssilaki ole puitelaki, jota ei 
voitaisi soveltaa ilman täydentävää sääntelyä.108 

Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositusten 
tosiallista asemaa pesänhoitoa ohjaavana lähteenä109 
on pidetty ongelmallisena, sillä suositukset eivät 
ole säädettyä oikeutta, vaan muodollisesti ne ovat 
pehmeää viranomaissääntelyä.110 Legaliteettiperi-
aate edellyttää lainkäyttäjän toimivallan perusta-
mista lakiin111, joten suositusten ei olisi sallittua 
laajentaa pesänhoitajan itsenäiseen toimivaltaan 
kuuluvia lainkäyttötehtäviä. Oikeuslähdeopillises-
ti suositusten ei tulisi myöskään rajata lainkäyttäjän 
harkintavaltaa.112

104 HE 26/2003 vp. s. 133. Konkurssilain esitöissä viitataan useasti neuvottelukunnan suosituksiin. 
105 Linna 2013b s. 93.
106 Korkea-aho 2005 s. 100.
107 Galanter, Marc: Law Abounding: Legislation Around the North Atlantic. Teoksessa Hazard, Geoffrey C., Jr & Rhode, 

Deborah L.: The Legal Profession: Responsibility and Regulation. Third edition. Westbury, N.Y, 1994 s. 437, on koonnut 
yhteen Yhdysvaltain oikeudessa havaitsemiaan oikeudellistumisen eri elementtejä. 

108 Korkea-aho 2005 s. 169. Sama koskee yrityssaneerausta, jota koskevia suosituksia neuvottelukunta on antanut toistai-
seksi kaksi: selvittäjän asema ja tehtävät 16/2007 sekä nopeutettu saneerausmenettely 17/2012.

109 Havansi, Erkki: Huomioita uudesta konkurssilaista esineoikeuden kannalta. Teoksessa Esa Kolehmainen (toim.): Busi-
ness Law Forum 2005. Helsinki 2005 s. 234 av. 5 (Havansi 2005a) ja Havansi 2005b s. 45, toteaa suosituksia kunnioitettavan 
lähes laintasoisina.

110 Koulu 2009b s. 118.
111 Koulu 2009a s. 181.
112 Korkea-aho, 2005 s. 144, toteaa, että suositukset vähentävät pesänhoitajan harkinnan minimiinsä erityisesti suoran 

lainkäyttövallan alueella, kun konkurssioikeuden yleisperiaatteet menettävät merkitystään. Koulu, 2009a s. 178, on kriti-
soinut suosituksia siitäkin, ettei niiden sanamuodoista voida päätellä, millainen normatiivinen merkitys niillä on tarkoitettu 
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Kritiikin kääntöpuolena on todettava, että neu-
vottelukunnan jäsenistö on konkurssiasioihin eri-
koistuneita lakimiehiä, joiden konkurssilakia kos-
kevat tulkinnat113 ja käsitykset hyvästä pesänhoito-
tavasta ovat käytännössä asiantuntevia ja aikaansa 
seuraavia.114 Esimerkiksi velkaselvittelyssä yhtenäi-
set käytännöt takaavat, että pesänhoitajan henkilö ei 
vaikuta menettelyosallisten oikeuksiin, ja ne voivat 
myös helpottaa tuomioistuinten työtä velkojien saa-
tavien vahvistamisessa. Haastatellut pesänhoitajat 
ovat pitäneet suositusten hyvinä puolina muun muas-
sa sitä, että asianajoalalle tulevat voivat saada niistä 
käsityksen käytännön pesänhoidosta, että ne ovat 
hyvin valmisteltuja ja että konkurssin eri intressita-
hot ovat voineet vaikuttaa niiden laatimiseen. Toi-
saalta on tuotu esiin, että ne ovat turhankin yksityis-
kohtaisia ja kokonaisuudeltaan hämärtyneitä. Pää-
asiassa suosituksia on pidetty pesänhoitajan kannal-
ta hyödyllisinä tulkintaohjeina ja hyvän pesänhoi-
totavan kodifikaationa eikä niitä ole niinkään nähty 
lisävelvoitteina tai mahdollisina vastuuperusteina.

3.4 Hyvä asianajajatapa pesänhoitajan 
lainkäytössä

Asianajajalain 5.1 §:ssä säädetään, että asian-
ajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänel-

le uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan 
noudattaa hyvää asianajajatapaa. Hyvä asianajaja-
tapa perustuu ammattikunnan yhteisiin arvoihin, ja 
sitä koskeva sääntely varmistaa asianajajan toimi-
van eettisesti.115 Hyvän asianajajatavan toteutumis-
ta turvataan sekä ennakoivalla sääntelyllä, johon 
kuuluvat Suomen Asianajajaliiton antamat suosi-
tukset ja ohjeet116, asianajajien velvollisuus suorit-
taa asianajajatutkinto sekä vuosittainen koulutus-
velvollisuus, että jälkikäteisellä ammatillisella 
valvonnalla, josta liiton hallitus ja valvontalauta-
kunta vastaavat.117 Hyvää asianajajatapaa koskeva 
sääntely- ja valvontajärjestelmä luokitellaan julki-
sen ja yksityisen sääntelyn vahvuuksia yhdistäväk-
si yhteissääntelyksi, joiden välille asianajajalaki 
luo siteen.118

Asianajajaliiton tapaohjeet ovat asianajajien 
omaa tapasääntelyä, ammatillinen eettinen normis-
to, joka osaltaan ilmentää asianajajalain 5.1 §:ssä 
säädettyä hyvää asianajajatapaa. Lainmukaista vaa-
timusta tarkentavat tapaohjeet osoittavat, mitä 
hyvältä asianajajalta voidaan edellyttää.119 Suomen 
Asianajajaliiton mukaan ”[h]yvän asianajajatavan 
mukaiset eettiset tapaohjeet heijastavat toisaalta 
yhteiskunnassa vallitsevaa moraalikäsitystä sekä 
kansalaisten käsitystä hyvästä oikeudenhoidosta ja 
toisaalta asianajajakunnan käsitystä tehtävänsä mer-

olevan, esimerkiksi, onko jokin suosituksen sisällöstä tarkoitettu olevan muuta velvoittavampaa. Toisaalta Nenonen, 2004, s. 6 
mainitsee, että ehdottomiksi tarkoitetut toimintaohjeet on pyritty sanonnallisesti erottamaan niistä, joiden soveltaminen on 
tapauskohtaisempaa. Koulun näkemyksen mukaan tässä ei siis ole onnistuttu. 

113 Korkea-aho 2005 s. 108.
114 Korkea-aho 2005 s. 139 ja Jyrki Tala, Auli Pakarinen ja Kaisa Kyttä: Asianajajien valvonta yhteissääntelynä. Oikeus-

poliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 96. Helsinki 2009 s. 12, erittelevät itsesääntelyn etuja. Pehmeä sääntely on 
lainsäädäntöön verrattuna muun muassa kustannustehokkaampaa ja nopeammin muutettavissa. Jälkimmäisestä käy esimerkiksi 
pesänhoitajan palkkion sääntely. Konkurssilain mukaan valtion varoista pesänhoitajalle maksettava enimmäiskorvaus nousi 
vuoden 2013 lainmuutoksella vuonna 2004 määritetystä 500 eurosta 1000 euroon. Pesänhoitajien palkkiota koskevat suosituk-
set on annettu vuosina 1997 ja 2004, ja jälkimmäistä on päivitetty vuonna 2008. Vaikka palkkioita on korotettu kohtuullisin 
väliajoin, pesänhoitajat eittämättä toivoisivat suosituksen huomioivan yleisen kustannustason nousun vielä nykyistä paremmin.

115 Ks. asianajotoiminnan eettisistä vaatimuksista esim. Peltonen 2000, Pursiainen, Terho: Ammattien etiikka. Defensor 
Legis 2001 s. 31–50 ja Aarnio, Aulis: Hyvän asianajajatavan eettinen perustelu: kunniakoodista kultaiseen sääntöön. Defensor 
Legis 2010 s. 541–547.

116 Liiton sääntöjen mukaan jäsenen tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa jäsenten noudatettavaksi vahvistettuja ohjeita 
(35.1 §). Liiton säännöillä on tärkeä merkitys asianajotoiminnan järjestämisessä. Ks. Tala ym. 2009 s. 63.

117 Ks. tarkemmin asianajajiin kohdistuvasta ennakoivasta ja jälkikäteisestä sääntelystä ja ohjauksesta Tala ym. 2009 s. 4–5. 
118 Tala ym. 2009 s. 67–69 ja s. 85–86.
119 Suomen Asianajajaliitto. Asianajotoiminnan sääntely. Saatavissa www-muodossa <URL:http://www.asianajajaliitto.

fi/saantely> 4.10.2013. Tapaohjeiden johdannossa mainitaan, että Asianajajaliiton toimielinten päätökset ja muut kannanotot 
sisältävät tulkintoja hyvän asianajajatavan sisällöstä. Lisäksi hyvän asianajajatavan lähteenä ovat saman kohdan mukaan myös 
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kityksestä ja arvosta sekä heidän velvollisuuksis-
taan”.120

Tapaohjeissa on määritelty sekä asianajajakun-
nan perusarvoja että asianajajan yleisiä velvolli-
suuksia. Määräyksenvaraisissa tehtävissä, kuten 
pesänhoitajana, asianajajan toimimis- ja muut vel-
vollisuudet riippuvat tehtävän luonteesta ja tehtävää 
koskevasta lainsäädännöstä.121 Pesänhoitajan lain-
käyttötehtävissä olennaisia ovat etenkin perusar-
vojen riippumattomuus (TO 3.2), esteettömyys (TO 
3.3) ja luottamuksellisuus (TO 3.4) sekä yleisten 
velvollisuuksien ammattitaito (TO 4.2), sovinnon 
mahdollisuus (TO 5.6) ja painostuskielto (TO 7.3). 
Konkurssia koskeva lainsäädäntö vaikuttaa tapa-
ohjeiden lähtökohtien toteutumiseen esimerkiksi 
sikäli, että konkurssiasiamiehen valvonta rajoittaa 
jossain määrin asianajaja-pesänhoitajan riippumat-
tomuutta julkisesta vallasta, jota tapaohjeiden koh-
ta 2.2 koskee.122 

Se luottamussuhde, joka tavanomaisesti raken-
tuu asianajajan ja päämiehen välille, koskee pesän-
hoitajan suhdetta velkojakollektiiviin, kun pesän-
hoitaja toimii velkojien päätösvallan alueella. 
Pesänhoitaja on kuitenkin lainkäyttötehtävissä riip-
pumaton velkojakollektiivista ja tekee ratkaisunsa 
itsenäisesti. Pesänhoitajan ei tarvitse olla lojaali 
yksittäisiin velkojiin nähden, vaan pesänhoitajan 
on mahdollista ja hänen tulee, esimerkiksi riitauttaa 
velkojan saatava, kun se lain mukaan on aiheellis-
ta ja pesän edun mukaista. Pesänhoitajan tulee olla 
lainkäyttötehtävissään puolueeton ja objektiivinen, 
kuten tuomarikin,123 vaikkei tapaohjeissa mainita-
kaan puolueettomuuden vaatimusta. 

Tyypillisesti hyvä asianajajatapa lisää pesänhoi-
tajan eettisiä velvollisuuksia. Se voi esimerkiksi 
kiristää esteellisyyden ja ammattitaidon arviointia 

sekä laajentaa vaitiolovelvollisuutta tehtävässä saa-
duista tiedoista konkurssilain ja rikoslain perus-
teella määräytyvään salassapitovelvollisuuteen 
nähden. Esimerkkinä jälkimmäisestä on Asianaja-
jaliiton valvontalautakunnan ratkaisu, jossa oli kyse 
vanhojen tapaohjeiden salassapitovelvollisuutta 
koskevan 19 §:n rikkomisesta:

Asianajaja oli antanut suostumuksen Verohallin-
non konkurssihakemukseen ja ottanut yhteyttä ve-
lalliseen ennen konkurssihakemuksen tiedoksian-
toa velalliselle. Asianajaja oli yhteydenotollaan pal-
jastanut tulevan konkurssihakemuksen ja sai seu-
raamukseksi varoituksen, vaikkei asianajaja ollut 
vielä saanut toimeksiantoa. (Kurinpitolautakunta 
10.5.2001 § 34)

Pesänhoitajan huolellisuusvelvollisuutta ja vii-
vyttelyä on arvioitu Asianajajaliiton valvontakäy-
tännössä vanhojen tapaohjeiden 22 §:n mukaan 
tapauksessa, joka koski konkurssisäännön, takaisin-
saantia koskevan lain (1991/758), hyvän pesänhoi-
totavan ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden 
sekä konkurssiasiain neuvottelukunnan ohjeiden 
noudattamatta jättämistä:

Asianajaja oli määrätty konkurssissa velkojain-
kuulustelussa 26.10.2001 uskotuksi mieheksi ja toi-
mitsijamieheksi. Tämän jälkeen hän oli pesänhoi-
tajana kutsunut velkojainkokouksen koolle vasta 
3.4.2003, vaikka ensimmäiseen kokoukseen sään-
nönmukaisesti velkojat kutsutaan pian velkojain-
kuulustelun jälkeen saamaan selkoa pesästä ja päät-
tämään tarvittavista käytännön pesänhoitotoimista. 
Kurinpitolautakunta totesi myös, että takaisinsaan-
tiajat konkurssissa olivat kokoukseen mennessä jo 
umpeutuneet, eikä pesänhoitaja ollut erikseen an-
tanut erikoistilintarkastuksen tuloksesta tietoa vel-
kojille, jotta he olisivat voineet harkita takaisinsaan-
tikanteen nostamisen tarpeellisuutta. Lisäksi pesän-
hoitaja oli lyönyt laimin vuosittaisen selonteon an-

muun muassa asianajajakunnan omaksumat hyväksyttävät käytännöt. Suomalaiset asianajajat ovat myös velvollisia noudat-
tamaan Euroopan unionin asianajajien tapaohjeita hoitaessaan rajat ylittäviä toimeksiantoja. Ks. Ylöstalo, Matti ja Tarkka, 
Olli: Asianajajan käsikirja. Kuudes laitos. Porvoo 2000 s. 245–247. Ohjeiden sisällöstä ks. Kivikari, Pirkko ja Tarkka, Olli: 
Asianajajien kansainvälisistä tapaohjeista. Defensor Legis 2000 s. 542 ss. 

120 Suomen Asianajajaliitto. Asianajotoiminnan sääntely.
121 Peltonen, Jukka: Asianajajan ammatillinen bona fides. Teoksessa Esko, Timo, Peltonen, Jukka, Tarkka, Olli & Tulokas, 

Mikko (toim.): Näkökulmia asianajajaoikeuteen. Helsinki 2004 s. 507 (Peltonen 2004a).
122 Peltonen 2004a s. 507. 
123 Sopimusperusteisessa toimeksiannossa asianajajan tehtävänkuva eroaa tuomarin ja syyttäjän tehtävistä, mistä tarkemmin 

Peltonen, Jukka: Ammattietiikka ja laki asianajotoiminnan perustana. Defensor Legis 2006 s. 155–178. 
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tamisen velkojille ja valmistanut kokouksen pöytä-
kirjan vasta seuraavana kesänä. Asianajajan todet-
tiin toimineen hyvää asianajajatapaa koskevien oh-
jeiden ja hyvän pesänhoitotavan vastaisesti. Varoi-
tus. (Kurinpitolautakunta 28.4.2004 § 33)

Pesänhoitajan tehtävien uskominen asianajajil-
le takaa pesänhoidon laatua monesta syystä.124 
Asianajaja-pesänhoitajien yleinen kelpoisuus teh-
tävien hoitoon on edellä todetun mukaisesti lähtö-
kohtaisesti hyvä, ja tapaohjeiden esteettömyysvaa-
timukset korostavat asianajaja-pesänhoitajan riip-
pumattomuutta menettelyn osapuolista. Asianaja-
jaliitto on myös antanut useita tapaohjeita täsmen-
täviä ohjeita, joista pesänhoitajan toiminnassa 
merkitystä on esimerkiksi asiakasvarojen hoitoa 
koskevalla ohjeella.125 Lisäksi pesänhoitajan on 
huolehdittava, että koko pesänhoitajan toimiston 
henkilökuntaa noudattaa hyvää asianajajatapaa (TO 
11.5).

4	 Pesänhoitajan	valvonta	ja	
seuraamukset

4.1 Pesänhoitajaa valvovat tahot ja näiden 
puuttumiskeinot

On arvioitu, että pesänhoitajan tehtävänkuvan 
oikeudellistuminen voisi johtaa siihen, että yhä 
useammat pesänhoitajan tekemistä ratkaisuista käsi-
teltäisiin tuomioistuimessa.126 On sinänsä johdon-
mukaista, että mitä enemmän itsenäisesti hoidetta-
via tehtäviä pesänhoitajalla on, sitä todennäköi-
sempää pesänhoitajan toimien arvioiminen tuomio-
istuimessa on. Pesänhoitajan tehtävät ovat kuiten-

kin lisääntyneet osin juuri siksi, että tuomioistuin-
ten työtaakkaa voitaisiin vähentää. Pesänhoitajan 
toimenkuvan oikeudellistumisen ei tietenkään tuli-
si johtaa siihen, että tuomioistuimissa käsiteltäisiin 
enemmän pesänhoitajaan kohdistuvia vaatimuksia 
ja että konkurssimenettely oikeudellistuisi osin 
myös virallisen lainkäytön näkökulmasta.127

Seuraavaksi kartoitetaan tiivistetysti konkurssi-
menettelyn sisäistä valvontaa, johon konkurssin 
menettelyosalliset voivat osallistua, virallisvalvon-
taa, joka kuuluu konkurssiasiamiehelle sekä asian-
ajaja-pesänhoitajan ammatillista valvontaa, joka 
on Asianajajaliiton ja valtioneuvoston oikeuskans-
lerin tehtävänä. Velallisen ja velkojien intressi 
pesänhoitajan valvontaan liittyy näiden tahojen 
yksityisten oikeuksien toteuttamiseen, kun taas 
viranomaisvalvonnan tarkoituksena on huolehtia 
pesänhoidon hyvästä laadusta ja asianmukaisuu-
desta osana konkurssimenettelyn julkista luotetta-
vuutta.128 Ammatillinen valvonta turvaa asianaja-
jakuntaan kuuluvien menettelevän ammattieettisten 
sääntöjen puitteissa.

Konkurssipesän sisäinen valvonta on ensisijais-
ta, sillä pesänhoitajan toimet vaikuttavat ennen 
kaikkea menettelyn osapuoliin. Ensinnäkin kans-
sapesänhoitajalla on velvollisuus seurata toisen 
pesänhoitajan tai toisten pesänhoitajien toimintaa 
riippumatta siitä, ovatko pesänhoitajat keskenään 
sopineet toimivallan jaosta.129 Velkojat eivät voi 
vaikuttaa pesänhoitajan päätösvaltaan kuuluvien 
tehtävien hoitoon, mutta heillä on oikeus saada 
pesänhoitajalta konkurssipesää ja sen hoitoa kos-
kevia tietoja, ja pesänhoitaja on selontekovelvolli-
nen velkojia ja velallista kohtaan.130 Sen sijaan 

124 Yleisesti asianajajien ja muiden lakimiesten työn laadussa ei ole todettu olevan eroa. Näin Tala ym. 2009 s. 109.
125 Suomen Asianajajaliiton Säädöksiä ja ohjeita -kansion kohta B6.
126 Korkea-aho 2005 s. 93. 
127 Tala 1986 s. 291, määrittelee lainkäyttötason oikeudellistuvan, kun yhä suurempi osa asioita kanavoituu ratkaistavaksi 

tuomioistuimissa.
128 Ks. Marttila 2012b s. 108 ss., joka pohtii konkurssin yksityistä ja erityisesti julkista intressiä sekä näiden suhdetta.
129 Konkurssisäännön 70.2 §:n mukaista oikeusohjetta on käsitelty KKO:n käytännössä ratkaisuissa 1988:129 ja 2001:70. 

Jälkimmäisessä on tarkasteltu laajasti pesänhoitajan, kanssapesänhoitajan ja asianajoyhteisön vastuuta.
130 Jos pesään on asetettu velkojatoimikunta, se voi valvoa pesänhoitajaa samaan tapaan kuin toimikunta valvoo sanee-

rauksessa selvittäjää (laki yrityksen saneerauksesta 1993/47, YSL, 10.2 §). Konkurssilain 14 luvun 12.1§:n mukaan velkojat 
voivat asettaa velkojatoimikunnan, joka neuvoa-antavana elimenä avustaa pesänhoitajaa, valvoo pesänhoitajan toimintaa sekä 
suorittaa ne tehtävät, jotka velkojainkokous on sille antanut. Laajassa konkurssipesässä velkojatoimikunta on asetettava, jollei 
sen asettamatta jättämiseen ole erityistä syytä. 
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pesänhoitaja ei ole selontekovelvollinen tuomiois-
tuinta kohtaan, eikä tuomioistuimelle esimerkiksi 
toimiteta pesäluetteloa ja velallisselvitystä kuin 
raukeavissa konkursseissa (KonkL 10:2.2).131 

Konkurssin virallisvalvonnasta huolehtii nykyi-
sin tuomioistuimen sijaan konkurssiasiamies.132 
Konkurssiasiamiehen tehtävänä on muun muassa 
valvoa, että konkurssipesiä hoidetaan lain ja hyvän 
pesänhoitotavan133 mukaisesti ja että pesänhoitajat 
hoitavat asianmukaisesti heille kuuluvat tehtävät 
sekä ryhtyä tarpeellisiin toimiin tietoonsa tulleiden 
laiminlyöntien tai väärinkäytösten tai muiden oikai-
sua vaativien seikkojen vuoksi (KonkValvL 1.2 §). 
Konkurssiasiamiestä koskevan lainsäädännön tar-
koituksena on täydentää yksittäisissä pesissä vel-
kojien valvontaa.134 Velallinen ja velkoja voivat 
ilmoittaa konkurssiasiamiehelle käsityksenä pesän-
hoitajan toiminnasta, jotta Konkurssiasiamiehen 
toimistossa ryhdyttäisiin tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Konkurssiasiamiehellä on oikeus tarkastaa pesän 
asiakirjat ja kirjanpito, mihin tehtäviin pesänhoi-
tajan on myötävaikutettava (KonkValvL 3 ja 4 §). 
Tiedonantovelvollisuus jatkuu pesänhoitajan toi-
mikauden päätyttyäkin (KonkValvL 3 §). Pesän-
hoitaja toimittaa konkurssiasiamiehelle perussel-
vitykset, velkojainkokouspöytäkirjat, vuosiselon-
teot sekä lopputilityksen (KonkValvA, 8 §). Nyt-

temmin konkurssiasiamies saa tiedot pääasiassa 
KOSTI-järjestelmästä, ja tarkoitus on, että järjes-
telmään tallennetaan kaikki muutkin konkurssipe-
sän olennaiset asiakirjat.135 Konkurssiasiamies voi 
myös katsoa, että pesä tulisi siirtää julkisselvityk-
seen pesänhoitajan laiminlyöntien vuoksi, jotta 
keskenjäänyt pesänselvitys voidaan saattaa päätök-
seen.136

Pesänhoitajaan kohdistuvina pakkokeinoina tuo-
mioistuin voi määrätä pesänhoitajan suorittamaan 
konkurssilain (tai muun lain137) mukaisen tehtävän 
tai velvollisuuden määräajassa sakon uhalla (KonkL 
8:10). Lisäksi tuomioistuin voi vapauttaa pesän-
hoitajaksi määrätyn tästä tehtävästään velallisen tai 
velkojan vaatimuksesta (KonkL 8:6). Velallinen tai 
velkoja voi esittää pakkokeinovaatimuksen ja vaih-
toehtoisen vapauttamisvaatimuksen samalla ker-
taa.138 Konkurssiasiamiehellä on vastaava oikeus 
lain konkurssipesien hallinnon valvonnasta 7 §:n 
nojalla. Pesänhoitaja voidaan esimerkiksi velvoit-
taa laatimaan pesäluettelo, velallisselvitys, palkka-
turvahakemus, jakoluettelo tai vuosiselonteko, 
määräämään valvontapäivä139 taikka huolehtimaan 
velallisen tai konkurssipesän kirjanpidon laatimi-
sesta. Pesänhoitajalle ei voida antaa toimiohjeita 
menetellä jollakin tietyllä tavalla tai kieltää pesän-
hoitajaa toimimasta toisella tavalla, jos tehtävä 

131 Konkurssisäännön 50b §:n mukaan pesänhoitajan oli toimitettava velallisselvitys tuomioistuimelle ja 15 §:n mukaan 
pesäluettelo vannottiin velkojainkuulustelussa.

132 Lisäksi palkkaturvaviranomainen voi arvioida pesänhoitajan toimia palkkaturvamenettelyssä.
133 Hyvän pesänhoitotavan noudattamisessa konkurssiasiamies kiinnittää huomiota menettelyn KonkNK:n suositusten 

mukaisuuteen.
134 Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 223.
135 Konkurssiasiamiehen toimisto. Konkurssien ja yrityssaneerausten tiedonhallintajärjestelmä KOSTI. Tiedote Konkurs-

siasiamiehen toimistosta: KOSTI. Saatavissa www-muodossa <URL:http://www.konkurssiasiamies.fi/59867.htm> 4.10.2013. 
Konkurssiasiamies voi myös saada pesää koskevia tietoja osallistumalla velkojain- ja velkojatoimikunnan kokouksiin. Kon-
kurssiasiamies voi määrätä pesänhoitajan kutsumaan taikka itsekin kutsua velkojainkokouksen koolle (KonkValvL 6 §), ja 
KonkNK:n suosituksen 5/2004 mukaan konkurssiasiamiehelle toimitetaan kokouskutsu.

136 Arko-Koski, Eeva: Julkisselvityksestä. Defensor Legis 2005 s. 815–816. Tähän ei ole Konkurssiasiamiehen toimistos-
ta saadun tiedon mukaan ollut tarvetta. Jos kyse on pelkästään pesänhoitajan laiminlyönneistä, pesänhoitajan vaihtaminen 
onkin hyväksyttävämpää kuin siirtyä virallisselvitykseen, joka siirtää velkojien päätösvallan julkisselvittäjälle. Jos sen sijaan 
on aihetta epäillä esimerkiksi pesänhoitajan rikollista menettelyä, virallisselvitys on perusteltu menettelyn tavoitteiden, eli 
pesänhoitajan väärinkäytösten selvittämisen, vuoksi. Näin Koulu 2009a s. 221.

137 Koulu, 2009a s. 203, mainitsee esimerkkinä palkkaturvalainsäädännön mukaiset tehtävät.
138 Koulu 2009a s. 204.
139 Valvontapäivän määräämiseen velvoittaminen mainitaan HE:ssä 26/2003 vp. s. 116.
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kuuluu pesänhoitajan yksinomaiseen toimivaltaan.140 
Teettämisuhka soveltunee siksi parhaiten silloin, 
kun jokin edellä mainituista tehtävistä on kokonaan 
laiminlyöty.141 Pesänhoitaja tulisi voida määrätä 
huolehtimaan kaikista lainkäyttötehtävistä142, sillä 
teettämisuhan vaihtoehdoksi jää ainoastaan uuden 
pesänhoitajan määrääminen143, ellei pesässä ole val-
miiksi toista pesänhoitajaa riittävin toimivaltuuksin. 
Lainkäyttötehtäviä ei nimittäin voida antaa muun 
tahon kuin pesänhoitajan tehtäväksi.

Pesänhoitajan vapauttamisen perusteena voi olla 
ensinnäkin, että pesänhoitaja on esteellinen tai ettei 
hän ole kelpoinen tehtävään (KonkL 8:6.1:n 1 koh-
ta); hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi, että 
hän on osoittanut taitamattomaksi. Toiseksi tehtä-
vien laiminlyöminen ja lain tai hyvän pesänhoito-
tavan vastainen menettely voivat johtaa vapautta-
miseen (2 kohta), samoin kuin muu painava syy (3 
kohta), esimerkiksi velkojien luottamuspula. Teh-
tävien laiminlyömisen tulisi olla olennaista ja lain 
tai hyvän pesänhoitotavan vastaisen menettelyn 
johtaa pitämään pesänhoitajaa sopimattomana teh-
tävään. Mainittujen seikkojen arvioiminen jää lain 

esitöiden mukaan tuomioistuimen harkintaan,144 
mutta oletettavasti menettelyn osapuolten näke-
myksillä on huomattavaa painoarvoa etenkin, jos 
pesänhoitajan vapauttamista puolletaan laajasti ja 
perustellusti.145 Muuna vapauttamisen syynä voisi 
tulla kyseeseen asianajaja-pesänhoitajan erottami-
nen Asianajajaliitosta.146 Pesänhoitaja voi myös itse 
pyytää vapauttamista tehtävästään pätevästä syys-
tä, esteellisyyden lisäksi esimerkiksi sairauden tai 
muihin tehtäviin siirtymisen vuoksi.147 

Vuoden 2011 Konkurssiasiamiehen toimiston 
toimintakertomuksen mukaan havaittuihin pesän-
hoitajien laiminlyönteihin tai väärinkäytöksiin on 
puututtu ohjein ja tarvittaessa hakemalla pesänhoi-
tajan vapautusta tehtävästään. Toimenpiteiden mää-
rän on kuvattu olleen huomattava, ja vuosina 2007–
2011 konkurssiasiamiehen aloitteesta on vapautet-
tu vuosittain kolmesta kuuteen pesänhoitajaa.148 
Vuonna 2009 määrä oli viisi, ja vapauttamisen 
perusteena ovat olleet esteellisyys, sopimattomuus, 
tehtävien laiminlyönti, sairaus ja kuolema.149 

Asianajajien ammatillinen valvonta on uskottu 
Asianajajaliitolle, jolle valtioneuvoston oikeuskans-

140 Könkkölä & Linna 2013 s. 715.
141 Jos esimerkiksi pesänhoitaja on määräajassa laatinut ja toimittanut vuosiselonteon, jossa ei ole mainittu KonkNK:n 

suosituksen 5/2004 mukaisia seikkoja, konkurssiasiamies kehottanee pesänhoitajaa seuraamaan jatkossa suosituksen sisältöä.
142 Toisin Koulu, 2009a s. 203, joka katsoo uhkasakon käyttämisen lähinnä mahdolliseksi pesäluettelon ja velallisselvityksen 

laatimiseksi sekä velkaselvittelyn, varojen tilittämisen ja lopputilityksen toteuttamiseksi. Koulu katsoo, että muut pesänhoitajan 
konkurssilain 14 luvun 5 §:ssä säädetyistä tehtävistä eivät ole määriteltävissä tarpeeksi täsmällisesti. Uhkasakon käyttöä ei 
ole kuitenkaan rajattu konkurssilain 8 luvun 10 §:ssä käytettäväksi vain tiettyihin konkurssilain 14 luvun 5 §:n sanamuodon 
mukaisiin tehtäviin, vaan konkurssilain sääntelyä on tarkasteltava kokonaisuutena.

143 Pesänhoitajan vaihtaminen lisää pesänhoidon kustannuksia ja on erityisesti pitkälle edenneessä konkurssissa lähtö-
kohtaisesti epätarkoituksenmukaista. Ks. Koulu 1994 s. 342 yrityssaneerauksen selvittäjän osalta, mutta näkemys pätee toki 
myös pesänhoitajaan. 

144 HE 26/2003 vp. s. 97.
145 Asianosaisilla on muutoksenhakuoikeus vapauttamisasiassa annettuun tuomioistuimen päätökseen, mutta sitä noudate-

taan muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusta käsittelevä tuomioistuin määrää toisin (KonkL 8:6.5).
146 Näin arvioivat Könkkölä & Linna 2013 s. 688. Asianajajaliitosta erottaminen on pidettävä erillään eroamisesta, jonka 

ei tulisi vaikuttaa pesänhoitajan määräyksen pysyvyyteen, eihän asianajajana toimiminen ole pesänhoitajan tehtävän lakipe-
rusteinen kelpoisuusedellytys. 

147 HE 26/2003 vp. s. 97, jossa mainitaan säännöksen vastaavan konkurssisäännön 61.2 §:ä. 
148 Konkurssiasiamiehen toimisto. Toimintakertomus 2011 s. 4–6. 14.5.2012. Saatavissa www-muodossa <URL:http://

www.konkurssiasiamies.fi/uploads/i4s58.pdf> 4.10.2013.
149 Oikeusministeriö. Tulosneuvotteluasiakirja vuodelle 2010. Konkurssiasiamiehen toimisto. 10.12.2009 s. 2. Saatavissa 

www-muodossa <URL:http://www.konkurssiasiamies.fi/uploads/h2j97sizrkv4q.pdf> 4.10.2013. Nenonen, 1996 s. 268–269, 
mainitsee, että Konkurssiasiamiehen toimiston perustamisen alkuaikoina myös neuvottelukunta olisi osallistunut yksittäisten, 
pesänhoitajiin kohdistuvien kanteluasioiden ratkaisemiseen. 
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leri voi siirtää hänelle tehdyn kantelun150 ja jolle 
tuomioistuimet151 voivat ilmoittaa asianajajan 
menettelystä. Valvonta-asia voi tulla vireille Asian-
ajajaliiton valvontalautakunnassa pesänhoitajan 
toimintaa koskevasta kantelusta, jonka kuka tahan-
sa voi tehdä152, ja liiton hallitus voi siirtää asian 
käsiteltäväksi ilman kanteluakin (AAL 7c §).153

Asianajajaliiton valvontalautakunta on käsitel-
lyt asianajajan esteellisyyttä (VTO 13 §) pesänhoi-
tajan tehtävään ratkaisussa, jossa asianajaja oli 
vapautettu tehtävästä konkurssiasiamiehen vaati-
muksesta. 

Asianajaja oli toiminut erään yrityksen asiamie-
henä riita-asiassa, jossa kantelijayritys oli ollut vas-
tapuolena. Jutun ollessa vireillä käräjäoikeudessa 
asianajaja oli antanut suostumuksensa yrityksen kon-
kurssipesän pesänhoitajaksi. Käräjäoikeus oli mää-
rännyt asianajajan pesänhoitajaksi yhdessä erään 
toisen asianajajan kanssa. Konkurssiasiamies oli 
vaatinut asianajajan vapauttamista pesänhoitajan 
tehtävästä katsoen tämän olevan esteellinen, koska 
hänellä oli aikaisempi toimeksiantosuhde edelleen 
vireillä olevassa riita-asiassa velalliseen. Lisäksi 
konkurssiasiamies oli katsonut asianajajan olevan 
sopimaton tehtävään jättämällä ilmoittamatta toi-
meksiannosta tuomioistuimelle, sekä asianajajalle 
kuuluvien lojaliteettivelvollisuuksien takia. Kärä-
jäoikeus oli päätöksellään helmikuussa 2008 va-
pauttanut asianajajan tehtävästä katsoen tämän es-
teelliseksi. Käräjäoikeus katsoi, että aikaisempi toi-
meksiantosuhde velalliseen edelleen vireillä ole-
vassa riita-asiassa synnyttää esteellisyyden toimia 
pesänhoitajana. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että toi-
meksiantosuhde velalliseen vireillä olevassa riita-
asiassa oli ollut sellainen seikka, joka olisi tullut il-
moittaa käräjäoikeudelle konkurssilain 8 luvun 5 §:n 
2 momentin perusteella. Hovioikeus ei ollut muut-
tanut käräjäoikeuden päätöstä.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajajan ai-
kaisempi toimeksiantosuhde velalliseen edelleen 
vireillä olevassa riita-asiassa merkitsi sitä, että asian-
ajaja oli sellaisessa suhteessa velalliseen, että oli 
esteellinen toimimaan pesänhoitajana. Hänen olisi 
tullut torjua toimeksianto hyvää asianajajatapaa kos-
kevien ohjeiden 13 § 2 momentin mukaisesti. An-
tamalla kuitenkin suostumuksensa tehtävään oli 
asianajaja menetellyt hyvän asianajajatavan vastai-
sesti. Jättämällä ilmoittamatta tuomioistuimelle an-
tamassaan suostumuksessa pesänhoitajaksi vastaan-
ottaneensa konkurssiin asetetulta yhtiöltä toimek-
siannon koskien urakkasopimusriitaa kantelijayri-
tyksen kanssa oli asianajaja myös toiminut hyvän 
asianajajatavan vastaisesti. Varoitus. (1. jaosto 
12.9.2008 § 17)

4.2 Pesänhoitajan vahingonkorvaus- 
ja rikosoikeudellinen vastuu sekä 
ammatillinen vastuu

Artikkelissa on tähän mennessä kuvattu pesän-
hoitajan menettelytapaa lainkäyttötehtävien hoita-
misessa, eli sitä, miten pesänhoitajan on toimittava. 
Kuitenkin menettelyllisiin kysymyksiin liittyy väis-
tämättä pesänhoitajan korvausvastuun aineellisoi-
keudellinen arviointi, eli se, millainen vastuu teh-
tävien hoitamiseen liittyy. Pesänhoitajan korvaus-
vastuu perustuu usein varsin luonnollisesti juuri 
lainkäyttötehtävien hoitoon, sillä pesänhoitaja ei 
voi siirtää vastuuta tehtävien tekemisestä muille.154 
Pesänhoitajan tehtävä on luottamustoimi, jonka 
hoitaminen edellyttää korkea-asteista huolellisuut-
ta. Pesänhoitajalla on tehtävää koskeva yleinen 
huolellisuusvelvollisuus (KonkL 14:3.1).155 Pesän-
hoitajan laiminlyönti tai menettelyvirhe voi aiheut-

150 Ylöstalo, Matti: Oikeuskansleri asianajajien toiminnan valvojana. Lakimies 1983 s. 1115–1126 on arvioinut oikeuskans-
lerin asemaa asianajajien valvonnassa. Sarja, Mikko: Onko eduskunnan oikeusasiamiehellä sijaa oikeudenkäyntiavustajakunnan 
valvonnassa? Defensor Legis 2013 s. 20, toteaa, että eduskunnan oikeusasiamies voisi myös arvioida julkisselvittäjän menet-
telyä esimerkiksi sen osalta, onko julkisselvittäjä täyttänyt velalliseen ja velkojiin kohdistuvan tiedonantovelvollisuutensa. 

151 Ks. oikeudenkäymiskaaren (1734/4) 15 luvun 10a §, joka sääntelee milloin tuomioistuin voi tai sen tulee ilmoittaa 
asianajajan menettelystä valvontalautakunnalle. 

152 Suomen Asianajajaliiton valvontakertomus 2012 s. 36. Saatavissa www-muodossa <URL:http://www.valvontalautakunta.
fi/files/1837/Valvontakertomus_2012.pdf> 4.10.2013.

153 Valvonta-asian vireilletulosta ks. Ylönen, Markku: Asianajajien valvonnan uudistaminen. Defensor Legis 2005 s. 616.
154 Ei myöskään ole mahdollista, että pesänhoitaja voisi rajoittaa vastuutaan varaumin esimerkiksi sopimalla vastuunra-

joituksesta suurimpien velkojien kanssa. Peltonen, 2004b s. 373–374, mainitsee, että varaumia olisi sovellettu käytännössä 
poikkeustapauksessa.

155 HE 26/2003 vp. s. 179 viittaa KonkL 14:1:n ja 17:1:n säännöksiin. 
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taa konkurssipesälle, velalliselle, konkurssivelko-
jalle tai muulle taholle vahinkoa, joka kuuluu pesän-
hoitajan korvausvastuun piiriin. Pesänhoitajan 
toimia voidaan arvioida myös rikosoikeudellisesti. 
Vahingonkorvausvaatimus sekä pesänhoitajaan 
kohdistuva rikosasia käsitellään yleisessä tuomio-
istuimessa.156 Sen sijaan ammatilliseen, toisin 
sanoen eettiseen ja moraaliseen vastuuseen157 kuu-
luvat seikat arvioidaan Asianajajaliiton valvonta-
lautakunnassa. Tämän alaluvun aluksi esitellään 
yleispiirteisesti, millä perusteella pesänhoitajan 
vahingonkorvausvastuu voi tulla kyseeseen ja tämän 
jälkeen selvitetään, mitä muita seuraamuksia pesän-
hoitajan moitittava toiminta voi aiheuttaa.

Konkurssilain 20 luvun 1 § säätää pesänhoitajan 
korvausvelvollisuudesta seuraavaa: 

Pesänhoitaja on velvollinen korvaamaan vahin-
gon, jonka hän tai hänen 14 luvun 7 §:ssä tarkoitet-
tu avustajansa on tehtäväänsä hoitaessaan tahallaan 
tai huolimattomuudesta aiheuttanut konkurssipe-
sälle. Sama koskee vahinkoa, joka on tätä lakia rik-
komalla aiheutettu velkojalle, velalliselle tai jolle-
kulle muulle.

Yhteisö, jonka lukuun pesänhoitaja suorittaa pe-
sänhoitoon kuuluvia tehtäviä, vastaa yhteisvastuul-
lisesti siitä vahingosta, jonka pesänhoitaja tai hä-
nen avustajansa on tehtäväänsä hoitaessaan aiheut-
tanut.

Pesänhoitajan aiheuttamaa vahinkoa arvioidaan 
konkurssilain tuottamusvastuun perusteella. Kon-
kurssipesälle aiheutuneen vahingon vastuuperus-

teena on yleisen huolellisuusvelvollisuuden rikko-
minen taikka konkurssilain tai muun lain rikkomi-
nen.158 Silloin, jos kyse ei ole konkurssilain rikko-
misesta, pesänhoitajan vastuuta muuta tahoa kuin 
konkurssipesää kohtaan arvioidaan muissa laeissa 
olevien korvaussäännösten nojalla.159 Pesänhoitaja 
voi olla vastuussa paitsi itse suorittamistaan tehtä-
vistä, myös käyttämiensä avustajien ja asiantunti-
joiden virheistä. Avustajien menettelystä pesänhoi-
taja vastaa omasta tuottamuksestaan riippumatta.160

Lainkäyttötehtävien laiminlyönnistä taikka teh-
tävien lain tai hyvän pesänhoitotavan vastaisesta 
hoitamisesta voi aiheutua vahinkoa, josta pesän-
hoitaja on vastuussa vahinkolajista riippumatta.161 
Korvausvastuu voi syntyä esimerkiksi, jos pesän-
hoitaja ei ole ottanut valvottua saatavaa huomioon 
jakoluetteloehdotuksessa tai jakoluettelossa162 tai 
on riitauttanut saatavan perusteetta taikka laimin-
lyönyt riitautuksen tekemisen, kun saatavan perus-
teettomuus on tullut riittävän selväksi.163 Oikeus-
kirjallisuudessa on huomautettu, että monet pesän-
hoitajan tehtävistä palautuvat lain yleissäännök-
siin.164 Esimerkiksi pesänhoitajan velvollisuus 
tarkastaa konkurssivalvonnat hyvän pesänhoitota-
van mukaisessa laajuudessa (KonkL 12:14.1) edel-
lyttää hyvän pesänhoitotavan tulkintaa.165 Monen-
lainen menettely voidaan todeta hyvän pesänhoi-
totavan, ja sillä perusteella konkurssilain, vastai-
seksi, vaikka hyvän pesänhoitotavan tarkka sisältö 
ei ilmenisi laista.166 Kun pesänhoitaja on asianajaja, 

156 HE:n 26/2003 vp. s. 86 perusteella korvausasia käsitellään pesänhoitajan kotipaikan alioikeudessa.
157 Esko, Timo: Asianajajaetiikasta ja asianajajaliiton kurinpitomenettelystä. Teoksessa Halila, Heikki, Hemmo, Mika ja 

Sisula-Tulokas, Lena (toim.): Juhlakirja Esko Hoppu 1935–15/1–2005. Jyväskylä 2005 s. 29.
158 Könkkölä & Linna 2013 s. 720.
159 Könkkölä & Linna 2013 s. 722. Koulu, 2009a s. 183, huomauttaa selvyyden vuoksi, että koska pesänhoitaja ei käy-

tä julkista valtaa, valtiolle ei synny vahingonkorvausvastuuta. Jos julkisselvittäjänä kuitenkin toimii Konkurssiasiamiehen 
toimiston virkamies, tämän virkavastuu ja valtion korvausvastuu seurannevat vahingonkorvauslain (1974/412) säännöksiä.

160 Ks. HE 26/2003 vp. s. 180.
161 Hallituksen esityksen perustelut pesänhoitajan konkurssilain 14 luvun 5 §:ssä säädetyistä tehtävistä voivat Koulun, 

2009a s. 196, mukaan auttaa määrittämään pesänhoitajan korvausvastuuta. 
162 Koulu 2009a s. 207. 
163 Koulu 2009a s. 332.
164 Koulu 2009a s. 207.
165 HE:n 216/1993 vp. s. 14 mukaan taso, jolla pesänhoitajan tulee tarkastaa valvonnat, määräytyy pesänhoitajan yleisen 

huolellisuusvelvoitteen mukaisesti.
166 Könkkölä & Linna, 2013 s. 720 toteavat, että hyvän pesänhoitotavan määrittämisessä voidaan tukeutua muun muassa 

konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksiin ja oikeuskäytäntöön. Koulu, 2009a s. 177, mainitsee, että konkurssiasiamies 
voisi antaa lausunnon pesänhoitajaan kohdistuvasta korvausvaatimuksesta.



347Konkurssipesän pesänhoitajan lainkäytön takeet

myös asianajajia koskevassa sääntelyssä asetettu 
huolellisuustaso voidaan ottaa huomioon.167 Pesän-
hoitajan vastuuta ei ole toistaiseksi perustettu kor-
keimman oikeuden käytännössä konkurssiasiain 
neuvottelukunnan suositusten vastaiseen menette-
lyyn, mutta suosituksia ei ole myöskään todettu 
vastuuvapauden perusteiksi. 

Pesänhoitajan vastuu voinee perustua myös pää-
tösvallan ylittämiseen, eli lainkäyttötehtävien hoi-
tamiseen, vaikka pesänhoitajalla ei ole ollut tarvit-
tavaa päätösvaltaa. Tehtävä on voinut olla toisen 
pesänhoitajan päätösvallassa tai pesänhoitajan teh-
tävä on voinut olla jo päättynyt.168 On huomattava, 
että jos pesänhoitajien päätösvaltaa ei ole jaettu 
tuomioistuimen määräyksellä, kanssapesänhoitajat 
ovat vastuussa toistensa menettelystä. Vastuun alaa 
on tarkasteltu korkeimman oikeuden ennakkopää-
töksessä 2001:70169, jonka mukaan kanssapesän-
hoitajien on korvausvastuun uhalla varmistaudut-
tava siitä, että myös toiselle pesänhoitajalle työn-
jaon mukaan kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmu-
kaisesti. Se, että määräyksenvarainen pesänhoitajan 
tehtävä on luonteeltaan henkilökohtainen, ei vähen-
nä asianajajayhteisön velvollisuuksia tai vastuuta.170

Vahingonkorvauksen ohella tai sijasta pesän-
hoitajan palkkiota voidaan alentaa, jos pesänhoi-
taja on laiminlyönyt tehtäviään.171 Koska pesänhoi-
tajan palkkiot hyväksytään velkojainkokouksessa, 
velkojat voivat vastustaa pesänhoitajan palkkioesi-
tystä esimerkiksi perusteettoman rikosilmoituksen 

tekemisestä tai riitautusoikeudenkäynnin hoitami-
sesta, joka on velkojien mukaan ollut (alkujaankin) 
aiheeton. Konkurssiasiamies voi lisäksi vaatia tuo-
mioistuinta alentamaan pesänhoitajan palkkiota 
laiminlyöntien vuoksi tai jos sitä ei voida pitää 
muutoin kohtuullisena, vaikka velkojat olisivat 
hyväksyneet palkkion (KonkValvL 7.3 §).172 Myös 
esteellisenä toimineen pesänhoitajan palkkion alen-
tamiselle voi olla perusteita173 mahdollisen vahin-
gonkorvausvastuun ohella.174 Jos pesänhoitaja lai-
minlyö tehtäviään toistuvasti tai hoitaa niitä huo-
limattomasti, velkojat voivat menettää luottamuk-
sensa pesänhoitajaan. Velkojat eivät tällöin enää 
esitä henkilöä pesänhoitajaksi tai vastustavat tämän 
määräämistä koskevaa esitystä, joten vastaiset toi-
meksiannot hiipuvat. Koska pesänhoitaja ei hoida 
virkatehtävää, pesänhoitajalla ei ole viran pysy-
vyyttä vastaavaa suojaa ja varmuutta uusista pesän-
hoitajan määräyksistä. Huonosti hoidetut toimek-
siannot siis heikentävät pesänhoitajan harjoittamaa 
liiketoimintaa. 

Asianajajana toimivan pesänhoitajan vastuu voi 
perustua myös ammatillis-eettisten normien rikko-
miseen. Artikkelissa edellä käsitellyt konkurssioi-
keudelliset suositukset sekä asianajajien tapaohjeet 
voidaan luokitella pehmeäksi sääntelyksi, joka 
ilmentää laissa määriteltyä hyvää tapaa. Asianaja-
ja-pesänhoitaja on molempien normistojen ja niitä 
koskevan valvonnan kohteena, sillä Asianajajaliiton 
hallituksen mukaan neuvottelukunnan suositukset 

167 Rikosprosessin kannalta Esko 2005 s. 28. Määräyksenvaraisessa pesänhoitajan tehtävässä asianajajan velvollisuudet 
määräytyvät konkurssilain ohella asianajajalain 5.1 §:n asettaman huolellisuusvelvollisuuden mukaan.

168 Kuten edellä on todettu, lainkäyttötehtävät kuuluvat lähtökohtaisesti varsinaisen pesänhoitajan hoidettaviksi, eli kol-
mannen ei tarvitse selvittää, onko pesänhoitajalla kelpoisuutta hoitaa näitä tehtäviä (KonkL 14:6.2).

169 Ratkaisua on arvioinut laajasti Peltonen, Jukka: Eräs asianajajan ja asianajajayhtiön korvausvastuuta selkeyttävä oikeus-
tapaus (KKO 2001:70). Teoksessa Esko, Timo, Peltonen, Jukka, Tarkka, Olli & Tulokas, Mikko (toim.): Näkökulmia asi-
anajajaoikeuteen. Helsinki 2004, s. 381–423 (Peltonen 2004d). Kanssapesänhoitajat saivat vahingonkorvausvastuun ohella 
ammatillisen seuraamuksen Asianajajaliiton valvontalautakunnalta. Lautakunta katsoi, että asianajajat olivat laiminlyöneet 
konkurssipesien hoitoon liittyvän huolellisuusvelvollisuutensa, minkä vuoksi heille määrättiin kurinpidolliseksi seuraamuk-
seksi huomautus. (Kurinpitolautakunta 18–19.4.2002 §§ 11–12.)

170 Könkkölä & Linna 2013 s. 725.
171 Koulu 2009a s. 204.
172 Ks. tarkemmin Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 229.
173 Ruotsin lain (konkurslag 1987:672) osalta Tuula, Marie: IT-bolagen och de immateriella tillgångarna: vid företagsrekonst-

ruktion och konkurs. Stockholm 2002 s. 118 pesänhoitajan palkkion määräytymistä koskevan säännöksen (14:4) perusteella.
174 Peltonen 2010 s. 557. 
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ovat ohjeena mahdollisessa kurinpitomenettelyssä 
(nykyisessä valvontamenettelyssä) harkittaessa, 
onko asianajaja laiminlyönyt velvollisuutensa.175 
Koska asianajajat on velvoitettu noudattamaan suo-
situksia, niiden voidaan todeta tulleen osaksi asian-
ajajakunnan hyväksyttyjä käytäntöjä ja hyvää asian-
ajajatapaa.176 Huomionarvoista tosin on, ettei esi-
merkiksi Asianajajaliiton tutkintovaatimuksista 
ilmene, että suosituksilla on tällainen merkitys 
asian ajajan toimessa.177 Yleensä pehmeää sääntelyä 
oletetaan noudatettavan ilman, että sitä olisi tarpeen 
sanktioida oikeudellisesti.178 Kuitenkin laissa asian-
ajajista 5.1 §:ssä asetetun velvollisuuden noudattaa 
hyvää asianajajatapaa rikkominen voi johtaa val-
vontalautakunnan määräämään seuraamukseen: 
huomautukseen, varoitukseen, seuraamusmaksun 
määräämiseen tai asianajajakunnasta erottamiseen 
(AAL 7 §).179 Kun valvontalautakunnassa arvioi-
daan, onko asianajaja täyttänyt vaadittavan huolel-
lisuusvelvollisuuden, perustana on Asianajajaliiton 
tapaohjeiden ja muiden hyvään asianajajatapaan 
kuuluvien ohjeiden ja käytänteiden mukaisuus. 
Kyse on siis sen selvittämisestä, onko ja millä 
perusteella asianajaja menetellyt hyvän asianaja-
jatavan vastaisesti. Kurinpidollinen seuraamus voi 
olla lisäseuraamus, mutta se voi tulla kyseeseen, 

vaikka asianajaja ei olisi tuomioistuimen mukaan 
menetellyt moitittavasti konkurssia koskevien sään-
nösten perusteella. Hyvän asianajajatavan lakipe-
rusteisuus merkitsee, että tapaohjeilla ja muilla 
liiton määrittelemillä normeilla on sitova oikeus-
lähdearvo.180 Koska esimerkiksi tapaohjeiden vaa-
timukset ovat yleisluontoisia arvoja, niiden toteu-
tumista on arvioitava yksittäistapauksessa koko-
naisharkinnalla, punnitsemalla niiden merkitystä 
kussakin tilanteessa.181 Asianajaja ja oikeuskans-
leri voivat valittaa valvontalautakunnan ratkaisus-
ta Helsingin hovioikeuteen (AAL 10.1 ja 10.2 §), 
joten hyvän asianajajatavan toteutuminen arvioi-
daan viime kädessä ammattiyhteisön ulkopuolella, 
tuomioistuimessa.182 Asianajotoimeksiantojen 
lukuisuus huomioiden todetut hyvän asianajotavan 
loukkaukset ovat verraten vähäisiä.183 Konkurssi-
asioista tehdyt kantelut eivät kuitenkaan ole erityi-
sen harvinaisia, minkä tässäkin artikkelissa esitetyt 
Asianajajaliiton valvontaratkaisut osoittavat.

Pesänhoitajan rikosoikeudellisen vastuun perus-
teina voivat tulla kyseeseen esimerkiksi luottamus-
aseman väärinkäyttö184, salassapitorikos (KonkL 
14:14 ja RL 38:1)185, kirjanpitorikos tai perätön 
ilmianto.186 Rikollinen menettely asianajotoimek-
siannon hoitamisessa ei ole asianajajakunnan arvon 

175 Könkkölä & Liukkonen 2000 s. 221. 
176 Konkurssiasiain neuvottelukunnassa on KonkValvA 7.3 §:n mukaan oltava asianajajaedustus, joten asianajajien näkö-

kulma voi välittyä neuvottelukunnan toimintaan ja esimerkiksi suositusten sisältöön.
177 Suosituksista on maininta liiton verkkosivuilla asianajajia koskevan sääntelyn alla kohdassa viranomaisten ohjeita. 

Listauksessa on ohjaus Konkurssiasiamiehen toimiston kotisivuilla oleviin neuvottelukunnan suosituksiin. 
178 Koulu 2009b s. 123.
179 Asianajajien valvontamenettelyä uudistettiin asianajajalain ja liiton sääntöjen muutoksilla vuonna 2004 (L 697/2004 ja 

OikMP 934/2004). Nykymuotoisesta menettelystä valvontalautakunnassa ks. Ylönen 2005 ja Tala ym. 2009.
180 Aarnio 2010 s. 543.
181 Aarnio 2010 s. 543–544.
182 Aarnio 2010 s. 547. Tala ym., 2009 s. 70, nimittää tuomioistuimia asianajajien valvontajärjestelmän ylivalvojiksi.
183 Asianajajaliiton valvontalautakunta ratkaisi vuonna 2012 yhteensä 338 valvonta-asiaa, joista 103 johti seuraamukseen. 

Asianajajia kyseisenä vuonna oli 1960, joten hoidettujen toimeksiantojen kokonaismäärä on ollut huomattavan suuri. Ks. 
Suomen Asianajajaliiton valvontakertomus 2012 s. 38.

184 Luottamusaseman väärinkäyttöä voi ilmetä muissakin asianajotoimeksiannoissa. Ks. Utriainen, Terttu: Luottamusase-
man väärinkäyttö (RL 36:5) asianajajarikoksena. Teoksessa Ylöstalo, Matti, Tulokas, Mikko, Tarkka, Olli, Peltonen, Jukka ja 
Alankoja, Pauli (toim.): Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält. Juhlakirja Suomen Asianajajaliitto 75 vuotta. 
Jyväskylä 1994, s. 504–515. 

185 Koulu, 2009a s. 176, arvioi pesänhoitajan oikeutta antaa tietoja velallisesta yksittäiselle velkojalle. Pesäluetteloon ja 
velallisselvitykseen sisältyvien tietojen julkisuudesta ks. Könkkölä & Linna 2013 s. 253–257. 

186 Peltonen, 2006 s. 166, mainitsee esimerkkejä muista rikosnimikkeistä, jotka voivat liittyä asianajajan menettelyyn.
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mukaista (VTO 2 §, TO 3.5 §), ja epärehellisyys 
toimeksiannon hoitamisessa on peruste asianajajan 
erottamiselle Asianajajaliitosta (AAL 7.2 §).187

5	 Lopuksi

Artikkelissa on pyritty selvittämään, miten 
pesänhoitajan olisi perusteltua menetellä lainkäyt-
täjänä ja mihin poikkeaminen tehtävän asettamista 
vaatimuksista voi johtaa. Pesänhoitajan kelpoisuus-
edellytysten tarkastelun jälkeen on hahmoteltu 
pesänhoitajan lainkäytössä olennaisia periaatteita 
ja pehmeän sääntelyn merkitystä. Lopuksi on käsi-
telty asianajaja-pesänhoitajan valvonta- ja seuraa-
musjärjestelmää.

Konkurssimenettelyn osallisten oikeusturva 
edellyttää, että lainkäyttäjänä toimivan pesänhoi-
tajan toimivalta, kelpoisuusedellytykset, valvonta 
ja vastuu on säännelty laissa. Lisäksi on todettu, 
että perus- ja ihmisoikeuksien sekä konkurssilain 

arvo- ja menettelyperiaatteiden tulisi vaikuttaa 
pesänhoitajan lainkäyttöön. Pesänhoitajan itsenäi-
sessä päätösvallassa olevien tehtävien kannalta 
etenkin oikeudellinen asiantuntemus, esteettömyys 
ja puolueettomuus ovat pesänhoitajalle tärkeitä 
ominaisuuksia. Pesänhoito onkin ammatillistunut 
samalla, kun konkursseissa tarvittavan erityisosaa-
misen merkitys on kasvanut. Konkurssilain kelpoi-
suusedellytykset tulevat nykykäytännössä täyte-
tyiksi lähtökohtaisesti hyvin, sillä pesänhoitajiksi 
valikoituvat pesänhoitoon erikoituneet asianajajat, 
joilla on velvollisuus noudattaa hyvää asianajaja-
tapaa, jonka osaksi hyvää pesänhoitotapaa ilmen-
tävät konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukset 
luetaan. Se, että velkojat voivat luottaa pesänhoi-
tajan ammattitaitoon ja -etiikkaan, vähentää tarvet-
ta arvioida pesänhoitajan lainkäyttöä jälkikäteen 
tuomioistuimessa tai Asianajajaliiton valvontalau-
takunnassa.
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187 Valvontalautakunnan täysistuntoratkaisun 26.4.2007 § 10 mukaan törkeään kavallukseen ja kahteen törkeän kavalluk-
sen avunantoon syyllistynyt asianajaja oli samalla menetellyt tavalla, joka heikensi yleisön luottamusta asianajajakuntaan 
koko ammattikuntana, sekä heikensi sen nauttimaa julkista arvostusta. Asianajajan syyksi luetun rikoksen luonnetta ja tuo-
mioistuimen hänelle tuomitsemaa rangaistusta oli pidettävä niin raskauttavana seikkana, että muuta seuraamusta kuin liiton 
jäsenyydestä erottamista ei voitaisi pitää riittävänä seuraamuksena. Asianajaja olisi ansainnut tulla erotetuksi, mikäli olisi 
vielä ollut liiton jäsen.




