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1. Johdon katsaus 

Konkurssiasiamiehen toimiston vuotta 2017 leimasivat perusvalvontatehtävien ohella si-
säinen kehittämistyö ja toimintaympäristöön vaikuttaminen. Konkurssipesien hallinnon ja 
yrityssaneerausmenettelyjen valvonnassa vuosi oli vilkas ja tuloksellinen. Myönteinen 
talouden kehitys, alhainen korkotaso ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen ovat 
edesauttaneet yritystoiminnan kannattavuutta, mikä puolestaan on vähentänyt uusia 
maksukyvyttömyysmenettelyjä. 
 
Konkurssien määrän väheneminen on jatkunut nyt vuodesta 2013 lähtien, ja hakemus-
ten määrä oli vuonna 2017 alimmalla tasollaan 1990-luvun alusta lähtien tarkasteltuna. 
Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2017 yhteensä 2 160 kappaletta, mikä on 10,3 pro-
senttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Olemme palanneet finanssikriisiä edeltävälle 
tasolle ja alittaneet jo vuoden 2007 määrän, joka oli 2 454 hakemusta. Vuoden 2017 
konkurssihakemuksista 1 577 kpl johti menettelyn aloittamiseen. Aloitettujen konkurs-
sien määrä väheni edellisvuodesta 13,0 prosenttia. Vähenemiseen vaikutti kuitenkin 
osaltaan myös keskeisen hakijavelkojan Verohallinnon järjestelmäteknisten muutosten 
aiheuttama katkos konkurssihakemusten tekemisessä.  
 
Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2017 yhteensä 427, mikä on 3,0 prosent-
tia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä oli 297 
eli käytännössä edellisen vuoden tasolla. Saneerausmenettelyjen valvontaa on tehos-
tettu perustamalla toimiston sisäinen yrityssaneerausryhmä.  
 
Valvontatyössä vuoden 2017 yhtenä painopisteenä oli selvittää syitä konkurssimenette-
lyjen pitkittymiseen. Kosti-asianhallintajärjestelmän tiedot ja lisäselvittelyt osoittivat, että 
menettelyn pitkittyneelle kestolle oli valtaosassa tapauksista hyväksyttävä peruste, kuten 
rikos- tai siviiliprosessin jatkuminen. Osalle viivästyksistä ei kuitenkaan löytynyt perus-
teita. Pesänhoitajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen merkittävä määrä em. kon-
kurssimenettelyistä on saatu päätettyä, ja voidaan arvioida, että pesänhoitajat ovat te-
hostaneet menettelytapojaan. Tätä johtopäätöstä tukee myös tuomioistuimilta saatu pa-
laute. 
 
Konkurssiasiamiehen toimistossa on toimintavuoden aikana kehitetty perusvalvontatyö-
hön liittyviä prosesseja ja vahvistettu sisäiset ohjeet julkisselvitysmenettelyyn ja asian-
tuntijapalveluiden, kuten erityistarkastusten hankintaan. Kosti-järjestelmään on valmis-
teltu muutoksia muun muassa kesäkuussa 2018 yleisessä verkossa avattavan uuden 
maksukyvyttömyysrekisterin ja muiden uudistusten johdosta samalla kun yleistä kehitys-
työtä on jatkettu. Erityistä huomiota on kiinnitetty viranomaistoiminnan julkisuuteen liitty-
viin kysymyksiin, joista järjestettiin toimiston sisäinen koulutustilaisuus.  
 
Vuonna 2017 kansainvälinen yhteistyö oli vilkasta. Muiden maiden kiinnostus Suomen 
järjestelmää kohtaan on juontanut osaltaan juurensa World Bankin Doing Business -ver-
tailusta, jossa Suomen insolvenssijärjestelmä arvioitiin vuonna 2017 parhaaksi 190 
maan joukosta. Vieraita ja vierailukutsuja on tullut Pohjoismaista, Virosta, Latviasta, Liet-
tuasta ja Makedoniasta.    
 
Konkurssiasiain neuvottelukunta on vuonna 2017 uudistanut viittä eri suositusta, joista 
käytännössä merkittävin on uudelleenlaadittu pesänhoitajan palkkiota koskeva suositus. 
Syksyllä aloitettiin yhdessä Asianajajaliiton paikallisosastojen kanssa valtakunnallinen 
koulutuskierros kuudessa kaupungissa erityisesti palkkiosuosituksen läpikäymiseksi ja 
muutoinkin vuorovaikutuksen lisäämiseksi pesänhoitajien ja selvittäjien kanssa. 
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Konkurssiasiamies on toiminut jäsenenä oikeusministeriön konkurssityöryhmässä, jonka 
ehdotusten tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja selkeyt-
tää ympäristövastuiden käsittelemistä konkurssissa. Toimiston kannalta erittäin merkit-
täviä ovat myös ehdotukset Kosti-järjestelmän lakisääteistämisestä ja aiempaa tehok-
kaammasta hyödyntämisestä valvontatoiminnassa. Uudistunut ja ajan tasalla oleva lain-
säädäntö takaa myös valvontatyölle entistä paremmat edellytykset.  
 
Konkurssiasiamiehen toimiston yhteiskunnallisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteut-
taminen on kaikkiaan edennyt suunnitellusti, ja tulosneuvottelussa vuodelle 2017 asete-
tut keskeiset tavoitteet saavutettiin. 
 

2. Toiminnallinen tuloksellisuus ja tehokkuus 
 
Konkurssiasiamiehen toimiston menot ovat kehittyneet seuraavasti: 

 
KAM: Toimintamenot 2013 - 2017 (1000 €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Palkat 790 820 862 868 834 

Muut menot 984 1 096 1 014 1 045 902 

Yhteensä 1 774 1 916 1 876 1 913 1 736 
Tulot -112 -195 -140 -277 -220 
Menot (netto) 1 662 1 721 1 736 1 636 1 516 
Huom: Vuoden 2017 tuloihin sisältyy RVV:ltä peritty vuokraosuus 13t€ 

 
Toimiston toimintamäärärahat vuodelle 2017 olivat 1 714 000 euroa. Toteutuneet menot 
olivat 1 516 155 euroa, joten budjetti alitettiin 197 845 eurolla. Alitus johtui pääosin siitä, 
että erityistarkastuksiin käytettiin budjetoitua vähemmän varoja ja samalla saatiin kuiten-
kin perittyä konkurssipesiltä valtiolle takaisin ennakoitua enemmän erityistarkastuskus-
tannuksia. 
 
Tulossopimuksessa toiminnalliselle tuloksellisuudelle asetettiin kolme keskeistä 
tavoitetta: 
 
 toimiston toiminta on tehokasta ja tuloksellista 
 hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä ja 
 tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa 

Toimiston työprosessien kehittämistä jatkettiin vahvistamalla 22.8.2017 ohje julkisselvi-
tysmenettelystä ja 22.12.2017 ohje asiantuntijapalveluiden hankinnasta. Yhtenäiset pro-
sessit tulevat entisestään tehostamaan valvontatyötä. 
 
Vuonna 2017 tuli vireille yhteensä 95 toimenpide- ja lausumapyyntöä tai muuta valvonta-
asiaa. Vastauksia ja lausumia annettiin 96, ja vireillä oli vuoden vaihteessa 37 asiaa. 
Konkurssiasiamies antoi pesänhoitajien toiminnasta tehtyihin toimenpidepyyntöihin 21 
vastausta keskimääräisen käsittelyajan ollessa 3,6 kuukautta, mikä alittaa selvästi ta-
voitteeksi asetun kuuden kuukauden enimmäisajan. 
 
Konkurssiasiamiehen hakemuksesta tuomioistuin vapautti vuonna 2017 kaksi pesänhoi-
tajaa tehtävistään esteellisyyden perusteella. Tuomioistuimissa on edelleen vireillä 
kolme hakemusta pesänhoitajan palkkion alentamiseksi. Konkurssiasiamies antoi tuo-
mioistuimille yhteensä 59 lausuntoa, joista valtaosassa oli kyse pesänhoitajan palkkion 
määrästä konkurssin rauetessa. 
 
Konkurssiasiamies teki toimintavuonna Suomen Asianajajaliiton Valvontalautakunnalle 
viisi ilmoitusta pesänhoitajien menettelyn johdosta. Ilmoituksista kolme koski asianajajaa 
ja kaksi ns. lupalakimiestä. Yksi ilmoituksista johti varoitukseen ja toinen yhteisessä seu-
raamusharkinnassa muun asian kanssa asianajajan erottamiseen liiton jäsenyydestä. 
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Viimeksi mainittu ratkaisu ei ole lainvoimainen. Valvontalautakunnassa oli vuoden vaih-
teessa vireillä kolme konkurssiasiamiehen ilmoitukseen perustuvaa asiaa. Kesäkuussa 
2017 otettiin käyttöön Kosti-tiedonhallintajärjestelmän kehitysversio, ja syksystä lähtien 
kehitettiin kesäkuussa 2018 käyttöön otettuja muutoksia, joissa on huomioitu myös 
26.6.2018 sovellettavan kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin edellyttämät vaatimuk-
set järjestelmään. 

 
3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta 

 
Konkurssiasiamiehen toiminta-ajatuksena on konkurssi- ja yrityssaneerausjärjestelmien 
toimivuuden takaaminen. Konkurssien ja yrityssaneerausten määrä on kehittynyt 
seuraavasti: 

 
KAM: Konkurssit 2012 – 2016 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Hakemukset 3 131 2954 2 574 2 408 2 160 
Asetettu 2 245 2 182 1 933 1 812 1 577 
Peruuntunut  82 75 58 50 37 
Rauennut 1 222 1 396 1 424 1 163 1 130 
Loppukokous 589 688 694 669 627 
Vireillä  3 720 3 678 3 415 3 256 2 966 

 
KAM: Yrityssaneeraukset 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Hakemukset 571 511 494 440 427 
Aloitettu 382 343 329 295 297 
Lakannut   147 153 128 104 
Ohjelma vah-
vistettu 183 222 185 183 162 

Toiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten teke-
mis- ja hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet. 
 

KAM: Julkisselvitykset 2013 – 2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Aloitettu 92 62 59 59 62 
Lopputilitys 39 38 58 49 53 
Vireillä kpl 440 464 465 475 484 

Vuonna 2017 aloitettiin 62 uutta julkisselvitystä, mikä vastaa asetettua tavoitetta ja viime 
vuosina toteutunutta määrää. Vireillä on 484 julkisselvitystä, mikä on 16,3 % kaikista 
vireillä olevista konkursseista. 

 
KAM: Velallisen ja konkurssipesän hallinnon tarkastukset 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Velallinen 85 70 62 60 57 
Kirjanpito 27 26 17 27 25 
Konkurssipesä 12 24 36 32 27 
Yhteensä kpl 124 120 115 119 109 

Velallisen toiminnan erityistarkastuksia ja kirjanpidon loppuun saattamisia tehtiin 82 kpl 
ja konkurssipesien hallinnon tarkastuksia 27 kpl. Tarkastuspäätöksiä tehtiin yhteensä 
109 kpl, mikä lähes vastaa asetettua 110 tarkastuksen tavoitetta.  

Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa on kehitetty uusi toi-
mintamalli erityistarkastuksiin konkurssirikosasioissa. Merkittävimmissä rikosasioissa 
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prosessia tehostetaan eri tahojen yhteistyöpalaverilla, jolloin myös mahdollisuudet no-
peaan takavarikkoon paranevat.  

Konkurssipesien hallinnon tarkastusten johdosta annetuissa kannanotoissa on arvioitu 
konkurssilain ja hyvän pesänhoitotavan noudattamista, kiinnitetty pesänhoitajien huo-
miota havaittuihin epäkohtiin sekä ryhdytty tarvittaessa muihin valvonnallisiin toimenpi-
teisiin. 

 
Konkurssiasiamies on toiminut jäsenenä oikeusministeriön konkurssityöryhmässä, jonka 
ehdotusten tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja selkeyt-
tää ympäristövastuiden käsittelemistä konkurssissa. Toimiston kannalta erittäin merkit-
täviä ovat myös ehdotukset Kosti-järjestelmän lakisääteistämisestä ja aiempaa tehok-
kaammasta hyödyntämisestä valvontatoiminnassa. Työryhmän mietintö julkaistiin 
4.4.2018. 
 
Koulutustoiminta 
 
Toimiston virkamiehet ovat vakiintuneen käytännön mukaisesti toimineet luennoitsijoina 
koulutuslaitosten ja yhteistyökumppaneiden järjestämissä koulutustilaisuuksissa.  
Vuonna 2017 luentoja oli yhteensä 28. 
 
Syksyllä aloitettiin yhdessä Asianajajaliiton paikallisosastojen kanssa valtakunnallinen 
koulutuskierros kuudessa kaupungissa erityisesti palkkiosuosituksen läpikäymiseksi ja 
muutoinkin vuorovaikutuksen lisäämiseksi pesänhoitajien ja selvittäjien kanssa. 
 
Kansainväliset yhteydet 
 
Kansainvälinen yhteistyö on ollut toimintavuonna poikkeuksellisen vilkasta. Tilaisuuk-
sissa on esitelty oman valvontajärjestelmän ominaispiirteitä ja tutustuttu muiden toimin-
taan. 
 
Latvian insolvenssiviranomainen (The Insolvency Adiministration) järjesti 15-vuotisjuhla-
konferenssin Riiassa 9.-10.3.2017. Konkurssiasiamiehen toimiston edustajat pitivät esi-
tyksen Suomen järjestelmästä.   
 
EU:n rahoittaman SCBL-kehityshankkeen projektiryhmän edustajat Makedoniasta tutus-
tuivat konkurssiasiamies-järjestelmään 18.5.2017. Tilaisuus järjestettiin yhdessä oikeus-
ministeriön kanssa. 
 
Konkurssivalvontaviranomaisten pohjoismaisen verkoston edustajat Ruotsista, Norjasta, 
Tanskasta ja Suomesta osallistuivat konkurssiasiamiehen toimiston 15-16.5.2017 Hel-
singissä järjestämään seminaariin. 
 
Liettuan insolvenssiviranomaisen (The Authority of Audit, Accounting, Property Valuation 
and Insolvency Management) edustajat tulivat 28.-30.8.2017 tutustumiskäynnille kon-
kurssiasiamiehen toimistoon.  
  
Konkurssivalvontaviranomaisten yhdistyksen (IAIR, International Association of Insol-
vency Regulators) vuosikokous ja seminaari pidettiin 4.-7.9.2017 Lontoossa. Konkurssi-
asiamiehellä oli esitys ympäristövastuista konkurssissa.  
 
Osana Makedonian SCBL-kehityshanketta järjestettiin kansainvälinen maksukyvyttö-
myyskonferenssi 25.-26.9.2017 Skopjessa. Konkurssiasiamies esitteli Suomen maksu-
kyvyttömyysmenettelyjen valvontajärjestelmää ja osallistui paneeliin. 
 
Viron pesänhoitajien ja voutien yhdistys järjesti Viron konkurssilaki 25 vuotta -seminaarin 
20.10.2017 Tallinnassa. Konkurssiasiamies piti ajankohtaiskatsauksen konkurssiasia-
miehen toiminnasta.   
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Konkurssiasiain neuvottelukunta 
 

Konkurssiasiamiehen apuna toimii konkurssiasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on 
seurata konkurssipesien hallinnossa ja yritysten saneerausmenettelyjen 
toimeenpanossa noudatettavia menettelytapoja, tehdä aloitteita ja esityksiä 
menettelyjen, hyvän pesänhoito- ja yrityssaneeraustavan sekä valvonnan kehittämiseksi 
samoin kuin antaa niitä koskevia lausuntoja ja suosituksia.  
 
Konkurssiasiain neuvottelukunta vahvisti 20.3.2017 pesänhoitajien palkkiota koskevan 
suosituksen, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota tehtävien ulkoistamiseen ja sen vaiku-
tukseen palkkioihin. Myös neljään muuhun suositukseen tehtiin päivityksiä, jotka liittyivät 
pääosin uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen mukanaan tuomiin muutoksiin.   
Neuvottelukunnan kokousten ja suositusten uudistyön sihteereinä ovat toimineet 
konkurssiasiamiehen toimiston virkamiehet.  

 
4. Talous- ja tilinpäätösanalyysi 

Konkurssiasiamiehen toimisto kuuluu kirjanpidollisesti ulosottolaitoksen kirjanpitoyksik-
köön, joka yhdessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kanssa tuot-
taa toimistolle palveluja.  

Kieku-järjestelmästä saatavia taloushallinnon raportteja on hyödynnetty sekä menojen 
että erityistarkastus- ja julkisselvityskulujen takaisinperinnän seurannassa. 

 
KAM: Julkisselvitysten kustannukset 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kulut brutto 1 000 € 418 607 597 693 955 
Takaisinperintä 65 17 99 60 120 
Kulut netto alv 0 % 353 590 498 633 835 
Velkojille 1 000 € 786 292 806 833 847 

Julkisselvitysten kustannukset eivät sisälly toimiston määrärahoihin, vaan ne maksetaan 
erillisestä 820 000 euron arviomäärärahasta, johon kirjaustavan muutoksen johdosta si-
sältyy arvonlisävero. Kustannuksia maksettiin kaikkiaan 955 418 euroa. Kustannukset 
painottuivat joulukuulle 2017, ja kulut ylittivät arviomäärärahan 135 418 eurolla. Toisaalta 
konkurssipesiltä pystyttiin perimään aiemmin maksettuja julkisselvityskuluja takaisin yh-
teensä 120 195 euroa, jolloin nettokustannukset jäivät 835 222 euroon. 

 
KAM: Erityistarkastusten kustannukset 2013 – 2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Kulut brutto 1 000 € 769 904 801 851 721 
Takaisinperintä 112 192 138 192 206 
Kulut netto alv 0 % 657 712 663 659 515 
Perintä % 14,6 21,2 17,2 22,6 28,6 

Erityistarkastusmenoihin on budjetoitu 800 000 euroa, ja ne muodostavat pääosan toi-
miston muut palvelut –menoista. Takaisinperintätavoitteeksi on budjetoitu 130 000 eu-
roa, joten erityistarkastusten nettobudjetti on 670 000 euroa.  

Erityistarkastusmenot olivat vuonna 2017 yhteensä 721 221 euroa, ja konkurssipesiltä 
saatiin perittyä kustannuksista takaisin 206 403 euroa. Tarkastusten nettokustannukset 
514 817 euroa alittivat budjetoidun määrän 155 183 eurolla, mikä johtui paitsi tarkastus-
määrien laskusta myös toimeksiantojen kilpailuttamisesta. 
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Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamäärärahat vuodelle 2017 olivat 1 714 000 eu-
roa. Toteutuneet kokonaismenot olivat 1 516 155 euroa, joten budjetti alitettiin peräti 197 
844 eurolla, mistä pääosa johtui edellä todetulla tavalla erityistarkastusmenojen vähene-
misestä. Momentin keskitetysti maksettavat menot on huomioitu ulosottolaitoksen tulos-
sopimuksessa. 
 

5. Henkilöstö 
 
Vuonna 2017 toimiston henkilökuntaan on kuulunut konkurssiasiamies, toimistopääl-
likkö, kuusi konkurssiylitarkastajaa, osastosihteeri ja toimistosihteeri. Konkurssiylitarkas-
tajista yksi oli virkavapaalla 80 prosenttisesti 31.3.2018 saakka. Toimiston palveluksessa 
oli kesäkauden aikana myös kaksi korkeakouluharjoittelijaa. Näissä tehtävissä ovat vuo-
den aikana työskennelleet: 

 
konkurssiasiamies  Helena Kontkanen 
 
toimistopäällikkö  Pekka Pulkamo  
  
konkurssiylitarkastajat  Petri Hirsimaa 

Harri Hämäläinen osittainen vv. 
Henri Isoahde  

   Antti Kurikka 
   Jaakko Mikkilä 1.4.2017 alkaen 
   Annika Smalén vv. 1.4.2017 alkaen  
   Marina Vatanen 
   Simo Viljamaa  
 
osastosihteeri  Anneli Rauhaniemi 
 
toimistosihteeri  Tiina Narvanne  
 
korkeakouluharjoittelijat  Riikka Heikkilä 

Antti Karttunen    
 
Toimiston henkisten voimavarojen hallintaa ja kehitystä kuvaavat tunnusluvut ovat 
kehittyneet seuraavasti: 
 

KAM: Henkiset voimavarat 2013 – 2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Työtyytyväisyysindeksi   3,1 3,22 3,17 
Sairauspoissaolot pv htv  5,8 5,6 4,3 2,4 7,3 
Koulutustasoindeksi 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 
Koulutukseen osallistuminen 1,4 2,4 2,2 3,0  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 16.8.2017 konkurssiasiamiehen toimistossa työ-
suojelutarkastuksen. Edellinen tarkastus oli tehty syksyllä 2012. Erityistä huomiota kiin-
nitettiin työntekijöiden perehdyttämiseen ja psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, joita on 
tarkastuksen jälkeen kartoitettu tarkemmin riskien arviointilomakkeella. Tämä työ on jat-
kunut työpaikkaselvityksen yhteydessä keväällä 2018. 

Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana useisiin toimialan koulutustilaisuuksiin. Eng-
lannin kielen koulutusta on myös jatkettu halukkaille. Henkilöstölle on järjestetty kesällä 
ja jouluna lounastilaisuus. Perinteinen työhyvinvointipäivä järjestettiin syyskuussa Vieru-
mäellä.  
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6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Konkurssiasiamiehen toimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu 
valtiovarain controller -toiminnon laatimaa suppeaa sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan viitekehikkoa soveltaen.  

Sisäisen valvonnan arvioidaan toimivan konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan laa-
juuteen ja laatuun sekä riskeihin nähden asianmukaisesti.  
 
Julkisselvitysmenojen kuluseurannassa esiin tulleiden puutteiden johdosta laskujen 
maksatuksen seurantaraportointia kehitetään edelleen. 
 
 
 
Helsingissä 15.6.2018 
 
 
 
Konkurssiasiamies   Helena Kontkanen 
  
 
 
 
Toimistopäällikkö   Pekka Pulkamo 


