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Vallitseva oikeustila

Haltijan vastuu

• Ei nimenomaista lainsäädäntöä

• Konkurssipesä on lähtökohtaisesti haltijana
ympäristövastuussa

• Vastuu jätteistä: KHO 2017:53 ja KHO 2003:51

• Toissijainen haltijan vastuu epäselvää
(täyttyvätkö lisäedellytykset?)

Toiminnanharjoittajan vastuu

• Ei nimenomaista lainsäädäntöä tai tuoretta
oikeuskäytäntöä

• Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen
mukaan konkurssipesä ei olisi vastuussa, jos
konkurssipesä ei jatka liiketoimintaa

• Toiminnan harjoittamisen kynnys?



Käytännössä

• Konkurssipesän ympäristövastuusta syntyvät kustannukset ovat massavelkaa

• Nykyiseen oikeustilaan liittyy paljon epäselvyyttä

• Konkurssipesä ei välttämättä oma-aloitteisesti ryhdy toimenpiteisiin

• Pesänhoitajan KonkL 20:1 mukainen vahingonkorvausvelvollisuus

• Usein tehty tapauskohtaisia järjestelyjä ja sopimuksia

• Sopimalla välittömien vahinkojen ehkäisemiseen liittyville kustannuksille massavelkainen
asema muutaman ensimmäisen kuukauden ajaksi

• Kustannusten rahoittaminen valtion lisätalousarviolla

• Julkisselvitys



Kaatuneen lakiehdotuksen HE 221/2018 vp
keskeinen sisältö

Lähtökohta: konkurssipesä ei vastuussa konkurssin alkamista edeltäneistä vahingoista

+ ehdotettu 5 §: 

konkurssipesä on vastuussa, jos se jatkaa velallisen liiketoimintaa



Kaatuneen lakiehdotuksen HE 221/2018
keskeinen sisältö

Vaaraelementti: konkurssipesä poikkeuksellisesti vastuussa tilanteissa, joissa ns. vaaraelementti

+ ehdotetut 3 ja 4 §:

vastaava vastuu (vaarallisista) jätteistä, kemikaaleista, radioaktiivisista aineista ja jätteistä



Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 69/2018 vp

Lähtökohta: konkurssipesän ei ole välttämättä oltava (ympäristö)vastuussa kaikista ympäristövahingoista



Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 69/2018 vp

Ongelma: aiempaa hallintopakkopäätöstä ei voida toteuttaa (teettämisuhkaa ei voida täytäntöönpanna), ellei

konkurssipesä ole vastaavasti vastuussa

➢ Ympäristöongelmiin ei voida puuttua viranomaisteitse



Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 69/2018 vp

Ongelma: korkeasta kynnyksestä seuraa, että tilanteen on pahennuttava, ennen kuin konkurssipesällä on 

velvollisuus toimia (varojen käytön laillisuus)



Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 69/2018 vp

Lopputulos: omaisuudensuojaan ja ympäristöperusoikeuteen liittyviä intressejä tasapainotettava paremmin

➢ Vaikutuksia koskevien selvitysten puutteellisuus

➢ Olisi käytännössä pitänyt huomioida paremmin ympäristöperusoikeus

Kuinka laaja konkurssipesän ympäristövastuun tulee olla?



Konkurssipesän ympäristövastuun vaikutukset
velkojiin käytännössä

• Tavallinen velkoja:

• Pienentää jako-osuutta

• Panttivelkoja:

• Lähtökohtaisesti ei vaikutusta, ellei kohdistu panttiomaisuuteen

• Jos kohdistuu panttiomaisuuteen, hoitokulut korvataan panttiomaisuudesta

• KonkL 17:7: Konkurssipesällä on oikeus saada korvaus pesään kuuluvan panttiomaisuuden
hoidosta ja myynnistä pesälle aiheutuneista välttämättömistä kustannuksista, mukaan lukien
pesänhoitajan palkkio omaisuuden myynnistä, heti myynti- ja täytäntöönpanokulujen jälkeen.

• Tarkoituksena, että panttivelkojan hyväksi kertyy vain nettotuotto

• Ympäristövahinko kohdistuu tyypillisemmin kiinteistöpanttiin kuin irtaimeen panttiin

• Yrityskiinnitysvelkoja:

• Yrityskiinnitys kattaa elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan kuuluvan irtaimen omaisuuden

• Etuoikeus koskee 50 % kiinnitetyn omaisuuden arvosta

• Vaikutus riippuu siitä, vähennetäänkö massavelat yrityskiinnityksen alaisesta omaisuudesta vai muusta
omaisuudesta



Kiinteistöpantti
• 1. kiinteistö

Irtain pantti
• Kuorma-auto

• Osakkeet

Yrityskiinnitys
• Koneet ja kalusto

• Kassavarat

Tavalliset velkojat
• 50 % yrityskiinnityksen 

alaisesta omaisuudesta

• Muu omaisuus eli 2. 

kiinteistö 

Massavelat
• Pesänhoitajan palkkio

• Konkurssipesän

tekemä sopimus

• Ympäristövastuu? 50%

Hoitokulu?

• Jätteet vs. pilaantunut maaperä

1. 2.

Separatistivelkojat
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Ehdotuksia tulevaisuuteen

• Konkurssioikeuslähtöisiä ratkaisuvaihtoehtoja:

• Uusi (matalampi) kynnys konkurssipesän ympäristövastuun laajuuden rajaamiseksi – mikä? 

• Hallintopakkosääntelyn mukauttaminen, viranomaisten toimintamahdollisuuksien turvaaminen

• Etuoikeus sellaisen saatavan maksamiseksi, jonka suorittaminen on erittäin tärkeää yleisen edun kannalta (Hupli)

• Kokonaisvaltaisempia ratkaisuvaihtoehtoja:

• Ennaltaehkäisy ja toissijaiset vastuujärjestelmät

• Velvotteiden tarkastus

• Valvonta ja tehokas puuttuminen asiaan

• Vakuuksien riittävyys

• Vakuutukset/rahastot

• TOVARAMA-hanke: Toissijaisen rahoitusjärjestelmän uudistaminen

• Ympäristövastuusääntelyn laajempi tarkastelu (yhdenmukaistaminen?)

• Kenen kuuluisi kantaa vastuu?

• Toiminnanharjoittaja

➢ valtio/kunta, konkurssipesä/velkojat, vakuutus-/rahastojärjestelmä, vakuudet, muut vastuutahot



Ympäristövastuiden kattaminen
• Velallisen vastuu:

INSOLVENSSI

• Konkurssipesän vastuu (nykytilanteessa):

• Ehdotettu konkurssipesän vastuu:

• Ympäristöongelmien hoitaminen käytännössä: 

Vakavimmat Vähiten vakavat

• Konkurssipesä

• Valtio/kunta

• Muut vastuutahot

• Vakuutukset ja vakuudet

Ei pakolliset (?)

?                                ?                                    ?                                     ?  



Kiitos!

Heidi Kantola: heidi.kantola@roschier.com

Mira Hänninen: mira.hanninen@ww.fi
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