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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää konkurssipesän kirjanpitoon liittyvät 
erityispiirteet ja kartoittaa konkurssipesän toimintaa ohjaavien säädöksien määrit-
telemät vaatimukset konkurssipesän kirjanpidolle. Normaaleista kirjanpitokäytän-
nöistä poikkeavia toimintatapoja ja prosesseja selvennetään sekä yleisellä tasolla 
työn tutkimustuloksissa että toimeksiantajayrityksen Oy Tuokko Ltd:n näkökul-
masta työn liitteenä olevassa ohjekirjassa. Ohjekirjaan on tarkoitus koota toimek-
siantajayrityksessä oleva konkurssipesän kirjanpitoa koskeva hiljainen tieto ja 
osaaminen, ja tuoda ne siten useamman työntekijän hyödynnettäväksi. Toimek-
siantajan toiveesta toimeksiantayrityksen tarpeisiin koottua ohjekirjaa ei esitetä 
yleisesti julkaistavan opinnäytetyön liitteenä. 

Tutkimuksellisen opinnäytetyön viitekehyksen ensimmäinen luku koostuu kon-
kurssimenettelyä ja konkurssipesää kuvailevista luvuista, joilla pyritään esittä-
mään kirjanpitäjälle kokonaiskuva konkurssiin liittyvistä prosesseista kirjanpidon 
erityiskäytäntöjen ymmärtämisen helpottamiseksi. Teoriaosuuden toisessa luvussa 
tuodaan esille kirjallisuudesta ja konkurssipesän toimintaa ohjaavista säädöksistä 
löytyvät konkurssipesän kirjanpidon ohjeistukset. Kvalitatiivisena eli laadullisena 
tutkimuksena suoritettavan työn tutkimusaineisto kerätään teemahaastatteluilla 
sekä osallistuvaa havainnointia hyödyntämällä. Haastateltavina tahoina toimivat 
Oy Tuokko Ltd:n konkurssipesien kirjanpitoihin erikoistunut työntekijä sekä or-
ganisaation ulkopuolinen asiantuntija. 

Tutkimuksessa saatiin selville, että konkurssipesän kirjanpidon käytännöt ja vaa-
timukset ovat omaisuuden realisointiin keskittyvän konkurssipesän osalta suppe-
ammat ja yksinkertaistetummat verrattuna liiketoimintaa harjoittavan yrityksen 
kirjanpitokäytäntöihin. Toisaalta konkurssipesän toiminnan ja kirjanpidon erityi-
set tavoitteet muokkaavat kirjanpitokäytäntöjä näitä tavoitteita palveleviksi, esi-
merkiksi pesänhoitajan palkkioiden erityisen yksityiskohtaisilla kirjauskäytännöil-
lä. Liiketoimintaa harjoittavan konkurssipesän kirjanpidon tulee olla kirjanpitolain 
mukaista, joten se monilta osin seuraa normaaleja kirjanpitokäytäntöjä, samalla 
kuitenkin huomioiden konkurssipesän erityisvaatimukset.  

Asiasanat: konkurssipesä, kirjanpito, konkurssimenettely 
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ABSTRACT 

 

The goal of the thesis was to determine the distinctive features involved in the 
bookkeeping of an estate in bankruptcy, investigate the regulations given to it’s 
operations and present their demands to bookkeeping. The deviant modes of oper-
ations and procedures were both illustrated on a general level in the research re-
sults and from the Oy Tuokko Ltd’s point of view in instruction book. The main 
purposes for the instruction book were to gather up the silent information and 
knowledge of the bookkeeping of a bankruptcy estate found in Oy Tuokko Ltd 
and bring it to the benefit of more employees. Because of the wish of Oy Tuokko 
Ltd, the instruction book isn´t found as an appendix of the public thesis.  

The first part of this theoretically based thesis is composed of the description of 
bankruptcy proceedings and an estate in bankruptcy. The aim is to present a gen-
eral view of bankruptcy to a bookkeeper and make it easier to understand the spe-
cial procedures in bookkeeping. The second part introduces the instructions and 
regulations given to the bookkeeping in literature and legislation. This being a 
qualitative research project, the research data was collected by theme interviews 
and participant observation. The interviewed persons were an employee of Oy 
Tuokko Ltd, who is specialized in bookkeeping of bankruptcy estates and an ex-
ternal expert.  

The research results indicate that the procedures and requirements for the 
bookkeeping of a bankruptcy estate, which focuses on realization of assets, are 
more compact and simpler compared to normal bookkeeping. On the other hand, 
the deviant goals of the operations and bookkeeping of a bankruptcy estate, revise 
the bookkeeping procedures towards serving these goals. For example the expens-
es of the receiver are recorded in great detail. The bookkeeping of an estate in 
bankruptcy, which conducts business, must be based on the Bookkeeping Act, so 
it follows the normal procedures in many ways but it must also take into account 
the special demands of a bankruptcy estate. 

Key words: estate in bankruptcy, bookkeeping, proceedings in bankruptcy 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön taustaa 

Yhdysvalloista vuonna 2008 alkanut taloudellinen taantuma on vaikuttanut syvästi 

myös Euroopan ja Suomen markkinoiden taloudelliseen tilanteeseen. Vaikka 

2010-luvulle siirryttäessä taloudessa on nähty pientä hetkellistä piristymistä, eivät 

taloudelliset olosuhteet ole vielä palautuneet finanssikriisiä edeltäneeseen tilan-

teeseen. Laajemmat talousongelmat Euroopassa vaikuttavat merkittävästi myös 

Suomen talouskasvuun. EK:n 8.5.2013 laatiman Suhdannebarometrin mukaan 

Suomen elinkeinoelämän merkittävästä elpymisestä ei ole vielä nähtävissä merk-

kejä. Suhdannekehitys on ollut alkuvuonna odotettua heikompaa ja suhdanne-

tilanne koetaan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä selvästi heikommaksi. (EK 

2013.) 

Huono markkinatilanne vaikuttaa myös väistämättä yritysten liiketoiminnalliseen 

menestymiseen tai menestymättömyyteen ja sitä myötä konkurssien määrään. 

Muutaman viime vuoden aikana konkurssien lukumäärä ei ole Suomessa merkit-

tävästi muuttunut (KUVIO 1), mutta jonkinlaista kasvua konkurssien määrään on 

odotettavissa (Kokko & Salminen 2013, XII). Tilastoituja konkursseja oli vuoden 

2013 tammi-toukokuussa 1 398 kappaletta, mikä on 4,8 prosenttia (64 konkurssia) 

enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2012. Kokonaisuudessaan konkursseja 

laitettiin vireille vuoden 2012 aikana 2956 kappaletta. (SVT 2013a-b.) 

KUVIO 1. Vireille pantujen konkurssien lukumäärä 2010-luvulla Suomessa (SVT 

2013b.)   
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Kasvava konkurssien määrä lisää tarvetta ammattitaitoisista kirjanpitäjistä, jotka 

tuntevat konkurssipesän kirjanpidon poikkeavat käytännöt.  Konkurssipesän kir-

janpidon erityispiirteisiin ja käytäntöihin keskittyvää kirjallisuutta ei ole juuri-

kaan saatavilla. Konkurssimenettelyä ja konkurssioikeutta esittelevissä kirjoissa 

on usein suppeita mainintoja konkurssipesän kirjanpitoon liittyvistä käytännöistä, 

mutta varsinaisia ohjeistuksia käytäntöjen toteuttamisesta on varsin vähän. Lähes 

ainoat kirjalliset tietolähteet käytännöistä on esiteltynä muutamissa taloushallin-

non alan lehdissä julkaistuissa artikkeleissa sekä konkurssiasiain neuvottelu-

kunnan suosituksissa. Lisäksi konkurssimenettelyä ohjaava konkurssilaki antaa 

osaltaan viitteitä kirjanpidon toteutuksesta ja sitä ohjaavista laeista. 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajayrityksellä Oy Tuokko Ltd:llä on käytettävis-

sään konkurssipesien kirjanpitoon tarvittavaa ammattitaitoa, mutta se on vain 

muutaman työntekijän käytettävissä niin sanottuna hiljaisena tietona. Lisääntyvien 

toimeksiantojen myötä erityisosaaminen halutaan tuoda useamman työntekijän 

hyödynnettäväksi ja yhdenmukaistaa käytäntöjä, joten konkurssipesän kirjan-

pitoon liittyvä tieto on kerättävä kirjalliseen muotoon. 

Työn aiheesta on julkaistu Theseus – ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa 

vain yksi opinnäytetyö, jossa keskitytään esittelemään konkurssipesän kirjanpitoa 

omaisuuden realisointiin keskittyvän, pienehkön konkurssipesän näkökulmasta. 

Siinä työn tehnyt Tanja Hietikko Tampereen ammattikorkeakoulusta ohjeistaa 

kirjanpidon käytäntöjä pesänhoitajille ja muille asianajotoimistoissa toimiville 

henkilöille, joilla ei välttämättä ole aikaisempaa kokemusta kirjanpidosta. (These-

us 2013.) Työni eroaa Hietikon työstä, sillä opinnäytetyössäni paneudutaan erityi-

sesti laajoihin konkurssipesiin, joiden kirjanpidosta vastaa vähintään kirjanpidon 

perustaidot omaava kirjanpitäjä, mikä mahdollistaa asioiden hieman syvemmän 

tarkastelun. Lisäksi työssäni esitellään kirjanpitoa myös liiketoimintaa har-

joittavien konkurssipesien näkökulmasta, minkä Hietikko on rajannut oman työn-

sä ulkopuolelle. Opinnäytetyön osana laaditussa ohjekirjassa käsitellään konkurs-

sipesän kirjanpitoa nimenomaan toimeksiantajayrityksen toimintatavat huomioi-

den, mikä myös tuo erityisen näkökulman aiheen tarkasteluun.   



3 
 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimusongelmat ja aiheen rajaus 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta pääongelmasta. Tavoitteena on selvittää konkurs-

sipesän kirjanpidon erityispiirteet verrattuna tavallista liiketoimintaa harjoittavan 

yrityksen kirjanpitoon sekä kartoittaa konkurssipesän kirjanpitoon liittyvät käy-

tännöt Oy Tuokko Ltd:ssä. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä ovat:  

• Mitä vaatimuksia konkurssimenettelyä ja konkurssipesän toimintaa sääte-

levät lait ja säädökset tuovat konkurssipesän kirjanpidon käytäntöihin?  

• Mitkä ovat konkurssipesän kirjanpidon keskeisimmät poikkeavuudet ver-

rattuna tavallista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kirjanpitoon? 

Lisäksi työn alakysymyksenä tutkitaan konkurssipesän kirjanpidon toteutusta Oy 

Tuokko Ltd:ssä ja laaditaan käytännönläheinen ohjekirja kuvaamaan näitä toimin-

tatapoja. Samalla luodaan yrityksen käyttämään kirjanpito-ohjelmaan kirjanpi-

doissa hyödynnettävä tilikarttamalli sekä tilityslaskelman raporttipohja. Ohjekirja 

liitteineen pidetään toimeksiantajan pyynnöstä salaisina, joten niitä ei esitetä 

opinnäyteytön liitteenä yleisesti julkaistavassa versiossa. 

Työssä keskitytään esittelemään kirjanpidon käytäntöjä erityisesti laajempien 

konkurssipesien näkökulmasta, joiden kirjanpito hoidetaan useimmiten kyseistä 

erityisammattitaitoa omaavan kirjanpitäjän toimesta. Tutkimuksessa pyritään 

huomioimaan niin omaisuuden realisointiin keskittyvät kuin liiketoimintaa jatka-

vat konkurssipesät. Oletuksena on, että tutkimusta hyödyntävillä henkilöillä on 

kirjanpitoon tarvittavaa perusosaamista, joten työssä keskitytään vain konkurssi-

pesän kirjanpidon erityisvaatimuksiin. Aihetta rajataan syventymällä vain yhtei-

sön konkurssimenettelyn aikaisiin käytäntöihin, vaikka konkurssiin voidaan aset-

taa myös luonnollinen henkilö, säätiö tai muu oikeushenkilö. 

1.3 Tutkimusmenetelmät  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Laadullisen tutkimuksen käsitettä on vaikea yksiselitteisesti määritellä, sillä lähes 
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jokaisella tutkijalla on omanlaisensa kuvaus käsitteestä. Laadullisen tutkimuksen 

peruspiirteinä voidaan kuitenkin pitää sen vahvaa sidoksisuutta ja riippuvuutta 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sekä käytetyn havaintomenetelmän 

merkitystä tutkimustuloksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimpiä aineiston-

keruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokument-

teihin perustuva tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 17–20.) 

Pääongelmia selvitetään teemahaastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla. 

Teemahaastattelu on avoimuudessaan lähellä syvähaastattelua, mutta keskustelua 

kuitenkin ohjaavat etukäteen valitut teemat. Teemojen ja kysymysten tarkkaa 

muotoa ja järjestystä ei ole määritelty, vaan haastattelu pyritään luomaan mahdol-

lisimman keskustelunkaltaiseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Eskola & Vasta-

mäki 2007, 25, 27; Alasuutari 1999, 84.) 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on joustava ja käytännöllinen, sillä se 

mahdollistaa tarkentavien kysymysten esittämisen ja väärinkäsitysten oikai-

semisen. Haastatteluilla saadaan usein myös kyselytutkimuksia syvempää ja laa-

dukkaampaa tietoa. Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia niin 

sanottua siivua yhteiskunnasta, eikä tuloksien yleistämistarve ole kvantitatiivisen 

tutkimuksen kaltainen, suuren tutkimusyksiköiden joukon haaliminen ei ole tar-

koituksenmukaista. Suurta tutkimusjoukkoa kompensoidaan tutkimusaineiston 

muulla runsaudella ja paremmalla sovellettavuudella. Tämä myös mahdollistaa 

haastateltavien tahojen tarkan valinnan, minkä oletetaan tuottavan asiantuntevam-

paa ja hyödyllisempää tietoa tutkimuksen kannalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73–

74, 86; Alasuutari 1999, 39; Pyörälä 1995, 14.) 

Osallistuvalla havainnoinnilla saadaan lisää syvyyttä haastattelujen tuomiin vasta-

uksiin. Havainnointi on ollut niin sanotusti passiivista, sillä tutkija ei ole osallis-

tumisellaan vaikuttanut tutkittavaan ilmiöön (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006). Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksessä suoritetun työharjoittelun ja sitä 

seuranneen työsuhteen aikana tutkija on päässyt tekemään konkurssipesien kirjan-

pitoja, joiden ohessa tutkijan tietämys yrityksen käytännöistä ja konkurssipesien 

kirjanpidon erityispiirteistä on kasvanut suuresti. Havainnoinnin ja työnteon ohes-

sa esitettyjen kysymyksien avulla osa organisaation käytettävissä olevasta hiljai-
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sesta tiedosta on tullut myös tutkijan tietoon, joka tutkimuksen myötä kirjataan 

ylös.    

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu johdannosta, viitekehyksestä, tutkimuksellisesta osiosta, 

yhteenvedosta sekä liitteeksi kootusta ohjekirjasta (KUVIO 2). Johdannon keskei-

simpänä sisältönä on työn taustatietojen, ongelmien ja tutkimusmenetelmien esit-

teleminen. Viitekehyksen ensimmäinen luku koostuu konkurssimenettelyyn ja 

konkurssipesään liittyvien keskeisten käsitteiden ja toimenpiteiden esittelemisestä. 

Teoriaosuuden toisessa luvussa tuodaan esille kirjallisuudesta ja konkurssipesän 

toimintaa ohjaavista säädöksistä löytyvät konkurssipesän kirjanpidon ohjeistukset. 

 

 

KUVIO 2. Opinnäytetyön rakenne. 
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Tutkimusosio alkaa toimeksiantajayrityksen esittelyllä. Tämän jälkeen käydään 

läpi tutkimusprosessi aina aineistonkeruusta tuloksiin ja niistä syntyviin johto-

päätöksiin. Työn viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto opinnäytetyön sisällöstä 

sekä arvio tavoitteiden toteutumisesta. Yhteenvedossa myös tuodaan esille mah-

dollisia jatkotutkimusaiheita. Työn liitteinä esitellään konkurssiasiain neuvottelu-

kunnan suositukset konkurssipesän kirjanpidossa käytettävästä tilikartasta ja tili-

tyslaskelmasta sekä teemahaastattelujen runkona hyödynnetyt teemat. Opinnäyte-

työn osana laadittua ohjekirjaa konkurssipesän kirjanpidon käytännöistä Oy 

Tuokko Ltd:ssä ei esitetä yleisesti julkaistavan opinnäyteytön liitteenä. 
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2 KONKURSSIMENETTELY JA KONKURSSIPESÄ 

2.1 Konkurssimenettely 

Konkurssilaki (20.2.2004/120, 1:1§) määrittelee konkurssin maksukyvyttömyys-

menettelyksi.  Muut Suomessa käytettävät maksukyvyttömyysmenettelyt ovat 

ulosotto, velkajärjestely ja yrityssaneeraus.  Poiketen velkajärjestelystä ja yritys-

saneerauksesta, konkurssin tarkoituksena ei ole velallisen taloudellisen tilanteen 

tervehdyttäminen, vaan velallisen omaisuuden realisointi ja mahdollisimman suur-

ten jako-osuuksien saaminen velkojille. (Könkkölä & Linna 2013, 5-6.)  

Konkurssiin haettava velallinen voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai 

muu oikeushenkilö. Konkurssikelpoisuus edellyttää myös velallisen oikeus-

kelpoisuutta ja erillisvarallisuutta. Konkurssilain mukaisesti konkurssikelpoisia ei 

ole muun muassa valtio, Ahvenanmaan maakunta, kunta, valtion liikelaitos ja it-

senäinen julkisoikeudellinen laitos.  (Kokko & Salminen 2013, 3, 9-10; Nenonen 

2004, 7; Konkurssilaki 20.2.2004/120, 1:3§, 2:1§.)  

Konkurssin aikaiset prosessit perustuvat konkurssimenettelyn (KUVIO 3) mukai-

siin toimenpiteisiin. Menettely alkaa konkurssihakemuksella ja päättyy tuomiois-

tuimen vahvistaman jakoluettelon mukaisten jako-osuuksien maksamiseen velko-

jille. Osa toimenpiteistä kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan, kuten päätös kon-

kurssiin asettamisesta sekä jakoluettelon vahvistaminen. Pesän hallinnolla eli vel-

kojilla ja erityisesti pesänhoitajalla on kuitenkin pääasiallinen vastuu konkurssi-

menettelyn prosessien toteuttamisesta. (Könkkölä & Linna 2013, 225; Konkurs-

siasiamiehen toimisto 2004.) 
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KUVIO 3. Konkurssimenettelyn prosessi ja määräajat. (Nenonen 2004, 261; Kok-

ko & Salminen 2013, 62.) 

 

Menettely on hyvin määrämuotoista ja määräaikoihin sidottua, mutta mitään yleis-

tä ohjeaikaa konkurssimenettelyn läpiviemiselle ei ole. Mahdolliset oikeuden-

käynnit ja riitautukset tai velallisen omaisuuden realisointiin liittyvät vaikeudet 

voivat pidentää konkurssimenettelyn kestoa vuosiksi. Minimissään koko menette-

ly voidaan viedä läpi noin vuodessa. (Kokko & Salminen 2013, 104–108.) 
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2.1.1 Konkurssikelpoisuus ja konkurssiin hakeminen 

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys, jolla tarkoitetaan velallisen 

muuta kuin tilapäistä kykenemättömyyttä vastata veloistaan. Konkurssilaki mää-

rittelee maksukyvyttömyyden tunnusmerkeiksi maksujen lakkauttamisen, tulok-

settoman ulosoton sekä maksukehotusten laiminlyömisen. Tunnusmerkkien pitää 

täyttää myös niille asetetut reunaehdot, jotta ne hyväksytään konkurssiperusteiksi: 

Maksujen suorittamatta jättäminen tulee olla yleistä, jotta sitä pidetään maksujen 

lakkauttamisena. Tulokseton ulosotto ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Lai-

minlyödyn maksukehotuksen vastaanottajana tulee olla liiketoiminnastaan viimei-

sen vuoden aikana kirjanpitovelvollisena toiminut velallinen. (Kokko & Salminen 

2013, 4; Nenonen 2004, 8-9; Konkurssilaki 20.2.2004/120, 2:3§, katso myös 

Könkkölä & Linna 2013, 102–112.) 

Konkurssiin asettamista voi hakea velallinen itse tai velkoja. Mikäli velallinen itse 

ilmoittaa omasta maksukyvyttömyydestään, katsotaan tämän usein riittävän kon-

kurssiin hakeutumisperusteeksi. Konkurssilain (20.2.2004/120, 2:3§) mukaan ve-

lallista on pidettävä maksukyvyttömänä velallisen näin ilmoittaessa, mikäli ei il-

mene erityistä syytä olla hyväksymättä ilmoitusta. Ilmoitusten hylkääminen on 

harvinaista, mutta siihen perustelluksi syyksi voidaan nähdä esimerkiksi tuomio-

istuimen epäilys velallisen erehtymisestä taloudellisesta tilanteestaan tai hake-

muksen liittyminen yrityksen sisäisiin erimielisyyksiin tai sen valtausyrityksiin. 

(Könkkölä & Linna 2013, 107; Kokko & Salminen 2013, 3-4.) 

Velkojan hakiessa velallista konkurssiin on tämän pystyttävä osoittamaan velal-

lisen maksukyvyttömyys, esimerkiksi laiminlyödyn maksukehotuksen muodossa. 

Konkurssilaki (20.2.2004/120, 2:2§) määrittelee, minkälainen saatava oikeuttaa 

velkojaa hakemaan velallista konkurssiin. Saatavan tulee joko perustua lain-

voimaiseen tuomioon tai tätä vastaavaan täytäntöpanoperusteeseen, perustua ve-

lallisen allekirjoittamaan sitoumukseen, jota velallinen ei ilmeisen perustellusti 

kiistä tai olla muuten niin selvä, ettei sen oikeellisuutta voida perustellusti epäillä.  

Myös velkojan hakiessa velallista konkurssiin, riittää konkurssiin hakeutumis-

perusteeksi velallisen oma ilmoitus maksukyvyttömyydestä, mikäli se on tehty 

konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä. (Könkkölä & Linna 2013, 107.) 
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2.1.2 Konkurssiin asettaminen ja pesänhoitajan valinta 

Tuomioistuin tekee päätöksen velallisen konkurssiin asettamisesta. Konkurssin 

alkamisen ajankohta määritellään käräjäoikeudessa yleensä minuutilleen, sillä 

konkurssin alkamisella on merkittäviä oikeusvaikutuksia velalliseen ja velkojiin 

nähden. Konkurssiin asettamispäätöksen seurauksena velallinen menettää oikeu-

den määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan (Konkurssilaki 

20.2.2004/120, 3:1§). Omaisuuden määräysoikeus siirtyy samalla hetkellä kon-

kurssipesän hallinnolle eli velkojille ja pesänhoitajalle, omistusoikeuden kuitenkin 

jäädessä velalliselle. Konkurssiin asettamisen jälkeen velallinen ei saa tehdä mi-

tään konkurssipesän omaisuuteen vaikuttavia toimia, kuten ottaa vastaan maksuja 

tai irtisanoa sopimuksia. (Kokko & Salminen 2013, 15; Könkkölä & Linna 2013, 

155–156.)   

Käräjäoikeus määrää päätöksessään konkurssipesälle pesänhoitajan tai -hoitajat 

konkurssipesän laajuuden ja erityispiirteiden perusteella. Velkojat ja velallinen 

voivat esittää omat näkemyksensä tehtävään soveltuvista pesänhoitajista, mutta 

tuomioistuin ei ole sidoksissa näihin esityksiin. Konkurssin alkaessa konkurssi-

pesälle kuuluvat oikeudet ja omaisuus siirtyy pesänhoitajan haltuun ja hänen on 

tästä eteenpäin huolehdittava omaisuuden arvon säilymisestä ja oikeuksien voi-

massapysymisestä. Hän myös vastaa konkurssipesän juoksevasta hallinnosta sekä 

muun muassa pesäluettelon, velallisselvityksen ja jakoluettelon laatimisesta sekä 

saataviin ja palkkaturvaan koskevien asioiden selvittämisestä. Muutenkin hän 

toimii yleisenä konkurssipesän edustajana ja yhteyshenkilönä velkojiin. (Kokko & 

Salminen 2013, 15–18; Nenonen 2004, 21–22, 26–27) 

Pesänhoitajan tulee tehdä konkurssin alkamisesta viivytyksettä kuulutus Viralli-

sessa lehdessä ja tuomioistuimen määräämissä muissa medioissa. Tiedot konkurs-

sista päivittyvät myös YTJ-tietopalvelun Yrityshakuun (ytj.fi), kaupparekisteriin 

sekä luottotietorekisteriin. Velallisen tekemät sitoumukset konkurssin alettua sito-

vat konkurssipesää, mikäli kuulutus on jäänyt tekemättä ja sitoumuksen toisella 

osapuolella on näin vilpitön mieli, eli hänellä ei ollut tietoa eikä pitänytkään olla 

tietoa velallisen määräysvallan päättymisestä.  (Könkkölä & Linna 2013, 158–
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159; Kokko & Salminen 2013, 18; katso myös Konkurssilaki 20.2.2004/120, 

22:1-6§.) 

2.1.3  Pesäluettelon ja velallisselvityksen laatiminen 

Konkurssin tavoitteiden mahdollistamiseksi on pesän omaisuudesta tehtävä selvi-

tys. Tätä pesänhoitajan velallisen varoista ja veloista laatimaa selontekoa kutsu-

taan pesäluetteloksi. Siinä pyritään antamaan havainnollinen ja todenmukainen 

kuva velallisen taloudellisesta tilanteesta konkurssin alkaessa sekä arvio omaisuu-

den rahaksimuuton tuloksesta. Velallinen vahvistaa pesäluettelon oikeellisuuden 

allekirjoituksellaan. (Kokko & Salminen 2013, 21–22; Könkkölä & Linna 2013, 

226–229.) 

Pesäluettelon lisäksi pesänhoitaja laatii velallisselvityksen, jossa selvitetään velal-

lisen toimintaa ennen konkurssia ja konkurssiin johtaneita syitä. Velallis-

selvityksessä pyritään tuomaan esille myös sellaisia epätavallisia seikkoja, jotka 

voivat edellyttää lisätutkintaa esimerkiksi erityistarkastuksen muodossa. Selvi-

tykset tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta ja ne tulee 

toimittaa velalliselle, konkurssiasiamiehelle, suurimmille velkojille ja pyynnöstä 

muille velkojille. (Kokko & Salminen 2013, 24–25; Könkkölä & Linna 2013, 

238.) 

2.1.4 Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys 

Pesäluettelo ja velallisselvitys antavat tärkeää tietoa muun muassa siitä, riittävätkö 

pesän varat täysmittaiseen konkurssimenettelyyn, mikä on ehtona konkurssisaa-

tavien jako-osuuksille. Mikäli pesän varat ovat liian pienet konkurssimenettelyn 

läpivientiin tai velkojille pesän varoista kertyvän jako-osuuden pienuus kyseen-

alaistaa konkurssin jatkamisen tarkoituksenmukaisuutta, konkurssi voidaan mää-

rätä raukeamaan. Tuomioistuimen tekemä päätös konkurssin raukeamisesta pa-

lauttaa omaisuuden määräysvallan velalliselle ja pesänhoitajan oikeudet päät-

tyvät. Ulosottomiehelle on kuitenkin varattava tilaisuus ulosmittaukseen, mikä 

mahdollistaa velkojille jako-osuuden saamisen ulosottomenettelyn kautta. (Neno-

nen 2004,74; Kokko & Salminen 2013, 25, 32.)   
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Konkurssiasiamiehen esityksen perusteella tuomioistuin voi päättää konkurssin 

jatkuvan julkisselvityksenä, mikäli pesällä ei ole varoja konkurssimenettelyn läpi-

viemiseen, mutta velalliseen tai konkurssipesään liittyvät selvitystarpeet vaativat 

lisätutkintaa. Yleisimmin esiintyviä syitä julkisselvitykseen siirtymiseen ovat eri-

tyinen tarve selvittää velallisen konkurssia edeltävää toimintaa, epäilykset pesän-

hoitajan tai muun konkurssihallinnon väärinkäytöksistä ja muut konkurssi-

hallinnon sisäiset erimielisyydet ja toimintakyvyttömyys. Julkisselvityksen kus-

tannuksista vastaa valtio niiltä osin, kuin pesän omat varat eivät niihin riitä. (Kok-

ko & Salminen 2013, 34–35.) 

Konkurssin raukeamisen tavoin, pesänhoitajan ja velkojien määräys- ja päätös-

valta pesään lakkaavat, kun julkisselvitys astuu voimaan. Konkurssiasiamies mää-

rää uuden pesänhoitajan kelpoisuuden täyttävän henkilön, julkisselvittäjän, hoita-

maan konkurssipesän omaisuutta. Julkisselvittäjänä voi toimia myös kon-

kurssipesän pesänhoitajana toiminut henkilö, mikäli julkisselvitykseen siirtymis-

syyt eivät liity häneen. Julkisselvityksen menettelytavat ovat lähes konkurssi-

menettelyn kaltaiset. Menettelystä useimmiten kuitenkin puuttuu konkurssival-

vonta, pesän vähäisten varojen ja epätodennäköisten jako-osuuksien muodos-

tumisen takia. Selontekovelvollisuus tulee täyttää konkurssiasiamiehen määrää-

mällä tavalla, mikä useimmiten tarkoittaa konkurssimenettelyn tapaista vuosise-

lontekoa. (Kokko & Salminen 2013, 35–36.) 

2.1.5 Konkurssivalvonta ja kuittaaminen 

Konkurssimenettelyä jatketaan mikäli pesäluettelon selvityksen mukaisesti pesän 

varat riittävät konkurssimenettelyn läpivientiin tai joku velkojista ottaa nämä kus-

tannukset hoidettavakseen. Koska pesäluetteloa varten tehdyt selvitykset ovat vas-

ta alustavia arvioita varallisuudesta, on jokaisen velkojan, joka haluaa jako-

osuutta konkurssipesästä, valvottava konkurssisaatavaansa kirjallisesti ilmoitet-

tuun valvontapäivään mennessä. Pesänhoitaja voi myös ilmoittaa huomioivansa 

jotkin veloista ilman erillistä valvontaa, mikäli saatavan perusteesta ja määrästä ei 

ole epäselvyyttä. Myös valvontapäivän jälkeen suoritetut jälkivalvonnat ovat mah-

dollisia, mutta velkoja saattaa joutua maksamaan pesälle niin sanottua jälki-

valvontamaksua myöhässä ilmoitetusta saatavastaan. Maksulta vältytään, mikäli 
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velkojalla ei ole ollut tietoa velallisen konkurssista tai hänellä on joku toinen kon-

kurssilain oikeuttama syy. (Kokko & Salminen 2013, 38, 43; Konkurssilaki 

20.2.2004/120, 12:6§, 16§ .) 

Velkojilla on oikeus käyttää konkurssisaatavansa kuitatakseen velalliselle kon-

kurssin alkaessa olevat velat. Kuittausmahdollisuus on mahdollista hyödyntää 

myös erääntymättömissä laskuissa. Velkojan tulee laatia valvontakirjelmää vas-

taava kirjallinen ilmoitus kuitattavista veloista ja saatavista, ja toimittaa tämä pe-

sänhoitajalle valvontapäivään mennessä. Saatavien ylittäessä velalliselle olevien 

velkojen määrän, on velkojan valvottava saataviaan ylimenevältä osalta normaa-

listi ja laatia asianmukaiset asiakirjat. (Nenonen 2004,74, 93; Kokko & Salminen 

2013, 47.) 

2.1.6 Jakoluettelo ja konkurssimenettelyn päättyminen 

Konkurssivalvontojen perusteella pesänhoitaja laatii jakoluetteloehdotuksen, mis-

tä käy ilmi pesän varojen jakautuminen velkojien kesken. Tämän perusteella vel-

kojat, velallinen ja pesänhoitaja voivat tehdä riitautuksia saatavista ja niille vaadi-

tuista etuoikeuksista. Mahdollisten riitautusten ratkaisujen perusteella pesän-

hoitaja laatii pesänhoitajan jakoluettelon, johon on tehty tarvittavat tarkistukset. 

Pesänhoitajan jakoluettelo toimitetaan tuomioistuimelle vahvistettavaksi ja lisäksi 

se toimitetaan velalliselle sekä sitä pyytäneille velkojille. Tuomioistuin valmis-

telee viimeisen version jakoluettelosta, vahvistetun jakoluettelon, josta käy ilmi 

mille saataville konkurssipesän tulee jako-osuutta maksaa. (Kokko & Salminen 

2013, 53–61.) 

Vahvistetun jakoluettelon perusteella velkojille maksetaan jako-osuutta tai jako-

osuuksien ennakoita. Jakoluettelon tekohetkellä ei vielä välttämättä ole selvillä 

kaikki konkurssipesän varallisuuteen vaikuttavat tekijät, joten jako-osuuden enna-

koita hyödynnetään velkojen osittaiseen maksamiseen ja loput jako-osuuksista 

tilitetään lopputilityksen selvittyä. Jako-osuuksien maksuissa on huomioitava 

mahdollisten etuoikeutetuiden velkojien erityinen asema, jonka nykyisten lakien 

mukaan saa vain panttioikeudellinen tai siihen rinnastettava velkoja sekä pesän 
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selvittäjä ja valvoja. (Kokko & Salminen 2013, 64–65; Könkkölä & Linna 2013, 

14–15.) 

Kun konkurssipesän realisointi on loppuunsaatettu, konkurssivelat on todettu 

lainvoimaisiksi ja kaikki oikeudenkäynnit ovat päättyneet, selviää lopulliset jako-

osuudet velkojille. Konkurssipesän hallinnosta ja velkojien jako-osuuksista laadi-

taan selvitys, lopputilitys, joka hyväksytetään velkojainkokouksessa. Tämän pe-

rusteella tehdään viimeiset mahdolliset jako-osuuksien tilitykset ja rekisteröidään 

konkurssi loppuneeksi Oikeusrekisterikeskuksen kautta. (Kokko & Salminen 

2013, 73–75.) 

2.2 Konkurssipesä 

Konkurssipesä voidaan määritellä velallisen ulosottokelpoiseksi omaisuudeksi, 

jota konkurssihallinto hoitaa. Konkurssilaki (20.2.2004/120, 5) määrittelee kon-

kurssipesään kuuluvan omaisuuden. Yleisesti konkurssipesän omaisuutta on kaik-

ki se, mitä velallisella oli konkurssin alkaessa sekä se omaisuus, joka velalliselle 

kertyy konkurssimenettelyn aikana. Poikkeuksena tästä on luonnollisen henkilön 

omaisuus ja ansaitsema tulo, joka on kertynyt konkurssin alkamisen jälkeen.  

Konkurssipesän toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on realisoida konkurssipesään 

kuuluva omaisuus mahdollisimman tuloksellisesti. Toiminnan tuloksellisuus tulee 

ottaa huomioon muun muassa päätettäessä velallisen liiketoiminnan jatkamisesta 

ja sopimuksien teossa. Konkurssipesä voi halutessaan jatkaa velallisen liike-

toimintaa ja pyrkiä näin suurempiin realisointituottoihin tai realisoida pesään kuu-

luva omaisuus sellaisenaan. Konkurssipesä on myös oikeutettu jatkamaan velalli-

sen tekemiä sopimuksia, mikäli se näkee niiden jatkumisen tarkoituksen-

mukaisena konkurssipesän toiminnan kannalta, eikä vastapuolella ole erityistä 

syytä sopimuksen purkamiseen. Konkurssipesän toiminnan tuloksellisuudesta ja 

niihin liittyvistä päätöksistä vastaa konkurssipesän hallinto.  (Kokko & Salminen 

2013, 85, 141–143.) 
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2.2.1 Konkurssipesän hallinto 

Konkurssipesän hallinnon muodostaa pesänhoitaja sekä konkurssisaatavien vel-

kojat. Pesänhoitaja toimii pesän edustajana ja hoitaa konkurssipesän hallintoon 

liittyvät käytännön tehtävät, mutta hänen on toimittava velkojien yhteiseksi eduksi 

ja noudatettava velkojien antamia ohjeita ja määräyksiä. Velkojat voivat siirtää 

päätösvaltaansa pesänhoitajalle konkurssilain määrittämien rajaehtojen mukai-

sesti. (Konkurssilaki 20.2.2004/120, 14:1–3§; 14:8–9§; 15:1§.) 

Velkojat käyttävät päätösvaltaansa velkojainkokouksessa. Pesänhoitaja kutsuu 

koolle velkojainkokoukset, joista ensimmäinen tulee järjestää kahden kuukauden 

kuluessa pesäluettelon valmistumisesta tai kuuden kuukauden kuluttua konkurssin 

alkamisesta. Muutoin velkojainkokouksia pidetään tarvittaessa, myös velkoja-

toimikunnan tai vähintään kymmenesosaa konkurssisaatavista edustavien velko-

jien aloitteesta. Velkojilla on käytössään konkurssisaataviaan vastaava äänimäärä. 

Kokouksessa esitetyn ehdotuksen tulee saada yli puolet paikalla olleiden velkojien 

äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi. (Konkurssilaki 20.2.2004/120, 15:2–4§; 

15:6§; 15:9–10§.) 

Velkojat voivat siirtää päätösvaltaansa velkojatoimikunnalle, joka koostuu vähin-

tään kolmesta jäsenestä, joiden tulee edustaa keskeisiä velkojaryhmiä. Toimi-

kunnan tehtävänä on suorittaa velkojien sille määräämät toimenpiteet sekä valvoa 

pesänhoitajan toimintaa ja avustaa tätä tarvittavissa tilanteissa. Velkojatoimikunta 

on pakollinen laajoissa konkurssipesissä, ellei erityistä syytä asettamatta jättä-

miselle löydy. (Konkurssilaki 20.2.2004/120, 14:12§.) 

Pesänhoitajan tulee laatia vuosittain konkurssin alkamiskuukautta vastaavan kuu-

kauden loppuun mennessä vuosiselonteko, jossa selvitetään konkurssipesän hal-

lintoa. Vuosiselonteossa on esitettävä muun muassa konkurssipesän omaisuuden 

hoitoon ja rahaksimuuttoon liittyvät seikat, selvitys konkurssipesää koskevista 

oikeudenkäynneistä, listaus maksetuista jako-osuuden ennakoista sekä arvio kon-

kurssin todennäköisestä päättymisajankohdasta perusteluineen. Selonteko toimite-

taan suurimmille velkojille ja velalliselle sekä pyynnöstä muille velkojille. (Kon-

kurssilaki 20.2.2004/120, 14:11§.) 
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2.2.2 Konkurssipesän toiminta ja arvonlisäverovelvollisuus 

Velallisen omaisuudesta riippuen konkurssipesän hallinnon päätettäväksi tulee, 

jatketaanko velallisen liiketoimintaa konkurssipesän nimissä, vai pyritäänkö 

omaisuus realisoimaan mahdollisimman nopeasti osissa sellaisenaan. Liike-

toiminnan jatkamiseksi ei tavallisesti tulkita toimintaa, jossa konkurssipesä vain 

realisoi velallisen liikeomaisuutta tai saattaa loppuun keskeneräiset työt, hankki-

matta vähäistä enempää uutta vaihto-omaisuutta (Hämäläinen 2006, 25). Liike-

toiminnan jatkaminen saattaa mahdollistaa suuremmat jako-osuudet velkojille, 

mikäli esimerkiksi omaisuuteen kuuluvan konekannan hyödyntäminen liiketoi-

minnassa tuottaa enemmän varoja konkurssipesälle, kuin kaluston myyminen il-

man liiketoimintaa. Liiketoimintaan liittyvien riskien ja vastuiden takia, sopimus-

ten jatkuminen velallisyhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden, konkurssia 

edeltävien tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa tulee varmistaa, ennen liike-

toiminnan jatkamista koskevan päätöksen tekoa. (Kokko & Salminen 2013, 87–

89.) 

Normaalisti konkurssin alettua konkurssipesä ei ole arvonlisäverovelvollinen, 

vaan se tilittää arvonlisäveroa konkurssiin asettamiskuukaudelta hallussaan olevan 

vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden ostohinnasta tai alemmasta toden-

näköisestä luovutushinnasta, tekemiensä arvonlisäverolain mukaisten vähen-

nyksien mukaisesti. Samalla tilitetään myös aikaisemmin tilittämättä jätetyt 

myynneistä syntyneet arvonlisäverot. Täten konkurssipesä ei ole velvollinen tilit-

tämään arvonlisäveroa realisoimastaan omaisuudesta. Halutessaan konkurssipesä 

voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös omaisuuden realisoinnin 

aikaiselta ajalta, vaikkei se jatkaisikaan liiketoimintaa. (Äärilä & Nyrhinen 2013, 

67–68; Kokko & Salminen 2013, 185–186.) 

Liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän on haettava uusi Y-tunnus Verohallin-

nolta ja ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Verohallinnon ohjeen (”Ar-

vonlisäverovelvollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi” 2010) mukaan itse-

näiseksi liiketoiminnan harjoittamiseksi katsotaan muun muassa vaihto- ja käyttö-

omaisuuden hankkiminen pesään, käyttöomaisuuteen kuuluvien tavaroiden vuok-

raus, leasingtoiminnan jatkaminen ja esimerkiksi kahvila- tai ravintolatoiminnan 
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jatkaminen konkurssiin asettamisen jälkeen. Verovelvollinen konkurssipesä tilit-

tää arvonlisäveron myynneistään ja tekee vähennyksiä ostoistaan muiden verovel-

vollisten yritysten tavoin. Konkurssiin mennyt velallinen ei ole velvoitettu tilittä-

mään arvonlisäveroa hallussaan olevien vaihto- ja käyttöomaisuuden osto-

hinnoista, kun ne luovutetaan liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vähen-

nykseen oikeuttavaan toimintaan. (Verohallinto 2010b; Äärilä, ym. 2013, 68–69.) 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO 2009/43 mukaisesti konkurssi-

pesällä ei ole oikeutta vähentää konkurssipesän selvityksestä ja yleisestä hallin-

nosta aiheutuneiden kulujen arvonlisäveroa liiketoimintaan liittyvien tuottojen 

arvonlisäveroista. Hankintojen arvonlisäverovähennyskelpoisuus kattaa siis vain 

ne pesän kulut, joiden perusteella konkurssipesä on hakeutunut arvonlisä-

verovelvolliseksi. Mikäli pesä jatkaa velallisen liiketoimintaa, saa se vähentää 

arvonlisäveron liiketoimintaan liittyvistä hankinnoista. Konkurssipesä, joka on 

vapaaehtoisesti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi keskeneräisten töiden lop-

puun saattamisesta tai pesän omaisuuden realisoinnista, ei ole oikeutettu vähentä-

mään pesän hoitoon liittyvien kulujen, kuten riitautusasioiden selvittelyjen, saata-

vien perinnän ja pesänhoitajan palkkioiden arvonlisäveroa. (Kokko & Salminen 

2013, 186–187.) 

2.2.3 Konkurssipesän toimintaa säätelevät lait 

Vuonna 2004 säädetty konkurssilaki toimii yleisenä ohjeistuksena konkurssi-

menettelyn toimintatavoille. Konkurssilaissa (20.2.2004/120, 16:1§) säädetään 

konkurssipesän kirjanpidosta, joka tulee olla pesän laajuuden ja laadun mukaista. 

Tämän myötä konkurssipesä on velvollinen noudattamaan kirjanpitolain 

(30.12.1997/1336) antamia säädöksiä, mikäli se on pesän laadun ja laajuuden 

kannalta tarkoituksenmukaista. Konkurssilaki määrittelee, että tilintarkastuksen 

suorittaminen on velkojien päätöksestä kiinni, paitsi laajoissa konkurssipesissä, 

joissa tilintarkastus on pakollinen. Täten myös tilintarkastuslaki (13.4.2007/459) 

voi olla ohjaavana tekijänä konkurssipesän toiminnassa.  

Tuloverolaki (30.12.1992/1535, 2:19§) säätää, että konkurssipesä ei ole erillinen 

verovelvollinen, vaan velallisen verovuosi jatkuu normaalisti konkurssin alka-
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misesta huolimatta. Veroilmoituksen yhteyteen velallisen tulee liittää välitilin-

päätös konkurssiin asettamispäivältä. Omaisuuden realisointiin keskittyvä kon-

kurssipesä ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa saamistaan realisointituotoista. 

Mikäli konkurssipesä jatkaa velallisen liiketoimintaa, on sen huolehdittava yleisis-

tä ilmoittamis- ja maksuvelvollisuuksista Verohallinnolle. Lisäksi konkurs-

sipesän kirjanpidosta on pystyttävä havaitsemaan liiketoiminnan tulos ja sen pe-

rusteella suoritettava tulovero. Ennen konkurssin alkamista syntyneet tappiot ovat 

vähennyskelpoisia myös konkurssipesän tuloksesta. (Kokko & Salminen 2013, 

183–184.) 

Mikäli konkurssipesä jatkaa liiketoimintaa tai hakeutuu vapaaehtoisesti arvon-

lisäverovelvolliseksi, tulee sen noudattaa arvonlisäverolakia (30.12.1993/1501). 

Konkurssipesällä on työnantajana ennakonpidätysvelvollisuus työntekijöilleen 

maksamista palkoista (Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118, 2:9§) ja se on velvol-

linen noudattamaan työsopimuslakia (26.1.2001/55) konkurssipesän työntekijöi-

den työsopimusten osalta. 
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3 KONKURSSIPESÄN KIRJANPITO 

3.1 Kirjanpitovelvollisuus ja kirjanpidon tavoitteet 

Kuten edellisessä luvussa esiteltiin, konkurssipesän kirjanpitovelvollisuus perus-

tuu konkurssilakiin (20.2.2004/120, 16:1§). Kirjanpidon laajuus ja sisältö määrit-

tyvät konkurssipesän toiminnan ja laadun perusteella. Kirjanpito tulee järjestää 

pesälle tarkoituksenmukaisilla käytännöillä, joten pienten konkurssipesien kohdal-

la ei aina ole tarpeellista noudattaa kirjanpitolain mukaista kirjanpitoa. Hallituksen 

esityksen (HE26/2003) mukaisesti kirjanpidosta tulee käydä ilmi oikeat ja riittävät 

tiedot pesän tuloista ja menoista, realisoinneista, rahavaroista sekä maksetuista 

jako-osuuksista. Liiketoimintaa harjoittavan konkurssipesän kirjanpito tulee kui-

tenkin aina laatia kirjanpitolain mukaisesti. Pienemmissä konkurssipesissä kirjan-

pidon voi hoitaa pesänhoitaja itse, mutta suuremmissa pesissä kirjanpito annetaan 

useimmiten ammattimaisen kirjanpitotoimiston tehtäväksi.  (Hämäläinen 2006, 

23–24; Kokko & Salminen 2013, 127.)  

Konkurssipesän kirjanpidolla selvitetään velkojille jaettavan rahamäärän suuruus 

sekä mahdollistetaan pesänhoitajan toiminnan valvominen. Nämä tavoitteet eroa-

vat normaalin yrityksen kirjanpidon tavoitteista, joten myös kirjanpidon käytäntö-

jen tulee olla muokattuna tarkoitukseen soveltuviksi. Kirjanpidon käytäntöihin 

vaikuttaa myös suuresti se, harjoittaako konkurssipesä liiketoimintaa, vai onko 

sen toiminnan tarkoituksena pelkästään omaisuuden realisointi. (Hämäläinen 

2006, 23.) 

3.2 Velallisen kirjanpidon loppuunsaattaminen ja erityistarkastus 

Konkurssin alkaessa velallisen kirjanpitoaineisto siirtyy konkurssipesän haltuun. 

Konkurssipesä on massavelkana velvollinen korvaamaan velallisen kirjanpidosta 

aiheutuneet kustannukset kahden konkurssia edeltäneen kuukauden ajalta. Lisäksi 

konkurssilain (20.2.2004/120, 9:3§) mukaisesti velallisen kirjanpito on saatettava 

loppuun, konkurssipäivälle laadittuun välitilinpäätökseen asti. Välitilinpäätök-

sessä varallisuus tulee arvostaa todelliseen arvoonsa, eli taseesta tulee poistaa sel-

laiset omaisuuserät, jotka eivät enää fyysisesti ole yrityksen omaisuutta tai niiden 
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arvo on määritelty väärin. Velkojen osalta täsmäytys tapahtuu yleisesti vasta kon-

kurssimenettelyyn kuuluvien valvontojen yhteydessä. (Nenonen 2004, 121.) 

Välitilinpäätöksen myötä pystytään erottelemaan velalliselle kuuluvat velat sekä 

konkurssipesälle kertyvät, konkurssipesän omasta toiminnasta aiheutuneet, massa-

velat. Velallisen toiminnasta laadittu välitilinpäätös toimii myös pesäluettelon 

pohjana ja täten konkurssipesän kirjanpidon lähtökohtana. Mikäli velallisen kir-

janpito on konkurssin alkaessa ollut merkittävän puutteellinen tai pesässä ei ole 

käytettävissä riittävästi varoja, voidaan velallisen kirjanpito jättää loppuunsaatta-

matta.  (Nenonen 2004, 119–120 ; Hämäläinen 2006, 24, Kokko & Salminen 

2013, 21, 127; ks. myös Leppiniemi 2006, 20.) 

Konkurssivelallisen kirjanpidosta ja hallinnosta voidaan suorittaa erityis-

tilintarkastus, joka helpottaa pesänhoitajan tehtäviä muun muassa kirjanpidon luo-

tettavuuden todentamisessa ja mahdollisten tutkintapyyntöjen tarpeellisuuden ar-

vioinnissa.  Erityistarkastus voi osaltaan kumota velallisen kirjanpidon loppuun-

saattamistarpeen, mikäli tarkastuksella saadaan riittävät tiedot velallisen varoista 

ja veloista. Tarkastuksen päätavoitteena on selvittää, onko pesään saatavissa varo-

ja, mikä kiinnostaa erityisesti jako-osuuksia odottavia velkojia. Erityis-

tarkastuksen hoitaa tehtävään erikoistunut tilintarkastaja ja tarkastus suoritetaan 

pesänhoitajan määräämässä laajuudessa. (Kokko & Salminen 2013, 121, 157; 

Nenonen 2004, 120.) 

Velallisen kirjanpidon loppuunsaattamisen ja välitilinpäätöksen teon jälkeen pe-

sänhoitajan on huolehdittava veroilmoituksen laadinnasta konkurssia edeltäneeltä 

tilikaudelta sekä siltä tilikaudelta, joka on ollut käynnissä konkurssin alkaessa. 

Pesänhoitaja on vastuussa myös muiden viranomaisilmoitusten, kuten arvon-

lisäveroa ja työnantajamaksuja koskevien ilmoitusten laadinnasta kyseisiltä tili-

kausilta. (Nenonen 2004, 120.) 

3.3 Konkurssipesän kirjanpidon käytännöt  

Kirjanpitolain asetusten mukaisesti myös konkurssipesän kirjanpidon kirjaukset 

tulee tehdä viivytyksettä tai säännöllisesti esimerkiksi kuukausittain ja kirjausten 

tulee perustua päivättyihin, juoksevasti numeroituihin tositteisiin. Kirjanpidon 
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luotettavuuden edellyttämä jatkuvuus tulee toteutua myös konkurssipesän kirjan-

pidossa. Pienissä pesissä kirjanpito voi perustua pankkitilin tiliotteeseen, johon 

merkitään kirjausta vastaavan tositteen numero. Omaisuuden realisoinnista tulee 

tehdä myyntikirjausta vastaavat merkinnät pesäluetteloon, jotta pystytään helposti 

todentamaan myyntiä koskevat kirjaukset tositteineen sekä realisoimatta olevan 

omaisuuden määrä. (Hämäläinen 2006, 24; Nenonen 2004, 122.) 

Tavanomaisesti pesänhoitaja huolehtii itse pesän rahaliikenteestä ja on ainakin 

vastuullinen sen hoitamisesta. Kaikkien pesän suoritusten tulisi kulkea kon-

kurssipesälle avatun oman pankkitilin kautta ja käteisvarojen käyttöä tulisi välttää. 

Pesän varoista maksettujen kulujen tulee olla pesän hallinnon hyväksymiä. Käy-

tännössä ostolaskut kierrätetään pesänhoitajalla hyväksyttävänä ennen maksujen 

tekoa ja tositteille tai käytettävään järjestelmään dokumentoidaan pesänhoitajan 

antama hyväksyntä kulun aiheellisuudesta. (Nenonen 2004, 68, 122, 127; Kokko 

& Salminen 2013, 127.) 

3.3.1 Tilityslaskelma ja tilikartta 

Konkurssipesän kirjanpidon keskeisimpänä tehtävänä on tilityslaskelman 

(KUVIO 4) muodostaminen, josta ilmenee realisoinneista kertyneet varat, varoista 

maksetut kulut sekä jäljelle jäävät velkojille jaettavissa olevat varat. Tilityslas-

kelmaan ei kirjata valvottavia velkoja, konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta tai 

muitakaan tasetilejä. Tilityslaskelma perustuu pelkästään rahatapahtumiin. Pesään 

kuuluva omaisuus näkyy laskelmassa vasta myynnin yhteydessä rahasuorituksena 

ja valvottavat velat jako-osuuksien suorituksina velkojille. (Hämäläinen 2006, 

25.)  
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KUVIO 4. Tilityslaskelman pääpiirteet (Nenonen 2004, 122.) 

 

Tilityslaskelma tulisi olla muodostettavissa jatkuvasti. Pesänhoitaja tarvitsee tili-

tyslaskelmaa erityisesti vuosiselontekoa ja lopputilitystä varten. Konkurssipesän 

verotus tulee toimittaa verovuosittain, joten järjestelmistä tulee olla myös saata-

vissa tieto kyseenomaisen verovuoden kuluista ja tuotoista. (Leppiniemi 2006, 30; 

Nenonen 2004, 122–121.) 

Johtuen konkurssipesän kirjanpidon poikkeavista tavoitteista, usein on aiheellista 

muokata konkurssiin menneen yrityksen käytössä ollutta tilikarttaa konkurssi-

pesän tarpeisiin. Konkurssiasiain neuvottelukunta on antanut oman suosituksensa 

konkurssipesän kirjanpidossa käytettävän tilikartan sisällöstä, joka on tiivistetysti 

esitettynä seuraavassa kuviossa (KUVIO 5) ja kokonaisuudessaan työn liitteenä 

(LIITE 1).  Kirjanpidossa käytettävät tilit ja tilien nimet muokkaantuvat jokaisen 

pesän tarpeiden ja pesänhoitajan toiveiden mukaisesti. (Nenonen 2004, 121; Kon-

kurssiasiamiehen toimisto 2004.) 

Konkurssipesän tilikartan tuotto- ja kulutileissä tulisi olla käytössä sellainen jaot-

telu, josta käy ilmi, mitkä liiketapahtumat kuuluvat konkurssipesän toimintaan ja 

mitkä ovat velallisen toiminnasta aiheutuneita. Käyttö- ja vaihto-omaisuuden rea-

lisointiin liittyvät tuotot ja kulut tulee jaotella omille tileilleen, jolloin ne erot-

tuvat myös pesän muista tuotoista ja kuluista. Muita eriteltäviä tuottoja ovat aina-

kin saatavien perinnästä, vuokrista sekä koroista tulevat tuotot. Kulutileistä eri-

tyishuomion alaisena ovat maksettuihin jako-osuuksiin, pesänhoitajan palk-

•konkurssin alkaessa olevat (kuittauksin vähennetyt) 
rahavarat+

•realisointi- ja muut tuotot+

•jako-osuusennakot./.

•pesän menot./.

•pesän pankkitilillä rahaa=
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kioihin ja kuluihin sekä pantatun omaisuuden kuluihin liittyvät tilit. Liike-

toiminnan jatkamisesta kertyvät tuotot ja kulut on myös eriteltävä omilla tileillään 

ja ne tulee olla nähtävissä tilityslaskelmassa myös liiketoiminnan päättymisen 

jälkeen. (Nenonen 2004, 121–122; Leppiniemi 2006, 47.) 

 

 

 

 

 

KUVIO 5. Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksen mukainen konkurssipe-

sän tilikartta (Konkurssiasiamiehen toimisto 2004) 
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Tilikartan muokkaamista tehdessä tulee myös huomioida kirjanpitolain (2:2) sää-

dös tililuettelon selkeydestä ja riittävistä erittelyistä. Kirjanpitolautakunnan lau-

sunnon mukaisesti (KILA 2002/1672) tulee kuitenkin muistaa, että tililuettelon 

laajuus ja yksityiskohtaisuus määräytyy yrityskohtaisesti liiketoiminnan luonteen 

ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti.   

3.3.2 Lopputilitys 

Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus muutettu rahaksi, 

pesänhoitajan tulee viivytyksettä laatia lopputilitys. Se on eräänlainen konkurssi-

pesän tilinpäätös, jossa tarkastellaan koko konkurssimenettelyn aikaista toimintaa 

hallinnon ja velkojien jako-osuuksien osalta. Tätä varten kirjanpidosta tulee muo-

dostaa lopullinen tilityslaskelma, jonka perusteella on todettavissa muun muassa 

jako-osuuksina velkojille maksettavat varat. (Hämäläinen 2006, 24; Nenonen 

2004, 167–168.)  

Lopputilityksen hallintoa koskeva osuus perustuu pitkälti pidettyyn kirjanpitoon.  

Lopputilityksessä esiteltäviä asioita ovat muun muassa pesän tulot ja menot koko 

menettelyn ajalta, omaisuuden rahaksimuutot omaisuuslajeittain sekä liiketoimin-

nan jatkamiseen liittyneet taloudelliset seuraamukset. Kirjanpidosta on todetta-

vissa myös lopputilityksessä eriteltävät pesänhoitajan palkkiot ja kulut sekä niiden 

maksuajankohdat. Lopputilityksen jako-osuuksia käsittelevään osuuteen saadaan 

kirjanpidosta tiedot maksetuista jako-osuusennakoista sekä pesän jaettavissa ole-

vat varat. (Kokko & Salminen 2013, 73–75; Nenonen 2004, 167–168.)   

3.3.3 Tilintarkastus ja kirjanpidon aikataulutus 

Konkurssipesän kirjanpidosta tulee suorittaa tilintarkastus, mikäli konkurssipesä 

harjoittaa liiketoimintaa ja on tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastus-

velvollinen. Tilintarkastus tulee myös aina suorittaa laajoissa konkurssipesissä.  
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Konkurssipesä määritellään laajaksi, mikäli se konkurssin alkamishetkellä täyttää 

kaksi kolmesta ominaisuudesta: 

- taseen loppusumma viimeisen tilinpäätöksen mukaan yli 2,1 milj. € 

- liikevaihto yli 4,2 milj. € 

- palveluksessa keskimäärin yli 50 henkilöä. 

Muutoin tilintarkastuksen suorittaminen on velkojien päätettävissä. Liiketoimintaa 

jatkavan pesän kirjanpito tulee tilintarkastaa vuosittain, liiketoimintaa harjoitta-

mattoman pesän kirjanpito voidaan määrätä suoritettavan muunlaisin määräajoin 

tai kertatarkastuksena konkurssimenettelyn päättyessä. Tilintarkastuksen keskei-

simpänä sisältönä on pesän varojenhoidon, rahaliikenteen ja kirjanpidon tarkasta-

minen sekä lakien ja hyvän pesänhoitotavan noudattamisen varmentaminen. Li-

säksi velkojainkokous voi yksilöidä muita toimenpiteitä tai asiakokonaisuuksia, 

joita tarkastuksessa pyritään erityisesti huomioimaan. Konkurssipesä vastaa tilin-

tarkastuksen aiheuttamista kustannuksista. (Nenonen 2004, 124–126; Konkurssi-

laki 20.2.2004/120, 23:1§.) 

Konkurssipesän kirjanpidosta muodostetaan vuosittain vuosiselonteko, joka toimi-

tetaan velkojille, velalliselle sekä konkurssiasiamiehelle. Kirjanpidon valmistumi-

nen ja tilintarkastuksen suorittaminen olisi hyvä rytmittää valmistuvaksi ennen 

vuosittaista velkojainkokousta. Tällöin pesänhoitaja voi toimittaa vuosiselonteon 

liitteineen asianomaisille ja esitellä tilintarkastuskertomuksen velkojainkokouk-

sessa viivytyksettä tilintarkastuksen valmistumisesta. (Nenonen 2004, 126.) 

3.3.4 Kirjanpitoaineistojen säilytys 

Velallisen kirjanpitoaineistojen säilytysajat perustuvat kirjanpitolain 2:10 mukai-

seen säännökseen, jonka mukaan kirjanpitokirjoja säilytetään kymmenen vuotta ja 

tositteita kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Konkurssipesän laajuus ja kon-

kurssimenettelyn kesto voivat kuitenkin tehdä tarpeelliseksi säilytysaikojen piden-

tämisen, muun muassa mahdollisten oikeudenkäyntien ja esitutkintojen takia. 

(Nenonen 2004,124; Leppiniemi 2006, 66; Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 2:10.) 
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Konkurssipesän kirjanpito- ja asiakirja-aineisto tulee säilyttää kymmenen vuotta 

lopputilityksen hyväksymisestä, oikeusministeriön asetuksen (502/2004, 6§) mu-

kaisesti. Asiakirjojen säilyttämisestä huolehtiminen kuuluu pesänhoitajan tehtä-

viin ja niihin liittyvistä kustannuksista on tehtävä varaus lopputilityslaskelmaan. 

Konkurssipesän tulee muiden kirjanpitovelvollisten tavoin myös tehdä kirjanpito-

aineiston säilyttämisilmoitus toimintansa loppuessa tai kirjanpitovelvollisuuden 

päättyessä. (Nenonen 2004,124; Leppiniemi 2006, 66.) 
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4 CASE: KONKURSSIPESÄN KIRJANPIDON ERITYISPIIRTEET JA  

KÄYTÄNNÖT OY TUOKKO LTD:SSÄ 

4.1 Toimeksiantaja 

Oy Tuokko Ltd on Yrjö Tuokon vuonna 1971 perustama tilintarkastuksen, vero-

tuksen, liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon palveluita tarjoava per-

heyritys. Tuokko Laskenta Oy:n fuusioituminen Tuokko Tilintarkastus Oy:öön 

keväällä 2013 kasvatti yrityksen henkilöstömäärän noin 80 työntekijään ja samalla 

yrityksen nimi vaihdettiin Oy Tuokko Ltd:ksi. Yrityksen tarjoamat tilintarkastus-

palvelut pitävät sisällään niin lakisääteiset tilintarkastukset kuin erityistilintarkas-

tukset, sisäiset tarkastukset, julkishallinnon tarkastukset sekä EU-tarkastukset. 

Tilintarkastuspalveluiden ohella on mahdollista saada konsultointia esimerkiksi 

yritysjärjestelyissä, veropalveluissa sekä IFRS- ja konserniraportoinnissa. Yrityk-

sen palvelutarjonta kattaa taloushallinnon osalta kirjanpidon ja palkanlaskennan 

tehtävät sekä talouspäällikkö-, controller- ja pääkirjanpitäjäpalvelut. (Oy Tuokko 

Ltd 2013a–b.) 

Oy Tuokko Ltd tarjoaa konkurssipesille taloushallinnon hoitoon ja tarkastuksiin 

liittyviä palveluita vuosikymmenien kokemuksella. Kaiken kaikkiaan yritys on 

ollut 1990-luvulta lähtien mukana yli 1500 konkurssipesän toimeksiannossa, jois-

ta noin kolmekymmentä on keskittynyt konkurssipesän kirjanpidon hoitamiseen. 

Tutkimusta tehdessä yrityksellä oli hoidettavana niin omaisuuden realisointiin 

keskittyviä, liiketoimintaa harjoittavia kuin yrityssaneerauksessa olevia konkurs-

sipesiä. (Oy Tuokko Ltd. 2013c; Hakkarainen 2013a.)  

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimusaihe muodostui tutkijan Oy Tuokko Ltd:ssä vuoden 2013 helmi-

heinäkuun aikana suorittaman työharjoittelun yhteydessä. Osana työharjoittelua 

tutkija pääsi tutustumaan konkurssipesien kirjanpitoihin ja niiden erityispiirteisiin. 

Konkurssipesän kirjanpidon käytäntöihin perehdytettäessä yrityksessä havaittiin 

tarve dokumentoida hiljaisena tietona oleva osaaminen kirjalliseen muotoon ja 

tuoda se useamman työntekijän hyödynnettäväksi. Tutkimuksen tavoitteiksi maa-
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liskuussa 2013 määriteltiin konkurssipesän kirjanpidon erityispiirteiden hahmot-

taminen yleisesti sekä kirjanpidon käytäntöihin liittyvän ohjeistuksen laatiminen 

Oy Tuokko Ltd:n tarpeisiin. 

Tutkimusaineistoa kerättiin teemahaastatteluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla. 

Haastateltavina tahoina olivat organisaation ulkopuolinen asiantuntija Anne Leh-

tovirta RSM Auditsum Oy:stä sekä Oy Tuokko Ltd:n konkurssipesien kirjan-

pitoihin erikoistunut työntekijä Annukka Hakkarainen. Haastattelut suoritettiin 

organisaation ulkopuolisen asiantuntijan osalta lokakuussa 2013 ja yrityksen 

oman työntekijän osalta heinä- ja lokakuussa 2013. Haastattelujen teemat nousivat 

työn viitekehyksestä sekä tutkijan tekemien havaintojen perusteella ja ne on esitel-

ty työn liitteenä (LIITE 2). Haastatteluilla pyrittiin saamaan vastauksia sellaisiin 

kysymyksiin, joihin ei kirjallisuuden avulla saatu vielä selvyyttä. Haastateltaessa 

toimeksiantajayrityksen työntekijää, tiedusteltiin käytäntöjen toteutusta yleisten 

toimintojen lisäksi nimenomaan Oy Tuokko Ltd:n näkökulmasta. Toisena tutki-

musmenetelmänä toiminutta osallistuvaa havainnointia käytettiin koko tutkimuk-

sen toteuttamisaikana eli vuoden 2013 maaliskuusta lokakuuhun.  

Osana tutkimusta Oy Tuokko Ltd:n käyttämään kirjanpito-ohjelmaan muodos-

tettiin konkurssipesän kirjanpidoissa hyödynnettävä tilikarttapohja sekä tilitys-

laskelman raporttipohja. Nämä mallit esitellään toimeksiantajalle laaditun ohjekir-

jan liitteissä selityksineen. 

4.3 Tutkimustulokset 

Tutkimustulokset esitetään opinnäytetyössä kahdessa eri osiossa. Tämä luku koos-

tuu ensimmäisen pääongelman eli konkurssipesän kirjanpidon yleisiin erityispiir-

teisiin liittyvien tuloksien esittelemisestä. Kirjanpidon erityispiirteitä on osaltaan 

esitelty jo työn luvussa 3, ja sitä tietoa pyritään syventämään tässä luvussa.  Toi-

sen pääongelman tuloksia käsitellään toimeksiantajalle laaditussa ohjekirjassa, 

johon on koottu Oy Tuokko Ltd:n käytännöt konkurssipesän kirjanpidossa.  
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4.3.1 Lakien ja säädöksien velvoitteet kirjanpidolle  

Kuten työn viitekehyksessä on esitelty, konkurssilaki määrää suurilta osin kon-

kurssimenettelyn aikaisista toiminnoista. Konkurssipesän kirjanpidolle konkurssi-

laissa määritellyt vaatimukset ovat kuitenkin hyvin suppeat. Ainoat suoraan kon-

kurssilaissa esitellyt vaatimukset ovat kirjanpidon suorittaminen pesän laajuuden 

ja laadun mukaisesti sekä tilintarkastuksen toimittamisen pakollisuus laajoissa 

pesissä. Realisointiin keskittyvän pesän osalta nämä vaatimukset mahdollistavat 

huomattavasti yksinkertaisemman ja suppeamman kirjanpidon toteuttamisen, kuin 

kirjanpitolakia noudatettaessa. Liiketoimintaa harjoittavan konkurssipesän toimin-

taa säätelee konkurssilain lisäksi useat muut lait, kuten kirjanpitolaki, tuloverolaki 

sekä arvonlisäverolaki, joiden vaatimusten takia liiketoimintaa harjoittavan kon-

kurssipesän kirjanpito tulee toteuttaa huomattavasti konkurssilain vaatimuksia 

laajemmin.  

Konkurssipesän kirjanpidon tavoitteiden pohjautuminen konkurssimenettelyyn ja 

sitä kautta konkurssilain mukaisiin käytäntöihin, linkittää konkurssimenettelyn ja 

konkurssipesän kirjanpidon prosessit osittain toisiinsa (KUVIO 6). Selkeimmin 

konkurssimenettelyn ja konkurssipesän kirjanpidon riippuvuus toisistaan on näh-

tävissä konkurssin alkamis- sekä päättymishetkellä. Konkurssin alkamishetkeen 

päivätty velallisen kirjanpidosta muodostettu välitilinpäätös toimii pesäluettelon 

pohjana, joka puolestaan toimii konkurssipesän kirjanpidon perustana. Konkurs-

simenettelyn lopussa tuomioistuimen vahvistama jakoluettelo ohjaa kirjanpidosta 

laadittavaa lopullista tilityslaskelmaa, joka muodostetaan konkurssipesän loppu-

tilitystä varten. Konkurssimenettelyn prosessit, joissa selvitetään valvottavia vel-

koja ja niihin liittyviä riitautuksia, eivät näy kirjanpidossa muuten kuin toimen-

piteiden kuluina ja tuottoina. Toisaalta kirjanpidosta muodostetut raportit ja toteu-

tetut tilintarkastukset toki antavat pesänhoitajalle ja velkojille tarpeellista tietoa 

konkurssipesän toiminnasta, mutta niillä ei varsinaisesti ole yhteyttä konkurssi-

menettelyn toimenpiteisiin. 
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KUVIO 6. Konkurssimenettelyn ja konkurssipesän kirjanpidon prosessien linkit-

tyminen 

 

4.3.2 Kirjanpidon ohjeistus ja toteutus 

Haastatteluissa varmistui näkemys siitä, ettei konkurssipesän kirjanpitojen käy-

tännöistä ole saatavilla kaiken kattavaa ohjeistusta. Haastateltavat tahot viittasivat 

hakevansa tietoa yleisiin käytäntöihin Konkurssiasiain neuvottelukunnan ohjeis-

tuksista ja verotukseen liittyvistä käytännöistä Verohallinnosta. Asiakkaiden neu-

vomista varten laaditaan myös itse ohjeistuksia, hyväksi havaittujen toimintatapo-

jen perusteella. (Hakkarainen 2013a; Lehtovirta 2013). 
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Yleiset ohjeistukset kuitenkin nähtäisiin tarpeellisina, sillä varsinkin tilanteissa, 

joissa konkurssipesä jatkaa velallisen liiketoimintaa, tulee konkurssipesän kirjan-

pidossa huomioida sekä liiketoiminnan harjoittamisen mukanaan tuomat velvoit-

teet että velkojien vaatimukset. Virheiden välttämiseksi varsinkin suuremmat 

konkurssipesät hakevat ulkopuolista asiantuntija-apua heti toiminnan aloitta-

misesta lähtien, jottei vasta ensimmäistä vuosiselontekoa tai tilintarkastusta teh-

dessä huomata kirjanpitokäytäntöjen olleen virheellisiä. (Lehtovirta 2013.) 

Konkurssipesän kirjanpitovelvollisuus alkaa konkreettisesti siitä hetkestä, kun 

velallinen on tuomioistuimen päätöksellä asetettu konkurssiin, ja päättyy lopputi-

lityksen tekoon. Konkurssipesän kirjanpito voidaan käytännössä aloittaa vasta 

sitten, kun velallisen kirjanpito on loppuunsaatettu tai muuten selvitetty ja pesän-

hoitaja on laatinut pesäluettelon ja velallisselvityksen. Viitekehyksessä tälle käsit-

telylle on määräajaksi määritelty kaksi kuukautta, mutta usein pesän kirjanpidon 

aloittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan. 

Konkurssipesän kirjanpidon perustana on pesänhoitajan muodostama pesäluettelo, 

ja siellä luetellut pankki- ja rahatilien saldot. Kirjanpitoon viedään vain näiden 

tilien alkusaldot ja muistiotositteeksi liitetään pesäluettelo. Mitään velallisen tase-

historiaa ei siis tuoda konkurssipesän kirjanpitoon. Käytäntö eroaa tavallista liike-

toimintaa aloittavan yrityksen kirjanpidon avausvienneistä, joissa käsitellään pe-

rustamiskirjan mukaisia osakeannin ja osakemerkintäsaamisten kirjauksia. (Hak-

karainen 2013a) 

Oleellisimmaksi asiaksi konkurssipesän kirjanpidossa voidaankin nostaa konkurs-

sivelallisen toiminnasta aiheutuneiden ja konkurssipesän aikaisten kulujen erotte-

leminen.  

Konkurssipesän kirjanpidon osalta tärkein juttu on se, että valvotta-

vat ja massavelkaiset (velat) eivät mene sekaisin (Lehtovirta 2013). 

Pesän kirjanpidossa ei saa olla mukana mitään velallisen valvottavia kuluja. Mikä-

li pesä jatkaa velallisen sopimuksia sellaisenaan esimerkiksi toimitilojen vuokraa-

jien ja sähköntoimittajien kanssa, tulee toimittajilta pyytää omat laskut konkurssin 

alkamista edeltävistä kuluista, jotka jäävät velkojan valvottaviksi konkurssisaata-
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viksi, sekä konkurssipesän toiminnan ajalta, jotka konkurssipesän tulee maksaa 

massavelkaisina kuluina. Näitä tietoja tarvitaan myös konkurssivelallisen toimin-

nasta laadittavaa, konkurssin asettamispäivälle päivättävää, välitilinpäätöstä var-

ten. (Lehtovirta 2013.) 

Myös konkurssipesän kirjanpidossa voidaan hyödyntää sähköisiä kirjanpitojär-

jestelmiä. Osa Oy Tuokko Ltd:n asiakkaina olevista konkurssipesistä hyödynsi 

tutkimushetkellä sähköistä ostolaskujen kierrätysohjelmaa, ja muidenkin konkurs-

sipesien kirjanpito hoidettiin kirjauksien osalta sähköisesti. Ostolaskujen sähköi-

nen kierrättäminen toteutetaan useimmiten käytännössä niin, että kirjanpitäjä tiliöi 

laskut, konkurssipesän toiminnan tunteva konkurssipesän työntekijä toimii laskun 

asiatarkastajana ja pesänhoitaja hyväksyy laskut. Maksatuksen hoitaa sopimuksen 

mukaisesti joko pesänhoitaja itse tai kirjanpitäjä. Järjestelmästä on näin todennet-

tavissa, että kaikki konkurssipesän pankkitililtä maksetut laskut ovat pesänhoita-

jan hyväksymiä. 

Pienien, omaisuuden realisointiin keskittyvien pesien kirjanpito saatetaan tehdä 

kokonaisuudessaan vasta lopputilitystä varten, eli käytännössä yhdellä kertaa teh-

dään useampien vuosien kirjanpito, koko konkurssipesän toiminnan ajalta. Vas-

taavasti jos konkurssivelallisen toiminta on ollut hyvinkin suurta ja konkurssipesä 

jatkaa velallisen liiketoimintaa, tai omaisuuden realisointiin liittyvä toiminta on 

muuten suurta, konkurssiin menneen yhtiön oma kirjanpitäjä saattaa jatkaa kon-

kurssipesän kirjanpidon hoitamista. Tällöin usein hyödynnetään ulkopuolisen 

konsultin asiantuntemusta kirjanpidon käytäntöjen oikeellisuuden varmistamisek-

si. Konkurssipesän toimintojen supistuessa on tavallista, että kirjanpito siirretään 

omalta kirjanpitäjältä tilitoimiston hoidettavaksi. (Hakkarainen 2013b) 

4.3.3 Tilityslaskelma 

Kuten jo aikaisemmin työssä on esitelty, konkurssipesän kirjanpidossa ei käytetä 

tuloslaskelmaa ja tasetta, vaan näiden tilalla hyödynnetään tilityslaskelmaa. Kir-

jallisuudessa esitetään usein, että tilityslaskelma kuvaa vain pesän rahaliikennettä 

eikä siinä ole tasetilejä mukana. Realisointiin keskittyvän konkurssipesän kirjan-

pito on siten useimmiten maksuperusteista. Konkurssiasiamiehen suosituksen mu-
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kaisesti ja tutkijan tekemien havaintojen perusteella muun muassa velka- ja saa-

mistilejä hyödynnetään kuitenkin useissa tilityslaskelmissa. Tähän vaikuttaa osal-

taan esimerkiksi se, onko konkurssipesä arvonlisäverovelvollinen tai onko sillä 

työntekijöitä. Tasetilien käyttämisellä ja esimerkiksi lakisääteisistä työnantaja-

maksuista syntyvien velkojen jaksottamisella mahdollistetaan realistisemman ku-

van antaminen pesän varallisuudesta (Lehtovirta 2013).  

Toimeksiantajayrityksen hyödyntämä tilityslaskelman rakenne (KUVIO 7) eroaa 

hieman opinnäytetyön viitekehyksessä esitellystä mallista (KUVIO 4). Oy Tuok-

ko Ltd:n käyttämä malli perustuu Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositukseen 

ja pesänhoitajien sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden antamiin ohjeistuksiin.  

Tilityslaskelman pääasiallisena tarkoituksena on esittää velkojille jaettavissa ole-

vien varojen suuruus. Tämä saadaan selville realisaatiotuloksen ja maksettujen 

jako-osuuksien erotuksesta. Realisaatiotulos muodostuu pesän tulojen ja massa-

velkaisten kustannuksien erotuksesta.  

Tuotot ja menot tulee esitellä tilityslaskelmassa yhtä yksityiskohtai-

sesti, kuin ne on pesäluettelossa ilmoitettu (Lehtovirta 2013). 

Pesäluettelon mukaisesti jaotellun tilityslaskelman käytöllä mahdollistetaan erityi-

sesti tuottojen osalta helppo vertailu realisoidun omaisuuden ja realisoimatta ole-

van omaisuuden välillä (Lehtovirta 2013). Jaettavien varojen saldo tulee tilityslas-

kelmassa olla yhtä suuri kuin rahojen ja pankkisaamisten ja maksamattomien 

massavelkojen erotus. Valvottaviin palkkaturvapalkkoihin liittyvät tilitykset ja 

maksut esitetään tilityslaskelmassa omana kokonaisuutenaan läpikulkuerinä, kos-

ka ne eivät tuota pesälle kuluja tai tuottoja.  
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KUVIO 7. Oy Tuokko Ltd:n käyttämä tilityslaskelmamalli. 

4.3.4 Tilikartta 

Tilikartta tulee muokata pesänhoitajan toiveiden mukaiseksi ja konkurssipesän 

toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tilikartan tarkoituksenmukainen laa-

juus voi vaihdella hyvinkin radikaalisti, sillä tutkimushetkellä Oy Tuokko Ltd:n 

asiakkaina olevilla konkurssipesillä oli käytössään noin 30–300 tiliä. Tilikartan 

laajuutta on hyvä kriittisesti tarkastella myös kirjanpidon siirtyessä toiselta kirjan-

pitäjältä tilitoimistolle. Tilikarttaan tehdyt muutokset tulee dokumentoida perus-

teellisesti. (Hakkarainen 2013b)  

Konkurssiasiamiehen suosituksen mukaisessa tilikartassa on joitakin kirjanpitoti-

lejä, joita ei normaalissa kirjanpidossa yleisesti esiinny. Seuraavaksi käsitellään 

muutamia tutkijan mielestä erikoisimpia tilejä ja kirjauskäytäntöjä.  

Tilikarttamallin aloittaa käteisvarojen ja pankkitilien siirto – tilit, joilla mahdollis-

tetaan pesäluettelon saldojen mukaan konkurssipesän kirjanpitoon tehtävät avaus-

•Tuotot

•Tuotot liiketoiminnan jatkamisesta+

•Kulut

•Kulut liiketoiminnan jatkamisesta-

•Realisaatiotulos=

•Maksetut jako-osuusennakot-

•Jaettavissa olevat varat=

•Rahat ja pankkisaamiset+

•Maksamattomat massavelat-

•Varat ./. Velat=

•Palkkaturvasta saatu

•Palkkaturvana maksettuLäpikulkuerät
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viennit. Omilla tileillään seurataan myös konkurssipesän tilille suoritettuja yhtiön 

aikaisia myynti-, laina ja muita saatavia, joiden tilityksistä tulee tehdä myös mer-

kinnät pesäluetteloon. Konkurssipesän omaisuuden pienentyessä realisointien 

kautta, omaisuuden myyntikirjauksia ei tehdä taseeseen, kuten normaalissa kirjan-

pidossa, vaan myyntiä käsitellään vain rahan liikkumisen näkökulmasta, mikä 

kirjataan tuottotileille realisoitavan omaisuuden luonteen mukaisesti joko vaihto-, 

käyttö- tai pantatun omaisuuden realisointituotoiksi. Tuottotileistä oman erityis-

huomionsa saavat myös pesänhoitajan toteuttamista erillistoimenpiteistä saadut 

tuotot, kuten takaisinsaannit ja oikeudenkäyntikulukorvaukset, joiden olemassa-

oloa pyritään selvittämään konkurssivelallisen kirjanpitoon tehdyssä erityistarkas-

tuksessa.  

Kulutileistä erityistarkkailun alla ovat pesän hoitoon liittyvät tilit. Näistä erityisen 

tarkasti eritellään pesänhoitajan palkkiot ja kulut sekä erillistoimenpiteisiin liitty-

vät kustannukset. Pesänhoitajan palkkiot ja kulut jaetaan usein vielä konkurssime-

nettelyn prosessien mukaisesti kahteen eri kokonaisuuteen, eli I- ja II- vaiheen 

kustannuksiksi, joilla viitataan ennen pesäluettelon valmistumista syntyneisiin ja 

valmistumisen jälkeisiin kustannuksiin. Pesänhoitajan kustannuksista voidaan 

pesänhoitajan pyynnöstä eritellä myös arvonlisäverojen osuus, jotka esitetään 

omilla tileillään jaoteltuna konkurssimenettelyn vaiheiden mukaisesti. Myös palk-

kakuluja jaotellaan eri vaiheiden mukaisesti, irtisanomisajan palkkoihin sekä mui-

hin palkkoihin, joilla tarkoitetaan konkurssipesän omille työntekijöille maksettuja 

palkkoja. Kirjanpitokulujen osalta eritellään konkurssivelallisen kirjanpidon lop-

puunsaattamisesta syntyvät kustannukset ja konkurssipesän kirjanpitoon liittyvät 

kustannukset.   

Erillinen kokonaisuus konkurssipesän tilikarttaan lisätään, mikäli konkurssipesä 

harjoittaa liiketoimintaa. Liiketoiminnan kuluille ja menoille luodaan omat tilinsä. 

Lisäksi kirjanpidoissa käytetään usein kustannuspaikkoja, joilla mahdollistetaan 

liiketapahtumien jaottelu yleisiin ja liiketoimintaan liittyviin. Liiketoimintaa har-

joittava konkurssipesä on myös arvonlisäverovelvollinen ja oikeutettu vähentä-

mään liiketoimintaan liittyvien hankintojensa arvonlisäveron liiketoiminnan tuot-

tojen arvonlisäveroista. Tämä tulee ottaa huomioon määriteltäessä kirjanpitotilien 

alv-säännöksiä, joiden tulee rajautua vain liiketoimintaa käsitteleviin eriin. 
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Koska velkojille maksetut jako-osuudet vähentävät konkurssipesän rahavaroja, 

tulee niiden tilitykset näkyä myös kirjanpidossa. Sitä varten käytetään omia tile-

jään, jotka ovat jaoteltu jako-osuuksien maksunsaantijärjestyksen mukaisesti. 

Maksunsaantijärjestystä käsittelevän lain mukaan pantinhoitajilla, yrityssaneera-

uksen etuoikeutetuilla velkojilla sekä yrityskiinnitysvelkojilla on etuoikeutettu 

asema verrattuna muihin velkojiin. Koska konkurssimenettelyn tulee lähtökohtai-

sesti olla tasavertaista, eikä ole siis perustelua suosia jotakin velkojaa aikaisem-

milla velkojen takaisinmaksuilla, pystytään maksunsaantijärjestyksen mukaisella 

tilijaottelulla perustelemaan maksettujen jako-osuuksien oikeellisuus.  

Tilikartassa esiintyvät läpikulkuerät käsittelevät palkkaturvana Elinkeino-, liiken-

ne ja ympäristökeskukselta saatuja tilityksiä sekä konkurssivelallisen työntekijöil-

le maksettuja palkkaturvia. Näitä eriä kutsutaan läpikulkueriksi, koska saatujen ja 

maksettujen palkkaturvapalkkojen summien tulisi olla toisensa kumoavat eli pe-

sälle ei kerry näistä tuottoja eikä kustannuksia. Palkkaturvapalkkojen kokonaisuu-

teen kuuluvat niin työntekijöille maksetut palkat, viranomaisille tilitetyt ennakon-

pidätykset, sosiaaliturvamaksut ja ay-jäsenmaksut sekä ulosotto ja sairaskassa-

maksut ja muut kustannukset, joita varten ELY-keskukselta on haettu palkkatur-

vaa. 

4.3.5 Raportointi ja tilintarkastukset 

Konkurssipesän kirjanpidon tarkastelu eroaa tavallisen yrityksen tilikausittaisesta 

tarkastelusta, sillä konkurssipesän kirjanpidossa tase- ja tulostilien kumuloituneet 

saldot kulkevat tilityslaskelmassa mukana koko konkurssipesän toiminnan ajan. 

Omaisuuden realisointiin keskittyvän konkurssipesän toiminnasta ei myöskään 

laadita tilikausittaista tilinpäätöstä ja tasekirjaa, vaan raportointi perustuu kon-

kurssipesän hallinnon määrittelemiin käytäntöihin. (Hakkarainen 2013.) Liiketoi-

mintaa harjoittava konkurssipesä on kuitenkin velvoitettu laatimaan tilinpäätökset 

ja tasekirjat, normaalien kirjanpitolain asettamien käytäntöjen tavoin (Lehtovirta 

2013). 
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Kirjanpitäjä raportoi pesänhoitajalle pesän toiminnasta pesänhoitajan toiveiden 

mukaisesti ja tämän määräämässä aikataulussa.  

Raportointi käsittää yleensä vain tilityslaskelman sekä pää- ja päi-

väkirjat (Hakkarainen 2013b).  

Mitään yleistä aikataulutusta raporttien toimittamiselle ei voida esittää, sillä pe-

sänhoitaja tarvitsee tilityslaskelmaa usein vain velkojainkokouksia varten, joita 

järjestetään tarpeen mukaan. Myös lopputilityksen yhteydessä kirjanpitäjä laatii 

lähtökohtaisesti vain tilityslaskelman. (Hakkarainen 2013b) 

Kuten viitekehyksessä on esitelty, tilintarkastuksen suorittaminen on pakollista 

vain liiketoimintaa harjoittaville ja laajoille konkurssipesille. Liiketoimintaa har-

joittavan konkurssipesän tilintarkastus on kaksiosainen. Pesän liiketoiminnasta 

suoritetaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastus ja siitä annetaan normaali 

tilintarkastuskertomus. Tämän lisäksi tilintarkastaja tarkastaa pesän hallinnon 

toimintaa eli muun muassa velkojainkokousten päätöksiä, pesänhoitajan palkkioi-

den perusteellisuutta ja omaisuuden realisoinnin edistymistä. Pesän hallinnon tar-

kastuksesta muodostetaan oma erillinen raporttinsa. (Lehtovirta 2013.)  

Tilintarkastuksia suoritetaan myös vapaaehtoisesti velkojien päätöksestä. Usein 

näin toimitaan varsinkin silloin, kun realisoitavaa omaisuutta on paljon tai pesän 

hoidosta vastaa kaksi pesänhoitajaa. Mikäli konkurssipesälle on määrätty sen laa-

juuden tai laadun vuoksi useampi pesänhoitaja, on nämä vastuussa myös toistensa 

tekemisistä, joten toiminnan oikeellisuutta halutaan usein tarkastella vapaaehtoi-

sella tilintarkastuksella. (Lehtovirta 2013.) Myös osaan toimeksiantajayrityksen 

asiakkaina olevista konkurssipesistä on tehty vapaaehtoisia tilintarkastuksia (Hak-

karainen 2013a). 

4.3.6 Konkurssipesän ilmoitus- ja verovelvollisuudet 

Haastatteluissa ilmeni, että nykyisten käytäntöjen mukaan jokaiselle konkurssi-

pesälle annetaan Y-tunnus ja jokaisen konkurssipesän tiedot löytyvät YTJ-

tietopalvelusta, huolimatta siitä, onko konkurssipesä arvonlisäverovelvollinen vai 

ei. Liiketoimintaa harjoittavaa pesää koskee samat ilmoitus- ja verovelvollisuudet 



38 
 

kuin muitakin liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Myös realisoiva konkurssipesä 

on velvoitettu antamaan vuosittaiset veroilmoitukset ja palkanmaksuun liittyvät 

vuosi- ja kausiveroilmoitukset, mikäli sillä on työntekijöitä. (Lehtovirta 2013.)  

Konkurssipesä ei ole itsenäinen verovelvollinen vaan velvollisuus veroilmoituk-

sen antamisesta jatkuu konkurssivelallisen toiminnan mukaisessa aikataulussa. 

Verohallinto toimittaa sekä velalliselle että konkurssipesälle omat veroilmoitus-

lomakkeensa kummankin tahon täytettäväksi. Realisoimiseen keskittyvän pesän 

veroilmoitus on yleensä käytännössä tyhjä, ilmoituksella vain todetaan, ettei vero-

tettavaa tuloa ole kertynyt pesään. Konkurssipesän ilmoitusvelvollisuus päättyy 

vasta kun lopputilitys on konkurssissa hyväksytty ja realisoitavaa omaisuutta ei 

ole enää jäljellä. (Lehtovirta 2013.) 

Liiketoimintaa harjoittava konkurssipesä on elinkeinon verottamista koskevan lain 

mukaisesti velvollinen suorittamaan veroa liiketoiminnalla ansaitsemastaan tulos-

ta ja ilmoittamaan sen määrän toimialan mukaisella lomakkeella. Kirjanpidon 

kannalta onkin oleellista pystyä erottamaan EVL:n alaiset tulot sekä konkurssipe-

sän muut tulot, joita verovelvollisuus ei koske. Myös realisointiin keskittyvän 

pesän tuloista voi syntyä verotettavaa tuloa, mikäli ne ylittävät velallisen verotuk-

sessa esitetyn omaisuuden arvon. Näin voi käydä esimerkiksi jos kiinteistön rea-

lisoinnista saadaan omaisuuden arvoksi arvioitua parempi hinta tai myydään pääs-

töoikeuksia, joita ei ole lainkaan huomioitu velallisen taseessa tai pesäluettelossa. 

Tällaisissa tilanteissa verotettavana tahona on kuitenkin velallisyhtiö, ei konkurs-

sipesä. (Lehtovirta 2013.) 

Mikäli konkurssipesällä on työntekijöitä, koskee sitä samat velvollisuudet kuin 

muitakin työnantajia. Pesän tulee tilittää kausiveroilmoituksilla antamiensa tieto-

jen mukaisesti ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut Verohallinnolle. Samoin 

sen tulee antaa massavelkana maksetuista palkoista vuosi-ilmoitukset normaalien 

käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi konkurssipesän tulee antaa erillinen vuosi-

ilmoitus palkkaturvapalkkoina maksetuista palkoista sekä pesänhoitajan on huo-

lehdittava myös velallisen toiminnan aikaisten palkanmaksujen vuosi-ilmoituksen 

hoitamisesta. (Lehtovirta 2013.) 
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Konkurssipesä ei ole lähtökohtaisesti arvonlisäverovelvollinen. Konkurssipesä voi 

kuitenkin vapaaehtoisesti tai liiketoiminnan harjoittamisesta syntyvän velvolli-

suuden myötä hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Muiden alv-velvollisten tavoin 

arvonlisäverorekisteriin hakeutunut konkurssipesä on velvollinen toimittamaan 

Verohallinnolle kausiveroilmoitukset sekä maksamaan arvonlisäveron verotilille 

yleisten maksuaikataulujen mukaisesti. 

4.4 Johtopäätökset 

Tutkimuksen perusteella voidaan vahvistaa käsitys siitä, että konkurssipesän kir-

janpidon käytännöt eroavat osittain normaaleista kirjanpitokäytännöistä. Huomat-

tavimpina erityispiirteinä voidaan pitää taseen ja tuloslaskelman tilalla hyödynnet-

tävää tilityslaskelmaa sekä kirjanpidon kumulatiivisten saldojen kuljettamista tili-

tyslaskelmassa koko konkurssimenettelyn ajan. Myös kirjanpidon tavoitteiden ja 

pesänhoitajan toiveiden mukaisesti muokattu tilikartta poikkeaa tavanomaisesta 

tilikarttamallista, keskittyen toisten erien osalta hyvinkin yksityiskohtaiseen tar-

kasteluun ja yleistäen joitakin eriä isoiksi kokonaisuuksiksi.  

Erot omaisuuden realisointiin keskittyvän ja liiketoimintaa harjoittavan konkurs-

sipesän kirjanpitokäytännöissä selventyivät tutkimuksen avulla. Vaatimukset kon-

kurssipesälle, jonka toiminta liittyy vain konkurssipesän omaisuuden realisointiin, 

ovat hyvin suppeat ja velkojalähtöiset. Koska omaisuutta realisoivan konkurssipe-

sän toimintaa ei ohjaa muun muassa arvonlisäverolaki, laki elinkeinotulon verot-

tamisesta tai välttämättä kirjanpitolakikaan, mahdollistaa se hyvinkin yksinkertai-

sen kirjanpidon toteuttamisen, jossa käytäntöjä ohjaa pääasiallisesti pesänhoitajan 

ja velkojien asettamat tavoitteet ja ohjeistukset.  

Realisointiin keskittyvän pesän kirjanpito saatetaan hoitaa kerralla koko konkurs-

simenettelyn ajalta tai muina määräaikoina useita kuukausia kerrallaan. Tämän 

mahdollistaa se, ettei kirjanpidon tarkastelu ole tilikausittaista, vaan tilityslaskel-

massa kulkevat kumulatiiviset luvut koko konkurssimenettelyn ajan. Koska tar-

kastelu ei ole tilikausittaista, ei kirjanpitokäytäntöihin kuulu tilinpäätösvientien, 

kuten poistojen ja jaksotusten teko tai tilinpäätöksen ja tasekirjan laadinta.   
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Liiketoimintaa harjoittavan konkurssipesän toimintaa ja kirjanpitoa ohjaavat useat 

samat vaatimukset kuin muitakin liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Tämän li-

säksi konkurssipesän tulee huomioida velkojien ja konkurssihallinnon vaatimuk-

set kirjanpidossaan. Kahdesta suunnasta tulevien vaatimuksien täyttäminen edel-

lyttää yksityiskohtaisempaa kirjanpitoa ja toimivia käytäntöjä tuottojen ja kulujen 

jaottelemisen mahdollistamiseksi liiketoimintaan ja omaisuuden realisointiin liit-

tyviksi. 

Koska konkurssipesän kirjanpidon käytäntöjä ohjaa jokaisen pesänhoitajan omat 

mieltymykset ja vaatimukset, vaikeuttaa se osaltaan käytäntöihin liittyvien ohjeis-

tuksien yleistämistä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan antaman suositukset kui-

tenkin osaltaan yhdenmukaistavat käytäntöjä ja luovat suuntaviivoja toimintata-

poihin. Yleiselle ja käytännönläheisemmälle ohjeistukselle voisi kuitenkin olla 

tarvetta, jotta kirjanpitokäytännöt samankaltaistuisivat ja kirjanpidon korkea laatu 

varmistuisi tekijästä riippumatta.   

Aloittelevalle kirjanpitäjälle yksi suurimmista ihmetyksen aiheista konkurssipesän 

kirjanpidossa on hieman normaalista poikkeava termistö. Konkurssipesän kirjan-

pitoa tehdessä onkin apua, mikäli vähän tuntee konkurssimenettelyn prosesseja ja 

niissä käytettyä terminologiaa. Muun muassa takaisinsaanteihin, jako-osuuksiin ja 

palkkaturviin liittyvät kirjaukset helpottuvat olennaisesti, kun ensin on selvittänyt, 

mitä nämä termit tarkoittavat. Konkurssilaki ja sitä avaava kirjallisuus antaa seli-

tykset termeihin.  
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää konkurssipesän kirjanpidon erityispiirteet 

verrattuna tavallista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen kirjanpitoon sekä kartoit-

taa konkurssipesän kirjanpitoon liittyvät käytännöt Oy Tuokko Ltd:ssä. Työn toi-

meksiantajana toimi tilintarkastus- ja taloushallinnon palveluita tarjoava Oy 

Tuokko Ltd, jolla on vuosikymmenien kokemus konkurssipesien toimeksiannois-

ta.   

Työn teoreettisen viitekehyksen ensimmäinen osa muodostui konkurssimenettelyn 

ja konkurssipesän keskeisten käsitteiden ja toimintatapojen esittelystä. Osion tar-

koituksena oli valottaa konkurssimenettelyn pääprosesseja lukijalle, jotta yhteys 

konkurssimenettelyn ja konkurssipesän kirjanpidon käytäntöjen välillä hahmottui-

si. Viitekehyksen toisessa osuudessa paneuduttiin konkurssipesän kirjanpidosta 

alan kirjallisuudessa ja säädöksissä annettuihin ohjeistuksiin. Konkurssipesän kir-

janpidosta on annettu kirjallisessa muodossa hyvin niukasti ohjeistusta, mutta tällä 

osiolla pyrittiin esittelemään ne peruspiirteet, joista konkurssipesän kirjanpito 

muodostuu.  

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osio toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena. Tutkimusmenetelminä työssä hyödynnettiin osallistuvaa havain-

nointia sekä teemahaastatteluita. Toimeksiantajayrityksessä suoritetun työharjoit-

telun ja sitä seuranneen työsuhteen aikana tutkija on päässyt tekemään konkurssi-

pesien kirjanpitoja ja saanut sitä kautta tietoa kirjanpidon erityiskäytännöistä sekä 

toimintatavoista Oy Tuokko Ltd:ssä. Teemahaastattelut toteutettiin haastattelemal-

la toimeksiantajayrityksen konkurssipesän kirjanpitoihin erikoistunutta työnteki-

jää sekä ulkopuolista asiantuntijaa. Havainnointia tehtiin vuoden 2013 helmi- ja 

lokakuun välisenä aikana ja haastattelut toteutettiin heinä- ja lokakuun 2013 aika-

na. 

Työn tavoitteeksi määritelty konkurssipesän kirjanpidon erityispiirteiden selvittä-

minen toteutuu viitekehyksessä sekä tutkimustuloksissa esiteltyjen käytäntöjen 

kautta. Viitekehyksessä kirjanpidon käytäntöjä esitellään lakien ja säädöksien vaa-

timusten mukaisesti, kun taas tutkimuksen avulla saatiin aiheeseen hieman käy-

tännönläheisempää näkökulmaa. Suurimmilta osin saadut tutkimustulokset vah-
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vistivat viitekehyksessä esiteltyjä käytäntöjä, mutta myös joitain poikkeavuuksia 

teorian ja käytännön välillä oli nähtävissä. Oy Tuokko Ltd:n toimintatapoja pys-

tyttiin kartoittamaan havainnoinnin ja haastatteluiden avulla ja niiden pohjalta 

rakennettiin toimeksiantajan käyttöön laadittu ohjekirja.  Yrityksen työntekijöille 

suunnattuun ohjekirjaan on pyritty keräämään vain kaikkein keskeisimmät ja tär-

keimmät erityispiirteet, sillä toimeksiantajan toive oli muodostaa kompakti ja käy-

tännönläheinen ohjeistus konkurssipesän kirjanpidon toteutuksesta. Ohjekirjan 

liitteenä olevassa tilikarttamallissa kuitenkin käsitellään kirjanpidon kirjauksia 

yksityiskohtaisemmin, kuin mitä työn yleisissä tutkimustuloksissa tuodaan esille.   

Työn onnistumista arvioitaessa on huomioitava tutkimuksen pätevyys ja luotetta-

vuus eli validiteetti ja reliabiliteetti. Koska tutkittava aihe on lakeihin ja säädök-

siin perustuvaa, eikä tutkimuksella pyritä kartoittamaan niinkään mielipiteitä, 

vaan yleisiin vaatimuksiin perustuvia käytäntöjä, voidaan tutkimustuloksia pitää 

ainakin niiltä osin pätevinä ja luotettavina, kun ne tukevat viitekehyksessä esitet-

tyä teoriaa ja säädöksien mukaisia vaatimuksia. Teemahaastattelut mahdollistivat 

tutkimuksen toteuttamisessa sellaisen asetelman, jossa haastateltavat toivat esille 

omasta mielestään olennaisia ja tärkeitä asioita, eikä haastattelijan rooli ollut eri-

tyisen ohjaileva.  

Tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta voidaan kuitenkin kritisoida tutkimus-

joukon pienuuden osalta. Teemahaastattelut suoritettiin vain kahdelle henkilölle, 

joista toinen oli toimeksiantajayrityksen työntekijä ja toinen organisaation ulko-

puolinen asiantuntija. Toimeksiantajayrityksen ja ulkopuolisen asiantuntijan pit-

kään jatkuneen yhteistyön perusteella käytännöt Oy Tuokko Ltd:ssä ovat saman-

kaltaistuneet asiantuntijan esittelemiin käytäntöihin. Useampien ja tuntematto-

mampien asiantuntijoiden haastattelut olisivat voineet tuoda tutkimustuloksiin 

laajempaa näkökulmaa ja vaihtelevuutta. Toisaalta aiheen ollessa näin spesifi ja 

asiantuntevuutta vaativa, ei tutkimustuloksien luotettavuutta olisi pystytty lisää-

mään, jos haastateltavien pätevyydestä ei olisi ollut varmaa tietoa. Lisäksi haastat-

teluiden avulla saatu käsitys siitä, ettei konkurssipesän kirjanpidon osaajia ole 

Suomessa useita, vahvisti näkemystä siitä, että pätevien haastattelukohteiden löy-

täminen olisi voinut olla suhteettoman työlästä. 
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Tarkasteltaessa opinnäytetyön toteutusta kokonaisuutena, voidaan lopputulosta 

pitää tavoitteita palvelevana ja uutta tietoa esittelevänä. Ainakin tutkijan tietämys 

konkurssipesän kirjanpidon käytännöistä on lisääntynyt ja vahvistunut huomatta-

vasti opinnäytetyöprosessin aikana. Lisäksi tutkijan mielestä työssä pystytään ko-

koamaan yhteen sellaisia konkurssipesän käytäntöjä ja erityispiirteitä, joita ei ko-

konaisuutena esitellä alan kirjoissa. Myös toimeksiantajayritykselle koottua ohje-

kirjaa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja käytännöllisenä. Aikataulullisesti 

työn toteutus painottui hieman liikaa prosessin loppupuolelle, vaikka viitekehyk-

sen materiaalien kerääminen ja havainnointi aloitettiin hyvissä ajoin keväällä 

2013. Opinnäytetyön työstäminen kokoaikaisen työnteon rinnalla toi omia haas-

teitaan tutkimuksen tekoon, mutta toisaalta se myös toi opinnäytetyölle lisäarvoa 

havainnoinnin avulla.   

Opinnäytetyöprosessin aikana heräsi useita tutkimusaiheeseen liittyviä lisäkysy-

myksiä, joihin ei tämän tutkimuksen myötä pystytty saamaan vastausta. Jatkotut-

kimusaiheina voisi olla mielenkiintoista syventyä muun muassa konkurssivelalli-

sen kirjanpidon loppuunsaattamiseen tai konkurssivelallisen toiminnasta tehtävään 

erityistarkastukseen. Myös konkurssipesän toimintaan liittyvää tilintarkastusta 

olisi kiinnostavaa päästä tutkimaan ja vertailemaan sen erityispiirteitä lakisäätei-

seen tilintarkastukseen verrattuna. Oman kokonaisuutensa konkurssipesän kirjan-

pitoon tuovat palkkoihin ja palkkaturvapalkkoihin liittyvät kirjaukset ja käytännöt, 

joista varmasti myös riittäisi tutkittavaa opinnäytetyön verran. 
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yrityskiinnitysvelkojille 

etuoikeudettomille velkojille 

Rahat ja pankkisaamiset 

Kassa
Pankkitilit

Maksamattomat massavelat 

Läpikulkuerät

palkkaturvasta saatu 

palkkaturvana maksettu 
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1. Konkurssipesän erityispiirteet yleisesti 
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4. Tilikartta 

5. Raportointi 
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7. Arvonlisäverovelvollisuus 

8. Veroilmoitukset 


