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Tiivistelmä 

Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on selvittää, mikä on pesänhoitajan asema voimassa olevan 
oikeuden mukaan kotimaisessa konkurssissa. Tämän lisäksi pyritään tuomaan esiin ja arvioimaan 
esitetyn ja todennäköisesti varsin nopeasti konkurssissäännön korvaavan uuden HE 26/2003 vp. 
mukaisen konkurssilain (EKL) sisältämiä muutoksia ja selvennyksiä pesänhoitajan asemaan. 
Pesänhoitajan asemasta pyritään saamaan kokonaiskuva tutkimalla pesänhoitajan valintaa, tehtäviä 
ja toimivaltaa sekä vastuuta.  
 
Pesänhoitajan vastuullinen luottamusasema konkurssivarallisuuden hoitajana sekä moninaisten 
julkista etua palvelevien tehtävien ja tavoitteiden toteuttajana asettavat pesänhoitajaksi valittavalle 
korkeat henkilökohtaiset vaatimukset. Pesänhoitajan on osattava selvittää ja ratkaista pesänhoidossa 
esiin tulevat oikeudelliset ja taloudelliset rutiini- sekä ongelmatilanteet. Koska pesänhoitaja joutuu 
toimessaan väkisinkin tekemisiin monien eri tahojen kanssa, pitää pesänhoitajan pystyä toimivaan 
ja tehokkaaseen yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa. Pesänhoitajalta edellytetään lisäksi, ettei 
hän ole sidonnaisuussuhteessa konkurssimenettelyn osapuoliin nähden ja kohtelee kaikkia osapuolia 
asianmukaisesti sekä erityisesti kaikkia velkojia yhdenvertaisesti. Asianajajien osalta 
esteettömyysvaatimus on asianajajaoikeudellisten säännösten perusteella vielä muita pesänhoitajia 
korostuneempi. 
 
Velkojien on valvottava saatavansa konkurssissa saadakseen sille suoritusta, mutta muutoin velkojat 
voivat halutessaan olla konkurssimenettelyn ajan täysin passiivisia, sillä pesänhoitajan on joka 
tapauksessa hoidettava pesää korkean huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti parhaalla mahdollisella 
laillisella tavalla. EKL:n mukaan pesänhoitaja voi tehdä aktiivisuudellaan velkojien saatavien 
valvontatoimetkin tarpeettomiksi ja tällöin velkoja voi parhaimmillaan olla täysin passiivinen koko 
konkurssin ajan. Sitä vastoin pesänhoitajan on oltava joka suhteessa aktiivinen, asiantunteva ja 
tehokas. Tehdyn tarkastelun perusteella onkin käynyt selväksi, että pesänhoitajan asema 
konkurssimenettelyssä on nykyisellään erittäin vastuullinen. Pesänhoitaja hoitaa käytännössä 
yleensä varsin itsenäisesti koko konkurssimenettelyn alusta loppuun asti. Pesänhoitajan vastuu 
toisaalta EKL:n mukaan lisääntyy uusien tehtävien ja toisaalta vähenee vahingonkorvausvastuun 
rajoittamisen myötä. Muutokset pesänhoitajan asemaan ovat kuitenkin vähäisiä. Joka tapauksessa 
pesänhoitajan asema entisestään selkiytyy, kun monet nykyiset käytännöt kirjataan lakiin. 
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