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Laki
konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Asianhallintajärjestelmän ylläpito ja käyttötarkoitus

Konkurssiasiamies ylläpitää konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjes-
telmää ja huolehtii sen toimivuudesta.

Asianhallintajärjestelmä jakaantuu kahteen osaan. Sen ensimmäisen osan tarkoituksena
on välittää konkurssiasiamiehelle tietoa konkurssihallinnon ja saneerausmenettelyn val-
vomiseksi.

Asianhallintajärjestelmän toisen osan tarkoituksena on, että konkurssiasian pesänhoita-
ja, jäljempänä pesänhoitaja, tai saneerausmenettelyn selvittäjä, jäljempänä selvittäjä, voi
toimittaa järjestelmän välityksellä tietoa konkurssi- tai yrityssaneerausasian velkojille ja
velalliselle ja velkojat pesänhoitajalle tai selvittäjälle.

2 §

Rekisterinpitäjä ja asianhallintajärjestelmään liittyvät vastuut

Konkurssiasiamies toimii asianhallintajärjestelmän 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun
osan rekisterinpitäjänä.

Konkurssiasiamies sekä pesänhoitaja tai selvittäjä toimivat asianhallintajärjestelmän
1 §:n 3 momentissa tarkoitetun osan yhteisrekisterinpitäjinä. Konkurssiasiamies huolehtii
järjestelmän ja siihen tallennettujen tietojen tietoturvallisuudesta. Konkurssiasiamies toi-
mii yhteyspisteenä, jolle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut osoitetaan. Muilta
osin rekisteristä vastaa pesänhoitaja tai selvittäjä hoitamiensa asioiden osalta.

Velkojat vastaavat tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä tietojen oikaisemisesta
ilman aiheetonta viivytystä.

3 §

Asianhallintajärjestelmän käyttöoikeus

Jokainen alkanut konkurssi ja saneerausmenettely merkitään asianhallintajärjestelmään
konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sähköisesti välittyvän tiedon pohjalta.

Konkurssiasiamies myöntää pesänhoitajalle ja selvittäjälle käyttöoikeuden asianhallin-
tajärjestelmään. Käyttöoikeus järjestelmään voidaan myöntää myös automaattisesti kon-
kurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sähköisesti välittyvän tiedon pohjalta.

Pesänhoitaja ja selvittäjä myöntävät velkojille ja velalliselle käyttöoikeuden asianhal-
lintajärjestelmään.
HE 221/2018
LaVM 23/2018
EV 311/2018
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4 §

Asianhallintajärjestelmään tallennettavat tiedot

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkityt tiedot välitetään sähköisesti asianhal-
lintajärjestelmään.

Pesänhoitajan ja selvittäjän on viivytyksettä tallennettava asianhallintajärjestelmän
1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun osaan konkurssipesän hallinnon ja saneerausmenettelyn
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedoista ja asiakirjoista, jotka pesänhoitajan ja sel-
vittäjän on tallennettava asianhallintajärjestelmään, sekä tallentamiseen liittyvästä menet-
telystä säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.

Jos yrityssaneerauksessa ei ole määrätty selvittäjää, konkurssiasiamies tallentaa tar-
peelliseksi katsomansa tiedot asianhallintajärjestelmän 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
osaan.

Pesänhoitaja ja selvittäjä voivat lisäksi tallentaa asianhallintajärjestelmän 1 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuun osaan muita kuin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettuja kon-
kurssi- tai saneerausmenettelyn kannalta tarpeellisia tietoja niiden toimittamiseksi velalli-
selle ja velkojille sekä velkojat niiden toimittamiseksi pesänhoitajalle tai selvittäjälle.

5 §

Asianhallintajärjestelmään tallennettavat henkilötiedot

Asianhallintajärjestelmään tallennettavat henkilötiedot saavat sisältää:
1) konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyn tai sen valvonnan kannalta tarpeellisia yk-

silöinti-, yhteys- ja pankkiyhteystietoja, tietoja velallisen varoista, veloista, velallisen te-
kemistä oikeustoimista ja muusta taloudellisesta tilanteesta;

2) konkurssilain (120/2004) 9 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla velallisselvitykseen ja
yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 8 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla teh-
tävään selvitykseen tarvittavia henkilötietoja;

3) konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyn tai sen valvonnan kannalta välttämättömiä
muita henkilötietoja.

Asianhallintajärjestelmään tallennettavat henkilötiedot saavat sisältää velallisen tai sen
edustajan terveydentilaa tai velallisen toiminnassa tapahtuneita rikoksia tai rikkomuksia
koskevia tietoja, jos ne ovat konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyn tai sen valvonnan
kannalta välttämättömiä.

6 §

Pääsy asianhallintajärjestelmään merkittyihin tietoihin

Konkurssiasiamiehellä on pääsy asianhallintajärjestelmään 4 §:n 1–3 momentin nojalla
tallennettuihin tietoihin. Konkurssiasiamiehellä ei ole oikeutta hakea järjestelmästä esille
4 §:n 4 momentissa tarkoitettuja tietoja laajemmin kuin järjestelmän ylläpitämiseksi ja tie-
toturvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen.

Pesänhoitajalla ja selvittäjällä on pääsy niihin asianhallintajärjestelmän tietoihin, jotka
liittyvät siihen konkurssi- tai yrityssaneerausasiaan, johon hänet on määrätty pesänhoita-
jaksi tai selvittäjäksi.

Velkojalla ja velallisella on pääsy asianhallintajärjestelmään tallennettuihin
asianomaista konkurssia tai yrityssaneerausta koskeviin tietoihin siltä osin kuin heillä on
muun lain nojalla oikeus tiedonsaantiin.
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7 §

Asianhallintajärjestelmään merkittyjen tietojen julkisuus ja luovuttaminen

Asianhallintajärjestelmään 4 §:n 1–3 momentin nojalla tallennettujen tietojen julkisuu-
desta ja tietojen luovuttamisesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999).

Pesänhoitajan tai selvittäjän taikka velkojan 4 §:n 4 momentin nojalla asianhallintajär-
jestelmään tallentamat tiedot ja niistä muodostuva rekisteri eivät ole konkurssiasiamiehen
määräämisvaltaan kuuluvia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tar-
koitettuja viranomaisen asiakirjoja. Konkurssiasiamies, hänen palveluksessaan oleva tai
hänen toimeksiannostaan toimiva on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on saanut tie-
tää asianhallintajärjestelmän ylläpidon yhteydessä pesänhoitajan tai selvittäjän rekisteriin
4 §:n 4 momentin nojalla tallentamista tiedoista. Salassapitovelvollisuuden rikkomiseen
sovelletaan tällöin, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 35 §:ssä sää-
detään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin ei myöskään sovelleta, mitä muualla laissa
säädetään viranomaisen oikeudesta saada tieto konkurssiasiamiehen asiakirjoista tai kon-
kurssiasiamiehen oikeudesta tai velvollisuudesta antaa tietoja toiselle viranomaiselle.

8 §

Tarkastajan ja esitutkintaviranomaisen pääsy asianhallintajärjestelmään

Konkurssiasiamies voi antaa pääsyn 4 §:n 1–3 momentin nojalla asianhallintajärjestel-
mään tallennettuihin tietoihin siltä osin kuin muualla laissa säädetään:

1) konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain (109/1995) 5 §:n 1 momentissa
tarkoitetulle tarkastajalle velallisen tai konkurssipesän hallinnon, tilien ja toiminnan eri-
tyistarkastuksen suorittamista varten;

2) esitutkintaviranomaiselle rikoksen esitutkinnan toimittamista varten.
Pesänhoitajan on annettava konkurssilain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun erityistarkastuk-

sen ja 16 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun konkurssipesän tilintarkastuksen toimitta-
jalle pääsy asianhallintajärjestelmään tallennettuihin tietoihin siltä osin kuin se on tarkas-
tuksen toimittamista varten tarpeen.

Selvittäjä voi antaa velallisen toiminnan tarkastusta varten käyttämälleen asiantuntijalle
pääsyn asianhallintajärjestelmään tallennettuihin tietoihin siltä osin kuin se on tarkastuk-
sen toimittamista varten tarpeen.

9 §

Tietojen poistaminen

Asianhallintajärjestelmään tallennetut tiedot on poistettava kymmenen vuoden kuluttua
konkurssin tai yrityssaneerausmenettelyn päättymisestä. Jos tänä aikana asianhallintajär-
jestelmään tallennetaan konkurssiasiassa selvitys jälkiselvitystoimista, tiedot on poistetta-
va kymmenen vuoden kuluttua selvityksen tallentamisesta, kuitenkin viimeistään 20 vuo-
den kuluttua konkurssin päättymisestä.

Tiedot poistetaan kuitenkin menettelyn päättymistä seuraavan kalenterivuoden lopussa,
jos konkurssi on peruuntunut tai konkurssiin asettamista koskeva päätös kumotaan muu-
toksenhaun johdosta.
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10 §

Voimaantulo

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
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