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Laki
konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain (137/2004) 4 ja 6 §,

7 §:n 3 ja 4 momentti sekä 9 ja 10 §, sekä
lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti ja 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Tiedot konkurssihakemuksesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos velallinen on luonnollinen henkilö, Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekis-

teriin velallisen syntymäaika ja -paikka.

4 §

Muut konkurssiasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin konkurssiasian käsittelystä:
1) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty;
2) tieto siitä, perustuuko tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta maksukyvyttö-

myysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2015/8483 artiklan 1, 2 vai 4 kohtaan;

3) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoi-
tajien kesken;

4) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen sekä asian jääminen sillensä,
siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;

5) konkurssin peruuntuminen tai raukeaminen;
6) julkisselvitykseen siirtyminen ja konkurssipesän hallinnon palauttaminen;
7) jakoluettelon vahvistaminen;
8) tuomioistuin, jossa konkurssiin asettamista koskevaan päätökseen voidaan hakea

muutosta, ja muutoksenhaun määräajat;
9) muutoksenhaku 1–5 ja 7 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.
Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekisteriin päivämäärä ja kellonaika, jolloin

1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot näkyvät rekisterissä.
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Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä pesänhoitajan ilmoituksen perusteella rekiste-
riin:

1) valvontapäivä;
2) valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot;
3) ennen valvontapäivää pidettävän velkojainkokouksen aika ja paikka;
4) tieto lopputilityksen hyväksymisestä;
5) jos velallinen on oikeushenkilö, tieto siitä, onko velallisella konkurssin päättyessä

omaisuutta.
Edellä 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tieto tulee merkitä rekisteriin viimeistään

kaksi viikkoa ennen kokousta.
Edellä 3 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan merkitä rekisteriin myös siten, että ne

merkitään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään, josta ne siir-
tyvät sähköisesti rekisteriin.

5 §

Tiedot yrityssaneerausasiaa koskevasta hakemuksesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos velallinen on luonnollinen henkilö, Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä rekis-

teriin velallisen syntymäaika ja -paikka.

6 §

Muut yrityssaneerausasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin yrityssaneerausasian käsittelystä:
1) ennen menettelyn aloittamista määrätty väliaikainen kielto ja sen lakkaaminen;
2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta on

tehty;
3) tieto siitä, perustuuko tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta maksukyvyttö-

myysmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2015/8483 artiklan 1, 2 vai 4 kohtaan;

4) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen taikka asian jääminen sillensä
tai siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;

5) menettelyn lakkaaminen;
6) saneerausohjelman vahvistaminen;
7) saneerausohjelman muuttaminen;
8) velkajärjestelyn raukeaminen;
9) saneerausohjelman raukeaminen;
10) muutoksenhaku 2–9 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.
Kun yrityssaneerausmenettely on aloitettu, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:
1) selvittäjien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta selvittäjien

kesken;
2) määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa;
3) määräpäivä, johon mennessä velallisen taloudellista tilaa koskeva selvitys on annet-

tava tiedoksi asiaan osallisille;
4) määräpäivä, johon mennessä ehdotus saneerausohjelmaksi on laadittava;
5) velallisen määräysvallan rajoitukset;
6) määräpäivä, johon mennessä saatavia koskevat väitteet on esitettävä;
7) määräpäivä, johon mennessä lausuma ohjelmaehdotuksesta on annettava;
8) määräpäivä äänestyslausumalle ohjelmaehdotuksesta;
9) velkojatoimikunnan asettaminen;
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10) tuomioistuin, jossa yrityssaneerausmenettelyn aloittamista koskevaan päätökseen
voidaan hakea muutosta, ja muutoksenhaun määräajat.

Kun tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman, rekisteriin on merkittävä valvojan
nimi ja yhteystiedot, jos valvoja on määrätty.

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä valvojan, tai jos sellaista ei ole, velallisen il-
moituksen perusteella rekisteriin loppuselonteon antamispäivä. Tieto voidaan merkitä re-
kisteriin myös siten, että se merkitään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallinta-
järjestelmään, josta se siirtyy sähköisesti rekisteriin.

7 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yrityssaneerausasiaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun:
1) on kulunut kolme kuukautta siitä, kun yrityssaneeraushakemus on hylätty, jätetty

tutkimatta tai jäänyt sillensä;
2) on kulunut kolme vuotta siitä, kun saneerausmenettely on lakannut muusta syystä

kuin ohjelman vahvistamisen johdosta;
3) on kulunut kuusi kuukautta loppuselonteon päivämäärän merkitsemisestä rekiste-

riin;
4) on kulunut kolme vuotta saneerausohjelman raukeamisesta.
Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan päivästä, jona tuomioistuin on

ratkaissut asian. Jos asia määräajan päättyessä on vireillä muutoksenhakutuomioistuimes-
sa, tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin muutok-
senhakutuomioistuin on ratkaissut asian. Lopputilityksen osalta määräaika lasketaan päi-
västä, jona se on hyväksytty.

9 §

Tietojen julkisuus ja luovuttaminen

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkityt tiedot ovat saatavissa yleisen tietover-
kon kautta lukuun ottamatta luonnollisen henkilön henkilötunnusta. Yleisen tietoverkon
kautta saatavissa olevat tiedot asetetaan saataville myös Euroopan oikeusportaalin väli-
tyksellä maksukyvyttömyysmenettelyistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) 2015/848 tarkoitetulla tavalla.

Rekisteristä saa luovuttaa tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna
massaluovutuksena hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava rekisteristä tarpeelliset tiedot kaupparekiste-
riviranomaiselle ja muullekin viranomaiselle, joka tarvitsee tietoa ylläpitämäänsä rekiste-
riin merkitsemistä varten. Tiedot voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa.

10 §

Maksut

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin käyttö yleisen tietoverkon kautta on maksuton-
ta. Tiedot, jotka toimitetaan viranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten, toimitetaan
maksutta.

Teknisen käyttöyhteyden kautta tai muuna massaluovutuksena konkurssi- ja yrityssa-
neerausrekisteristä annettavista tiedoista valtiolle perittävistä maksuista säädetään valtion
maksuperustelaissa (150/1992). 

————
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Tämä laki tulee voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2018.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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