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Lag
om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Förvaltning av ärendehanteringssystemet och dess ändamål
Konkursombudsmannen förvaltar ett ärendehanteringssystem för konkurs- och företagssaneringsärenden och sörjer för dess funktion.
Ärendehanteringssystemet är uppdelat i två delar. Syftet med den ena delen är att förmedla information till konkursombudsmannen för övervakning av konkursförvaltningen
och saneringsförfaranden.
Syftet med ärendehanteringssystemets andra del är att boförvaltaren i ett konkursärende
(boförvaltaren) eller utredaren i ett saneringsförfarande (utredaren) via systemet ska kunna lämna information till borgenärerna och gäldenären i konkursärenden och företagssaneringsärenden samt borgenärerna på motsvarande sätt till boförvaltaren eller utredaren.
2§
Den personuppgiftsansvarige samt ansvar i fråga om ärendehanteringssystemet
Konkursombudsmannen är personuppgiftsansvarig för den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 2 mom.
Konkursombudsmannen samt boförvaltaren eller utredaren är gemensamt personuppgiftsansvariga för den del av ärendehanteringssystemet som avses i 1 § 3 mom. Konkursombudsmannen sörjer för informationssäkerheten i fråga om systemet och de uppgifter
som förts in i systemet. Konkursombudsmannen är den gemensamma kontaktpunkt som
förfrågningar om behandlingen av personuppgifter riktas till. Till övriga delar ansvarar
boförvaltaren eller utredaren för registret i fråga om sina egna ärenden.
Borgenärerna svarar för att de införda uppgifterna är riktiga och för att uppgifterna rättas utan obefogat dröjsmål.
3§
Åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet
Varje konkurs och saneringsförfarande som börjat förs in i ärendehanteringssystemet
utifrån uppgifter som på elektronisk väg överförs från konkurs- och företagssaneringsregistret.
Konkursombudsmannen beviljar boförvaltaren och utredaren åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet. Åtkomsträtt till systemet kan även beviljas automatiskt utifrån uppgifter som på elektronisk väg överförs från konkurs- och företagssaneringsregistret.
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Boförvaltaren och utredaren ger borgenärerna och gäldenären åtkomsträtt till ärendehanteringssystemet.
4§
Uppgifter som ska föras in i ärendehanteringssystemet
Uppgifter som förts in i konkurs- och företagssaneringsregistret överförs på elektronisk
väg till ärendehanteringssystemet.
Boförvaltaren och utredaren ska utan dröjsmål i den del av ärendehanteringssystemet
som avses i 1 § 2 mom. föra in de uppgifter som behövs för övervakningen av förvaltningen av konkursboet och av saneringsförfarandet. Närmare bestämmelser om sådana uppgifter och handlingar som boförvaltaren och utredaren ska föra in i ärendehanteringssystemet
och om förfarandet i samband med införandet utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
Om det vid företagssanering inte har förordnats en utredare ska konkursombudsmannen
föra in de uppgifter han eller hon anser behövliga i den del av ärendehanteringssystemet
som avses i 1 § 2 mom.
Boförvaltaren och utredaren kan dessutom i den del av ärendehanteringssystemet som
avses i 1 § 3 mom. föra in andra än i 2 mom. i denna paragraf avsedda uppgifter som behövs med avseende på konkursförfarandet eller saneringsförfarandet i syfte att sända dem
till gäldenären och borgenärerna samt borgenärerna på motsvarande sätt i syfte att sända
dem till boförvaltaren eller utredaren.
5§
Personuppgifter som får föras in i ärendehanteringssystemet
Personuppgifter som förs in i ärendehanteringssystemet får omfatta
1) identifierings-, kontakt- och bankkontouppgifter, uppgifter om gäldenärens tillgångar, skulder, rättshandlingar och övriga ekonomiska ställning som behövs med avseende på konkursförfarandet eller företagssaneringsförfarandet eller för övervakningen av
förfarandet,
2) personuppgifter som behövs för en gäldenärsutredning med stöd av 9 kap. 2 §
1 mom. i konkurslagen (120/2004) och för en utredning som ska göras med stöd av 8 §
1 mom. 1 punkten i lagen om företagssanering (47/1993),
3) andra personuppgifter som är nödvändiga för ett konkursförfarande eller företagssaneringsförfarande eller för övervakningen av förfarandet.
De personuppgifter som förs in i ärendehanteringssystemet får innehålla uppgifter om
gäldenärens hälsotillstånd eller hälsotillståndet för gäldenärens företrädare och uppgifter
om brott eller förseelser som skett i gäldenärens verksamhet, om uppgifterna är nödvändiga med avseende på konkursförfarandet eller företagssaneringsförfarandet eller övervakningen av förfarandet.
6§
Tillgång till uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet
Konkursombudsmannen har tillgång till de uppgifter som med stöd av 4 § 1–3 mom.
förts in i ärendehanteringssystemet. Konkursombudsmannen har inte rätt att i systemet
söka fram uppgifter som avses i 4 § 4 mom. i större utsträckning än vad som behövs för
att förvalta systemet och trygga informationssäkerheten.
Boförvaltaren och utredaren har tillgång till de uppgifter i ärendehanteringssystemet
som gäller det konkursärende eller företagssaneringsärende i vilket han eller hon förordnats till boförvaltare eller utredare.
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Borgenärerna och gäldenären har tillgång till de uppgifter i ärendehanteringssystemet
som gäller konkursen eller företagssaneringen i fråga till den del de med stöd av någon
annan lag har rätt att få uppgifter.
7§
Offentlighet för uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet och utlämnande av
uppgifter
Bestämmelser om offentlighet för och utlämnande av uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 1–3 mom. finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
De uppgifter som boförvaltaren eller utredaren eller en borgenär fört in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 4 mom. och det register som bildas av dessa är inte sådana
myndighetshandlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
och som omfattas av konkursombudsmannens bestämmanderätt. Konkursombudsmannen, den som är anställd hos konkursombudsmannen och den som är verksam på uppdrag
av konkursombudsmannen är skyldig att hemlighålla vad han eller hon i samband med förvaltningen av ärendehanteringssystemet har fått veta om de uppgifter som boförvaltaren
eller utredaren har fört in i registret med stöd av 4 § 4 mom. På brott mot tystnadsplikten
tillämpas i sådana fall vad som föreskrivs i 35 § i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.
På de uppgifter som avses i 2 mom. tillämpas inte heller vad som någon annanstans i
lag föreskrivs om myndigheters rätt att ta del av konkursombudsmannens handlingar eller
om konkursombudsmannens rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till en annan myndighet.
8§
Inspektörers och förundersökningsmyndigheters tillgång till ärendehanteringssystemet
Konkursombudsmannen får, till den del det föreskrivs någon annanstans i lag, ge tillgång till de uppgifter som förts in i ärendehanteringssystemet med stöd av 4 § 1–3 mom.
1) till en inspektör som avses i 5 § 1 mom. i lagen om övervakning av förvaltningen av
konkursbon (109/1995) för utförande av särskild granskning av gäldenärens eller konkursboets förvaltning, räkenskaper och verksamhet,
2) till en förundersökningsmyndighet för verkställigheten av en förundersökning.
Boförvaltaren ska ge den som utför en särskild granskning som avses i 9 kap. 4 § i konkurslagen och den som verkställer konkursboets revision som avses i 16 kap. 1 § 2 mom.
i den lagen tillgång till uppgifter i ärendehanteringssystemet till den del det behövs för
granskningen eller revisionen.
Utredaren kan ge en sakkunnig som han eller hon anlitar för granskning av gäldenärens
verksamhet tillgång till uppgifter i ärendehanteringssystemet till den del det behövs för
granskningen.
9§
Radering av uppgifter
Uppgifterna i ärendehanteringssystemet ska raderas tio år efter det att konkursen eller
företagssaneringsförfarandet avslutades. Om det under den här tiden i ärendehanteringssystemet registreras en redogörelse för utredningsåtgärder i efterhand i ett konkursärende,
ska uppgifterna raderas 10 år efter det att redogörelsen registrerades, dock senast 20 år från
det att konkursen avslutades.
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Uppgifterna raderas dock vid utgången av det kalenderår som följer efter det år då förfarandet avslutades, om konkursen har lagts ned eller beslutet om att försätta gäldenären i
konkurs upphävs på grund av ändringssökande.
10 §
Ikraftträdande
————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
Helsingfors den 17 maj 2019
Republikens President
Sauli Niinistö
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