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SELVITYS VELKOJAN JA VELALLISEN OIKEUDESTA RIITAUTTAA SAATAVA  
SEKÄ  
VELKOJAN OIKEUDESTA LAUSUMAN ANTAMISEEN 
 
 
Velkojan ja velallisen oikeus riitauttaa saatava 
 

Jakoluetteloehdotuksesta ilmenee, ketkä velkojat saavat suorituksen 
saatavilleen konkurssipesän varoista.  
 
Pesänhoitaja merkitsee jakoluetteloehdotukseen velkojien ilmoittamat 
saatavat ja ne saatavat, jotka hän itse on ottanut huomioon ilman 
valvontaa. Pesänhoitaja merkitsee ehdotukseen myös tekemänsä 
riitautukset ja muut huomautukset.  
 
Jos velallinen tai velkoja on sitä mieltä, että jakoluetteloehdotukseen 
merkitty saatava, saatavalle vaadittu etuoikeus tai panttioikeus on 
perusteeton, hän voi ilmoittaa käsityksensä pesänhoitajalle (saatavan 
riitautus). Riitautus voi koskea esimerkiksi saatavan perustetta tai 
määrää.  
 
Saatava, jota ei ole määräajassa riitautettu, jota vastaan esitetty 
riitautus on peruutettu tai jota vastaan esitetystä riitautuksesta on 
luovuttu, katsotaan hyväksytyksi ja se otetaan huomioon 
konkurssipesän varoja jaettaessa. 
 
Velkojan ja velallisen on esitettävä riitautuksensa kirjallisesti 
pesänhoitajalle kuukauden kuluessa jakoluetteloehdotuksen 
valmistumispäivästä. Valmistumispäivä ilmenee 
jakoluetteloehdotuksesta. Määräpäivän jälkeen saapunutta riitautusta 
ei oteta huomioon. 
 
Riitautus on yksilöitävä ja perusteltava: mikä saatava, etuoikeus taikka 
panttioikeus riitautetaan. Riitautuksen tueksi on esitettävä sellaisia 
seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, ettei velkojan valvoma 
saatava ole perusteltu tai ettei saatava ole etuoikeutettu. Selvityksenä 
voidaan esittää esimerkiksi sopimusasiakirjoja tai laskuja. Jos 
riitautusta ei ole yksilöity tai perusteltu, tuomioistuin voi hylätä 
riitautuksen perusteettomana. 
 
Jos velkojan valvoma saatava on riitautettu, velkojan oikeus jako-
osuuteen määräytyy sen suuruisena kuin riitautuksen 
tuomioistuinkäsittelyssä vahvistetaan. 
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Asianosaiset voivat aina myös sopia saatavia koskevat riitaisuudet. 
Pesänhoitajan tehtävänä on edistää riitaisuuksien ratkaisemista 
sovinnollisesti. 
 
Kun pesänhoitaja on toimittanut jakoluettelon tuomioistuimelle, 
tuomioistuin tutkii riitautukset ja muut valvontoja koskevat 
erimielisyydet. Jollei asiassa ole päästy sovintoon ja jollei riitautusta 
voida ratkaista esitetyn selvityksen perusteella jakoluettelon 
vahvistamisen yhteydessä, riitautuksen käsittely jatkuu noudattaen 
soveltuvin osin, mitä riita-asian käsittelystä säädetään.  
 
Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa riitautetun saatavan 
tuomioistuinkäsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 
säännöksiä. Hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki 
vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset 
oikeudenkäyntikulut, jollei laissa ole toisin säädetty. 

 
 
Velkojan oikeus lausuman antamiseen 
 

Velkojalla, jonka saatava tai sen etuoikeus on riitautettu, on oikeus 
antaa riitautusta koskeva lausuma. Lausuma on annettava 
pesänhoitajalle pesänhoitajan asettamassa määräajassa. Riitautetun 
vaatimuksensa tueksi velkojalla on oikeus esittää lisäselvitystä.  
 
Pesänhoitajan asettaman määräajan jälkeen toimitettu selvitys tai 
lausuma voidaan jättää ottamatta huomioon 


