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ILMOITUS 
 
Konkurssivalvonta 
 

Alla mainitun velallisen konkurssissa toimitetaan konkurssivalvonta. Saadakseen 
konkurssipesän varoista suorituksen (jako-osuus) velkojan on valvottava 
konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle viimeistään 
valvontapäivänä. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa saatavansa vain 
jälkivalvontana, josta peritään maksu niin kuin konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 
§:ssä säädetään. 

 
KONKURSSIVELALLINEN 
 

Kotipaikka: 
Tunnus: 
Aikaisempi nimi: 
Aikaisempi kotipaikka: 
 

MÄÄRÄPÄIVÄT JA MÄÄRÄAIKA 
 

Valvontapäivä: 
Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä: 
Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen 
valmistumispäivästä. 
 

MUUT PÄIVÄMÄÄRÄT 
 

Saneerausmenettelyn alkamispäivä: 
Saneerausmenettelyn lakkaamispäivä: 
Konkurssihakemuksen jättämispäivä: 
 

TUOMIOISTUIN JA ASIANUMERO  
 
 K     

 
PESÄNHOITAJA(T)       
 
VALVONTAKIRJELMÄN SISÄLTÖ 
 

Valvontakirjelmässä on ilmoitettava: 
 
- saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen 

asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä 
viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää 
tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; 
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- saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; 
- koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; 
- vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se, mihin vaatimus perustuu; 
- tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on 

velallisen omaisuutta saatavansa panttina. Velkojan, joka haluaa 
suorituksen saatavansa panttina olevasta velallisen omaisuudesta, on 
ilmoitettava pesänhoitajalle valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot 
saatavastaan ja panttioikeudestaan. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
valvontapäivänä tai sitä aikaisemmin niin kuin konkurssilain 12 luvun 9 
§:ssä säädetään; 

- velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle 
konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa. 

 
Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, 
sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa ja se, mistä 
asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle. 
 

YRITYKSEN SANEERAUSMENETTELY 
 

Jos velallinen on ollut yrityksen saneerausmenettelyn kohteena 
(menettelyn alkamis- ja lakkaamispäivät on ilmoitettu edellä kohdassa 
”Muut päivämäärät”) ja velallinen on asetettu konkurssiin 
hakemuksesta, joka on tehty ennen saneerausohjelman päättymistä, 
taikka, jos saneerausmenettely on lakannut ilman saneerausohjelman 
vahvistamista, sellaisesta hakemuksesta, joka on ollut vireillä 
saneerausmenettelyn aikana tai tehty kolmen kuukauden kuluessa 
menettelyn lakkaamisesta, saneeraus-menettelyn kestäessä syntyneet 
velat ovat tässä konkurssissa yrityksen saneerauksesta annetun lain 
32 §:n 2 momentin mukaisesti etuoikeutettuja. 
 


