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1. Ledningens översikt 

Vid sidan av grundläggande övervakningsuppgifter präglades år 2017 för 
konkursombudsmannens byrå av internt utvecklingsarbete och påverkan av 
verksamhetsmiljön. Inom övervakningen av förvaltningen av konkursbon och 
företagssaneringsförfaranden var året livligt och resultatrikt. Den positiva ekonomiska 
utvecklingen, låga räntenivån och ökade ekonomisk verksamheten har gynnat 
företagsverksamhetens lönsamhet, vilket i sin tur har minskat nya insolvensförfaranden. 
 
Antalet konkurser har fortsatt att minska allt sedan år 2013 och antalet ansökningar var 
år 2017 på sin lägsta nivå sedan början av 1990-talet. År 2017 inlämnades sammanlagt 
2 160 konkursansökningar, vilket är 10,3 procent mindre än året innan. Vi har återgått till 
nivån innan finanskrisen och redan underskridit 2007 års antal, som var 2 454 
ansökningar. År 2017 ledde 1 577 konkursansökningartill att förfaranden inleddes. 
Antalet inledda konkurser minskade från föregående år med 13,0 procent. Minskningen 
påverkades dock i sin tur även av det avbrott som Skatteförvaltningens systemtekniska 
förändringar orsakade i inlämningen av konskursansökningar.  
 
År 2017 inlämnades totalt 427 ansökningar om företagssanering, vilket är 3,0 procent 
mindre än året innan. Antalet inledda saneringsförfaranden var 297, alltså i praktiken på 
samma nivå som föregående år. Övervakningen av saneringsförfaranden har 
effektiverats genom att inrätta en intern företagssaneringsgrupp för byrån.  
 
Ett fokusområde i övervakningsarbetet år 2017 var att utreda orsakerna till utdragna 
konkursförfaranden. Uppgifterna i ärendehanteringssystemet Kosti och tilläggs-
utredningar visade att det i största delen av fallen fanns en godtagbar grund för ett 
utdraget förfarande, såsom en fortsatt brotts- eller civilrättslig process. För en del av 
fördröjningarna fanns dock inga grunder. Efter diskussioner med boförvaltarna har ett 
betydande antal av ovan nämnda konkursförfaranden slutförts och man kan anse att 
boförvaltarna har effektiverat sina förfaringssätt. Denna slutsats stöds även av den 
respons som erhållits från domstolarna. 
 
Vid konkursombudsmannens byrå har man utvecklat processerna i anslutning till det 
grundläggandeövervakningsarbetet utvecklats under verksamhetsåret och stärkt de 
interna anvisningarna för offentligautredningar och experttjänster, som upphandling av 
särskilda granskningar. I Kosti-systemet har det förberetts ändringar, bland annat på 
grund av det nya insolvensregister som ska öppnas i det allmänna nätet i juni2018 och 
till följd av andra förnyelser, samtidigt som det allmänna utvecklingsarbetet har fortsatt. 
I synnerhet frågor i anslutning till offentligheten i myndigheternas verksamhet har 
beaktats och om dem ordnades ett internt utbildningsevenemang för byrån.  
 
År 2017 var det internationella samarbetet livligt. Intresset för Finlands system bland de 
övriga länderna har i sitt ursprung i World Bankin Doing - Business-jämförelsen, där 
Finlands insolvenssystem år 2017 bedömdes vara det bästa bland 190 länder. Gäster 
och inbjudningar har kommit från Norden, Estland, Lettland, Litauen och Makedonien.    
 
Delegationen för konkursärenden har förnyat fem olika rekommendationer år 2017 och 
av dem är den omarbetade arvodesrekommendationen för boförvaltare i praktiken den 
viktigaste. På hösten inleddes den riksomfattande utbildningsrundan tillsammans med 
Advokatförbundets lokalavdelningar i sex städer speciellt för att gå igenom arvodes-
rekommendationerna och i övrigt för att öka interaktionen med boförvaltarna och 
utredarna. 
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Konkursombudsmannen har varit medlem i justitieministeriets konkursarbetsgrupp, vars 
förslag bland annat syftar till att förenkla konkursförfarandet och klarlägga hanteringen 
av miljöansvaret vid konkurs. Mycket viktiga för byrån är även försslagen om att göra 
Kosti-systemet lagstadgat och utnyttja det effektivare än tidigare i 
övervakningsverksamheten. Reformerad och aktuell lagstiftning garanterar även ännu 
bättre förutsättningar för övervakningsarbetet än tidigare.  
 
Genomförandet av de samhälleliga och operativa målen för Konkursombudsmannens 
byrå har inalles avancerat enligt plan och de mål som uppställdes i 
resultatförhandlingarna för år 2017 uppnåddes. 
 

2. Operativt resultat och operativ effektivitet 
 
Utgifterna för Konkursombudsmannens byrå har utvecklats enligt följande: 

 
KOM: Omkostnader 2013–2017 (1000 €) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Löner 790 820 862 868 834 

Övriga utgifter 984 1 096 1 014 1 045 902 

Totalt 1 774 1 916 1 876 1 913 1 736 
Inkomster -112 -195 -140 -277 -220 
Utgifter (netto) 1 662 1 721 1 736 1 636 1 516 
Obs! I intäkterna för 2017 ingår en löneandel på 13 000 € från Verket för finansiell stabilitet  

 
Verksamhetsanslagen för byrån för år 2017 var 1 714 000 euro. Utgifterna uppgick till 
1 516 155 euro, vilket innebär att budgeten underskreds med 197 845 euro. 
Underskridandet berodde mest på att mindre medel än budgeterat användes till särskilda 
granskningar och samtidigt kunde dock mer kostnader för särskilda granskningar än 
förutsett återindrivas från konkursbona till staten. 
 
I resultatavtalet ställdes tre centrala mål för det operativa resultatet: 
 
 verksamheten vid byrån är effektiv och resultatbringande 
 en god boförvaltnings- och företagssaneringssed genomförs i praktiken och 
 datasystemen är användarvänliga och stöder verksamheten 

Utvecklingen av byråns arbetsprocesser fortsatte genom att fastställa anvisningen om 
offentliga utredningar 22.8.2017 och anvisningen om upphandling av experttjänster 
22.12.2017. Enhetliga processer kommer att ytterligare effektivera övervakningsarbetet. 
 
År 2017 anhängiggjordes sammanlagt 95 begäranden om åtgärd eller yttrande eller 
andra övervakningsärenden. Det gavs 96 svar och yttranden. Vid årsskiftet var 37 
ärenden anhängiga. Konkursombudsmannen gav 21 svar på de begäranden om 
åtgärder som inlämnats om boförvaltarnas verksamhet och den genomsnittliga 
handläggningstiden var 3,6 månader, vilket tydligt underskrider den maximala 
handläggningstid på sex månader som satts som mål. 
 
På konkursombudsmannens ansökan befriades två boförvaltare från sina uppgifter på 
grund av jäv år 2017. Vid domstolarna är fortfarande tre ansökningar om sänkning av 
boförvaltarens arvode anhängiga. Konkursombudsmannen gav sammanlagt 59 
utlåtanden till domstolar och merparten av dem gällde beloppet på boförvaltarens arvode 
när konkursen förfaller. 
 
Konkursombudsmannen gjorde fem anmälningar till Tillsynsnämnden för Finlands 
advokatförbund med anledning av boförvaltarnas förfarande. Av anmälningarna gällde 
tre advokater och två s.k. tillståndsjurister. En av anmälningarna ledde till en varning och 
en annan till att advokaten uteslöts ur förbundet vid den gemensamma bedömningen av 
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påföljder med ett annat ärende. Det senast nämnda avgörandet är inte lagakraftvunnet. 
Tillsynsnämnden hade vid årsskiftet tre anhängiga ärenden som grundar sig på 
konkursombudsmannens anmälan. I juni 2017 togs en utvecklingsversion av 
ärendehanteringsprogrammet Kosti i drift och från och med hösten utvecklades de 
ändringar som infördes i juni 2018. I ändringarna har även beaktats systemkraven för 
det nationella insolvensregistret som ska tillämpas från och med 26.6.2018. 

 
3. Samhällelig genomslagskraft, produktivitet och kvalitetskontroll 

 
Verksamhetsidén för konkursombudsmannen är att säkerställa att konkurs- och 
företagssaneringssystemen fungerar. Antalet konkurser och företagssaneringar har 
utvecklats enligt följande: 

 
KOM: Konkurser 2012–2016 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ansökningar 3 131 2954 2 574 2 408 2 160 
Försatta 2 245 2 182 1 933 1 812 1 577 
Återtagna  82 75 58 50 37 
Förfallna 1 222 1 396 1 424 1 163 1 130 
Slutsammanträ
de 589 688 694 669 627 

Anhängiga  3 720 3 678 3 415 3 256 2 966 

 
KOM: Företagssaneringar 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ansökningar 571 511 494 440 427 
Inledda 382 343 329 295 297 
Upphörda   147 153 128 104 
Program 
fastställt 183 222 185 183 162 

Ett centralt mål för verksamheten är att möjligheterna till ekonomiskt missbruk och 
vinning av missbruket har minskat. 
 

KOM: Offentliga utredningar 2013–2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Inledda 92 62 59 59 62 
Slutredovisning 39 38 58 49 53 
Anhängiga st. 440 464 465 475 484 

Under 2017 inleddes 62 nya offentliga utredningar, vilket motsvarar det uppställda målet 
och utfallet på senare år. För närvarande pågår 484 offentliga utredningar, dvs. 16,3 
procent av alla anhängiga konkurser. 

 
KOM: Granskningar av förvaltningen hos gäldenärer och konkursbon 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Gäldenär 85 70 62 60 57 
Bokföring 27 26 17 27 25 
Konkursbo 12 24 36 32 27 
Totalt st. 124 120 115 119 109 

Antalet särskilda granskningar av gäldenärens verksamhet och slutförande av bokföring 
var 82 st. och antalet granskningar av förvaltningen i konkursbon var 27 st. Sammanlagt 
109 st. granskningsbeslut fattades, vilket nästan motsvarar det uppställda målet på 110 
granskningar.  

Som en del av programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 
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har det utvecklas en ny handlingsmodell för särskild granskning i brottsärenden vid 
konkurs. I de mest betydelsefulla brottsärendena effektiveras processen genom 
samarbetsmöten mellan olika parter, varvid även möjligheterna för snabba beslag 
förbättras.  

I ställningstagandena som gjorts med anledning av granskningarna av konkursbonas 
förvaltning har man bedömt iakttagandet av konkurslagen och god boförvaltningssed, 
fäst boförvaltarnas uppmärksamhet vid observerade missförhållanden och vid behov 
vidtagit andra övervakningsmässiga åtgärder. 

 
Konkursombudsmannen har varit medlem i justitieministeriets konkursarbetsgrupp, vars 
förslag bland annat syftar till att förenkla konkursförfarandet och klarlägga hanteringen 
av miljöansvaret vid konkurs. Mycket viktiga för byrån är även försslagen om att göra 
Kosti-systemet lagstadgat och utnyttja det effektivare än tidigare i 
övervakningsverksamheten. Arbetsgruppens betänkande offentliggjordes 4.4.2018. 
 
Utbildningsverksamhet 
 
Enligt etablerad praxis har tjänstemännen vid byrån verkat som föreläsare vid 
utbildningsevenemang som utbildningsinstitut och samarbetsparter har ordnat.  År 2017 
hölls sammanlagt 28 föreläsningar. 
 
På hösten inleddes den riksomfattande utbildningsrundan tillsammans med 
Advokatförbundets lokalavdelningar i sex städer speciellt för att gå igenom arvodes-
rekommendationerna och i övrigt för att öka interaktionen med boförvaltarna och 
utredarna. 
 
Internationella kontakter 
 
Det internationella samarbetet har varit exceptionellt livligt under verksamhetsåret. Vid 
evenemangen har man presenterat särdragen hos det egna övervakningssystemet och 
bekantat sig med andras verksamhet. 
 
Lettlands insolvensmyndighet (The Insolvency Adiministration) ordnade en 15 års 
jubileumskonferens i Riga 9–10.3.2017. Representanter för konkursombudsmannens 
byrå höll ett föredrag om systemet i Finland.   
 
Makedoniska representanter för projektgruppen för det EU finansierade 
utvecklingsprojektet SCBL bekantade sig med konkursombudsmannasystemet 
18.5.2017. Evenemanget ordnades tillsammans med justitieministeriet. 
 
Representanter för det nordiska nätverket för konkursbevakningsmyndigheter från 
Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i det seminarium som 
konkursombudsmannens byrå ordnade 15–16.5.2017 i Helsingfors. 
 
Representanter för Litauens insolvensmyndighet (The Authority of Audit, Accounting, 
Property Valuation and Insolvency Management) kom på studiebesök till 
konkursombudsmannens byrå 28–30.8.2017.  
  
Den internationella föreningen för konkursbevakningsmyndigheter (IAIR, International 
Association of Insolvency Regulators) arrangerade sitt årsmöte och ett seminarium i 
London 4–7.9.2017. Konkursombudsmannen höll en presentation om miljöansvaret vid 
konkurs.  
 
Som en del av Makedoniens utvecklingsprojekt SCBL ordnades en internationell 
insolvenskonferens i Skopje 25–26.9.2017. Konkursombudsmannen presenterade 
Finlands system för övervakning av insolvensförfaranden och deltog i panelen. 
 



 6 
 

Förening för boförvaltare och fogdar i Estland ordnade seminariet Estlands konkurslag 
25 år i Tallinn 20.10.2017. Konkursombudsmannen höll en aktualitetsöversikt över 
konkursombudsmannens verksamhet.   
Delegationen för konkursärenden 

 
Konkursombudsmannen bistås av delegationen för konkursärenden, som har till uppgift 
att följa de förfaringssätt som används vid förvaltningen av konkursbon och 
verkställandet av saneringsförfaranden i företag, lägga fram initiativ och framställningar 
för att utveckla förfaranden, god boförvaltnings- och företagssaneringssed samt 
övervakning, liksom även att ge utlåtanden och rekommendationer om dessa.  
 
Delegationen för konkursärenden fastställde den 20 mars 2017 
arvodesrekommendationen för boförvaltare, där man speciellt uppmärksammade 
utkontraktering av uppgifter och dess inverkan på arvodena. Även fyra andra 
rekommendationer uppdaterades, dessa gällde främst de ändringar som den 
omarbetade insolvensförordningen medför.   
Tjänstemän på Konkursombudsmannens byrå har varit sekreterare vid delegationens 
möten och vid reformen av rekommendationerna.  

 
4. Ekonomi- och bokslutsanalys 

Bokföringsmässigt hör konkursombudsmannens byrå till utsökningsväsendets 
bokföringsenhet som tillsammans med Statens servicecenter för ekonomi- och 
personalförvaltning producerar tjänster till byrån.  

Ekonomiförvaltningsrapporter som fås ur Kieku-systemet har utnyttjats både i 
uppföljningen av återkrav av utgifter och av kostnader för särskilda granskningar och 
offentliga utredningar. 

 
KOM: Kostnader för offentliga utredningar 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Utgifter brutto 1 
000 € 418 607 597 693 955 

Återkrav 65 17 99 60 120 
Utgifter netto 
moms 0 % 353 590 498 633 835 

Till borgenärer 1 000 
€ 786 292 806 833 847 

Kostnaderna för offentliga utredningar ingår inte i byråns anslag, utan de betalas ur ett 
separat förslagsanslag på 820 000 euro, där mervärdesskatten ingår till följd av ändrat 
bokföringssätt. Sammanlagt betalades 955 418 euro i kostnader. Kostnaderna inföll i 
december 2017 och utgifterna överskred förslagsanslaget med 135 418 euro. Å andra 
sidan lyckades man återindriva sammanlagt 120 195 euro i tidigare utbetalda utgifter för 
offentliga utredningar från konkursbon, varvid nettokostnaderna stannade på 835 222 
euro. 

 
KOM: Kostnader för särskilda granskningar 2013–2017 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Utgifter brutto 1 000 € 769 904 801 851 721 
Återkrav 112 192 138 192 206 
Utgifter netto moms 0 
% 657 712 663 659 515 

Indrivning % 14,6 21,2 17,2 22,6 28,6 

Det budgeterade beloppet för särskilda granskningar är 800 000 euro, och de utgör 
största delen av byråns utgifter för övriga tjänster. Det budgeterade målet för återkrav 
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var 130 000 euro, vilket betyder att nettobudgeten för särskilda granskningar var 670 000 
euro.  

År 2017 var utgifterna för särskild granskning sammanlagt 721 221 euro och från 
konkursbon kunde 206 403 euro av kostnaderna återindrivas. Nettokostnaderna på 514 
817 euro för granskningarna underskred det budgeterade beloppet med 155 183 euro, 
vilket förutom ett minskat antal granskningar även berodde på konkurrensutsättning av 
uppdragen.  

Verksamhetsanslagen för konkursombudsmannens byrå för år 2017 var 1 714 000 euro. 
De förverkligade totala utgifterna var 1 516 155 euro, därför underskreds budgeten med 
hela 197 844 euro, varav största delen berodde på minskningen i utgifter för särskilda 
granskningar på det sätt som konstaterats ovan. De utgifter som betalas centraliserat 
från momentet har beaktats i utsökningsväsendets resultatavtal. 
 

5. Personal 
 
År 2017 ingick konkursombudsmannen, en byråchef, sex konkursöverinspektörer, en 
avdelningssekreterare och en byråsekreterare i byråns personal. En av konkursöver-
inspektörerna var tjänstledig till 80 procent fram till 31.3.2018. Under sommarsäsongen 
hade byrån också två högskolepraktikanter. Personer som under året arbetat med dessa 
uppgifter: 

 
konkursombudsman  Helena Kontkanen 
 
byråchef   Pekka Pulkamo  
  
konkursöverinspektörer  Petri Hirsimaa 

Harri Hämäläinen delvis tjänstledig 
Henri Isoahde  

   Antti Kurikka 
   Jaakko Mikkilä från 1.4.2017 
   Annika Smalén tjänstledig från 1.4.2017  
   Marina Vatanen 
   Simo Viljamaa  
 
avdelningssekreterare  Anneli Rauhaniemi 
 
byråsekreterare  Tiina Narvanne  
 
högskolepraktikanter  Riikka Heikkilä 

Antti Karttunen    
 
Nyckeltalen för hanteringen och utvecklingen av de mentala resurserna vid byrån har 
utvecklats enligt följande: 
 

KOM: Mentala resurser 2013–2017 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Arbetstillfredsställelseinde
x 

  3,1 3,22 3,17 

Sjukfrånvaro, 
arbetsdagar/årsverken  5,8 5,6 4,3 2,4 7,3 

Index för utbildningsnivå 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 
Deltagande i utbildning 1,4 2,4 2,2 3,0  

Södra Finlands regionförvaltningsverk gjorde en arbetsskyddsinspektion vid 
konkursombudsmannens byrå den 16 augusti 2017. Den föregående inspektionen var 
genomförd hösten 2012. Speciellt beaktades introduktionen av medarbetarna och 
psykosociala belastningsfaktorer, som efter undersökningen har kartlagts närmare med 
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en blankett för riskbedömning. Detta arbete har fortsatt i samband med 
arbetsplatsutredningar våren 2018. 

Under året har personalen har deltagit i flera utbildningsevenemang i branschen. 
Utbildningen i engelska har även fortsatt för dem som velat. Lunchevenemang har 
ordnats för personalen på sommaren och på julen. Den traditionella arbetshälsodagen 
ordnades i Vierumäki i september.  

 
6. Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen 

Den interna kontrollen och riskhanteringen vid Konkursombudsmannens byrå har 
bedömts genom att tillämpa den snäva referensramen för intern kontroll och 
riskhantering som utarbetats av finanscontrollerfunktionen.  

Den interna kontrollen bedöms fungera tillbörligt med hänsyn till verksamhetens 
omfattning och kvalitet samt riskerna vid Konkursombudsmannens byrå.  
 
Med anledning av de brister som framkommit i kostnadsuppföljningen av utgifter för 
offentlig rapportering vidareutvecklas uppföljningsrapporterteringen av utbetalningen av 
fakturor. 
 
 
 
Helsingfors den 15 juni 2018 
 
 
 
Konkursombudsman   Helena Kontkanen 
  
 
 
 
Byråchef    Pekka Pulkamo 


