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Karhu Voima Oy:n velkojat     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMOITUS KONKURSSIVALVONNASTA 

Karhu Voima Oy:n (”Velallisyhtiö”, Y-tunnus 2769659-7) konkurssissa järjestetään 
konkurssivalvonta. Saadakseen konkurssipesän varoista suorituksen (jako-osuus), velkojan 
on valvottava konkurssisaatavansa toimittamalla valvontakirjelmä pesänhoitajalle 
viimeistään valvontapäivänä 20.4.2023. Valvontakirjelmä tulee toimittaa kirjallisena joko 
sähköpostitse, postitse tai Kosti-tiedonhallintajärjestelmän kautta. Valvontakirjelmän 
toimittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valvontapäivän jälkeen velkoja voi ilmoittaa 
saatavansa vain jälkivalvontana, josta peritään maksu konkurssilain (120/2004) 12 luvun 16 §:n 
mukaisesti. 

Konkurssivelallinen 

 
Toiminimi Karhu Voima Oy 
Kotipaikka Kouvola 
Y-tunnus 2769659-7 

Määräpäivät ja määräaika 
 

Konkurssiin asettamispäivä 22.9.2022, kello 11.00 
Valvontapäivä 20.4.2023
Jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 20.6.2023 
Pesänhoitajan jakoluettelon määräpäivä 20.9.2023 

Saatavien riitauttamisen määräaika on yksi kuukausi jakoluetteloehdotuksen valmistumis-
päivästä. 

 
Tuomioistuin ja asianumero 
 

Kymenlaakson käräjäoikeus, diaarinumero K 22/48401 
 

Pesänhoitaja 
 

Asianajaja Robert Peldán 
Borenius Asianajotoimisto Oy 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki 
Sähköposti karhuvoima@borenius.com  
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Valvontakirjelmän toimittaminen 
 

Valvontakirjelmä pyydetään toimittamaan pesänhoitajalle viimeistään valvontapäivänä 
(20.4.2023). Valvontakirjelmän voi toimittaa pesänhoitajalle jollain seuraavista tavoista:  

 
(i) sähköpostitse osoitteeseen valvonnat@borenius.com; 

(ii) postitse yllä mainittuun pesänhoitajan osoitteeseen; tai 

(iii) Kosti-tiedonhallintajärjestelmän kautta osoitteessa https://kosti.oikeus.fi/. 

Se yhteisön edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus, voi antaa yhteisön puolesta asioiville 
asiointivaltuuden toimia Kostissa. Valtuudet annetaan Suomi.fi-valtuuksissa. 
Yksityishenkilövelkojat kirjautuvat Kostiin omilla pankkitunnuksillaan. Mikäli velkoja haluaa 
lähettää valvontakirjelmän Kostin kautta, on hänen varmistettava etukäteen, että hänet on 
merkitty Kostiin velkojaksi. Tarvittaessa velkojan on pyydettävä sähköpostitse 
konkurssihallinnolta, että velkoja merkitään Kostiin ko. konkurssimenettelyyn velkojaksi. 
Konkurssihallinnolle osoitetut tiedustelut ja pyynnöt pyydetään sähköpostiosoitteeseen 
karhuvoima@borenius.com. 

Valvontakirjelmän sisältö 

Valvontakirjelmässä on ilmoitettava: 

(i) saatavan pääoma sekä erikseen pääomalle kertynyt viivästyskorko laskettuna 
konkurssin alkamiseen 22.9.2022 asti; 

(iv) mahdollinen konkurssin alkamisen 22.9.2022 jälkeiseltä ajalta vaadittava korko, 
viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset; 

(v) saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; 

(vi) mikäli saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; 

(vii) mikäli saatava on ehdollinen, riitainen tai muusta syystä epäselvä; 

(viii) koron peruste riittävästi yksilöitynä (myös konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta 
vaadittavan koron osalta) sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; 

(ix) vaaditaanko saatavalle velkojien maksunsaantijärjestyksestä annettuun lakiin 
(1578/1992) perustuvaa etuoikeutta ja mihin ko. lain kohtaan/pykälään 
etuoikeusvaatimus perustuu; 

(x) 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; 

(xi) velkojan, joka haluaa käyttää saatavansa kuittaukseen velalliselle maksettavaa 
velkaansa vastaan, on kuittauksesta ilmoittaessaan esitettävä pesänhoitajalle 
saatavastaan valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot; 

(xii) velkojan (ja mahdollisen asiamiehen) nimi ja yhteystiedot (mukaan lukien 
sähköpostiosoite) sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat 
tiedustelut voidaan osoittaa; ja  
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(xiii) velkojan pankkitili tai muu maksuosoite, johon mahdollinen jako-osuus voidaan 
suorittaa sekä toivottu maksun viite- tai viestitieto. 

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 valvontakirjelmän yhteydessä. 

Jakoluetteloehdotuksen toimittaminen 

Valvontojen perusteella valmistuva jakoluetteloehdotus toimitetaan tiedoksi Velallisyhtiön 
edustajalle, velkojille, joiden valvonta on riitautettu tai joiden valvonnasta on esitetty 
huomautus sekä velkojille, jotka ovat jakoluetteloehdotusta pyytäneet. 

Kuittaus 

Velkojalla on konkurssilain 6 luvun 2 ja 5 §:ssä säädetyin poikkeuksin oikeus käyttää 
konkurssisaatavaansa kuittaukseen velalliselle konkurssin alkaessa olevaa velkaansa 
vastaan. Velkojalla on oikeus kuittaukseen, vaikka velkojan velka tai saatava ei olisi erääntynyt 
kuittausilmoitusta tehtäessä. Velkojan, joka haluaa käyttää saatavansa kuittaukseen 
velalliselle maksettavaa velkaansa vastaan, on kuittauksesta ilmoittaessaan esitettävä 
pesänhoitajalle saatavastaan valvontakirjelmään sisällytettävät tiedot. Jos velkoja ilman 
hyväksyttävää syytä ilmoittaa saatavansa vasta valvontapäivän jälkeen, on velkojan 
maksettava konkurssipesälle konkurssilain 12 luvun 16 §:n 1 momentissa säädettyä maksua 
vastaava rahamäärä.  

Niiden velkojien, jotka haluavat käyttää Velallisyhtiöltä olevaa saatavaansa kuittaukseen, tulee 
konkurssivalvonnassa ilmoittaa kuittauksesta alla olevien konkurssivalvontaa koskevien 
ohjeiden mukaisesti. Mikäli kuittauksesta ja kuittaukseen käytettävästä saatavasta ei 
ilmoiteta konkurssivalvonnan yhteydessä, jäävät velkojan saatava ja kuittaus 
huomiotta konkurssimenettelyssä. 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että konkurssisaatavan käyttäminen kuittaukseen on 
mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että asiakas ei ole vielä maksanut omaa velkaansa 
konkurssipesälle. Mikäli asiakas on jo maksanut velkansa konkurssipesälle, ei 
kuittausvaatimuksen esittäminen enää maksun jälkeen ole mahdollista. Konkurssipesälle jo 
tehtyjä maksuja ei palauteta velkojille. 

Pienvelkojien osallistuminen päätöksentekoon 

Konkurssilain 15 luvun 7 §:n määräyksen perusteella pienvelkojille eli velkojille, joiden saatava 
on alle 3.000,00 euroa, toimitetaan valvontapäivän jälkeen kutsu velkojainkokoukseen tai 
pyyntö kannan ilmoittamiseen vain, jos velkoja on etukäteen ilmoittanut pesänhoitajalle 
osallistuvansa päätöksentekoon. Velkoja voi tehdä tässä tarkoitetun ilmoituksen esimerkiksi 
valvontakirjelmässään. 

 

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 2023 

 
 
 
Robert Peldán 
asianajaja, varatuomari, MBA, Helsinki 
Karhu Voima Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja 

 


