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Karhu Voima Oy:n konkurssi  
 

TIEDOTE ASIAKKAILLE LASKUREKLAMAATIOSTA JA SAATAVIEN ILMOITTAMISESTA  

1 TAUSTA 

Karhu Voima Oy (Y-tunnus 2769659–7, ”Velallisyhtiö”) on asetettu konkurssiin 22.9.2022 
annetulla Kymenlaakson käräjäoikeuden päätöksellä asiassa K 22/48401. Konkurssipesän 
pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Robert Peldán Borenius Asianajotoimisto Oy:stä. 

Konkurssihallinto on konkurssin alkamisen jälkeen toimittanut Velallisyhtiön asiakkaille 
loppulaskut, joilla asiakkailta on laskutettu sähköstä sähköntoimituksen keskeytymiseen eli 
20.9.2022 saakka. Loppulaskussa on kyse sähkömarkkinalain 69 §:n 4 momentin mukaisesta 
loppulaskusta, joka vähittäismyyjän on toimitettava kuluttajalle kuuden viikon kuluessa siitä, kun 
sähkön toimitus kuluttajalle on päättynyt.  

2 KUITTAAMINEN KONKURSSISSA  

Konkurssimenettelyssä Velallisyhtiön asiakkaat ovat esittäneet kysymyksiä siitä, tuleeko heidän 
maksaa konkurssipesälle Velallisyhtiön lähettämiä sähkölaskuja ja/tai loppulaskua, jos 
asiakkaalla itsellään on saatava Velallisyhtiöltä. Konkurssilain 6 luvun 1 §:n 1 momentin 
mukaisesti: 

”Velkojalla on 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.” 

Toisin sanoen, mikäli asiakas on velkaa Velallisyhtiölle, mutta asiakkaalla on myös saatava 
Velallisyhtiöltä ja saatavan peruste on syntynyt ennen konkurssin alkamista (22.9.2022), voi 
asiakas käyttää ennen konkurssin alkamista syntyneen saatavansa Velallisyhtiöltä 
sähkölaskuvelan kuittaamiseen.  

Alla on ohjeet, miten asiakkaan tulee toimia kuittaustilanteessa.  

3 ASIAKKAALTA VAADITTAVAT TOIMENPITEET 

3.1 Vastasaatavan perusteet 

Asiakkaalle on voinut muodostua sähkölaskuvelan kuittaukseen käytettävä saatava eli 
vastasaatavaa Velallisyhtiöltä eri syiden takia. Vastasaatavan perusteita voivat olla esimerkiksi 
seuraavat syyt:  

(i) Velallisyhtiö on päättänyt asiakkaan toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen 
sopimusehtojen vastaisesti, ja asiakas on joutunut hankkimaan uuden aiempaa 



   
   
   
   

 

2 (3) 

#17151539v1

kalliimman toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen (kateostos). Tämän 
seurauksena asiakas on kärsinyt vahinkoa kalliimman sopimuksen takia; 

(ii) Velallisyhtiö on päättänyt asiakkaan määräaikaisen sähkösopimuksen 
sopimusehtojen vastaisesti, ja asiakas on joutunut hankkimaan uuden aiempaa 
kalliimman määräaikaisen sähkösopimuksen (kateostos). Tämän seurauksena 
asiakas on kärsinyt vahinkoa kalliimman sähkösopimuksen takia; 

(iii) Asiakas on maksanut sähköstään liikaa Velallisyhtiölle eikä Velallisyhtiö ole 
palauttanut liikaa maksettuja suorituksia takaisin;  

(iv) Asiakas on ollut sähkön pientuottaja ja Velallisyhtiö ei ole tilittänyt hyvityksiä sähkön 
pientuotannosta; 

(v) Asiakas ei ole todisteellisesti saanut tietoa sähkön hinnan korotuksesta per 1.9.2022 
ja asiakasta on tiedoksiantovirheen takia veloitettava vanhan veloitusperusteen 
mukaisesti; tai 

(vi) Asiakkaalla on muu vahingonkorvaukseen perustuva saatava. (Tämän tulee olla 
euromääräinen saatava, joka on osoitettavissa asiakirjoista. Vahingonkorvauksena ei 
esimerkiksi makseta aiheutunutta harmia tai muuta aineetonta vahinkoa.)  

3.2 Loppulaskusta reklamoiminen 

Mikäli asiakas haluaa loppulaskun vastaanotettuaan vähentää vastasaatavansa loppulaskun 
ja/tai muiden laskujen loppusummasta, asiakkaan tulee reklamoida loppulaskusta 
konkurssipesälle (karhuvoima@borenius.com) sekä Velallisyhtiön laskutukseen 
(laskutus@karhuvoima.fi). Asiakkaan on annettava reklamaatiossa selvitys vastasaatavastaan. 
Selvitykseen on sisällytettävä tiedotteen kohdassa 3.3 yksilöidyt tiedot sekä Velallisyhtiön 
lähettämän laskun tai laskujen numerot. Reklamaatio tulee toimittaa mahdollisimman pian 
loppulaskun vastaanottamisesta, mutta viimeistään valvontapäivään mennessä. 
Valvontapäivää ei ole vielä määrätty ja se tullaan määräämään myöhemmin. 

Reklamaatiossa asiakkaan tulee ilmoittaa vetoavansa vastasaatavaan ja tämän takia 
kieltäytyvänsä maksamasta aiemmin toimitettuja sähkölaskuja ja/tai loppulaskua kokonaan tai, 
että loppulaskua tulee hyvittää osittain, eli asiakkaan vastasaatavan verran.   

Asiakasta pyydetään olemaan viipymättä yhteydessä osoitteeseen laskutus@karhuvoima.fi, 
mikäli asiakas ei ole vastaanottanut loppulaskua.  

3.3 Selvitys vastasaatavasta   

Reklamaation yhteydessä asiakkaan tulee antaa konkurssipesälle selvitys vastasaatavansa 
perusteista. Selvityksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

(i) Saatavan pääoma;   

(ii) Saatavan peruste riittävästi yksilöitynä;  

(iii) Pääomalle kertynyt mahdollinen korko konkurssin alkamiseen asti (22.9.2022) 
viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset;  

(iv) Saatavan kokonaismäärä tai jos enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; 

(v) Tieto siitä, onko asiakkaan sähkösopimus ollut toistaiseksi voimassa oleva vai 
määräaikainen; 

(a) Määräaikaisen sopimuksen osalta pyydetään ilmoittamaan ajanjakson 
pituus, jolta määräaikainen sopimus jäi täyttämättä; sekä 
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(vi) Asiakkaan nimi sekä sähköpostiosoite, johon mahdolliset yhteydenotot voi jatkossa 
osoittaa. 

3.4 Reklamaation ja selvityksen tutkiminen  

Konkurssipesä tutkii reklamaatiot sekä sen, onko asiakkaalla konkurssilain 6 luvun 1 §:n 2 
momentin mukaiset edellytykset kuitata Velallisyhtiön aiemmin toimittamat laskut ja/tai 
loppulasku kokonaan tai osittain Velallisyhtiöltä olevalla vastasaatavallaan. 

Mikäli kuittauksen edellytykset täyttyvät:  

(i) Velallisyhtiön taloushallinto poistaa laskun / laskut perinnästä, jos asiakkaan 
vastasaatava riittää kokonaan velan kuittaamiseen. Mahdollinen ylijäävä 
vastasaatava, jota ei voida kattaa laskuja hyvittämällä, on asiakkaan 
konkurssisaatavaa Velallisyhtiöltä ja riidattomat saatavat tullaan huomioimaan 
jakoluettelossa ilman erillistä konkurssivalvontaa; tai  

(ii) Velallisyhtiön taloushallinto hyvittää laskua asiakkaan vastasaatavan määrällä. 
Hyvityksen tekemisen jälkeen asiakkaalle toimitetaan maksettavaksi uusi lasku, joka 
vastaa kuittauksen jälkeen jäljellä olevaa määrää.  

4 KONKURSSIPESÄSTÄ EI MAKSETA HYVITYKSIÄ SUORINA RAHASUORITUKSINA ASIAKKAILLE  

Konkurssipesä haluaa huomauttaa, että lainsäädäntö estää hyvitysten maksamisen 
konkurssissa asiakkaille suorina rahasuorituksina.  

Mikäli asiakkaan vastasaatavan määrä Velallisyhtiöltä on suurempi kuin asiakkaan velka 
Velallisyhtiölle, on ylijäävä osuus asiakkaan konkurssisaatavaa Velallisyhtiön konkurssissa. 
Sama koskee tilannetta, jossa asiakkaalla on ollut alun perin loppulaskun perusteella saatavaa 
Velallisyhtiöltä. Konkurssisaatava kirjataan pesäluetteloon ja riidattomat saatavat tullaan 
huomioimaan jakoluettelossa ilman erillistä konkurssivalvontaa. Konkurssilain perusteella 
konkurssisaatavia voidaan maksaa ainoastaan jako-osuuden muodossa.  

5 JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN  

Konkurssimenettelyn kestosta tai siitä, kuinka suuria jako-osuuksia velkojille maksetaan, ei 
voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota.  

Päivityksenä 22.9.2022 annettuun ensimmäiseen tiedotteeseen voidaan todeta, että 
konkurssimenettelyssä tullaan jakamaan jako-osuuksia, eli osasuorituksia velkojien saataville. 
Jako-osuuden saamiseksi velkojien on ilmoitettava saatavansa konkurssihallinnolle edellä ja 
22.9.2022 päivätyssä tiedotteessa annetun ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Helsingissä, 21. päivänä lokakuuta 2022 

  

 

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

 


